
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา 

เร่ือง รับสมัครจ้างเหมาบริการ 

......................................... 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  โดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด าเนินโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย)  และอีกส่วนหนึ่งการจัดท าข้อมูลราชการใน
พ้ืนที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

วิทยาลัยชุมชนพังงา ได้รับผิดชอบให้ด าเนินโครงการจ านวน ๓ ต าบล ได้แก่ ต าบลโคกเจริญ อ าเภอทับปุด 
ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง  ต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา และการจัดท าข้อมูลราชการในพ้ืนที่เป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา  ส านักงานที่ดินจังหวัดพังงา  จะ
ด าเนินการรับสมัครจ้างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลเป้าหมายของวิทยาลัยชุมชนพังงา และการจัดท า
ข้อมูลราชการในพ้ืนที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่ง 

 ๑.๑ นักวิชาการศึกษา(นักพัฒนาสังคม)  ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัดพังงา จ านวน  ๒ อัตรา 

๑.๒ นักวิชาการศึกษา(นักวิชาการท่ีดิน) ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานที่ดินจังหวัดพังงา จ านวน ๒ อัตรา 

๑.๓ นักวิชาการศึกษา(นักวิชาการที่ดิน) ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า 
จ านวน  ๒  อัตรา 

๑.๔ นักศึกษา ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลโคกเจริญ อ าเภอทับปุด  จังหวัดพังงา จ านวน  ๑ อัตรา 

๑.๕ นักศึกษา  ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา จ านวน  ๑ อัตรา 

๑.๖ นักศึกษา  ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จ านวน  ๕ อัตรา 
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 ๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
 (๑) คุณสมบัติทั่วไป 

  ๑) มีสัญชาติไทย 

  ๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  

 (๒) ลักษณะที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ้าง 

  ๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 

  ๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือโรค
ที่ต้องห้ามตามท่ีกฎ ก.พ. ก าหนด 

  ๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

  ๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
/๕) เป็นกรรมการบริหาร... 



๒ 

  ๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

  ๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 

  ๗) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  ๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

  ๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย  
  ๑๐) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ของรัฐ 
 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 

   ๑) เป็นบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน ๓ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) ทุกสาขาวิชา 
และมีความรู้ ความสามารถท่ีตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงาน
อ่ืนของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ช่วยเหลืออยู่ 

   ๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น งานพิมพ์เอกสาร การบันทึกข้อมูล
เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

   ๓) สามารถปฏิบัติงานภาคสนามในพ้ืนที่ตามท่ีผู้จ้างงานก าหนด 

   ๔) มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดพังงา  
  ต าแหน่งนักศึกษา 

   ๑) เป็นนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จาก
หน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ช่วยเหลืออยู่ 

   ๒) มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลที่สมัครปฏิบัติงานหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 

๓. ระยะเวลาจ้าง  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔ รวม ๑๑ เดือน 

 ทั้งนี้ จะจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

 

๔. อัตราค่าจ้างรายเดือน 

 ๔.๑ นักวิชาการศึกษา  ๑๕,๐๐๐ บาท 

 ๔.๒ นักศึกษา     ๕,๐๐๐ บาท 
 

๕. ข้อก าหนดและรายละเอียดของงานจ้าง (ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

๖. การรับสมัคร 

 ๖.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยชุมชนพังงา หมู่ ๖ 

ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา  และวิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาตะกั่วป่า ถนนราษฎร์บ ารุง 
อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔  ในวันและเวลาราชการ  

/หรือสนใจ... 



๓ 

หรือสนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่นายนิพนธ์ รัตนอาภรณ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๗๙๗๗๖๙๓ 

 
  ๖.๓ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

  (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕  ๑ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๑ รูป 

  (๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่
แสดงว่าเป็นบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (กรณีสมัครในต าแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา)  จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

  (๓) ส าเนาเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นนักศึกษา (กรณีสมัครในต าแหน่งนักศึกษา) 
เช่น บัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือหนังสือรับรองว่าเป็นนักศึกษา  จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ 

  (๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๖) ส าเนาหลักฐานอื่น เช่น ในส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จ านวน ๑ ฉบับ 

  (๗) ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓ เป็นต้น) หรอื
ได้รับการยกเว้น จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
*  ทั้งนี ้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
  

 ๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 

  วิทยาลัยชุมชนพังงา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และ/หรือ การทดสอบอื่น ๆ ตามที่วิทยาลัยชุมชนพังงาก าหนด) และก าหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา หมู่ ๖ ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด 
จังหวัดพังงา  วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาตะกั่วป่า ถนนราษฎร์บ ารุง อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และ
ในเว็บไซด์ของวิทยาลัยชุมชนพังงา www.pngcc.ac.th      

 

 ประกาศ  ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

     
ลงชื่อ....................................................................  

