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แนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ตำบล 
 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสูAตำบล สรBางรากแกBวใหBประเทศ  จัดทำ ึนเพ่อใหBผูBรับจBางโครงการใชB เปน

แนวทางในการดำเนินโครงการใหBสอดคลBองกับเปาหมายและวัตถุประสงคS องโครงการ เพ่อบรรเทาผลกระทบ
จากสถานการณSการแพรAระบาด องเชอไวรัสโคโรนา  ึ่งทำใหBประเทศเกิดปญหาทางเศรษฐกิจ บัณ ิต
จบใหมAไมAสามารถหางานทำไดB นักศึกษาไดBรับผลกระทบดBานคAาใชBจAายในการเรียน ประชาชนวAางงาน าด
รายไดB ยBายกลับถิ่นฐานจำนวนมาก สAงผลใหBเกิดปญหาทางสังคมหลากหลายดBานตามมา โดยแนวทางการ
ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ตำบล  มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสูAตำบล สรBางรากแกBวใหBประเทศ  ประกอบดBวย แนวทางการดำเนินงานโครงการ รายละเอียด
ันตอนและกระบวนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึง

หลักเกณ SและแนวปฏิบัติตAาง  ที่เกี่ยว Bอง  การประเมินศักย าพตำบล สำหรับนักศึกษา บัณ ิตจบใหมA 
และประชาชนทั่วไป นอกจากจะไดBรับคAาจBางแลBว ยังไดBพั นาทักษะ  ดBาน ไดBแกA ดิจิทัล การเงิน สังคมและ
าษาอังก ษ ควบคูAไปกับทักษะเ พาะดBานอ่น  ท่ีเก่ียว Bองกับการทำงานในพนท่ีอีกดBวย 

 

สถาบันถAายทอดเทคโนโลยีสูAชุมชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลBานนา 

       มกราคม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม  ูรับจาง
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สารบั  
หนBา

  
คำนำ  
สารบัญ  
สรุปแนวทางการดำเนินงาน 
ความเปนมา องโครงการ  
Bอบังคับ ระเบียบ วินัยในการทำงานและความประพ ติ องผูBรับจBางท่ีพึงประสงคS  
ันตอนการปฏิบัติงาน  

ันตอนการรับสมัครเ BารAวมโครงการ  
อบเ ต องการทำงาน 
ันตอนการดำเนินงานการจBางงาน 

แผนการดำเนินงาน 
แผนการพั นาทักษะ 

าคผน  
แบบ อรSมตัวอยAาง อบเ ตและเง่อนไ การจBางงาน 
แบบ อรSมตัวอยAาง BอตกลงการจBางงาน 
แบบ อรSมตัวอยAางใบเสนอราคา 
แบบ อรSมตัวอยAางหนังสอรับรองการปฏิบัติงานในพนท่ี 
แบบ อรSมตัวอยAางใบแจBง BอมูลการรับเงินโอนผAานระบบ  
แบบ อรSมรายงานการปฏิบัติงาน องผูBรับจBางงาน 
รAางแนวทางการจัดทำรายงานโครงการ 
แนวทางการดำเนินงานการจัดทำ Bอมูลราชการในพนท่ีเปน BออิเลกทรอนิกสS  

  สำหรับผูBถูกจBางงาน กพร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบั  
หนBา
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สรุ น ทา ารดำเนิน าน 
• การเตรียมการจBางงาน 

o มหาวิทยาลัยกำหนดความตBองการ สถานท่ีปฏิบัติงานและคุณสมบัติ องผูBรับจBางงาน 
o มหาวิทยาลัย รAวมกับ สป.อว. จBางงาน ตามความตBองการ องหนAวยงานผูBใชBและมหาวิทยาลัย 

• การจBางงาน 
o เม่อไดBรับการคัดเลอกและจัดทำ BอตกลงการจBางงาน ผูBรับจBางงานจะตBองปฏิบัติตาม

Bอกำหนด  การจBางงานและ BอตกลงการจBางงาน 
o กรณีผูBรับจBางงานมีความประสงคSจะลาออกใหBผูBรับจBางแจBงหนAวยงานผูBใชB และมหาวิทยาลัย

ลAวงหนBา อยAางนBอย  เดอน 
• การประเมินผลและการตรวจรับงาน 

o จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดอนและจัดสAงใหBหัวหนBาโครงการ ายในระยะเวลา
ท่ีมหาวิทยาลัยและหนAวยงานผูBใชBกำหนด 

o ผูBรับจBางงานจะไดBรับหนังสอรับรองการปฏิบัติงานเม่อถูกจBางงานปฏิบัติงานตAอเน่องและผAาน
การประเมินผลอยAางนBอย  เดอน 

• การฝกอบรม 
o ผูBรับจBางงานจะตBองเ Bารับการฝกอบรมดังนี  

§ ทักษะพนฐานท่ีจำเปนตAอการทำงานกAอนเร่ิมปฏิบัติงานจริง 
§ ทักษะ        

   
§ ทักษะเ พาะท่ีเก่ียว Bองกับการปฏิบัติงาน องหนAวยงานนัน 

o ผูBรับจBางงานจะตBองรายงานผลการฝกอบรมในเดอนท่ีมีการเ BารับการอบรมดBวย 
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; มูลเกยวกับโครงการ 
ครงการยกระ ับเ รษ กิจ ะ ังคมรายตำบ บบบูรณาการ  ตำบ   มหา ิทยา ัย 

มหา ิทยา ัย ู@ตำบ  รAางราก กA หAประเท   
มหา ิทยา ัยเทค น ยีราชมงค Aานนา 

 
 

ค ามเ นมา 
มติคณะรัฐมนตรีเม่อวันที่  ตุลาคม  เหนชอบใหBกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรS วิจัยและ

นวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรS วิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ตำบล  มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสูAตำบล สรBาง
รากแกBวใหBประเทศ  ึ ่งมีวัตถุประสงคS เพ่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมี
มหาวิทยาลัยในพนที่เปนหนAวยบูรณาการโครงการ   และจBางนักศึกษา บัณ ิตจบใหมA 
และประชาชนทั่วไป จำนวน  อัตรา เพ่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณSการแพรAระบาด องเชอ
ไวรัสโคโรนา  ึ่งทำใหBประเทศเกิดปญหาทางเศรษฐกิจ บัณ ิตจบใหมAไมAสามารถหางานทำไดB นักศึกษา
ไดBรับผลกระทบดBานคAาใชBจAายในการเรียน ประชาชนวAางงาน าดรายไดB ยBายกลับถิ่นฐานจำนวนมาก สAงผลใหB
เกิดปญหาทางสังคมหลากหลายดBานตามมา และเพ่อรAวมพั นาพนที่ น ูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความ
ครอบคลุมในประเดนตAาง  ตามปญหาและความตBองการ องชุมชน 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรS วิจัยและ นวัตกรรม ไดBมอบหมายใหB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลลBานนา เปนหนAวยบูรณาการโครงการ การจBางงาน มุAงเนBนจะ น ูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทังการ
สรBางงานและการพั นาอาชีพ โดยมหาวิทยาลัยในพนท่ีจะทำหนBาท่ีเปนหนAวยบูรณาการโครงการ ดBวยการจBาง
งานนักศึกษา บัณ ิตจบใหมA และประชาชนท่ัวไป เพ่อรAวมพั นาพนท่ีแตAละตำบลท่ัวประเทศ โดยอาศัยองคS
ความรูB เทคโนโลยี และความเช่ียวชาญ องมหาวิทยาลัยท่ีอยูAในพนท่ีนัน  เ BาไปสAงเสริมและสนับสนุนชุมชน
ใหBเกิดการพั นาอยAางตAอเน่อง อาทิ การพั นาการทAองเท่ียวชุมชน การสรBางความเ Bมแ งใหBวิสาหกิจชุมชน 
การ น ูส่ิงแวดลBอม พรBอมทังพั นาทักษะในการเสริมสรBางอาชีพใหมAใหBกับชุมชน รวมถึงสนับสนุนใหBคนใน
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดBตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทังนียังมีการเกบ Bอมูลในชุมชนมาจัดทำ Bอมูล
นาดใหญA    เพ่อนำมาวิเคราะหSและกำหนดรูปแบบการแกBปญหาในแตAละชุมชนตAอไป 

สำหรับนักศึกษา บัณ ิตจบใหมA และประชาชนท่ัวไป นอกจากจะไดBรับคAาจBางแลBว ยังไดBพั นาทักษะ  ดBาน 
ไดBแกA ดิจิทัล การเงิน สังคมและ าษาอังก ษ ควบคูAไปกับทักษะเ พาะดBานอ่น  ท่ีเก่ียว Bองกับการทำงาน  
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลBานนา มีพนท่ีในการดำเนินงานในจังหวัด รวม  ตำบล ใน  จังหวัด 
ประกอบดBวย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหมA จังหวัดตาก จังหวัดนAาน จังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดแพรA จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดสุโ ทัย และ จังหวัดแมA Aองสอน 
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ั ถุ ระส ค 
.   เพ่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพนท่ี 

เปน   
.   เพ่อใหBเกิดการจBางงานประชาชนท่ัวไป บัณ ิตจบใหมA และนักศึกษา ใหBมีงานทำและ น ูเศรษฐกิจชุมชน 
.   เพ่อใหBเกิดการพั นาทักษะในการเสริมสรBางอาชีพใหมAในชุมชน 
.   เพ่อใหBเกิดการจัดทำ Bอมูล นาดใหญA องชุมชน    

 
คุณสมบั ิ อ ผูGรับจGา  
ผูBสมัครตBองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมAมีลักษณะตBองหBาม ดังนี 

  คุณสมบั ิทั  
 มีสัญชาติไทย 
 เปนผูBเล่อมในในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยSทรงเปนประมุ  
 สามารถปฏิบัติงานดBวยความรับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานตามลักษณะงานและ
ตัวชีวัดท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไดB 

  ลั ณะทีไม#อยู# นเ อน ารจGา  
 เปนผูBดำรงตำแหนAง Bาราชการการเมอง 
 เปนคนวิกลจริตหรอจิต นเ อนไมAสมประกอบ เปนคนเสมอนไรBความสามารถหรอโรคท่ีตBองหBาม
ตามท่ีก หมาย ก.พ. กำหนด 

 เปนผูBอยูAในระหวAางถูกส่ังพักราชการ หรอถูกส่ังใหBออกจากราชการไวBกAอน 
 เปนผูBบกพรAองในศีลธรรมอันดี 
 เปนกรรมการบริหารพรรคการเมองหรอเจBาหนBาท่ีในพรรคการเมอง 
 เปนบุคคลลBมละลาย 
 เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหBจำคุก เวBนแตAเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดBกระทำโดย 

     ประมาทหรอความผิดลหุโทษ 
 เคยถูกตBองโทษใหBออก ปลดออก หรอไลAออกจากรัฐวิสาหกิจ องคSการมหาชน หรอหนAวยงานอ่น องรัฐ 
 เคยถูกลงโทษใหBออก ปลดออก หรอไลAออกเพราะกระทำผิดวินัย 

  เปนผูBเคยกระทำการทุจริตในการสอบเ Bารับราชการหรอเ BาปฏิบัติงานในหนAวยงาน องรัฐ 
 

สำหรับพระ ิกษุหรอสามเณรไมAสามารถสมัครเ BารับการคัดเลอกการจBางงาน ตามหนังสอกรมสาร
บรรณคณะรัฐมนตรี ฝ—ายบริหาร ท่ี นว  ลงวันท่ี  มิถุนายน  และตามความใน Bอ  องคำส่ัง
มหาเถรสมาคม ลงวันท่ี  มีนาคม  
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  คุณสมบั ิเ าะ ำ หนT  จำน น  คน 
 ประชาชน  จำนวน  คน โดยมีคุณสมบัติดังนี 

