
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้–ชุมพร 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม  

รายต าบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ( ๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย)   
รอบท่ี 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 12 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2563  เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  โดยส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
ด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายต าบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้
ประเทศ ( ๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดยส่วนหนึ่งได้ด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. ในการจ้างเหมาบัณฑิต
จบใหม่ ซึ่งมวีัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่เป็น
หน่วยบูรณาการโครงการ ร่วมพัฒนาพ้ืนที่ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตาม
ปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยที่มหาวิทยาลัยในพื้นที่สามารถใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี
อยู่ ท างานประสานและร่วมงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การท างาน
บูรณาการนี้ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลที่สามารถน าไปสู่การลดความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน 
(Targeted Poverty Alleviation) 

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – 
ชุมพร และส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานสาธารณสุขภายในเขตจังหวัดชุมพร) ร่วมด าเนิน
โครงการดังกล่าว เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายต าบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ    
(๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ  แทนต าแหน่งทีว่่าง จ านวน  3  อัตรา ประเภท 
บัณฑิตจบใหม่ เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลราชการในพ้ืนที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing 
Government Data) ในหน่วยงานภาครัฐที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชุมพร ตาม
เอกสารแนบท้ายบัญชีรายชื่อประจ าพ้ืนที่ด าเนินโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 

(1)  คุณสมบัติทั่วไป 
1)  มีสัญชาติไทย 
2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
(2)  ลักษณะที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ้าง 

1)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
/2)เป็นคนวิกล... 
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2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ
โรคที่ต้องห้ามตามที่กฎ  ก.พ.  ก าหนด 

3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
7) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย 
10) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบข้าราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ของรัฐ 
ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกการจ้างงาน ตามหนังสือ  

กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 17 มีนาคม  2538 

(3)  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1) บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี และมีความรู้  

ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอ่ืนของ
ภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่  

2) ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน 
ระดับเดียวกันของการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ตามที่ ก.พ.
ก าหนด) 

2. ขอบเขตและลักษณะของงานทีจ่้าง 
2.1 ขอบเขตและลักษณะของงาน 

1) จัดเก็บและบันทึกข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ เวชระเบียนผู้ป่วยรายบุคคล 
(PHR), ข้อมูล Consent form, ข้อมูลการรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เป็นต้น 

2) รวบรวมและประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ในการจัดท ารายงานและน าเสนองานให้ผู้บริหาร  
3) ภารกิจอ่ืนที่ได้รับมอบหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานฐานข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
4) ผู้รับจ้างจะต้องเข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ 

หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงทักษะด้าน Digitizing Literacy, English Competency, Financial 
Literacy, Social Literacy. 
   ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะน าผลการเข้ารับการพัฒนาทักษะมาประกอบการตรวจรับงานจ้างด้วย 
 
 

/2.2 เงื่อนไขทั่วไป... 
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2.2 เงื่อนไขท่ัวไป 
2.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ของผู้ว่าจ้าง 
2.2.2 ถ้าผู้รับจ้างมีความประสงค์จะยกเลิกการจ้าง 

1) ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ว่าจ้าง ไม่น้อยกว่า 15 วัน เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะ 
เห็นสมควรและได้รับอนุญาตให้ยกเลิกการจ้างได้ 

2) ในแต่ละเดือน ถ้าผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานต่อเนื่องเกิน 3 วัน ผู้ว่าจ้างจะทบทวนการจ้าง 
ปฏิบัติงานและยกเลิกสัญญาจ้างหรือข้อตกลง 

3) ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ้างข้อหนึ่งข้อใด และเป็นเหตุให้งานราชการเสียหาย       
ผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือ ผู้ควบคุม สามารถยกเลิกการจ้างได้ หรือ คิดค่าเสียหายที่เกิดข้ึนแก่ผู้รับจ้างตาม
ความเป็นจริง หรือ ตามที่ผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือ ผู้ควบคุมพิจารณา 

3. ระยะเวลาการจ้างงาน  
ตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

4. อัตราค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
4.1 อัตราค่าจ้าง 
 อัตรา 15,000  บาท ต่อเดือน 
4.2 การจ่ายเงิน 
 การจ่ายเงินค่าจ้างประจ าเดือน ก าหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ งวดละหนึ่งเดือน ตามเดือนแห่งปี 

