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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน้าที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่เล็งเห็นถึงปัญหาและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ด าเนินการจัดโครงการบริหารจัดการโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ              
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID – 19) เพ่ือเป็นการบรรเทาความ
เดือนร้อนและเยียวยาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ในช่วงระยะเวลาที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย 

คู่มือการจ้างงานประชาชนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019    
(COVID - 19) จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติระหว่างประชาชนกับมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้ใช้เป็นแหล่งข้อมูล
เบื้องต้นและเป็นแนวทางปฏิบัติงานส าหรับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณคณะผู้จัดท าทุกคนที่มี  
ส่วนร่วมในการจัดท าคู่มือเล่มนี้จนส าเร็จสมบูรณ์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการจ้างงานประชาชนเล่มนี้              
คงสร้างประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และหากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดท าขอน้อมรับไว้เพ่ือ
ปรับปรุงในโอกาสต่อไป 
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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ  

จากสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก 
ผลกระทบที่เห็นได้ชัดจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ท าให้มีคนตกงานเป็นจ านวน
มาก จากสถานการณ์ที่รุนแรงสาหัสหนักหน่วง ยิ่งกว่าวิกฤติเศรษฐกิจปี 40 เพราะได้ส่งผลกระทบกระจาย           
ไปยังทุกกลุ่ม ตั้งแต่ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและรายย่อย ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วน โดยเฉพาะ            
ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จากเหตุการณ์ดังกล่าว กระทรวง            
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ตระหนักถึงความส าคัญ จึงได้ด าเนินโครงการจ้าง
งานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)           
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับผู้ที่ว่างงานจาก
สถานการณ์ COVID - 19 และเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับก าลังแรงงานสมัยใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะใน
การท างานในด้านต่างๆ ให้แก่แรงงาน เช่น การวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม   
การส ารวจและจัดท าข้อมูล การจัดท าแผนที่ป่าชุมชน การพัฒนาอาหารนวัตกรรม เป็นต้น  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เล็งเห็นถึงความส าคัญในการให้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) จึงเห็นควรให้ด าเนินการ            
จัดโครงการบริหารจัดการโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา, ขอนแก่น, สุรินทร์, สกลนคร, ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ รวมพ้ืนที่ 90 ต าบล จ านวนทั้งสิ้น 
225 อัตรา เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนและเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว  

1.2 หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร 
ศูนย์กลำงนครรำชสีมำ 
งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่อยู่ เลขที่ 744 

ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 โทร.0-4423-3000 
ต่อ 2545 โทรเคลื่อนที่ 08-5610-6870  Email : rdrmuti@gmail.com 

วิทยำเขตสุรินทร์ 
ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ วิทยาเขตสุรินทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่อยู่ เลขที่                       

185 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โทร.                
0-4415-3062 ต่อ 1095 โทรสาร 0-4415-3066 โทรเคลื่อนที่ 08-5365-4990 Email : dungrmut@hotmail.com 
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วิทยำเขตสกลนคร 
ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ วิทยาเขตสกลนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่อยู่                

เลขที่  199 หมู่ 3 ถนนพังโคน–วราริชภูมิ ต าบลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 470160  
โทร. 0-4277-2393 โทรสาร 0-4277-2393 โทรเคลื่อนที่ 08-7056-8657 Email : astc.skc@gmail.com 

วิทยำเขตขอนแก่น 
ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ วิทยาเขตขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ที่อยู่ เลขที่ 

150 ถนนศรีจันทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทร. 0-4432-7000 ต่อ 1700 
โทรสาร 0-4323-483 โทรเคลื่อนที่ 09-8143-7403  Email : Jobcovid-19-rmuti-kkc@rmuti.ac.th  

วิทยำเขตร้อยเอ็ด 
ชื่อหน่วยงาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่อยู่ เลขที่ 

228 ต าบลหินกอง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์45130 โทร.0-4423-3000 ต่อ 2172 
โทรสาร 0-4423-3052  Email : roiet.rmuti@gmail.com 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID – 19  
2) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับก าลังแรงงานสมัยใหม่ 
3) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะการท างานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน 

1.4 อัตรำค่ำจ้ำง 
จ านวน 9,000 บาทต่อเดือน โดยก าหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด จ านวน 4 งวด งวดละ 9,000 บาท 

โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลส าเร็จของงานครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือนนั้น ๆ และผ่านการตรวจรับเรียบร้อย
แล้วจึงจะจ่ายค่าจ้างแต่ละเดือน 

1.5 ค ำจ ำกัดควำม 

เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (ในสัญญาจ้าง เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”) ผู้ที่ท าสัญญาจ้าง
เหมาบริการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพ่ือปฏิบัติงานในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

ที่ปรึกษา หมายถึง ที่ปรึกษาประจ าพ้ืนที่ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสนับสนุน ส่งเสริม การด าเนินงาน              
การจัดกิจกรรมโครงการของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตลอดจน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน           
ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการที่ตนรับผิดชอบ 
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1.6 หน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน 
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่โครงการของมหาวิทยาลัยฯ / วิทยาเขต หรือโครงการที่มีส่วนร่วมของ

มหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานจังหวัด โดยพิจารณาถึงผลที่คาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาตาม
สถานการณ์ระบาดเป็นส าคัญ 

1.7 ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน 
ระยะเวลาด าเนินการ 4 เดือน ตั้งแต่ได้รับการจ้างเหมาบริการ ตามสัญญาจ้าง เริ่มปฏิบัติงาน          

1 มิถุนายน  ถึง 30 กันยายน 2563 

ตำรำงท่ี 1 แผนกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 

ที ่ กิจกรรม 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร                     

2 รวบรวมข้อมูลผู้สมัครให้หน่วยงาน
ประจ าวิทยาเขต 

                    

3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ                     

4 คัดเลือกผู้สมัครเข้าท างานในเขตพื้นท่ี
เป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบ 

                    

5 ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการ 

                    

6 ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าท างาน
และท าสัญญาจ้างงาน 

                    

7 ด าเนินโครงการด้านข้อมูล : ศึกษา
บริบทชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ี 
และรายงานผล 

                    

8 ด าเนินโครงการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
และท าแผนวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก
พื้นท่ีและวางแผนพัฒนาและแก้ปัญา
ชุมลนและรายงานผล 

                    

9 ด าเนินโครงการด้านการถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยี : ท าการ
ถ่ายทอดความรู้หรือนวัตกรรมท่ีสร้าง
ขึ้นแก่พื้นท่ีและรายงานผล 

                    

10 จัดท ารายงานการปฏิบัติงานรายเดือน                     

11 สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน                     
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ส่วนที่  2 
ขอบเขตภำระหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน 

2.1 ขอบเขตกำรด ำเนินโครงกำร 

ขอบเขตการด าเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค    
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) มีขอบเขตของโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง    
ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยการด าเนินการจะ
เป็นไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ แต่ละแห่งที่ได้ด าเนินการร่วมกับชุมชน ทั้งในด้านยกระดับคุณภาพชีวิต 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยผู้ที่ได้รับการจ้างงานจะเข้ามามีส่วนร่วม             
ในการช่วยงานและด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจอยู่แล้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน  พร้อมกับการ
ด าเนินโครงการตามภารกิจเฉพาะ ของภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม             
ที่ด าเนินการในลักษณะการช่วยงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ของหน่วยงาน            
ใน (อว.) ที่ด าเนินการตามชุมชน ทั้งชุมชนชนบทและชุมชนเมือง โดยขอบเขตของโครงการจ้างงานประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) มีขอบเขตการ
ด าเนินโครงการ เช่น 

1) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชน 
2) การพัฒนาระบบ Smart Farming ในชุมชน 
3) การจัดการขยะชุมชน 
4) การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
5) การบริหารจัดการน้ าชุมชน 
6) การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
7) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
8) การจัดการพลังงาน 
9) การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10) ด้านอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
หมายเหตุ: ขอบเขตด้านอ่ืนๆ (10) โครงการฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยฯ 

2.2 หน้ำที่ปฏิบัติผู้รับจ้ำงงำน 

   หน้าที่ในการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 4 หน้าที่หลัก ได้แก่ งานด้านข้อมูลงาน งานด้านวิเคราะห์และ
ท าแผน งานด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และงานรายงานผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยการปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้ 
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งำนด้ำนข้อมูล  หน้าที่ : ติดต่อ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่ส ารวจ สัมภาษณ์ และจัดท า
ข้อมูลบริบทชุมชน ข้อมูลในขอบเขตของโครงการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมถึงการชี้แจง การด าเนินงาน             
การรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่ โดยต้องรวบรวมให้เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพที่ดี ข้อมูลที่ดีจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจ ในการ
วางแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม                
ควรมีการพิจารณาคุณภาพของข้อมูลที่ดี มีลักษณะดังรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

                   รูปที่ 1 คุณภำพของข้อมูล 

 ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) นั่นคือ ข้อมูลมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างครอบคลุม ดังนั้นจึงไม่ควรบันทึกข้อมูลแบบหยาบ ๆ เช่น การก าหนดราคา
ผลิตภัณฑ์ จะต้องมีข้อมูลของค่าแรงงาน ราคาวัตถุดิบทุกตัว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและ
ทางอ้อม วัตถุประสงค์ของการ ตั้งราคาของธุรกิจ เป็นต้น 

 มีความถูกต้องแม่นย า (Accuracy) นั่นคือ ข้อมูลใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด สามารถ  
ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ มีความน่าเชื่อถือ เช่น ถ้าได้ข้อมูลของการส่งออกข้าว ในแต่ละแหล่งข้อมูลอาจได้        
ค่าตัวเลขไม่เท่ากัน เช่น จากสมาคมผู้ค้าข้าว กรมส่งเสริมการส่งออก กรมศุลกากร เป็นหน้าที่ของผู้ได้ข้อมูล
ต้องตรวจสอบว่าข้อมูลของแหล่งใด ถูกต้องมากที่สุด นั้นคือตัวเลขตรงกับความเป็นจริงในการส่งออกมาก
ที่สุด 

 มีความแน่นอน (Precision) นั่นคือ ข้อมูลมีความเที่ยงตรงและเกาะกลุ่มใกล้เคียงกันภายใต้
สิ่งแวดล้อมเหมือนกัน ไม่ว่าจะใช้วิธีการวัดค่าหรือการตรวจสอบด้วยเครื่องมือ (Tools) แบบใด ๆ ก็ตาม 

 มีความทันสมัย (Modern) กล่าวคือ ข้อมูลมีความน่าสนใจ ทันเหตุการณ์  ในปัจจุบัน                  
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการที่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยอยู่เสมอจะช่วยให้เกิดประโยชน์ในการ
วางแผน 

 ข้อมูลตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน (Relevancy) เช่น ผู้บริหารมีเวลา ไม่มากนัก อาจท า
ข้อมูลส่งในรูปของกราฟ มากกว่าข้อมูลตาราง ข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดอาจท าเป็นกราฟวงกลม ข้อมูล
ยอดขาย 5 ปี ย้อนหลัง ควรท าเป็นกราฟแท่ง 

คุณภำพของ

ข้อมูล 
 ครบถ้วนสมบรูณ์ (Completeness) 
 ถูกต้องแม่นย า (Accuracy) 
 แน่นอน (Precision) 
 ทันสมัย (Modern) 
 ตรงความต้องการผู้ใช้งาน (Relevancy) 
 สะดวกรวดเร็วในการเรียกใช้ (Easy to Retrieve) 
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 มีความสะดวกรวดเร็วในการเรียกใช้ข้อมูล (Easy to Retrieve) ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บบันทึกไว้ 
หรือข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ สามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลาและรวดเร็ว ทันกับความต้องการได้ตลอดเวลา
และรวดเร็ว ทันกับความต้องการของผู้ใช้  

    ดังนั้น ผู้ รับจ้างต้องค้นหาสืบค้นข้อมูลที่มีคุณภาพ เพ่ือลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ                 
การวิเคราะห์ การวางแผนและเพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

   ข้อมูลที่จ าเป็นต้องเก็บรวบรวมเพ่ือจัดท าฐานข้อมูล ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการเก็บข้อมูลบริบท
ชุมชนที่ในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย ข้อมูลจึงเป็นข้อมูลต่างๆ ในประเด็นหลักประวัติและความเป็นมาของชุมชน 
ได้แก่ ประวัติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้น า บุคคลส าคัญ เป็นต้น ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ที่ตั้ง/ สภาพ
พ้ืนที่ อาณาเขต สถานที่ส าคัญ  ระบบสาธารณูปโภค/โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน (แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ/เชิงนิเวศน์ และแหล่งเรียนรู้) 
ข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ ประชากร ประเพณีและวัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อ ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน และการปกครอง ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ - รายจ่าย กลุ่มอาชีพ ข้อมูลศักยภาพหรือ           
ความโดดเด่นของชุมชน ได้แก่ ผู้น าเข้มแข็ง ความสมัครสมานสามัคคี และความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเด็นปัญหาส าคัญของชุมชน ได้แก่ ปัญหาที่เร่งด่วนที่ต้องการแก้ไข เช่น เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ยาเสพติด 
อบายมุข สุขอนามัย เป็นต้น 

วิธีการเก็บข้อมูล สามารถท าได้ 5 วิธี ได้แก่ การค้นข้อมูลจากข้อมูลมือ 2 การฝังตัว การสนทนา
กลุ่ม การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ ท าให้ได้ข้อมูล ดังตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 2 กำรได้มำซึ่งข้อมูล 

ประเภทข้อมูล ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

 ทั่วไป Google Map , แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 สุขภาพ - ประชากรจ าแนกตามอายุ (รพสต.) 
- การเกิด การตาย การเจ็บป่วย (รพสต.) 
- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ (รพสต./อบต./เทศบาล) 
- ข้อมูลจปฐ. (http:www.ebmn.cdd.go.th/#/login) 

 การศึกษา - ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน (http:www. Data.bopp-obec.info) 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT, ONET(โรงเรียนต่างๆ) 
- ข้อมูลปัญหา ความต้องการ (นักเรียน/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้บริหาร) 
- ข้อมูล จปฐ. (http:www.ebmn.cdd.go.th/#/login) 
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ตำรำงท่ี 1 กำรได้มำซึ่งข้อมูล (ต่อ) 

ประเภทข้อมูล ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

 สังคม - ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ ปราชญ์ (ปราชญ์ /ผู้สูงอายุ/  พระสงฆ)์ 
- ผู้น า (ผญ.บ./ผู้ช่วย) 
- กลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจในชุมชน (สนง.เกษตรอาเภอ/ผญ.บ./    
  ประธานกลุ่ม) 
- ข้อมูล จปฐ. (http:www.ebmn.cdd.go.th/#/login) 

 เศรษฐกิจ - ข้อมูล จปฐ. (http:wwwebmn.cdd.go.th/#/login) 
- แผนพัฒนาจังหวัด (เว็ปไซต์ส านักงานจังหวัด) 
- แผนพัฒนาต าบล/พัฒนาท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) 
- แผนพัฒนาด้านการเกษตรต าบล (เกษตรอ าเภอ) 
- ข้อมูลด้านสัตว์เลี้ยง (ปศุสัตว์อ าเภอ) 
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน (www.eis.ldd.go.th/lddeis/PLM.asp) 
- ข้อมูลการประกอบอาชีพหลัก อาชีพรอง ผลผลิต (เกษตรกรในชุมชน/พัฒนาชุมชน) 

 สังคม - ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ ปราชญ์ (ปราชญ์ /ผู้สูงอายุ/  พระสงฆ)์ 
- ผู้น า (ผญ.บ./ผู้ช่วย) 
- กลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจในชุมชน (สนง.เกษตรอ าเภอ/ผญ.บ./    
  ประธานกลุ่ม) 
- ข้อมูล จปฐ. (http:www.ebmn.cdd.go.th/#/login) 

 สิ่งแวดล้อม - ดินน้ า ป่า (อบต./เทศบาล/ผู้นาชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน/หมอดินอาสา/แผนพัฒนา
เกษตรต าบล ,สานักงานเกษตรอ าเภอ) 

- ขยะ (ผู้น า/กองสาธารณสุขฯ อบต./เทศบาล/ในแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

