
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเหมางานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม  

รายต าบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ( ๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย)   
รอบท่ี 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 14 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2563  เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม  โดยส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  ด าเนินโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย)  ซึ่งมวีัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ และจ้าง
นักศึกษา  บัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมใน
ประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 
ด าเนินโครงการดังกล่าวจ านวน  8  ต าบล  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ 
มหาวิทยาลัย) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ  เพ่ือปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ไปแล้ว
นั้น  บัดนี้ยังมีต าแหน่งว่างซึ่งจ าเป็นต้องเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเพิ่มเติม  รอบท่ี 1 ครั้งที่ 14 
ประเภทประชาชนทั่วไป จ านวน  5  อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติมในรอบท่ี 1  ครั้งที่ 14 รายละเอียดดังนี้ 
   1.1 ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง  ดังนี้ 

      1) ต าบลราชกรูด อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง เปิดรับต าแหน่ง ประชาชน 
จ านวน 5  อัตรา  

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 
(1)  คุณสมบัติทั่วไป 

1)  มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
(2)  ลักษณะที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ้าง 

1)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ 
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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 าแหน่งและอัตราค่าจ้างงาน 
1) ประชาชนทั่วไป เป็นประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับ 

ค่าตอบแทนค่าจ้างจากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่
ให้การช่วยเหลืออยู่ จ านวนที่คัดเลือก  5  อัตรา ค่าจ้างงาน 9,000  บาทต่อเดือน 

3. ขอบเขตและลักษณะของงานที่ต้องปฏิบัติ 
  1) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า      
COVID 19 และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดของโรค(การสอบสวนโรค การคัดกรองจัด
ระดับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการระบาดในพ้ืนที่) (ร่วมกับ ศบค.) 
 2) การจ้างงานเพ่ือการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/ 
อาชีพอ่ืนๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการ
ชุมชน(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ )และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพ่ิมรายได้
หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

3) การพัฒนาอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ 
ชุมชน  

4) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  
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4. ระยะเวลาการจ้างงาน  
เริ่มจ้างตั้งแต่ วันที่ 18 สิงหาคม ถึง 30 ธันวาคม  2564 
 

5. การรับสมัครและประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
5.1 ผู้ที่สนใจสมัคร ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ี นางภัทร์ธนกัลย์  เตี่ยไพบูลย์ ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการ   

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 09 – 4951– 3535 และสามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานได้ที ่ E-mail. 
Ju.reg.mju@gmail.com จะเปิดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม  2564  ในเวลาราชการ และปิดรับสมัครใน
วันที่  13  สิงหาคม  2564  ในเวลาราชการ 
  5.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  โดยจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ในวันที่  
13  สิงหาคม  2564  ในเว็ปไซด์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร https://chumphon.mju.ac.th/  

เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์มการสมัคร 
พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบภายหลังไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ พบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามที่ประกาศหรือมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าการ
รับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดและผลจากการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 

ฝ่ายสอบสัมภาษณ์ และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

7. วัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

วันที่  16 สิงหาคม  2564  เริ่มเวลา  09.00 น. – 12.00 น. โดยวิธีการสัมภาษณ์ออนไลน์  
 

8. เอกสารประกอบการสมัคร 
8.1 ประชาชนทั่วไป 
 1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
 2) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
 3) รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน     

6 เดือน จ านวน 1 รูป 
 4) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 

9. การประกาศผลผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จะประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 16  สิงหาคม  2564   
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ที่เว็ปไซด ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร https://chumphon.mju.ac.th/ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ก าหนดการประกาศได้ตามความเหมาะสมของการด าเนินการ 

10. เงื่อนไขการลงนามในสัญญา 
การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ 

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

11. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จะข้ึนบัญชีผู้ที่ได้รับ 

การคัดเลือกส ารอง หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จะเรียกบุคคลจากบัญชีรายชื่อ
ล าดับส ารองมารายงานตัว ทั้งนี้ การเลือกผู้ได้ล าดับส ารองมารายงานตัว อาจพิจารณาข้ามต าบลก็ได้หากมีความจ าเป็น
เกี่ยวกับพ้ืนที่การปฏิบัติงาน 

    ประกาศ ณ วันที่   11  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

(ดร.บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์) 
                                                 คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

 

 


