
ลำดับที ่ หน่วยงานที่รับสมัคร 
ลำดับที่ 1 - 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ลำดับที่ 3 - 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ลำดับที่ 5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ลำดับที่ 6 - 24 คณะวิทยาการจัดการ 

ลำดับที่ 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ลำดับที่ 26 - 29 คณะครุศาสตร์ 

ลำดับที่ 30 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
ลำดับที่ 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ลำดับที่ 32 งานยุทธศาสตร์ราชภัฏสกลนคร 

ลำดับที่ 33 - 37 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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     (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

                  เรื่อง  รับสมัครโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด 

                     ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระยะที่ ๒ (เพิ่มเติม) 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์      

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จำนวน 155 อัตรา โดยมีรายละเอียด    

การรับสมัคร ดังนี้ 

๑. คุณสมบัตผิู้สมัคร  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
    ๑.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข 
     (๔) ต้องเป็นผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 

    ๑.๒ ลักษณะต้องห้าม 
     (๑) ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 
     (๒) ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาตามมาตรการอ่ืนๆ ของรัฐบาล 
     (๓) ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างกำลังศึกษาทุกระดับ 

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
    (๑) ประชาชนทีม่ีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครและมีความสนใจในการพัฒนาทักษะใน
การทำงานใหม่ๆ 
    (๒) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
    (๓) สามารถเดินทาง และปฏิบัติงานในพื้นที่ตามโครงการได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
    (๔) มีคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานที่บ้านได้ และมีความรู้
ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานเบื้องต้นได้ 
    (๕) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพ่ือจัดทำแผนชุมชน และวางแผนการ
ดำเนินงานร่วมกับชุมชนได้ 
    (๖) หากมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่และเป็นคนในพ้ืนที่ ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

/3. กำหนดการ... 
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๓. กำหนดการรับสมัคร 
 

ลำดับ กิจกรรม วันดำเนินการ 

๑ รับสมัคร 2 - 9 กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 13 กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๓ รายงานตัว ทำสัญญา ปฐมนิเทศ และเริ่มปฏิบัติงาน 15 กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
๔. การรับสมัคร 
     ๔.๑ ให้ผู้สนใจกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่กำหนด ทางอินเตอร์เน็ตผ่านลิงค์ 
           https://bit.ly/2MVFzDp ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
     ๔.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร 
           (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน  
๑ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป (เฉพาะไฟล์ไม่เกิน ๑๐ MB นามสกุลไฟล์ JPEG) 
           (๒) สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ (เฉพาะไฟล์ไม่เกิน ๑๐ MB หรือ
ไฟล์ PDF) 
           (๓) รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ (เฉพาะไฟล์ภาพไม่เกิน ๑๐ MB 
หรือไฟล์ PDF) 
           (๔) หนังสือรับรองบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) (เฉพาะไฟล์ไม่เกิน ๑๐ MB หรือไฟล์ PDF)      
 
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  

เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามมาตรการลดการแพร่
ระบาดของโรคเชื ้อไวรัสโคราน่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะ
พิจารณาดำเนินการการคัดเลือกจากข้อมูลของการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครโดย
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื ่อนไขของประกาศ และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ผลพิจารณาของ
คณะกรรมการคัดเลือก ฯ มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
การตีความหรือวินิจฉัยปัญหาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สุด 

กรณี ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและไม่ได้มารายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนด จะพิจารณา
ในลำดับสำรองไว้ตามประกาศ 
 
 
 

/ทั้งนี.้.. 
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  ทั้งนี ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่งตามที่กำหนด และตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่สมัคร หากพบว่าเป็นผู้ที ่ได้รับการ
เยียวยาดังกล่าวข้างต้นและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จะไม่รับพิจารณาการสมัครถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ และจะดำเนินการเพื่อเอาผิดตาม
กฎหมายต่อไป 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร) 
                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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 เอกสารแนบท้ายประกาศ 
โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙) อว. สร้างงาน  ระยะท่ี ๒ (เพิ่มเติม) 
 

ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
1 เขตอำเภอเมือง  

จังหวัดสกลนคร 
๑ คุณสมบัติ 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
๒. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๓. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๕ .มีประสบการณ์การฝึกงาน หรือทำงานที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล 
๖ .มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสกลนคร 
ภาระงาน 
๑. การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของประชาชนในเขต
พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ที่ได้รับมอบหมาย 
๒. ประสานงาน ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ตามระยะเวลาที่กำหนด 
๓. ออกแบบและจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ อย่าง
น้อย ๑ ชิ้นงาน 
๔. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๑ คุณสมบัติ 
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
๒. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๓. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๕. มีความสามารถติดต่อประสานงาน ตัดต่อวีดิโอ และ
มีความคิดสร้างสรรค์ 
๖. มีความสามารถในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และ
สรุปผลข้อมูล 
๗. อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูล เกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การบริหารความ
เสี่ยงทางการเงิน เพื่อจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับ
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
๒. ออกแบบและจัดทำสื่อวีดิทัศน์ทางด้านคณิตศาสตร์ 
สถิติ และวิทยาการข้อมูล 
๓. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3 ศูนย์บริการด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและวิศวกรรม  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

2 คุณสมบัติ 
๑. เพศชาย อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป 
๒. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือ เทียบเท่า ด้านช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการที่รัฐบาล
ช่วยเหลือเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
๕. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เก่ียวกับศูนย์บริการ
ยานยนต์ หรือ ศูนย์ทดสอบวัสดุ จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ 
ภาระงาน 
๑. ติดต่อประสานงานผู้รับบริการ 
๒. จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาเครื่องมือและโรง
ปฏิบัติงาน 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๓. จัดทำและรวบรวมคู่มือการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ 
๔. วิเคราะห์งานและรายการซ่อม 
๕. ซ่อมระบบเครื่องยนต์ ช่วงล่าง ระบบเบรก ระบบส่ง
กำลัง ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระบบ
ระบายความร้อน 
๖. จัดทำประวัติการซ่อมบำรุงรักษา และรายงาน
ประจำเดือน 
๗. ควบคุมเครื่องทดสอบวัสดุก่อสร้าง เช่น การควบคุม
เครื่องดึงเหล็ก การควบคุมเครื่องกดคอนกรีต เป็นต้น 
๘. ควบคุมการเจาะสำรวจชั้นดิน 
๙. จัดทำรายงานผลการทดสอบวัสดุ 
๑๐. ภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4 ตำบลนาหัวบ่อ  
อำเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนคร  
จำนวน ๔ ชุมชน 