2) งำนด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล  หน้าที่ : การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลมาก าหนดแผน
ด าเนินงานร่วมกับชุมชน ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเกษตรปลอดภัย การส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การตลาด การท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และด้านอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นส าคัญของชุมชน การวิเคราะห์นิยมท าในรูป
ของการท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือหา 
จุดอ่อน จุดแข็ง  {เป็นปัจจัยภายใน (Internal Environment)  ที่สามารถควบคุมได้} และวิเคราะห์หา 
โอกำสและอุปสรรค {เป็นปัจจัยภายนอก (External Environment ) ที่ไม่สามารถควบคุมได้} 
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โอกำส (Opportunities) นิยมใช้ตัว O เป็นตัวย่อของโอกาส หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของชุมชน/หน่วยงาน หรือหมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก
ธุรกิจที่ส่งผลทางด้านบวกต่อการด าเนินงาน เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยต้องมีการตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อมภายนอกอยู่เสมอเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ รวมทั้งต้องคาดคะเน
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก  เช่น  ภาวะเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี
และการแข่งขันเป็นระยะๆ เพ่ือแสวงหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกเหล่านี้  

อุปสรรค  (Threats) นิยมใช้ตัว T เป็นตัวย่อของอุปสรรค หมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่
คุกคาม หรือมีผลเสียต่อการด าเนินงานของชุมชน/หน่วยงานหรือ หมายถึง ผลกระทบทางด้านลบของ
สิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีต่อชุมชน/หน่วยงาน ซึ่งจ าเป็นต้องระมัดระวังในสิ่งที่เป็นอุปสรรคของการด าเนิน
กิจกรรม เนื่องจากจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการด าเนินงาน โดยทั่วไปแล้วข้อจ ากัดหรืออุปสรรค          
ที่เกิดขึ้นนี้ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่ให้เกิดขึ้นได้แต่ชุมชน/หน่วยงานควรมีการวิเคราะห์และ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงข้อจ ากัดที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือหาทางป้องกันผลเสียหายที่เกิดขึ้นให้ที่สุด   

จุดแข็ง (Strength) นิยมใช้ตัว S เป็นตัวย่อของจุดแข็ง หมายถึง  ข้อได้เปรียบในการด าเนิน
กิจกรรม ที่ส่งผลในด้านบวกที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมภายในของชุมชน/หน่วยงาน จุดเด่นที่มีอยู่ เช่น              
ภูมิปัญญา ทรัพยากรท้องถิ่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น เพ่ือวิเคราะห์หาจุดแข็งและน ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นเฉพาะ หรือสร้างเป็นภาพของชุมชน/หน่วยงาน ที่แตกต่างไปใน
ขณะเดียวกันจุดแข็งท่ีเกิดข้ึนมานั้น จ าเป็นต้องหาทางแก้ไขหรือปรับปรุงในข้อด้อยให้ดีขึ้น  

จุดอ่อน (Weakness) นิยมใช้ตัว W เป็นตัวย่อของจุดอ่อน หมายถึง  ข้อจ ากัด ความผิดพลาด           
ที่ส่งผลในด้านลบที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมภายในของชุมชน/หน่วยงาน หรือหมายถึง การด าเนินงานภายใน
ของชุมชน/หน่วยงานที่ไม่ดีหรือไม่สามารถกระท าได้ดี  เช่น ต้นทุนการผลิตสูง ขาดการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย ดินเค็ม ไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  เป็นต้น 

ชุมชน/หน่วยงานจ าเป็นต้องประเมินถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคเป็นระยะ และต้อง
กระท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือศึกษาว่าชุมชน/หน่วยงาน มีขีดความสามารถที่จะประสบความส าเร็จในการด าเนิน
กิจกรรมในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด (ภาคผนวก ข) 

    หลักในกำรท ำ SWOT Analysis 
1.วัตถุประสงค์ในการท า SWOT Analysis เป็นการประเมินจุดยืนของชุมชน/หน่วยงาน ภายใต้

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
2. การด าเนินการจัดท า SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์ถึงปฏิกิริยาของชุมชน/หน่วยงาน          

ในการเตรียมการเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ 
3. ในการวิเคราะห์ SWOT Analysis ตามหลักเกณฑ์ควรเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก ก่อนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
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4. สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วยสิ่งแวดล้อม 2 ประเภท คือ สภาวะแวดล้อมทางสังคม  
โดยครอบคลุมถึงปัจจัยมหภาคและแนวโน้ม ที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมและเป้าหมายของชุมชน/หน่วยงาน  
อีกประการหนึ่ง คือ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน/หน่วยงานและงานที่ชุมชน/หน่วยงานด าเนินการ 
เป็นการวิเคราะห์ถึงสิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อภารกิจและ  

5. ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการกระท าที่ผู้มุ่งแสวงหาโอกาส หรืออุปสรรคต่อ
กิจกรรมหลักหรือกิจกรรมสนับสนุนของชุมชน/หน่วยงาน โดยส่วนใหญ่ผู้ท าการวิเคราะห์จะหาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ ประสบการณ์และศักยภาพของผู้ท าการ
วิเคราะห์ 

6. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ชุมชน/หน่วยงาน ที่สามารถควบคุม
ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ โครงสร้างองค์กร ทรัพยากรท้องถิ่น รูปแบบการด าเนินการ สถานะทาง
การเงิน  

7. ผู้วิเคราะห์ต้องพิจารณาเกี่ยวกับจุดแข็ง และจุดอ่อน เพ่ือพิจารณาว่าเมื่อมองไปที่สภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลง แนวโน้มของสภาพแวดล้อมภายนอกจะเปรียบเทียบได้ว่า อะไรคือจุดแข็งหรือจุดอ่อน 

8. การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่ต้องมีการวิเคราะห์ทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

9. การจัดท าวิเคราะห์ SWOT Analysis การแปลความหมายของผู้วิเคราะห์แตกต่างกันขึ้นอยู่
ประสบการณ์ท่ีผ่านมา 

3) งำนด้ำนวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี  หน้าที่ : น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม            
ด้านเกษตรปลอดภัย การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การตลาด การท่องเที่ยว และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปถ่ายทอด หรือฝึกอบรมในชุมชน เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นส าคัญของท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

4) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน หน้าที่ : จัดท ารายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติแต่ละงวด โดยจัดท า
ทุกเดือน จัดส่งให้หน่วยงานที่เซ็นสัญญารับจ้างงานภายในวันที่ 30 ของเดือน และสรุปผลการด าเนินงาน
ภายหลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ดังเอกสารภาคผนวก ก (แบบประเมินผู้รับจ้างงาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-19                                                    | 14  
 

 

ส่วนที่  3 
แนวทำงกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน 

 

3.1 แนวทำงกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน 

“เข้ำใจ  เข้ำถึง  พัฒนำ” 

เข้ำใจ  (Understanding) เข้ำถึง (Connecting) พัฒนำ (Development) 
- ข้อมูลเชิงประจักษ์  - ระเบิดจากข้างใน - เริ่มต้นด้วยตนเอง 
- ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว - เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย - พ่ึงพาตนเองได้ 
- วิเคราะห์และวิจัย - สร้างปัญญา - ต้นแบบเผยแพร่ความรู้ 
- ทดลองจนได้ผลจริง   

3.2 แนวคิดในกำรพัฒนำชุมชน  

“ไปพบชาวบ้าน อยู่ร่วมกันกับชาวบ้าน เรียนรู้ร่วมประสบการณ์จากชาวบ้าน วางแผนร่วมกับชาวบ้าน 
ท างานร่วมกับชาวบ้าน เริ่มจากสิ่งที่ชาวบ้านมีภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ สร้างจากสิ่งที่ชาวบ้านมี                  
สอนชาวบ้านให้เขาได้รู้ได้เห็น เรียนจากการประสบการณ์ด้วยการลงมือท า ไม่ใช่เพ่ือพูดโอ้อวด แต่เพ่ือเป็น
แบบแผนอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการผสมผสานการบูรณาการร่วมกัน ไม่ใช่การท าตามใจ แต่ช่วยกันสร้าง
ร่วมกันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีถูกต้องเพ่ือให้เกิดการสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) ร่วมกัน”  

แนวคิดการพัฒนาชุมชนในอดีต มีความเชื่อเบื้องต้นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทของประเทศยัง           
ล้าหลัง ด้อยการศึกษา ขาดจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง มีฐานะยากจน และขาดแคลนปัจจัย
ต่างๆที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ  จึงเป็นเหตุให้ภาครัฐจ าเป็นต้องผลักดันนโยบายและทรัพยากร ตั้งแต่ทิศทาง
การพัฒนา วิธีการท างาน ความรู้ การบริหารจัดการ ฯลฯ เข้าไปสู่ชุมชนในลักษณะของการพัฒนาจากบนลง
ล่าง (Top Down) ทั้งที่ในความเป็นจริงพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทเป็นผู้มีความคิด มีภูมิปัญญา 
ความรู้ ประสบการณ์ มีจิตส านึกในการพัฒนาชุมชน (บ้านเกิด) และสามารถพ่ึงพาตนเองได้แล้วในระดับหนึ่ง 
การพัฒนาชุมชนตามนโยบายและแนวทางของรัฐในอดีต ไม่ได้แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ๆ 
ต้องการพัฒนาอย่างแท้จริง การพัฒนาในนโยบายต่าง ๆ ที่ภาครัฐคิดและก าหนดจึงสูญเปล่า สูญเสีย
งบประมาณที่ด าเนินโครงการ เนื่องจากขาดความเข้าในการมีส่วนร่วมของชุมชน และขาดข้อมูลบริบท                
ที่แท้จริงของชุมชน ซึ่งสิ่งนี้เห็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาชุมชนนั่นเอง  

จากปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น ท าให้ภาครัฐรวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ปรับแนวคิดในการพัฒนาชุมชน
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง โดยยึดหลักการพัฒนาจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) โดยให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา ร่วมพัฒนาจากปัญหาที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การแนะน า 
การทดสอบ การสาธิต การตัดสินใจ การยอมรับและการประเมินผล โดยเฉพาะการปฏิบัติร่วมกันในทุกขั้นตอน 
ภายใต้บริบทของชุมชน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรทั้งหมดของชุมชนหรือทรัพยากรภายในพ้ืนถิ่น                    
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สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สร้างพ่ีเลี้ยง ให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือการ
พัฒนาที่เน้นให้สมาชิกในชุมชนรู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุ ด้วยผล และใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนา
ศักยภาพในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จึงเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสร้างงาน สร้างรายได้ 
เกิดความม่ันคงและยั่งยืนให้กับชุมชน 

ผลจากการพัฒนาที่เน้นชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม แสดงให้เห็นว่า การน าความรู้จากภายนอกในเรื่อง             
ที่ไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงสร้างประโยชน์ก็เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น ไม่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้          
ที่ยั่งยืน และไม่อาจน าพาประเทศไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในทิศทางที่ต้องการได้  หากแต่การปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์การท างานจากเดิม ๆ มาเป็นการประสานความรู้ที่มีอยู่แล้วภายในชุมชนและน าองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
น าเทคโนโลยีและร่วมกันสร้างนวัตกรรมชุมชน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ หน่วยงานภาครัฐหรือ
องค์การพัฒนาท าหน้าที่เพียงประสานและผลักดันกระบวนการมีส่วนร่วม จึงเป็นทางออกที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาในระยะยาวและยั่งยืนมากกว่า  

หลักกำรประงำนควำมรู้จำกภำยในและภำยนอก 
การประสานความรู้จากภายในและภายนอกชุมชนเข้าไปสู่การใช้ประโยชน์และสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ของชุมชน ซึ่งต้องปฏิบัติที่ส าคัญ คือ การบูรณาการการพัฒนาในทุก ๆ เข้าด้วยกัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษา สุขภาพ และสภาพแวดล้อมในชุมชน เช่น 

1. การสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การยกระดับคุณภาพ
มาตรฐาน เพ่ิมผลิตภาพ สร้างความหลากหลายในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ิมความสามารถ                
ในการประกอบอาชีพ สร้างทางเลือกในการท าอาชีพเสริม ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ในรูปแบบ
กลุ่มองค์กรเกษตรกร / วิสาหกิจชุมชน และพัฒนาและเสริมสร้างทักษะขีดความสามารถ รวมทั้งหลักการ
บริหารจัดการที่ดีแก่กลุ่มที่มีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตเชิงพาณิชย์เพ่ือน าไปสู่การขยายผลใน              
เชิงอุตสาหกรรมระดับสากล ตลอดจน การเชื่อมโยงต่อยอดห่วงโซ่การผลิตถึงขั้นเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือให้
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ โดยราคาต่อหน่วยสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง และหรือ
รายได้เพ่ิมข้ึน รายจ่ายลดลง 

2. การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะ
และความสามารถของสมาชิกชุมชน ลดช่องว่างทางความรู้ระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบท เพ่ือให้เกิด
วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน โดยให้ความส าคัญกับการใช้ชุมชนเป็นฐานของ             
การเรียนรู้เปิดโอกาสให้เข้าถึงความรู้ในทางตรงได้โดยง่าย ฝึกให้คิดเป็น ท าเป็น รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการพัฒนา  

3. การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น โดยให้
ความส าคัญกับการสร้างจิตส านึกและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิต            
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อย่างถูกวิธี  ประหยัดและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ชุมชนมีทางเลือกท าการผลิตทางก ารเกษตร                      
ที่หลากหลาย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในชุมชน 

4. การรักษาและเสริมสร้างศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เน้นการถ่ายทอดและน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ การผลิตแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ พัฒนาระบบการ
จัดเก็บเพ่ือรวบรวมและจัดท าเป็นฐานข้อมูลทางความรู้ ตลอดจนสร้างหลักประกันด้านสังคมให้ปราชญ์
ชาวบ้าน เช่น การสนับสนุนเงินทุนในการรักษาและถ่ายทอดภูมิปัญญา สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งที่ เป็นวิถีชีวิต ค่านิยมที่ดีงามและความเป็ นไทย              
เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ ฟ้ืนฟ ูพัฒนา ถ่ายทอดและเผยแพร่สู่สังคมโลก 

5. การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน
พันธมิตรด้านกิจกรรมการพาณิชย์ระหว่างชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

นอกเหนือจากการถ่ายทอดความรู้ตามบริษัทและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนแล้ว การสร้าง
ชุมชน แห่งการเรียนรู้จะเป็นไปโดยสมบูรณ์ไม่ได้ หากสมาชิกชุมชนเหล่านั้นไม่ฝึกฝนตนเองให้มีหลักคิดโดยใช้
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการแสวงหา สร้าง พัฒนา จัดการ
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ ดังนั้น ภาครัฐจึงมีบทบาทส าคัญที่ต้องกระตุ้นให้ชุมชนพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการชี้ให้เห็นความส าคัญการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแห่งความรู้                
ที่หลากหลาย ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมมุ่งให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่สัมพันธ์
กับการด ารงชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน เพ่ือเป็นทางเลือกในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถอยู่ร่วมกันกับสังคมอ่ืน  

กิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการด ารงชีวิตของชุมชนดังกล่าวนั้น ต้องค านึงถึงพ้ืนฐาน ดั้งเดิม หรือ        
มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเฉพาะในส่วนที่ต้องการจะพัฒนาให้ดีขึ้น ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงอาชีพหรือวิธี
ปฏิบัติทั้งหมดในคราวเดียว หากต้องการจะเปลี่ยนต้องให้แน่ใจว่าจะเป็นผลดีต่อชุมชนจริง ๆ ที่ส าคัญคือควร
ต้องเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่นอกจากจะเพ่ิมพูนสติปัญญาให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท าให้ชุมชน
เกิดการกินดี อยู่ดี เกิดรายได้ ารลดรายจ่าย เกิดความสุขทางจิตใจ มีครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าได้รับการ
ยอมรับในสังคม มีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่ธ ารงอยู่อย่างยั่งยืน มีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มี
คุณภาพและยังคงความอุดมสมบูรณ์ด้วย ให้ชุมชนยังไม่ละเลยกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม 
เพ่ือให้สมาชิกชุมชนมีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีความรู้สึกรักหวงแหนผืนแผ่นดินบ้านเกิด และมีจิตมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น การด าเนินการในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็นการท างานที่ไม่ง่ายดังนั้น 
ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องระดมสมองมาท าร่วมกัน น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม         
เข้ามาช่วยกันพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณของประเทศ 

