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โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ๒ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID-19) 

บัญชีรายช่ือผู้ได้รับการจ้างงาน ๘ 

เอกสารส าหรับผู้รับจ้าง ๙ 
1. ใบสมัครงานโครงการฯ ๑๐ 
2. ใบลงเวลาปฏิบัติงาน 1๑ 
3. แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 1๒ 
4. ใบส าคัญรับเงิน 1๓ 
5. บันทึกข้อความขอลาออก (ถ้ามี) 1๔ 

เอกสารส าหรับหน่วยงาน ๑๕ 
1. บันทึกข้อความส่งหลักฐานโครงการฯ 1๖ 
2. แบบรายงานการปฏิบัติงานของหน่วยจ้างงาน 1๗ 

ภาคผนวก ๑๘ 
บันทึกข้อตกลง ระหว่าง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๑๙ 
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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โครงการจ้ างงานประชาชนที่ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเช้ ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

--------------------------------------------------- 
1.้หลักการและเหตุผล

ตามท่ี กระทรวงการอ ุดมศ ึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจัยและนวัตกรรม ด าเนินงานโครงการจ้างงานประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงาน อันเนื่องจากสถานการณ์ 
COVID-19 เป็นการเร่งด่วน โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ 39 แห่ง จ้างงานประชาชนครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ กระจายอยู่ในท้องถิ่น หรือชุมชนต่างๆ มากกว่า 1,500 ชุมชน   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงจัดโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขึ้น เพ่ือประสานนโยบายการจ้างงานประชาชน 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

2. ว้ัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและเสริมศักยภาพ ให้กับก าลังแรงงาน

สมัยใหม่ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการท างานในด้านต่างๆ ให้แก่แรงงาน อาทิ การวิเคราะห์และ

แก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม และทักษะทางวิทยาศาสตร์และสังคมเฉพาะด้าน เป็นต้น 
2.3 เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงเกิดการจ้างงานในพ้ืนที่เป้าหมาย 

3.้กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคต ิดเชื้อไวร ัสโคโรน ่า 2019 (COVID-

19) จ านวน 5 คน

4. คุณสมบัติผู เข าร้่วมโครงการ
4.1้คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4.2้ลักษณะต องห าม 
(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติงานที่มีเงินเดือนประจ า 
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่

ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
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(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด ที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอ่ืน 

ของรัฐ 
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย 
(๑๐) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
(11) เป็นพระภิกษุหรือสามเณร  

4.3้คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(1) ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก และ มีความสนใจในการพัฒนาทักษะ

การท างานใหม่ๆ 
(2) เป็นผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

๒๐๑๙ (COVID-19) 
(3) ไม่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 

๒๐๑๙  (COVID-19) 
(4) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของรัฐบาล “เราไม่ทิ้งกัน” หรือ โครงการ ช่วยเหลือ

เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการอ่ืนๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ จากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  (COVID-19) 

5. ขอบเขตการด าเน้ินโครงการ
มหาว ิทยาล ัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบหมายให้ผู ้จ ้างงานปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้าง และ 

รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ หน่วยงานจ้างทุกเดือน ดังต่อไปนี้  
5.1 งานด านข อมูล 
หน้าที่ : ติดต่อประสานงานกับประชาชนในพื้นท่ี อธิบายขั้นตอนการส ารวจและจัดท าข้อมูล ด้านต่างๆ 

รวมถึงการชี้แจงรายละเอียด ถ่ายทอด เผยแพร่ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องและมีความจ าเป็น 
ทั้งความต้องการ ปัญหาและอุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการ ด าเนินงานต่างๆ ในพ้ืนที่ 

5.2 งานด านวิเคราะห์และท าแผน  
หน้าที่ : ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดแผนด าเนินการร่วมกับที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ในด้าน

ต่างๆของกระทรวง อาทิเช่น ด้าน smart farming ด้านการจัดการน้ าชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ 
ด้านการสร้างอาชีพ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการ จัดการขยะ ด้านการจัดการสังคมผู้สูงอายุ 
เป็นต้น 