1 คุณสมบัติ 
๑. เพศ ชายหรือหญิง อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป 
๒. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือ เทียบเท่า ทางด้านช่างอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ พาณิชยศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ หรือ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการที่รัฐบาล
ช่วยเหลือเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
๕. หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หรือ มีประสบการณ์ท่ี
เกี่ยวกับผ้าคราม หรือ พลังงานทดแทน จะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
ภาระงาน 
๑. สำรวจ และวิเคราะห์ ข้อมูลด้านการผลิตผ้าคราม 
การใช้พลังงานทดแทน ในพื้นที่ 
๒. วิเคราะห์แนวทางในการส่งเสริมการผลิตผ้าคราม 
การใช้พลังงานทดแทน ในพื้นที่  
๓. เป็นผู้ช่วยในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการขาย
ผ้าครามผ่านช่องทางออนไลน์ 
๔. พัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๕. ภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5 แหล่งเรียนรู้ โคก-หนอง-นา โมเดล 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

4 คุณสมบัติ 
๑. ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร, นครพนม, 
มุกดาหาร, บึงกาฬ, กาฬสินธุ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. มีพ้ืนฐานทางการเกษตรสามารถปฏิบัติงานในแปลง
พ้ืนที่กลางแจ้งได้ 
๔. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVIC-๑๙) 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากการเยียวยาของรัฐบาล 
“เราไม่ทิ้งกัน” “เงินเยียวยาเกษตรกร” หรือได้รับเงิน
เยียวยาจากโครงการอ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือจากการ
แพร่ระบาดของโรค 
ภาระงาน 
๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้โคก-หนอง-นา โมเดล ปรับปรุงให้
เป็นฐานการเรียนรู้ที่มีชีวิต ได้แก่ 

- ฐานปลูกพืช ๓ อย่างเพ่ือประโยชน์ ๔ อย่าง 
- ฐานพืชสมุนไพร 
- ฐานการเลี้ยงไก่ไข่แบบผสมผสาน 
- ฐานหลุมพอเพียง และ  
- ฐานการเลี้ยงปลา 

๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรแก่นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป 
๓. เพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและหน่วยงานได้รับความเชื่อถือในการ
ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. สร้างความน่าเชื่อถือสู่สังคมอย่างมีระบบให้กับ
ผลผลิตเกษตร นำมาซึ่งการสร้างรายได้เพ่ิมได้ 
๕. ประชาชนและผู้สนใจได้รับองค์ความรู้และแนวทาง
การเกษตรและเทคโนโลยี สามารถนำไปต่อยอดในการ
ผลิตเพ่ือการค้าได้ 
๖. ผู้รับจ้างสามารถนำความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไป
พัฒนาท้องถิ่น พ้ืนที่บ้านเกิดของตนเอง 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๗. การสำรวจคุณภาพวิเคราะห์ดิน น้ำ ผลผลิตทาง
การเกษตรในพื้นที่ติดตามและการถ่ายทอดกิจกรรมการ
ปลูกผักอินทรีย์ 
๘. เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลจำนวนผู้เลี้ยงโค กระบือ 
และข้อมูลที่เป็นมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ชุมชน 
๙. ภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6 บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ ๑๓  
ตำบลห้วยยาง 
อำเภอเมืองสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร 

2 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. สามารถเดินทางลงพ้ืนที่ตามที่โครงการกำหนดหรือ
มอบหมายได้ 
๗. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๘. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๙. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
๑๐. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างกำลังศึกษาทุกระดับ 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

7 บ้านท่าแร่ หมู่ ๑  
ตำบลท่าแร่  

2 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
อำเภอเมืองสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร 

๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงาน และ  
สื่อ Multimedia 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

8 บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ ๓  
ตำบลเหล่าปอแดง  
อำเภอเมืองสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร 

1 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงาน และ  
สื่อ Multimedia 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

9 บ้านน้ำพุ หมู่ ๖  
ตำบลบ้านแป้น  
อำเภอโพนนาแก้ว  
จังหวัดสกลนคร 

1 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงาน และ  
สื่อ Multimedia 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

10 บ้านท่าก้อน หมู่ ๑  
ตำบลท่าก้อน   
อำเภออากาศอำนวย 
จังหวัดสกลนคร 

2 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

11 บ้านท่าก้อน หมู่ ๘  
ตำบลท่าก้อน   
อำเภออากาศอำนวย 
จังหวัดสกลนคร 

1 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

12 บ้านนาดีหมู่ ๑  
ตำบลโพธิไพศาล  
อำเภอกุสุมาลย์  
จังหวัดสกลนคร 

๓ คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
13 บ้านหนองเค็ม หมู่ ๕  

ตำบลโพธิไพศาล  
อำเภอกุสุมาลย์  
จังหวัดสกลนคร 

๓ คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

14 บ้านโมนเมืองทอง หมู่ ๑๑  
ตำบลพันนา  
อำเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร 

๓ คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

15 บ้านโมน หมู่ ๒  
ตำบลพันนา  
อำเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร 

2 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

16 บ้านหนองปลาแข็ง หมู่ ๘  
ตำบลพันนา  
อำเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร 

๓ คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

17 บ้านนาดอกไม้ หมู่ ๘  
ตำบลม่วง 
อำเภอบ้านม่วง  
จังหวัดสกลนคร 

๓ คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

18 บ้านอ่างห้วยไร่ หมู่ ๑๐  
ตำบลม่วง  
อำเภอบ้านม่วง  
จังหวัดสกลนคร 

๓ คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

19 บ้านจาร หมู่ ๑๑  
ตำบลม่วง  
อำเภอบ้านม่วง  
จังหวัดสกลนคร 

๓ คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

20 บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๒  
ตำบลธาตุ   
อำเภอวานรนิวาส  
จังหวัดสกลนคร 

2 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

21 บ้านดงนิมิต หมู่ ๗  
ตำบลนาม่อง   
อำเภอกุดบาก  
จังหวัดสกลนคร 

2 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

22 บ้านเชิงดอย หมู่ ๖  
ตำบลนาม่อง   
อำเภอกุดบาก  
จังหวัดสกลนคร 

2 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

23 บ้านม่วงไข่ หมู่ ๕  
ตำบลด่านม่วงคำ   
อำเภอโคกศรีสุพรรณ  
จังหวัดสกลนคร 

2 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

24 บ้านกลาง หมู่ ๒  
ตำบลด่านม่วงคำ  
อำเภอโคกศรีสุพรรณ  
จังหวัดสกลนคร 

3 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

25 บ้านกลาง  
บ้านลาดค้อ  
บ้านลาดดู่  
บ้านม่วงไข่  
ตำบลด่านคำม่วง  
อำเภอโคกศรีสุพรรณ   
จังหวัดสกลนคร  
ภายใต้โครงการ พัฒนาลวดลายผ้า
อีสานด้วยการย้อมครามและสี
ธรรมชาติเพ่ือการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สู่สากล (ผ้าไหมคราม) 