โดยทุกคนที่เข้าไปร่วมด าเนินกิจกรรมกับชุมชนสิ่งส าคัญคือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ต้องค านึง
ประเด็นนี้การท าให้ชุมชนเต็มใจและมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมนั้น จะท าให้การพัฒนาชุมชนเป็นไป
อย่างราบรื่น รวดเร็ว การเข้าไปท างานร่วมกับชุมชนจะต้องสร้างการยอมรับให้ได้ ท าให้ชุมชนเห็นว่าเป็นพวก
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พ้องเป็นพ่ีน้องที่จะมาร่วมกันท างานเพ่ือพัฒนาชุมชน ไม่ได้เข้ามาหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์
ทางการเมือง ผลประโยชน์ทางต าแหน่งหน้าที่หรือผลประโยชน์ทางวิชาการ เป็นกันเองไม่มีพิธี รีรอง หรือ            
ยึดพิธีการมากนัก จึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะท าให้ชุมชนเกิดการยอมรับ ทั้งนี้ต้องเป็นไปโดยธรรมชาติ ไม่เสแสร้ง 
การท างานต้องท าอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่มีชุมชนใดที่จะเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้ในระยะเวลาสั้น ๆ  

อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องยากที่จะด าเนินการในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปต่อเนื่องได้ เนื่องจากมีปัจจัยและ
องค์ประกอบหลายอย่างที่หน่วยงานรัฐต่างๆต้องประสบและรับทราบกันดี เช่น งบประมาณ ฯลฯ                
หากไม่สามารถส่งต่อการด าเนินงานให้หน่วยงานอ่ืน หรือหน่วยงานท้องถิ่นรับไปด าเนินการได้ก็จะต้อง            
ท าความเข้าใจและสร้างจิตส านึกให้กับชุมชนแต่แรกว่า ชุมชนจะต้องยืนอยู่ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน 

หลักกำรพื้นฐำนในกำรศึกษำและวิเครำะห์ชุมชน 
1. เพ่ือให้รู้สภาพหรือสถานการณ์ของชุมชนที่แท้จริง และเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชน /

หน่วยงาน 
2. เพ่ือให้เห็นสิ่งจ าเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของชุมชน/หน่วยงาน 
3. ก าหนดแนวทางในการปรับปรุง หรือพัฒนาได้ตรงสภาพ หรือสถานการณ์ของชุมชน/หน่วยงาน 
4. การพัฒนาที่ดี ต้องเกิดผลกระทบที่สอดคล้อง/เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน/

หน่วยงานทีส่่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี ความต่อเนื่อง และความยั่งยืน 

กำรศึกษำบริบทชุมชน  
เพ่ือศึกษาสภาพ / ปรากฏการณ์ /สถานการณ์ ของชุมชนที่เป็นอยู่ (บริบท) และวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ต่างๆ ในชุมชน สะท้อนให้เห็นถึง สภาพปัญหา ศักยภาพ และข้อจ ากัดของ
ชุมชน/หน่วยงาน ในลักษณะของเหตุและผล (Cause – Effect) เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือ
ส่งเสริมศักยภาพของชุมชน/หน่วยงาน 

3.2.4 สมมุติฐำนและข้อตกลงในกำรศึกษำ / วิเครำะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
1. การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนเป็นการท าความเข้าใจปรากฏการณ์ของชุมชน ผู้ท าการศึกษาเป็น 

ผู้เรียนรู้และท าความเข้าใจชุมชน เพราะปรากฏการณ์หรือสภาพชุมชนที่เป็นอยู่ อาจแตกต่างจากสภาพชุมชน
ที่นักวิจัยหรือผู้ท าการศึกษาอยู่โดยเฉพาะชุมชนเมืองกับชุมชนชนบท 

2. ปรากฏการณ์แต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน แต่อาจมีโครงสร้างของปรากฏการณ์ใกล้เคียงและ
คล้ายๆ กัน 

3. การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน ชาวบ้าน (ผู้ที่อยู่ในปรากฏการณ์นั้น) คือ ผู้รู้ (key information 
: KI) ดังนั้นผู้ไปศึกษาชุมชนต้องเป็นผู้เรียนรู้ ให้เกียรติ และเสริมพลังอ านาจชาวบ้าน 

4. อย่าด่วนตัดสินใจแค่ปรากฏการณ์ใด ปรากฏการณ์หนึ่ง การวิเคราะห์ชุมชนควรวิเคราะห์ใน         
เชิงองค์รวม และเชิงระบบ 
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5. ชุมชนมีทั้งปัญหา (ข้อจ ากัด) และศักยภาพปัญหา ศักยภาพ หรือความต้องการพัฒนาของชุมชน 
ต้องมาจากผลการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน = ศึกษาบริบทชุมชน  

6. บริบท (สภาพ) เป็นตัวก าหนดเงื่อนไขหรือปรากฏการณ์ การศึกษาชุมชนเป็นการศึกษาบริบทที่
เป็นตัวก าหนดเงื่อนไขของปรากฏการณ์ต่างๆ ที่แสดงออก ถ้าเราเห็นบริบท (สภาพต่างๆ และความสัมพันธ์
ของสภาพต่างๆ) ก็จะท าให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่แสดงออก ทั้งปรากฏการณ์ย่อย ๆ เฉพาะ หรือ
ปรากฏการณ์โดยรวมของชุมชน 

7. ข้อเท็จจริง หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน  ดังนั้นความแตกต่าง
เชิงสังคม หรือวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนขึ้นอยู่กับ (บริบท สภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมนั้น ๆ            
เป็นตัวก าหนด) 

8. การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน เป็นการค้นหาสภาพและเงื่อนไขของชุมชน ดังนั้นแนวทางการ
พัฒนา จะต้องด าเนินการตามสภาพและเงื่อนไขของชุมชน ไม่ใช่เอาชุดบทเรียนที่ส าเร็จของการพัฒนาไปใส่ 
ให้ชุมชน 

9. โลกทัศน์ของชาวบ้านกับนักพัฒนา อาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นสิ่งที่นักพัฒนาคิดกับชาวบ้าน
คิดอาจจะแตกต่างกัน 

3.3 เทคนิคในกำรพัฒนำชุมชน 

การพัฒนาชุมชนให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ จ าเป็นต้องรู้ เทคนิคและแนวคิดในการพัฒนาชุมชน  
ตั้งแต่ เทคนิคในการพัฒนาชุมชน การศึกษาชุมชน การค้นหาหรือคัดเลือกผู้น าชุมชนและกรรมการชุมชน 
การก าหนดแผนการพัฒนาชุมชน การประสานงานและการสร้างทีมงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้าง
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือ ดังนี้  

1) กำรประเมินสภำวะชนบทอย่ำงเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal: RRA) เป็นเทคนิคที่ใช้กัน
อย่างแพร่หลายในหมู่นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาชนบทและการเกษตร  RRA เป็นเทคนิค             
ที่สามารถช่วยให้เรียนรู้สภาพชนบทอย่างถูกต้องในระยะเวลาอันสั้น มีการใช้เครื่องมือ และวิธีการศึกษา
หลายๆ อย่างประกอบ และเพ่ือช่วยให้เข้าใจสภาพชนบทดียิ่งขึ้น โดยเน้นการแลกเปลี่ยน  ความรู้
ประสบการณ์ระหว่างผู้วิจัยจากสาขาวิชาต่าง ๆ และเรียนรู้จากความรู้ประสบการณ์ของชาวบ้าน เพ่ือพัฒนา
วิธีการศึกษาแบบกลาง ๆ ซึ่งสามารถท าการศึกษาในระยะสั้น แต่ต้องท าการศึกษาอย่างเป็นระบบท าให้           
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่จะน าไปใช้ได้ทันเวลา ประหยัดเงินและเวลา มีการวางแผนล่วงหน้าเป็นอย่างดี และผู้วิจัย
ต้องมีความตั้งใจสูงในการท างานและท าการศึกษาด้วยตนเอง (สุจินต์ สิมารักษ์, 2557 เอกสารประกอบ                  
ค าสอนวิชาเทคนิคการวิจัยชั้นสูง) ลักษณะที่ส าคัญของเทคนิค RRA คือ  

1. ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviewing: SSI) เป็นวิธีกลาง ๆ 
ระหว่างการศึกษาที่มีรูปแบบตายตัว คือการใช้แบบสอบถาม กับการศึกษาที่มีอิสระเต็มที่แบบ วิธีการในการ
รวบรวมข้อมูลในสนาม คือ ในขณะที่มีการสัมภาษณ์นั้นจะไม่มีแบบสอบถาม แต่ใช้กรอบค าถาม หรือ               
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แนวค าถามท่ี เตรียมไว้ เช่น ประวัติหมู่บ้าน การประกอบ อาชีพ การถือครองที่ดิน การตลาด ระบบการปลูก
พืช ฯลฯ ลักษณะ การสัมภาษณ์จะพยายามจัดให้เหมือนกับการพูดคุยตามปกติ เพียงแต่จะควบคุมไม่ให้หลุด
จากกรอบที่ตั้งไว้ โดย ไม่สนใจว่าจะเริ่ม ประเด็นใดก่อนหลัง ขึ้นกับบรรยากาศของการสนทนาแต่ละครั้ง             
เมื่อต้องการข้อมูลเรื่องใดเป็น พิเศษนักวิจัยหรือผู้สัมภาษณ์ก็จะถามเจาะลึก (Probing) ไปเรื่อย ๆ จนเป็น           
ที่เพียงพอ    

2. เน้นการใช้เทคนิคต่าง ๆ เสริมการสัมภาษณ์โดยเฉพาะการสังเกต การใช้ตัวบ่งชี้ การวัดต่าง ๆ 
และ การถ่ายภาพ เป็นต้น โดยที่การสัมภาษณ์จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีบรรยากาศเป็นกันเอง ดังนั้น
นักวิจัยจึง จ าเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยจ า (Conceptual Tools) ที่ไม่อยู่ในรูปแบบของแบบสอบถาม เครื่องมือ
ดังกล่าวนี้ ได้แก่  

 การเขียนผังกิจกรรม (Activity Chart) กิจกรรมนี้จะท าให้นักวิจัยทราบว่าเกษตรกรที่ให้ข้อมูล
นั้น มีกิจกรรมการผลิตอะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด ได้ผลดีแค่ไหน เป็นต้น 

 การเขียนพฤกษาครอบครัว (Family Tree) ท าให้ทราบว่ามีสมาชิกและแรงงานในครัวเรือน            
กี่คน อาชีพนอกภาคเกษตร ความรู้ ความสามารถของสมาชิกในครอบครัว 

 การเขียนปฏิทินแรงงาน (Labor Calendar) จะช่วยให้นักวิจัยทราบถึงการจัดสรร แรงงาน และ
การกระจายแรงงานท ากิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปีส าหรับการวางแผนท ากิจกรรมเสริมกับชาวบ้าน  

 การใช้ภาพอ่ืน ๆ ที่ท าให้ชาวบ้านสามารถบอกข้อมูลเรื่องต่าง ๆที่จ าเป็นและ นักวิจัยสามารถ
บันทึกลงไปได้ตามแต่จินตนาการและทักษะที่มี เช่น การวาดภาพชุมชน การวาด  ภาพตัดขวางของพ้ืนที่ 
(Cross Section) เป็นต้น  

3. เน้นการศึกษาท่ีใช้ทีมมาจากสาขาวิชาต่าง ๆ หรือที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ คือแต่ละทีมต้อง
มีทั้งทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท างานร่วมกัน สมาชิกในทีมจะต้องมีการประชุมท าความเข้าใจ
เรื่องวัตถุประสงค์ ประเด็นค าถาม เทคนิคการถาม ประเภทและแหล่งข้อมูลที่ต้องการ เครื่องมือที่จะใช้             
การแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างกันก่อนที่จะลงปฏิบัติการในชุมชน นอกจากนี้แล้ว ยังต้องร่วมกันศึกษาชุมชน 
ช่วยกันบันทึกข้อมูลรวมทั้งหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนร่วมกันและร่วมกันท ารายงานผลการศึกษา  

4. เน้นการเรียนรู้ต้องท าอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง กล่าวคือ ทีมต้องมาร่วมสรุปผลการศึกษาเป็น
ระยะ เพ่ือประเมินว่าได้ข้อสรุปหรือเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วหรือไม่ หากยังได้
ข้อมูลไม่ครบ หรือเกิดความคิดใหม่ หรือเกิดความสงสัยในข้อมูล หรือการตีความของทีม ก็ สามารถ              
ไปตรวจสอบความถูกต้องหรือไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในวันถัดไป แทนที่จะรอมาทบทวนหลังจากที่  ถอนทีม
ออกจากชุมชนแล้ว กระบวนการนี้ยังช่วยก่อให้เกิดการเรียนรู้ หรือความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ของชุมชนดีขึ้น  

5. ใช้แนวคิดเรื่องสามมิติ (Triangulation) ส าหรับการพิจารณาข้อมูลแต่ละชนิด โดยทีมงานควร
มาจากหลายสาขาวิชา รวมทั้งใช้เป็นหลักในการเลือกพ้ืนที่หรือครัวเรือนที่จะศึกษา เช่น เลือก  ศึกษาระบบ
การปลูกข้าวในแปลงขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เลือกผู้ให้ข้อมูลทั้งจากคนที่  ฐานะดี ปานกลาง 
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และยากจน เป็นต้น และพยายามเลือกคนที่น่าจะเป็นผู้ให้ข้อมูลได้ดี ได้ถูกต้อง  (Key Informant)                 
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและตามหลักสามมิติที่กล่าวมาแล้ว 

6. RRA ถูกพัฒนามาเพื่อใช้ส ารวจความรู้ในเบื้องต้น และมิใช่ท าเสร็จภายในครั้งเดียว โดยปกติแล้ว
การศึกษาในรอบแรกจะไม่ได้ข้อมูลที่ ต้องการทั้งหมด ต้องมีการท าซ้ ารอบที่สอง สาม หรือสี่ หรือจนกว่าจะ
ได้ข้อมูลที่ต้องการในระดับที่พึงพอใจ โดยไม่ก าหนดปริมาณผู้ให้ข้อมูลล่วงหน้า แต่การศึกษาแต่ละรอบ 
รวมทั้งช่วงระยะเวลา ระหว่างการศึกษาแต่ละรอบ จะไม่เสียเวลานานนัก อีกทั้งนักวิจัยยังสามารถใช้
วิจารณญาณของตน ปรับปรุง เพ่ิม ลด เปลี่ยนแปลงสมมติฐานหรือแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริงได ้ตลอดเวลา 

หลักการดังกล่าว เป็นพ้ืนฐานส าคัญของกระบวนการวิจัยศึกษาชุมชนแบบ RRA ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจ
ปัญหาการพัฒนาได้ดีขึ้นและมีทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาแนวใหม่ที่เน้น
ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันและมีผลกระทบต่อกัน และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การติดต่อสื่อสาร
และความร่วมมือระหว่างนักวิจัย นักพัฒนา และชาวชุมชน จึงเป็นเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมความเข้ าใจ           
ในปัญหาของชุมชนและความเปลี่ยนแปลงของสังคม (อ้างถึงในสุจินต์ สิมารักษ์, 2557 เอกสารประกอบ              
ค าสอนวิชาเทคนิคการวิจัยชั้นสูง) 

2. กำรประเมินสภำวะชนบทแบบ PRA (Participatory Rural Appraisal: PRA) เป็นเทคนิค            
ที่พัฒนาต่อมาจาก RRA โดยมีหลักคิดว่า แม้เทคนิค RRA จะช่วยให้เกิด ความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ในชุมชน
ดีขึ้นกว่าเทคนิคอ่ืน ๆ ที่ใช้กันมา แต่ก็ยังคงเป็นคนภายนอกที่ ได้ความรู้ คนในชุมชนมีบทบาทเป็นเพียงผู้ให้
ข้อมูล ผลการศึกษาจะเป็นมุมมองและการวิเคราะห์ ด้วยสายตาของคนนอก ซึ่งอาจจะประเมินถูกหรือผิดก็ได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินคุณค่าเรื่องของชีวิต ความเชื่อ คุณธรรม ความส าคัญของระบบอุปถัมภ์ ระบบ
อ่ืน ๆ ที่ยึดถือในชุมชนอิทธิพลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางหรือสนับสนุนงานพัฒนา ซึ่งเรื่องต่าง ๆ 
เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ยากต่อการท าความเข้าใจในระยะเวลาสั้น ๆ และที่ส าคัญคือ การคิดแบบแยกส่วนว่าคนใน
ชุมชนน่าจะรู้เรื่องราวในชุมชนเป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้นเขาจึงไม่ต้องมาศึกษาชุมชนอีก มีเพียงคนภายนอก  
(นักพัฒนา) เท่านั้น ที่ต้องศึกษาชุมชนเพราะไม่รู้สถานการณ์ปัญหาและศักยภาพของชนบทแบบมีส่วนร่วม  

