




 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา  

 
1. ชื่อโครงการ :  จ้างงานประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ

  ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2   
รหัสโครงการ :  

2. ผู้รับผิดชอบ :  
2.1 ผู้ก ากับดูแล :  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2.2 ผู้รับผิดชอบ :  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  โทรศัพท์/ มือถือ :  091-838-7152 
2.3 หลักสูตรสาขาวิชา/ กอง  :  ................................................. คณะ/ ส านัก/ สถาบัน :  ................................................. 

3. ความสอดคล้องของโครงการ : (ท าเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ) 
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาระบบการวิจัยและการบริการวิชาการที่ก่อให้เกดิผลต่อการแก้ปัญหาและตอบสนองต่อ 
 ความต้องการในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศโดยใช้แนวทางตามพระราชด าร ิ

3.2 แผนพัฒนาของคณะ/ หน่วยงาน :  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่.....................................................................................................................................................  

4. หลักการและเหตุผล :  
 ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด าเนินงานโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ว่างงาน อันเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นการเร่งด่วน โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ 39 แห่ง จ้างงาน
ประชาชนครอบคลุม ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ กระจายอยู่ในท้องถิ่น หรือชุมชนต่างๆ มากกว่า 1,500 ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จึงจัดโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ระยะที่ 2  ขึ้น เพื่อประสานนโยบายการจ้างงานประชาชน ในเขตพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

5. วัตถุประสงค์ :  
5.1 เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและเสริมศักยภาพให้กับก าลังแรงงานสมัยใหม ่ 
5.2 เพือ่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการท างานในด้านต่างๆ ให้แก่แรงงาน อาทิ การวิเคราะห์และแก้ปญัหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรม

ทางสังคม และทักษะทางวิทยาศาสตร์และสังคมเฉพาะด้าน เป็นต้น 
5.3 เพือ่กระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงเกิดการจ้างงานในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

6. สถานที่ด าเนินการ : พื้นที่บริการวิชาการในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
7. กลุ่มเป้าหมาย : รวมทั้งสิ้น  175  คน 
              นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ                                         จ านวน …............. คน 
              บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลยัฯ                         จ านวน …............. คน 
              บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลยัฯ                           จ านวน …............. คน 
              บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลยั (ประชาชนท่ัวไป/นกัเรียน)  จ านวน …............. คน 
              คณะกรรมการ      จ านวน …............. คน  
              ประชาชนท่ัวไป                                                        จ านวน      175   คน                                       
8. แผนระยะเวลาด าเนินการ :   

        ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)       ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)  
        ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)     ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)  

9. ระยะเวลาด าเนินการจริง : 1 กรกฎาคม– 30 กันยายน 2563  
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10. ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ :  
ขั้นตอน/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ 

1) ประชาสมัพันธ์และรับสมัคร
ประชาชนที่ประสงค์ท างาน 

            รองอธิการบดีฯ 

2) ผู้ว่าจ้างปฏิบตัิตามภารกิจท่ี
ได้รับมอบหมาย 

            รองอธิการบดีฯ 

3) การติดตามและประเมินผล
โครงการ 

            รองอธิการบดีฯ 

              
 

11. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ :  รวมท้ังสิ้น   5,145,000  บาท 
   ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)       จ านวน   ...................  บาท  

         ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)       จ านวน   ...................  บาท 
         ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)      จ านวน   ...................  บาท 
         ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)    จ านวน    5,145,000  บาท 

12. งบประมาณส าหรับการเบิกจ่าย :  
หมวดรายจ่าย/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ของโครงการ/กิจกรรม 
จ านวน

งบประมาณ 
ค าชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม 

งบบุคลากร เงินเดือน  1) คณะครุศาสตร์ ไดร้ับการจดัสรร เป็นเงิน 564,000 บาท 
แบ่งเป็น 
- ค่าตอบแทน จ านวน 20 คนๆ ละ 3 เดือนๆ ละ 9,000 

บาท เป็นเงิน 540,000 บาท 
- ค่าด าเนินงาน จ านวน 20 คนๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 

24,000 บาท 
2) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไดร้ับการจัดสรร เป็นเงิน  

705,000 บาท แบ่งเป็น 
- ค่าตอบแทน จ านวน 25 คนๆ ละ 3 เดือนๆ ละ 9,000 

บาท เป็นเงิน 675,000 บาท 
- ค่าด าเนินงาน จ านวน 25 คนๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 

30,000 บาท 
3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รบัการจัดสรร เป็นเงิน  

282,000 บาท แบ่งเป็น 
- ค่าตอบแทน จ านวน 10 คนๆ ละ 3 เดือนๆ ละ 9,000 

บาท 270,000 บาท  
- ค่าด าเนินงาน จ านวน 10 คนๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 

12,000 บาท 
4) คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการจัดสรร          

เป็นเงิน 423,000 บาท แบ่งเป็น 
- ค่าตอบแทน จ านวน 15 คนๆ ละ 3 เดือนๆ ละ 9,000 

บาท 405,000 บาท  
- ค่าด าเนินงาน จ านวน 15 คนๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 

