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๖
รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ
แนบท้ายประกาศสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท)
กลุ่มงาน
กลุ่มนโยบำยและแผนกองทุน/กลุ่มบริหำรกองทุน/กลุ่มติดตำมและประเมินผล
อัตราว่าง
๒ อัตรำ
ค่าตอบแทน ๒๑,๐๐๐ บำท
ระยะเวลาการจ้าง
ไม่เกินระยะเวลำของกรอบอัตรำกำลัง (ตั้งแต่วันทำสัญญำจ้ำง ถึง วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๘)
สิทธิประโยชน์
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคล กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑. ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสำขำวิชำ
๒. เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะในงำนที่ปฏิบัติเป็นอย่ำงดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน กำรติดตำมประเมินผล และกำรให้กำรสนับสนุนงบประมำณกองทุน
เพื่อดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมถู กต้ อง
ครบถ้วน และตรงตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อนำมำประกอบกำหนดนโยบำย แผนกำรดำเนินงำนประจำปี แผนกำร
เงิน แผนยุทธศำสตร์ระยะยำว แผนกำรปฏิบัติประจำปี และแผนบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุน เพื่อเสนอต่อ
คณะอนุกรรมกำรกำหนดกรอบนโยบำยกองทุน และคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
๒. เสนอแนะนโยบำยและมำตรกำร และพั ฒ นำกรอบหลั ก เกณฑ์ ก ำรให้ ก ำรสนั บ สนุ น
งบประมำณกองทุนเพื่อดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์
๓. รวบรวมข้อมูลวิเครำะห์ ประมวลผล กลั่นกรอง และเสนอควำมเห็น ติดตำม และประเมินผล
เกี่ ย วกั บ โครงกำรที่ ข อรั บ กำรสนั บ สนุ น เงิน กองทุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมนโยบำย ยุ ท ธศำสตร์ แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติกำร กำรจัดทำข้อมูลสถิติและรำยงำนผลเพื่อ เสนอต่อคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองพิจำรณำโครงกำร
และคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
๔. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีกำรประเมิน
ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑ การประเมินความรู้
๑. ควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๑๐๐ คะแนน สอบข้อเขียน
๑๐ คะแนน
(ปรนัย)

๗
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๒. ควำมรู้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน
๑๐ คะแนน
๓. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๑๐ คะแนน
๔. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ๕ คะแนน
และสังคม
๕. พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ๑๐ คะแนน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบี ย บคณะกรรมกำรดิ จิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิจ และสั ง คม
แห่งชำติ ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. พระรำชบัญญัติร ะเบียบบริห ำรกิจ กำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๓๔ ๕ คะแนน
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่
ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๗. ควำมรู้เฉพำะตำแหน่ง ประกอบด้วย
๕๐ คะแนน
- คว ำมรู้ เ กี่ ย ว กั บ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐ กิ จ และสั งคม ( Digital
Economy)/แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี
- ควำมรู้ เกี่ย วกับ กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ กำร
จั ด ท ำแผนงำน/โครงกำร กำรบริ ห ำรโครงกำร กำรติ ด ตำมและ
ประเมินผล และกำรจัดทำงบประมำณ
การประเมิ น ครั้ ง ที่ ๒ การประเมิ น ความสามารถ ทั ก ษะ และ ๑๐๐ คะแนน สอบสัมภาษณ์
สมรรถนะ
๑. ทั ก ษะ ประสบกำรณ์ แ ละ/หรื อ ควำมสำมำรถอื่ น ๆ ที่ อ ำจเป็ น
ประโยชน์แก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
๒. สมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
๓. บุคลิกภำพทั่วไป ทัศนคติ กิริยำวำจำ และวุฒิภำวะทำงอำรมณ์
รวม
๒๐๐ คะแนน