ลักษณะส ำคัญของของเทคนิค PRA   
1) เป็นการศึกษาชุมชนที่คนภายในชุมชนเป็นผู้ศึกษาวิเคราะห์เอง โดยผ่านกระบวนการเสวนากลุ่ม   
2) นักพัฒนาจะมีบทบาทเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกในกระบวนการเสวนาเรียนรู้ (Facilitator) 

มากกว่าเป็นประธาน หรือผู้น าและต้องอยู่ร่วมในกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ   
3) วัตถุประสงค์ของการศึกษาจะเน้นที่ผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น และตัวคนที่เข้าร่วมใน 

กระบวนการให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และศักยภาพในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
ได้มากยิ่งขึ้น 
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4) การท าเทคนิค PRA จะไม่ตั้งต้นที่ความรู้สาขาใดสาขาหนึ่ง หากแต่จะเริ่มจากสิ่งที่ ชาวบ้านรู้ 
ชาวบ้านคิด รู้สึก และเชื่อเช่นนั้น แล้วค่อย ๆ จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล  ระหว่างกัน เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
 

 

รูปที่ 2 ขั้นตอนกำรพัฒนำชมุชนแบบมีส่วนร่วม 
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ส่วนที่  4 
โครงกำรกำรบริหำรจัดกำร / หน้ำที่ของท่ีปรึกษำ 

 

4.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร 

 

รูปที่ 3 โครงสร้ำงกำรบริหำรโครงกำร 

 

4.2 บทบำทหน้ำที่ของท่ีปรึกษำประจ ำพื้นที่ 
ที่ปรึกษาประจ าพ้ืนที่โครงการฯ มีหน้าที่หลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1) ให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็น เสนอแนะ และร่วมกับเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการก าหนดแผนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ และรายงานผลการด าเนินงานในประเด็นต่างๆ  

2) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่
จ้างเหมาบริการที่รับผิดชอบ 

3) ติดต่อและประสานงานเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
4) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมของโครงการการปฏิบัติงาน

ส าหรับที่ปรึกษาประจ าพื้นที ่มีรายละเอียดดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 กำรปฏิบัติงำนส ำหรับที่ปรึกษำประจ ำพ้ืนที่ 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

อธิบาย แนะน า วิธีการวิเคราะห์ การจัดท าแผนการพัฒนาและการ
แก้ปัญหาชุมชน ให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 
รวมถึงประเมินผลการฏิบัติงานประจ าเดือน 

 

ปฐมนิเทศ 

งำนด้ำนข้อมลู อธิบายขั้นตอนการส ารวจและการท าข้อมูลด้านต่างๆ รวมถึงการช้ีแจง
รายละเอียด ถ่ายทอด เผยแพร่ และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและ
มีความจ าเป็น ทั้งความต้องการปัญหาและอุปสรรค เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ในพื้นที ่

 

งำนด้ำนกำรวิเครำะห์

และจัดท ำแผน 

ให้ค าปรึกษา ในการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อไป
ถ่ายทอด หรือฝึกอบรมในชุมชนในการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหา
ที่เป็นประเด็นส าคัญของชุมชน รายงานผลการปฏิบัติงานและจัดรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานท้ังหมด ผ่านระบบออนไลน์ : Online) 

 

งำนด้ำนกำรถ่ำยทอด

องค์ควำมรู้ 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เสนอแนะ ในการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สรุปและประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำน 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
1. รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม (PRA) 
2. เรียนรู้อย่างตื่นรู้ (How to study) : ซีการ์ คอมโทร รินโปเซ เซียน 
3. บทความ “วิธีคิดให้ชัดเจน” :พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) 
4. กระบวนการท างานและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา : ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ 
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ภำคผนวก 
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ก. หน่วยงำน/ลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทข้อมูล ชื่อหน่วยงำนที่ให้ข้อมลู ลักษณะของข้อมูลที่ได้รับ 

ข้อมูลทางสถิต ิ - ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

- สถิติการเกษตร 
- ข้อมูลการน าเข้าส่งออก 
- สรุปภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 

- กรมการค้าต่างประเทศ 
 

- สินค้าท่ีได้มาตรฐานท่ีส่งออก 
- สถิติทางการค้าของกลุ่มประเทศต่าง ๆ 

- ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
 

- สถิติภาวะเศรษฐกิจและสังคมครวัเรือน 
- สรุปเครื่องช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจ 

ข้อมูลด้านการเกษตรและ
อาหาร 

 

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์เกษตร 

- ให้ค าแนะน า ปรึกษา ด้านกระบวนการผลิตการแปรรูป 
การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- ให้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย เพื่อการบริโภคภายในและเพื่อการส่งออก 

- สถาบันอาหาร - ให้ค าแนะน าในการจัดเตรียมระบบ GMP , HACCP และ
ระบบClean Technology ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร 

- บริการทดสอบอัตราการแทรกผ่านความร้อนของ
ผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะปิดสนิทและการกระจายความ
ร้อนของหม้อฆ่าเช้ือ 

- เครือข่ายธุรกิจเกษตร - รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเกษตร แม่บ้านเกษตร                
ยุวเกษตร ข้อมูลสินค้าหัตถกรรมข้อมูลหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 

- ส านักข้อมูลสมุนไพร  
มหาวิทยาลยัมหิดล  

- งานวิจัยด้านพืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชสมุนไพร 

ศูนย์ให้ค าปรึกษา - สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐบาล และภาคเอกชน 

- ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการตลาด การเงิน การเขียน
แผนธุรกิจ รวมทั้ง  สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่ทั้ง
อาจารย์และนักศึกษา ร่วมกันท าข้ึน 

- สถาบันพัฒนา SMEs 
(ISMED) 

- ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการตลาด การผลิต  การเงิน 
กฎหมาย การเขียนแผนธุรกิจ 

- สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐบาล และภาคเอกชน 

- ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการตลาด การเงิน การเขียน
แผนธุรกิจ รวมทั้ง  สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่ทั้ง
อาจารย์และนักศึกษา ร่วมกันท าข้ึน 

- สถาบันพัฒนา SMEs 
(ISMED) 

- ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการตลาด การผลิต  การเงิน 
กฎหมาย การเขียนแผนธุรกิจ 
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ประเภทข้อมูล ชื่อหน่วยงำนที่ให้ข้อมลู ลักษณะของข้อมูลที่ได้รับ 

ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 

- สถาบันไทย – เยอรมัน (ประเทศ
ไทย) 

- วิเคราะห์เทคโนโลยีการผลิต 
- ให้ค าปรึกษา แนะน า การใช้ การซ่อมบ ารุงการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ  ด้วย
เทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงจากผู้เชี่ยวชาญ 

- สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (สวทช.) 

- บริการทดสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 

 
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ - ให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่วิจัยพัฒนาของกรม

วิทยาศาสตร์บริการ 
- สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – 

ญี่ปุ่น  (สสท.) 
- บริการตรวจสอบเทียบเครื่องมืออุตสาหกรรม 

- สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ - ศูนย์ธุรกรรมเพื่อการผลิต 
- ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน ศูนย์วิชาการ 

ข้อมูลด้านกฎหมายและ
ขั้นตอนทางราชการ 
 

- กรมการค้าภายใน - แจ้งขอรวมธุรกิจ 
- แจ้งขอตั้งราคาหรือเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม - ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน 
- การจดทะเบียนเครื่องจักร 

- ส านักงานคณะกรรรมการอาหาร
และยา (อย.)  

- ขอจดทะเบียนอาหารและยา 

- กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ - จดทะเบียนบริษัท ค้นหาและจองช่ือนิติบุคคล 
Online จดทะเบียนนิติบุคคล 

- กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน - อัตราค่าจ้างแรงงาน 
- แรงงานต่างประเทศ 

- ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ ์
  อุตสาหกรรม (สมอ.) 

- ข ออ นุ ญ า ต แ ส ด ง เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

- กรมทรัพย์สินทางปัญญา - จดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า 
ลิขสิทธิ ์

- สถาบันรองรับมาตรฐาน ISO (สรอ.) - ขอรับรอง HACCP , ISO 9000 , 1400 , 
1800 ,QSME 

- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

- การขอใช้ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม 

ข้อมูลด้านการเกษตรและ
อาหาร 

- หนึ่งผลิตภณัฑ์หนึ่งต าบล - แหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับต าบลทั่วประเทศ 
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ประเภทข้อมูล ชื่อหน่วยงำนที่ให้ข้อมลู ลักษณะของข้อมูลที่ได้รับ 

แหล่งเงินทุน 
 

- สถาบันการเงินจากภาคเอกชนและ
ธนาคารเอกชน  

- สินเช่ือเพื่อธุรกิจ ให้ค าปรึกษาในการท าธุรกิจ 
SMEs 

- บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

สินเช่ือเพื่อธุรกิจ 

- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - ส่วนบริหารเงินทุน ให้ค าปรึกษาในการขอสินเชื่อ 
- ธนาคารออมสิน - สินเช่ือเพื่อธุรกิจ 
- SMEs Bank - สินเช่ือเพื่อธุรกิจ ให้ค าปรึกษาในการท าธุรกิจ 

SMEs 
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ข. แบบฟอร์มต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับกำรด ำเนินโครงกำร 

แบบฟอร์มรำยงำนกำรปฏิบัติงำนและกำรประเมินผล 
โครงกำรจ้ำงงำน ประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำด 

ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 

ล ำดับ รหัส รำยกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 COVID - 1 รายงานผล งานด้านข้อมูลการศึกษาบริบทชุมชน ผู้รับจ้าง 
2 COVID - 2 รายงานผล งานด้านการวิเคราะห์และท าแผน ผู้รับจ้าง 
3 COVID - 3 แบบเสนอโครงการการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

และแก้ปัญหาของชุมชน 
ผู้รับจ้าง 

4 COVID - 4 แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าสัปดาห์………… ผู้รับจ้าง 
COVID - 4-1 แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าสัปดาห์ที่ 1  
COVID - 4-2 แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าสัปดาห์ที่ 2  
COVID - 4-3 แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าสัปดาห์ที่ 3  
COVID - 4-4 แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าสัปดาห์ที่ 4  
COVID - 4-5 แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าสัปดาห์ที่ 5 
COVID - 4-6 แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าสัปดาห์ที่ 6 
COVID - 4-7 แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าสัปดาห์ที่ 7 
COVID - 4-8 แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าสัปดาห์ที่ 8 
COVID - 4-9 แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าสัปดาห์ที่ 9 
COVID - 4-10 แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าสัปดาห์ที่ 10 
COVID - 4-11 แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าสัปดาห์ที่ 11 
COVID - 4-12 แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าสัปดาห์ที่ 12 
COVID - 4-13 แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าสัปดาห์ที่ 13 
COVID - 4-14 แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าสัปดาห์ที่ 14  
COVID - 4-15 แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าสัปดาห์ที่ 15 
COVID - 4-16 แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าสัปดาห์ที่ 16 

5 COVID - 5 แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าเดือน เดือน …… ผู้รับจ้าง 
 
 

COVID - 5-1 แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าเดือน มิถุนายน 
COVID - 5-2 แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าเดือน กรกฎาคม 
COVID - 5-3 แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าเดือน สิงหาคม 
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ล ำดับ รหัส รำยกำร ผู้รับผิดชอบ 

COVID - 5-4 แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าเดือน กันยายน 

6 COVID - 6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงาน ประจ าเดือน……………… ที่ปรึกษา 
COVID - 6-1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงาน ประจ าเดือน มิถุนายน 
COVID - 6-2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงาน ประจ าเดือน กรกฎาคม 
COVID - 6-3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงาน ประจ าเดือน สิงหาคม 
COVID - 6-4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงาน ประจ าเดือน กันยายน 

7 COVID - 7 แบบรายงานจากที่ปรึกษาส่งวิทยาเขต ที่ปรึกษา 
8 COVID - 8 แบบรายงานจากวิทยาเขตส่งมหาวิทยาลัย  วิทยาเขต 
9 COVID - 9 แบบรายงานหน่วยจ้างงาน  สถาบันวิจัย

และพัฒนา 
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แบบฟอร์ม COVID – 1 ส ำหรับผู้รับจ้ำงเหมำบริกำร 

รำยงำนผล 
งำนด้ำนข้อมูลกำรศึกษำบริบทชุมชน 

ชื่อ – สกุล : เจ้าหน้าท่ี คนท่ี 1 ............................................................................................................................................... 
ชื่อ – สกุล : เจ้าหน้าท่ี คนท่ี 2 .............................................................................................................................................. 
ชื่อ – สกุล : เจ้าหน้าท่ี คนท่ี 3 .............................................................................................................................................. 
ชื่อ – สกุล : ที่ปรึกษา คนท่ี 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อ – สกุล : ที่ปรึกษา คนท่ี 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                ประจ ำพ้ืนที่  : ต าบล ........................................... อ าเภอ ............................... จังหวัด.................................. 
 เขตกำรปกครอง          เทศบาลต าบล       องค์การบริหารส่วนต าบล 
ประกอบด้วยหมู่บ้าน จ านวน.........................หมู่บ้าน ดังนี ้

รำยชื่อหมู่บ้ำน  รำยชื่อผู้ใหญ่บ้ำน 
1. หมู่ที่ 1 บ้าน  
2. หมู่ที่ 2 บ้าน  
3. หมู่ที่ 3 บ้าน  
4. หมู่ที่ 4 บ้าน  
5. หมู่ที่ 5 บ้าน ฯลฯ  

หมำยเหตุ : กรุณำใส่รำยชื่อให้ครบทุกหมู่บ้ำนเนื่องจำกหมู่บ้ำนเป็นองค์ประกอบของต ำบล 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนในระดับต ำบล 

ต าบล มีโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารภาครัฐใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
มีถนนลาดยาง/คอนกรีตทีเ่ชื่อมชุมชนไปยังชุมชนอื่น 
มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหลังคาเรอืน 
มีโซล่าเซลลใ์ช้ในบางส่วนของชุมชน 
มีน้ าใช้เพียงพอส าหรับทุกครัวเรือน 
มีน้ าเพื่อการเกษตรเพียงพอส าหรับทุกครัวเรือนท่ีท าการเกษตร 
มีโรงน้ าดื่ม/ตู้น้ าดื่มใช้ภายในชุมชนอย่างเพียงพอ 
มีสญัญาณโทรศัพท์มือถือเข้าถึงทุกครัวเรือน 
มีสญัญาณอินเทอร์เนต็เข้าถึงทุกครัวเรือน 
มีโรงพยาบาล/สถานีอนามยั 
มีศูนย์ดูแลเด็กเล็ก 
มีศูนย์ดูแลผู้สูงอาย ุ
มีศาสนสถาน 
มีตลาดสด 
มีศูนย์กระจายสินค้า/ตลาดกลางการเกษตร 
มีโรงเรียน 
มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน/ศูนย์เรยีนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



โครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-19                                                    | 32  
 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล งานด้านข้อมูลการศึกษาบริบทชุมชน (ในระดับต าบล) มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ข้อมูลทำงกำยภำย (ศักยภำพของชุมชน) 

1.1.1 จ ำนวนประชำกร หญิง – ชาย แยกตามอายุ (วัยแรงงาน วัยการศึกษา วัยเด็ก วัยชรา) จ านวนครัวเรือน 
แยกตามฐานะความเป็นอยู่ การตั้งบ้านเรือนในชุมชน กระจุกหรือกระจาย อย่างไร 

 

ตำรำงที่ 1 – 1  ข้อมูลประชำกรของต ำบล 

รำยชื่อหมู่บ้ำน 
จ ำนวนประชำกร (คน) 

ชำย หญิง รวม 
1. หมู่ที่...............บ้าน................................    
2. หมู่ที่...............บ้าน................................    
3. หมู่ที่...............บ้าน................................    
4. หมู่ที่...............บ้าน................................    
5. หมู่ที่...............บ้าน ฯลฯ    

รวมท้ังหมด    

         

ตำรำงที่ 1 – 2  ข้อมูลประชำกรในต ำบล แยกตำมช่วงอำยุของประชำกร 

ช่วงอำยุ 
จ ำนวนประชำกร (คน) 

ชำย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม    
1 ปีเต็ม – 2 ปี    
3 ปีเต็ม – 5 ปี    
6 ปีเต็ม – 11 ปี    
12 ปีเต็ม – 14 ปี    
15 ปีเต็ม – 16 ปี    
17 ปีเต็ม – 25 ปี    

26 ปีเต็ม – 49 ปีเต็ม    
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม    

มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป    
รวมท้ังหมด    
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ตำรำงข้อมูลผู้ว่ำงงำนและบัณฑติจบใหม่ แยกออกเป็นแต่ละหมูบ่้ำน 

รำยชื่อหมู่บ้ำน 
จ ำนวนประชำกร

ทั้งหมด 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ถูกเลิกจ้ำง 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ปี 2560 - 2563 

ผู้ที่ก ำลังจะส ำเร็จ 
กำรศึกษำ 

ปี 2564 – 2565 
1. บ้าน……………………     
2. บ้าน.....................     
3. บ้าน ....................     
4. บ้าน ....................     
5. บ้าน ฯลฯ     

หมำยเหตุ : กรุณำใส่ข้อมูลให้ครบทุกหมู่บ้ำนเพ่ือประโยชน์ของผู้ที่ว่ำงงำนในพื้นที่ของต ำบลท่ำน 
 
1.1.2 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยำกรธรรมชำติ 
ลักษณะทำงนิเวศวิทยำ จ านวนที่ดิน พื้นที่ สาธารณะ ลักษณะดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน แหล่งน้ ากิน 

น้ าใช้ น้ าเกษตร 
1) พื้นที่ท้ังหมดของต าบล.............................ไร่ หรือ........................ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 

  2) พื้นที่สาธารณะของต าบล.........................ไร่ หรือ.........................ตารางกิโลเมตร 

  3) ลักษณะดินของต าบล  โปรดระบุ 
ประเภทของดิน  ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน/ปัญหำ  

 ดินทราย         

 ดินร่วน 

 ดินเหนียว  

 อื่น ๆ ระบุ............................................  