5.3 งานด านวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
หน้าที่ : ท าการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือไปถ่ายทอด หรือฝึกอบรมในชุมชน 

ในการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นส าคัญของท้องถิ่น 

6.้แนวทางการดำเนินงาน
6.1 ร ับสม ัครและค ัดเล ือกบ ุคลากรเข ้าร ่วมโครงการตามอ ัตราที ่ได ้ร ับการจ ัดสรร 
6.2 จัดท าสัญญาจ้างระหว่างมหาว ิทยาลัยกับผู้ที่ได้รับการจ้างงาน 
6.3 จัดท ารายละเอ ียดภาระหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการจ้างงาน 
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6.4 ให้ค าปรึกษาแนะน าในการท างานของผู ้ทีไ่ด้รับการจ้างงานในระหว่างการปฏ ิบัติงาน 
6.5 ก าก ับ ติดตาม และประเมินผลของผู้ที่ได้รับการจ้างงานเป็นประจ าทุกเดือน 
6.6 เบิกจ่ายงบประมาณค ่าตอบแทนให้แก ่ผู้ที่รับการจ้างงาน 
6.7 รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิงานแก ่สำน ักงานปล ัดกระทรวงการอ ุดมศ ึกษา ว ิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและ 

นวัตกรรมราย 2 เดือน และเม ื่อสิ้นสุดโครงการ 

7. ตวัชี้วัด
7.1. จ านวนประชาชนว่างงานทีไ่ด้รับการจ้างงาน 5 คน 
7.2. ประชาชนผู้เข ้ารว่มโครงการม ีความรู้และท ักษะการทำงานเฉพาะด ้านมากขึน้ไม่น ้อยกว่า รอ้ยละ 80 

8. ระยะเวลาด าเน้ินการ
ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เด ือน พฤษภาคม – กันยายน 2563 

9. สถานทีด่ าเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และชุมชนเป้าหมายในจังหวัดพิษณุโลก 

10.แผนการดำเน้ินงาน

ล าดับที่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
๑. ขออนุมัติจัดโครงการ 
๒. ประชุมและวางแผนการท างาน 
๓. รับสมัครและจัดสรรผู้ได้รับการจ้าง

งานไปตามหน่วยงาน 
๔. ผู้ที่ได้รับการจ้างงานปฏิบัติงานตาม

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
๕. การติดตามและประเมินผล 

11. ผู รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการด าเนินโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ ์การระบาด

ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาว ิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

12. ผลที่คาดว่าจะได รับ
12.1 เช้ิงปร้ิมาณ 

12.1.1 ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกที่เข้าร่วมโครงการ 5 คน ได้รับการพัฒนาทักษะตาม
เป้าหมายโครงการ 

12.1.2 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีรายได้ต่อหัวของ้ประชากร
เพ่ิมข้ึน และมีความยากจนเรื้อรังลดลง 

12.1.3 สถาบันการศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
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12.2 เชิงคุณภาพ 
12.2.1 ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ตลอดจนใช้

ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือการแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒนาชุมชนในจังหวัดพิษณุโลกให้มีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

12.2.2 เกิดการสร้างงานให้กับประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกที่ว่างงานจากการได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

12.2.3 สถาบันอุดมศึกษาเข้ามาบทบาทในการให้ความรู้ด้านวิชาการและร่วมกันด าเนิน
โครงการ กับชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืน 

13. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การก ากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการด าเนินการใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
13.1 การก าก ับต ิดตามผลการด าเน ินโครงการในภาพรวมโดยส าน ักงานปล ัดกระทรวงการ

อ ุดมศ ึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินโครงการราย 2 เด ือน 
และเมื่อสิ้นส ุด โครงการ 

13.2 การก าก ับต ิดตามการด า เน ินงานของผู  ้ที่ ได ้ร  ับการจ ้า งงานซึ่ งจะด าเนินการโดย
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท าหน้าที่ในการก าก ับต ิดตาม
ผลการด าเน ินงานของผู้จ้างงาน และตรวจสอบรายงานผลการปฏ ิบัติงานประจ าเดือนของผู้ที่ได้รับการ             
จ้างงาน 

 ลงชื่อ ...................................................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง) 

รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา 
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บัญชีรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ  
โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) 
จ านวน  5  อัตรา  

ล าดับที่สมัคร ชื่อ-สกุล 

1. 
5. 
7. 
8. 
9. 

