
 
ที่ อว 0617/ ว  1592                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
           อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000 

         4  กรกฎาคม  2563 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) ระยะ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรียน  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ   จำนวน 1 ชุด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ 
นวัตกรรม (อว.) ดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ               
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต 
และเสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน 
และกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงานในพ้ืนที่เป้าหมาย  

ในการน ี ้  มหาว ิทยาล ัยจ ึ งขอความอนุ เคราะห ์ท ่ านเก ็บข ้อม ูลช ุมชนในเขตพ ื ้ นที่
.................................................. เป็นเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2563) ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะ
นำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อมอย่างยั ่งยืน เป็นแนวทางการช่วยเหลือชุมชนบน
ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นท่ีระยะต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ) 
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 

งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา  
โทร. 0–5526–7000–2 ตอ่ 2222 
e-mail : sas@psru.ac.th 
 

...........พิมพ์ 

...........ตรวจ 

mailto:sas@psru.ac.th


โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) 

(อว. สร้างงาน  ระยะที่ 2) 
 

• จ้างงานในช่วง 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 

• ผู้ได้รับการจา้งจะได้คา่ตอบแทน  9,000 บาทต่อเดือน 

• หน่วยจ้างงานจะได้รับสนับสนนุค่าบริหารจัดการส่วนหนึ่งจาก อว. 

• หน่วยจ้างงานจะดำเนินการ รับสมัคร จัดสรรงานแก่ผูท้ี่ได้รับการจ้าง ให้คำปรึกษาและพัฒนาทกัษะผู้ได้รบัการจ้าง 

ประเมินและตดิตามประเมินผล 

 

รายละเอียดการจ้างงาน 
 

1. ชือ่หน่วยงานจ้างงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและเสริมศักยภาพ ให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน อาทิ การวิเคราะห์และแก้ปัญหา

ชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม และทักษะทางวิทยาศาสตร์และสังคมเฉพาะด้าน เป็นต้น 
2.3 เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงเกิดการจ้างงานในพ้ืนที่เป้าหมาย 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid – 19) จำนวน 175  คน  
 

4. ภาระงานที่จะให้ผู้รับการจ้างปฏิบัติงานใน 3 เดือน  

ที ่
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐ/SMEs/Startup) 
จำนวน 
(คน) 

ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

1 ตำบลบ้านกร่าง (น้ำอับ วังป่าหญ้า หัวแท)  
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

10 สำรวจและศึกษาศักยภาพชุมชน ทรัพยากร
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 10 สำรวจและศึกษาศักยภาพชุมชน ทรัพยากร
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3 ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 10 สำรวจและศึกษาศักยภาพชุมชน ทรัพยากร
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4 ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 10 สำรวจและศึกษาศักยภาพชุมชน ทรัพยากร
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 



ที ่
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐ/SMEs/Startup) 
จำนวน 
(คน) 

ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 10 สำรวจและศึกษาศักยภาพชุมชน ทรัพยากร
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

6 บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

8 สำรวจและศึกษาศักยภาพชุมชน ทรัพยากร
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

7 ตำบลศรีภิรมย์ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม 
จงัหวัดพิษณุโลก 

12 สำรวจและศึกษาศักยภาพชุมชน ทรัพยากร
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

8 บ้านนุชเทียน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 10 สำรวจและศึกษาศักยภาพชุมชน ทรัพยากร
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

9 บ้านลาดเรือ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 10 สำรวจและศึกษาศักยภาพชุมชน ทรัพยากร
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

10 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 10 สำรวจและศึกษาศักยภาพชุมชน ทรัพยากร
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

11 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัด
สุโขทัย 

15 สำรวจและศึกษาศักยภาพชุมชน ทรัพยากร
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

12 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 15 สำรวจและศึกษาศักยภาพชุมชน ทรัพยากร
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

13 ตำบลราวต้นจันทน์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 15 สำรวจและศึกษาศักยภาพชุมชน ทรัพยากร
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

14 ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 15 สำรวจและศึกษาศักยภาพชุมชน ทรัพยากร
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

15 ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย 15 สำรวจและศึกษาศักยภาพชุมชน ทรัพยากร
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1 ประชาชนได้รับการจ้างงานหลังจากเกิดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(Covid – 19) จำนวน 175 คน 

5.2 ชุมชนหรือหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบฯ ได้รับความช่วยเหลือในการฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวน 
15 ชุมชน 

5.3 ชุมชนได้รับแนวทางการช่วยเหลือบนฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน
พ้ืนที ่

 
6. ระยะเวลาดำเนินการ  3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2563) 



- 2 - 

7. งบประมาณ : ค่าตอบแทนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ รวม 4,725,000  บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)                               
                    ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมโครงการ 175 คนๆ ละ 3 เดือนๆ ละ 9,000 บาท รวม 4,725,000 บาท 
 
8. แผนดำเนินการ 

รายละเอียด มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
1. ประชุมและวางแผนการทำงาน      

2. รับสมัครและจัดสรรผู้ได้รับการว่าจ้าง 
ไปตามหน่วยดำเนินการ 

     

3. ผู้ได้รับการว่าจ้างปฏิบัติงานตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย 

     

4. การติดตามและประเมินผล      

 

 


