
เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจ้างงาน 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

1. ความเป็นมา  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม โดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด า เนินโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ โดยมีสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นหน่วยบูรณาการโครงการ 
(System Integrator) และจ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป เพ่ือร่วมพัฒนาพ้ืนที่ ฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยวิทยาลัย
ชุมชนมุกดาหารรับผิดชอบพื้นท่ี 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลเหล่าหมี อ าเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร   
ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร และต าบลบ้านโคก อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 

2. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ โดยมีส านักงานสถาบันวิทยาลัย

ชุมชนเป็น System Integrator  
2) เพ่ือให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานท าและฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจชุมชน  
3) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน  
4) เพ่ือให้เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)  

3. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง  
3.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้  

(1) คุณสมบัติท่ัวไป  
1) มีสัญชาติไทย  
2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(2) ลักษณะท่ีไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ้าง  
1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  

2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือโรคที่ 

ต้องห้ามตามท่ีกฎ ก.พ. ก าหนด  

3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  

4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  

5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  

6) เป็นบุคคลล้มละลาย  
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7) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย 
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ  

9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย  
10) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

ของรัฐ  
ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกการจ้างงาน ตามหนังสือ  

กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 
ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538  

(3) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
1) ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง 

จากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การ
ช่วยเหลืออยู่  

2) บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี และมีความรู้ ความสามารถที่
ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและ
ภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่  

3) นักศึกษา เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จาก
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน
จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 

4. ขอบเขตและลกัษณะของงานที่จ้าง 
4.1 พื้นที่ด าเนินงานโครงการ จ านวน 3 ต าบล ดังนี้ 

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
1 มุกดาหาร ดอนตาล เหล่าหมี 
2 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย นาอุดม 
3 มุกดาหาร เมือง บ้านโคก 
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4.2 ขอบเขตและลักษณะของงาน 
(1) บัณฑิตจบใหม่ 3 อัตรา และนักศึกษา 6 อัตรา 

1) วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพ่ือจัดท านโยบาย 
แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาต าบล
แบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
       (2) บัณฑิตจบใหม่ 3 อัตรา และประชาชน  6 อัตรา 

1) เฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID และโรค
ระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพัน ธ์ 
แจ้งข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดของโรค (การสอบสวนโรค 
การคัดกรองจัดระดับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม  การระบาดในพ้ืนที่) 
(ร่วมกับ ศบค.) 

2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
(3) บัณฑิตจบใหม่ 6 อัตรา 

1) จัดท าข้อมูลราชการในพ้ืนที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data)  
(ร่วมกับ กพร.) 

2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
       (4) บัณฑิตจบใหม่ 6 อัตรา ประชาชน 3 อัตรา และนักศึกษา 6 อัตรา 

1) จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์ความรู้
ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular 
Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชน ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการใน
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
(5) บัณฑิตจบใหม่ 6 อัตรา ประชาชน  3 อัตรา และนักศึกษา 3 อัตรา 

1) จัดกิจกรรมบริการวิชาการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
(6) บัณฑิตจบใหม่ 6 อัตรา และประชาชน 3 อัตรา  

1) จัดกิจกรรมบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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4.3 เงื่อนไขท่ัวไป 
(1) ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงาน ณ พื้นท่ีต าบลเหล่าหมี อ าเภอนิคมค าสร้อย ต าบลนาอุดม  อ าเภอ

นิคมค าสร้อย และต าบลบ้านโคก  อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 
2564 เป็นระยะเวลา 12 เดือน 

(2) ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายงวด ในวันท าการถัดไป
จากวันสิ้นสุดงวด  โดยก าหนดสิ้นสุดงวดในวันที่ 25 ของเดือน ยกเว้นงวดสุดท้าย (ธันวาคม) ให้สิ้นสุดงวดใน
วันที่ 30 ของเดือน 

(3) ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามรายละเอียดของงานให้ครบถ้วน และตามที่ได้มอบหมาย 
(4) ผู้รับจ้างและผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ของผู้ว่าจ้าง  
(5) ถ้าผู้รับจ้างมีความประสงค์จะยกเลิกการจ้าง  

1) ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ว่าจ้าง ไม่น้อยกว่า 15 วัน เว้นแต่ผู้
ว่าจ้าง เห็นสมควรและได้อนุญาตให้ยกเลิกการจ้างได้ 

2) ในแต่ละเดือน ถ้าผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานต่อเนื่องเกิน 3 วัน ผู้ว่าจ้างจะทบทวนการจ้าง
ปฏิบัติงานและยกเลิกสัญญาจ้างหรือข้อตกลง 

(6) ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ้างข้อหนึ่งข้อใด และเป็นเหตุให้งานราชการเสียหาย 
ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ควบคุม สามารถยกเลิกการจ้างได้หรือคิดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับจ้าง
ตามความเป็นจริงหรือตามที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ควบคุมพิจารณา 

5. ระยะเวลาการจ้าง  
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564  

6. อัตราค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
6.1 อัตราค่าจ้าง 

(1) บัณฑิตจบใหม่   15,000 บาท 
(2) ประชาชน     9,000 บาท 
(3) นักศึกษา     5,000 บาท 

6.2 การจ่ายเงิน  
การจ่ายเงินค่าจ้างประจ าเดือน ก าหนดจ่ายเงินเป็นงวด ๆ งวดละหนึ่งเดือน ตามเดือนแห่งปี

ปฏิทิน โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท างานที่รับจ้างตามข้อก าหนดในสัญญาและคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว  

7. รายละเอียดการส่งมอบ  
7.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงให้แล้วเสร็จตามเวลา 

ที่ผู้ว่าจ้างหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างก าหนด  
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7.2 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564  
ณ พื้นท่ีต าบลของจังหวัดที่ตนปฏิบัติงาน  

7.3 ผู้รับจ้างต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากผู้ว่าจ้าง พร้อมหลักฐานเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการตรวจรับ 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นผู้ก าหนด 

9. เงื่อนไขอ่ืน ๆ  
ในระหว่างปฏิบัติงาน ถ้าผู้รับจ้างได้กระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของ

ผู้อื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ได้กระท าขึ้นนั้นด้วยตนเอง  
ทั้งนี้ การจ้างด าเนินงานครั้งนี้ ไม่ถือเป็นการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการและไม่ถือเป็นการจ้างแรงงาน 

ที่ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจะมีนิติสัมพันธ์ในฐานะ “นายจ้าง....ลูกจ้าง”ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 