เปนที่อยูAในพนที่ หรอพนที่ใกลBเคียง ที่วAางงาน และไมAไดBรับคAาตอบแทน คAาจBาง จากหนAวยงาน
อ่น อง าครัฐและ าคเอกชน และไมAไดBรับความชAวยเหลอในการจBางงานจาก าครัฐท่ีใหBการชAวยเหลออยูA  

 บัณ ิตจบใหมA  จำนวน  คน โดยมีคุณสมบัติดังนี 
เปนบัณ ิตที่สำเรจการศึกษาไมAเกิน  ป และมีความรูB ความสามารถที่ตรงตAอ ารกิจในการ

ปฏิบัติงาน ที่วAางงาน และไมAไดBรับคAาตอบแทน คAาจBาง จากหนAวยงานอ่น อง าครัฐและ าคเอกชน และไมAไดB
รับความชAวยเหลอในการจBางงานจาก าครัฐท่ีใหBการชAวยเหลออยูA 

 นักศึกษา จำนวน  คน โดยมีคุณสมบัติดังนี 
เปนนักศึกษาหรอผูBที่อยูAระหวAางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษา

ตAาง  และมีความรูBความสามารถที่ตรงตAอ ารกิจในการปฏิบัติงาน ท่ีวAางงาน และไมAไดBรับคAาตอบแทน คAาจBาง 
จากหนAวยงานอ่น อง าครัฐและ าคเอกชน และไมAไดBรับความชAวยเหลอในการจBางงานจาก าครัฐที่ใหBการ
ชAวยเหลออยูA 

 
  อบเ ละลั ณะ อ านทีจGา  

 นที น ารดำเนิน านในจังหวัด รวม  ตำบล ใน  จังหวัด ประกอบดBวย จังหวัดกำแพงเพชร 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหมA จังหวัดตาก จังหวัดนAาน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดแพรA จังหวัดลำปาง จังหวัด
ลำพูน จังหวัดสุโ ทัย และ จังหวัดแมA Aองสอน 
 

 อบเ ละลั ณะ อ าน 
ารจGา าน อั รา ำบล 

. การวิเคราะหS Bอมูล   จาก Bอมูลที่ไดBจากการจัดเกบ
Bอมูล องโครงการพั นาตำบลแบบบูรณาการ องกระทรวงมหาดไทย 

บัณ ิตจบใหมA  อัตรา 
นักศึกษา  อัตรา 

. การเฝาระวัง ประสานงานและติดตาม BอมูลสถานการณSการระบาด อง 
   และโรคระบาดใหมA รAวมกับ ศบค.  

ประชาชน  อัตรา 
บัณ ิตจบใหมA  อัตรา 

. การจัดทำ Bอมูลราชการในพนที่เปน BอมูลอิเลกทรอนิกสS  
  รAวมกับ กพร.  

บัณ ิตจบใหมA  อัตรา 
 

. การพั นาสัมมาชีพและสรBางอาชีพใหมA การยกระดับสินคBา 
อาชีพอ่น   การสรBางและพั นา   การยกระดับการ
ทAองเที ่ยว  การนำองคSความร ู B ไปชAวยบริการชุมชน  
เทคโนโลยีดBานตAาง   และการสAงเสริมดBานสิ ่งแวดลBอม   

 การเพ่ิมรายไดBหมุนเวียนใหBแกAชุมชน  ใหBแกAชุมชน ตามรูปแบบ
กิจกรรมท่ีจะเ Bาไปดำเนินการในพนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

ประชาชน  อัตรา 
บัณ ิตจบใหมA  อัตรา 
นักศึกษา  อัตรา 
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ารจGา าน อั รา ำบล 
. การพั นาทักษะอาชีพใหมAจากความหลากหลายทางชีว าพและความ

หลากหลายทางวั นธรรม องชุมชน 
ประชาชน  อัตรา 
บัณ ิตจบใหมA  อัตรา 
นักศึกษา  อัตรา 

. การถAายทอดองคSความรูB เทคโนโลยี นวัตกรรม และ ูมิปญญาทBองถ่ิน 
เพ่อการพั นาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ประชาชน  อัตรา 
บัณ ิตจบใหมA  อัตรา 

  
 เ อน ทั  

 ผูBรับจBางทุกตำแหนAงตBองเ Bารับการพั นาทักษะอาชีพใหมAจากความหลากหลายทางชีว าพและ
ความหลากหลายทางวั นธรรม องชุมชน รวมถึงการฝกอบรมทักษะและตBองผAานเง่อนไ ตามเกณ Sที่กำหนด
ใน   ด B า น  ค อ  .   .   .   .    
   ผูBรับจBางจะตBองปฏิบัติตามคำส่ัง ระเบียบ Bอบังคับ องผูBวAาจBาง  

 ถBาผูBรับจBางมีความประสงคSจะยกเลิกการจBาง 
   ผูBรับจBางจะตBองแจBงเปนลายลักษณSอักษรใหBแกAผูBวAาจBาง ลAวงหนBาอยAางนBอย  เดอน 
   ในแตAละเดอน ถBาผูBรับจBางไมAสAงผลการปฏิบัติงานตามท่ีผูBวAาจBางกำหนด ผูBวAาจBางมีสิทธิ  

     ยกเลิกสัญญาจBางหรอ Bอตกลง 
 ถBาผูBรับจBางไมAปฏิบัติตามเง่อนไ การจBาง Bอหนึ่ง Bอใด และเปนเหตุใหBงานราชการเสียหาย ผูBวAาจBาง 

หรอ ผูBที่ไดBรับมอบหมายหรอผูBควบคุม สามารถยกเลิกการจBางไดBหรอคิดคAาเสียหายที่เกิด ึนแกAผูB
รับจBาง ตามความเปนจริงหรอตามท่ีผูBวAาจBาง หรอผูBท่ีไดBรับมอบหมายหรอผูBควบคุมพิจารณา  

 

  ระยะเ ลา ารจGา  
ระยะเวลาการจBาง  เดอน ตังแตAเดอน  กุม าพันธS    ธันวาคม   
 

  อั ราคTาจGา ละ ารจTายเ ิน 
 อั ราคTาจGา  
  ประชาชนในอัตรา  บาท ตAอเดอน 
  บัณ ิตจบใหมA ในอัตรา  บาท ตAอเดอน 
  นักศึกษา ในอัตรา  บาท ตAอเดอน 
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 ารจTายเ ิน 
  การจAายเงินคAาจBางตามอัตราใน Bอ .  จะจAายเงินเปนรายงวดจำนวน  งวด มหาวิทยาลัยจะจAาย
เม่อ คณะกรรมการตรวจรับไดBตรวจรับงานถูกตBองครบถBวนตามสัญญาจBางเรียบรBอยแลBว  

การจAายเงินแหAงเง่อนไ นี หนAวยงานจBางงานจะโอนเ Bาบัญชีเงินฝากธนาคาร ทังนี ผูBรับจBางเปนผูBรับ
าระ คAาธรรมเนียม หรอคAาบริการอ่นใดเกี่ยวกับการโอน ที่ธนาคารเรียกเกบและยินยอมใหBมีการหักเงิน

ดังกลAาวจากจำนวนเงินโอนในงวดนัน   
 

  รายละเอียด ารสT มอบ 
  ผูBรับจBางจะตBองปฏิบัติงานตามที่กำหนดไวBในสัญญาหรอ BอตกลงใหBแลBวเสรจตามเวลาที่ผูBวAาจBางหรอ  
ผูBท่ีไดBรับมอบหมายจากผูBวAาจBางกำหนดไวBใน Bอ  ทุกสินเดอน รายการท่ีสAงมอบอยAางนBอยประกอบดBวย 

 แผนการปฏิบัติงานประจำเดอนตามท่ีผูBวAาจBางกำหนด 

 รายงานผลการดำเนินงานท่ีรับผิดชอบประจำเดอนตามแบบ อรSมท่ีกำหนด 

 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเม่อสินสุดโครงการ สAงมอบงานเ พาะในงวดท่ี  

  ผูBรับจBางตBองรายงานผลการปฏิบัติงานที่ไดBรับมอบจากผูBวAาจBางจำนวน  ชุดพรBอมหลักฐานเอกสาร       
ท่ีเก่ียว BองกับการปฏิบัติงานใหBแกAคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
 
 เ อน อน  

 
  ในระหวAางปฏิบัติงาน ถBาผูBรับจBางไดBกระทำการใด  อันเปนการละเมิดตAอบุคคล หรอทรัพยSสิน อง
ผูBอ่น ผูBรับจBางจะตBองรับผิดในบรรดาความเสียหายท่ีไดBกระทำ ึนนันดBวยตนเอง  
 ทังนี การจBางดำเนินงานครังนี ไมAถอเปนการจBางลูกจBาง องสAวนราชการและไมAถอเปนการจBางแรงงาน 
ท่ีผูBวAาจBางกับผูBรับจBางจะมีนิติสัมพันธSในฐานะ นายจBาง....ลูกจBาง ตามประมวลก หมายแพAงและพาณิชยS  
 

 Gอบั คับ ระเบียบ ค ามรับผิดชอบ ินัย น ารทำ าน ละค าม ระ ิ อ ผูGรับจGา ที ระส ค 
 Gอบั คับ ละระเบียบ ารทำ าน อ ผูGรับจGา  

.  ผูBรับจBางตBองปฏิบัติงานในวัน เวลาและสถานท่ีท่ีผูBวAาจBางกำหนดโดยตBองลงเวลาปฏิบัติงานทุกครัง 

.  ผูBรับจBางสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพ่อทำงานเรAงดAวนเปนครังคราวตามระยะเวลาที่ผูB
วAาจBางกำหนด 

.  ผูBรับจBางสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพนที่เปนครังคราว ถBามี  ตามระยะเวลาที่ผูBวAาจBาง
กำหนด 

.  ผูBรับจBางตBองแตAงกายสุ าพ เรียบรBอยและเม่อปฏิบัติหนBาท่ีตBองแสดงบัตรประจำตัว องผูBรับจBาง
โครงการตลอดเวลา 
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 ินัย น าร ิบั ิ าน อ ผูGรับจGา  
.  เคารพและปฏิบัติตามระเบียบวินัยในการทำงานโดยเครAงครัด 
.  เช่อ งและปฏิบัติตามคาส่ัง องผูBวAาจBางหรอผูBท่ีผูBวAาจBางมอบหมายหรอหัวหนBาโครงการ 
.  ปฏิบัติหนBาท่ีดBวยความ ่อสัตยS สุจริต ยันหม่ันเพียรเสียสละ อดทน และมีความตังใจจริง 
.  ไมAแจBงหรอรายงานเทจหรอปกปด Bอเทจจริงเก่ียวกับการทำงานตAอผูBวAาจBาง 
.  ไมAละทิงหนBาท่ีหรอ าดงาน กรณีหยุดงานจะตBองแจBง หรอรายงานใหBผูBวAาจBางทราบ 
.  มาปฏิบัติงานตรงตามเวลาท่ีผูBวAาจBางกำหนด 
.  ไมAจงใจหรอปฏิบัติงานใหBลAาชBาจนเปนเหตุใหBเกิดความเสียหายแกAผูBวAาจBาง 
.  หBามบุคคลอ่นลงช่อแทนผูBรับจBางโดยเดด าด 
.  ไมAกAอใหBเกิดความเสียหาย สูญหาย แกAเคร่องมอ เคร่องใชBหรอทรัพยSสินอ่นใด องผูBวAาจBางหรอ 

