
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เรื่อง การจางงานบุคคลเขาทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  

(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) 
 

ตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจและสงัคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานบูรณาการโครงการ (System 
Integrater) เกิดการจางงานประชาชนท่ัวไป บัณฑิตจบใหม และนักศึกษา ใหมีงานทำและฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน 
และเกิดการพัฒนาตามปญหาและความตองการของชุมชน  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ดำเนินโครงการดังกลาวจำนวน ๑๐ ตำบล เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค จึงประกาศจางงาน
บุคคลเขาทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) 
ตำแหนงเจาหนาที่จางเหมาบริการจำนวน ๒๐๐ อัตรา ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดสมทุรสงคราม และจังหวัด
กาญจนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
๑. คุณสมบัติของผูสมัคร  
 ๓.๑ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้   
  (๑)  คุณสมบัติท่ัวไป  
       ๑) มีสัญชาตไิทย  
       ๒) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
 (๒)  ลักษณะท่ีไมอยูในเงื่อนไขการจาง  
       ๑) เปนผูดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง  
       ๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือโรคที่
ตองหามตามที่กฎ ก.พ. กำหนด  
       ๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน  
        ๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  
       ๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง  
       ๖) เปนบุคคลลมละลาย  
       ๗) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำ
โดย ประมาทหรอืความผิดลหุโทษ ๑๙  
       ๘) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงาน อื่นของรัฐ  

/ ๙) เคยถูก... 



       ๙) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทำผิดวินัย   
       ๑๐) เปนผูเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐ สำหรบัพระภิกษุหรือสามเณรไมสามารถสมัครเขารับการคัดเลือกการจางงานตามหนังสือกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕  ของคำสั่งมหา
เถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘  

 
  (๓) คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง  
   ๑) ประชาชน เปนที่อยูในพื้นที่ที่วางงาน ไมไดรับคาตอบแทน คาจาง จากหนวยงานอ่ืน
ของภาครัฐและภาคเอกชน และไมไดรับความชวยเหลือในการจางงานจากภาครัฐที่ใหการชวยเหลืออยู   
   ๒) บัณฑิตจบใหม เปนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไมเกิน ๓ ป มีความรู ความสามารถที่
ตรงตอภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่วางงาน ไมไดรบัคาตอบแทน คาจาง จากหนวยงานอ่ืนของภาครัฐและ 
ภาคเอกชน และไมไดรับความชวยเหลือในการจางงานจากภาครัฐที่ใหการชวยเหลืออยู  
   ๓) นักศึกษา เปนนกัศึกษาหรือผูท่ีอยูระหวางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา 
จากสถาบันการศึกษาตางๆ และมีความรูความสามารถที่ตรงตอภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่วางงาน ไมไดรับ 
คาตอบแทน คาจาง จากหนวยงานอ่ืนของภาครัฐและภาคเอกชน และไมไดรับความชวยเหลือในการจางงาน จาก
ภาครฐัท่ีใหการชวยเหลืออยู    
 
๒. ขอบเขตและลักษณะของงานท่ีจาง  
 ๒.๑  พื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๑๐ ตำบล ดังนี้  

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล 
๑ กาญจนบุรี ดานมะขามเต้ีย จรเขเผือก 
๒ กาญจนบุรี ดานมะขามเต้ีย หนองไผ 
๓ กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ลิ่นถิ่น 
๔ กาญจนบุรี ทองผาภูมิ หวยเขยง 
๕ กาญจนบุรี ทองผาภูมิ หินดาด 
๖ กาญจนบุรี ทามวง เขานอย 
๗ กาญจนบุรี ทามวง ทาตะครอ 
๘ กาญจนบุรี ทามวง พังตรุ 
๙ สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม คลองโคน 

๑๐ สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม บางจะเกร็ง 
      
 ๒.๒ ขอบเขตและลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
  ๑) การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) การวางแผน การตัดสินใจ และการจัดการขอมูลที่ได
จากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 
  ๒) การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณระบาดของ COVID – 19 และโรค
ระบาดใหม  (รวมกับ ศบค.) 
  ๓) การจัดทำขอมูลราชการในพ้ืนที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing Government Data) 
  ๔) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและอาชีพใหมฯ (การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) 

/ การสราง... 



การสรางและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการทองเท่ียว) การนำองคความรูไปชวยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายได
หมุนเวียนใหแกชุมชน) ใหแกชุมชน ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดำเนินการในพ้ืนที่ที่รบัผิดชอบ 
  ๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายฯ 
  ๖) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมในชุมชน 
  ๗) ผูรับจางตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ ๔ ดาน ไดแก Digital Literacy, English 
Competency, Financial Literacy, Social Literacy โดยตองสอบผานการอบรมทั้ง ๔ ดาน 
 ๒.๓ รายละเอียดการสงมอบ 
  ๑) ผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามที่กำหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงใหแลวเสร็จตามเวลาท่ี 
ผูวาจางหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูวาจางกำหนด  
  ๒) ผูรับจางจะตองสงมอบงานเปนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔  
ณ พ้ืนที่ ตำบลของจังหวัดท่ีตนปฏิบัติงาน  
  ๓) ผูรับจางตองรายงานผลการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบจากผูวาจาง จำนวน ๑ ชุด พรอมหลักฐาน 
เอกสารที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานเพ่ือใชประกอบการตรวจรับ  
 ๒.๔ เงื่อนไขทั่วไป    
  ๑) ผูรับจางและผูปฏิบัติงานจะตองปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ ของผูวาจาง  
  ๒) ถาผูรับจางมีความประสงคจะยกเลิกการจาง   
       (๑) ผูรับจางจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหแกผูวาจาง ไมนอยกวา ๓๐ วัน เวนแตผู
วาจาง เห็นสมควรและไดอนุญาตใหยกเลิกการจางได        
       (๒) ในแตละเดือน ถาผูรับจางไมมาปฏิบัติงานตอเนื่องเกิน ๑๕ วัน ผูวาจางจะทบทวนการ
จาง ปฏิบัติงานและยกเลิกสัญญาจางหรือขอตกลง       
   ๓) ถาผูรับจางไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการจางขอหนึ่งขอใด และเปนเหตุใหงานราชการ
เสียหาย ผูวาจาง หรอืผูที่ไดรับมอบหมายหรือผูควบคุม สามารถยกเลิกการจางไดหรือคิดคาเสยีหายที่เกิดข้ึนแกผู
รับจาง ตามความเปนจริงหรือตามท่ีผูวาจาง หรือผูที่ไดรับมอบหมายหรือผูควบคุมพิจารณา  
 
๓. ระยะเวลาการจาง  
 เริ่มการจางเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
เรียบรอยแลว   
 
๔. อัตราคาจางและการจายเงิน  
 ๔.๑ อัตราคาจาง  
      ๑) ประชาชน ในอัตรา ๙,๐๐๐ บาท ตอเดือน   
      ๒) บัณฑิตจบใหม ในอัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท ตอเดือน   
      ๓) นักศึกษา ในอัตรา ๕,๐๐๐ บาท ตอเดือน   
 
 
 

/ ๕. กำหนด... 



๕. กำหนดการรับสมัคร การคัดเลือก และการประกาศผล 
วัน/เดือน/ป รายละเอียด ชองทาง 

วันน้ี – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ รบัสมัครงานผานระบบออนไลน เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
www.ssru.ac.th 
เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา 
www.ird.ssru.ac.th  

๑ – ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ สอบสัมภาษณผานระบบออนไลน Google Meet 
๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผูผานการคดัเลือก เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

www.ssru.ac.th 
เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา 
www.ird.ssru.ac.th 

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
๖. การรับสมัครและประกาศผล 
 รับสมัครและประกาศผลผานเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา www.ird.ssru.ac.th และเว็บไซต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.ssru.ac.th 

๗. การคัดเลือก  
 พิจารณาบุคคลจากคุณสมบัติตามที่กำหนด และผานการสัมภาษณจากคณะกรรมการคัดลือก โดยใหถือ
ผลพิจารณาจากคณะกรรมการเปนท่ีสิ้นสุด 
 
๘.  เงื่อนไขอื่น ๆ   
 ในระหวางปฏิบัติงาน ถาผูรับจางไดกระทำการใดๆ อันเปนการละเมิดตอบุคคล หรือทรัพยสินของผูอ่ืน 
ผูรับจางจะตองรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ไดกระทำข้ึนนั้นดวยตนเอง  
 ทั้งนี้ การจางดำเนินงานครั้งน้ี ไมถือเปนการจางลูกจางของสวนราชการและไมถือเปนการจางแรงงานที่ผู
วาจางกับผูรับจางจะมีนิติสัมพันธในฐานะ “นายจาง....ลูกจาง”ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
 
๙. หนวยงานรับผิดชอบ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ ๑ ถนนอูทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ เบอรโทรศัพท ๐๒ ๑๖๐ ๑๓๔๓ ตอ ๑๖-๑๗ 
 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๔ 

 
(รองศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 


