ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจางงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
1. ความเปนมา
ด วยสถาบั นนโยบายสาธารณะ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ นทร ร วมกั บ กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิท ยาศาสตร วิ จัย และนวตกรรม ดําเนิ นโครงการยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมรายตํ าบลแบบบู รณาการ
( 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยใชองคความรู งานวิจัย เทคโนโลยี และนวตกรรม ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสถาบันนโยบายสาธารณะ ไดดําเนินการคัดเลือกตําบลเปาหมาย จํานวน 14 ตําบลใน
จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ปตตานี และนราธิวาส ซึ่งมีประเด็นการดําเนินงานเรื่องการยกระดับการทําเกษตร
การแปรรูปผลิตภัณฑชุมชนที่ไดมาตรฐาน การทองเที่ยวชุมชน เปนตน
2. วัตถุประสงค
1) เพือ่ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นทีเ่ ปน System
Integrator
2) เพือ่ ใหเกิดการจางงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม และนักศึกษา ใหมงี านทําและฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน
3) เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสรางอาชีพใหมในชุมชน
4) เพือ่ ใหเกิดการจัดทําขอมูลขนาดใหญของชุมชน (Community Big Data)
3. คุณสมบัติของผูรบั จาง
3.1ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(1) คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) ลักษณะที่ไมอยูในเงื่อนไขการจาง
1) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
2) เปน คนวิ กลจริตหรือจิตฟ นเฟอนไมส มประกอบ เปนคนเสมือนไร ค วามสามารถหรือโรคที่
ตองหามตามที่กฎ ก.พ. กําหนด
3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
5) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
6) เปนบุคคลลมละลาย
7) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด ที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ
9) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย
10) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัคร ดังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี
ฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
17 มีนาคม 2538

(3) คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง “บัณฑิตจบใหม”
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาทุกสาขา ที่สําเร็จการศึกษาไมเกิน 3 ป
- มีความรู ความสามารถที่สอดคลองกับภารกิจในลักษณะงานที่ปฏิบัติเฉพาะ
- มีค วามรูและทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เชน MS Office, email และ social
media ไดดี
4. ขอบเขตและลักษณะของงานที่จาง
4.2 ขอบเขตและลักษณะของงาน
1.การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพือ่ จัดทํานโยบาย แนวทาง
และงบประมาณสนับสนุน(เปนการจัดการขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณา
การของกระทรวงมหาดไทย)
2. การจางงานเพื่อยกระดับสินคา OTOP /การยกระดับการทองเทีย่ ว
การบริการชุมชน หรือการเพิม่ รายไดรูปแบบอื่นใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ
3. การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของชุมชน
4.3เงื่อนไขทัว่ ไป
1) ผูรับจางและผูปฏิบัติงานจะตองปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ ของผูวาจาง
2) ถาผูรับจางมีความประสงคจะยกเลิกการจาง
(1)ผูรับ จางจะตองแจงเปนลายลัก ษณอ ักษรใหแ ก ผูวาจางไมนอยกวา 15 วัน เวนแตผูวาจาง
เห็นสมควรและไดอนุญาตใหยกเลิกการจางได
(2)ในแตล ะเดือน ถาผูรับ จางไมม าปฏิบ ัติง านตอเนื่องเกิน 7 วัน ผูวาจางจะทบทวนการจาง
ปฏิบัติงานและยกเลิกสัญญาจางหรือขอตกลง
3) ถา ผูรับ จา งไมป ฏิบัติต ามเงื่อนไขการจางขอ หนึ่ง ขอใด และเปนเหตุใหงานราชการเสีย หายผู
วาจาง หรือผูที่ไดรับมอบหมายหรือผูควบคุม สามารถยกเลิกการจางไดหรือคิดคาเสียหายที่เกิด ขึ้นแกผูรับจาง
ตามความเปนจริงหรือตามที่ผูวาจาง หรือผูที่ไดรับมอบหมายหรือผูควบคุมพิจารณา
5.ระยะเวลาการจาง
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2564 –ธันวาคม 2564
6. อัตราคาจางและการจายเงิน
6.1 อัตราคาจาง
บัณฑิตจบใหม ในอัตรา 15,000 บาท ตอเดือน
6.2 การจายเงิน
การจายเงินคาจางประจําเดือน กําหนดจายเงินเปนงวด ๆ งวดละหนึ่งเดือน ตามเดือนแหงปปฏิทิน
โดยจะจายใหเมื่อผูรับจางไดทํางานที่รับจางตามขอกําหนดในสัญญาและคณะกรรมการผูตรวจรับพัส ดุไดต รวจ
รับมอบงานจางเรียบรอยแลว”โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการเบิกจาย

7. รายละเอียดการสงมอบ
7.1 ผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงใหแลวเสร็จตามเวลาที่ผูวาจางหรือผูที่
ไดรับมอบหมายจากผูวาจางกําหนด
7.2 ผูรับจางจะตองสงมอบงานเปนรายเดือนตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 ณ พื้นที่
ตําบลของจังหวัดที่ตนปฏิบัติงาน
7.3 ผูรับจางตองรายงานผลการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบจากหนวยงานจางงาน จํานวน3 ชุด พรอมหลักฐาน
เอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเพื่อใชประกอบการตรวจรับ
8. หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือก
สถาบันนโยบายสาธารณะ จะคัดเลือกบุคคลโดยพิจารณาจากคุณสมบัตกิ ารศึกษาทีต่ รงกับลักษณะ
งานที่จาง โดยเปดรับสมัคร จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 16.30 น.
ประกาศรายชื่อผูม ีสทิ ธิ์สอบ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 9.00 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ
13.00 น.
ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือก
3 พฤษภาคม 2564
เริ่มปฏิบตั ิงาน
9.เงือ่ นไขอืน่ ๆ
- ในระหวางปฏิบตั ิงาน ถาผูรับจางไดกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดตอบุคคล หรือทรัพยสินของผูอื่น
ผูรับจางจะตองรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ไดกระทําขึ้นนั้นดวยตนเอง
ทั้งนี้ การจางดําเนินงานครั้งนี้ ไมถือเปนการจางลูกจางของสวนราชการและไมถือเปนการจางแรงงานที่
ผูวาจางกับผูรับจางจะมีนิตสิ ัมพันธในฐานะ “นายจาง....ลูกจาง”ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
หมายเหตุ กรณีผูรับจางตองการลาออกจากงาน ผูรับจางจะตองดําเนินงานอยางตอเนือ่ งไมนอ ยกวา
6 เดือน