หนAวยงานอ่น 
.  หBามนำเคร่องมอ เคร่องใชBหรอทรัพยSสินใด องผูBวAาจBางหรอหนAวยงานอ่นไปใชBเพ่อประโยชนS
สAวนตัว 
.  ไมAเปดเผย Bอมูลใด  อันเปนเร่องปกปดหรอความลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน องผูBวAาจBางโดย
เดด าด 

 
 ค าม ระ ิ อ ผูGรับจGา ที ระส ค 
.  ไมAประพ ติตนไปในทางท่ีจะนAาความเส่อมเสียช่อเสียงมาสูAหนAวยงาน 
.  ไมAใชAกิริยาวาจาไมAสุ าพ 
.  ไมAกระทำหรอสนับสนุนใหBมีการทะเลาะวิวาท หรอทำรBายรAางกายเพ่อนรAวมงาน และผูBอ่นหรอ

กระทำการใด  ท่ีกAอใหBเกิดความแตกแยก ความสามัคคี 
.  หBามนำสิ่งเสพติด สุรา องมึนเมา และ องผิดก หมายเ Bามาในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานหรอ

หนAวยงาน 
.  หBามเลAนการพนันทุกชนิดในบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานหรอหนAวยงาน 
.  ไมAเสพส่ิงเสพติด สุรา หรอส่ิงมึนเมาระหวAางทำงานหรอมาทำงานในส าพมึนเมา 
.  ไมAกระทำหรอใหBความรAวมมอในการโจรกรรม หรอทำลายทรัพยSสิน องผูBวAาจBาง หนAวยงานหรอ

กระทำการอยAางใดอันเปนเหตุทำใหBผูBวAาจBาง หนAวยงานไดBรับความเสียหาย 
.  หBามนำอาวุธทุกชนิดเ Bามาในบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานหรอหนAวยงานโดยเดด าด 
.  หBามดำเนินการหรอกระทำการใด  ในทางที่ ัดตAอก หมาย ระเบียบ แบบแผน องทางราชการ

และศีลธรรมอันดี 
.  แตAงกายสุ าพ หรอตามเคร่องแบบท่ีผูBวAาจBางกำหนด 
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 ค ามรับผิดชอบ อ ผูGรับจGา  
.  ผูBรับจBางตBองเปนผูBมีความรูB ความสามารถหรอมีประสบการณSในการปฏิบัติงานท่ีรับจBาง 
.  หากผูBรับจBางไมAสามารถปฏิบัติงานไดB ผูBรับจBางตBองจัดใหBมีผูBทำงานแทนตามความเหมาะสมดBวย

คAาใชBจAาย องผูBรับจBางทังสินโดยผูBทำงานแทนตBองไดBรับความยินยอมจากผูBวAาจBางหรอผูBแทน องผูB
วAาจBางกAอนการกระทำใด  องผูBทำงานแทนผูBรับจBางดังกลAาวใหBถอเสมอนหนึ่งวAาเปนการกระทำ
องผูBรับจBางเหมา ทุกประการและผูBรับจBางตBองรับผิดชอบดBวยตนเองในความเสียหายที่อาจเกิด ึน

จากการกระทำ องผูBทำงานแทน 
.  ผูBรับจBางตBองรับผิดชอบตAอการสูญหายความเสียหายที่เกิดจากการใชBวัสดุและอุปกรณSตAาง  อง

ทางราชการอยAางไมAถูกตBอง จงใจ หรอประมาทเลินเลAอ และเม่อเกิดความเสียหายผูBรับจBางไมAยอม
แกBไ ใหBลุลAวง ายในระยะเวลาอันควรจนเปนเหตุใหBผูBวAาจBาง ตBองดาเนินการเองผูBวAาจBางมีสิทธิเรียก
คAาใชBจAายท่ีเกิด ึนจากผูBรับจBางไดBตามท่ีเปนจริง 

.  หากผูBรับจBางไมAปฏิบัติงานตาม Bอกำหนด ระเบียบ วินัยในการปฏิบัติงาน ความประพ ติท่ีพึง
ประสงคSและ อบเ ตงานผูBวAาจBางมีสิทธิบอกเลิก BอตกลงไดBทันที  
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บทท  
ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

 
ัน อน ารรับสมัครเ Gาโคร าร อ  มหา ิทยาลัยเทคโนโลยีราชม คลลGานนา 

 คุณสมบั ิทั  
 ประชาชนท่ีไดBรับผลกระทบจากสถานการณSการระบาด องโรคติดเชอไวรัสโคโรนา   
 มีสัญชาติไทยท่ีมี ูมิลำเนาตามพนท่ีดำเนินการ 
 ไมAเปนผูBมีกายทุพพล าพจนไมAสามารถปฏิบัติหนBาท่ีไดB ไรBความสามารถ หรอจิต นเ อน 
ไมAสมประกอบ หรอเปนโรคตามท่ีกำหนดไวBในก หมายวAาดBวยระเบียบ Bาราชการพลเรอน 

 ารรับสมัคร ัน เ ลา ละสถานทีรับสมัคร   
 ผูBสนใจสมัครสามารถย่นสมัครทางออนไลนSไดBท่ีเวบไ ตS  

. . .   ตังแตAบัดนีเปนตBนไปจนถึงวันที่  ธันวาคม 
 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลBานนา จะปดระบบสมัครทางออนไลนSในวันที่  ธันวาคม  

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดBท่ีเบอรSโทรศัพทS     
ทังนี ผูBสมัครจะตBองผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวAาผูBมีคุณสมบัติทั่วไปและ

คุณสมบัติเ พาะตำแหนAงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตBองกรอกรายละเอียดตAาง  ในแบบ อรSมการ
สมัคร พรBอมทังแนบหลักฐานในการสมัครใหBถูกตBองครบถBวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูBสมัครไมAวAา
ดBวยกรณีใด  ใหBถอวAาการสมัครเปนโม ะ 

 เอ สารหลั านที Gอ ยนสมัคร 
ระชาชน 

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 สำเนาทะเบียนบBาน 
 หลักฐานการเปล่ียนช่อ  สกุล ถBามี  

บัณ ิ จบ หมT 
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 สำเนาทะเบียนบBาน  
 สำเนาปริญญาบัตร หรอสำเนาใบแสดงผลการศึกษา  บับสมบูรณS หรอหนังสอ 

    รับรองคุณวุ ิท่ีผAานการอนุมัติใหBสำเรจการศึกษา 
 หลักฐานการเปล่ียนช่อ  สกุล ถBามี  
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นั า 
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 สำเนาทะเบียนบBาน 
 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรอสำเนาใบแสดงผลการศึกษา  ท่ีเปนปจจุบัน 
 หลักฐานการเปล่ียนช่อ  สกุล ถBามี  

 เ ณ าร ัดสิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลBานนา จะพิจารณาดำเนินการคัดเลอกจาก Bอมูลการสมัคร 

และหลักฐานประกอบการสมัคร โดยคัดเลอกบุคคลที่มีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศ องมหาวิทยาลัย และ
การพิจารณา องคณะกรรมการถอเปนท่ีสินสุด 
 ทังนี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลBานนา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลอกผูBสมัคร 
หากพบวAาเอกสารหลักฐานการสมัครเปนเทจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลBานนา จะไมAรับพิจารณาการ
สมัคร ถอวAาการสมัครเปนโม ะ และจะดำเนินการตามก หมาย ตAอไป 

 
 าร ระ า ผลผูG ดGรับ ารคัดเลอ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลBานนา จะประกาศผลผูBไดBรับคัดเลอก ายในวันที่  ธันวาคม 
 ที่เวบไ ตS . . .   และใหBผูBที่ไดBรับคัดเลอกมารายงานตัวเร่ิม

ปฏิบัติงานและเ Bารับการปฐมนิเทศ โดยจะแจBงกำหนดการและสถานท่ีรายงานตัวใหBทราบอีกครัง 
 

 าร นบั ชีผูG ดGรับ ารคัดเลอ  
ในกรณีที่มีผูBไดBรับการคัดเลอกเกินกวAาจำนวนที่กำหนด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลBานนา จะ

ึนบัญชีผูBที่ไดBรับการคัดเลอกลำดับสำรอง หากผูBที่ไดBรับการคัดเลอกไมAมารายงานตัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลBานนา จะเรียกบุคคลจากบัญชีรายช่อลำดับสำรองมารายงานตัว ทังนี การเลอกผูBไดBลำดับสำรอง 
มารายงานตัว อาจพิจารณา BามตำบลกไดBหากมีความจำเปนเก่ียวกับพนท่ีการปฏิบัติงาน 
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อบเ อ ารทำ าน 
ารา ที  อบเ ตและรายละเอียดหนBาท่ีการปฏิบัติงานตามตำแหนAงงาน 

ระเ ท าน ผูGรับจGา าน รายละเอียด าน หนGาที 
 การวิเคราะหS Bอมูล   

จาก Bอมูลที่ไดBจากการ จัดเกบ Bอมูล อง 
โครงการพั นาตำบลแบบบูรณาการ อง 
กระทรวงมหาดไทย   
  คน  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
เม ่อสินสุดโครงการในงวดที ่  ใชBช่อ 
 คน โดยสAง รายงาน  เลAมเทAานันในการ

ตรวจรับ 
 

 

บัณ ิต  คน 

 
. ผูBรับจBางตBองจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดอนตามท่ี

ผูBวAาจBางกำหนด       
. รายละเอียดในการปฏิบัติงานประกอบดBวย                              

    จัดเกบรวบรวมและวิเคราะหS Bอมูลที่ไดBจากการ
จัดเกบ Bอมูล องโครงการพั นาตำบลแบบบูรณาการ
อง กระทรวงมหาดไทย  

    วิเคราะหSสังเคราะหS Bอมูลตำบล จากฐาน Bอมูล 
 

    ว ิเคราะหSสร ุปรายงานผลการดำเนินงาน อง
โครงการผAานระบบ  

.     ปฏิบัติหนBาท่ีตามท่ีไดBรับมอบหมาย  

. . การรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ อรSมท่ี
กำหนด 
    จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดอน และรายงาน
ผลการดำเนินงานท่ีรับผิดชอบทุกสินเดอน  
    รายงานผลความกBาวหนBา ปญหาอุปสรรค การ
ดำเนินงานตามโครงการในพนที่ที่รับผิดชอบใหBผูBวAาจBาง
ทราบ เดอนละ  ครัง 

.จ ัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเม ่อสินสุด
โครงการ พรBอม Bอเสนอแนะ Bอคิดเหน ตAอการพั นา
ยายผลโครงการ 
. ผูBรับจBางตBองรAวมปฏิบัติงานกับหนAวยงานที่เกี่ยว Bอง

ในตำบลตามท่ีผูBวAาจBางกำหนด  
นักศึกษา 
  คน 

 

. ผูBรับจBางตBองจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดอนตามท่ี
ผูBวAาจBางกำหนด       
. รายละเอียดในการปฏิบัติงานประกอบดBวย                              

