
แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
 โครงการจ้างงานประชาชนทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะที่ 2  
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 

 
**************************************************************************** 

 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ .ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
2. ชื่อหัวหน้าโครงการ...ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติ  แสงอรุณ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 

โทรศัพท์………………………………….มือถือ..............................................Email: ............................................... 
3. ต าแหน่งงานรวมทั้งหมด จ ำนวน..180..คน   ต าแหน่งงานที่ได้รับการจ้างงาน จ ำนวน 163  คน  

ยอดตกออกระหว่างเดือน (ถ้ามี) จ ำนวน...3..... คน (กรุณาระบุสาเหตุ) 
 - ปัญหำสุขภำพ 
 - ไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้เต็มเวลำที่ก ำหนด 
 

4. สรุปการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2563 พ.ศ.2563  จ ำนวน  163  คน 
  เป็นเงินจ ำนวน 1,467,000.-บำท  (หนึ่งล้ำนสี่แสนหกหม่ืนเจ็ดพันบำทถ้วน)  
 
5. ผลการด าเนินงานโครงการ 
 
ล าดับ 

ที่ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 
จ านวนคน 

ที่จะจ้าง (คน) 

1. พ้ืนที่ต ำบลบ้ำนโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 20 

2. พ้ืนที่ต ำบลพระยืนมิ่งมงคล อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 4 

3. พ้ืนที่ต ำบลเมืองเพีย อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น 11 

4. พ้ืนที่ต ำบลบ้ำนไผ่ อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น 4 

5. พ้ืนทีเ่ทศบำลต ำบลบ้ำนแฮด อ.บ้ำนแฮด จ.ขอนแก่น 10 

6. พ้ืนที่ต ำบลท่ำกระเสริม อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น 18 

7. พ้ืนที่ต ำบลทรำยมูล อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น  13 

8. พ้ืนทีเ่ทศบำลเมืองศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 38 

9. พ้ืนทีเ่ทศบำลต ำบลสำวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 8 
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ล าดับ 
ที่ 

พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จ านวนคน 
ที่จะจ้าง (คน) 

10. พ้ืนที่ต ำบลบ้ำนกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 11 

11. พ้ืนที่ต ำบลบ้ำนเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 13 

12. พ้ืนที่ต ำบลวังสวำป อ.ภูผำม่ำน จ.ขอนแก่น 4 

13. พ้ืนที่ต ำบลบ้ำนดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 9 

 รวมทั้งสิ้น 163 

 
ภำระงำนที่มอบหมำยให้แก่ผู้ที่รับกำรจ้ำง 

1.กำรเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนของประชำชนในพื้นท่ีชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
(Holistic Area Based : HAB)  https://farmer2-e5737.web.app/Farmer Database farmer2-

e5737.web.app ผ่ำน Application ประกอบด้วย ข้อมูลจ ำนวนประชำกร จ ำนวนครัวเรือน พื้นที่ท ำกิน ทั้ง 5 
มิติ ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ด้ำนสุขภำพ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสิ่งแวดล้อม  รวมถึงด้ำนศิลปวัฒนธรรม กลุ่มอำชีพ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนกลุ่มวิสำหกิจชุมชน ฯลฯ  
 2.กำรประสำนงำนและช่วยปฏิบัติงำนในชุมชน หน่วยงำนรำชกำร องค์กรเอกชน หรือเครือข่ำย
บริกำรวิชำกำรต่ำงๆ ภำยในพ้ืนที่กรณีมีกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรในพ้ืนที่นั้นๆ  
 3. กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือต่อยอดกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ในพื้นที่ 
 4. สรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบเดือน พร้อมสรุปสิ่งที่ได้รับกำรพัฒนำและเรียนรู้รำยบุคคล ทุกเดือน
เพ่ือเป็นเอกสำรประกอบกำรตรวจรับกำรปฏิบัติงำน 
 5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร 
 6. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
 