 มีความอุดมสมบรูณ ์ 

 มีปัญหา โปรดระบุ.........................................………………………………….. 

.............................................................................................................  

............................................................................................................. 
 

4) แหล่งน้ าประจ าต าบล  จ านวน...............................แหล่ง ประกอบด้วย  

- แหล่งน้ ำกิน 

 ซื้อน้ าเพ่ือการบรโิภค      จ านวน........................หมู่บ้าน 

 เก็บกักน้ าฝนไวด้ื่ม      จ านวน.......................หมู่บ้าน 

 โรงน้ าดื่มหมู่บ้าน      จ านวน.......................หมู่บ้าน 

 - แหล่งน้ ำใช้ / น้ ำเพ่ือกำรเกษตร 

 แหล่งน้ าประปา     จ านวน.......................หมู่บ้าน……………………แหล่ง 

 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ     จ านวน.......................หมู่บ้าน……………………แหล่ง 

 แหล่งน้ าท่ีสรา้งขึ้น     จ านวน.......................หมู่บ้าน……………………แหล่ง 
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กำรจัดกำรน้ ำอุปโภคและบริโภคของต ำบล ให้ขีดเครื่องหมายถูก (√) ในช่องมีหรือมีไม ่

หัวข้อ มี ไม่มี 
ระบุรหัสข้อมูล 

ลักษณะกำรจัดกำรปัญหำ 

1. ขาดแคลนแหล่งน้ า    

2. น้ าอุปโภค (ใช้) ไม่เพยีงพอ    

3. น้ าดื่ม มีฝุ่นละออง (ดื่ม) ไมเ่พียงพอ    

4. ขาดภาชนะกักเก็บน้ าในระดับ ครัวเรือน    

5. การตรวจสอบคุณภาพน้ า    

6. อื่นๆ (ระบุ)    

รหัสข้อมูล (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
 1. ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 2. การจัดท าระบบประปาของชุมชน   
 3. การผลิตน้ าดื่มเพื่อจาหน่ายให้กับชุมชน 
 4. การจัดหาน้ าสะอาดไว้แจกจ่ายกรณีเกิดภัยแล้ง 
 5. ส่งเสริมให้มีการใช้ภาชนะสาหรับกักเก็บน้ า เช่น ถัง โอ่ง ตุ่มหรือภาชนะอื่นๆ 
 6. อื่นๆ (ระบุ) 
 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 1) การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในต าบล 2) การจัดการ

สิ่งแวดล้อมในต าบลที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และ 3) การจัดการการใช้พลังงาน โดยมีรายละเอียดของข้อค าถามและ
ตัวเลือก พร้อมค าอธิบาย ดังนี ้

ค ำชี้แจง ให้ขีดเครื่องหมายถูก (√) ในช่องไม่มีหรือม ี
 1) การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในต าบล 
  1.1) การจัดการขยะ 

หัวข้อ มี ไม่มี ระบุรหัสข้อมูล / ลักษณะกำรจัดกำรปัญหำ 
1. ปริมาณขยะจ านวนมาก    
2. ไม่มีพื้นที่ท้ิงขยะ    
3. บริการจัดเก็บไมเ่พียงพอ    
4. อื่นๆ (ระบุ)    

รหัสข้อมูล (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
1. ยังไม่ได้ด าเนินการ 
2. การคัดแยกขยะ 
3. การฝังกลบ 
4. การท าเตาเผาขยะ 
5. การท าปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์ 
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6. การท าธนาคารขยะ 
7. การจัดเก็บโดย อปท. (เทศบาล/ อบต./อบจ.) 
8. อื่นๆ (ระบ)ุ  

 
  1.2)  การจัดการมลภาวะหรือมลพิษ 

หัวข้อ มี ไม่มี ระบุรหัสข้อมูล / ลักษณะกำรจัดกำรปัญหำ 
1. น้ าเสีย    
2. หมอกควัน    
3. ฝุ่นละออง    
4. เสียงดัง    
5. การใช้สารเคม ี    
6. กลิ่น    
7. อื่นๆ (ระบุ    

 รหัสข้อมูล (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
1. ยังไม่ได้ด าเนินการ  
2. การท าบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
3. การท าบ่อดักไขมันในครัวเรือน 
4. การใช้วัสดุและอุปกรณ์ป้องกันการเกิดควันพิษและฝุ่นละออง 
5. การใช้วัสดุและอุปกรณ์ป้องกันการเกิดเสียงดังรบกวน     
6. การส่งเสริมการท าเกษตรอินทรียแ์ละลดปรมิาณการใช้สารเคมี 
7. ส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันสารเคม ี
8. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับผดิชอบ หรือผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาเพื่อด าเนินการแกไ้ข 
9. ส่งเสริมการใช้วัสดุและอุปกรณ์ป้องกันกลิ่นรบกวนควันพิษและฝุ่นละออง 
10. อื่นๆ (ระบ)ุ 

 2) การจัดการสิ่งแวดล้อมในต าบลที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ  
ประเภทของกิจกรรม มี ไม่มี 

1. การจัดตลาดสดให้ถูกหลักสุขาภิบาล   
2. การตรวจสอบคุณภาพและการปนเปื้อนของอาหารและผู้ประกอบการ   
3. การจัดให้มสีถานท่ีออกก าลังกายหรือสวนสาธารณะ   
4. การจัดให้มีสถานที่สาหรับเป็นท่ีพบปะหรือทากิจกรรมเพื่อส่วนรวม   
5. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในต าบล (เช่น การปลูกป่าไม้ ป่าต้นน้ า การปลูกป่า            

ชายเลน การเก็บขยะในที่หรือแหล่งน้ าสาธารณะ การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าและรักษาแหล่ง
เพาะพันธ์ุสัตว์น้ า แหล่งน้ า แม่น้ า เป็นต้น 

  

6. อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................   
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3) การจัดการการใช้พลังงานในระดับต าบล 
ข้อมูล มี ไม่มี กิจกรรมที่เป็นกำรสนับสนุน/กำรพัฒนำ 

1. การประหยัดพลังงาน   1. การรณรงค์ให้มีการลดปริมาณการใช้พลังงาน 
  2. มีการส ารวจตรวจสอบความต้องการพลังงานทดแทนในระดับครัวเรือน 
  3. มีแผนจัดการพลังงานทดแทน 
  4. มีข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  5. มีศูนย์ถ่ายทอดความรู้ในการผลิตและใช้พลังงานทดแทน 
  6. อื่นๆ ระบุ 

2. การใช้พลังงานทดแทน   1. การรณรงค์ให้มีการลดปริมาณการใช้พลังงาน 
  2. มีการส ารวจตรวจสอบความต้องการพลังงานทดแทนในระดับครัวเรือน 
  3. มีแผนจัดการพลังงานทดแทน 
  4. มีข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  5. มีศูนย์ถ่ายทอดความรู้ในการผลิตและใช้พลังงานทดแทน 
  6. อื่นๆ ระบุ 

 

1.1.3 สภำพทำงภูมิศำสตร์ สภำพภูมิอำกำศ กำรคมนำคม /สำธำรณูปโภคสภำพทำงภูมิศำสตร์ของต ำบล 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

  - อาณาเขต  ทิศเหนือ     ติดกับ......................................................................... 
                     ทิศใต้    ติดกับ......................................................................... 
                       ทิศตะวันออก    ติดกับ......................................................................... 
                     ทิศตะวันตก   ติดกับ......................................................................... 

 สภำพภูมิอำกำศ  ระบุ …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

แผนที่ต าบล 
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 กำรคมนำคม 
- เส้นทางการเดินทางจากต าบล ไปอ าเภอ.................. ระยะทาง .......... กิโลเมตร ช่ือเส้นทางหลัก............... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเภทเส้นทางการคมนาคมในต าบล ประกอบด้วย 

   ลาดยางหรือคอนกรีต  ระยะทาง..............กิโลเมตร 
   ลูกรังหรือหินคลุก      ระยะทาง..............กิโลเมตร 
   ทางดิน                  ระยะทาง..............กิโลเมตร 

   สะพานคอนกรีต        จ านวน..................แห่ง 

สำธำรณูปโภคและระบบกำรสื่อสำรในต ำบล 
- หอกระจายข่าว   จ านวน.......................แห่ง 
- โทรศัพท์สาธารณะ    จ านวน.......................ตู้ 
- ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน   จ านวน.......................แห่ง 
- ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน......................แห่ง 
- กศน.ต าบล   จ านวน......................แห่ง 
- ศรช.บ้าน   จ านวน......................แห่ง 
- ศูนย์การเรยีนรู้ชุมชน  จ านวน......................แห่ง 
- ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บา้น  จ านวน......................แห่ง 
- อื่น ๆ ได้แก่ .......................................................................................................  

ไฟฟ้าประจ าต าบล โดยแบ่งตามพื้นที่ของหมู่บ้าน  ให้ขีดเครื่องหมายถูก (√) ในช่องมีหรือไม่มี 

     มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 

     ไม่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
              จ านวน...............................ครัวเรือน 

1.1.4 พืช/สัตว์ท่ีมีอยู่ในธรรมชำติ หรือ พืชที่ปลูก สัตว์ที่เลี้ยง  โปรดระบุ................................. 
พืช สัตว์เลี้ยง 

1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 
6. 6. 
7. 7. 
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 1.1.5 ปัญหำทำงด้ำนกำยภำย หรือสภำพแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรำ โปรดระบุ............................................. 
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  

1.2 ข้อมูลทำงด้ำนสังคม กำรเมือง กำรปกครอง 
1.2.1 ประวัติความเป็นมาของชุมชน เช้ือชาติ ชาติพันธุ์ วิถีการด ารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การอพยพ 

ถิ่นฐาน ประวัติต ำบล ได้แก่ ความเป็นมาของต าบล การตั้งถิ่นฐาน และการก่อตั้ง ชาติพันธ์ุ วิถีการด ารงชีวิต เป็นต้น  
……………………………………………………………………………………………………………………...................................………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………...................................………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………...................................………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………...................................………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………...................................………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………...................................………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………...................................………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………...................................………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………...................................………………..…… 

ประเพณี วัฒนธรรม 
ปฏิทินประเพณี วัฒนธรรม 

เดือน กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             

- ค าขวัญพื้นท่ี .......................................................................................................................................................... 
- วัฒนธรรมที่มีแนวโน้มลดลง ................................................................................................................................... 
- ศิลปะที่มีแนวโน้มลดลง ......................................................................................................................................... 
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 1.2.2 ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลภายในและภายนอกชุมชน 
ข้อมูลกลุม่และองค์กรชุมชน ในต ำบล 

ล าดับ 
ช่ือกลุ่มและ
องค์กรชุมชน 

จ านวน
สมาชิก 

ระบุรายชื่อสมาชิก 
(อย่างน้อย 1 คน) 

ประโยชน์ท่ีเกดิขึ้นกับชุมชน 
ให้ขีดเครื่องหมาย (√) โดยตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ 

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
การเมือง 

การปกครอง 

         
         
         
         
         
         

หน่วยงำนและองค์กรภำครัฐ ในต ำบล 

ล าดับ ช่ือหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ 

ประโยชน์ท่ีเกดิขึ้นกับชุมชน 
ให้ขีดเครื่องหมาย (√) โดยตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ 

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
การเมือง 

การปกครอง 

       
       
       
       
       
       

หน่วยงำนและองค์กรภำคเอกชน ในต ำบล 

ล าดับ ช่ือหน่วยงาน/องค์กรภาคเอกชน 

ประโยชน์ท่ีเกดิขึ้นกับชุมชน 
ให้ขีดเครื่องหมาย (√) โดยตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ 

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
การเมือง 

การปกครอง 
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แหล่งประโยชน์ในต ำบล 
ค ำชี้แจง  แหล่งประโยชน์ หมายถึง อาคาร สถานที่ พื้นที่ แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ ที่มีในต าบล              

ซึ่งประชาชนสามารถนาไปใช้ หรือเข้าไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพื่อการดารงชีพการสร้างรายได้ รวมถึง 
การด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในลักษณะส่วนบุคคลกลุ่ม และชุมชน 

ล าดับ 
แหล่งประโยชน ์

ในต าบล 
ช่ือหน่วยงาน/ 

องค์กรที่รับผิดชอบ 

ประโยชน์ท่ีเกดิขึ้นกับชุมชน 
ให้ขีดเครื่องหมาย (√) โดยตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ 

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
การเมือง 

การปกครอง 

        
        
        
        
        
        
        

 

1.2.3 ผู้น าชุมชน/ กลุม่/ องค์กร/ เครือข่าย 

ผู้น ำในพื้นที่ 
ผู้น ำในระดับอ ำเภอ 

ต าแหน่ง ช่ือ – สกุล หมายเลขติดต่อ 
นายอ าเภอ   
ปลัดอ าเภอ   
เกษตรอ าเภอ   
พัฒนาการอ าเภอ   

ผู้น ำในระดับต ำบล 
ต าแหน่ง ช่ือ – สกุล หมายเลขติดต่อ 

นายก อบต.   
ปลัด อบต.   
ผอ.รพสต.   
เจ้าคณะต าบล   
ผอ.โรงเรียน   
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ผู้น ำในระดับชุมชน 

ต าแหน่ง ช่ือ – สกุล หมายเลขติดต่อ 
ผู้ใหญ่บ้าน   
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น   
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น   
ประธาน อสม.   
เจ้าอาวาสวัด   
มัคนายกวัด   
ประธานกลุม่.......................................   
หัวหน้าคุ้ม   
หมำยเหตุ : กรุณำใส่ข้อมูลตำมตำรำงนี้เฉพำะข้อมูลของหมู่บ้ำนที่จะเลือกมำวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ 

ผู้น ำในกลุ่มอำชีพ 

กลุ่มอาชีพเดิม กลุ่มอาชีพท่ียังด าเนินการจนปัจจบุัน 
ช่ือกลุ่ม/ ช่ือผู้น ากลุ่ม/ ที่ตั้ง จ านวน ช่ือกลุ่ม/ ช่ือผู้น ากลุ่ม/ ที่ตั้ง จ านวน 