นางสาวสุภาภรณ์   ภู่ต้นหยง 
นางสาววราภรณ์  รัตนวงค ์
นางสาวสุมณฑา  สุขีสิงห์ 
นางสาวสุพัตรา   กิติยา 
นางสาววิภาวี   ภู่บัว 

หมายเหตุ  โปรดเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครฉบับจริง ส่งในวันรายงานตัว 

บัญชีรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกอันดับส ารอง  
โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ล าดับที่สมัคร ชื่อ-สกุล 

2. 
3. 
4. 
6. 

10. 
11. 

นางสาวอมรประภา อุระอิต 
นางสาวกานต์ธีรา  นาคบุรี 
นางสาวมานา   เทพประมวล 
นายศุภวิชญ์   จิราพงษ์ 
นางสาวรัตนากรณ์  สิงห์โต 
นางสาวภัทรภร   ผ่องอ าไพ 

หน้า : 6



  เอกสารส าหรับผู้รับจ้าง 



ใบสมัครงาน 
โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ ๒๐๑๙ 
(COVID-19)           

หน่วยจ้างงาน .......................................................................  

ช่ือ ......................................................................... นามสกลุ ................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี ……………..….. หมู่ที ่………....…. ถนน  ............……………....…………..…..... ต าบล/แขวง  …………………………….. 
อ าเภอ/เขต  …………………………………..…………….  จังหวัด  ...…………...........…...................  รหสัไปรษณีย ์ ……………………......... 
โทรศัพท ์ ………........………..........................…...…. มือถือ  .................................................. 
อีเมล ์  .………………………………………………………………………………………………………………… 
วัน เดือน ปีเกิด ................…………................ อาย ุ……............ ปี 
เชื้อชาติ  ………………............................... สัญชาต ิ ………………………………................ ศาสนา ……………………………….................. 
ภูมิล าเนา ....................................................................................................................................................................................... 
ประวัติการศึกษา ........................................................................................................................................................................... 
ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
อาชีพ/งาน ท่ีคาดหวังในอนาคต 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
ประสบการณ์ท างาน 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
ทักษะพิเศษที่มีในปัจจุบัน 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
ทักษะที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเตมิ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
หากท่านต้องการเป็นผู้ประกอบการ จะท าธุรกิจเกี่ยวกับอะไร 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

ไม่ได้รับสิทธ์ิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท หรือมาตรการอื่นๆ จากรัฐบาล  
 ได้รับสิทธ์ิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท หรือมาตรการอื่นๆ จากรัฐบาล  
และยินยอมสละสิทธ์ิดังกล่าว หากผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการจ้างงาน  
ประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ)....................................................................ผูส้มัครเข้าร่วมโครงการฯ 
 (.....................................................................) 

รูปถ่าย 
1.5 นิ้ว 
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ใบลงเวลาปฏิบัติงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

หน่วยงาน........................................................ 

วันที่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ 
เวลา 

หมายเหตุ 
มา กลับ 

ลงชื่อ........................................................ผู้ดูแล 
(.............................................................) 

 ลงชื่อ.......................................................... 
 (.............................................................) 
      คณบดี/ผอ.ส ำนัก/สถำบัน/กอง 

หน้า : 9



แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เดือน .................... 
(รายงานภายในวันที่ 5 ของเดือน) 

โครงการ .............................................................. 

หน่วยจ้างงาน........................................................ 

1. รายงาน ณ วันที่.................... เดือน..............  พ.ศ.........................................