2 คุณสมบัติ 
๑. ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร วุฒิ
การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี อายุ ๒๐-๔๐ ปี  
๒. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๓. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๕. สามารถเดินทางลงพ้ืนที่ตามที่โครงการกำหนดหรือ
มอบหมายได้ 
๖. มีประสบการณ์ลงพ้ืนที่ภาคสนามและทำงานร่วมกับ
ชุมชนได้  
๗. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (พิมพ์งาน, 
จัดระบบข้อมูล) 
๘. ปฏิบัติงานได้ครบตามระยะเวลาสัญญาจ้างงาน ๓ 
เดือน  (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
ภาระงาน 
๑. การรวบรวมข้อมูล 
๒. การติดตามกระบวนการทำงานของชุมชนในโครงการ 
๓. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
๔. ถอดบทเรียน ประเมินโครงการ และสำรวจ
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการพัฒนา 
ในการสร้างเสริมการดำเนินการกิจกรรมโครงการ เพื่อ
การพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

26 ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะครุศาสตร์ 
๒. โรงเรียนศูนย์เครือข่าย 
   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓. โรงเรียนในโครงการ 
   กองทุนการศึกษา 
๔. โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการ 
   ตำรวจตระเวนชายแดน 

๑ คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๗. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้ดี  เช่น 
Word, Excel, PowerPoint. 
๘. มีภูมิลำเนาในจังหวัดสกลนคร 
๙. มีความสามารถด้านการประสานงาน, บันทึกข้อมูล, 
สรุปผล และเขียนรายงานได้ 
๑๐. ถ้ามียานพาหนะส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
ภาระงาน 
๑. ติดต่อประสานข้อมูลกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ 
    - สพป.สกลนคร เขต ๑ 
    - สพป.สกลนคร เขต ๒ 
    - สพป.สกลนคร เขต ๓ 
๒. ติดต่อประสานข้อมูลกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
โครงการ 
๓. จัดเตรียมการประชุมในการดำเนินงานกิจกรรมนิเทศ
ติดตามโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๔. จัดเตรียมการดำเนินงานกิจกรรมนิเทศติดตาม
โรงเรียนขนาดเล็ก 
๕. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมนิเทศติดตาม
โรงเรียนขนาดเล็ก 
๖. ประสานในการเดินทางออกนิเทศติดตามโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
๗. จัดเตรียมค่าเดินทางออกนิเทศติดตามโรงเรียนขนาด
เล็ก 
๘. วัดและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๙. ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะครุศาสตร์ 

27 ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะครุศาสตร์ 
 ๒. โรงเรียนในสังกัด  
    สพป.สกลนคร เขต ๑ 
๓. โรงเรียนในสังกัด  
    สพป.สกลนคร เขต ๒  
๔. โรงเรียนในสังกัด  
    สพป.สกลนคร เขต ๓ 
๕. โรงเรียนในสังกัด  
    สพม.สกลนคร เขต ๒๓ 

๒ คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๗. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้ดี  เช่น 
Word, Excel, PowerPoint. 
๘. มีภูมิลำเนาในจังหวัดสกลนคร 
๙. มีความสามารถด้านการประสานงาน, บันทึกข้อมูล, 
สรุปผล และเขียนรายงานได้ 
๑๐. ถ้ามียานพาหนะส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
ภาระงาน 
๑. ติดต่อประสานข้อมูลกับศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
๒. ติดต่อประสานข้อมูลกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ 
    - สพป.สกลนคร เขต ๑ 
    - สพป.สกลนคร เขต ๒ 
    - สพป.สกลนคร เขต ๓ 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
    - สพม.สกลนคร เขต ๒๓ 
๓. ติดต่อประสานข้อมูลผลการทดสอบ O-NET รายวิชา
ภาษาไทยกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
๔. จัดเตรียมการประชุมดำเนินงานกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นทักษะการอ่าน  
การเขียน  และการวิเคราะห์  
๕. จัดเตรียมการประชุมดำเนินงานกิจกรรมสะท้อนผล
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการอ่าน การเขียน
และการวิเคราะห์  โดยกระบวนการ PLC 
๖. จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงานกิจกรรม 
๗. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการดำเนินงานกิจกรรม 
๘. จัดเตรียมการดำเนินงานกิจกรรม 
๙. วัดและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๑๐. ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะครุ
ศาสตร์ 

28 ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะครุศาสตร์ 
 ๒. โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา    
   จังหวัดสกลนคร 
๓. โรงเรียนอนุบาลเต่างอย  
จังหวัดสกลนคร 
๔. โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการ 
   ตำรวจตระเวนชายแดน  
   (โรงเรียนตำรวจตระเวน 
   ชายแดน ค็อกนิสไทยฯ  
   จังหวัดสกลนคร)   
๕. โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ   
   ที่ ๓ จังหวัดมุกดาหาร 
๖. โรงเรียนนาแกพิทยาคม   
   จังหวัดนครพนม 

4 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๗. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้ดี  เช่น 
Word, Excel, PowerPoint. 
๘. มีภูมิลำเนาในจังหวัดสกลนคร 
๙. มีความสามารถด้านการประสานงาน, บันทึกข้อมูล, 
สรุปผล และเขียนรายงานได้ 
๑๐. ถ้ามียานพาหนะส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
ภาระงาน 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๑. ติดต่อประสานข้อมูลกับศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
๒. ติดต่อประสานข้อมูลกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ 
    - สพป.สกลนคร เขต ๑ 
    - สพป.สกลนคร เขต ๒ 
    - สพป.สกลนคร เขต ๓ 
    - สพป.มุกดาหาร 
    - สพป.นครพนม เขต ๑ 
    - สพป.นครพนม เขต ๒ 
    - สพม.สกลนคร เขต ๒๓ 
    - สพม. เขต ๒๒ (นครพนม – มุกดาหาร) 
๓. ประสานหลักสูตรวิชาในการดำเนินงานกิจกรรม 
๔. จัดเตรียมการประชุมกิจกรรมยกระดับคะแนน
ผลสัมฤทธิ์และการสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย 
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  
และวิทยาศาสตร์ 
๕. จัดเตรียมการประชุมกิจกรรมพัฒนาการสร้างชุมน
การเรียนรู้แห่งวิชาชีพครู (PLC) 
๖. จัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินงานกิจกรรม 
๗. ประสานงานการลงพ้ืนที่โรงเรียนต้นแบบ 
๘. จัดเตรียมค่าเดินทางในการลงพื้นที่ของโรงเรียนตน้แบบ 
๙. จัดเตรียมการดำเนินงานกิจกรรม 
๑๐. วัดและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 
๑๑. ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะครุศาสตร์ 
 

29 ๑. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
   คณะครุศาสตร์ 
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๓. โรงเรียนในสังกัด  
   สพป.สกลนคร เขต ๑ 
๔. โรงเรียนในสังกัด  
   สพป.สกลนคร เขต ๒  
๕. โรงเรียนในสังกัด  