1. ช่ือกลุ่ม :  1. ช่ือกลุ่ม :  
   1.1 ช่ือผู้น ากลุ่ม :     1.1 ช่ือผู้น ากลุ่ม :  
        1.1.1 ท่ีตั้ง :           1.1.1 ท่ีตั้ง :   
2. ช่ือกลุ่ม : ฯลฯ    
   2.1 ช่ือผู้น ากลุ่ม :     2.1 ช่ือผู้น ากลุ่ม :  
        2.1.1 ท่ีตั้ง :           2.1.1 ท่ีตั้ง :   

 
ข้อมูลด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง ซึ่งประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมของประชาชน 2) ข้อพิพาท           
ในต าบล 3) การปกครองที่ท าให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ค าช้ีแจง ให้ขีดเครื่องหมายถูก (√) ในช่องไม่มีหรือมี 

ข้อมูล ไม่มี มี กิจกรรมของชุมชนที่ให้ประชำชนเข้ำร่วม 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
ในต าบล 

  1. มีการจัดเวทีประชาคม 
  2. มีการประชุมหมู่บ้าน 
  3. มีการก าหนด กฎ กติกา และขอ้ตกลงของชุมชน 
  4. มีการก าหนดนโยบายสาธารณะของชุมชน 
  5. ภาคประชาชนมีการเสนอโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน 
  6. การมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพัฒนาชุมชน 
  7. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
  8. ประชาชนเข้าร่วมในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  9. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนหรือกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
  10. อื่นๆ ระบุ 
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1.2.4 กำรศึกษำตำมช่วงวัย 

กำรศึกษำตำมช่วงวัย 
ได้รับ 

กำรศึกษำ (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

ไม่ได้รับ 
กำรศึกษำ(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

การศึกษา 0 – 5 ปี (ก่อนวัยเรียน)     
การศึกษา 6 – 12 ปี (วัยประถมศกึษา)     
การศึกษา 13 – 18 ปี (วัยมัธยมศกึษา)     
การศึกษา 19 – 22 ปี (วัยอุดมศึกษา)     
การศึกษา 23 – 59 ปี (วัยท างาน)     
การศึกษา 60 ปีขึ้นไป (วัยผู้สูงอายุ)     
ผู้พิการที่ได้รับการศึกษา …………คน        
ผู้พิการที่ไม่ได้รับการศึกษา     
หมำยเหตุ : กรุณำใส่ข้อมูลตำมตำรำงนี้เฉพำะข้อมูลของหมู่บ้ำนที่จะเลือกมำวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ 

ข้อมูลสถำนศึกษำในพื้นที่ และนอกพื้นที่ แยกตำมระดับช่วงอำยุ 

กำรศึกษำแบ่งตำมช่วงวัย 
สถำนศึกษำ 

ในพื้นที่ (คน) นอกพ้ืนที่ (คน) 
การศึกษา 0 – 5 ปี (ก่อนวัยเรียน)   
การศึกษา 6 – 12 ปี (วัยประถมศกึษา)   
การศึกษา 13 – 18 ปี (วัยมัธยมศกึษา)   

การศึกษา 19 – 22 ปี (วัยอุดมศึกษา)   
การศึกษา 23 – 59 ปี (วัยท างาน)   
การศึกษา 60 ปีขึ้นไป (วัยผู้สูงอายุ)   
ผู้พิการที่ได้รับการศึกษา   
ผู้พิการที่ไม่ได้รับการศึกษา   
หมำยเหตุ : กรุณำใส่ข้อมูลตำมตำรำงนี้เฉพำะข้อมูลของหมู่บ้ำนที่จะเลือกมำวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ 

ข้อมูลทำงด้ำนสุขภำพ  
ข้อมูลด้านสุขภาพ ประกอบด้วย ปัญหาโรคติดต่อและโรคระบาดในต าบล การจัดบริการดูแลสุขภาพในต าบล 

สถานท่ี/แหล่งบริการสุขภาพท่ีมีในต าบล และผู้ให้บริการ/ดูแลรักษาด้านสุขภาพ ในต าบล 
หมู่บ้ำน หัวข้อ ไม่มี มี ประเภทของโรค 

 1.ปัญหาโรคติดต่อและ
โรคระบาดในต าบล  
ในระยะ 1 ปีท่ีผ่านมา 
(นับถึงวันท่ีสัมภาษณ)์ 

  1.1 ไข้เลือดออก 
  1.2 โรคชิคณุกุนย่า 
  1.3 มาลาเลยี 
  1.4 วัณโรค 
  1.5 โปลโิอ 
  1.6 มือเท้าปากเปื่อย 
  1.7 อุจจาระร่วง 



โครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-19                                                    | 43  
 

 

หมู่บ้ำน หัวข้อ ไม่มี มี ประเภทของโรค 
  1.8 ไข้หวัดสายพันธ์ใหม ่
  1.9 โรคฉีห่น ู
  1.10 ไข้หวัดนก 
  1.11 ตาแดง 
  1.12 HIV / AIDs 
  1.13 ไวรสัตับอักเสบ 
  1.14 ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
  1.15 อื่นๆ (ระบุ)...................................... 

 2. การจัดบริการดูแล
สุขภาพในต าบล          
ในระยะ 1 ปีท่ีผ่านมา 
(นับถึงวันท่ีสัมภาษณ)์ 

  2.1 การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น 
  2.2 การตรวจสุขภาพประจ าปี/ตรวจคดักรองโรค 
  2.3 การจดักิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรค 
  2.4 การจดับริการส่งต่อกรณีอุบัตเิหต/ุ ฉุกเฉิน 
  2.5 การจดับริการดูแลความปลอดภัยจากการท างาน 
  2.6 การจดักิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงเกีย่วกับบุหรี/่สุรา 
  2.7 การจดักิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงเกีย่วกับสารเสพติด 
  2.8 การจดักิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงเกีย่วกับการกินอาหาร 
  2.9 การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสรมิการออก าลังกาย 
  2.10 การจัดกิจกรรมเพื่อลดพฤตกิรรเสี่ยงเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์            

       ที่ไม่ปลอดภัย 
  2.11 การอบรม/พัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือ

ผู้ป่วย 
  2.12 อื่นๆ (ระบ)ุ 

 3. สถานที่/แหล่งบริการ
สุขภาพที่มีในต าบล 

  3.1 ศูนย์สาธารณสุขมลูฐานชุมชน (อาจใช้ช่ืออ่ืนตามนโยบาย) 
ระบ…ุ.......................... 

   3.2 โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพระดับต าบล 
   3.3 โรงพยาบาลรัฐ 
   3.4 โรงพยาบาลเอกชน 
   3.5 คลินิกแพทย ์
   3.6 คลินิกพยาบาล/สถานพยาบาล 
   3.7 ร้านขายยา 
   3.8 วัดที่ให้บริการด้านสุขภาพ 
   3.9 บ้านหมอพ้ืนบ้าน/หมอสมุนไพร 
   3.10 บ้าน อสม. 
 4. ผู้ให้บริการ/ดูแล

สุขภาพในต าบล 
  1. แพทย ์

   2. พยาบาล 
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หมู่บ้ำน หัวข้อ ไม่มี มี ประเภทของโรค 
 4.1 บุคลากรด้านสุขภาพ 

 
  3. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

   4. นักวิชาการสาธารณสุข 
   5. เจ้าหน้าท่ีทันตสาธารณสุข 
   6. ผู้ช่วยพยาบาล 
   7. อื่นๆ (ระบุ) 
 4.2 ภาคประชาชน   1. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

  2. หมอพื้นบ้าน 
  3. อาสาสมัครอื่น ๆ ที่ดูแลช่วยเหลือ 
  4. กลุ่ม/ชมรมต่าง ๆ (เช่น ผู้ป่วยผู้สูงอาย)ุ 
  5. อื่นๆ (ระบุ)......................................... 

1.2.5 โครงสร้ำงทำงกำรปกครอง กำรแบ่งกลุ่มบ้ำนหรือคุ้มเรือน 

รำยชื่อคุ้มเรือน หัวหน้ำคุ้มเรือน 

1.  1.  
2.  2.  
3.  3. 
4.  4. 
5.  5.  
6.  6. 
หมำยเหตุ : กรุณำใส่ข้อมูลตำมตำรำงนี้เฉพำะข้อมูลของหมู่บ้ำนที่จะเลือกมำวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ 

1.2.6 กลุ่มผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม 

        ผู้พิกำรในต ำบล 
รำยชื่อผู้พิกำร ผู้ดูแล ที่อยู่ 

1.  1.   
2.  2.   
3.  3.   
4.  4.   
5.  5.   
6.  6.   
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        ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมในต ำบล 
รำยชื่อผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม ผู้ดูแล ที่อยู่ 

1.  1.   
2.  2.   
3.  3.   
4.  4.   

1.2.7 ปัญหำทำงสังคม กำรเมืองกำรปกครอง 
ปัญหำทำงสังคม ปัญหำทำงกำรปกครอง 

1.  1.  
2.  2.  
3.  3.  
4.  4.  

1.3 ข้อมูลทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจชุมชน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชน              
ในต าบล  มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดของข้อค าถามและตัวเลือกพร้อมค าอธิบาย ดังนี ้
ค าช้ีแจง  ให้ยึดเครื่องหมายถูก (√) ในช่องไม่มีหรือม ี

หัวข้อ ไม่มี มี กิจกรรมที่เป็นกำรสนับสนุน/กำรพัฒนำ 

กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน
ในต าบลมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ 

  1. การออม เช่น การร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสวัสดิการ/กองทุน ธนาคารโรงเรียนออม            
วันละบาท 

  2. การท าบัญชีครัวเรือน 
  3. กลุ่มอาชีพ 
  4. พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของแกนน าปราชญ์ชุมชน อาสาสมัคร แหล่ง

เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ 
   5. ค้นหาและพัฒนาช่องทางการตลาด เช่น ตลาดชุมชน ตลาดสีเขียว ร้านค้าชุมชน  
   6. การจัดการท่องเที่ยวชุมชน 
   7. มีการบริหารจัดการน้าเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการประกอบอาชีพของชุมชน 
   8. ส่งเสริมการจัดการขยะชุมชนโดยการคัดแยกขยะเพื่อสร้างมูลค่า 
   9. สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน 
   10. ส่งเสริมให้เกิดการผลิตอาหารปลอดภัย (เช่น การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 

กลุ่มข้าวอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อการบริโภคและจาหน่าย 
   11.ผลักดันให้เกิดกติกาเรื่องของการใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อการผลิต เช่น ป่าชุมชน  
   12.ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้าและเพิ่มมูลค่าสินค้า 
   13. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีแหล่งทุนหรือกองทุนในการประกอบอาชีพ 
   14. อื่นๆ ระบุ 
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1.3.1 กำรประกอบอำชีพ อำชีพหลัก และอำชีพเสริม 

อำชีพหลัก 
จ ำนวน 

(ครัวเรือน) 
อำชีพเสริม 

จ ำนวน 
(ครัวเรือน) 

1. เกษตรกร   1.  
2. รับราชการ  2.  
3. รับจ้าง  3.  
4.  นักเรียน/นักศึกษา  4.  
5.  ค้าขาย  5.  
6.  อื่นๆ เช่น วิศวกร ,ทนาย  6.  
     ระบุ......................................................    

 ข้อมูลอำชีพเกษตร 

ข้อมูลกำรท ำเกษตร 
จ ำนวน 

(ครัวเรือน 
1. พ้ืนท่ีการเกษตร (จ านวนไร่)  
2. พ้ืนท่ีเพาะปลูก (จ านวนไร่)  
3. จ านวนเกษตรกร (จ านวนครัวเรือน)  
4. พืชหลัก  
   4.1 ข้าว  (จ านวนไร่)  
   4.2 ข้าวโพด  (จ านวนไร่)  
   4.3 มันส าปะหลัง  (จ านวนไร่)  
   4.4 อ้อย  (จ านวนไร่)  
   4.5 อื่น ๆ ระบุ......................... (จ านวนไร่)  
5. การปลูกพืชรอง ระบ ุ  
   5.1 ............................................................. (จ านวนไร่)  
   5.2 ............................................................. (จ านวนไร่)  

 
ปฏิทินฤดูกำล 

เดือน  
กิจกรรม 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

พืชหลัก             
1.             
2.             

พืชรอง             
1.             
2.             
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ตำรำงกำรปลูกของต ำบล  

พืชหลัก 
พื้นทีท่ี่ปลูก 

จ านวนไร ่

ผลผลติสูงสดุ 

กก./ไร/่ป ี

ผลผลติต่ าสุด 

กก./ไร/่ป ี

ต้นทุน  

(บาท/ไร/่ปี) 

ราคาขาย  

(บาท/กก) 
1…………………………… ……. …..…..….. …..…..….. …..…..….. …..…..….. 
2………………………….. ……. …..…..….. …..…..….. …..…..….. …..…..….. 

 

พืชรอง 
พื้นทีท่ี่ปลูก 

จ านวนไร ่

ผลผลติสูงสดุ 

กก./ไร/่ป ี

ผลผลติต่ าสุด 

กก./ไร/่ป ี

ต้นทุน  

(บาท/ไร/่ปี) 

ราคาขาย  

(บาท/กก) 
1…………………………… ……. …..…..….. …..…..….. …..…..….. …..…..….. 
2………………………….. ……. …..…..….. …..…..….. …..…..….. …..…..….. 

1.3.2 คนวัยแรงงำน จ ำนวนคนมีงำนท ำ คนว่ำงงำน แรงงำนในอนำคต 
ประเภทแรงงำน จ ำนวน (คน) 

1. คนวัยแรงงาน  
2. คนมีงานท า  
3. คนตกงาน  
4. แรงงานในอนาคต  
5. อ่ืนๆ ระบุ............................................  

1.3.3 ข้อมูลรำยได้ รำยจ่ำย หนี้สิน เงินออม ในชมุชน 
ประเภทของข้อมูล แหล่งที่มำ จ ำนวน (บำท) 

1. รายได ้   
1.1 รายไดสู้งสุด/ครัวเรือน/ป ี   
1.2 รายไดต้่ าสดุ/ครัวเรือน/ป ี   

2. รายจ่าย   
2.1 รายจ่ายสูงสุด/ครัวเรือน/ป ี   
2.2 รายไดต้ าสดุ/ครัวเรือน /ป ี   

3. หนี้สิน   
3.1 หนี้สินสูงสุด/ครัวเรือน/ป ี   

3.2 หนี้สินต าสดุ/ครัวเรือน/ป ี   
4. รูปแบบการออม   

4.1 ฝากธนาคาร   
4.2 อื่น ๆ ............................   

หมำยเหตุ : กรุณำใส่ข้อมูลตำมตำรำงนี้เฉพำะข้อมูลของหมู่บ้ำนที่จะเลือกมำวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ 
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1.3.4 แหล่งทุนที่เป็นเงินในชุมชน เช่น กองทุนต่ำง ๆ ในชุมชน 

ช่ือกลุ่ม/องค์กร 
ปีท่ีก่อตั้ง 

พ.ศ. 
สมาชิก 

 (คน) 

เงินทุน  

(บาท) 
ประธานกลุม่ 

1. กองทุนหมู่บ้าน     

2. กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน     
3. กองทุนออมทรัพย์หมู่บ้าน  (ธนาคารหมู่บา้น     
4. กองทุนช่วยเหลือสวัสดิการสังคม  (เงินฉุกเฉิน

หมู่บ้าน) 
    

5. อ่ืนๆ ระบุ...................................     
หมำยเหตุ : กรุณำใส่ข้อมูลตำมตำรำงนี้เฉพำะข้อมูลของหมู่บ้ำนที่จะเลือกมำวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ 

1.3.5 ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตภัณฑร์อง ผลิตภัณฑ์ในอนำคต 
ประเภทของผลิตภัณฑ ์ ชื่อผลิตภัณฑ ์

   1. ผลิตภณัฑ์หลัก  
   2. ผลิตภณัฑ์รอง  
   3. ผลิตภณัฑ์ในอนาคต  

1.3.6 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ปรำชญ์ชำวบ้ำน ผู้เชี่ยวชำญด้ำนอำชีพในชุมชน แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
ชื่อ – สกุล ที่อยู่ อำย ุ ควำมช ำนำญ 

1.     
2.     
3.     
4.    

1.3.7 วัตถุดิบในกำรผลิตสินค้ำชุมชน แหล่งวัตถุดิบ 
ประเภทวัตถุดิบ แหล่งวัตถุดิบ 

1.   
2.  
3.   
4.  

