ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจางงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ)
1. ความเปนมา
มติ คณะรั ฐ มนตรี เ มื ่ อวั น ที ่ 6 ตุ ล าคม 2563 เห็น ชอบใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
นวัตกรรมโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เปนหนวยบูรณาการโครงการ
(System Integrator) และจางนักศึกษาบัณฑิตจบใหม และประชาชนทั่วไป จำนวน 60,000 อัตรา เพื่อรวมพัฒนา
พื้นที่ ฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นตางๆ ตามปญหาและความตองชุมชน
2.วัตถุประสงค
1). เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เปน System
Integrator
2). เพื่อใหเกิดการจางงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหมและนักศึกษาใหมีงานทำและฟนฟูเศรษฐกิจ
3). เพื่อใหเกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสรางอาชีพใหมในชุมชน
4). เพื่อใหเกิดการจัดทำขอมูลขนาดใหญของชุมชน (Community Big Data)
3. คุณสมบัติของผูรับจาง
3.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) คุณสมบัติทั่วไป
1). มีสัญชาติไทย
2). เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) ลักษณะที่ไมอยูในเงื่อนไขการจาง
1). เปนผูดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง

2). เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือโรคทีต่ องหามตามที่
กฎ ก.พ. กำหนด
3). เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
4). เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
5). เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
6). เปนบุคคลลมละลาย
7). เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
8). เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงาน อื่นของรัฐ
9). เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทำผิดวินัย
10). เปนผูเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
สำหรั บ พระภิ ก ษุ ห รื อ สามเณรไม ส ามารถสมั ค รเข า รั บ การคั ด เลื อ กการจ า งงานเณร ตามหนั ง สื อ
กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของ
คำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
(3) คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
1). ประชาชน เปนผูที่อยูในพื้นที่หรือพื้นที่ใกลเคียง ที่วางงาน และไมไดรับคาตอบแทน คาจางจาก
หนวยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไมไดรับความชวยเหลือในการจางงานจากภาครัฐที่ใหการ
ชวยเหลืออยู
2). บัณฑิตจบใหม เปนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไมเกิน 3 ป และมีความรู ความสามารถที่ตรงตอ
ภารกิ จ ในการปฏิ บ ั ติ งาน ที ่ ว  า งงาน และไมไดร ับ คาตอบแทน คาจาง จากหนว ยงานอื่น ของภาครั ฐ
ภาคเอกชน และไมไดรับความชวยเหลือในการจางงานจากภาครัฐที่ใหการชวยเหลืออยู
3). นักศึกษา เปนนักศึกษาหรือผูที่อยูระหวางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จาก
สถาบันการศึกษาตางๆ และมีความรูความสามารถที่ตรงตอภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่วางงาน และไมได

รับคาตอบแทน คาจาง จากหนวยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไมไดรับความชวยเหลือในการจาง
งานจากภาครัฐที่ใหการชวยเหลืออยู
(4). ขอบเขตและลักษณะของงานที่จาง
4.1 พื้นที่ดำเนินโครงการจำนวนตำบล ดังนี้
ลำดับ

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย

เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
วัดโบสถ
บางกระทุม
บางกระทุม
บางกระทุม
วัดโบสถ
วัดโบสถ
ทุงเสลี่ยม
ทุงเสลี่ยม
ศรีสัชนาลัย
ศรีสัชนาลัย
สวรรคโลก
สวรรคโลก

พลายชุมพล
ดอนทอง
จอมทอง
ทางาม
ทาตาล
โคกสลุด
นครปาหมาก
คันโชง
ทอแท
กลางดง
ไทยชนะศึก
ดงคู
ทาชัย
คลองกระจง
วังไมขอน

