
รายละเอียดการจ้างงานตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ต าแหน่ง รายละเอียด/คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง อัตรา
(จ านวน) 

1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ใน
การวางแผนและตัดสินใจ เพ่ือจัดท ำนโยบำย 
แนวทำง และงบประมำณสนับสนุน  
(เป็นกำรจัดกำรข้อมูลที่ได้จำกกำรจัดเก็บข้อมูล
ของโครงกำรพัฒนำต ำบลแบบบูรณำกำรของ
กระทรวงมหำดไทย) 

 นักศึกษา  
1) วุฒิกำรศึกษำ : ก ำลังศึกษำระดับอุดมศึกษำ    
หรืออำชีวศึกษำ 
2) มีภูมิล ำเนำหรือสำมำรถปฏิบัติงำนได้ในต ำบล     
ที่เลือก  
3) มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีตรงต่อภำรกิจฯ 
4) เงินเดือน 5,000 บำท/เดือน (ระยะเวลำ12 เดือน) 

2 อัตรา 
 
 
 

 บัณฑิตจบใหม่ 
1) วุฒิกำรศึกษำ : ปริญญำตรีทุกสำขำ  
(จบกำรศึกษำไม่เกิน 3 ปี) 
2) เป็นผู้ว่ำงงำน / ไม่มีงำนประจ ำ 
3) มีภูมิล ำเนำหรือสำมำรถปฏิบัติงำนได้ในต ำบล  ที่
เลือก 
4) มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีตรงต่อภำรกิจฯ 
5) เงินเดือน 15,000 บำท/เดือน (ระยะเวลำ12 เดือน) 
 

1 อัตรา 

 2) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูล
สถานกา รณ์ ก า ร ร ะบาดของ  COVID และ             
โรคระบาดใหม่ กำรเฝ้ำระวังและติดตำมผู้ป่วย  
แ ล ะ ก ลุ่ ม เ สี่ ย ง  ก ำ ร ส่ ง ต่ อ ก ำ ร รั ก ษ ำ                       
กำรประชำสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่ำวสำร กำรปรับ
สภำพแวดล้อม ระบบรำยงำนสถำนก ำรณ์            
กำรระบำดของโรค (กำรสอบสวนโลก กำรคัดกรอง
จั ด ระดั บกลุ่ ม เ สี่ ย ง  กลุ่ ม ส งสั ย  กลุ่ ม สั มผั ส            
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์แนวโน้ม กำรระบำด       
ในพ้ืนที่) (ร่วมกับ ศบค) 

 บัณฑิตจบใหม่ 
1) วุฒิกำรศึกษำ : ปริญญำตรีทุกสำขำ  
(จบกำรศึกษำไม่เกิน 3 ปี) 
2) เป็นผู้ว่ำงงำน / ไม่มีงำนประจ ำ 
3) มีภูมิล ำเนำหรือสำมำรถปฏิบัติงำนได้ในต ำบล     
ที่เลือก 
4) มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีตรงต่อภำรกิจฯ 
5) เงินเดือน 15,000 บำท/เดือน (ระยะเวลำ12 เดือน) 

1 อัตรา 

 ประชาชนทั่วไป 
1) วุฒิกำรศึกษำ : ไม่จ ำกัดวุฒิกำรศึกษำ 
2) เป็นผู้ว่ำงงำน / ไม่มงีำนประจ ำ 
3) มีภูมิล ำเนำอยู่ในพื้นที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือ
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ในต ำบลที่เลือก   
4) เงินเดือน 9,000 บำท/เดือน (ระยะเวลำ12 เดือน) 
 
 

2 อัตรา 

3) การจัดท าข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูล
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  (Digitalizing Government 
Data) (ร่วมกับ กพร.) 

 บัณฑิตจบใหม่ 
1) วุฒิกำรศึกษำ : ปริญญำตรีทุกสำขำ  
(จบกำรศึกษำไม่เกิน 3 ปี) 
2) เป็นผู้ว่ำงงำน / ไม่มีงำนประจ ำ 
3) มีภูมิล ำเนำหรือสำมำรถปฏิบัติงำนได้ในต ำบล     
ที่เลือก 
4) มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีตรงต่อภำรกิจฯ 
5) เงินเดือน 15,000 บำท/เดือน (ระยะเวลำ12 เดือน) 

 

2 อัตรา 



รายละเอียดการจ้างงานตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ต าแหน่ง รายละเอียด/คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง อัตรา
(จ านวน) 