1 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
    สพป.สกลนคร เขต ๓ 
๖. โรงเรียนในสังกัด  
    สพม.สกลนคร เขต ๒๓ 

๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๗. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้ดี  เช่น 
Word, Excel, PowerPoint. 
๘. มีภูมิลำเนาในจังหวัดสกลนคร 
๙. มีความสามารถด้านการประสานงาน, บันทึกข้อมูล, 
สรุปผล และเขียนรายงานได้ 
๑๐. ถ้ามียานพาหนะส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
ภาระงาน 
๑. จัดทำเอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒. ประสานงานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓. ดำเนินการจัดทำชุดเบิกค่าเดินทางสำหรับการนิเทศ
ติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔. จัดเตรียมค่าเดินทางสำหรับการนิเทศติดตาม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๕. ประสานงานกับอาจารย์นิเทศ 
๖. ดำเนินการจองรถสำหรับอาจารย์ออกนิเทศ 
๗. ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะครุศาสตร์ 

30 จำนวน ๗ ตำบล   
๖๗ หมู่บ้านเป้าหมาย 
ประกอบด้วย 
๑. อำเภอโพนนาแก้ว ตำบลบ้านแป้น  
    ๗ หมู่บ้าน 
๒. อำเภอพรรณานิคม ตำบลนาหวับ่อ  
    ๑๓ หมู่บ้าน 
๓. อำเภอเมือง ตำบลม่วงลาย  
    ๙  หมู่บ้าน 
๔. อำเภอกสุุมาลย์ ตำบลอุ่มจาน  
    ๑๖  หมู่บ้าน 
๕. อำเภอวาริชภูมิ ตำบลค้อเขียว  

68 คุณสมบัติ 
๑.  ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล 
(ตำบล หรือ หมู่บ้าน) จังหวัดสกลนครและมีความสนใจ
ในการพัฒนาทักษะในการทำงานใหม่ๆ 
๒.  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ข้ึนไป 
๓.  สามารถเด ินทาง และปฏิบ ัต ิงานในพื ้นที ่ตาม
โครงการได้ตามระบ ุ
๔.  มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่สามารถใช้ใน
การปฏิบัติงานที่บ้านได้ และมีความรู้ความสามารถใน
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
    ๕ หมู่บ้าน 
๖. อำเภออากาศอำนวย ตำบลท่าก้อน  
    ๖ หมู่บ้าน 
๗. อำเภอโคกศรสีุพรรณ  
    ตำบลเหล่าโพนค้อ  
   ๑๑ หมู่บ้าน 

 

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานเบื้องต้น
ได ้
๕.  มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
เพื ่อจ ัดทำแผนชุมชน และวางแผนการดำเนินงาน
ร่วมกับชุมชนได้ 
๖. หากมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่และ
เป็นคนในพ้ืนที่ ตามระบุในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
๗. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๘. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๙. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
ภาระงาน 
๑. ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่
เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำแบบสอบถาม
จัดเก็บข้อมูลตามที่กำหนด 
๒. แจกแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง(ตาม
รายละเอียดแบบสอบถาม) 
   ๒.๑  ทำการบันทึกพิกัดครัวเรือนผ่านแอพลิเคชันที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
   ๒.๒ แจกแบบสอบถามเพ่ือจัดเก็บข้อมูลรายครัวเรือน
ทุกครัวเรือน 
๓. จ ัดเก ็บแบบสอบถามตามจำนวนท ี ่แจกให ้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
๔. ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของข้อมูลได้แก่ ความ
ถูกต้อง ความครบถ้วนของแบบสอบถาม และทำการ
แก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
๕. บันทึกข้อมูลแบบสอบถามลงในระบบฐานข้อมูลที่
กำหนด 
๖. สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือน 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๗. เป็นผู ้ประสานงานกับชุมชนในการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล 
๘. ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 15 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
ภาระงาน 
๑. การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายใน
มหาวิทยาลัย 
๒. การกลั่นกรองระบบตามมาตรการการแพร่เชื้อ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๓. การวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูล 
๔. การจัดทำรายงานผลข้อมูลการจ้างงาน 
๔. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

งานยุทธศาสตร์ราชภัฏสกลนคร 

 

1 คุณสมบัติ 
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๒. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๓. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๕. ทักษะในการสื่อสารการติดต่อประสานงาน   
๖. มีทักษะการถ่ายภาพด้วยกล้องและสมาร์ทโฟน 
๗. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
๘. มีทักษะการใช้โปรแกรมตัดต่อคลิปวิดีโอผ่าน
คอมพิวเตอร์และหรือผ่านโทรศัพท์มือถือ 
๙. มีทักษะการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ 
๑๐. มีทักษะการออกแบบ Content การขายสินค้า
ออนไลน์ 
ภาระงาน 
๑. การทำงานในการเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์  และด้าน
กราฟิก  ต้องใช้เวลาในการทำงานพอสมควร ออกแบบ  
ถ่ายภาพ  อัดวีดีโอ  ตัดต่อ   
๒. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการตามพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ 
๓.  ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

33 ๑. อำเภอกุสุมาลย์  
   จังหวัดสกลนคร 
๒. อำเภอพรรณานิคม  
   จังหวัดสกลนคร 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร     
    สถาบันภาษาและ 
    ศิลปวัฒนธรรม   
    
 

๕ คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
ภาระงาน 
๑. จัดทำทะเบียนที่ตั้งของแหล่งธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 
๒. สำรวจ รวบรวมและจัดทำข้อมูลแหล่งธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดสกลนครพร้อมเผยแพร่ข้อมูล
ในระบุ http://culturalenvi.onep.go.th 
๓. งานสำรวจ ศึกษาข้อมูลบริบททางชุมชน วิถีชีวิต 
ประเพณี วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์โส้ 

http://culturalenvi.onep.go.th/
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๔. งานสำรวจ ศึกษาข้อมูลบริบททางชุมชน วิถีชีวิต 
ประเพณี วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์บรู 
๕. งานสำรวจ รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักสาน
ในจังหวัดสกลนคร 
๖. งานสำรวจ รวบรวม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจังหวัด
สกลนคร 
๗. งานจัดทำระบบเอกสาร หนังสือ ในห้องสกลนคร
ศึกษา 
๘. จัดทำทะเบียนประกอบศาสนพิธี 
๙. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  

34 บ้านดงอิด่อย หมู่๔  
ตำบลแพด  
อำเภอคำตากล้า  
จังหวัดสกลนคร 

๑ คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร (ตามพ้ืนที่เป้าหมายที่กำหนดไว้) และมีความ
สนใจและใจรักในงานด้านวัฒนธรรม 
ภาระงาน 
๑. มีความสามารถในงานการลงพื้นที่เก็บข้อมูลบริบท
ทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม 
๒. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงานและจัดทำสื่อมัลติมีเดียได้ 
๓. สามารถถอดองค์ความรู้จากงานที่ไปสำรวจและเก็บ
ข้อมูลมาได้ 
๔. สามารถจัดทำข้อมูลงานทางด้านวัฒนธรรมตามที่
ได้รับมอบหมายได้ 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