    จัดเกบรวบรวมและชAวยวิเคราะหS Bอมูลที่ไดBจาก
การจัดเกบ Bอมูล องโครงการพั นาตำบลแบบบูรณา
การ อง กระทรวงมหาดไทย  
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ระเ ท าน ผูGรับจGา าน รายละเอียด าน หนGาที 
    ช Aวยว ิ เคราะห Sส ั ง เคราะห S Bอม ูลตำบล จาก
ฐาน Bอมูล  
    ชAวยวิเคราะหSสรุปรายงานผลการดำเนินงาน อง
โครงการผAานระบบ  

.     ปฏิบัติหนBาท่ีตามท่ีไดBรับมอบหมาย  

. . การรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ อรSมท่ี
กำหนด 
    จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดอน และรายงาน
ผลการดำเนินงานท่ีรับผิดชอบทุกสินเดอน  
    รายงานผลความกBาวหนBา ปญหาอุปสรรค การ
ดำเนินงานตามโครงการในพนที่ที่รับผิดชอบใหBผูBวAาจBาง
ทราบ เดอนละ  ครัง 

.จ ัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเม ่อสินสุด
โครงการ พรBอม Bอเสนอแนะ Bอคิดเหน ตAอการพั นา
ยายผลโครงการ 

. . ผูBรับจBางตBองรAวมปฏิบัติงานกับหนAวยงานที่เกี่ยว Bอง
ในตำบลตามท่ีผูBวAาจBางกำหนด  

 การเฝาระวัง ประสานงานและ ติดตาม
Bอม ูลสถานการณ Sการระบาด อง 

 และโรคระบาดใหมA รAวมกับ 
ศบค.   
  คน  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
เม ่อสินสุดโครงการในงวดที ่  ใชBช่อ 
 คน โดยสAง รายงาน  เลAมเทAานันในการ

ตรวจรับ 
 

 

บัณ ิต  คน 

 
. ผูBรับจBางตBองจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดอนตามท่ี

ผูBวAาจBางกำหนด       
. รายละเอียดในการปฏิบัติงานประกอบดBวย                              

    ประสานงานและติดตาม BอมูลสถานการณSการ
ระบาด อง  และโรคระบาดใหมAการเฝาระวัง
และ ติดตามผูBป—วย และกลุAมเสี่ยง การสAงตAอการรักษา 
การประชาส ัมพันธSแจ Bง Bอม ูล Aาวสาร การปรับ
ส าพแวดลBอม ระบบรายงานสถานการณSการระบาด 
องโรค รAวมกับ ศบค.  

    รวบรวมและสังเคราะหS Bอมูลที ่จากการจัดเกบ
BอมูลสถานการณSการระบาด อง  และโรค

ระบาดใหมA 
.     ปฏิบัติหนBาท่ีตามท่ีไดBรับมอบหมาย  
. . การรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ อรSมท่ี

กำหนด 
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ระเ ท าน ผูGรับจGา าน รายละเอียด าน หนGาที 
    จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดอน และรายงาน
ผลการดำเนินงานท่ีรับผิดชอบทุกสินเดอน  
    รายงานผลความกBาวหนBา ปญหาอุปสรรค การ
ดำเนินงานตามโครงการในพนท่ีท่ี  
รับผิดชอบใหBผูBวAาจBางทราบ เดอนละ  ครัง 

.จ ัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเม ่อสินสุด
โครงการ พรBอม Bอเสนอแนะ Bอคิดเหน ตAอการพั นา
ยายผลโครงการ 

. . ผูBรับจBางตBองรAวมปฏิบัติงานกับหนAวยงานที่เกี่ยว Bอง
ในตำบลตามท่ีผูBวAาจBางกำหนด  

ประชาชน  
 คน 

 

. ผูBรับจBางตBองจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดอนตามท่ี
ผูBวAาจBางกำหนด       
. รายละเอียดในการปฏิบัติงานประกอบดBวย                              

    ชAวยประสานงานและติดตาม BอมูลสถานการณS
การระบาด อง  และโรคระบาดใหมAการเฝา
ระวังและ ติดตามผูBป—วย และกลุAมเสี่ยง การสAงตAอการ
รักษา การประชาสัมพันธSแจBง Bอมูล Aาวสาร การปรับ
ส าพแวดลBอม ระบบรายงานสถานการณSการระบาด 
องโรค รAวมกับ ศบค.  

    รวบรวมและชAวยสังเคราะหS Bอมูลที่จากการจัดเกบ
BอมูลสถานการณSการระบาด อง  และโรค

ระบาดใหมA 
.     ปฏิบัติหนBาท่ีตามท่ีไดBรับมอบหมาย  
. . การรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ อรSมท่ี

กำหนด 
    จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดอน และรายงาน
ผลการดำเนินงานท่ีรับผิดชอบทุกสินเดอน  
    รายงานผลความกBาวหนBา ปญหาอุปสรรค การ
ดำเนินงานตามโครงการในพนที่ที่รับผิดชอบใหBผูBวAาจBาง
ทราบ เดอนละ  ครัง 



คูม  ูรับจาง

โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
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ระเ ท าน ผูGรับจGา าน รายละเอียด าน หนGาที 
.จ ัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเม ่อสินสุด

โครงการ พรBอม Bอเสนอแนะ Bอคิดเหน ตAอการพั นา
ยายผลโครงการ 

. . ผูBรับจBางตBองรAวมปฏิบัติงานกับหนAวยงานที่เกี่ยว Bอง
ในตำบลตามท่ีผูBวAาจBางกำหนด  

 เจBาหนBาที่จัดการ Bอมูลราชการในพนท่ี
ที่เปน BอมูลอิเลกทรอนิกสS  

  รAวมกับ กพร.   
 คน  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเม่อ

ส ิ นส ุดโครงการในงวดท ี ่   ใช B ช่อ 
  คน โดยสAง รายงาน  เลAมเทAานันใน
การตรวจรับ 
 

บัณ ิต  คน 

 
. ผูBรับจBางตBองจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดอนตามท่ี

ผูBวAาจBางกำหนด       
. รายละเอียดในการปฏิบัติงานประกอบดBวย                              

.     จ ัดการ Bอม ูลราชการในพ นท ี ่ท ี ่ เป น Bอมูล
อิเลกทรอนิกสS ร AวมกับหนAวยงาน อง กพร. หรอ 
จ ั ดการ B อม ู ล ร าชการ ในพ นท ี ่ ท ี ่ เ ป น B อ มู ล
อิเลกทรอนิกสS รAวมกับมหาวิทยาลัย 

.     ประสานงานกับชุมชนและหนAวยงานทBองถ่ิน  

.     ปฏิบัติหนBาท่ีตามที่ไดBรับมอบหมายตามรูปแบบ
กิจกรรมท่ีจะเ Bาไปดำเนินการในพนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

. . การรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ อรSมท่ี
กำหนด 
    จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดอน และรายงาน
ผลการดำเนินงานท่ีรับผิดชอบทุกสินเดอน  
    รายงานผลความกBาวหนBา ปญหาอุปสรรค การ
ดำเนินงานตามโครงการในพนที่ที่รับผิดชอบใหBผูBวAาจBาง
ทราบ เดอนละ  ครัง 

.จ ัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเม ่อสินสุด
โครงการ พรBอม Bอเสนอแนะ Bอคิดเหน ตAอการพั นา
ยายผลโครงการ 
. ผูBรับจBางตBองรAวมปฏิบัติงานกับหนAวยงานที่เกี่ยว Bอง

ในตำบลตามท่ีผูBวAาจBางกำหนด  
 การพั นาสัมมาชีพและสรBาง อาชีพ

ใหมA การยกระดับสินคBา อาชีพ
อ ่น  การสรBางและ พั นา  

 การ ยกระดับการทAองเที่ยว  
การนา องคS ความรูBไปชAวยบริการชุมชน 

บัณ ิต  คน 

 
. ผูBรับจBางตBองจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดอนตามท่ี

ผูBวAาจBางกำหนด       
. รายละเอียดในการปฏิบัติงานประกอบดBวย                              

.     ประชาสัมพันธSรายละเอียดการดำเนินโครงการตAอ
ชุมชน  



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
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ระเ ท าน ผูGรับจGา าน รายละเอียด าน หนGาที 
 เทคโนโลย ีด Bานต Aาง  

และการ ส A ง เสร ิ มด B านส ิ ่ งแวดล Bอม 
  การ เพ ิ ่ มรายไดB  

หมุนเวียนใหBแกAชุมชน  ใหBแกAชุมชน ตาม
รูปแบบกิจกรรมที่จะเ Bาไป ดาเนินการใน
พนท่ีท่ีรับผิดชอบ  

 คน  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเม่อ
ส ิ นส ุดโครงการในงวดท ี ่   ใช B ช่อ 
  คน โดยสAง รายงาน  เลAมเทAานันใน
การตรวจรับ 

 

.     ประสานงานกับชุมชนและหนAวยงานทBองถ่ิน  
.     ปฏิบัติหนBาที่ตามที่ไดBรับมอบหมายตามรูปแบบ
กิจกรรมท่ีจะเ Bาไปดำเนินการในพนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

. . การรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ อรSมท่ี
กำหนด 
    จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดอน และรายงาน
ผลการดำเนินงานท่ีรับผิดชอบทุกสินเดอน  
    รายงานผลความกBาวหนBา ปญหาอุปสรรค การ
ดำเนินงานตามโครงการในพนที่ที่รับผิดชอบใหBผูBวAาจBาง
ทราบ เดอนละ  ครัง 

.จ ัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเม ่อสินสุด
โครงการ พรBอม Bอเสนอแนะ Bอคิดเหน ตAอการพั นา
ยายผลโครงการ 

. . ผูBรับจBางตBองรAวมปฏิบัติงานกับหนAวยงานที่เกี่ยว Bอง
ในตำบลตามท่ีผูBวAาจBางกำหนด  

ประชาชน 
  คน 

 

. ผูBรับจBางตBองจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดอนตามท่ี
ผูBวAาจBางกำหนด       
. รายละเอียดในการปฏิบัติงานประกอบดBวย                              

.     ช Aวยประชาส ัมพ ันธ Sรายละเอ ียดการดำเนิน
โครงการตAอชุมชน  

.     ชAวยประสานงานกับชุมชนและหนAวยงานทBองถ่ิน  
.     ปฏิบัติหนBาที่ตามที่ไดBรับมอบหมายตามรูปแบบ
กิจกรรมท่ีจะเ Bาไปดำเนินการในพนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

. . การรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ อรSมท่ี
กำหนด 
    จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดอน และรายงาน
ผลการดำเนินงานท่ีรับผิดชอบทุกสินเดอน  
    รายงานผลความกBาวหนBา ปญหาอุปสรรค การ
ดำเนินงานตามโครงการในพนท่ีท่ี  
รับผิดชอบใหBผูBวAาจBางทราบ เดอนละ  ครัง 



คูม  ูรับจาง

โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
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ระเ ท าน ผูGรับจGา าน รายละเอียด าน หนGาที 
.จ ัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเม ่อสินสุด

โครงการ พรBอม Bอเสนอแนะ Bอคิดเหน ตAอการพั นา
ยายผลโครงการ 

. . ผูBรับจBางตBองรAวมปฏิบัติงานกับหนAวยงานที่เกี่ยว Bอง
ในตำบลตามท่ีผูBวAาจBางกำหนด  

นักศึกษา 
  คน 

 

. ผูBรับจBางตBองจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดอนตามท่ี
ผูBวAาจBางกำหนด       
. รายละเอียดในการปฏิบัติงานประกอบดBวย                              