     ( นายจ ารัส  ขนาดผล ) 
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.pngcc.ac.th/


เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา 

ขอบเขตของงานและเงื่อนไขในการจ้างงาน 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

 

๑. ความเป็นมา 

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ด าเนินโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  โดยมีสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) และ
จ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป  เพ่ือร่วมพัฒนาพื้นที่ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความครอบคลุมใน
ประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน และอีกส่วนหนึ่งได้ด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือ
จัดท าข้อมูลราชการในพ้ืนที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ในหน่วยงานของรัฐที่ประสงค์เข้า
ร่วมโครงการ โดยวิทยาลัยชุมชนพังงาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่ ๓ ต าบล ได้แก่ ต าบลโคกเจริญ อ าเภอทับปุด 
ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง ต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา  และจัดท าข้อมูลราชการในพ้ืนที่เป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา และส านักงานที่ดินจังหวัดพังงา 
   
๒. วัตถุประสงค ์

 ๑) เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ โดยมีส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็น 
(System Integrator) 
 ๒) เพ่ือให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา  ให้มีงานท าและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน 

 ๓) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน 

 ๔) เพ่ือให้เกิดการจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) 
 
๓. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
 ๓.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
  (๑) คุณสมบัติทั่วไป 

 ๑) มีสัญชาติไทย 

 ๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 (๒) ลักษณะที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ้าง 

 ๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 

 ๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือโรคท่ี
ต้องห้ามตามท่ีกฎ ก.พ. ก าหนด 

 ๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 ๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 ๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

 ๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 

/๗) เคยถูกจ าคุก... 



๒ 

 ๗) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 

 ๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย 

 ๑๐) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกการจ้างงาน ตามหนังสือ กรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

 (๓) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

  ๑) บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไม่เกิน ๓ ปี และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อ
ภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และ
ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ช่วยเหลืออยู่ 

  ๓) นักศึกษา เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จาก
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจาก
ภาครัฐที่ช่วยเหลืออยู่ 
 

๔. ขอบเขตและลักษณะของงานที่จ้าง 

 ๔.๑ พื้นที่ด าเนินงานโครงการ จ านวน ๓ ต าบล ดังนี้ 
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

๑ พังงา ทับปุด โคกเจริญ 

๒ พังงา กะปง เหมาะ 

๓ พังงา ตะกั่วป่า คึกคัก 
  

 ๔.๒ การจัดท าข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ ชื่อหน่วยงาน 

๑ พังงา เมือง พมจ.พังงา 

๒ พังงา เมือง สนง.ที่ดินจังหวัดพังงา 

๓ พังงา ตะกั่วป่า สนง.ที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า 
 
 ๔.๓ ขอบเขตและลักษณะของงาน 

 (๑) นักวิชาการศึกษา(นักพัฒนาสังคม)   ๒ อัตรา 

  ๑) ส ารวจ รวบรวมข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ทางสังคม และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงติดตาม และจัดท าผลการปฏิบัติงาน สนับสนุนการด าเนินงานด้านการพัฒนาสังคมของ 

หน่วยงานน าเสนอผู้บังคับบัญชา 
  ๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ การพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ก าหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการด าเนินงาน 

  (๓) ให้ค าแนะน าหรือให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ การพัฒนาศักยภาพ การ 

/คุ้มครอง... 



๓ 

คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิแก่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความรู้และสามารถน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

  ๔) ประสานงานกับบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

  ๕) การจัดท าการประชาสัมพันธ์ การรายงานผลการด าเนินงานในรูปแบบ Infographic 

  ๖) การบันทึกข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีก าหนด 

  ๗) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 (๒) นักวิชาการศึกษา(นักวิชาการท่ีดิน)  ๔ อัตรา 

  ๑) ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ
โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล และจัดท ารายงานการประชุม เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และจัดท าหลักฐานในการประชุมเพ่ือสนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
  ๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวก
ต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานของทางราชการ 

  ๓) ลงพ้ืนที่และตรวจสอบข้อมูลการถือครองที่ดิน จัดท าข้อมูลที่ดิน เพ่ือใช้ในการส ารวจตรวจสอบ
ในพ้ืนที่ในการจัดการที่ดิน 

  ๔) สรุปผลการส ารวจการถือครองที่ดิน พร้อมจัดท าบัญชีสถานะและแยกประเภทการถือครองที่ได้
จากการส ารวจ เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดที่ดิน 