ปฏิทิน โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท างานที่รับจ้างตามข้อก าหนดในสัญญาและคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ
มอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว 

5. การรับสมัครและประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
5.1 ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ที่  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ที่อยู่ 259  

ถนนปรมินทรมรรคา ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมือง  จังหวัดชุมพร สมัครได้ทีน่างจุฑามาศ รักทอง กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ชั้น 4  หมายเลขโทรศัพ์ 0 – 7750 – 4618 จะเปิดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม  2564  
ในเวลาราชการ และปิดรับสมัครในวันที่ 10 สิงหาคม  2564  ในเวลาราชการ 
     5.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  โดยจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ในวันที่  11  
สิงหาคม  2564  ในเว็ปไซด์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร https://chumphon.mju.ac.th/ และกลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ที่อยู่ 259 ถนนปรมินทรมรรคา ต าบลท่าตะเภา อ าเภอ
เมือง  จังหวัดชุมพร 

เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์มการสมัคร 
พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือมหาวิทยาลัย 

/ตรวจสอบภาย... 
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ตรวจสอบภายหลังไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ พบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามที่ประกาศหรือมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าการ
รับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดโดยการสอบสัมภาษณ์และผลจากการสอบ 

สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการฝ่ายสอบสัมภาษณ์ ให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

7. วัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
วันที่  13  สิงหาคม  2564  เริ่มเวลา  09.00 น. – 12.00 น. โดยวิธีการสัมภาษณ์ออนไลน์  

(จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบในภายหลังก่อนวันสัมภาษณ์) 

8. เอกสารประกอบการสมัคร 
8.1 บัณฑิตจบใหม่ 
 1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน 3 ฉบับ 
 2) ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน 3 ฉบับ 
 3) ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา   จ านวน 3 ฉบับ 
 4) หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาหรือใบปริญญาที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

แล้ว พร้อมส าเนา       จ านวน 3 ฉบับ 
3) รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวนหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 

6 เดือน        จ านวน 2 รูป 
4) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 

จ านวน 3 ฉบับ 
5) ส าเนาหลักฐานใบประกาศเกียรติคุณต่างๆ (ถ้ามี) จ านวน 3 ฉบับ 

9. การประกาศผลผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จะประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 13  สิงหาคม  2564  

เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ทีเ่ว็ปไซด์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร https://chumphon.mju.ac.th/ และ กลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ที่อยู่ 259 ถนนปรมินทรมรรคา ต าบลท่าตะเภา 
อ าเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขก าหนดการประกาศได้ตามความเหมาะสมของการ 
ด าเนินการ 

10. เงื่อนไขการลงนามในสัญญา 
การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 จากส านักงบประมาณแล้ว และกรณีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกล่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพรขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหาตามประกาศนี้ 
 

/1.1การขึ้น... 

https://chumphon.mju.ac.th/%20และ


5 
 

11. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับการคัดเลือกเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จะขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับ 

การคัดเลือกส ารอง หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จะเรียกบุคคลจากบัญชี 
รายชื่อล าดับส ารองมารายงานตัว ทั้งนี้ การเลือกผู้ได้ล าดับส ารองมารายงานตัว อาจพิจารณาข้ามต าบลก็ได้หากมีความ
จ าเป็นเกี่ยวกับพ้ืนที่การปฏิบัติงาน 

  ประกาศ ณ วันที่   4  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

 
 (ดร.บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์) 

                                                 คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 
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บัญชีรายช่ือประจ าพื้นที่ด าเนินโครงการ   
เอกสารแนบท้ายประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายต าบลแบบบูรณาการ 
มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ( ๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย)   รอบที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 12 

 
ล าดับ ประจ าพื้นที่ จ านวนอัตรา หมายเหตุ 

1 สังกัดพ้ืนที่ต าบลช่องไม้แก้ว อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
 - ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดชุมพร ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 

2  

2 สังกัดพ้ืนที่ต าบลทุ่งคาวัด อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 - ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเมืองชุมพร ต าบลท่ายาง อ าเภอ
เมือง จังหวัดชุมพร 

1  

    
 

 