.     ช Aวยประชาส ัมพ ันธ Sรายละเอ ียดการดำเนิน
โครงการตAอชุมชน  

.     ชAวยประสานงานกับชุมชนและหนAวยงานทBองถ่ิน  
.     ปฏิบัติหนBาที่ตามที่ไดBรับมอบหมายตามรูปแบบ
กิจกรรมท่ีจะเ Bาไปดำเนินการในพนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

. . การรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ อรSมท่ี
กำหนด 
    จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดอน และรายงาน
ผลการดำเนินงานท่ีรับผิดชอบทุกสินเดอน  
    รายงานผลความกBาวหนBา ปญหาอุปสรรค การ
ดำเนินงานตามโครงการในพนที่ที่รับผิดชอบใหBผูBวAาจBาง
ทราบ เดอนละ  ครัง 

.จ ัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเม ่อสินสุด
โครงการ พรBอม Bอเสนอแนะ Bอคิดเหน ตAอการพั นา
ยายผลโครงการ 

. . ผูBรับจBางตBองรAวมปฏิบัติงานกับหนAวยงานที่เกี่ยว Bอง
ในตำบลตามท่ีผูBวAาจBางกำหนด  

 การพั นาทักษะอาชีพใหมA จากความ
หลากหลายทางช ี ว าพ  และความ
หลากหลายทาง วั นธรรม องชุมชน  

 คน  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเม่อ
ส ิ นส ุดโครงการในงวดท ี ่   ใช B ช่อ 

บัณ ิต  คน 

 
. ผูBรับจBางตBองจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดอนตามท่ี

ผูBวAาจBางกำหนด       
. รายละเอียดในการปฏิบัติงานประกอบดBวย                              

.     สำรวจและจัดทำ Bอมูลความหลากหลายทาง
ชีว าพ และทางว ั นธรรม องชุมชนในพ นที ่ ท่ี
รับผิดชอบ 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
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ระเ ท าน ผูGรับจGา าน รายละเอียด าน หนGาที 
 คน โดยสAง รายงาน  เลAมเทAานันในการ

ตรวจรับ 
 

.     ประชาสัมพันธSรายละเอียดการดำเนินโครงการตAอ
ชุมชน 

.     ประสานงานกับชุมชนและหนAวยงานทBองถ่ิน 

.     จัดทำ Bอเสนอการพั นาทักษะอาชีพใหมA จาก
ความหลากหลายทางชีว าพและทางวั นธรรม อง
ชุมชน 

. . การรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ อรSมท่ี
กำหนด 
    จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดอน และรายงาน
ผลการดำเนินงานท่ีรับผิดชอบทุกสินเดอน  
    รายงานผลความกBาวหนBา ปญหาอุปสรรค การ
ดำเนินงานตามโครงการในพนที่ที่รับผิดชอบใหBผูBวAาจBาง
ทราบ เดอนละ  ครัง 

.จ ัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเม ่อสินสุด
โครงการ พรBอม Bอเสนอแนะ Bอคิดเหน ตAอการพั นา
ยายผลโครงการ 

. . ผูBรับจBางตBองรAวมปฏิบัติงานกับหนAวยงานที่เกี่ยว Bอง
ในตำบลตามท่ีผูBวAาจBางกำหนด  

ประชาชน 
  คน 

 

. ผูBรับจBางตBองจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดอนตามท่ี
ผูBวAาจBางกำหนด       
. รายละเอียดในการปฏิบัติงานประกอบดBวย                              

.     ชAวยสำรวจและจัดทำ Bอมูลความหลากหลายทาง
ชีว าพ และทางว ั นธรรม องชุมชนในพ นที ่ ท่ี
รับผิดชอบ 

.     ช Aวยประชาส ัมพ ันธ Sรายละเอ ียดการดำเนิน
โครงการตAอชุมชน 

.     ชAวยประสานงานกับชุมชนและหนAวยงานทBองถ่ิน 

.     ชAวยจัดทำ Bอเสนอการพั นาทักษะอาชีพใหมA 
จากความหลากหลายทางชีว าพและทางวั นธรรม
องชุมชน 

. . การรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ อรSมท่ี
กำหนด 



คูม  ูรับจาง

โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
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ระเ ท าน ผูGรับจGา าน รายละเอียด าน หนGาที 
    จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดอน และรายงาน
ผลการดำเนินงานท่ีรับผิดชอบทุกสินเดอน  
    รายงานผลความกBาวหนBา ปญหาอุปสรรค การ
ดำเนินงานตามโครงการในพนที่ที่รับผิดชอบใหBผูBวAาจBาง
ทราบ เดอนละ  ครัง 

.จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเม ่อสินสุด
โครงการ พรBอม Bอเสนอแนะ Bอคิดเหน ตAอการพั นา
ยายผลโครงการ 

. . ผูBรับจBางตBองรAวมปฏิบัติงานกับหนAวยงานที่เกี่ยว Bอง
ในตำบลตามท่ีผูBวAาจBางกำหนด  

นักศึกษา  
 คน 

 

. ผูBรับจBางตBองจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดอนตามท่ี
ผูBวAาจBางกำหนด       
. รายละเอียดในการปฏิบัติงานประกอบดBวย                              

.     ชAวยสำรวจและจัดทำ Bอมูลความหลากหลายทาง
ชีว าพ และทางว ั นธรรม องชุมชนในพ นที ่ ท่ี
รับผิดชอบ 

.     ช Aวยประชาส ัมพ ันธ Sรายละเอ ียดการดำเนิน
โครงการตAอชุมชน 

.     ชAวยประสานงานกับชุมชนและหนAวยงานทBองถ่ิน 

.     ชAวยจัดทำ Bอเสนอการพั นาทักษะอาชีพใหมA 
จากความหลากหลายทางชีว าพและทางวั นธรรม
องชุมชน 

. . การรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ อรSมท่ี
กำหนด 
    จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดอน และรายงาน
ผลการดำเนินงานท่ีรับผิดชอบทุกสินเดอน  
    รายงานผลความกBาวหนBา ปญหาอุปสรรค การ
ดำเนินงานตามโครงการในพนที่ที่รับผิดชอบใหBผูBวAาจBาง
ทราบ เดอนละ  ครัง 

.จ ัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเม ่อสินสุด
โครงการ พรBอม Bอเสนอแนะ Bอคิดเหน ตAอการพั นา
ยายผลโครงการ 
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ระเ ท าน ผูGรับจGา าน รายละเอียด าน หนGาที 
. . ผูBรับจBางตBองรAวมปฏิบัติงานกับหนAวยงานที่เกี่ยว Bอง

ในตำบลตามท่ีผูBวAาจBางกำหนด  

 การถAายทอดองคSความรูB เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และ ูมิปญญาทBองถิ่น เพ่อการ
พั นา เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

 คน  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเม่อ
สินสุดโครงการในงวดท่ี  ใชBช่อ 
  คน โดยสAง รายงาน  เลAมเทAานันใน
การตรวจรับ 

 

บัณ ติ  คน 

 
. ผูBรับจBางตBองจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดอนตามท่ี

ผูBวAาจBางกำหนด       
. รายละเอียดในการปฏิบัติงานประกอบดBวย                              

.     จ ัดกลุ Aมย Aอยถ AายทอดองคSความร ู B เทคโนโลยี
นวัตกรรม และ ูมิปญญาทBองถ่ิน 

.     ประชาสัมพันธSรายละเอียดการดำเนินโครงการตAอ
ชุมชน 

.     ประสานงานกับชุมชนและหนAวยงานทBองถ่ิน 
.     จ ัดทำส ่อสำหร ับการถ A ายทอดองค SความรูB

เทคโนโลยีนวัตกรรม และ ูมิปญญาทBองถิ่น เพ่อการ
พั นา  
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน หลังสินสุดโครงการ   

. . การรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ อรSมท่ี
กำหนด 
    จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดอน และรายงาน
ผลการดำเนินงานท่ีรับผิดชอบทุกสินเดอน  
    รายงานผลความกBาวหนBา ปญหาอุปสรรค การ
ดำเนินงานตามโครงการในพนที่ที่รับผิดชอบใหBผูBวAาจBาง
ทราบ เดอนละ  ครัง 

.จ ัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเม ่อสินสุด
โครงการ พรBอม Bอเสนอแนะ Bอคิดเหน ตAอการพั นา
ยายผลโครงการ 

. . ผูBรับจBางตBองรAวมปฏิบัติงานกับหนAวยงานที่เกี่ยว Bอง
ในตำบลตามท่ีผูBวAาจBางกำหนด  

ประชาชน 
  คน 

 

. ผูBรับจBางตBองจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดอนตามท่ี
ผูBวAาจBางกำหนด       
. รายละเอียดในการปฏิบัติงานประกอบดBวย                              

.     ชAวยจัดกลุAมยAอยถAายทอดองคSความรูBเทคโนโลยี
นวัตกรรม และ ูมิปญญาทBองถ่ิน 



คูม  ูรับจาง

โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 !"#$% 1 &'#()*+#%,+ (&'#()*+#%,+-./!"#$% -01#20#3431(5'16078*9) 23

ระเ ท าน ผูGรับจGา าน รายละเอียด าน หนGาที 
.     ช Aวยประชาส ัมพ ันธ Sรายละเอ ียดการดำเนิน
โครงการตAอชุมชน 

.     ชAวยประสานงานกับชุมชนและหนAวยงานทBองถ่ิน 
.     ชAวยจัดทำส ่อสำหรับการถAายทอดองคSความรูB

เทคโนโลยีนวัตกรรม และ ูมิปญญาทBองถิ่น เพ่อการ
พั นาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน หลังส ิ นสุด
โครงการ   

. . การรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ อรSมท่ี
กำหนด 
    จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดอน และรายงาน
ผลการดำเนินงานท่ีรับผิดชอบทุกสินเดอน  
    รายงานผลความกBาวหนBา ปญหาอุปสรรค การ
ดำเนินงานตามโครงการในพนที่ที่รับผิดชอบใหBผูBวAาจBาง
ทราบ เดอนละ  ครัง 

.จ ัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเม ่อสินสุด
โครงการ พรBอม Bอเสนอแนะ Bอคิดเหน ตAอการพั นา
ยายผลโครงการ 
. ผูBรับจBางตBองรAวมปฏิบัติงานกับหนAวยงานที่เกี่ยว Bอง

ในตำบลตามท่ีผูBวAาจBางกำหนด  
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 ขั้นตอนการ ำเนินงานการจAางงาน 
ารา ที  ันตอนการดำเนินงานการจBางงาน 

ัน อน ผูGรับจGา  หั หนGาโคร าร าน ัสดุ  
าน ารเ ิน  

อ คลั  

สT น ลา
มหา ิทยาลัย 

ส อ  

ารจGา าน สAงเอกสาร 
รายงานตัว 
ใบเสนอราคา 
เอกสารแนบ  
จำนวน  ชุด 
ตามประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงนามเอกสาร 
สัญญาจBาง 
พรBอมติด 
อากรแสตมป 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ
เอกสารรายงานตัว 
ชุดท่ี   
ใชBประกอบ
เอกสารการ อ
อนุมัติจBางงาน 
พรBอม อบเ ตจBาง
งาน   
ชุดท่ี   
เกบเปนหลักฐาน
เกบไวBท่ีหัวหนBา
โครงการ  
เพ่อกรอก Bอมูล 
สAงใหBสAวนกลาง 
แบบติดตามการ
จBางงาน 