1.3.8 ตลำดในชุมชน/ ช่องทำงกำรตลำด และเครือข่ำยกำรตลำด 
ประเภทกำรตลำดในชุมชน ไม่มี มี ระบุ 

1. ตลาดในชุมชน    
2. ช่องทางการตลาด    
3. เครือข่ายการตลาด    
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1.3.9 แหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 
สถำนที่ท่องเที่ยวของชมุชน ที่ต้ัง 

1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 

1.3.12 ปัญหำทำงเศรษฐกิจ ในระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม และระดับชุมชน 

 ปัญหำทำงเศรษฐกิจ ระดับครัวเรือน โปรดระบุ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................................................................................... 
  ปัญหำทำงเศรษฐกิจ ระดับกลุ่ม โปรดระบุ ......................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
 

 ปัญหำทำงเศรษฐกิจ ระดับชุมชน โปรดระบุ ...................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

 
 

ลงช่ือ.................................................. ลงช่ือ.................................................. 

(................................................................) (................................................................) 
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 

 
 

ลงช่ือ....................................................... 

(...................................................................) 

ผู้ควบคุมงาน/ที่ปรึกษาโครงการ 
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แบบฟอร์ม COVID – 2 ส ำหรับผู้รับจ้ำงเหมำบริกำร 

รำยงำนผล 
งำนด้ำนกำรวิเครำะห์และท ำแผน 

โครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำด 
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 

1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกพ้ืนที ่(ระดับต ำบล) 
1.1 ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพชุมชน (SWOT Analysis) 

1.1.1 จุดแข็ง (Strengths) 
1)   ………………………………………………………………………………………………………… 
2)   ………………………………………………………………………………………………………… 

1.1.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 
1)   …………………………………………………………………………………………………………… 
2)   …………………………………………………………………………………………………………… 

1.1.3 โอกาส (Opportunities) 
1)  ……………………………………………………………………………………………………………… 
2)  ……………………………………………………………………………………………………………… 

1.1.4 อุปสรรค (Threats) 
1)  ……………………………………………………………………………………………………………… 
2)  ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. แผนกำรพัฒนำและแก้ปัญหำที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลในพื้นที่ 
2.1 ประเด็นปัญหา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.2 ประเด็นพัฒนา/แก้ไขปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. เสนอชื่อโครงกำร เพ่ือกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยี 

3.1   …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
3.2   ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ.................................................. ลงชื่อ.................................................. 

(…………………………………………………………..) (…………………………………………………...) 
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน/ที่ปรึกษาโครงการ 
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แบบฟอร์ม COVID – 3 ส ำหรับผู้รับจ้ำงเหมำบริกำร 

แบบเสนอโครงกำร 
กำรถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำและแก้ปัญหำของชุมชน 

โครงกำรจ้ำงงำน ประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำด 
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 

1. ช่ือโครงการ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. หลักการและเหตุผล (โดยมีวิธีการเขียนดังนี)้ 

- ระบุสภาพปัญหา ผลกระทบของปัญหาและความต้องการแก้ปัญหาของพื้นที่ 
- ระบุความจ าเป็นเร่งด่วน และความส าคญัเร่งด่วน 
- ระบุองค์ความรู ้นโยบาย แผนพัฒนาหน่วยงานที่เกีย่วข้องที่จ าเป็นต้องจัดท าโครงการ 

3. วัตถุประสงค ์(ระบุวัตถุประสงค์เป็นข้อ ๆ) 
- ระบุผลลัพธ์ที่คาดหมายว่าจะเกดิขึ้นเมื่อเสร็จโครงการ หรือ เพื่อวัดความส าเรจ็ของโครงการได ้

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  (ก่อนท าโครงการและหลังท าโครงการ) 
ระบุปริมาณและคุณภาพของผลงานหรือผลผลิตต่างๆ (ที่เมื่อท าได้จะท าให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้) 
4.1 เชิงคุณภาพ (ตัวช้ีวัดที่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์ข้อที่ 3) .......................................................................................... 
4.2 เชิงปริมาณ (จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ หรือตัวช้ีวัดอื่นๆ ในเชิงปริมาณ) .................................................................... 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ 
- ระบุระยะเวลาและสถานท่ี ที่ใช้ในการด าเนินงานของแตล่ะกิจกรรม 

6. การด าเนินโครงการ 
-ระบุกิจกรรมโครงการทั้งหมด และ ระบุขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม 
6.1 ขั้นเตรยีมการ ....................................................................................................…………………………………….................. 
6.2 ขั้นด าเนินการ…………………..………………………………………………………………………………….……………………………………… 
6.3 ขั้นประเมินผล…………………………………………………………………………………………….………………………………………..……… 

7. งบประมาณด าเนินงาน …………………………….. บาท 
8. หน่วยงานท่ีสนับสนุน…………………………………..…………………………..…………………………………………………………………………… 
9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

- ระบุช่ือบุคคลหรือคณะทางานท่ีรับผิดชอบในการจดัการโครงการ และที่ปรึกษาโครงการ……………………………………………. 
10. การตดิตามและประเมินผล 

-ระบุวิธีการ เกณฑ์วัด และระยะเวลาที่จะตดิตามโครงการ……………………………………………………………………………………… 
-ระบุเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผล……………………………………………………………………………………..……………………………… 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ข้อที ่3)……………………………………………………….……………..……………… 
12. ก าหนดการจัดกิจกรรมในโครงการ……………………………………………………………………………..………………………………………… 

ลงช่ือ.................................................. ลงช่ือ.................................................. 

(…………………………………………………………..) (…………………………………………………………..) 
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน/ที่ปรึกษาโครงการ 
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แบบฟอร์ม COVID – 4- (1-16)  ส ำหรับผู้รับจ้ำงเหมำบริกำร 

 

 
 

แบบรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำน สัปดำห ์.................... 
(รำยงำนภำยในวันที่ ............................) 

โครงกำร ........................................................................................................................................................... 
หน่วยจ้ำงงำน.................................................................................................................................................... 
1. รายงาน ณ วันที่.................... เดือน..............  พ.ศ. ........................................ 
2. ช่ือ – สกุล................................................................................................................................................... 
3. ภาระงานท่ีได้รับมอบหมายและผลปฏิบัติงาน 

ที่ ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
ผลการปฏิบตัิงาน 

หมายเหต ุ
ต่ ำกว่ำแผน ตำมแผน สูงกว่ำแผน 

1      
2      
      
      

 

4. สิ่งที่ได้เรียนรู ้
.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 
แผนปฏิบัติงานต่อไป 
.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 

ภำพประกอบ/เอกสำรแนบ 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ...................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

(..................................................................... ) (................................................................... ) 
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน/ที่ปรึกษาโครงการ 
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แบบฟอร์ม COVID – 5 - (1-4)  ส ำหรับผู้รับจ้ำงเหมำบริกำร 

 
 
 

แบบรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำน เดือน .................... 
(รำยงำนภำยในวันที่ ............................) 

โครงกำร ........................................................................................................................................................... 
หน่วยจ้ำงงำน.................................................................................................................................................... 

5. รายงาน ณ วันที่.................... เดือน..............  พ.ศ. ........................................ 
6. ช่ือ – สกุล................................................................................................................................................... 
7. ภาระงานท่ีได้รับมอบหมายและผลปฏิบัติงาน 

ที ่ ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบตัิงาน หมายเหต ุ
ต่ ากว่าแผน ตามแผน สูงกว่าแผน 

1      
2      
3      
4      

 

8. สิ่งที่ได้เรียนรู ้
.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 
แผนปฏิบัติงานต่อไป 
.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 

ภำพประกอบ/เอกสำรแนบ 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ.................................................. ลงชื่อ.................................................. 

(…………………………………………………………..) (…………………………………………………………..) 
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน/ที่ปรึกษาโครงการ 
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แบบฟอร์ม COVID – 6  (1-4)  ส ำหรับที่ปรึกษำ 
 

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำที่ ประจ ำเดือน............................. 
โครงกำรจ้ำงงำน ประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำด 

ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 

 แบบประเมินนี้ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานจ านวนทั้งสิ้น 
10 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน 

ตัวชี้วัดองค์ประกอบกำรประเมิน 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
หมำยเหตุ 

ผลสัมฤทธิข์องงำน   
    1. ปฏิบัติงานเพื่อให้ไดผ้ลงานตามเป้าหมาย   
    2. งานท่ีได้รับมอบหมายเนื้อหา ถูกต้อง และสมบรูณ ์   
    3. ปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด   
    4. คีย์ข้อมูล ถูกต้อง และครบถ้วน   
พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน   
    5. ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน   
    6. ความตรงต่อเวลาการปฏิบัตงิาน   
    7. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสตัย ์   
    8. ท างานเป็นทีม   
    9. ใช้ภาษาในการสื่อสารที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย   
   10. สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม   

คะแนนรวม   

เกณฑ์กำรประเมิน 
 คะแนนรวม 0-59 คะแนน ผลการประเมินคือ ไมผ่่าน 
 คะแนนรวม 60-100 คะแนน ผลการประเมินคือ ผ่าน 
 
ผลกำรประเมิน 
 ผ่าน        ข้อเสนอแนะ............................................................................................................ 
 ไมผ่่าน     ข้อเสนอแนะ........................................................................................................... 
   
 

      ลงชื่อ…………………………………………………………… 
                     ผู้ควบคุมงาน/ที่ปรึกษาโครงการ 
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แบบฟอร์ม COVID – 7  ส ำหรับที่ปรึกษำ 

 
 

 

แบบรำยงำนผลส่งวิทยำเขต 

1. วิทยำเขต …………….................................................………………………………………………….. 
2. รำยงำนผลด ำเนินกำร   ประจ ำเดือน.............................................................................. 
3. กำรด ำเนินกำรของหน่วยจ้ำงงำน …………………………………………………………………..........................……………………………… 

……………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………........................………………………………………………………………. 

4. ผลกำรประเมินภำระงำนของผู้ได้รับกำรจ้ำง 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ภำระงำนที่มอบหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
ต่ ำกว่ำแผน ตำมแผน สูงกว่ำแผน 

       
       
       
       
       

5. ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร ………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………........................…………… 

6. ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………….................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........................……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................……………………… 

  

ลงชื่อ.................................................. ลงชื่อ.................................................. 

(                                          ) (                                          ) 
ผู้ควบคุมงาน/ที่ปรึกษาโครงการ ผู้รับผิดชอบประจ าวิทยาเขต 

 

หมำยเหตุ   : COVID – 7  วิทยาเขตเก็บรวบรวมไม่ต้องน าส่ง มทร.อีสาน นครรราชสมีา 
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แบบฟอร์ม COVID – 8  ส ำหรับวิทยำเขต 

 
 

 

แบบรำยงำนผลส่งมหำวิทยำลัย 

1. วิทยำเขต …………….................................................………………………………………………….. 
2. รำยงำนผลด ำเนินกำร   ประจ ำเดือน.............................................................................. 
3. กำรด ำเนินกำรของหน่วยจ้ำงงำน …………………………………………………………………..........................……………………………… 

……………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………........................………………………………………………………………. 

4. ผลกำรประเมินภำระงำนของผู้ได้รับกำรจ้ำง 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ภำระงำนที่มอบหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
ต่ ำกว่ำแผน ตำมแผน สูงกว่ำแผน 

       
       
       
       
       

1. ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร ………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………........................…………… 
 

2. ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………….................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........................……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................……………………… 
 

ลงชื่อ.................................................. ลงชื่อ.................................................. 

(..................................................................... ) (.................................................................... ) 
ผู้รับผิดชอบประจ าวิทยาเขต ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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แบบฟอร์ม COVID – 9  ส ำหรับมหำวิทยำลัย 

 
 

 

             แบบรำยงำนผลหน่วยจ้ำงงำน 

1. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
2. รำยงำนผลด ำเนินกำร          รอบ 2 เดือน                    สิ้นสุดกำรจ้ำง 
3. กำรด ำเนินกำรของหน่วยจ้ำงงำน …………………………………………………………………..........................……………………………… 

……………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………........................………………………………………………………………. 

4. ผลกำรประเมินภำระงำนของผู้ได้รับกำรจ้ำง 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ภำระงำนที่มอบหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
ต่ ำกว่ำแผน ตำมแผน สูงกว่ำแผน 

       
       
       
       
       

5. ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร ………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………........................…………… 

6. ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………….................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........................……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................……………………… 

 

 

 

 

 

  

 

ลงช่ือ.................................................. 

(…………………………………………………) 

         ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

   ลงช่ือ.................................................. 

     (……………………………………………………) 

      อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  
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ค. ตัวอย่ำงกำรใช้ข้อมูลในกำรสร้ำงแนวทำงแก้ไขปัญหำ 

ประเด็นพัฒนำ ปัญหำ แนวทำงแก้ไข 

อาชีพหลัก - ไม่มีการจัดท าบัญชีระดับครัวเรอืน 
(รายรับ-รายจ่าย) 
- ต้นทุนการผลติสูงแตไ่ดผ้ลผลิตต่ า 

- จัดท าบัญชีครัวเรือน 
- สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ
เพิ่มผลผลิตและลดรายจ่าย 

อาชีพเสริม - ไม่มีอาชีพเสริม - สร้างอาชีพเสริมจากภูมิปัญญาและทรัพยากร               
ในพื้นที ่

กองทุน/การรวมกลุ่ม - ผู้น ากลุ่มไม่เขม้แข็ง 
- ไม่มีการออม 

- สร้างความมั่นใจ ร่วมกันสร้างธรรมนูญกลุ่ม 
- สร้างระบบบัญชีครัวเรือน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 

ประเพณี/วัฒนธรรม
หายไป 

- ชุมชนให้ความร่วมมือในงานประเพณี/
วัฒนธรรมน้อยลง 

- ขาดกิจกรรมที่มสี่วนร่วมในทุกช่วงวัย 

- จัดตั้งกลุ่มรักบ้านเกิดรักประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

- สร้ างกิจกรรมส่ ง เสริมสืบสานงานประเพณี /
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ผู้น า - ผู้น าอายุน้อย ไมม่ีประสบการณ ์
- ขาดกิจกรรมที่มสี่วนร่วมในทุกช่วงวัย 

- พัฒนาทักษะผู้น าและการสื่อสาร 
- สร้างกิจกรรมบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วม - คนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา 

- สร้างกิจกรรมการพัฒนาเริ่มจากคุ้มบ้าน 
- ก าหนดธรรมนูญกลุ่มแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ผู้สูงวัย - ขาดกิจกรรมที่มสี่วนร่วมในกลุ่มผู้วัย - สร้างกิจกรรมพัฒนาในผู้สูงวัย เช่น กิจกรรมเยี่ยม และ
มอบสิ่งของผู้สูงวัย ถอดบทเรียนจากภูมิปัญญาผู้สูงวัย  

- จัดสภาพแวดล้อมชุมชนให้เหมาะสมกับผู้สูงวัย 
สุขภาพเด็ก  - โรค (มือเท้าปากเปื่อย) และความเสี่ยง

ในเด็ก (จมน้ า) 
- อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลป้องกันโรค              
ในเด็ก 

- พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย  
- สร้างกิจกรรมในการป้องกันการจมน้ า และการ
ช่วยเหลือเด็กจมน้ า 

สุขภาพวัยรุ่น  - โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

- อบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง/เด็กวัยรุ่นในเพศสัมพันธ์
และการดูแลป้องกันตนเอง 

- ปลูกจิตส านึกในการรักนวลสงวนตัวและมีความ
รับผิดชอบในเรื่องเพศสัมพันธ์  

น้ า - ขาดแหล่งน้ าในบริโภค 
- น้ าท่วมซ้ าซาก 

- ตรวจคุณภาพน้ า สร้างระบบกรองน้ า 
- วางแผนการจัดการน้ าชุมชน 
- จัดท าธนาคารน้ าใต้ดิน 

ดิน - ดินเสื่อมสภาพ 
- ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

- กิจกรรมการท าปุ๋ยบ ารุงดิน  
- สร้างองค์ความรู้ในการตรวจวิเคราะห์ดินให้กับ
ชุมชน (หมอดิน)  
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ประเด็นพัฒนำ ปัญหำ แนวทำงแก้ไข 

ขยะ - ไม่มีที่ท้ิงขยะ  
 

- สร้างระบบการบริหารจัดการขยะ 
- กิจกรรมธนาคารขยะ 
- จัดท าธนาคารน้ าใต้ดิน 

ป่าไม ้ - ไม่มีป่าชุมชน 
- ไม่มีการอนรุักษ์พืชพื้นถิ่น 
- ป่าถูกบุกรุก 
- ไม่มีความรู้การปลูกและรักษาปา่ 

