
แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
 โครงการจ้างงานประชาชนทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะที่ 2 คร้ังที่ 3 ประจ าเดือนกันยายน 2563 
**************************************************************************** 

 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักบริการวิชาการ หหาวิทยาลัยออนแก่น 
2. ชื่อหัวหน้าโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติ  แสงอรุณ 

โทรศัพท์….............................…….มือถือ.....................................Email: ........................................................ 
3. ต าแหน่งงานรวหทั้งหหดที่ได้รับอนุหัติ   จ ำนวน 190  คน    
    ต าแหน่งงานที่ได้รับการจ้างงาน   เดือน กรกฎำคม 2563  จ ำนวน  163 คน  
      เดือน สิงหำคม 2563  จ ำนวน  162 คน 
      เดือน กันยำยน 2563  จ ำนวน  155 คน 

กรุณำระบุสำเหตุของกำรตกออกระหว่ำงเดือน (ถ้ำมี)  
 ปัญหำสุขภำพ 
 ไมส่ำมำรถมำปฏิบัติงำนได้เต็มเวลำที่ก ำหนด 
 ได้บรรจุงำนใหม่ 
 เข้ำรับกำรบรรจุเป็นทหำรกองประจ ำกำร 
 เสียชีวิต 

 
 ตารางท่ี 1 แสดงอ้อหูลพื้นฐานอองผู้ได้รับการจ้างงาน 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชำย 46 28.22 
หญิง 117 71.78 
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ตารางท่ี 2  แสดงอายุอองผู้ได้รับการจ้างงาน 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
17 – 25 ปี 76 46.63 
26 – 35 ปี 30 18.40 
36 – 45 ปี 24 14.72 
46 – 55 ปี 23 14.11 
56 ปีขึ้นไป 10 6.13 

รวห 163 100 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

       (  )       

17 – 25   

26 – 35   

36 – 45   

46 – 55   

56         

 
 

ตารางท่ี 3  แสดงวุฒิการศึกษาอองผู้ได้รับการจ้างงาน 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษำ 20 12.27 

มัธยมศึกษำตอนต้น 25 15.34 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 38 23.31 

ปวช./ปวท./ปวส. 26 15.95 
ปริญญำตรี 54 33.13 
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4. สรุปการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง   เดือน กรกฎำคม 2563  จ ำนวน 1,467,000.-บำ 
      เดือน สิงหำคม 2563  จ ำนวน 1,458,000.-บำท 
      เดือน กันยำยน 2563  จ ำนวน 1,395,000.- บำท 
 

กรุณำระบุสำเหตุกำรจ่ำยค่ำจ้ำงไม่เต็มจ ำนวน (ถ้ำมี)  
 ขอลำออกเนื่องจำกได้รับกำรบรรจุงำนใหม่ 
 เสียชีวิต 
 ไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้เต็มเวลำที่ก ำหนด 
 รับรำชกำรทหำร 

 
5. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

5.1 ภาระงานที่หอบหหายให้ผู้รับการจ้างปฏิบัติงานใน 3 เดือน 
ล าดับ 

ที่ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

(ชุหชน/ท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 
กรกฎาคห 

(คน) 
สิงหาคห 

(คน) 
กันยายน 

(คน) 

1. พ้ืนที่ต ำบลบ้ำนโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 20 20 19 

2. พ้ืนที่ต ำบลพระยืนมิ่งมงคล อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 4 4 3 

3. พ้ืนที่ต ำบลเมืองเพีย อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น 11 11 11 

4. พ้ืนที่ต ำบลบ้ำนไผ่ อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น 4 4 4 

5. พ้ืนที่เทศบำลต ำบลบ้ำนแฮด อ.บ้ำนแฮด จ.ขอนแก่น 10 10 9 

6. พ้ืนที่ต ำบลท่ำกระเสริม อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น 18 18 17 

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

8. พ้ืนที่เทศบำลเมืองศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 38 37 34 

9. พ้ืนที่เทศบำลต ำบลสำวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 8 8 8 

10. พ้ืนที่ต ำบลบ้ำนกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 11 11 11 

11. พ้ืนที่ต ำบลบ้ำนเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 13 13 13 

12. พ้ืนที่ต ำบลวังสวำป อ.ภูผำม่ำน จ.ขอนแก่น 4 4 4 

13. พ้ืนที่ต ำบลบ้ำนดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 9 9 9 

 รวมทั้งสิ้น 163 162 155 
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ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 
1.กำรเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนของประชำชนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 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/ 
บ้ำนดง/พระยืนมิ่งมงคล 

- (Holistic Area Based : HAB)  ร้อยละ 60 
- ภำรกิจส ำนักบริกำรวิชำกำร ร้อยละ 20 
- อ่ืนๆ ร้อยละ 20 

สำวะถี/บ้ำนไผ่/บ้ำนแฮด/ทรำยมูล/วังสวำป/บ้ำนเม็ง - (Holistic Area Based : HAB) ร้อยละ 60 
-  ด้ำนผลิตภัณฑ์ชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว/

ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน/วิสำหกิจชุมชน และ
กำรสนับสนุนกำรท ำงำนของหน่วยงำน
เครือข่ำย  ร้อยละ 40 

 
   
5.2 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวหทั้งหหด (แสดงรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนพร้อมข้อมูลที่ชัดเจนและ
เข้ำใจง่ำยโดยเสนอข้อมูลในลักษณะ รูปภำพ กรำฟ ตำรำง ฯลฯ) ประกอบด้วย (ถ้ำมี) 

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

 

https://farmer2-e5737.web.app/Farmer%20Database%20farmer2-e5737.web.app
https://farmer2-e5737.web.app/Farmer%20Database%20farmer2-e5737.web.app
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2) ผู้จ้างงาน  สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 
  2.1  ได้เรียนรู้กระบวนการท างานในชุมชน  

2.2 ได้ท างานร่วมกันเป็นทีม/หมู่คณะ 
2.3 ทราบกระบวนการและข้ันตอนการประสานงานกับหน่วยงานราชการ และชุมชน 
2.4 ได้มีส่วนร่วม 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 ได้แก่ 
 -การเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ 
 -การเก็บข้อมูลผู้พิการ 
 -การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ 
 -การจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 -การจัดท าแผนที่หมู่บ้าน 
 -การรับออร์เดอร์ร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มประจ าต าบล 
 -การรับลงทะเบียน-วัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าห้องประชุม ในการจัดโครงการอบรม

ของส านักบริการวิชาการ และการจัดกิจกรรมของ อบต.พื้นที่ 
 
6. ผลสัหฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ (โปรดระบุ) 
6.1 ผู้รับจ้างงานสาหารถน าควาหรู้/ทักษะอาชีพที่ได้รับจากการเอ้าร่วหโครงการไปต่อยอดการประกอบ
อาชีพและสร้างรายได้เพิ่ห  จ ำนวน............-............คน (กรุณำระบุรำยละเอียด) 
 - ได้ข้อมูลประชำกร  ในพ้ืนที่ชุมชนต้นแบบมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 - ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
 - ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
 - ข้อมูลกลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
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6.2 สร้างผู้ประกอบการใหห่ /วิสาหกิจชุหชน จ ำนวน..........-...... รำย   (กรุณำระบุรำยละเอียด) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
6.3 สร้างนวัตกรรหใหห่ในพื้นที่/ชุหชน ที่ด าเนินโครงการ  จ ำนวน....................ผลงำน (กรุณำระบุ
รำยละเอียด) 
 - ไดต้้นแบบ Application  (Holistic Area Base : HAB) ที่สมบูรณ์ขึ้น 
 - ได้กระบวนกำรถอดบทเรียนภูมิปัญญำท้องถิ่น เรื่องกำรปลูกผักปลอดภัย และกำรปลูกข้ำวอินทรีย์ 
จำกเกษตรกรต้นแบบเพื่อต่อยอดสู่ “หลักสูตรกำรท ำเกษตรปลอดภัยในชุมชน” (เริ่มจากการปลูก การดูแล
รักษา การบ ารุง การป้องกันโรคพืช ตลอดตนการเก็บเกี่ยวผลผลิต) 
 - กำรสร้ำงปรำชญ์ชำวบ้ำนในชุมชน 
 - กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กำรประมวลภำพกิจกรรมต่ำงๆ ผ่ำนกำรเล่ำเรื่อง และ จัดท ำเป็น 
VTR  

พื้นที่ เนื้อหา VTR ลิงค์รายงาน 

ต.บ้ำนโต้น กำรประมวลผลกำรท ำงำนในพ้ืนที่ https://www.youtube.com/watch?v=NOj
me_-SbkE 

 กำรค้นหำของดีบ้ำนโต้น “โจ๊กยำยวัน”  https://youtu.be/fGISdn8q4Lo 

 กำรค้นหำของดีบ้ำนโต้น “วัดศรีพิมล”  https://youtu.be/eYCMOsAW-Xk 

 กำรค้นหำของดีบ้ำนโต้น “กระติ๊กข้ำว”  https://youtu.be/XDf9e_FkRvU 

ต.ศิลำ อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

สิ่งที่เจ้ำหน้ำที่ อว.ได้รับจำกกำรเข้ำร่วม
โครงกำร 

https://youtu.be/A3UXUiNXCsc 

ต.ทรำยมูล อ.
น้ ำพอง  
จ.ขอนแก่น 

สิ่งที่เจ้ำหน้ำที่ อว.ได้รับจำกกำรเข้ำร่วม
โครงกำร 

https://youtu.be/3TnzUkr5dtw 

3 ต ำบล ได้แก่  
ต.ศิลำ /ต.ท่ำ
กระเสริม  
ต.ทรำยมูล 

กำรท ำงำนของ จนท.อว. ภำยใต้
กิจกรรมงำนบริกำรวิชำกำร 
“กำรเชื่อมโยงเส้นทำงท่องเที่ยวชุมชน
เข็มแข็ง” (เส้นทำงศิลำ-ท่ำกระเสริม-
ทรำยมูล) 

https://youtu.be/-nVeNsd5T08 

3 ต ำบล ได้แก่  
ต.ศิลำ /ต.ท่ำ
กระเสริม  
ต.ทรำยมูล 

กำรท ำงำนของ จนท.อว. ภำยใต้
กิจกรรมงำนบริกำรวิชำกำร 
“กิจกรรมสร้ำงฐำนปรำชญ์ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น” 

https://youtu.be/Jy3VADIxhTY 

https://youtu.be/fGISdn8q4Lo
https://youtu.be/eYCMOsAW-Xk
https://youtu.be/XDf9e_FkRvU
https://youtu.be/A3UXUiNXCsc
https://youtu.be/Jy3VADIxhTY
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ต.สำวะถี อ.
เมือง จ.
ขอนแก่น 

แนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวและสถำนที่ที่
ส ำคัญ 

https://youtu.be/Etwlw4gObZQ 

ต.สำวะถี อ.
เมือง จ.
ขอนแก่น 

รวบรวมคนดีคนเก่ง “มัคคุเทศก์น้อยสำ
วะถี” 

https://youtu.be/N2y_GamecEc 

ต.บ้ำนไผ่ อ.
บ้ำนไผ่ จ.
ขอนแก่น 

กำรด ำเนินงำน จนท.ต.บ้ำนไผ่ https://youtu.be/arqTmv2nd-M 

ต.เมืองเพีย อ.
บ้ำนไผ่  จ.
ขอนแก่น 

รวบรวมของดี “บ้ำนละว้ำ ต.เมืองเพีย 
อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น 

https://youtu.be/LdGGNWgPTgE 

ต.บ้ำนแฮด อ.
บ้ำนแฮด จ.
ขอนแก่น 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน จนท.อว.
บ้ำนแฮด 

 

 
6.4 อ่ืน ๆ (กรุณำระบุ –ถ้ำมี-) 
          สิ่งท่ีได้รับจากการเอ้าร่วหโครงการ ออง จนท.อว. 

- ได้ลงพืน้ที่และได้เรียนรู้ในสิ่งที่เรำไม่เคยรู้จักว่ำใกล้ๆบ้ำนเรำจะมีสิ่งที่น่ำสนใจมำกขนำดนี้  

- ชุมชุนได้มีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกโครงกำรนี้เพรำะได้เป็นที่รู้จักมำกข้ึน คนในชุมชนมีควำมสุขมีก ำลังใจที่
จะท ำต่อ 

-  คนในชุมชนมีควำมยินดีและภูมิใจในกำรน ำเสนอสินค้ำของเขำ ชุมชุนได้รับโอกำสในกำร
ประชำสัมพันธ์สินค้ำและผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่ำนทำงไลน์ได้เพ่ิมช่องทำงกำรขำย 

-  อยำกให้มีกำรส่งเสริมด้ำนศิลปะกำรแสดงพ้ืนเมืองในชุมชน เนื่องจำกบ้ำนหนองหินเป็นชุมชนแห่ง
ปรำชญ์ชำวบ้ำนและศิลปินหมอล ำ 

-  อยำกฝำกให้คนที่มีควำมเกี่ยวข้องให้กำรสนับสนุนส่งเสริมและต่อยอดให้บ้ำนหนองหิน ในด้ำนกำร
สร้ำงรำยได้ในชุมชน ให้ให้มีควำมยั่งยืน 

-  ได้รู้จักสถำที่ต่ำงๆในชุมชน ได้รู้จักกับคนในพ้ืนที่มำกข้ึน 

7. ปัญหาและอุปสรรค ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร (หำกมี) 
 1.ระยะเวลำในกำรคัดเลือกผู้สมัครไม่เหมำะสม 
 2.กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไม่ชัดเจน 
 3.กำรได้รับเงินค่ำจ้ำงล้ำช้ำในเดือนแรก 
 4.กำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนบำงพื้นที่ไม่ได้ตำมเป้ำ 

https://youtu.be/Etwlw4gObZQ
https://youtu.be/N2y_GamecEc
https://youtu.be/LdGGNWgPTgE
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8. วิธีการแก้ไอปัญหาหรืออ้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไอ (กรณีมีปัญหำ/อุปสรรค) 
 1.กำรเปิดรับสมัครภำยในระยะเวลำสั้น บำงพ้นที่มีผู้สมัครไม่ครบตำมอัตรำที่ได้รับ 
 2.ผู้สมัครเกิดควำมลังเลในกำรสมัครเข้ำร่วมท ำงำน 
 3.เกิดจำกควำมไม่เข้ำใจในระบบจ่ำยผ่ำนพร้อมเพย์ 
 4.ประชำชนไม่ให้ควำมร่วมมือ เช่น กำรเก็บข้อมูลรำยได้ และรำยจ่ำยในครัวเรือน ส ำนักบริกำร
วิชำกำร จึงได้ท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ และท ำหนังสือขออนุญำตเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนถึงผู้น ำชุมชน เพ่ือให้
ควำมสะดวกแก่น้องๆ อว. 
  
  

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร 
 

  ลงชื่อ................................................................  หัวหน้ำโครงกำร 
        (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติ  แสงอรุณ) 
      ………… / กันยำยน  /….2563……… 

 