ทำเอกสาร
สัญญาจBางงาน 

รวบรวมสAง
Bอมูล 

แบบติดตาม 
การจBางงาน 
เพ่อสAง สป.อว 
  

รับ Bอมูล 
แบบติดตาม
การจBางงาน 
จาก
มหาวิทยาลัย
เพ่อนำสAง
กระทรวง
แรงงาน 
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ัน อน ผูGรับจGา  หั หนGาโคร าร าน ัสดุ  
าน ารเ ิน  

อ คลั  

สT น ลา
มหา ิทยาลัย 

ส อ  

าร ร จ 
รับ าน 

สAงใบสAงมอบ
งาน ราย
เดอน   
ใบสAงมอบงาน 
เอกสารผลงาน
ตาม อบเ ต
จBางงาน  
แผนงาน
ประจำเดอน  
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานราย
เดอน  

ตรวจรับงานจBาง 
ลงนามเอกสาร
ตรวจรับงานจBาง
และรับมอบงาน 
เพ่อสAงเร่องใหBงาน
พัสดุทำเร่อง
เบิกจAายงวดงาน 
 
 
 
 
 
 
ประเมินผล 
ตามแบบ
ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
ผูBรับจBาง 
สAงใหBสAวนกลาง 
 

ตรวจสอบ 
การสAงงวดงาน 
ทำเร่อง
เบิกจAายงวด
ใหBกับผูBรับจBาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวบรวมและสAง 
แบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผูBรับ
จBาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับ Bอมูล 
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
ผูBรับจBาง 

ารจTาย
คTาจGา  

รับคAาจBาง
ประจำงวด 
เ Bาบัญชี
ธนาคาร 
 
 
 
 
 

 โอนเงินคAาจBาง 
เ BาบัญชีผูB
รับจBาง 

 โอนเงินคAาจBาง 
ใหB
มหาวิทยาลัย
เปนรายเดอน 
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ัน อน ผูGรับจGา  หั หนGาโคร าร าน ัสดุ  
าน ารเ ิน  

อ คลั  

สT น ลา
มหา ิทยาลัย 

ส อ  

รณี ลาออ
จา านหรอ

ย เลิ
สั า 

ทำหนังสอแจBง
หัวหนBา
โครงการ
ลAวงหนBา  
วัน 

รับรองการยนยัน 
การออกงาน 
 
 
 
 
รับสมัครและสAง
Bอมูล 

รายช่อผูBรับจBาง 
ทดแทนตำแหนAง
งานวAาง 
 

ทำการยกเลิก
สัญญาจBาง 

ประกาศ 
รับสมัคร
ทดแทน
ตำแหนAงวAาง 
 
 
แจBง
เปล่ียนแปลง
รายช่อผูBรับจBาง 

 
 
 
 
 
 
รับ Bอมูล
เปล่ียนแปลง
รายช่อผูB
รับจBาง 

ารออ
หนั สอ
รับรอ  

แจBง อรับ
หนังสอรับรอง
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
ไดBหนังสอ
รับรองการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

แจBงรายช่อ 
ผูBรับจBางท่ีตBองการ
หนังสอรับรอง 
ปฏิบัติงานและ
ผAานการประเมิน
อยAางนBอย  
เดอน  

 ออกหนังสอ
รับรอง 
การปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัย 
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ัน อน ผูGรับจGา  หั หนGาโคร าร าน ัสดุ  
าน ารเ ิน  

อ คลั  

สT น ลา
มหา ิทยาลัย 

ส อ  

าร อบรม 
 

 
 
 
 
เ Bารับการ
ฝกอบรม 
ทักษะ  
  

 
 

 
 ผAาน

ระบบออนไลนS 
 
รายงานผล 
การเ Bา
ฝกอบรมใน
แบบ อรSม
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

สAงแบบรายช่อ 
ผูBเ Bาฝกอบรม
พรBอม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับรายงาน 
ผลการเ Bา
ฝกอบรม ตาม
แบบ อรSมรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 
 

 รวบรวม 
แบบรายช่อ 
ผูBเ Bาฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวบรวม 
รายงานผลการ
เ Bาฝกอบรม
ตามแบบ อรSม
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

รับแบบ
รายช่อผูBเ Bา
ฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับรายงาน
ผลการเ Bา
ฝกอบรมใน
แบบ อรSม
รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน 
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 นการ ำเนินงานรับ มัคร ูAรับจAางงาน ครงการ  ตำบ   มหา ิทยา ัย 
ตารางที่        

ั เดอ  ิ รร  ายเ  
9 - 20 ธ.ค.63 รับสมัครรอบที่ 1 ทางออนไลน: 

 
 -ณ เว็บไซต: kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou  

21-24 ธ.ค.63 หัวหนSาโครงการคัดเลือกคุณสมบัติรZวมกับพื้นที่ ยืนยันผลผZานระบบเว็บไซต:    
25 ธ.ค.63 ประกาศรายชื่อผูSผZานการคัดเลือก รอบที่ 1 -ณ เว็บไซต: kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou    

28 ธ.ค.63 – 4 ม.ค.64 รับสมัครรอบที่ 2 ทางออนไลน:  -ณ เว็บไซต: kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou   
5 - 8 ม.ค.64 หัวหนSาโครงการคัดเลือกคุณสมบัติรZวมกับพื้นที่ ยืนยันผลผZานระบบเว็บไซต:    
14 ม.ค.64 ประกาศรายชื่อผูSผZานการคัดเลือก รอบที่ 2  -ณ เว็บไซต: kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou     
14 ม.ค.64 ประกาศกำหนดการการรายงานตัว  -ณ เว็บไซต: kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou     
20 ม.ค.64 รับรายงานตัว ตามประกาศในแตZละพื้นที่ 70 

ตำบล 
 

 -รับเอกสารรายงานตัวตZอหัวหนSาโครงการ 70 ตำบล 
- เอกสารใบเสนอราคา 
- สำเนาบัตรประชาชน 
- สำเนาทะเบียนบSาน 
- สำเนาวุฒิการศึกษา (บัณฑิตจบใหมZ) 
- สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา/ใบรับรอง (นกัศึกษา) 
- หนังสือรับรองพื้นที่ (ประชาชน) 
- หนังสือรับรองปฏิบัติงาน (กลุZมผูSรับจSางนอกพื้นที่
ตำบล) 
- สำเนาหนSาสมุดบัญชีธนาคาร(ธ.กรุงไทย) 
- ใบแจSงขSอมูลการรับเงินโอนผZานระบบ KTB 
- รูปถZายหนSาตรงขนาด 1 นิ้ว สำหรับเตรียมทำบัตร
ประจำตัวผูSรับจSางและประวัติการทำงาน 
 

28 ม.ค.64 ปฐมนิเทศผูSรับจSาง ออนไลน: แบZงกลุZม 2 กลุZม  
เชSาบZาย 

- เชSา  พื้นที่ เชียงใหมZ 35 ตำบล 
- บZาย พื้นที่ 10 จังหวัด 35 ตำบล 

ใหSผูSรับจSางประชุมผZาน M.S.Team  
จากที่เดียวกันในแตZละตำบล 
ประสานงานผZานหัวหนSาโครงการ 
บทบาทหนSาที่ของผูSรับจSาง 
1.การทำสัญญาจSาง  
2.คูZมือการปฏิบัติงาน 
3.การรายงานผลประจำเดือน 
4.การเรียนรูSออนไลน: 4 หลักสูตรของผูSรับจSาง 
 

1 ก.พ. – 31 ธ.ค 64 เริ่มปฏิบัติงาน  ตามคูZมือการปฏิบัติงานผูSรับจSางงานโครงการ 
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 ผน าร ั นาทั ะ  หลั สู ร 

ารา ที  การพั นาทักษะ  หลักสูตร ตBองผAานหลักสูตรและตBองไดBรับใบรับรองเกียรติบัตรทุกหลักสูตร  
รายละเอียด ผู:รับผิดชอบ ธ.ค. 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. ประชุมและวางแผนการ
ทำงาน 

สถช.              

2. รับสมัครและจัดสรรผูS
ไดSรับการวZาจSางไปตามหนZวย
ดำเนินการ 

สถช.              

3. ผูSไดSรับการวZาจSาง
ปฏิบัติงานตาม ารกิจที่ไดSรับ
มอบหมาย 

ผูSรับจSาง              

3.1   ผูSรับจSาง           ****   

3.2   ผูSรับจSาง           ****   

3.3   ผูSรับจSาง           ****   

3.4 tal teracy ผูSรับจSาง           ****   

3.5 ปฏิบัติงานตามที่ไดSรับ
มอบหมายตามตำแหนZงงาน 
1 - 6 

ผูSรับจSาง              

4. การติดตามและ
ประเมินผล 

ผูSรับจSาง 
มทร.ลSานนา 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
หมายเห  ุ
. ผูBรับการจBางงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดอน และรายงานผลการดำเนินงานท่ีรับผิดชอบทุกสินเดอน  
. ผูBรับการจBางงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รอบ  เดอน   
. ผูBรับการจBางงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเม่อสินสุด โครงการ   
. สAงสำเนาใบรับรองเกียรติบัตรทุกหลักสูตร  
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ภาคผนวก 
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ั อยTา  
อบเ อ าน ละเ อน ารจGา าน 

โคร ารย ระดับเ ร ิจ ละสั คมราย ำบล บบบูรณา าร  ำบล  มหาลัย  
 

 
ค ามเ นมา 

 มติคณะรัฐมนตรีเม่อวันที่  ตุลาคม  เหนชอบใหBกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรS 
วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรS วิจัยและนวัตกรรมดำเนิน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ตำบล  มหาวิทยาลัย  ึ่งมีวัตถุประสงคS
เพ่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพนที่เปนหนAวยบูรณาการ
โครงการ   และจBางนักศึกษา บัณ ิตจบใหมA และประชาชนทั่วไป จำนวน  อัตรา 
เพ่อรAวมพั นาพนที่ น ูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเดนตAาง  ตามปญหาและความ
ตBองการ องชุมชน 
 

ั ถุ ระส ค 
 เพ่อใหBเกิดการจBางงานบัณ ิตจบใหมA นักศึกษา และประชาชน ที่วAางงาน และไมAไดBรับคAาตอบแทน 
คAาจBาง จากหนAวยงานอ่น อง าครัฐและ าคเอกชน และเพ่อใหBเกิดการพั นาทักษะในการเสริมสรBางอาชีพ
ใหมAในชุมชน และเพ่อใหBเกิดการจัดทำ Bอมูล นาดใหญA องชุมชน    
 

คุณสมบั ิ อ ผูGรับจGา  
    ผูGสมัคร Gอ มีคุณสมบั ิทั ละ มTมีลั ณะ Gอ หGาม ดังนี 
     คุณสมบั ิทั       
  มีสัญชาติไทย 
  เปนผูBเล่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยSทรงเปนประมุ  
     ลั ณะที มTอยูT นเ อน ารจGา  
  เปนผูBดำรงตำแหนAง Bาราชการการเมอง 
  เปนคนวิกลจริตหรอจิต นเ อนไมAสมประกอบ เปนคนเสมอนไรBความสามารถหรอโรคท่ีตBองหBาม
 ตามท่ีก  ก.พ. กำหนด 
  เปนผูBอยูAในระหวAางถูกส่ังพักราชการ หรอถูกส่ังใหBออกจากราชไวBกAอน 
  เปนผูBบกพรAองในศีลธรรมอันดี 
  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมองหรอเจBาหนBาท่ีในพรรคการเมอง 
  เปนบุคคลลBมละลาย 
  เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหBจำคุก เวBนแตAเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดBกระทำโดย  
     ประมาทหรอความผิดลหุโทษ 

