-1รายละเอียดของงานและเงื่อนไขการจางงาน (TOR)
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาขอมูลภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล
ภายใตโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
การจางงานการจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitizing Government Data)
ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
1. ความเปนมา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการโดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เปนหนวยบูรณาการโครงการ (System
Integrator) การจัดทําขอมูลขนาดใหญของชุมชน (Community Big Data) และจางนักศึกษา บัณฑิตจบใหม
และประชาชนทั่วไปรวมพัฒนาพื้นที่ ฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นตาง ๆ ตามปญหา
และความตองการของชุมชน โดยสวนหนึ่งไดดําเนินการรวมกับสํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องคการมหาชน) ในการจางเหมาบัณฑิตจบใหม ตําบลละ 2 คน รวม 6,000 คน เพื่อจัดทําขอมูลราชการในพื้นที่
เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitizing Government Data) ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนไดเขารวมโครงการดังกลาว
และไดรับการจัดสรรนักศึกษาจบใหมในภาพรวม 1,943 อัตรา โดยปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย กรมการพัฒนาชุมชนโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
จึงกําหนดชื่อตําแหนงของผูรับจางวา “นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ นพร.” และขอบเขตของงานและเงื่อนไข
การจางงานเพื่อใหการดําเนินการตามโครงการดังกลาวประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหเกิดการจางงานบัณฑิตจบใหมที่วางงาน และไมมีคาตอบแทน คาจาง จากหนวยงานอื่นของภาครัฐ
และภาคเอกชน และไมไดรับความชวยเหลือในการจางงานจากภาครัฐที่ใหการชวยเหลืออยูในการจัดทําขอมูล
ราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
3. คุณสมบัติของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
คุณสมบัติของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเปนไปตามที่สถาบันการศึกษาผูวาจางกําหนดตามขอตกลงการจางงาน
4. ขอบเขตและลักษณะของงานที่จาง
นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตองดําเนินการรวบรวม/บันทึก/รายงานขอมูล ใหครบถวนตามจํานวนเปาหมายที่มี
อยูในพื้นทีอ่ ําเภอที่รับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมาย ดังตอไปนี้
ลําดับที่
ภารกิจ
ลักษณะงาน/หนาที่ความรับผิดชอบ
1 ดานการนําเขาขอมูล 1.1 ผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม
ประยุกตสู “โคก หนอง นา โมเดล”
เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน

เปาหมาย/เดือน
จํานวนเปาหมาย
เปนไปตามความ
รับผิดชอบของแต
ละอําเภอ

หมายเหตุ
การปฏิบัติงาน
ตองอยูภายใต
การกํากับดูแล
ของพัฒนาการ
อําเภอหรือผูที่
1.2 ผลความกาวหนาการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา จํานวนเปาหมาย ไดรับมอบหมาย
ศูนยเรียนรูทฤษฎีใหมรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" เปนไปตามความ

-2ลําดับที่

ภารกิจ

ลักษณะงาน/หนาที่ความรับผิดชอบ
เปาหมาย/เดือน
ของหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
รับผิดชอบของแต
เดือนละ ๒ ครั้ง ทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของเดือน ละอําเภอ
1.๓ ผลการประเมินความสุขมวลรวมของ
หมูบาน/ชุมชน (GVH) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ของหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564

จํานวนเปาหมาย
เปนไปตามความ
รับผิดชอบของแต
ละอําเภอ

1.๔ แผนพัฒนาตําบลในระบบศูนยขอมูลกลาง
ของทุกตําบลในอําเภอ
เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวันที่ ๒0 ของเดือน
(เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๔)

จํานวนเปาหมาย
เปนไปตามความ
รับผิดชอบของแต
ละอําเภอ

1.๕ ชื่อหมูบาน/ครัวเรือนเปาหมาย/รายได
ภายใตโครงการสรางความมั่นคงดานอาชีพและ
รายได กิจกรรมสรางและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน
ในระดับหมูบาน ตามแบบรายงานที่กําหนด
เดือนละ ๑ ครั้ง

