
 
 
         

   
 

ประกาศสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแต่งต้ัง 

ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ ท่ีว่าง 
 

 

  ด้วยสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน
เพ่ือเลื่อนข้ึนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงข้ึน  ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  ท่ีว่าง  ดังนี้ 

  ๑.  ตําแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก   
       ๑.๑  ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  ระดับชํานาญการพิเศษ   ตําแหน่งเลขท่ี  ๕๗     
สังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน     
       ๑.๒  ตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม  ระดับชํานาญการพิเศษ  ตําแหน่งเลขท่ี  ๓๙           
สังกัดกลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์  ศูนย์หอศิลป์ 

  ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ประกอบด้วย 
       ๒.๑  เป็นข้าราชการในสังกัดสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
       ๒.๒  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง) 
       ๒.๓  ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  โดยต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีในสายงานท่ีจะแต่งต้ัง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
       ๒.๔  มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งต้ังตาม
คุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง  ดังนี้ 
    ๑)  ผู้มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ต้องมีระยะเวลาข้ันตํ่าครบ  ๘ ปี 
    ๒)  ผู้มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ต้องมีระยะเวลาข้ันตํ่าครบ  ๖ ปี 
    ๓)  ผู้มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ต้องมีระยะเวลาข้ันตํ่าครบ  ๔ ปี 
  หมายเหตุ  กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบตามท่ีกําหนด อาจพิจารณานําระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานอ่ืน  ซ่ึงมีลักษณะเชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องหรือเก้ือกูลกับสายงาน
ท่ีจะแต่งต้ังมานับรวมเป็นระยะเวลาข้ันตํ่าได้ 

  ๓.  เอกสารท่ีต้องส่งประกอบการคัดเลือก 
       ๓.๑  ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 
       ๓.๒  เอกสารประกอบการคัดเลือกของผู้สมัคร (ตามแบบแนบท้ายประกาศ)  จํานวน  ๕ ชุด  
ดังนี้ 
 
             
 
             ๓.๒.๑ เอกสาร... 
 



 
         -๒- 
 
        ๓.๒.๑ เอกสารหมายเลข ๑  แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
        ๓.๒.๒ เอกสารหมายเลข ๒  แบบแสดงผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๓ ปี   
รอบท่ี ๑  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙   
รอบท่ี ๒  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘   
รอบท่ี ๓  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
        ๓.๒.๓ เอกสารหมายเลข ๓ แบบแสดงผลการเสนอผลงาน  โดยให้ผู้สมัครเสนอผลงาน    
ท่ีจะส่งเข้ารับการประเมิน  จํานวนไม่เกิน ๓ เรื่อง  และข้อเสนอแนวคิด / วิธีการเพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  
จํานวน ๑ เรื่อง  (ท้ังนี้ ผู้สมัครท่ีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินจะต้องจัดทําผลงานตามชื่อเรื่อง
ท่ีได้เสนอไว้ในเอกสารหมายเลข ๓) 
    ๓.๓  สําเนา ก.พ. ๗   
    ๓.๔  สําเนาปริญญาบัตรทุกระดับการศึกษา พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
    ๓.๕  แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ตามแบบแนบท้ายประกาศ) โดยมีผู้บังคับบัญชา 
ระดับสํานักหรือเทียบเท่าเป็นผู้ประเมินให้ผู้สมัครในสังกัด 
    ๓.๖  สําเนาคําสั่งรักษาราชการแทน / รักษาการในตําแหน่ง หรือคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าท่ี (เฉพาะในกรณีท่ีผู้สมัครมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งต้ัง  หรือได้ปฏิบัติหน้าท่ีในสายงานท่ี
จะแต่งต้ังไม่ครบ ๑ ปี  ตามข้อ ๒.๓) 
    ๓.๗  แบบคําชี้แจงเพ่ิมเติมรายละเอียดประกอบการพิจารณาคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาข้ันตํ่า 
(ตามแบบแนบท้ายประกาศ) เฉพาะในกรณีผู้สมัครมีระยะเวลาข้ันตํ่าไม่ครบตามข้อ ๒.๔ และต้องนําระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานอ่ืน ซ่ึงมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องหรือเก้ือกูลมานับรวม
เป็นระยะเวลาข้ันตํ่า 
    ๓.๘  เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๓ ปี ท่ีแท้จริงของผู้สมัคร 
    ท้ังนี้   เอกสารหลักฐานท่ีนํามายื่นท้ังหมด ตามข้อ ๓ ให้มีลายเซ็นจริงของผู้สมัครและ
ผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย ๑ ชุด และถ่ายสําเนาอีก ๕ ชุด 