4) กำรจ้ำงงำนเพ่ือกำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำง
อำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ OTOP/อำชีพอ่ืนๆ) 
กำรสร้ำงและพัฒนำ Creative Economy (กำร
ยกระดับกำรท่องเที่ยว) กำรน ำองค์ควำมรู้ไปช่วย
บริกำรชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ) 
และกำรส่ ง เ ส ริ มด้ ำนสิ่ ง แ วดล้ อม / Circular 
Economy (กำรเพ่ิมรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)  
**ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 นักศึกษา  
1) วุฒิกำรศึกษำ : ก ำลังศึกษำระดับอุดมศึกษำ    
หรืออำชีวศึกษำ 
2) มีภูมิล ำเนำหรือสำมำรถปฏิบัติงำนได้ในต ำบล     
ที่เลือก  
3) มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีตรงต่อภำรกิจฯ 
4) เงินเดือน 5,000 บำท/เดือน (ระยะเวลำ12 เดือน) 

2 อัตรา 
 
 

 บัณฑิตจบใหม่ 
1) วุฒิกำรศึกษำ : ปริญญำตรีทุกสำขำ  
(จบกำรศึกษำไม่เกิน 3 ปี) 
2) เป็นผู้ว่ำงงำน / ไม่มีงำนประจ ำ 
3) มีภูมิล ำเนำหรือสำมำรถปฏิบัติงำนได้ในต ำบล     
ที่เลือก 
4) มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีตรงต่อภำรกิจฯ 
5) เงินเดือน 15,000 บำท/เดือน (ระยะเวลำ12 เดือน) 

2 อัตรา 

 ประชาชนทั่วไป 
1) วุฒิกำรศึกษำ : ไม่จ ำกัดวุฒิกำรศึกษำ 
2) เป็นผู้ว่ำงงำน / ไม่มงีำนประจ ำ 
3) มีภูมิล ำเนำอยู่ในพื้นที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือ
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ในต ำบลที่เลือก   
4) เงินเดือน 9,000 บำท/เดือน (ระยะเวลำ12 เดือน) 
 

1 อัตรา 

5) การพัฒนาทักษะอาชีพให ม่จากความ
หลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของชุมชน 

 นักศึกษา  
1) วุฒิกำรศึกษำ : ก ำลังศึกษำระดับอุดมศึกษำ    
หรืออำชีวศึกษำ 
2) มีภูมิล ำเนำหรือสำมำรถปฏิบัติงำนได้ในต ำบล     
ที่เลือก  
3) มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีตรงต่อภำรกิจฯ 
4) เงินเดือน 5,000 บำท/เดือน (ระยะเวลำ12 เดือน) 

1 อัตรา 
 
 

 บัณฑิตจบใหม่ 
1) วุฒิกำรศึกษำ : ปริญญำตรีทุกสำขำ  
(จบกำรศึกษำไม่เกิน 3 ปี) 
2) เป็นผู้ว่ำงงำน / ไม่มีงำนประจ ำ 
3) มีภูมิล ำเนำหรือสำมำรถปฏิบัติงำนได้ในต ำบล     
ที่เลือก 
4) มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีตรงต่อภำรกิจฯ 
5) เงินเดือน 15,000 บำท/เดือน (ระยะเวลำ12 เดือน) 
 

2 อัตรา 



รายละเอียดการจ้างงานตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ต าแหน่ง รายละเอียด/คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง อัตรา
(จ านวน) 

 ประชาชนทั่วไป 
1) วุฒิกำรศึกษำ : ไม่จ ำกัดวุฒิกำรศึกษำ 
2) เป็นผู้ว่ำงงำน / ไม่มงีำนประจ ำ 
3) มีภูมิล ำเนำอยู่ในพื้นที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือ
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ในต ำบลที่เลือก   
4) เงินเดือน 9,000 บำท/เดือน (ระยะเวลำ12 เดือน) 
 

1 อัตรา 

6) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

 บัณฑิตจบใหม่ 
1) วุฒิกำรศึกษำ : ปริญญำตรีทุกสำขำ  
(จบกำรศึกษำไม่เกิน 3 ปี) 
2) เป็นผู้ว่ำงงำน / ไม่มีงำนประจ ำ 
3) มีภูมิล ำเนำหรือสำมำรถปฏิบัติงำนได้ในต ำบล     
ที่เลือก 
4) มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีตรงต่อภำรกิจฯ 
5) เงินเดือน 15,000 บำท/เดือน (ระยะเวลำ12 เดือน) 

2 อัตรา 

 ประชาชนทั่วไป 
1) วุฒิกำรศึกษำ : ไม่จ ำกัดวุฒิกำรศึกษำ 
2) เป็นผู้ว่ำงงำน / ไม่มงีำนประจ ำ 
3) มีภูมิล ำเนำอยู่ในพื้นที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือ
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ในต ำบลที่เลือก   
4) เงินเดือน 9,000 บำท/เดือน (ระยะเวลำ12 เดือน) 
 

1 อัตรา 

 