18,000 บาท 

ค่าจ้างช่ัวคราว  
งบด าเนินงาน ค่าวัสด ุ  

ค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอย  
ค่าสาธารณูปโภค  

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์  
ค่าสิ่งก่อสร้าง  

งบอุดหนุน อุดหนุน 5,145,000 
งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น  

 



 

    

หมวดรายจ่าย/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ของโครงการ/กิจกรรม 

จ านวน
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย/รายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม 

   5) คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการจดัสรร เป็นเงิน  282,000 บาท 
แบ่งเป็น 
- ค่าตอบแทน จ านวน 10 คนๆ ละ 3 เดือนๆ ละ 9,000 

บาท 270,000 บาท  
- ค่าด าเนินงาน จ านวน 10 คนๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 

12,000 บาท 
6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้รับการจัดสรร เป็นเงิน  

282,000 บาท แบ่งเป็น 
- ค่าตอบแทน จ านวน 10 คนๆ ละ 3 เดือนๆ ละ 9,000 

บาท 270,000 บาท  
- ค่าด าเนินงาน จ านวน 10 คนๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 

12,000 บาท 
7) วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ไดร้ับการจัดสรร เป็นเงิน  

282,000 บาท แบ่งเป็น 
- ค่าตอบแทน จ านวน 10 คนๆ ละ 3 เดือนๆ ละ 9,000 

บาท 270,000 บาท  
- ค่าด าเนินงาน จ านวน 10 คนๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 

12,000 บาท 
8) วิทยาลัยการพยาบาล ไดร้ับการจดัสรร เป็นเงิน 338,400 บาท 

แบ่งเป็น 
- ค่าตอบแทน จ านวน 12 คนๆ ละ 3 เดือนๆ ละ 9,000 

บาท 324,000 บาท  
- ค่าด าเนินงาน จ านวน 12 คนๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 

14,400 บาท 
9) สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 423,000 บาท 

แบ่งเป็น 
- ค่าตอบแทน จ านวน 15 คนๆ ละ 3 เดือนๆ ละ 9,000 

บาท 405,000 บาท  
- ค่าด าเนินงาน จ านวน 15 คนๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 

18,000 บาท 
10) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดร้ับการจดัสรร 

เป็นเงิน 423,000 บาท แบ่งเป็น 
- ค่าตอบแทน จ านวน 15 คนๆ ละ 3 เดือนๆ ละ 9,000 

บาท 405,000 บาท  
- ค่าด าเนินงาน จ านวน 15 คนๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 

18,000 บาท 
 
 



 

    
หมวดรายจ่าย/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ของโครงการ/กิจกรรม 
จ านวน

งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย/รายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม 

   11) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ไดร้ับการจัดสรร เป็นเงิน 930,600 
บาท แบ่งเป็น 
- ค่าตอบแทน จ านวน 33 คนๆ ละ 3 เดือนๆ ละ 9,000 

บาท 891,000 บาท  
- ค่าด าเนินงาน จ านวน 33 คนๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 

39,600 บาท 
12) กองพัฒนานักศึกษา ไดร้ับการจดัสรร เป็นค่าด าเนินงาน จ านวน 

175 คนๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 210,000 บาท 
 รวมท้ังสิ้น 5,145,000 หมายเหตุ ขออนุมัติถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

13. ตัวชี้วัด :  
13.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ รายละเอียด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ จ านวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ เข้าร่วมโครงการและได้รับ

ค่าตอบแทนการท างาน 
175 คน 

เชิงคุณภาพ 1) ชุมชนหรือหน่วยงานที่ ได้ รับผลกระทบ ได้รับการ
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ จ านวน 15 ชุมชน 

2) ชุมชนได้ รั บแนวทางการ ช่วย เหลือบนฐานข้อมู ล              
ที่มหาวิทยาลัยจะน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน
พื้นที ่

ร้อยละ 80 

13.2 ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา/ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
       สกอ. : ตัวบ่งช้ีที่............. ระบุช่ือ ........................................................................................................... 
       สมศ. : ประเด็นท่ี.......... ระบุช่ือ ........................................................................................................... 
       สงป. : ตัวช้ีวัดที.่............ ระบุช่ือ ........................................................................................................... 
       มรภ. : ตัวช้ีวัดที ่  1.1 ระบุช่ือ  มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของ 
     ชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของ  
     มหาวิทยาลยัราชภฏั 
       มรพส. : ตัวช้ีวัดที.่.........ระบุช่ือ .................................................................................................. 
       กพน. : ตัวช้ีวัดที.่............ ระบุช่ือ ........................................................................................................... 

14. ลักษณะโครงการ :   โครงการใช้งบประมาณ              โครงการไม่ใช้งบประมาณ 

15. วิธีการประเมินผลโครงการ : แบบสอบถาม 
 

  

 

 



 

 
ก าหนดการ 

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ระยะที่ 2   

 

วัน/ เดือน/ ปี    ขั้นตอน 
20-29 มิถุนายน 2563   ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
30 มิถุนายน 2563   ปฐมนิเทศ/ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2563  ผู้ว่าจ้างปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
















