
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  (COVID-19) ระยะที่ 2  
---------------------------------- 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้าง
งานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ระยะที่ 2 โดยมีผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 115 คน นั้น 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากสถานการณ์วิกฤติและพัฒนาทักษะการทำงานในด้าน
ต่างๆ ให้กับประชาชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มหาวิทยาลัยจึงขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพ่ือ
จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะที่ 2 จนกว่ามหาวิทยาลัยจะคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการฯ  
ครบ 175 คน โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้ 

 
๑. ชื่อการจ้างและอัตราค่าจ้าง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้าง
งานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) 
จำนวน 175 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน)  

อัตราค่าจ้าง 9,000 บาทต่อเดือน โดยกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด งวดละ 9,000 บาท โดย             
ผู้รับจ้างต้องทำงานบริการในหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จของงานครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือนนั้นๆ และผ่านการตรวจ
รับการจ้างเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยจึงจะจ่ายค่าจ้างแต่ละงวด 

กรณีทำงานไม่ครบระยะเวลา 1 เดือน กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายวัน ๆ ละ 300 บาท  
 

๒. หน้าที่ผู้ท่ีรับการจ้างงาน  

ปฏิบัติหน้าที ่ตามสัญญาจ้างตามงานด้านที ่ได้รับมอบหมาย และ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ  
หน่วยงานจ้างทุกเดือน ดังต่อไปนี้  

2.1 งานด้านข้อมูล  
หน้าที่ : ติดต่อ ประสานงานกับประชาชนในพื้นที่ อธิบายขั้นตอนการสำรวจและจัดทำข้อมูล 

ด้านต่างๆ รวมถึงการชี้แจงรายละเอียด ถ่ายทอด เผยแพร่ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องและมีความ 
จำเป็น ทั้งความต้องการ ปัญหาและอุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการ ดำเนินงานต่างๆ ในพ้ืนที่  

2.2 งานด้านวิเคราะห์และทำแผน  
หน้าที่ : ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดแผนดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ใน 

ด้านต่างๆของกระทรวง อาทิเช่น ด้าน smart farming ด้านการจัดการน้ำชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ 
ด้านการสร้างอาชีพ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการ จัดการขยะ ด้านการจัดการสังคมผู้สูงอายุ  
เป็นต้น  
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2.3 งานด้านวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
หน้าที่ : ทำการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อไปถ่ายทอด หรือฝึกอบรมในชุมชน ใน  

การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญของท้องถิ่น 
 

3. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

3.2 ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติงานที่มีเงินเดือนประจำ 
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่

กำหนดในกฎ ก.พ.อ. 
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรื อหน่วยงานอ่ืน          

ของรัฐ 
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย 
(๑๐) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
(11) เป็นพระภิกษุหรือสามเณร  

3.3 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
(1) ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และ มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการ

ทำงานใหม่ๆ 
(2) เป็นผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

(COVID-19) 
(3) ไม่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  

(COVID-19) 
(4) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของรัฐบาล “เราไม่ทิ้งกัน” หรือ โครงการ ช่วยเหลือ

เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการอื่นๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ จากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  (COVID-19) 
 
4. การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก 

4.1 วิธีการสมัคร 
 ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ (COVID-19) ดังต่อไปนี้ 
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.………...พิมพ์ 
……......ตรวจ 

(๑) ใบสมัครออนไลน์ https://bit.ly/3dbpZ1k 
(๒) หนังสือหรือเอกสารรับรองจากผู้นำชุมชน ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านว่าเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่าง

การกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) 
(๓) หนังสือรับรองตนเองว่าเป็นผู้ว่างงานและไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลืออ่ืนๆ จากโครงการของรัฐบาล 

หรือหากประสงค์จะเข้าร่วมปฏิบัติงานตามโครงการในครั้งนี้ ต้องยินดีที่จะสละสิทธิอื่นๆ ที่ได้รับการช่วยเหลือ
จากรัฐบาล 

(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน 
(๕) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
(๖) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย จะดำเนินการรับสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  และส่งเอกสารครบถ้วนตรง

ตามท่ีระบุไว้เท่านั้น 
 

๔.๒ วัน เวลา และเงื่อนไขในการรับสมัคร 

 ผู้สนใจสามารถยื่นสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป  
 

4.3 วิธีการคัดเลือก 

เพื่อเป็นไปการป้องกันการแพร่ระบาดและเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามมาตรการลดการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกจากที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เงื่อนไขของประกาศฯ โดยพิจารณาจากข้อมูลของการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร และการสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) 
 

๔.4 การประกาศรายช่ือ 

 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื ่อผู ้ที่ มีคุณสมบัติตามเงื ่อนไขของประกาศฯ พร้อมแจ้งวันที ่เริ่ม
ปฏิบัติงาน ทางเว็บไซด์ http://sas.psru.ac.th 
 ผู้รับสมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และ รับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ            
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์มรับสมัครงาน 
พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากการผู้สมัคร             
ไม่ว่ากรณีใดๆ มหาวิทยาลัยจะถือว่าการรับสมัครนี้เป็นโมฆะทันที 
 

 จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  29  มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ) 
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

https://bit.ly/3dbpZ1k