2. ชื่อ – สกุล.......................................................................................................

3. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายและผลปฏิบัติงาน

ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
ต่่ากว่า
แผน 

ตาม
แผน 

สูงกว่า
แผน 

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
2. แผนปฏิบัติงานต่อไป
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 

 ลงชื่อ....................................................ผู้ปฏิบัติงาน 

ลงชื่อ.....................................................ผู้ควบคุมงาน 

หน้า : 10



ใบส ำคัญรับเงิน 

เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. .................. 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................. บ้านเลขท่ี ................. หมู่ที่ ........ 
ถนน ............................ ต าบล/แขวง ........................ อ าเภอ/เขต ............................ จงัหวัด ............................
รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพท์............................... 

ได้รับเงินจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ รำยกำร เป็นเงิน (บำท) 
1 ค่าตอบแทนการท างาน โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก 

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
เดือน................................................ 

9,000 

รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 9,000 

จ ำนวนเงิน     เก้ำพันบำทถ้วน            -         

ลงชื่อ ......................................................... ผู้รับเงิน 
     (.........................................................) 

ลงชื่อ ......................................................... ผู้จ่ายเงิน 
     (.........................................................) 

หน้า : 11



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…………………………………………………………..………………………………………………………..……....…..........… 

ที่………………………………………….....……….…………………...วันที่ ….….....… เดือน …………….….….…. พ.ศ. …………..….. 
เรื่อง    ขออนุญาตลาออกจากการปฏิบัติงาน 

เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ด้วยข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………….......………..……………… 
ได้เริ่มรับจ้าง โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ ..................เดือน.................................พ.ศ................. มีความประสงค์ขอลาออกจาก
การปฏิบัติงานเพราะ……………………………………………………….…………….............................................................. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุญาตให้ลาออก ตั้งแต่วันที่....…...........เดือน.................…พ.ศ. ….....….. 
เป็นต้นไป 

   (ลงชื่อ)  ………………………………………… 
 (…………….....…………………………) 

หน้า : 12



  เอกสารส าหรับหน่วยงาน 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…………………………………………………………..………………………………………………………..……....…..........… 

ที่………………………………………….....……….…………………...วันที่ ….….....… เดือน …………….….….…. พ.ศ. …………..….. 
เรื่อง    ขอส่งหลักฐานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เดือน................................................... 

เรียน    ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัย โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดสรรผู้รับจ้างโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพ่ือปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน 
............................................................ จ านวน .....................คน นั้น  

ในการนี้ หน่วยงาน.........................................................  ได้มอบหมายภาระหน้าที่ให้กับผู้รับจ้าง
และก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน
..................................... ดังนี้ 

 ใบลงเวลาปฏิบัติงาน
 ใบส าคัญรับเงิน และ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการต่อไปให้ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

   (ลงชื่อ)  ………………………………………… 
 (…………….....…………………………) 
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แบบรายงานหน่วยจ้างงาน 

๑. ชื่อหน่วยจ้างงาน ……………………………………………………………….. 

๒. รายงานผลด าเนินการ          รอบ 2 เดือน           สิ้นสุดการจ้าง 

๓. การด าเนินการของหน่วยจ้างงาน ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๔. ผลการประเมินภาระงานของผู้ได้รับการจ้าง 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ภาระงานที่มอบหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการตามแผน 

ต่ ากว่า
แผน 

ตาม
แผน 

สูงกว่า
แผน 

๕. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ ………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๖. ข้อเสนอแนะ …………………………………………………………………………………………............................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ลงชื่อ.................................................. 
(    ) 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ลงชื่อ.................................................. 
   (     ) 
       อธิการบดี / หัวหน้าหนว่ยงาน 
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  ภาคผนวก 



หน้า : 17



หน้า : 18



หน้า : 19



ม.ราชภัฏพบูิลสงคราม

P  S  R  U

h t t p : / / s a s . p s r u . a c . t h

งานบริการนักศึกษาและศิษยเกา กองพัฒนานักศึกษา