35 บ้านพันนา (หมู่ ๑ ,๑๐,๑๒)   
ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร 
 

๑ 

36 บ้านคำบอน (หมู่ ๔)  
ตำบลโคกศิลา  
อำเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร 

๑ 

37 บ้านหนองผักตบ (หมู่๔,หมู่๖) 
ตำบลนาหัวบ่อ  
อำเภอโพนสวรรค์  
จังหวัดนครพนม 

๑ 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
รวม 155  

 

อัตราค่าตอบแทนการจ้าง จำนวน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน โดยกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายงวดๆ ละ 
๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) และผู้รับจ้างต้องทำงานบริการในหน้าที่เกิดผลสำเร็จของงานครบถ้วนสมบูรณ์
ในเดือนนั้นๆ 

๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     ๕.๑ ประชาชนได้รับการจ้างงานหลังจากเกิดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(Covid – ๑๙) จำนวน  155  คน 

     `๕.๒ ชุมชนหรือหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบฯ ได้รับความช่วยเหลือในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ 
จำนวน 37 ชุมชน 

       ๕.๓ ผลการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาชุมชน  จำนวน  37  ชุมชน 

       ๕.๔ ผลการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม  จำนวน  37  ชุมชน 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน 15 วัน (๑5 กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
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 เอกสารแนบท้ายประกาศ 
โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙) อว. สร้างงาน  ระยะท่ี ๒ (เพิ่มเติม) 
 

ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
1 เขตอำเภอเมือง  

จังหวัดสกลนคร 
๑ คุณสมบัติ 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
๒. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๓. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๕ .มีประสบการณ์การฝึกงาน หรือทำงานที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล 
๖ .มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสกลนคร 
ภาระงาน 
๑. การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของประชาชนในเขต
พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ที่ได้รับมอบหมาย 
๒. ประสานงาน ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ตามระยะเวลาที่กำหนด 
๓. ออกแบบและจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ อย่าง
น้อย ๑ ชิ้นงาน 
๔. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๑ คุณสมบัติ 
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
๒. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๓. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๕. มีความสามารถติดต่อประสานงาน ตัดต่อวีดิโอ และ
มีความคิดสร้างสรรค์ 
๖. มีความสามารถในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และ
สรุปผลข้อมูล 
๗. อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูล เกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การบริหารความ
เสี่ยงทางการเงิน เพื่อจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับ
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
๒. ออกแบบและจัดทำสื่อวีดิทัศน์ทางด้านคณิตศาสตร์ 
สถิติ และวิทยาการข้อมูล 
๓. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3 ศูนย์บริการด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและวิศวกรรม  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

2 คุณสมบัติ 
๑. เพศชาย อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป 
๒. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือ เทียบเท่า ด้านช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการที่รัฐบาล
ช่วยเหลือเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
๕. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เก่ียวกับศูนย์บริการ
ยานยนต์ หรือ ศูนย์ทดสอบวัสดุ จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ 
ภาระงาน 
๑. ติดต่อประสานงานผู้รับบริการ 
๒. จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาเครื่องมือและโรง
ปฏิบัติงาน 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๓. จัดทำและรวบรวมคู่มือการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ 
๔. วิเคราะห์งานและรายการซ่อม 
๕. ซ่อมระบบเครื่องยนต์ ช่วงล่าง ระบบเบรก ระบบส่ง
กำลัง ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระบบ
ระบายความร้อน 
๖. จัดทำประวัติการซ่อมบำรุงรักษา และรายงาน
ประจำเดือน 
๗. ควบคุมเครื่องทดสอบวัสดุก่อสร้าง เช่น การควบคุม
เครื่องดึงเหล็ก การควบคุมเครื่องกดคอนกรีต เป็นต้น 
๘. ควบคุมการเจาะสำรวจชั้นดิน 
๙. จัดทำรายงานผลการทดสอบวัสดุ 
๑๐. ภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4 ตำบลนาหัวบ่อ  
อำเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนคร  
จำนวน ๔ ชุมชน 

1 คุณสมบัติ 
๑. เพศ ชายหรือหญิง อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป 
๒. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือ เทียบเท่า ทางด้านช่างอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ พาณิชยศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ หรือ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการที่รัฐบาล
ช่วยเหลือเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
๕. หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หรือ มีประสบการณ์ท่ี
เกี่ยวกับผ้าคราม หรือ พลังงานทดแทน จะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
ภาระงาน 
๑. สำรวจ และวิเคราะห์ ข้อมูลด้านการผลิตผ้าคราม 
การใช้พลังงานทดแทน ในพื้นที่ 
๒. วิเคราะห์แนวทางในการส่งเสริมการผลิตผ้าคราม 
การใช้พลังงานทดแทน ในพื้นที่  
๓. เป็นผู้ช่วยในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการขาย
ผ้าครามผ่านช่องทางออนไลน์ 
๔. พัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๕. ภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5 แหล่งเรียนรู้ โคก-หนอง-นา โมเดล 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

4 คุณสมบัติ 
๑. ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร, นครพนม, 
มุกดาหาร, บึงกาฬ, กาฬสินธุ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. มีพ้ืนฐานทางการเกษตรสามารถปฏิบัติงานในแปลง
พ้ืนที่กลางแจ้งได้ 
๔. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVIC-๑๙) 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากการเยียวยาของรัฐบาล 
“เราไม่ทิ้งกัน” “เงินเยียวยาเกษตรกร” หรือได้รับเงิน
เยียวยาจากโครงการอ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือจากการ
แพร่ระบาดของโรค 
ภาระงาน 
๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้โคก-หนอง-นา โมเดล ปรับปรุงให้
เป็นฐานการเรียนรู้ที่มีชีวิต ได้แก่ 

- ฐานปลูกพืช ๓ อย่างเพ่ือประโยชน์ ๔ อย่าง 
- ฐานพืชสมุนไพร 
- ฐานการเลี้ยงไก่ไข่แบบผสมผสาน 
- ฐานหลุมพอเพียง และ  
- ฐานการเลี้ยงปลา 

๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรแก่นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป 
๓. เพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและหน่วยงานได้รับความเชื่อถือในการ
ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. สร้างความน่าเชื่อถือสู่สังคมอย่างมีระบบให้กับ
ผลผลิตเกษตร นำมาซึ่งการสร้างรายได้เพ่ิมได้ 
๕. ประชาชนและผู้สนใจได้รับองค์ความรู้และแนวทาง
การเกษตรและเทคโนโลยี สามารถนำไปต่อยอดในการ
ผลิตเพ่ือการค้าได้ 
๖. ผู้รับจ้างสามารถนำความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไป
พัฒนาท้องถิ่น พ้ืนที่บ้านเกิดของตนเอง 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๗. การสำรวจคุณภาพวิเคราะห์ดิน น้ำ ผลผลิตทาง
การเกษตรในพื้นที่ติดตามและการถ่ายทอดกิจกรรมการ
ปลูกผักอินทรีย์ 
๘. เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลจำนวนผู้เลี้ยงโค กระบือ 
และข้อมูลที่เป็นมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ชุมชน 
๙. ภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6 บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ ๑๓  
ตำบลห้วยยาง 
อำเภอเมืองสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร 

2 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. สามารถเดินทางลงพ้ืนที่ตามที่โครงการกำหนดหรือ
มอบหมายได้ 
๗. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๘. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๙. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
๑๐. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างกำลังศึกษาทุกระดับ 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

7 บ้านท่าแร่ หมู่ ๑  
ตำบลท่าแร่  

2 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
อำเภอเมืองสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร 

๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงาน และ  
สื่อ Multimedia 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

8 บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ ๓  
ตำบลเหล่าปอแดง  
อำเภอเมืองสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร 

1 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงาน และ  
สื่อ Multimedia 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

9 บ้านน้ำพุ หมู่ ๖  
ตำบลบ้านแป้น  
อำเภอโพนนาแก้ว  
จังหวัดสกลนคร 

1 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงาน และ  
สื่อ Multimedia 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

10 บ้านท่าก้อน หมู่ ๑  
ตำบลท่าก้อน   
อำเภออากาศอำนวย 
จังหวัดสกลนคร 

2 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

11 บ้านท่าก้อน หมู่ ๘  
ตำบลท่าก้อน   
อำเภออากาศอำนวย 
จังหวัดสกลนคร 

1 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

12 บ้านนาดีหมู่ ๑  
ตำบลโพธิไพศาล  
อำเภอกุสุมาลย์  
จังหวัดสกลนคร 

๓ คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
13 บ้านหนองเค็ม หมู่ ๕  

ตำบลโพธิไพศาล  
อำเภอกุสุมาลย์  
จังหวัดสกลนคร 

๓ คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

14 บ้านโมนเมืองทอง หมู่ ๑๑  
ตำบลพันนา  
อำเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร 

๓ คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

15 บ้านโมน หมู่ ๒  
ตำบลพันนา  
อำเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร 

2 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

16 บ้านหนองปลาแข็ง หมู่ ๘  
ตำบลพันนา  
อำเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร 

๓ คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

17 บ้านนาดอกไม้ หมู่ ๘  
ตำบลม่วง 
อำเภอบ้านม่วง  
จังหวัดสกลนคร 

๓ คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

18 บ้านอ่างห้วยไร่ หมู่ ๑๐  
ตำบลม่วง  
อำเภอบ้านม่วง  
จังหวัดสกลนคร 

๓ คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

19 บ้านจาร หมู่ ๑๑  
ตำบลม่วง  
อำเภอบ้านม่วง  
จังหวัดสกลนคร 

๓ คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

20 บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๒  
ตำบลธาตุ   
อำเภอวานรนิวาส  
จังหวัดสกลนคร 

2 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

21 บ้านดงนิมิต หมู่ ๗  
ตำบลนาม่อง   
อำเภอกุดบาก  
จังหวัดสกลนคร 

2 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

22 บ้านเชิงดอย หมู่ ๖  
ตำบลนาม่อง   
อำเภอกุดบาก  
จังหวัดสกลนคร 

2 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

23 บ้านม่วงไข่ หมู่ ๕  
ตำบลด่านม่วงคำ   
อำเภอโคกศรีสุพรรณ  
จังหวัดสกลนคร 

2 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

24 บ้านกลาง หมู่ ๒  
ตำบลด่านม่วงคำ  
อำเภอโคกศรีสุพรรณ  
จังหวัดสกลนคร 

3 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชน 
๗. มีประสบการณ์การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๘. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสำนักงานได้ 
โดยเฉพาะ MS-Excel 
ภาระงาน 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกด้าน 
๒. แนะนำและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๓. แนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์ 
๔. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

25 บ้านกลาง  
บ้านลาดค้อ  
บ้านลาดดู่  
บ้านม่วงไข่  
ตำบลด่านคำม่วง  
อำเภอโคกศรีสุพรรณ   
จังหวัดสกลนคร  
ภายใต้โครงการ พัฒนาลวดลายผ้า
อีสานด้วยการย้อมครามและสี
ธรรมชาติเพ่ือการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สู่สากล (ผ้าไหมคราม) 

2 คุณสมบัติ 
๑. ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร วุฒิ
การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี อายุ ๒๐-๔๐ ปี  
๒. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๓. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๕. สามารถเดินทางลงพ้ืนที่ตามที่โครงการกำหนดหรือ
มอบหมายได้ 
๖. มีประสบการณ์ลงพ้ืนที่ภาคสนามและทำงานร่วมกับ
ชุมชนได้  
๗. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (พิมพ์งาน, 
จัดระบบข้อมูล) 
๘. ปฏิบัติงานได้ครบตามระยะเวลาสัญญาจ้างงาน ๓ 
เดือน  (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
ภาระงาน 
๑. การรวบรวมข้อมูล 
๒. การติดตามกระบวนการทำงานของชุมชนในโครงการ 
๓. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
๔. ถอดบทเรียน ประเมินโครงการ และสำรวจ
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการพัฒนา 
ในการสร้างเสริมการดำเนินการกิจกรรมโครงการ เพื่อ
การพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

26 ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะครุศาสตร์ 
๒. โรงเรียนศูนย์เครือข่าย 
   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓. โรงเรียนในโครงการ 
   กองทุนการศึกษา 
๔. โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการ 
   ตำรวจตระเวนชายแดน 

๑ คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๗. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้ดี  เช่น 
Word, Excel, PowerPoint. 
๘. มีภูมิลำเนาในจังหวัดสกลนคร 
๙. มีความสามารถด้านการประสานงาน, บันทึกข้อมูล, 
สรุปผล และเขียนรายงานได้ 
๑๐. ถ้ามียานพาหนะส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
ภาระงาน 
๑. ติดต่อประสานข้อมูลกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ 
    - สพป.สกลนคร เขต ๑ 
    - สพป.สกลนคร เขต ๒ 
    - สพป.สกลนคร เขต ๓ 
๒. ติดต่อประสานข้อมูลกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
โครงการ 
๓. จัดเตรียมการประชุมในการดำเนินงานกิจกรรมนิเทศ
ติดตามโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๔. จัดเตรียมการดำเนินงานกิจกรรมนิเทศติดตาม
โรงเรียนขนาดเล็ก 
๕. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมนิเทศติดตาม
โรงเรียนขนาดเล็ก 
๖. ประสานในการเดินทางออกนิเทศติดตามโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
๗. จัดเตรียมค่าเดินทางออกนิเทศติดตามโรงเรียนขนาด
เล็ก 
๘. วัดและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๙. ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะครุศาสตร์ 