าคผนวก  
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  เคยถูกลงโทษใหBออก ปลดออก หรอไลAออกจากรัฐวิสาหกิจ องคSการมหาชน หรอหนAวยงาน 
     อ่น องรัฐ 
  เคยถูกลงโทษใหBออก ปลดออก หรอไลAออกเพราะกระทำผิดวินัย 
  เปนผูBเคยกระทำการทุจริตในการสอบเ Bารับราชการหรอเ BาปฏิบัติงานในหนAวยงาน องรัฐ 
 สำหรับพระ ิกษุหรอสามเณร ทางราชการไมAรับสมัคร ดังนี ตามหนังสอกรมสารบรรณ 
คณะรัฐมนตรี ฝ—ายบริหาร ท่ี นว  ลงวันท่ี  มิถุนายน  ตามความใน Bอ  องคำส่ังมหาเถร
สมาคม ลงวันท่ี  มีนาคม  
 
    คุณสมบั ิเ าะ ำ หนT  

  ประชาชน  จำนวน  คน โดยมีคุณสมบัติดังนี 
เปนที่อยูAในพนที่ หรอพนที่ใกลBเคียง ที่วAางงาน และไมAไดBรับคAาตอบแทน คAาจBาง จากหนAวยงาน

อ่น อง าครัฐและ าคเอกชน และไมAไดBรับความชAวยเหลอในการจBางงานจาก าครัฐท่ีใหBการชAวยเหลออยูA  
  บัณ ิตจบใหมA  จำนวน  คน โดยมีคุณสมบัติดังนี 
เปนบัณ ิตที่สำเรจการศึกษาไมAเกิน  ป และมีความรูB ความสามารถที่ตรงตAอ ารกิจในการ

ปฏิบัติงาน ที่วAางงาน และไมAไดBรับคAาตอบแทน คAาจBาง จากหนAวยงานอ่น อง าครัฐและ าคเอกชน และไมAไดB
รับความชAวยเหลอในการจBางงานจาก าครัฐท่ีใหBการชAวยเหลออยูA 

  นักศึกษา จำนวน  คน โดยมีคุณสมบัติดังนี 
เปนนักศึกษาหรอผูBที่อยูAระหวAางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษา

ตAาง  และมีความรูBความสามารถท่ีตรงตAอ ารกิจในการปฏิบัติงาน ท่ีวAางงาน และไมAไดBรับคAาตอบแทน คAาจBาง 
จากหนAวยงานอ่น อง าครัฐและ าคเอกชน และไมAไดBรับความชAวยเหลอในการจBางงานจาก าครัฐที่ใหBการ
ชAวยเหลออยูA 
 

 อบเ ละลั ณะ อ านทีจGา  
     อบเ ละลั ณะ อ าน 
 ระบุขอบเขตและลักษณะของงานท่ีต5องการให5ผู5ถูกจ5างปฏิบัติเป?นรายเดือนโดยละเอียด พร5อมท้ังการ 
ฝIกอบรมทักษะท่ีเก่ียวข5องกับการปฏิบัติงาน  โดยต5องสอดคล5องกับวัตถุประสงคMของการจ5างงาน  
   
   เ อน ทั  
  ผูBรับจBางจะตBองปฏิบัติตามคำส่ัง ระเบียบ Bอบังคับ องผูBวAาจBาง 
  ถBาผูBรับจBางมีความประสงคSจะยกเลิกการจBาง 
     ผูBรับจBางจะตBองแจBงเปนลายลักษณSอักษรใหBแกAผูBวAาจBาง ไมAนBอยกวAา วัน เวBนแตAผูBวAาจBาง 
ปฏิบัติงานและยกเลิกสัญญาจBางหรอ Bอตกลง 
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 ในแตAละเดอน ถBาผูBรับจBางไมAมาปฏิบัติงานตAอเน่องเกิน วัน ผูBวAาจBางจะทบทวนการจBาง 
ปฏิบัติงานและยกเลิกสัญญาจBางหรอ Bอตกลง 
     ถBาผูBรับจBางไมAปฏิบัติตามเง่อนไ การจBาง Bอหน่ึง Bอใด และเปนเหตุใหBงานราชการเสียหาย 
ผูBวAาจBาง หรอผูBที่ไดBรับมอบหมายหรอผูBควบคุม สามารถยกเลิกการจBางไดBหรอคิดคAาเสียหายที่เกิด ึนแกAผูB
รับจBางตามความเปนจริงหรอตามท่ีผูBวAาจBาง หรอผูBท่ีไดBรับมอบหมายหรอผูBควบคุมพิจารณา 
 

  ระยะเ ลา ารจGา  
ระยะเวลาการจBาง  เดอน ตังแตAเดอน  กุม าพันธS    ธันวาคม   
 

  อั ราคTาจGา ละ ารจTายเ ิน 
 อั ราคTาจGา  

  ประชาชนในอัตรา  บาท ตAอเดอน 
  บัณ ิตจบใหมA ในอัตรา  บาท ตAอเดอน 
  นักศึกษา ในอัตรา  บาท ตAอเดอน 

 ารจTายเ ิน 
  การจAายเงินคAาจBางตามอัตราใน Bอ .  จะจAายเงินเปนรายงวดจำนวน  งวด มหาวิทยาลัยจะจAาย
เม่อ คณะกรรมการตรวจรับไดBตรวจรับงานถูกตBองครบถBวนตามสัญญาจBางเรียบรBอยแลBว  

การจAายเงินแหAงเง่อนไ นี หนAวยงานจBางงานจะโอนเ Bาบัญชีเงินฝากธนาคาร ทังนี ผูBรับจBางเปนผูBรับ
าระ คAาธรรมเนียม หรอคAาบริการอ่นใดเกี่ยวกับการโอน ที่ธนาคารเรียกเกบและยินยอมใหBมีการหักเงิน

ดังกลAาวจากจำนวนเงินโอนในงวดนัน   
 

  รายละเอียด ารสT มอบ 
  ผูBรับจBางจะตBองปฏิบัติงานตามที่กำหนดไวBในสัญญาหรอ BอตกลงใหBแลBวเสรจตามเวลาที่ผูBวAาจBางหรอ  
ผูBท่ีไดBรับมอบหมายจากผูBวAาจBางกำหนดไวBใน Bอ  ทุกสินเดอน รายการท่ีสAงมอบอยAางนBอยประกอบดBวย 

 แผนการปฏิบัติงานประจำเดอนตามท่ีผูBวAาจBางกำหนด 

 รายงานผลการดำเนินงานท่ีรับผิดชอบประจำเดอนตามแบบ อรSมท่ีกำหนด 

 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเม่อสินสุดโครงการ สAงมอบงานเ พาะในงวดท่ี  

  ผูBรับจBางตBองรายงานผลการปฏิบัติงานที่ไดBรับมอบจากผูBวAาจBางจำนวน  ชุดพรBอมหลักฐานเอกสาร       
ท่ีเก่ียว BองกับการปฏิบัติงานใหBแกAคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
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 เ อน อน  

  ในระหวAางปฏิบัติงาน ถBาผูBรับจBางไดBกระทำการใด  อันเปนการละเมิดตAอบุคคล หรอทรัพยSสิน อง
ผูBอ่น ผูBรับจBางจะตBองรับผิดในบรรดาความเสียหายท่ีไดBกระทำ ึนนันดBวยตนเอง  
 ทังนี การจBางดำเนินงานครังนี ไมAถอเปนการจBางลูกจBาง องสAวนราชการและไมAถอเปนการจBางแรงงาน 
ท่ีผูBวAาจBางกับผูBรับจBางจะมีนิติสัมพันธSในฐานะ นายจBาง....ลูกจBาง ตามประมวลก หมายแพAงและพาณิชยS  
 
 
 
หมายเห  ุ  มหา ิทยาลัย ละหนT ย านผูG ชGสามารถ รับเ ลียนเ ิมเ ิมรายละเอียด ดG ามค าม
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คูม  ูรับจาง

โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 !"#$% 1 &'#()*+#%,+ (&'#()*+#%,+-./!"#$% -01#20#3431(5'16078*9) 35

ั อยTา  Gอ ล จGา  
เล ที  

Bอตกลง บับนีทำ ึน ณ .. 
เม่อวันท่ี . ระหวAาง . ... 

โดย .ตำแหนAง .... 
ึ่งตAอไปในสัญญานี เรียกวAา ผูBวAาจBาง  ฝ—ายหน่ึง กับ . 

อยูAบBานเล ท่ี .หมูAท่ี ..ตำบล แ วง .อำเ อ เ ต .. 
จังหวัด ึ่งตAอไปใน BอตกลงนีเรียกวAา ผูBรับจBาง  อีกฝ—ายหน่ึง ทังสองฝ—ายไดBตกลงกัน 
มี BอความดังตAอไปนี 
 Gอ  Bอตกลงนีเร่ิมมีผลบังคับใชBตังแตAวันท่ี .เปนตBนไป 
 Gอ  ผูBวAาจBางตกลงจBาง และผูBรับจBางตกลงรับจBางปฏิบัติงาน ณ  

.ตังแตAเดอน ..ถึงเดอน . 
รวม .เดอน ตามรายละเอียดและเอกสารแนบทBาย Bอตกลง 
 Gอ  เอกสารแนบทBาย BอตกลงจBางดังตAอไปนีใหBถอเปนสAวนหน่ึง อง BอตกลงจBางนี 
         .  ผนวก  อบเ ต องงานและเง่อนไ การจBาง           จำนวน .หนBา 
         .  ผนวก  ใบเสนอราคาและอ่น                            จำนวน .หนBา 
         ความใดในเอกสารแนบทBาย BอตกลงจBางท่ี ัดแยBงกับ Bอความใน BอตกลงจBางนีใหBใชB Bอความ 
ใน BอตกลงจBางนีบังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทBาย BอตกลงจBาง ัดแยBงกันเอง ผูBรับจBางจะตBองปฏิบัติตาม 
คำวินิจ ัย องผูBวAาจBาง ทังนี โดยผูBรับจBางไมAมีสิทธิเรียกรBองคAาเสียหายหรอคAาใชBจAายใด  ทังสิน 
 Gอ  ผูBรับจBางตBองมาปฏิบัติวานตามสัญญาดBวยตนเอง โดยตBองมาบันทึกเวลาท่ีมารับจBางในแตAละวัน 
และเวลาเวลากลับเม่อทำงานจBางในวันนัน  เสรจสินดBวยตนเองทุกครัง ในกรณีที่ผู BรับจBางไมAสามารถมา
ปฏิบัติงานดBวยตนเองไดBในวันใด ผูBรับจBางจะจัดใหBมีบุคคลอ่นมาทำงานแทนในวันนัน  ไมAไดB เน่องจากงาน อง
ผูBรับจBางเปนงานที่ตBองใชBความรูB ความสามารถเปนการเ พาะตัว และจะตBองไมAเอางานทังหมดหรอสAวนหน่ึง
สAวนใดแหAงสัญญานีไปจBางชAวงอีกตAอหน่ึง 
 Gอ  ผูBวAาจBางตกลงจAายคAาจBาง และผูBรับคAาจBาง ตังแตAเดอน .ถึง 
เดอน ..รวม เดอน ในอัตราคAาจBางเดอนละ . ..บาท 

.  เปนเงิน ..บาท .. .  ึ่ง 
ไดBรวมคAาใชBจAายทังปวงดBวยแลBว และจะจAายใหBเม่อผูBรับจBางไดBปฏิบัติงานครบระยะเวลาในแตAละเดอน โดยผูBรับ 
จBางจะตBองสAงมอบงานประจำเดอนทุกวันสุดทBาย องเดินตามปปฏิทิน กรณีตรงกับวันหยุดราชการใหBสAงมอบ
งานในวันทำการถัดไป  ยกเวBนเดอนกันยายนใหBสAงมอบงานในวันทำการสุดทBาย องเดอน และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรอผูBแทน องผูBวAาจBางไดBตรวจรับมอบงานจBางดังกลAาวเรียบรBอยแลBว 
      หากเดอนแรกและเดอนสุดทBายมีการปฏิบัติงานไมAเตมเดอนปฏิทิน ใหBคิดคAาจBางเหมาเปนรายวัน 
เ พาะวันท่ีปฏิบัติงาน ในอัตราวันละบาท                                                 Bอ  

าคผนวก  
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 Gอ  ระหวAางที่ผูBรับจBางปฏิบัติงานตาม BอตกลงจBางนี หากผูBวAาจBางเหนวAาผูBรับจBางไมAมาทำงานที่จBาง
ตามสัญญา ผูBวAาจBางมีสิทธิ ์หักคAาจBางเหมารายเดอน องเดอนนัน  เปนรายวัน วันละ................... บาท 
......................................  ตามจำนวนวันที่ าดงานและหากเดอนใดมีการ าดงานดังกลAาวเกินกวAา  วันทำ
การ โดยไมAมีเหตุอันสมควรและไมAไดBบอกกลAาวลAวงหนBา ใหBถอวAาผูBรับจBางผิด BอตกลงจBาง ผูBวAาจBางมีสิทธิ์บอก
เลิก BอตกลงจBางทันที และความเสียหายอันใดจะเกิด ึนเน่องมาจBางผูBรับจBางผิด BอตกลงจBาง ผูBวAาจBางมีสิทธ์ิ
เรียกรBองคAาเสียหายไดB  
  Gอ  ผูBรับจBางมีสิทธิ์บอกเลิก BอตกลงจBางไดB โดยตBองทำเปนหนังสอแจBงใหBผูBวAาจBางทราบลAวงหนBา
อยAางนBอย  วันทำการ หากผูBรับจBางมิแจBงใหBผูBวAาจBางทราบ ายในระยะเวลาที่กำหนด ผูBวAาจBางมีสิทธิ์คิด
คAาปรับ ในอัตรารBอยละ .  องคAาจBางทังหมด แตAจะตBองไมAต่ำกวAาวันละ  บาท  นับตังแตAวันที่ผูBวAาจBาง
ไดBรับหนังสอแจBงบอกเลิก BอตกลงจBาง จนถึงวันครบกำหนด  วันทำการ  
  Gอ  ในกรณีที่ผูBรับจBางไมAปฏิบัติตาม BอตกลงจBางผูBวAาจBางมีสิทธิ์บอกเลิก BอตกลงจBางทันที หากผูB
วAาจBางมิไดBใชBสิทธิ์บอกเลิก BอตกลงจBาง ผูBรับจBางยินยอมใหBผูBวAาจBางระงับการจAายคAาจBางทังหมดหรอบางสAวน
ตามท่ีผูBวAาจBางเหนสมควร และผูBวAาจBางมีสิทธิ์คิดคAาปรับผูBรับจBางเปนรายวันในอัตรารBอยละ .  องคAาจBาง
ทังหมด แตAจะตBองไมAต่ำกวAาวันละ  บาท  นับตังแตAวันที่ผูBรับจBางผิดเง่อนไ BอตกลงจBาง จนถึงวันที่ผูB
รับจBางไดBดำเนินการตาม BอตกลงจBางหรอจนถึงวันที่ผูBวAาจBางไดBบอกเลิก BอตกลงจBาง ตลอดจนคAาเสียหายอ่น  
ถBาหากมี  ดBวย  
  Gอ  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม BอตกลงจBางนี ผูBรับจBางจะตBองปฏิบัติงานตามคำ
วินิจ ัย องผูBวAาจBาง 
  Gอ  การวAาจBางตามบันทึก Bอตกลงนี ไมAทำใหBพนักงานจBางเหมาบริการ หรอผูBรับจBางมีฐานะเปน
ลูกจBาง องทางราชการ หรอมีความสัมพันธSในฐานะลูกจBางตามก หมายแรงงานหรอก หมายวAาดBวย
ประกันสังคม 
  BอตกลงจBางนีทำ ึนสอง บับ มี BอความถูกตBองตรงกัน ทังสองฝ—ายไดBอAานและทำความเ Bาใจ Bอความ
ใน BอตกลงโดยละเอียดตลอดแลBว จึงไดBลงลายมอช่อไวBเปนสำคัญตAอหนBาพยานและตAางยึดถอไวBฝ—ายละ บับ  

 

ลงช่อ .....................................................ผูBวAาจBาง 
.....................................................  

 

ลงช่อ .....................................................ผูBรับจBาง 
.....................................................  

 

ลงช่อ .....................................................พยาน 
.....................................................  

ลงช่อ .....................................................พยาน 
.....................................................  
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ใบเส ราคา  
 

วันท่ี...........เดอน........................พ.ศ................ 
 

. BาพเจBาช่อ......................................................................นามสกุล........................................................... 
    สัญชาติ...............................................เชอชาติ...............................................ศาสนา.............................. 
. เกิดวันท่ี..........................................เดอน.........................................................พ.ศ.................................. 

    อายุ.....................ป 
. เล ประจำตัวประชาชน 

    

. ท่ีอยูAปจจุบันเล ท่ี...........................   ถนน.........................................................แ วง............................. 
     เ ต...............................................จังหวัด..............................................เบอรSโทรศัพทS............................ 
. วุ ิการศึกษาท่ีใชBประกอบ........................................................................................................................ 

    จาก........................................................................................................................................................... 
    มีความรูBความสามารถพิเศษ คอ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
. อเสนอราคาจBางเหมาบริการงานในตำแหนAง 

� .เจBาหนBาท่ีวิเคราะหS Bอมูล     
� .เจBาหนBาท่ีจัดการ Bอมูลติดตาม เฝาระวัง  รAวมกับ ศบค.    
� . เจBาหนBาท่ีจัดการ Bอมูลราชการในพนท่ีท่ีเปน BอมูลอิเลกทรอนิกสS รAวมกับ กพร.   
� . เจBาหนBาท่ีดำเนินกิจกรรม โครงการยกระดับรายตำบล  
� . เจBาหนBาท่ีพั นาทักษะอาชีพใหมA  
� . เจBาหนBาท่ีถAายทอดองคSความรูBเทคโนโลยี นวัตกรรม  
ายใตB โครงการยกระด ับเศรษฐก ิจและส ังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบล  

มหาวิทยาลัย  เพ่อ ับเคล่อนโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลBานนา ดังเอกสาร อบเ ตงานตาม
เอกสารแนบ ในราคารวมทังสินจำนวน ................................ บาท ................................   
โดย อรับเงินจำนวนดังกลAาวเปน  งวด  ละ................................... บาท  

 

     . ทังนี BาพเจBาไดBแนบเอกสารประกอบดังนี       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     สำเนาทะเบียน 
             สำเนาใบรับรองคุณวุ ิ         สำเนาหนBาบัญชีเงินฝากธนาคาร       เอกสาร อบเ ตงาน 
             อ่น   .............................................................................................................................................. 
                            

                                                            ลายมอช่อ  ......................................................ผูBเสนอราคา 
                                                                             ........................................................      

าคผนวก  
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หนัง ือรับรอง 
รAอมปฏิบัติงาน น ื้นที ่

เ ียนท่ี............................................................  
วันท่ี................................................................  

 
 

หนังสอ บับนีใหBไวBเพ่อรับรองวAา นาย นาง นางสาว............................................................................................ 
พรBอมปฏิบัติงานในพนท่ี ....................................................................................โดยปฏิบัติงานในบทบาทหนBาท่ี 
.............................................................................................................................................................................. 
ไดBเร่ิมปฏิบัติงานตังแตAวันท่ี ...........เดอน.................พ.ศ...............จนถึงวันท่ี..........เดอน.................พ.ศ.............. 
ช่อหนAวยงานหรอบุคคล ......................................................................................................................................
อรับรองวAานาย นาง นางสาว............................................................................................................................. 

พรBอมปฏิบัติงานในพนท่ี....................................................................................................................................... 
อรับรองวAา Bอความ BางตBนเปนความจริงทุกประการ  

 
ลงช่อ...............................................................ผูBสมัคร  

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

 

ลงช่อ.................................................................ผูBรับรอง  

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

ตำแหนAง.........................................................................  

 
 
 
 

 
 
 

าคผนวก  
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ั อยTา  
ราย าน ิบั ิ าน อ ผูGรับจGา าน 

เดอน .......................... 
โคร ารย ระดับเ ร ิจ ละสั คมราย ำบล บบบูรณา าร  ำบล  มหา ิทยาลัย  

 

 
หนAวยงาน............................................................................ 
รายงาน ณ วันท่ี ............. เดอน................... พ.ศ. ................ 

. ช่อ สกุล...................................................................... 

. ผลการปฏิบัติงาน 

ลำดับ 
ผล าร ิบั ิ าน 

าร อบรม หมายเห  ุ
รายละเอียด ิบั ิ าน 

ำ Tา
ผน 

าม
ผน 

สู Tา
ผน 

       

 
. การฝกอบรมทักษะตAาง  

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

....................................................................................................................................................................... 
. ส่ิงท่ีไดBเรียนรูB 

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

....................................................................................................................................................................... 
. แผนปฏิบัติงานตAอไป 

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

....................................................................................................................................................................... 
  อรับรองวAาไดBปฏิบัติงานดังกลAาว BางตBนในเดอน................. พ.ศ..................จริงทุกประการ 

 
ลงช่อ.......................................   ลงช่อ.......................................... 
...............................................    ...................................................  

ผูBถูกจBางงาน     ผูBควบคุมการปฏิบัติงาน 
วันท่ี.........................................   วันท่ี................................................. 

าคผนวก  
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ร+างแ วทางการจัดทำรายงา โครงการ 
 

 
สT น ระ อบ อน Gน 

.  หนBาปก 

.  คำนำ  

.  สารบัญเร่อง 
 

 สT น ระ อบเนอเรอ  
.  บทท่ี  ท่ีมา องโครงการ 
.  บทท่ี  Bอมูล องพนท่ีชุมชนท่ีรับผิดชอบ 

โจทยSปญหา  ความตBองการ องชุมชน 
.  บทท่ี  สรุปการปฏิบัติตาม อบเ ตเ ตงาน 

ปญหาและ Bอเสนอแนะ 
 

สT น ระ อบ อนทGาย ามเอ สาร ารสT มอบ าน  
.  าคผนวก 
.  ประวัติ องผูBรับจBาง 
.  รูป าพกิจกรรมในการดำเนินการ การอบรม การเ Bาพนท่ี  
.  แบบรายงานการปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

าคผนวก  
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น ทา ารดำเนิน าน 
ารจัดทำ Gอมูลราช าร น นทีเ น Gออิเล ทรอนิ ส     

สำหรับผูGถู จGา าน 

 
 

าคผนวก  
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ขAอมู ะ บบ อรมที่เกี่ย ขAองกับ ครงการ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