พื้นที่ ลักษณะงาน 

บ้ำนโต้น/ศิลำ/ท่ำกระเสริม/เมืองเพีย/บ้ำนกง/บ้ำน
ดง/ 

(Holistic Area Based : HAB)  ร้อยละ 100 

พระยืนมิ่งมงคล/สำวะถี/บ้ำนไผ่/บ้ำนแฮด/ทรำยมูล/
วังสวำป/บ้ำนเม็ง 

(Holistic Area Based : HAB)  เฉพำะด้ำนผลิตภัณฑ์
ชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว/ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน/
วิสำหกิจชุมชน 

 

https://farmer2-e5737.web.app/Farmer%20Database%20farmer2-e5737.web.app
https://farmer2-e5737.web.app/Farmer%20Database%20farmer2-e5737.web.app


3 

 

ตัวอย่างโปรแกรมการท างาน ตามเอกสารแนบ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B_9sws0sAaeapkVVz6Ev2CY5jzP9wOUVCU1
upXC4yjQ/edit?usp=sharing 

 
6. สรุปรายละเอียดความก้าวหน้าของการด าเนินกิจกรรมตามข้อ 5 (แสดงผลความก้าวหน้าพร้อมข้อมูลที่
ชัดเจนและเข้าใจง่ายโดยเสนอข้อมูลในลักษณะ รูปภาพ กราฟ ตาราง ฯลฯ) ประกอบด้วย (ถ้ามี) 

1) ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้ข้อมูลพื้นฐานชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และพื้นที่ใกล้เคียง 
ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ได้แก่ ดา้นเศรษฐกิจ สังคม ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม  รวมถึงด้าน
ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ เพื่อน าไปวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลในการจัดท าแผนเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีต่อไป 

2) ผู้จ้างงาน  สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 
  2.1  ได้เรียนรู้กระบวนการท างานในชุมชน  

2.2 ได้ท างานร่วมกันเป็นทีม/หมู่คณะ 
2.3 ทราบกระบวนการและข้ันตอนการประสานงานกับหน่วยงานราชการ และชุมชน 
2.4 ได้มสี่วนร่วม ได้ปฏิบัติงานจริงในการท างานกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ในชุมชน 
2.5 ได้พัฒนาทักษะการใช้ Application ในการท างาน 
2.6 ได้ทราบแหล่งทรัพยากรชุมชน การประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตประจ าวัน สถานที่

ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน แหล่งศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง และรู้จักพื้นที่ของตนเองมาก
ขึ้น 

2.7 ได้รู้จักการใช้เทคโนโลยี และน าเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ศึกษา ค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูลชุมชนด้วยตนเอง 

2.8 ได้เรียนรู้การท าเกษตรกรรมในชุมชน 
2.9 ได้รับทราบปัญหาของแต่ละครัวเรือน เช่น การกิน ความเป็นอยู่ สุขภาพ     และ

สิ่งแวดล้อม 
2.10 ได้รับประสบการณ์ในการลงพื้นที่ และปฏิบัติงานจริง 

 
7. ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานโครงการวิจัย (หากมี)      
 1.1 ควำมไม่ชัดเจนในขั้นตอนและกระบวนกำรท ำงำน อำจจะเนื่องมำจำกเป็นงำนเร่งด่วน 
ระยะเวลำกระช้ัน หรือกำรท ำงำนร่วมกันหลำยฝ่ำย ท ำให้กำรสื่อสำรคลำดเคลื่อนไปบ้ำง 
 
  
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B_9sws0sAaeapkVVz6Ev2CY5jzP9wOUVCU1upXC4yjQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B_9sws0sAaeapkVVz6Ev2CY5jzP9wOUVCU1upXC4yjQ/edit?usp=sharing
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8. วิธีการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข (กรณีมีปัญหา/อุปสรรค) 
 8.1 หำกมีกำรรับสมัครหรือด ำเนินกำรในลักษณะนี้ ขอให้เพิ่มช่องให้ผู้สมัครระบุสถำนที่ท่ีต้องกำร
ปฏิบัติงำน จะได้ไม่ต้องมีกำรโยกย้ำย หรือกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ปฏิบัติงำนท ำให้กระบวนกำรท ำงำน
ล่ำช้ำ และซับซ้อน 
  
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวไว้ในข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 
 
 

  ลงชื่อ.........................................................  หัวหน้าโครงการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติ  แสงอรุณ)  

       11 สิงหาคม 2563  
 