  ๕) รายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือรายงานกรมที่ดิน 

  ๖) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานหรือส่วนราชการเดียวกัน หรือหน่วยงานหรือส่วน
ราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  ๗) ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจ และร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
  ๘)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 (๓) นักศึกษา ๓ อัตรา (ปฏิบัติงานต าบลโคกเจริญ ๑ อัตรา ต าบลคึกคัก ๒ อัตรา) 
  ๑) วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพ่ือจัดท านโยบาย แนวทาง
และงบประมาณสนับสนุน (เป็นการจัดท าข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการของ
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
  ๒)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 (๔) นักศึกษา ๓ อัตรา (ปฏิบัติงานต าบลเหมาะ ๑ อัตรา ต าบลคึกคัก ๒ อัตรา) 
  ๑) จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ) และการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม Circular 
 Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชน ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

  ๒)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 (๕) นักศึกษา ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานต าบลคึกคัก)  

  ๑) จัดกิจกรรมบริการวิชาการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

  ๒)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

/๔.๓ เงื่อนไขท่ัวไป 



๔ 
๔.๓ เงื่อนไขท่ัวไป 

 (๑) ผู้รับจ้าง (นักพัฒนาสังคม) ต้องปฏิบัติงาน ณ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดพังงา 

 (๒) ผู้รับจ้าง (นักวิชาการที่ดิน) ต้องปฏิบัติงาน ณ ส านักงานที่ดินจังหวัดพังงา หรือส านักงานที่ดิน
จังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า 

 (๓) ผู้รับจ้าง (นักศึกษา) ต้องปฏิบัติงาน ณ พ้ืนที่ต าบลโคกเจริญ อ าเภอทับปุด หรือต าบลเหมาะ 
อ าเภอกะปง หรือต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา 

 (๔) ผู้รับจ้าง ต้องปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นระยะเวลา 
๑๑ เดือน 

 (๕) ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายงวดในวันท าการถัดไปจากวัน
สิ้นสุดงวด โดยก าหนดวันสิ้นสุดงวดในวันที่ ๒๕ ของเดือน ยกเว้นงวดสุดท้าย (ธันวาคม) ให้สิ้นสุดงวดในวันที่ ๓๐ ของ
เดือน 

 (๖) ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามรายละเอียดของงานให้ครบถ้วน และตามที่ได้รับมอบหมาย 

 (๗) ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ของผู้ว่าจ้าง 

 (๘) ถ้าผู้รับจ้างมีความประสงค์จะยกเลิกการจ้าง 

  ๑) ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ว่าจ้าง ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เว้นแต่ผู้ว่าจ้าง
เห็นสมควรและได้อนุญาตให้ยกเลิกการจ้างได้ 

  ๒) ในแต่ละเดือน ถ้าผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานต่อเนื่องเกิน ๓ วัน ผู้ว่าจ้างจะทบทวนการจ้าง
ปฏิบัติงานและยกเลิกสัญญาจ้างหรือข้อตกลง 

 (๙) ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการจ้างข้อหนึ่งข้อใด และเป็นเหตุให้งานราชการเสียหาย 
ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ควบคุม สามารถยกเลิกการจ้างได้หรือคิดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับจ้างตาม
ความเป็นจริงหรือตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ควบคุมพิจารณา 

๕. ระยะเวลาจ้าง 

 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

๖. อัตราค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

 ๖.๑ อัตราค่าจ้างรายเดือน 

  (๑) นักวิชาการศึกษา   ๑๕,๐๐๐ บาท 

  (๒) นักศึกษา     ๕,๐๐๐ บาท 
 

 ๖.๒ การจ่ายเงิน 

  การจ่ายเงินค่าจ้างประจ าเดือน ก าหนดจ่ายเงินเป็นงวด ๆ งวดละ ๑ เดือน ตามเดือนแห่งปี
ปฏิทิน โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท างานที่รับจ้างตามข้อก าหนดในสัญญาและคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุได้ตรวจ
รับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว 

๗. รายละเอียดการส่งมอบงาน 

 ๗.๑ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ผู้ว่าจ้าง
หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างก าหนด 

 ๗.๒ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔  
ณ หน่วยงานหรือพ้ืนที่ต าบลที่ตนปฏิบัติงาน 
  

/๗.๓ ผู้รับจ้าง... 



๕ 
 ๗.๓ ผู้รับจ้างต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากผู้ว่าจ้าง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยว 
 เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการตรวจรับ 
 

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก วิทยาลัยชุมชนพังงา เป็นผู้ก าหนด 
 

๙. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

 ในระหว่างการปฏิบัติงาน ถ้าผู้รับจ้างได้กระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สิน
ของผู้อ่ืน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ได้กระท าขึ้นนั้นด้วยตนเอง 

 ทั้งนี้ การจ้างด าเนินงานครั้งนี้ ไม่ถือเป็นการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการและไม่ถือเป็นการจ้างแรงงาน
ที่ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจะมีนิติสัมพันธ์ในฐานะ “นายจ้าง...ลกูจ้าง” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 