4.2 ขอบเขตและลักษณะของงาน
4.2.1. ประชาชนทั่วไป
1.การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ COVID และ
โรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและ กลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูล
ขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัด
ระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนมการระบาดในพื้นที่) (รวมกับ ศบค)
2.การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอื่นๆ) การ
สรางและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนำองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health
Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน) ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3.การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของชุมชน
4.การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
5.การปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายตามภารกิจหลักของโครงการฯ
6.มหาวิ ทยาลั ยผู รับ ผิดชอบในพื้น ที่ สามารถมอบหมายใหผูร ับจางมาปฏิบ ัติงานใน
รายการที่ 1 – 5 รวมกันได ขึ้นอยูกับภาระงานและความเรงดวนในระยะเวลานั้นๆ
7. ผูรับจางจะตองเขารับการพัฒนาทักษะดาน Digital Literacy, English Competency,
Financial Literacy, Social Literacy
ทั้งนี้ ผูวาจางจะนำผลการเขารับการพัฒนาทักษะมาประกอบการตรวจรับจางงานดวย
4.2.2. บัณฑิตจบใหม
1.การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อจัดทำนโยบาย
แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตำบลแบบ
บูรณาการของกระทรวงมหาดไทย)

2.การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ COVID และ
โรคระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและ กลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูล
ขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัด
ระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนมการระบาดในพื้นที่) (รวมกับ ศบค)
3.การจัดทำขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitizing Government
Data) (รวมกับ กพร.) จำนวน 2 คนตอตำบล
4. การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับสินคา OTOP/
อาชีพอื่นๆ) การสรางและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนำองคความรูไปชว ย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) ใหแกชุมชน ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
5. การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของชุมชน
6. การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
7.การปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายตามภารกิจหลักของโครงการฯ
8.มหาวิ ทยาลั ยผู รับ ผิดชอบในพื้น ที่ สามารถมอบหมายใหผูร ับจางมาปฏิบ ัติงานใน
รายการที่ 1 – 7 รวมกันได ขึ้นอยูกับภาระงานและความเรงดวนในระยะเวลานั้นๆ
9. ผูรับจางจะตองเขารับการพัฒนาทักษะดาน Digital Literacy, English Competency,
Financial Literacy, Social Literacy
ทั้งนี้ ผูวาจางจะนำผลการเขารับการพัฒนาทักษะมาประกอบการตรวจรับจางงานดวย

4.2.3. นักศึกษา
1.การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อจัดทำนโยบาย
แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตำบลแบบ
บูรณาการของกระทรวงมหาดไทย)
2.การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับสินคา OTOP/
อาชีพอื่นๆ) การสรางและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนำองคความรูไปชว ย
บริ ก ารชุ ม ชน (Health Care/เทคโนโลยี ด  า นต า งๆ) และการส ง เสริ ม ด า นสิ ่ ง แวดล อ ม/Circular Economy
(การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) ใหแกชุมชน ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3.การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของชุมชน
4. การปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายตามภารกิจหลักของโครงการฯ
5.มหาวิ ทยาลั ยผู รับ ผิดชอบในพื้น ที่ สามารถมอบหมายใหผูร ับจางมาปฏิบ ัติงานใน
รายการที่ 1 – 4 รวมกันได ขึ้นอยูกับภาระงานและความเรงดวนในระยะเวลานั้นๆ
6. ผูรับจางจะตองเขารับการพัฒนาทักษะดาน Digital Literacy, English Competency,
Financial Literacy, Social Literacy
ทั้งนี้ ผูวาจางจะนำผลการเขารับการพัฒนาทักษะมาประกอบการตรวจรับจางงานดวย

4.3. เงื่อนไขทั่วไป
1). ผูรับจางและผูปฏิบัติงานจะตองปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ ของผูวาจาง
2). ถาผูรับจางมีความประสงคจะยกเลิกการจาง
(1) ผูรับจางจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหแกผูวาจางไมนอยกวา 10 วันทำการ เวนแตผู
วาจาง เห็นสมควรและไดอนุญาตใหยกเลิกการจางได
(2) ในแตละเดือน ถาผูรับจางไมมาปฏิบัติงานตอเนื่องเกิน 3 วัน ผูวาจางจะทบทวนการจาง
ปฏิบัติงานและยกเลิกสัญญาจางหรือขอตกลง

3). ถาผูรับจางไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการจางขอหนึ่งขอใด และเปนเหตุใหงานราชการเสียหาย ผูวาจาง หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายหรือผูควบคุม สามารถยกเลิกการจางไดหรือคิดคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูรับจางตามความเปนจริง
หรือตามที่ผูวาจาง หรือผูที่ไดรับมอบหมายหรือผูควบคุมพิจารณา
5. ระยะเวลาการจาง
ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2564 – 31 ธันวาคม 2564
6. อัตราคาจางและการจายเงิน
6.1 อัตราคาจาง
1). ประชาชน ในอัตรา 9,000 บาท ตอเดือน
2). บัณฑิตจบใหม ในอัตรา 15,000 บาท ตอเดือน
3). นักศึกษา ในอัตรา 5,000 บาท ตอเดือน
6.2 การจายเงิน
1). กำหนดจายเงินเปนงวดๆ งวดละหนึ่งเดือนตามเดือนแหงปปฏิทิน โดยจะจายใหเมื่อผูรับจางไดทำงานที่
รับจางตามขอกำหนดในสัญญาและคณะกรรมการผูตรวจรับพัสดุไดตรวจรับมอบงานจางเรียบรอยแลว
2). การจายเงินคาจางจะดำเนินการจายไดตอเมื่อทางสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัย
นวัตกรรม ไดจัดสรรและโอนงบประมาณการจางงานมายังมหาวิทยาลัยแลวเทานั้น
3). การจายเงินเปนไปตามระเบียบราชการของมหาวิทยาลัยและสำนักงบประมาณ

7. รายละเอียดการสงมอบ
7.1 ผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามที่กำหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงจางใหแลวเสร็จตามเวลาที่ผูวาจาง
หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากผูวาจางกำหนด
7.2 ผูรับจางจะตองสงมอบงานเปนรายเดือนตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 ณ พื้นที่
ตำบลของจังหวัดที่ตนปฏิบัติงาน

7.3 ผูรับจางตองรายงานผลการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบจากผูวาจาง จำนวน 2 ชุด พรอมหลักฐานเอกสารที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเพื่อใชประกอบการตรวจรับ
8.หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
8.1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะผูประสานงานหลักโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประกาศรับสมัครเพื่อเตรียมคัดเลือกผูจางงานตามพื้นที่ดำเนินการที่ไดรับ
มอบหมาย และตามหลักเกณฑคุณสมบัติที่กำหนดไวในโครงการฯ
8.2. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ
บูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อดำเนินการคัดเลือกและทำสัญญาการจางงาน
8.3. การคัดเลือกบุคคลที่สมัครจางงานตามโครงการฯ โดยวิธีการสัมภาษณ
8.4. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกจางงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
8.5. การปฐมนิเทศและอบรมทักษะผูผานการคัดเลือกจางงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และทำสัญญาจาง
9.เงื่อนไขอื่นๆ
ในระหวางปฏิบัติงาน ถาผูรับจางไดกระทำการใดๆ อันเปนการละเมิดตอบุคคลหรือทรัพยสิน ผูรับจาง
จะตองรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ไดกระทำขึ้นนั้นดวยตนเอง
ทั้งนี้ การจางดำเนินงานครั้งนี้ ไมถือเปนการจางลูกจางของสวนราชการและไมถือเปนการจางแรงงานที่ผู
วาจางกับผูรับจางจะมีนิติสัมพันธในฐานะ“นายจาง....ลูกจาง”ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนั้นจึงไม
สามารถดำเนินการฟองรองคาเสียหายใดๆ ไดจากทางมหาวิทยาลัย