๘
๒. ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)
กลุ่มงาน
กลุ่มนโยบำยและแผนกองทุน/กลุ่มบริหำรกองทุน/กลุ่มติดตำมและประเมินผล
อัตราว่าง
๓ อัตรำ
ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บำท
ระยะเวลาการจ้าง
ไม่เกินระยะเวลำของกรอบอัตรำกำลัง (ตั้งแต่วันทำสัญญำจ้ำง ถึง วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๘)
สิทธิประโยชน์
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคล กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑. ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสำขำวิชำ
๒. เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะในงำนที่ปฏิบัติเป็นอย่ำงดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนเบื้องต้น โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนภำยใต้กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อนำมำประกอบกำหนดนโยบำย แผนกำรดำเนินงำนประจำปี แผนกำร
เงิน แผนยุทธศำสตร์ระยะยำว แผนกำรปฏิบัติประจำปี และแผนบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุน เพื่อเสนอต่อ
คณะอนุกรรมกำรกำหนดกรอบนโยบำยกองทุน และคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
๒. เสนอแนะนโยบำยและมำตรกำร และพั ฒ นำกรอบหลั ก เกณฑ์ ก ำรให้ ก ำรสนั บ สนุ น
งบประมำณกองทุนเพื่อดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์
๓. รวบรวมข้อมูลวิเครำะห์ ประมวลผล กลั่นกรอง และเสนอควำมเห็น ติดตำม และประเมินผล
เกี่ ย วกั บ โครงกำรที่ ข อรั บ กำรสนั บ สนุ น เงิน กองทุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมนโยบำย ยุ ท ธศำสตร์ แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติกำร กำรจัดทำข้อมูลสถิติและรำยงำนผลเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองพิจำรณำโครงกำร
และคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
๔. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีกำรประเมิน
ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ ๑ การประเมินความรู้
๑๐๐ คะแนน สอบข้อเขียน
๑. ควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน
๑๐ คะแนน
(ปรนัย)
๒. ควำมรู้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน
๑๐ คะแนน
๓. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๑๐ คะแนน
๔. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ๕ คะแนน
และสังคม
๕. พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ๑๐ คะแนน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบี ย บคณะกรรมกำรดิ จิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิจ และสั ง คม

๙
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
แห่งชำติ ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. พระรำชบัญญัติร ะเบียบบริห ำรกิจ กำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๓๔ ๕ คะแนน
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๗. ควำมรู้เฉพำะตำแหน่ง ประกอบด้วย
๕๐ คะแนน
- คว ำมรู้ เ กี่ ย ว กั บ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐ กิ จ และสั งคม ( Digital
Economy)/แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี
- ควำมรู้ เกี่ย วกับ กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ กำร
จั ด ท ำแผนงำน/โครงกำร กำรบริ ห ำรโครงกำร กำรติ ด ตำมและ
ประเมินผล และกำรจัดทำงบประมำณ
การประเมิ น ครั้ ง ที่ ๒ การประเมิ น ความสามารถ ทั ก ษะ และ ๑๐๐ คะแนน สอบสัมภาษณ์
สมรรถนะ
๑. ทั ก ษะ ประสบกำรณ์ แ ละ/หรื อ ควำมสำมำรถอื่ น ๆ ที่ อ ำจเป็ น
ประโยชน์แก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
๒. สมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
๓. บุคลิกภำพทั่วไป ทัศนคติ กิริยำวำจำ และวุฒิภำวะทำงอำรมณ์
รวม
๒๐๐ คะแนน

๑๐
๓. ตาแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาโท)

กลุ่มงาน

กลุ่มนโยบำยและแผนกองทุน/กลุ่มบริหำรกองทุน/กลุ่มติดตำมและประเมินผล

อัตราว่าง

๓ อัตรำ

ค่าตอบแทน

๒๒,๗๕๐ บำท

ระยะเวลาการจ้าง
ไม่เกินระยะเวลำของกรอบอัตรำกำลัง (ตั้งแต่วันทำสัญญำจ้ำง ถึง วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๘)
สิทธิประโยชน์
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคล กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑. ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบเท่ำได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำใดวิชำหนึ่ง
ทำงคอมพิวเตอร์
๒. เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะในงำนที่ปฏิบัติเป็นอย่ำงดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
และควำมชำนำญงำน ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ค่อนข้ำงยำก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรดูแลระบบสำรสนเทศของกองทุน ให้มีมำตรฐำนและประสิทธิภำพ
สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนของกองทุน และครอบคลุมขั้นตอนกำรขอรับกำรจัดสรรเงินกองทุนได้ทั้งหมด
๒. ปฏิ บั ติ ง ำนเกี่ ย วกั บ กำรวิเครำะห์ และพิ จ ำรณำกลั่ นกรองโครงกำร กิ จ กรรม งำนวิจัย
และพัฒนำที่ขอรับ กำรส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจำกกองทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรกลั่น กรอง
พิจำรณำโครงกำร และคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
๓. จั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล หรื อ ระบบสำรสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น ภำรกิ จ ของหน่ ว ยงำน และใช้
ประกอบกำรพิจำรณำ กำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ และมำตรกำรต่ำง ๆ
๔. ให้คำปรึกษำแนะนำแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหำหรือข้อสงสัยในกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
๕. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีกำรประเมิน
ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ ๑ การประเมินความรู้
๑๐๐ คะแนน สอบข้อเขียน
๑. ควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน
๑๐ คะแนน
(ปรนัย)
๒. ควำมรู้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน
๑๐ คะแนน
๓. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๑๐ คะแนน
๔. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ๕ คะแนน
และสังคม

๑๑
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๕. พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม พ.ศ. ๑๐ คะแนน
๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุน พัฒนำดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.
๒๕๖๑
๖. พระรำชบัญญัติร ะเบียบบริห ำรกิจ กำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๓๔ ๕ คะแนน
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่
ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๗. ควำมรู้เฉพำะตำแหน่ง ประกอบด้วย
๕๐ คะแนน
- คว ำมรู้ เ กี่ ย ว กั บ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐ กิ จ และสั งคม ( Digital
Economy)/แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี
- ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรใช้ภำษำ
ทำงคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำระบบ ระบบเครือข่ำย และ
มำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบงำนคอมพิวเตอร์
- พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๔๖๒
- นโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุร กรรมทำงอิเล็ กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การประเมิ น ครั้ ง ที่ ๒ การประเมิ น ความสามารถ ทั ก ษะ และ ๑๐๐ คะแนน สอบสัมภาษณ์
สมรรถนะ
๑. ทั ก ษะ ประสบกำรณ์ แ ละ/หรื อ ควำมสำมำรถอื่ น ๆ ที่ อ ำจเป็ น
ประโยชน์แก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
๒. สมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
๓. บุคลิกภำพทั่วไป ทัศนคติ กิริยำวำจำ และวุฒิภำวะทำงอำรมณ์
รวม
๒๐๐ คะแนน

๑๒
๔. ตาแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)

กลุ่มงาน

กลุ่มนโยบำยและแผนกองทุน/กลุ่มบริหำรกองทุน/กลุ่มติดตำมและประเมินผล

อัตราว่าง

๓ อัตรำ

ค่าตอบแทน

๑๙,๐๐๐ บำท

ระยะเวลาการจ้าง
ไม่เกินระยะเวลำของกรอบอัตรำกำลัง (ตั้งแต่วันทำสัญญำจ้ำง ถึง วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๘)
สิทธิประโยชน์
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคล กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑. ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบเท่ำได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำใดวิชำหนึ่ง
ทำงคอมพิวเตอร์
๒. เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะในงำนที่ปฏิบัติเป็นอย่ำงดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนเบื้องต้น โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนภำยใต้กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรดูแลระบบสำรสนเทศของกองทุน ให้มีม ำตรฐำนและประสิทธิภำพ
สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนของกองทุน และครอบคลุมขั้นตอนกำรขอรับกำรจัดสรรเงินกองทุนได้ทั้งหมด
๒. ปฏิ บั ติ ง ำนเกี่ ย วกั บ กำรวิเครำะห์ และพิ จ ำรณำกลั่ นกรองโครงกำร กิ จ กรรม งำนวิจัย
และพัฒนำที่ขอรับ กำรส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจำกกองทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรกลั่น กรอง
พิจำรณำโครงกำร และคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
๓. จั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล หรื อ ระบบสำรสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น ภำรกิ จ ของหน่ ว ยงำน และใช้
ประกอบกำรพิจำรณำ กำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ และมำตรกำรต่ำง ๆ
๔. ให้คำปรึกษำแนะนำแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหำหรือข้อสงสัยในกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
๕. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีกำรประเมิน
ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ ๑ การประเมินความรู้
๑๐๐ คะแนน สอบข้อเขียน
๑. ควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน
๑๐ คะแนน
(ปรนัย)
๒. ควำมรู้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน
๑๐ คะแนน
๓. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๑๐ คะแนน
๔. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ๕ คะแนน
และสังคม

๑๓
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๕. พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม พ.ศ. ๑๐ คะแนน
๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุน พัฒนำดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.
๒๕๖๑
๖. พระรำชบัญญัติร ะเบียบบริห ำรกิจ กำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๓๔ ๕ คะแนน
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๗. ควำมรู้เฉพำะตำแหน่ง ประกอบด้วย
๕๐ คะแนน
- คว ำมรู้ เ กี่ ย ว กั บ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐ กิ จ และสั งคม ( Digital
Economy)/แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี
- ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรใช้ภำษำ
ทำงคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำระบบ ระบบเครือข่ำย และ
มำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบงำนคอมพิวเตอร์
- พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๔๖๒
- นโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุร กรรมทำงอิเล็ กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การประเมิ น ครั้ ง ที่ ๒ การประเมิ น ความสามารถ ทั ก ษะ และ ๑๐๐ คะแนน สอบสัมภาษณ์
สมรรถนะ
๑. ทั ก ษะ ประสบกำรณ์ แ ละ/หรื อ ควำมสำมำรถอื่ น ๆ ที่ อ ำจเป็ น
ประโยชน์แก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
๒. สมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
๓. บุคลิกภำพทั่วไป ทัศนคติ กิริยำวำจำ และวุฒิภำวะทำงอำรมณ์
รวม
๒๐๐ คะแนน

๑๔
๕. ตาแหน่ง

นิติกร

กลุ่มงาน

กลุ่มบริหำรกองทุน

อัตราว่าง

๑ อัตรำ

ค่าตอบแทน

๑๘,๐๐๐ บำท

ระยะเวลาการจ้าง
ไม่เกินระยะเวลำของกรอบอัตรำกำลัง (ตั้งแต่วันทำสัญญำจ้ำง ถึง วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๘)
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ได้ รั บ คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ำกว่ ำ ปริ ญ ญำตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ ำ งอื่ น ที่ เ ที ย บเท่ ำ ได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสำขำวิชำนิติศำสตร์
สิทธิประโยชน์
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคล กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ในกำรทำงำนเกี่ยวกับ
งำนนิติกร ภำยใต้กำรกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. เสนอควำมเห็นแก่ผู้บังคับบัญชำในกำรตอบข้อหำรือ หรือวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับระเบียบทำง
รำชกำรที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของกองทุน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำ
๒. ศึกษำข้อมูล รวบรวมแสวงหำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย เสนอควำมเห็นในกำรดำเนินกำร
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้ำรำชกำร กำรร้องทุกข์ กำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงกำรดำเนินกำรใด ๆ ตำม
กฎหมำยปกครองที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรรำชกำรและดำเนินคดีของกองทุน
๓. ให้ คำแนะน ำด้ำนกฎหมำยบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในข้อ
กฎหมำยที่เป็นปัญหำ และให้ควำมรู้ถึงข้อกฎหมำยที่เป็นปัญหำ และให้ควำมรู้ถึงข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเป็น
ประโยชน์กับกำรดำเนินงำนของบุคคลหรือหน่วยงำนดังกล่ำว
๔. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธี กำรประเมิน
ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑ การประเมินความรู้
๑. ควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน
๒. ควำมรู้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน
๓. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๔. นโยบำยและแผนระดั บ ชำติ ว่ ำ ด้ ว ยกำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม

คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๕ คะแนน

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน
(ปรนัย)

๑๕
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
๕. พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ำรกิ จ กำรบ้ ำ นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. ๒๕๓๔ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๗. ควำมรู้เฉพำะตำแหน่ง ประกอบด้วย
- ควำมรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมำยแพ่ ง และพำณิ ช ย์ กฎหมำยวิ ธี
พิจำรณำควำมแพ่ง
- กฎหมำยอำญำ และกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
- ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
- พระรำชบั ญ ญั ติ ค วำมรั บ ผิ ด ทำงละเมิ ด ของเจ้ ำ หน้ ำ ที่
พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระรำชบั ญ ญั ติ ว่ ำ ด้ ว ยกำรกระท ำควำมผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม
พ.ศ. ๒๕๖๐
- พระรำชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗)
พ.ศ. ๒๕๕๙
- พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์
พ.ศ. ๒๕๖๒
- พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
- พระรำชบั ญ ญั ติ ว่ ำ ด้ ว ยธุ ร กรรมทำงอิ เ ล็ ก ทร อนิ ก ส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้โขเพิ่มเติม
- กฎหมำยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ
- พระรำชบัญญัติอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต
ของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘

คะแนนเต็ม
๑๐ คะแนน

การประเมินครั้งที่ ๒ การประเมินความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ
๑. ทักษะ ประสบกำรณ์และ/หรือควำมสำมำรถอื่น ๆ ที่อำจเป็น
ประโยชน์แก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
๒. สมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน

๑๐๐ คะแนน

วิธีการประเมิน

๕ คะแนน
๕๐ คะแนน

สอบสัมภาษณ์

๑๖
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
๓. บุคลิกภำพทั่วไป ทัศนคติ กิริยำวำจำ และวุฒิภำวะทำงอำรมณ์
รวม

คะแนนเต็ม
๒๐๐ คะแนน

วิธีการประเมิน

๑๗
๖. ตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

กลุ่มงาน

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

อัตราว่าง

๒ อัตรำ

ค่าตอบแทน

๑๓,๘๐๐ บำท

ระยะเวลาการจ้าง
ไม่เกินระยะเวลำของกรอบอัตรำกำลัง (ตั้งแต่วันทำสัญญำจ้ำง ถึง วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๘)
สิทธิประโยชน์
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคล กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่ำในระดับเดียวกันในสำขำวิชำหรือคุณวุฒิอย่ำง
อื่นที่เทียบเท่ำในสำขำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนขั้นต้นเกี่ยวกับกำรพัสดุที่ไม่ยำก ภำยใต้กำรกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตำม
คำสั่ งหรื อแบบ หรื อแนวทำงปฏิบั ติ ที่มี อยู่ อย่ ำงแน่ชั ดหรื อละเอีย ดถี่ ถ้ว น และปฏิบัติห น้ำที่อื่ นตำมที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ปฏิ บั ติ ง ำนพั ส ดุ ใ นกำรจั ด หำ จั ด ซื้ อ ว่ ำ จ้ ำ ง กำรเก็ บ รั ก ษำ น ำส่ ง กำรซ่ อ มแซม และ
บำรุงรักษำพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภำพดีพร้อมต่อกำรใช้งำน ให้ถูกต้อง
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. ทำทะเบียนกำรเบิ กจ่ำยพัส ดุ กำรเก็บรักษำใบสำคัญหลั กฐำนและเอกสำรเกี่ยวกับ พัส ดุ
เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลไว้ในกำรดำเนินงำน
๓. ร่ำงและตรวจสัญญำซื้อ สัญญำจ้ำง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ
เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรดำเนินงำน
๔. รำยงำนสรุปควำมเห็นเกี่ยวกับงำนพัสดุเพื่อจัดทำรำยงำน และนำเสนอผู้บังคับบัญชำ
๕. ศึกษำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับงำนพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนำให้กำรปฏิบัติง ำนมีประสิทธิภำพ
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
๖. ชี้แจงรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงำนพัสดุให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
๗. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีกำรประเมิน
ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑ การประเมินความรู้
๑. ควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๑๐๐ คะแนน สอบข้อเขียน
๑๐ คะแนน
(ปรนัย)

๑๘
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๒. ควำมรู้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน
๑๐ คะแนน
๓. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๑๐ คะแนน
๔. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ๕ คะแนน
และสังคม
๕. พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ๑๐ คะแนน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบี ย บคณะกรรมกำรดิ จิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิจ และสั ง คม
แห่งชำติ ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. พระรำชบัญญัติร ะเบียบบริห ำรกิจ กำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๓๔ ๕ คะแนน
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่
ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๗. ควำมรู้เฉพำะตำแหน่ง ประกอบด้วย
๕๐ คะแนน
- พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งและกำรบริ ห ำรพั ส ดุ ภ ำครั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
การประเมิ น ครั้ ง ที่ ๒ การประเมิ น ความสามารถ ทั ก ษะ และ ๑๐๐ คะแนน สอบสัมภาษณ์
สมรรถนะ
๑. ทั ก ษะ ประสบกำรณ์ แ ละ/หรื อ ควำมสำมำรถอื่ น ๆ ที่ อ ำจเป็ น
ประโยชน์แก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
๒. สมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
๓. บุคลิกภำพทั่วไป ทัศนคติ กิริยำวำจำ และวุฒิภำวะทำงอำรมณ์
รวม
๒๐๐ คะแนน

๑๙
๗. ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงาน

กลุ่มนโยบำยและแผนกองทุน/กลุ่มบริหำรกองทุน/กลุ่มติดตำมและประเมินผล

อัตราว่าง

๓ อัตรำ

ค่าตอบแทน

๑๓,๘๐๐ บำท

ระยะเวลาการจ้าง
ไม่เกินระยะเวลำของกรอบอัตรำกำลัง (ตั้งแต่วันทำสัญญำจ้ำง ถึง วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๘)
สิทธิประโยชน์
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคล กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่ำในระดับเดียวกันในสำขำวิชำหรือคุณวุฒิอย่ำง
อื่นที่เทียบเท่ำในสำขำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนเบื้องต้น โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนภำยใต้กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรงำนทั่วไป งำนสำรบรรณ งำนบริกำรทั่วไป เช่น กำรรับส่ง
ลงทะเบียน ร่ำงหนังสือโต้ตอบ กำรบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งำนต่ำง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก รำบรื่น และ
มีหลักฐำนตรวจสอบได้
๒. รวบรวมข้อมูล เอกสำร หลักฐำนหนังสือ ตำมระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อกำรค้นหำ
และเป็นหลักฐำนทำงรำชกำร
๓. รวบรวมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน และข้อมูลต่ำง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพื่อนำไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนต่อไป
๔. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน และคณะอนุกรรมกำร
ชุดต่ำง ๆ
๕. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนกองทุน
๖. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธี กำรประเมิน
ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑ การประเมินความรู้
๑. ควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน
๒. ควำมรู้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน
๓. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๔. นโยบำยและแผนระดั บ ชำติ ว่ ำ ด้ ว ยกำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม

คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๕ คะแนน

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน
(ปรนัย)

๒๐
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
๕. พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ๑๐ คะแนน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ำรกิ จ กำรบ้ ำ นเมื อ งที่ ดี
๕ คะแนน
พ.ศ. ๒๕๓๔ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๗. ควำมรู้เฉพำะตำแหน่ง ประกอบด้วย
๕๐ คะแนน
- ระเบี ย บส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ว่ ำ ด้ ว ยงำนสำรบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบี ย บว่ ำ ด้ ว ยกำรรั ก ษำควำมลั บ ของทำงรำช กำร
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัย
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระรำชบัญญัติจดหมำยเหตุแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๖
- พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
- ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรสำนักงำน
การประเมินครั้งที่ ๒ การประเมินความสามารถ ทักษะ และ ๑๐๐ คะแนน
สมรรถนะ
๑. ทักษะ ประสบกำรณ์และ/หรือควำมสำมำรถอื่น ๆ ที่อำจเป็น
ประโยชน์แก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
๒. สมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
๓. บุคลิกภำพทั่วไป ทัศนคติ กิริยำวำจำ และวุฒิภำวะทำงอำรมณ์
รวม
๒๐๐ คะแนน

วิธีการประเมิน

สอบสัมภาษณ์

๒๑
๘. ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กลุ่มงาน

กลุ่มบริหำรกองทุน/กลุ่มติดตำมและประเมินผล

อัตราว่าง

๓ อัตรำ

ค่าตอบแทน

๑๓,๘๐๐ บำท

ระยะเวลาการจ้าง
ไม่เกินระยะเวลำของกรอบอัตรำกำลัง (ตั้งแต่วันทำสัญญำจ้ำง ถึง วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๘)
สิทธิประโยชน์
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคล กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นสูงหรือเทียบเท่ำในระดับเดียวกันในสำขำวิชำหรือทำงบัญชี
พำณิชยกำร เลขำนุกำร บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนเบื้องต้น โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนภำยใต้กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. จัดทำบัญชีงบดุล งบกำรเงินและบัญชีทำกำร เอกสำรรำยงำนควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงิน
เพื่อแสดงสถำนะทำงกำรเงินและใช้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตำมระเบียบวิธีกำรบัญชีของกองทุน
๒. กำรประสำนงำนกับสำนักงำน กสทช. และกระทรวงกำรคลัง เกี่ยวกับกำรนำส่งเงินเข้ำ
กองทุน รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๓. ดูแลกำรรับและจ่ำยเงิน ตรวจสอบเอกสำรสำคัญกำรรับ - จ่ำยเงิน เพื่อให้เกิดควำมถูกต้อง
ในกำรรับ - จ่ำยเงินของกองทุน และมีประสิทธิภำพ
๔. จัดทำแผนกำรเงิน และคำขอประมำณกำรรำยจ่ำยประจำปีของกองทุน
๕. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธี กำรประเมิน
ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑ การประเมินความรู้
๑. ควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน
๒. ควำมรู้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน
๓. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๔. นโยบำยและแผนระดั บ ชำติ ว่ ำ ด้ ว ยกำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม
๕. พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๕ คะแนน
๑๐ คะแนน

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน
(ปรนัย)

๒๒
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
แห่งชำติ ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ำรกิ จ กำรบ้ ำ นเมื อ งที่ ดี
๕ คะแนน
พ.ศ. ๒๕๓๔ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๗. ควำมรู้เฉพำะตำแหน่ง ประกอบด้วย
๕๐ คะแนน
- ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรบัญชีเบื้องต้น
- พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบี ย บกระทรวงกำรคลั งว่ำด้ว ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับ
เงิ น กำรจ่ ำ ยเงิ น กำรเก็ บ รั ก ษำเงิ น และกำรน ำเงิ น ส่ ง คลั ง
พ.ศ. ๒๕๖๒
- ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
- พระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
- ควำมรู้ เ กี่ ย วกั บ ระบบบริ ห ำรกำรเงิ น กำรคลั ง ภำครั ฐ แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
การประเมินครั้งที่ ๒ การประเมินความสามารถ ทักษะ และ ๑๐๐ คะแนน
สมรรถนะ
๑. ทักษะ ประสบกำรณ์และ/หรือควำมสำมำรถอื่น ๆ ที่อำจเป็น
ประโยชน์แก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
๒. สมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
๓. บุคลิกภำพทั่วไป ทัศนคติ กิริยำวำจำ และวุฒิภำวะทำงอำรมณ์
รวม
๒๐๐ คะแนน

วิธีการประเมิน

สอบสัมภาษณ์