จํานวนเปาหมาย
เปนไปตามความ
รับผิดชอบของแต
ละอําเภอ

1.๖ จํานวนกลุมอาชีพ/อาชีพ/รายได ภายใตโครงการ
สรางความมั่นคงดานอาชีพและรายได กิจกรรม
จัดตั้งและพัฒนากลุมอาชีพ ตามแบบรายงานที่กําหนด
เดือนละ ๑ ครั้ง

จํานวนเปาหมาย
เปนไปตามความ
รับผิดชอบของแต
ละอําเภอ

1.๗ ฐานขอมูลผูนําชุมชน เชน ขอมูล อช. ผูนํา อช.
องคกรสตรี ศอช. ในระบบศูนยขอมูลกลางให
เปนปจจุบัน โดยรายงานตามวาระการดํารง
ตําแหนงและปรับปรุงขอมูล
ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน 2564

จํานวนเปาหมาย
และระยะเวลา
การนําเขาขอมูล
เปนไปตามความ
รับผิดชอบของแต
ละอําเภอ

๑.๘ ผลการประเมินศักยภาพในระบบ cddhealthy
fund ใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔
โดยจัดเก็บ รวบรวม บันทึก และตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลดังนี้
๑) ขอมูลประเมินผลการดําเนินงานกองทุนชุมชน

จํานวนเปาหมาย
และระยะเวลา
การนําเขาขอมูล
เปนไปตามความ
รับผิดชอบของแต

หมายเหตุ
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ภารกิจ

ลักษณะงาน/หนาที่ความรับผิดชอบ
เปาหมาย/เดือน
ไดแก กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต และโครงการ ละอําเภอ
แกไขปญหาความยากจน
๒) ขอมูลประชาชนเขาถึงแหลงทุน
๑.๙ ขอมูลกองทุนชุมชนในระบบศูนยขอมูลกลาง
หรือฐานขอมูลอื่นตามที่กําหนด โดยจัดเก็บ รวบรวม
บันทึกและตรวจสอบขอมูล จํานวน 4 ฐานขอมูล
ดังนี้
๑) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต (ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔)
๒) โครงการแกไขปญหาความยากจน (ภายใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔)
3) ศูนยจัดการกองทุนชุมชน (ภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔)
4) รายงานผลการดําเนินงานของผูบําบัดยา
เสพติดของกองทุนแมของแผนดิน จํานวน ๓ ครั้ง
ไดแก เดือนเมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ๒๕64

จํานวนเปาหมาย
และระยะเวลา
การนําเขาขอมูล
เปนไปตามความ
รับผิดชอบของแต
ละอําเภอ

๑.๑๐ รายงานภาวะหนี้สินโครงการแกไขปญหา จํานวนเปาหมาย
ความยากจน (กข.คจ.)
และระยะเวลา
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
การนําเขาขอมูล
เปนไปตามความ
รับผิดชอบของแต
ละอําเภอ
๑.๑๑ ขอมูลการลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ รายงานสรุปผล
OTOP รายใหม ไปจนถึงจัดการขอมูลผูประกอบการ การบันทึก
รายเดิมที่เลิกกิจการ
1 ครั้ง/เดือน
(สรุปจํานวนผูยื่นขอลงทะเบียน/จํานวนผลิตภัณฑ
ที่ยื่นลงทะเบียนทั้งหมด โดยใหแบงตามประเภท
ผูประกอบการประเภทผลิตภัณฑ และ Quadrant
เดือนละ ๑ ครั้ง)
๑.๑๒ ขอมูลชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใน
เว็บแอปพลิเคชั่น (web application) CBT-APP
ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
โดยมีระยะเวลา ดังนี้

จํานวนเปาหมาย
เปนไปตามความ
รับผิดชอบของแต
ละอําเภอ

หมายเหตุ
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ภารกิจ

ลักษณะงาน/หนาที่ความรับผิดชอบ
๑) ออกแบบแบบสํารวจและวิธีการจัดเก็บ
พรอมรวบรวมขอมูลจากผูจัดเก็บ (กุมภาพันธ เมษายน ๒๕64)
2) นําขอมูลเขา CBT-APP ใหครบถวน
ตามจํานวนหมูบานเปาหมาย (พฤษภาคม มิถุนายน ๒๕64)
3) นําเขาขอมูลทุกครั้งเมื่อมีการอัพเดต
ขอมูล (กรกฎาคม ๒๕64 เปนตนไป)

เปาหมาย/เดือน
โดยรายงาน
สรุปผลการบันทึก
1 ครั้ง/เดือน

๑.๑๓ ขอมูลและเนื้อหาในเว็บไซตของสํานักงาน สัปดาหละ ๑ ครั้ง
พัฒนาชุมชนอําเภอใหเปนปจจุบัน ปรับปรุงขอมูล
ขาวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธหนวยงาน
อยางตอเนื่อง โดยรายงานสรุปผลการบันทึก
สัปดาหละ ๑ ครั้ง
๑.๑๔ ขอมูลการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนา ตามจํานวนผูยื่น
บทบาทสตรี
ขอสมัครสมาชิก

๒

๑.๑๕ สนับสนุนการดําเนินงานเตรียมความพรอม
ดานขอมูลของหนวยงาน ตามที่ไดรับมอบหมาย
ดานสนับสนุนการ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานในภารกิ จ งานของ
ดําเนินงานโครงการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ โดยลงพื้นที่อยางนอย
ตาง ๆ
๑ ครั้ง/สัปดาห พรอมวิเคราะหและสรุปผลเปน
รายเดือน ๑ ครั้ง/เดือน ดังตอไปนี้
2.1 แกไขปญหาความยากจน
2.2 หมูบานกองทุนแมของแผนดิน
2.3 กองทุนชุมชน
2.4 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 หมูบาน/ตําบลสารสนเทศตนแบบ
2.6 พัฒนากลุมอาชีพ
2.7 บูรณาการแผนพัฒนาตําบล
2.8 พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน
2.9 บริหารการจัดเก็บขอมูล จปฐ. และ กชช. ๒ค
2.10 กลไกประชารัฐ E3 SE
2.๑๑ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
กับภารกิจของหนวยงานดวยชองทาง Online และ
ชองทาง Offline
2.1๒ งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

จํานวนตามที่
ไดรับมอบหมาย
วิเคราะหและ
สรุปผลการลงพื้นที่
เดือนละ ๑ ครั้ง

หมายเหตุ

-55. รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจาง
5.1 ระยะเวลาการทํางานจาง
ระยะเวลาการทํางานจางเปนไปตามที่สถาบันการศึกษาผูวาจางกําหนดตามขอตกลงการจางงาน
5.2 สถานที่ทํางานที่จาง
สถานที่ทํางานที่จางเปนไปตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด ทั้งนี้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอาจ
เกลี่ยงานดานปอนขอมูลจากอําเภออื่น หรือเกลี่ยอัตรากําลังไดตามความเหมาะสมโดยไมกระทบตอภาระดาน
การเดินทางหรือคาใชจาย แตตองปฏิบัติงานในแตละพื้นที่อยางนอย 2 เดือน เวนแตมีเหตุผลความจําเปนที่ไมอาจ
หลีกเลี่ยงไดใหเปนดุลพินิจของพัฒนาการจังหวัดที่ตองขอความเห็นชอบจากสถาบันการศึกษาผูประสานงานใน
แตละพื้นที่ โดยตองคํานึงถึงความสมัครใจ ภาระคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือคาที่พักอาศัย
5.3 ระยะเวลาสงมอบงาน
นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตองสงรายงานการปฏิบัติงานภายในวันที่ 22 ของทุกเดือน แกผูควบคุมการปฏิบัติงาน
โดยคาดหวังผลผลิตจากการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายที่พัฒนาการจังหวัด และพัฒนาการอําเภอหรือผูที่
ไดรับมอบหมายกําหนด โดยนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลรับทราบแลวแตตนเดือน หรือเปนไปตามที่พัฒนาการจังหวัด
และพัฒนาการอําเภอหรือผูที่ไดรับมอบหมายกําหนด
6. หลักเกณฑวิธีปฏิบัติงาน
6.1 เวลาการปฏิบัติงาน
6.1.1 ปฏิบัติงานสัปดาหละ 5 วัน วันละ 7 ชั่วโมง ระหวางเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา
เวนเวลาพักกลางวัน (เวลา 12.00 นาฬิกา ถึงเวลา 13.00 นาฬิกา) ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัด และพัฒนาการอําเภอ
หรือผูที่ไดรับ มอบหมายอาจพิจารณากําหนดเวลาเริ่ มตนและสิ้นสุ ดการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับ
ปริมาณงานของแตละพื้นที่ แตตองมีระยะเวลาการทํางาน 7 ชั่วโมงตอวัน
6.1.2 ปฏิบัติงานวันจันทรถึงวันศุกร ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ
6.1.3 หากพัฒนาการจังหวัด และพัฒนาการอําเภอหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีความจําเปนตองให
นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาปฏิบัติงานนอกเวลางานปกติ หรือในวันหยุดประจําสัปดาห หรือในวันหยุดนักขัตฤกษ
อาจพิจารณาใหนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีวันลาหยุดพิเศษชดเชย
6.2 ขอบังคับการปฏิบัติงาน
6.2.1 ในการปฏิบัติงานแตละวัน ใหมีหลักฐานการลงลายมือชื่อในบัญชีควบคุมการปฏิบัติงานและมี
เจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานลงนามกํากับ หากนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไมมาปฏิบัติงานใหแจงตอพัฒนาการอําเภอ
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน เวนแตกรณีฉุกเฉินจําเปน
6.2.2 หามมิใหนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลดําเนินงานที่เกี่ยวของกับความลับของทางราชการ ซึ่งหากมีการเผยแพร
ขอมูลจะเกิดความเสียหาย
6.2.3 ระหวางการปฏิบัติงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต ไมประพฤติ
ในทางที่ทําใหเสื่อมเสียทั้งตอตนเองและกรมการพัฒนาชุมชน
6.2.4 ในการปฏิบัติงาน ถาเกิดความเสียหายใด ๆ ไมวาจะเกิดขึ้นแกกรมการพัฒนาชุมชน หรือบุคลากร
ของกรมการพัฒนาชุมชน หรือผูวาจาง หรือบุคคลภายนอก ซึ่งกอใหเกิดความชํารุดบกพรองเสียหายหรือการสูญหาย
แกทรัพยสินอันเปนผลสืบเนื่องมาจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยเจาหนาที่
ของกรมการพัฒนาชุมชนไมมีสวนผิดอยูดวย นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายแกกรมการพัฒนาชุมชน
หรือบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน หรือผูวาจาง หรือบุคคลภายนอก ตามจํานวนที่เสียหายจริงภายในระยะเวลา
ทีพ่ ัฒนาการจังหวัด และพัฒนาการอําเภอหรือผูที่ไดรับมอบหมายกําหนด

-66.2.5 พัฒนาการจังหวัด และพัฒนาการอําเภอหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีสิทธิตรวจและควบคุมการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่ระบุในบันทึกขอตกลงการจางงาน โดยมีสิทธิสั่งการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่จางนี้ได และ
นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตองปฏิบัติตามคําสั่งนั้นทุกประการ
6.2.6 พัฒนาการจังหวัด และพัฒนาการอําเภอหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีสิทธิที่จะทําการแกไขเพิ่มเติม
หรือลดงานจากบันทึกขอตกลงการจางงานไดทุกกรณี โดยไมตองเลิกบันทึกขอตกลงการจางงาน การเพิ่มหรือลดงาน
ตองจัดทําความตกลงกันใหมเพิ่มเติมเปนหนังสือแจงตอผูวาจาง
7. หลักเกณฑและขอปฏิบัติเกี่ยวกับการแตงกาย
เพื่อความเปนระเบียบ เรียบรอย ในการปฏิบัติงาน ใหนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแตงกายดวยชุดสุภาพเรียบรอยเหมาะสม
กับลักษณะงานที่ปฏิบัติในแตละพื้นที่ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น เวนแตพัฒนาการจังหวัด และ
พัฒนาการอําเภอหรือผูที่ไดรับมอบหมายกําหนดใหแตงกายอยางอื่นตามที่เห็นสมควร
8. การติดตามผลการปฏิบัติงาน
นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตองเตรียมขอมูลและเอกสารประกอบอื่น ๆ เมื่อผูวาจางหรือเปนไปตามที่พัฒนาการจังหวัด
และพัฒนาการอําเภอหรือผูที่ไดรับมอบหมาย กําหนดติดตามผลการปฏิบัติงาน
9. การสงตัวกลับผูวาจาง
9.1 นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ประสงคจะลาออกกอนครบกําหนดเวลาในขอตกลงการจางงาน จะตองยื่นหนังสือ
ลาออกจากการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 1 เดือน
9.2 นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอาจถูกสงตัวกลับผูวาจางไดในกรณีตาง ๆ ดังนี้
9.2.1 สิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือตกลงการจางงาน
9.2.2 ถานักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไมมาปฏิบัติงานติดตอกันในคราวเดียวกันเปนเวลาตั้งแต 5 วันขึ้นไป
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือมาปฏิบัติงานแตไมครบจํานวนเวลาที่กําหนด
9.2.3 ในกรณีที่ผูวาจาง มีเหตุจําเปนหรือมีความประสงคจะเลิกจางนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกอนครบ
กําหนดเวลาในบันทึกขอตกลงการจางงาน
9.2.4 ในกรณีที่นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทํางานบกพรองโดยไมเรียบรอยก็ดี หรือกระทําไมถูกตองตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการก็ดี เมื่อไดรับแจงนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจะตองรีบแกไขงานที่บกพรองให
เรียบรอยโดยเร็ว ถานักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไมรีบดําเนินการแกไขหรือไมปฏิบัติภายใน 3 วัน ตามที่พัฒนาการจังหวัด
พัฒนาการอําเภอหรือผูที่ไดรับมอบหมาย และผูควบคุมการปฏิบัติงานแจงใหทราบ
9.2.5 ในระหวางการปฏิบัติงานตามบันทึกขอตกลงการจางงาน หากนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลถูกรองเรียน
เกี่ยวกับความประพฤติในทางเสื่อมเสีย รวมถึงความไมซื่อสัตยสุจริต การแสวงหาประโยชนจากทางราชการ
การไมรักษาความลับของทางราชการ เมื่อพัฒนาการจังหวัด และพัฒนาการอําเภอหรือผูที่ไดรับมอบหมายได
พิจารณาสอบขอเท็จจริงตามความเหมาะสมและเปนธรรมแลวมีมูลความจริง
9.2.6 หากมีเหตุอันเชื่อไดวานักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจะไมสามารถปฏิบัติงานตามบันทึกขอตกลงการจางงาน
ตอไปได
9.2.7 หากนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลผิดขอตกลงขอใดขอหนึ่ง หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูวาจาง
หรือพัฒนาการจังหวัด หรือพัฒนาการอําเภอหรือผูที่ไดรับมอบหมาย หรือผูควบคุมการปฏิบัติงาน
9.2.8 ระหวางการปฏิบัติงานหากนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
*******************************************