27 ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะครุศาสตร์ 
 ๒. โรงเรียนในสังกัด  
    สพป.สกลนคร เขต ๑ 
๓. โรงเรียนในสังกัด  
    สพป.สกลนคร เขต ๒  
๔. โรงเรียนในสังกัด  
    สพป.สกลนคร เขต ๓ 
๕. โรงเรียนในสังกัด  
    สพม.สกลนคร เขต ๒๓ 

๒ คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๗. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้ดี  เช่น 
Word, Excel, PowerPoint. 
๘. มีภูมิลำเนาในจังหวัดสกลนคร 
๙. มีความสามารถด้านการประสานงาน, บันทึกข้อมูล, 
สรุปผล และเขียนรายงานได้ 
๑๐. ถ้ามียานพาหนะส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
ภาระงาน 
๑. ติดต่อประสานข้อมูลกับศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
๒. ติดต่อประสานข้อมูลกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ 
    - สพป.สกลนคร เขต ๑ 
    - สพป.สกลนคร เขต ๒ 
    - สพป.สกลนคร เขต ๓ 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
    - สพม.สกลนคร เขต ๒๓ 
๓. ติดต่อประสานข้อมูลผลการทดสอบ O-NET รายวิชา
ภาษาไทยกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
๔. จัดเตรียมการประชุมดำเนินงานกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นทักษะการอ่าน  
การเขียน  และการวิเคราะห์  
๕. จัดเตรียมการประชุมดำเนินงานกิจกรรมสะท้อนผล
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการอ่าน การเขียน
และการวิเคราะห์  โดยกระบวนการ PLC 
๖. จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงานกิจกรรม 
๗. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการดำเนินงานกิจกรรม 
๘. จัดเตรียมการดำเนินงานกิจกรรม 
๙. วัดและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๑๐. ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะครุ
ศาสตร์ 

28 ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะครุศาสตร์ 
 ๒. โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา    
   จังหวัดสกลนคร 
๓. โรงเรียนอนุบาลเต่างอย  
จังหวัดสกลนคร 
๔. โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการ 
   ตำรวจตระเวนชายแดน  
   (โรงเรียนตำรวจตระเวน 
   ชายแดน ค็อกนิสไทยฯ  
   จังหวัดสกลนคร)   
๕. โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ   
   ที่ ๓ จังหวัดมุกดาหาร 
๖. โรงเรียนนาแกพิทยาคม   
   จังหวัดนครพนม 

4 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๗. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้ดี  เช่น 
Word, Excel, PowerPoint. 
๘. มีภูมิลำเนาในจังหวัดสกลนคร 
๙. มีความสามารถด้านการประสานงาน, บันทึกข้อมูล, 
สรุปผล และเขียนรายงานได้ 
๑๐. ถ้ามียานพาหนะส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
ภาระงาน 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๑. ติดต่อประสานข้อมูลกับศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
๒. ติดต่อประสานข้อมูลกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ 
    - สพป.สกลนคร เขต ๑ 
    - สพป.สกลนคร เขต ๒ 
    - สพป.สกลนคร เขต ๓ 
    - สพป.มุกดาหาร 
    - สพป.นครพนม เขต ๑ 
    - สพป.นครพนม เขต ๒ 
    - สพม.สกลนคร เขต ๒๓ 
    - สพม. เขต ๒๒ (นครพนม – มุกดาหาร) 
๓. ประสานหลักสูตรวิชาในการดำเนินงานกิจกรรม 
๔. จัดเตรียมการประชุมกิจกรรมยกระดับคะแนน
ผลสัมฤทธิ์และการสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย 
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  
และวิทยาศาสตร์ 
๕. จัดเตรียมการประชุมกิจกรรมพัฒนาการสร้างชุมน
การเรียนรู้แห่งวิชาชีพครู (PLC) 
๖. จัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินงานกิจกรรม 
๗. ประสานงานการลงพ้ืนที่โรงเรียนต้นแบบ 
๘. จัดเตรียมค่าเดินทางในการลงพื้นที่ของโรงเรียนตน้แบบ 
๙. จัดเตรียมการดำเนินงานกิจกรรม 
๑๐. วัดและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 
๑๑. ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะครุศาสตร์ 
 

29 ๑. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
   คณะครุศาสตร์ 
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๓. โรงเรียนในสังกัด  
   สพป.สกลนคร เขต ๑ 
๔. โรงเรียนในสังกัด  
   สพป.สกลนคร เขต ๒  
๕. โรงเรียนในสังกัด  

1 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
    สพป.สกลนคร เขต ๓ 
๖. โรงเรียนในสังกัด  
    สพม.สกลนคร เขต ๒๓ 

๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๗. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้ดี  เช่น 
Word, Excel, PowerPoint. 
๘. มีภูมิลำเนาในจังหวัดสกลนคร 
๙. มีความสามารถด้านการประสานงาน, บันทึกข้อมูล, 
สรุปผล และเขียนรายงานได้ 
๑๐. ถ้ามียานพาหนะส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
ภาระงาน 
๑. จัดทำเอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒. ประสานงานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓. ดำเนินการจัดทำชุดเบิกค่าเดินทางสำหรับการนิเทศ
ติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔. จัดเตรียมค่าเดินทางสำหรับการนิเทศติดตาม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๕. ประสานงานกับอาจารย์นิเทศ 
๖. ดำเนินการจองรถสำหรับอาจารย์ออกนิเทศ 
๗. ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะครุศาสตร์ 

30 จำนวน ๗ ตำบล   
๖๗ หมู่บ้านเป้าหมาย 
ประกอบด้วย 
๑. อำเภอโพนนาแก้ว ตำบลบ้านแป้น  
    ๗ หมู่บ้าน 
๒. อำเภอพรรณานิคม ตำบลนาหวับ่อ  
    ๑๓ หมู่บ้าน 
๓. อำเภอเมือง ตำบลม่วงลาย  
    ๙  หมู่บ้าน 
๔. อำเภอกสุุมาลย์ ตำบลอุ่มจาน  
    ๑๖  หมู่บ้าน 
๕. อำเภอวาริชภูมิ ตำบลค้อเขียว  