- จัดกิจกรรมปลูกป่า 
- ให้องค์ความรู้ในการรักษาป่า 
- จัดกิจกรรมเช่ือมโยงการปลูกป่าร่วมกับชุมชน บ้าน 
วัด และโรงเรียน 
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ง. ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis 
จุดแข็ง 

S1: มีผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มี ชื่อเสียง     
S2: มีพ้ืนที่สวยงามส าหรับสร้างที่พัก 
S3: พ้ืนที่ชุมชนติดอุทยาน 
S4: มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่สวยงาม 
S5: มีทุ่งหญ้า 
S6: กลุ่มอาชีพหลากหลาย เช่น อนุรักษ์ควายไทย กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ฯลฯ 
S7: มีน้ าอุปโภคบริการโภค 
S8: คนในชุมชนสนใจ 

จุดอ่อน  
W1: คนในชุมชนขาดความรู้เรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
W2: คนในชุมชนขาดความรู้และความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยว 
W3: ยังไม่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี (ยังไม่มีคณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยว) 
W4: ขาดงบประมาณในการด าเนินการ 
W5: ขาดการวางแผน       
W6: การร่วมมือของคนในชุมชนยังน้อย 

โอกำส 
O1: มีหน่วยงานวิชาการให้การสนับสนุน 
O2:  นโยบายภาครัฐส่งเสริม 

อุปสรรค 
T1: พ้ืนที่ห่างไปเมือง 
T2: พ้ืนที่เป้าหมายที่จะจัดที่พักเป็นพ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ 
T3: ไฟฟ้าไม่สม่ าเสมอ 
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จ. แผนกำรปฏิบัติงำนผู้รับจ้ำงงำน 

แผนงำนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชาสัมพันธ์เปดิรับสมัคร ระหว่าง 6–9 พ.ค. 63 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. รวบรวมข้อมูลผู้สมัครใหห้น่วยงานประจ าวิทยา

เขต 
ระหว่าง 6–11 พ.ค.63 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกฯ ระหว่าง 6–11 พ.ค.63 มทร.อีสาน 5 วิทยาเขต 
4. คณะกรรมการพจิารณาคัดเลือกผู้สมคัรเข้า

ท างานในเขตพื้นท่ีเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ 
รับผิดชอบ 

 12–14  พ.ค. 63 มทร.อีสาน 5 วิทยาเขต 

5. ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารว่มโครงการ 15 พ.ค. 63 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. เสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

โครงการฯ (ชุดใหญ่) 
20 พ.ค. 63 มทร.อีสาน 5 วิทยาเขต 

7. ปฐมนิเทศผู้ผา่นการคดัเลือกเข้าท างาน  ระหว่าง 25–30 พ.ค.63 มทร.อีสาน 5 วิทยาเขต 
8. ท าสัญญาจา้งงาน ระหว่าง 25–30 พ.ค.63 มทร.อีสาน 5 วิทยาเขต 
9. ด าเนินการขออนุมัตโิครงการ  

(ชุดใหญ่) 
รอกระทรวง สถาบันวิจัยและพัฒนา 

10. ด าเนินการโอนจดัสรรงบประมาณ รอกระทรวง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
11. ด าเนินการขออนุมัติโครงการย่อย รอกระทรวง มทร.อีสาน 5 วิทยาเขต 
12. ด าเนินโครงการย่อย 

12.1 จัดท า ง.8   
12.2 เบิกจ่ายค่าตอบแทน 
12.3 กิจกรรมบริหารจัดการโครงการฯ 
12.4 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ระหว่าง พ.ค. – ก.ย. 63 มทร.อีสาน 5 วิทยาเขต 

13. รวบรวมรายงานความก้าวหนา้  
     ทุก ๆ เดือน  

ทุกวันสิ้นเดือน มทร.อีสาน 5 วิทยาเขต 

14. จัดท ารายงานความก้าวหน้า  สป.อว. ตามกระทรวงก าหนด มทร.อีสาน 5 วิทยาเขต 
15. สรุปผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ ระหว่าง ก.ย. – ต.ค. 63 มทร.อีสาน 5 วิทยาเขต 
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ฉ. รำยชื่อที่ปรึกษำประจ ำต ำบลที่เข้ำร่วมโครงกำร 

 
ท ำเนียบที่ปรึกษำ 

โครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 

ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ประจ ำต ำบล เชี่ยวชำญ /กำรติดต่อ 
1 
 

 
ผศ.ดุษฎี เทียมเทศ บญุมาสูงทรง 

ต าบลเมืองคง 
อ าเภอคง 

เชี่ยวชำญ : การหาข้อมูลการตลาด การตลาด
สมัยใหม่ การตลาดชุมชน การวางแผนการตลาด 
แผนธุรกิจ การวิเคราะห์ Business Model Canvas 
และการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  
โทรศัพท ์: 08-1547-6552 
อีเมล์ : skycrow_ann@hotmail.com 

2 

 
ดร.เยาวพา  ความหมั่น 

เชี่ยวชำญ : การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร         
การท ามาตรฐานเทคโนโลยี เอนแคปซู เล ชัน           
การผลิตไมโครแคปซูลน้ ามัน เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
อาหารผง การสกัดวัตถุดิบจากธรรมชาติ 
โทรศัพท ์: 0830178-3519 
อีเมล์ : Yaowapa.kw@rmuti.ac.th 

3 

 
ผศ.ดุษฎี เทียมเทศ บญุมาสูงทรง 

ต าบลดงใหญ ่
อ าเภอพิมาย 

เชี่ยวชำญ : การหาข้อมูลการตลาด การตลาด
สมัยใหม่ การตลาดชุมชน การวางแผนการตลาด 
แผนธุรกิจ การวิเคราะห์ Business Model Canvas 
และการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  
โทรศัพท ์: 08-1547-6552 
อีเมล์ : skycrow_ann@hotmail.com 

4 

 
ผศ.ดร.ศศิพันธ์  วงศ์สุทธาวาส 

 เชี่ยวชำญ : การประกอบสูตรอาหารเลี้ยงสัตว์             
การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก 
โทรศัพท ์:  09-4879-1693 
อีเมล์ : Sasiphan_w@yohoo.com 
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ท ำเนียบที่ปรึกษำ 

โครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 

ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ประจ ำต ำบล เชี่ยวชำญ /กำรติดต่อ 
5 

 
ผศ.ดร.นิคม  บุญญานุสิทธ์ิ 

ต าบลหมื่นไวย 
อ าเภอเมือง 

เชี่ยวชำญ : การสร้างการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน การวางแผนพัฒนาพื้นที่ การออกแบบ
ชุมชนเมือง การผังเมือง 
โทรศัพท์ : 08-2750-4997 
อีเมล์ : nikhom_boon@hotmail.com 
 

6 

 
ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทรสังข์ 

เชี่ยวชำญ : เทคโนโลยีการส่งเสริมด้านการตลาด 
การวางแผนการตลาด แผนธุรกิจ การตลาดดิจิทัล 
การวิเคราะห์ Business Model Canvas 
การศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และ
การตลาดชุมชน 
โทรศัพท ์: 08-6865-6669 
อีเมล์ : cc_in1@hotmail.com                           

7 

 
ผศ.ดร.วรรณรีย์ วงศ์ไตรรตัน ์

ต าบลพลกรัง 
อ าเภอเมือง 

เชี่ยวชำญ : เทคโนโลยีเครื่องจักรการออกแบบ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ การบริหารจัดการฟาร์ม
แบบไร้สาย การควบคุมทางไกล ระบบสมาร์ท
ฟาร์ม 
โทรศัพท์ : 09-0282-4593 
อีเมล์ : wannaree_wr@yohoo.com 

8 

 
ดร.จริายุส  วรรัตนโ์ภคา 

 เชี่ยวชำญ : การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
การท ามาตรฐาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและ
เครื่องดื่ม 
โทรศัพท ์: 08-1426-6882 
อีเมล์ : pekkyjun@hotmail.com 

 

mailto:nikhom_boon@hotmail.com
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ท ำเนียบที่ปรึกษำ 

โครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 

ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ประจ ำต ำบล เชี่ยวชำญ /กำรติดต่อ 
9 

 
ผศ.ดร.พรทิพย์ รอดพ้น 

ต าบลบ้านโพธิ์ 
อ าเภอเมือง 

เชี่ยวชำญ : การวางแผนธุรกิจ Model Canvas 
การศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่และการจัดการ
ชุมชน การจัดการโลจิสติกส์ ลดต้นทุนทางธุรกิจ 
โทรศัพท ์: 09-8164-9982 
อีเมล์ : Maejo60@hotmai.com 

10 

 
รศ.ดร.อาทิตย์  อัศวสุข ี

เชี่ ยวชำญ  : เทคโนโลยีพลั งงานทดแทน
เช้ือเพลิงชีวภาพ แก๊สชีวภาพ การเร่งปฏิกิริยา
การเปลี่ยนสารชีวมวล กระบวนการแยก  
โทรศัพท ์: 08-9217-1381                        
อีเมล์ : ausavasukhi@gmail.com, 

11 

 
ดร.เดือนเพ็ญ วงค์สอน 

ต าบลโนนรัง 
อ าเภอชุมพวง 

เชี่ยวชำญ : การอารักขาพืช การจัดการศัตรูพืช
แบบปลอดภัย การใช้เช้ือจุลินทรีย์และสารสกัด
จากพืชสมุนไพรในการควบคุมแมลงการเลี้ยง
แมลง และเห็ด 
โทรศัพท ์: 08-8549-0302 
อีเมล์ : wauanpen@hotmail.com 

12 

 
อาจารย์ปุรมิ  หนุนนัด 

เชี่ยวชำญ : เทคโนโลยีการส่งเสริมด้าน
การตลาด การวางแผนการตลาด แผนธุรกิจ 
การตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์ Business 
Model Canvas การศึกษาและวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค และการตลาดชุมชน 
โทรศัพท ์: 09-8245-5153 
อีเมล์ : Coolyo30@hotmail.com 
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ท ำเนียบที่ปรึกษำ 

โครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 

ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ประจ ำต ำบล เชี่ยวชำญ /กำรติดต่อ 
13 

 
ดร.พุทธิพงษ์ หงษ์ทอง 

ต าบลหนองหลัก 
อ าเภอชุมพวง 

เชี่ยวชำญ : เทคโนโลยีข้าวและเมล็ดพันธุ์ พืชผัก 
ผักพื้นบ้าน สมุนไพร เทคโนโลยีไม้ผลและไม้ดอก 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร/การท ามาตรฐาน
มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ ภายใต้มาตรฐานสากล 
IFOAM, USDA, CANADA เทคนิคการเพิ่มผลผลิต
พืชไร่ เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าว เทคนิคการเพิ่ม
ผลผลิตอ้อย การเกษตรแปลงใหญ่ งานวิจัยเชิงพื้นที่
และกระบวนการการมีส่วนร่วม 
โทรศัพท ์: 09-1464-4265 
อีเมล์ : Puttipong.system@gmail.com 

14 

 
น.ส.กัลยา  นารีจันทร ์

เชี่ยวชำญ : การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร/             
การท ามาตรฐาน บริหารจัดการ ด้านระบบบัญชี  
การเงิน วัดความคุ้มค่าตลาดห่วงโซ่คุณค่าของ
โครงการความคุ้มค่าของการลงทุน 
โทรศัพท์ : 081-9119957  
อีเมล ์: Kanlaya.na@rmuti.ac.th                

15 

 
น.ส.นันทวันทน์  ดูสันเทียะ 

ต าบลโคกกลาง 
อ าเภอประทาย 

เชี่ยวชำญ : การศึกษาบริบทชุมชน 
โทรศัพท ์: 09-4542-5868 
อีเมล์ : nanan.nadach@gmai.com 

16 

 
น.ส. รัตนา ยี่จอหอ 

เชี่ยวชำญ : การศึกษาบริบทชุมชน 
โทรศัพท ์: 06-1694-2995 
อีเมล์ : mailprangna@gmai.com 
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ช. รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่จ้ำงเหมำบริหำร 

 
ท ำเนียบเจ้ำหน้ำที่จ้ำงเหมำบริหำร 

โครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 

ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ประจ ำต ำบล กำรติดต่อ 
1 
 

 
นางสาวเจียระไน  รอดกลาง 

ต าบลเมืองคง 
อ าเภอคง 

โทรศัพท ์: 09-8223-3464 
อีเมล์ : popan.2552@gmail.com 

2 

 
น.ส.ศศิธร  โยวะ 

โทรศัพท ์: 09-4678-3634 
อีเมล์ : sasitornyowa02@gmail.com 

3 

 
นางฐิติมา  เช่นพิมาย 

ต าบลดงใหญ ่
อ าเภอพิมาย 

โทรศัพท ์: 093-4422463 
อีเมล์ : jiratchaya222006@gmail.com 

4 

 
นางอรวิภา  โคสูงเนิน 

 โทรศัพท ์:  09-3302-5503 
อีเมล์ : auhdbwsbdbd@gmail.com 
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ท ำเนียบเจ้ำหน้ำที่จ้ำงเหมำบริหำร 

โครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 

ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ประจ ำต ำบล เชี่ยวชำญ /กำรติดต่อ 
5 

 
นางสาวเสาวนยี์  เพ็ชรนิล 

ต าบลหมื่นไวย 
อ าเภอเมือง 

โทรศัพท์ : 09-0270-3165 
อีเมล์ : Torlover2529@gmail.com 

6 

 
นางสาวพรทิพย์  แก้วก้อน 

โทรศัพท ์: 09-3243-0422 
อีเมล์ : beepornthip2540@gmail.com 

7 

 
นางสาวนิตยา  ไต่ครบรุ ี

โทรศัพท ์: 09-1719-3731  
อีเมล์ : n.taikhonburi@gmail.com 

8 

 
นางสาวพรรณประภา  จันทรทีประ 

ต าบลพลกรัง 
อ าเภอเมือง 

โทรศัพท์ : 09-3428-9251 
อีเมล์ : Jame-nm@hotmail.com 

9 

 
นางสาวจิดาภา  เซี่ยงหลอ 

 โทรศัพท ์: 098-1584597 
อีเมล์ : June02@windowslive.com 
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ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ประจ ำต ำบล เชี่ยวชำญ /กำรติดต่อ 
9 

 
นางสาวโสภิดา  ทิพย์มะเริง 

ต าบลบ้านโพธิ์ 
อ าเภอเมือง 

โทรศัพท ์: 09-6235-9546 
อีเมล์ : sopidatipmarerng@gmail.com    
           

10 

 
นางสาวจุฑารตัน์  แต่กลาง 

โทรศัพท ์: 06-1207-5233 
อีเมล์ : am19072540@gmail.com 

11 

 
นางสาวสุจริา  ศรีสนิท 

โทรศัพท ์: 08-7253-2082 
อีเมล์ : tsakunthai29@gmail.com 

12 

 
นางณัฏฐณิชา  ต้นตระการ 

ต าบลโนนรัง 
อ าเภอชุมพวง 

โทรศัพท ์: 09-4729-2563 
อีเมล์ : reyaleet@gmail.com 

13 

 
นางสาวกัลยรัตน์   ต้นตระการ 

โทรศัพท ์: 09-3442-1654 

อีเมล์ :  - 

 

mailto:sopidatipmarerng@gmail.com
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ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ประจ ำต ำบล เชี่ยวชำญ /กำรติดต่อ 
13 

 
นางสาวกรรณิการ์  ชนะค้า 

ต าบลหนองหลัก 
อ าเภอชุมพวง 

โทรศัพท ์: 09-0181-7742 
อีเมล์ : Laaiad17112513@gmail.com 

14 

 
นางสาวประภาพร  สิทธสิุข 

โทรศัพท์ : 09-6438-0936 

อีเมล ์: praprpon9999999999@gmail.com 

15 

 
นางสาวฐิติมา  นาบ ารุง 

ต าบลโคกกลาง 
อ าเภอประทาย 

โทรศัพท ์: 09-3448-1030 
อีเมล์ : thitiman92@gmail.com 

16 

 
นางสาวชไมพร  วรโพธิ์ 

โทรศัพท ์: 09-7325-8755 
ID Line : 083-0286442 

 



R M U T I

744 ถนนสุรนารายณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร. 044-233000 ตอ 2545 , 085-6107807

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน




