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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ 
แนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑. ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท)  

 กลุ่มงาน กลุ่มนโยบำยและแผนกองทุน/กลุ่มบริหำรกองทุน/กลุ่มติดตำมและประเมินผล 

อัตราว่าง ๒ อัตรำ 

 ค่าตอบแทน ๒๑,๐๐๐  บำท 

 ระยะเวลาการจ้าง 

ไม่เกินระยะเวลำของกรอบอัตรำก ำลัง (ตั้งแต่วันท ำสัญญำจ้ำง ถึง วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๘) 

สิทธิประโยชน์    
  ตำมระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ว่ำด้วยกำร

บริหำรงำนบุคคล กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ๑. ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสำขำวิชำ 
 ๒. เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะในงำนที่ปฏิบัติเป็นอย่ำงดี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร

ปฏิบัติงำนด้ำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน กำรติดตำมประเมินผล และกำรให้กำรสนับสนุนงบประมำณกองทุน 
เพ่ือด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน และตรงตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ศึกษำ วิเครำะห์ เพ่ือน ำมำประกอบก ำหนดนโยบำย แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี แผนกำร
เงิน แผนยุทธศำสตร์ระยะยำว แผนกำรปฏิบัติประจ ำปี และแผนบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุน เพ่ือเสนอต่อ
คณะอนุกรรมกำรก ำหนดกรอบนโยบำยกองทุน และคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 
 ๒. เสนอแนะนโยบำยและมำตรกำร และพัฒนำกรอบหลักเกณฑ์กำรให้กำรสนับสนุน
งบประมำณกองทุนเพ่ือด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ 
 ๓. รวบรวมข้อมูลวิเครำะห์ ประมวลผล กลั่นกรอง และเสนอควำมเห็น ติดตำม และประเมินผล
เกี่ยวกับโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนเงินกองทุน กำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติกำร กำรจัดท ำข้อมูลสถิติและรำยงำนผลเพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองพิจำรณำโครงกำร
และคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 
 ๔. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีกำรประเมิน 
ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่ ๑  การประเมินความรู้ 
๑. ควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน 

๑๐๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 

สอบข้อเขียน 
(ปรนัย) 
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หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๒. ควำมรู้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 
๓. ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๔. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 
๕.  พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทั ล เ พ่ือ เศรษฐกิจและสั งคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่
ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗. ควำมรู้เฉพำะต ำแหน่ง ประกอบด้วย 
    - ควำมรู้ เ กี่ ย ว กั บดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ เ ศรษฐกิ จและสั ง คม  ( Digital 
Economy)/แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี 
    - ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ กำร
จัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรบริหำรโครงกำร กำรติดตำมและ
ประเมินผล และกำรจัดท ำงบประมำณ 

๑๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
๕ คะแนน 

 
๑๐ คะแนน 

 
 
 

๕ คะแนน 
 
 
๕๐ คะแนน 

 
 
 
 
 

การประเมินครั้งที่  ๒  การประเมินความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 
๑. ทักษะ ประสบกำรณ์และ/หรือควำมสำมำรถอ่ืน ๆ ที่อำจเป็น
ประโยชน์แก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
๒. สมรรถนะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
๓. บุคลิกภำพทั่วไป ทัศนคติ กิริยำวำจำ และวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ 

๑๐๐ คะแนน 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐ คะแนน  
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๒. ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)  

 กลุ่มงาน กลุ่มนโยบำยและแผนกองทุน/กลุ่มบริหำรกองทุน/กลุ่มติดตำมและประเมินผล 

อัตราว่าง ๓  อัตรำ 

 ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐  บำท 

 ระยะเวลาการจ้าง 

ไม่เกินระยะเวลำของกรอบอัตรำก ำลัง (ตั้งแต่วันท ำสัญญำจ้ำง ถึง วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๘) 

สิทธิประโยชน์    
  ตำมระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ว่ำด้วยกำร

บริหำรงำนบุคคล กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ๑. ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสำขำวิชำ 
 ๒. เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะในงำนที่ปฏิบัติเป็นอย่ำงดี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนเบื้องต้น โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน

ปฏิบัติงำนภำยใต้ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ๑. ศึกษำ วิเครำะห์ เพ่ือน ำมำประกอบก ำหนดนโยบำย แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี แผนกำร
เงิน แผนยุทธศำสตร์ระยะยำว แผนกำรปฏิบัติประจ ำปี และแผนบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุน เพ่ือเสนอต่อ
คณะอนุกรรมกำรก ำหนดกรอบนโยบำยกองทุน และคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 
 ๒. เสนอแนะนโยบำยและมำตรกำร และพัฒนำกรอบหลักเกณฑ์กำรให้กำรสนับสนุน
งบประมำณกองทุนเพ่ือด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ 
 ๓. รวบรวมข้อมูลวิเครำะห์ ประมวลผล กลั่นกรอง และเสนอควำมเห็น ติดตำม และประเมินผล
เกี่ยวกับโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนเงินกองทุน กำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย ยุ ทธศำสตร์ แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติกำร กำรจัดท ำข้อมูลสถิติและรำยงำนผลเพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองพิจำรณำโครงกำร
และคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 
 ๔. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีกำรประเมิน 
ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่ ๑  การประเมินความรู้ 
๑. ควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน 
๒. ควำมรู้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 
๓. ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๔. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 
๕.  พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทั ล เ พ่ือ เศรษฐกิจและสั งคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

๑๐๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
๕ คะแนน 

 
๑๐ คะแนน 

 

สอบข้อเขียน 
(ปรนัย) 

 
 
 
 
 



๙ 

 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
แห่งชำติ ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง  
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗. ควำมรู้เฉพำะต ำแหน่ง ประกอบด้วย 
    - ควำมรู้ เ กี่ ย ว กั บดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ เ ศรษฐกิ จและสั ง คม  ( Digital 
Economy)/แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี 
    - ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ กำร
จัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรบริหำรโครงกำร กำรติดตำมและ
ประเมินผล และกำรจัดท ำงบประมำณ 

 
 

๕ คะแนน 
 
 
๕๐ คะแนน 

การประเมินครั้งที่  ๒  การประเมินความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 
๑. ทักษะ ประสบกำรณ์และ/หรือควำมสำมำรถอ่ืน ๆ  ที่อำจเป็น
ประโยชน์แก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
๒. สมรรถนะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
๓. บุคลิกภำพทั่วไป ทัศนคติ กิริยำวำจำ และวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ 

๑๐๐ คะแนน 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐ คะแนน  

 
  



๑๐ 

 

๓. ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาโท) 

 กลุ่มงาน กลุ่มนโยบำยและแผนกองทุน/กลุ่มบริหำรกองทุน/กลุ่มติดตำมและประเมินผล 

อัตราว่าง ๓  อัตรำ 

 ค่าตอบแทน ๒๒,๗๕๐  บำท 

 ระยะเวลาการจ้าง 

ไม่เกินระยะเวลำของกรอบอัตรำก ำลัง (ตั้งแต่วันท ำสัญญำจ้ำง ถึง วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๘) 

สิทธิประโยชน์    
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่ำด้วยกำร

บริหำรงำนบุคคล กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ๑. ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบเท่ำได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำใดวิชำหนึ่ง 
ทำงคอมพิวเตอร์ 
 ๒. เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะในงำนที่ปฏิบัติเป็นอย่ำงดี 
 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์

และควำมช ำนำญงำน ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ค่อนข้ำงยำก 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ๑. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรดูแลระบบสำรสนเทศของกองทุน ให้มีมำตรฐำนและประสิทธิภำพ
สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนของกองทุน และครอบคลุมขั้นตอนกำรขอรับกำรจัดสรรเงินกองทุนได้ทั้งหมด 
 ๒. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ และพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำร กิจกรรม งำนวิจัย 
และพัฒนำที่ขอรับกำรส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจำกกองทุน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรกลั่นกรอง
พิจำรณำโครงกำร และคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 
 ๓. จัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้
ประกอบกำรพิจำรณำ ก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ และมำตรกำรต่ำง ๆ 
 ๔. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหำหรือข้อสงสัยในกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
 ๕. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีกำรประเมิน 
ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่ ๑  การประเมินความรู้ 
๑. ควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน 
๒. ควำมรู้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 
๓. ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๔. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

๑๐๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
๕ คะแนน 

 

สอบข้อเขียน 
(ปรนัย) 

 
 
 
 



๑๑ 

 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๕. พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 
๒๕๖๐  ระเบียบคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
๖. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่
ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗. ควำมรู้เฉพำะต ำแหน่ง ประกอบด้วย 
    - ควำมรู้ เ กี่ ย ว กั บดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ เ ศรษฐกิ จและสั ง คม  ( Digital 
Economy)/แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี 
    - ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรใช้ภำษำ
ทำงคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำระบบ ระบบเครือข่ำย และ
มำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
    - พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๔๖๒ 
    - นโยบำยควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
    - พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๑๐ คะแนน 
 
 
 

๕ คะแนน 
 
 

๕๐ คะแนน 
 

 
 

 

การประเมินครั้งที่  ๒  การประเมินความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 
๑. ทักษะ ประสบกำรณ์และ/หรือควำมสำมำรถอ่ืน ๆ ที่อำจเป็น
ประโยชน์แก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
๒. สมรรถนะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
๓. บุคลิกภำพทั่วไป ทัศนคติ กิริยำวำจำ และวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ 

๑๐๐ คะแนน 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐ คะแนน  
  



๑๒ 

 

๔. ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) 

 กลุ่มงาน กลุ่มนโยบำยและแผนกองทุน/กลุ่มบริหำรกองทุน/กลุ่มติดตำมและประเมินผล 

อัตราว่าง ๓  อัตรำ 

 ค่าตอบแทน ๑๙,๐๐๐  บำท 

 ระยะเวลาการจ้าง 

ไม่เกินระยะเวลำของกรอบอัตรำก ำลัง (ตั้งแต่วันท ำสัญญำจ้ำง ถึง วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๘) 

สิทธิประโยชน์    
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่ำด้วยกำร

บริหำรงำนบุคคล กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ๑. ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบเท่ำได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำใดวิชำหนึ่ง 
ทำงคอมพิวเตอร์ 
 ๒. เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะในงำนที่ปฏิบัติเป็นอย่ำงดี 
 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนเบื้องต้น โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน

ปฏิบัติงำนภำยใต้ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ๑. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรดูแลระบบสำรสนเทศของกองทุน ให้มีมำตรฐำนและประสิทธิภำพ
สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนของกองทุน และครอบคลุมขั้นตอนกำรขอรับกำรจัดสรรเงินกองทุนได้ทั้งหมด 
 ๒. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ และพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำร กิจกรรม งำนวิจัย 
และพัฒนำที่ขอรับกำรส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจำกกองทุน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรกลั่นกรอง
พิจำรณำโครงกำร และคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 
 ๓. จัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้
ประกอบกำรพิจำรณำ ก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ และมำตรกำรต่ำง ๆ 
 ๔. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหำหรือข้อสงสัยในกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
 ๕. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีกำรประเมิน 
ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่ ๑  การประเมินความรู้ 
๑. ควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน 
๒. ควำมรู้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 
๓. ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๔. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

๑๐๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
๕ คะแนน 

 

สอบข้อเขียน 
(ปรนัย) 

 
 
 
 



๑๓ 

 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๕. พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 
๒๕๖๐  ระเบียบคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
๖. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง 
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗. ควำมรู้เฉพำะต ำแหน่ง ประกอบด้วย 
    - ควำมรู้ เ กี่ ย ว กั บดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ เ ศรษฐกิ จและสั ง คม  ( Digital 
Economy)/แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี 
    - ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรใช้ภำษำ
ทำงคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำระบบ ระบบเครือข่ำย และ
มำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
    - พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๔๖๒ 
    - นโยบำยควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
    - พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๑๐ คะแนน 
 
 
 

๕ คะแนน 
 
 

๕๐ คะแนน 
 

 
 

 

การประเมินครั้งที่  ๒  การประเมินความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 
๑. ทักษะ ประสบกำรณ์และ/หรือควำมสำมำรถอ่ืน ๆ  ที่อำจเป็น
ประโยชน์แก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
๒. สมรรถนะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
๓. บุคลิกภำพทั่วไป ทัศนคติ กิริยำวำจำ และวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ 

๑๐๐ คะแนน 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐ คะแนน  
  



๑๔ 

 

๕. ต าแหน่ง นิติกร 

 กลุ่มงาน กลุ่มบริหำรกองทุน 

 อัตราว่าง ๑  อัตรำ 

 ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐  บำท 

 ระยะเวลาการจ้าง 

ไม่เกินระยะเวลำของกรอบอัตรำก ำลัง (ตั้งแต่วันท ำสัญญำจ้ำง ถึง วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๘) 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่ เทียบเท่ำได้ในระดับเดียวกัน  
ในสำขำวิชำนิติศำสตร์  

สิทธิประโยชน์    

ตำมระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคล กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับ

งำนนิติกร ภำยใต้กำรก ำกับแนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ๑. เสนอควำมเห็นแก่ผู้บังคับบัญชำในกำรตอบข้อหำรือ หรือวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับระเบียบทำง
รำชกำรที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของกองทุน เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำ 
 ๒. ศึกษำข้อมูล รวบรวมแสวงหำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย เสนอควำมเห็นในกำรด ำเนินกำร
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้ำรำชกำร กำรร้องทุกข์ กำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำม
กฎหมำยปกครองที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรรำชกำรและด ำเนินคดีของกองทุน 
 ๓. ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในข้อ
กฎหมำยที่เป็นปัญหำ และให้ควำมรู้ถึงข้อกฎหมำยที่เป็นปัญหำ และให้ควำมรู้ถึงข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเป็น
ประโยชน์กับกำรด ำเนินงำนของบุคคลหรือหน่วยงำนดังกล่ำว 
 ๔. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธี กำรประเมิน 

ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่ ๑  การประเมินความรู้ 
๑. ควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน 
๒. ควำมรู้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 
๓. ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๔. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

๑๐๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
๕ คะแนน 

 
 

สอบข้อเขียน 
(ปรนัย) 

 
 
 
 
 



๑๕ 

 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๕. พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖.  พระรำชบัญญัติ ร ะ เบี ยบบริหำรกิจกำรบ้ ำน เมื อ งที่ ดี   
พ.ศ. ๒๕๓๔ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗. ควำมรู้เฉพำะต ำแหน่ง ประกอบด้วย 
    - ควำมรู้ เกี่ยวกับกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมแพ่ง 
    - กฎหมำยอำญำ และกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
    - ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
    - พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
    - พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่   
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
    - พระรำชบัญญัติ ว่ ำด้ วยกำรกระท ำควำมผิด เกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
    - พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
    - พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    - พระรำชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    - พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    - พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    - พระรำชบัญญัติ ว่ ำด้ ว ยธุ รกรรมทำง อิ เล็ กทรอนิ กส์   
พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้โขเพ่ิมเติม 
    - กฎหมำยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ 
    - พระรำชบัญญัติอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต
ของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๐ คะแนน 
 
 
 

๕ คะแนน 
 
 

๕๐ คะแนน 
 
 

การประเมินครั้งที่ ๒  การประเมินความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 
๑. ทักษะ ประสบกำรณ์และ/หรือควำมสำมำรถอ่ืน ๆ ที่อำจเป็น
ประโยชน์แก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
๒. สมรรถนะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 

๑๐๐ คะแนน 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 



๑๖ 

 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๓. บุคลิกภำพทั่วไป ทัศนคติ กิริยำวำจำ และวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ 
รวม ๒๐๐ คะแนน  

 

  



๑๗ 

 

๖. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 กลุ่มงาน ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

อัตราว่าง ๒  อัตรำ 

ค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐  บำท 

  ระยะเวลาการจ้าง 

ไม่เกินระยะเวลำของกรอบอัตรำก ำลัง (ตั้งแต่วันท ำสัญญำจ้ำง ถึง วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๘) 

สิทธิประโยชน์   

ตำมระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคล กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่ำในระดับเดียวกันในสำขำวิชำหรือคุณวุฒิอย่ำง
อ่ืนที่เทียบเท่ำในสำขำท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่ 
 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงำนขั้นต้นเกี่ยวกับกำรพัสดุที่ไม่ยำก ภำยใต้กำรก ำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตำม
ค ำสั่งหรือแบบ หรือแนวทำงปฏิบัติที่มีอยู่อย่ำงแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ปฏิบัติงำนพัสดุในกำรจัดหำ จัดซื้อ ว่ำจ้ำง กำรเก็บรักษำ น ำส่ง กำรซ่อมแซม และ
บ ำรุงรักษำพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ เพ่ือให้อยู่ในสภำพดีพร้อมต่อกำรใช้งำน ให้ถูกต้อง
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. ท ำทะเบียนกำรเบิกจ่ำยพัสดุ กำรเก็บรักษำใบส ำคัญหลักฐำนและเอกสำรเกี่ยวกับพัสดุ  
เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลไว้ในกำรด ำเนินงำน 
 ๓. ร่ำงและตรวจสัญญำซื้อ สัญญำจ้ำง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ 
เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรด ำเนินงำน 
 ๔. รำยงำนสรุปควำมเห็นเกี่ยวกับงำนพัสดุเพ่ือจัดท ำรำยงำน และน ำเสนอผู้บังคับบัญชำ 
 ๕. ศึกษำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับงำนพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนำให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ
และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ๖. ชี้แจงรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงำนพัสดุให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ๗. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีกำรประเมิน 

ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่ ๑  การประเมินความรู้ 
๑. ควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน 

๑๐๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 

สอบข้อเขียน 
(ปรนัย) 



๑๘ 

 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๒. ควำมรู้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 
๓. ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๔. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 
๕.  พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทั ล เ พ่ือ เศรษฐกิจและสั งคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่
ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗. ควำมรู้เฉพำะต ำแหน่ง ประกอบด้วย 
     - พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     - ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
๕ คะแนน 

 
๑๐ คะแนน 

 
 
 

๕ คะแนน 
 

 
๕๐ คะแนน 

 
 
 
 
 

การประเมินครั้งที่  ๒  การประเมินความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 
๑. ทักษะ ประสบกำรณ์และ/หรือควำมสำมำรถอ่ืน ๆ ที่อำจเป็น
ประโยชน์แก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
๒. สมรรถนะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
๓. บุคลิกภำพทั่วไป ทัศนคติ กิริยำวำจำ และวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ 

๑๐๐ คะแนน 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐ คะแนน  
  



๑๙ 

 

๗. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

กลุ่มงาน กลุ่มนโยบำยและแผนกองทุน/กลุ่มบริหำรกองทุน/กลุ่มติดตำมและประเมินผล 

อัตราว่าง  ๓  อัตรำ 

ค่าตอบแทน  ๑๓,๘๐๐  บำท 

 ระยะเวลาการจ้าง 

ไม่เกินระยะเวลำของกรอบอัตรำก ำลัง (ตั้งแต่วันท ำสัญญำจ้ำง ถึง วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๘) 

สิทธิประโยชน์    
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ว่ำด้วยกำร

บริหำรงำนบุคคล กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่ำในระดับเดียวกันในสำขำวิชำหรือคุณวุฒิอย่ำง

อ่ืนที่เทียบเท่ำในสำขำท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่ 
 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนเบื้องต้น โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน

ปฏิบัติงำนภำยใต้ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ๑. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรงำนทั่วไป งำนสำรบรรณ งำนบริกำรทั่วไป เช่น กำรรับส่ง 
ลงทะเบียน ร่ำงหนังสือโต้ตอบ กำรบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งำนต่ำง ๆ ด ำเนินไปได้โดยสะดวก รำบรื่น และ
มีหลักฐำนตรวจสอบได ้
 ๒. รวบรวมข้อมูล เอกสำร หลักฐำนหนังสือ ตำมระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกต่อกำรค้นหำ 
และเป็นหลักฐำนทำงรำชกำร 
 ๓. รวบรวมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน และข้อมูลต่ำง ๆ น ำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพ่ือน ำไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนต่อไป 
 ๔. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน และคณะอนุกรรมกำร
ชุดต่ำง ๆ 
 ๕. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนกองทุน 
 ๖. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธี กำรประเมิน 

ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่ ๑  การประเมินความรู้ 
๑. ควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน 
๒. ควำมรู้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 
๓. ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๔. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

๑๐๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
๕ คะแนน 

 

สอบข้อเขียน 
(ปรนัย) 

 
 
 
 



๒๐ 

 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๕. พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖.  พระรำชบัญญัติ ร ะ เบี ยบบริหำรกิจกำรบ้ ำน เมื อ งที่ ดี   
พ.ศ. ๒๕๓๔ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗. ควำมรู้เฉพำะต ำแหน่ง ประกอบด้วย 
 - ระ เบี ยบส ำนั กนำยกรั ฐมนตรี ว่ ำด้ วยงำนสำรบรรณ  
พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 - ระเบียบว่ ำด้ วยกำรรั กษำควำมลับของทำงรำชกำร  
พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 - ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัย
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 - พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 - พระรำชบัญญัติจดหมำยเหตุแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 - พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 - ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรส ำนักงำน 

๑๐ คะแนน 
 
 
 

๕ คะแนน 
 
 

๕๐ คะแนน 
 
 

 

การประเมินครั้งที่ ๒  การประเมินความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 
๑. ทักษะ ประสบกำรณ์และ/หรือควำมสำมำรถอ่ืน ๆ ที่อำจเป็น
ประโยชน์แก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
๒. สมรรถนะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
๓. บุคลิกภำพทั่วไป ทัศนคติ กิริยำวำจำ และวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ 

๑๐๐ คะแนน 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐ คะแนน  

 

  



๒๑ 

 

๘. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 กลุ่มงาน กลุ่มบริหำรกองทุน/กลุ่มติดตำมและประเมินผล 

 อัตราว่าง ๓  อัตรำ 

 ค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐  บำท 

 ระยะเวลาการจ้าง 

ไม่เกินระยะเวลำของกรอบอัตรำก ำลัง (ตั้งแต่วันท ำสัญญำจ้ำง ถึง วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๘) 

สิทธิประโยชน์    

ตำมระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคล กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

  ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่ำในระดับเดียวกันในสำขำวิชำหรือทำงบัญชี
พำณิชยกำร เลขำนุกำร บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทั่วไป 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนเบื้องต้น โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน 
ปฏิบัติงำนภำยใต้ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. จัดท ำบัญชีงบดุล งบกำรเงินและบัญชีท ำกำร เอกสำรรำยงำนควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงิน 
เพ่ือแสดงสถำนะทำงกำรเงินและใช้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตำมระเบียบวิธีกำรบัญชีของกองทุน 
 ๒. กำรประสำนงำนกับส ำนักงำน กสทช. และกระทรวงกำรคลัง เกี่ยวกับกำรน ำส่งเงินเข้ำ
กองทุน รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ดูแลกำรรับและจ่ำยเงิน ตรวจสอบเอกสำรส ำคัญกำรรับ - จ่ำยเงิน เพ่ือให้เกิดควำมถูกต้อง
ในกำรรับ - จ่ำยเงินของกองทุน และมีประสิทธิภำพ 
 ๔. จัดท ำแผนกำรเงิน และค ำขอประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปีของกองทุน 
 ๕. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธี กำรประเมิน 

ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่ ๑  การประเมินความรู้ 
๑. ควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน 
๒. ควำมรู้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 
๓. ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๔. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 
๕. พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

๑๐๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
๕ คะแนน 

 
๑๐ คะแนน 

 

สอบข้อเขียน 
(ปรนัย) 

 
 
 
 
 



๒๒ 

 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
แห่งชำติ ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖.  พระรำชบัญญัติ ร ะ เบี ยบบริหำรกิจกำรบ้ ำน เมื อ งที่ ดี   
พ.ศ. ๒๕๓๔ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗. ควำมรู้เฉพำะต ำแหน่ง ประกอบด้วย 
    - ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรบัญชีเบื้องต้น 
    - พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    - ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    - ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับ
เงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    - ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    - พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    - พระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    - ควำมรู้เกี่ยวกับระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 
 

๕ คะแนน 
 
 

๕๐ คะแนน 
 
 

การประเมินครั้งที่ ๒  การประเมินความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 
๑. ทักษะ ประสบกำรณ์และ/หรือควำมสำมำรถอ่ืน ๆ ที่อำจเป็น
ประโยชน์แก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
๒. สมรรถนะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
๓. บุคลิกภำพทั่วไป ทัศนคติ กิริยำวำจำ และวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ 

๑๐๐ คะแนน 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐ คะแนน  

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