68 คุณสมบัติ 
๑.  ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล 
(ตำบล หรือ หมู่บ้าน) จังหวัดสกลนครและมีความสนใจ
ในการพัฒนาทักษะในการทำงานใหม่ๆ 
๒.  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ข้ึนไป 
๓.  สามารถเด ินทาง และปฏิบ ัต ิงานในพื ้นที ่ตาม
โครงการได้ตามระบ ุ
๔.  มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่สามารถใช้ใน
การปฏิบัติงานที่บ้านได้ และมีความรู้ความสามารถใน
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
    ๕ หมู่บ้าน 
๖. อำเภออากาศอำนวย ตำบลท่าก้อน  
    ๖ หมู่บ้าน 
๗. อำเภอโคกศรสีุพรรณ  
    ตำบลเหล่าโพนค้อ  
   ๑๑ หมู่บ้าน 

 

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานเบื้องต้น
ได ้
๕.  มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
เพื ่อจ ัดทำแผนชุมชน และวางแผนการดำเนินงาน
ร่วมกับชุมชนได้ 
๖. หากมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่และ
เป็นคนในพ้ืนที่ ตามระบุในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
๗. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๘. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๙. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
ภาระงาน 
๑. ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่
เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำแบบสอบถาม
จัดเก็บข้อมูลตามที่กำหนด 
๒. แจกแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง(ตาม
รายละเอียดแบบสอบถาม) 
   ๒.๑  ทำการบันทึกพิกัดครัวเรือนผ่านแอพลิเคชันที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
   ๒.๒ แจกแบบสอบถามเพ่ือจัดเก็บข้อมูลรายครัวเรือน
ทุกครัวเรือน 
๓. จ ัดเก ็บแบบสอบถามตามจำนวนท ี ่แจกให ้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
๔. ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของข้อมูลได้แก่ ความ
ถูกต้อง ความครบถ้วนของแบบสอบถาม และทำการ
แก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
๕. บันทึกข้อมูลแบบสอบถามลงในระบบฐานข้อมูลที่
กำหนด 
๖. สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือน 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๗. เป็นผู ้ประสานงานกับชุมชนในการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล 
๘. ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 15 คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
ภาระงาน 
๑. การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายใน
มหาวิทยาลัย 
๒. การกลั่นกรองระบบตามมาตรการการแพร่เชื้อ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๓. การวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูล 
๔. การจัดทำรายงานผลข้อมูลการจ้างงาน 
๔. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

งานยุทธศาสตร์ราชภัฏสกลนคร 

 

1 คุณสมบัติ 
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๒. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๓. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๕. ทักษะในการสื่อสารการติดต่อประสานงาน   
๖. มีทักษะการถ่ายภาพด้วยกล้องและสมาร์ทโฟน 
๗. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
๘. มีทักษะการใช้โปรแกรมตัดต่อคลิปวิดีโอผ่าน
คอมพิวเตอร์และหรือผ่านโทรศัพท์มือถือ 
๙. มีทักษะการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ 
๑๐. มีทักษะการออกแบบ Content การขายสินค้า
ออนไลน์ 
ภาระงาน 
๑. การทำงานในการเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์  และด้าน
กราฟิก  ต้องใช้เวลาในการทำงานพอสมควร ออกแบบ  
ถ่ายภาพ  อัดวีดีโอ  ตัดต่อ   
๒. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการตามพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ 
๓.  ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

33 ๑. อำเภอกุสุมาลย์  
   จังหวัดสกลนคร 
๒. อำเภอพรรณานิคม  
   จังหวัดสกลนคร 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร     
    สถาบันภาษาและ 
    ศิลปวัฒนธรรม   
    
 

๕ คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
ภาระงาน 
๑. จัดทำทะเบียนที่ตั้งของแหล่งธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 
๒. สำรวจ รวบรวมและจัดทำข้อมูลแหล่งธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดสกลนครพร้อมเผยแพร่ข้อมูล
ในระบุ http://culturalenvi.onep.go.th 
๓. งานสำรวจ ศึกษาข้อมูลบริบททางชุมชน วิถีชีวิต 
ประเพณี วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์โส้ 

http://culturalenvi.onep.go.th/
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
๔. งานสำรวจ ศึกษาข้อมูลบริบททางชุมชน วิถีชีวิต 
ประเพณี วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์บรู 
๕. งานสำรวจ รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักสาน
ในจังหวัดสกลนคร 
๖. งานสำรวจ รวบรวม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจังหวัด
สกลนคร 
๗. งานจัดทำระบบเอกสาร หนังสือ ในห้องสกลนคร
ศึกษา 
๘. จัดทำทะเบียนประกอบศาสนพิธี 
๙. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  

34 บ้านดงอิด่อย หมู่๔  
ตำบลแพด  
อำเภอคำตากล้า  
จังหวัดสกลนคร 

๑ คุณสมบัติ 
๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-๑๙ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-๑๙ 
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ 
อ่ืน ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ 
๖. มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร (ตามพ้ืนที่เป้าหมายที่กำหนดไว้) และมีความ
สนใจและใจรักในงานด้านวัฒนธรรม 
ภาระงาน 
๑. มีความสามารถในงานการลงพื้นที่เก็บข้อมูลบริบท
ทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม 
๒. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงานและจัดทำสื่อมัลติมีเดียได้ 
๓. สามารถถอดองค์ความรู้จากงานที่ไปสำรวจและเก็บ
ข้อมูลมาได้ 
๔. สามารถจัดทำข้อมูลงานทางด้านวัฒนธรรมตามที่
ได้รับมอบหมายได้ 
๕. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

35 บ้านพันนา (หมู่ ๑ ,๑๐,๑๒)   
ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร 
 

๑ 

36 บ้านคำบอน (หมู่ ๔)  
ตำบลโคกศิลา  
อำเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร 

๑ 

37 บ้านหนองผักตบ (หมู่๔,หมู่๖) 
ตำบลนาหัวบ่อ  
อำเภอโพนสวรรค์  
จังหวัดนครพนม 

๑ 
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ลำดับที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ SMEs/ Start up) 

จำนวนคน
ที่จะจ้าง 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ภาระงานที่มอบหมาย 
ให้แก่ผู้ที่รับการจ้าง 

 
รวม 155  

 

อัตราค่าตอบแทนการจ้าง จำนวน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน โดยกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายงวดๆ ละ 
๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) และผู้รับจ้างต้องทำงานบริการในหน้าที่เกิดผลสำเร็จของงานครบถ้วนสมบูรณ์
ในเดือนนั้นๆ 

๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     ๕.๑ ประชาชนได้รับการจ้างงานหลังจากเกิดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(Covid – ๑๙) จำนวน  155  คน 

     `๕.๒ ชุมชนหรือหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบฯ ได้รับความช่วยเหลือในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ 
จำนวน 37 ชุมชน 

       ๕.๓ ผลการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาชุมชน  จำนวน  37  ชุมชน 

       ๕.๔ ผลการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม  จำนวน  37  ชุมชน 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน 15 วัน (๑5 กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

 

 