  ๔.  วิธีการสมัคร 
        ให้ผู้มีสิทธิสมัครแจ้งความประสงค์พร้อมยื่นเอกสารประกอบท่ีคัดเลือก ได้ท่ีสํานักงาน
เลขานุการกรม  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ต้ังแต่วันท่ี ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันท่ี ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  (ในวัน และ
เวลาราชการ)    

  ๕.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 
       สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยให้มา
รายงานตัว  และแสดงความจํานงขอรับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง  หากผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินรายใดไม่มารายงานตัวตามวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีกําหนดหรือแจ้งความจํานงไม่ประสงค์ขอรับการประเมิน   
ผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีว่างในขณะนั้น  จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการข้ึนบัญชี 
 
 
 
           
           ท้ังนี้... 



 
 
            -๓- 
 
 
   

        ท้ังนี้ สามารถ Download File ใบสมัครและเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ทาง Website   
http://www.ocac.go.th/new-group-052.html)  

       ประกาศ  ณ  วันท่ี       กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
      (นางสาววิมลลักษณ์  ชูชาติ)   
                                                    ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           - ๔ - 

  หน้าท่ีความรับผิดชอบ  และลักษณะงานของตําแหน่งท่ีเปิดรับสมัครคัดเลือก 
(เอกสารแนบท้ายประกาศสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ลงวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
๑. ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ  ตําแหน่งเลขท่ี  ๕๗  สังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความ
ชํานาญงานสูงมากในด้านตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ียากมากและปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
      (๑)  กํากับดูแลการตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ ทรัพย์สิน 
และการบริหารด้านอ่ืน ๆ ของส่วนราชการ รวมท้ังการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีท่ีมีการทุจริต เพ่ือดูแลให้การใช้
งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด 
      (๒)  ควบคุมการออกแบบและการประเมินผลความเสี่ยงของการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เพ่ือนําไปสู่การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันลดความเสี่ยงต่อไป 
      (๓)  ดําเนินการเร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน งานหรือโครงการของ 
ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม  ตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ  เพ่ือให้ 
ผู้ตรวจสอบระดับกรมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
       (๔)  ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาและหน่วยรับตรวจ เช่น ให้คําแนะนําในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรม  เพ่ือถ่ายทอดความรู้
ท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด 

๒.  ด้านการวางแผน 
      (๑)  วางแผนการตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และการจัดทําแผนการตรวจสอบ
ประจําปี แผนการตรวจสอบระยะยาวของส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดแผนงานท่ีนําไปใช้ประกอบการดําเนินงานให้ได้
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
      (๒)  จัดทํา ปรับปรุงกฎบัตรของกลุ่มตรวจสอบภายใน เพ่ือให้เป็นมาตรฐานตามแนวทางท่ีหน่วยงาน
กลาง ท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้ 
      (๓) ร่วมกําหนดแนวทางการตรวจสอบ เ พ่ือใช้ประกอบแผนการตรวจสอบประจําปีของ             
กลุ่มตรวจสอบภายใน และเป็นแนวทางในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา 

๓.  ด้านการประสานงาน 
      (๑)  ประสานการทํางานร่วมกันท้ังภายในและภายนอก โดยมีบทบาทในการให้ความเห็น และ
คําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ร่วมงานในเรื่องท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกําหนดไว้ 
      (๒)  ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้เกิดผลงานร่วมท่ีเป็นประโยชน์สูงสุด 
ต่อสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
          (๓) ประสาน... 



 
                      - ๕ - 
 
      (๓)  ประสานและดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในส่วนราชการ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเก่ียวกับ การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๔.  ด้านการบริการ 
      (๑)  ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบข้อหารือ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงแก้ไข หรือ
พัฒนาการดําเนินงานให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ เพ่ือให้การดําเนินงานของส่วน
ราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ถูกต้อง และประหยัดงบประมาณ 
      (๒)  เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาความรู้และให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
      (๓)  จัดทําคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานและข้อกําหนด 
      (๔)  ให้ข้อเสนอแนะ และควบคุมการจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาองค์กรต่อไป 
 
๒. ตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ  ตําแหน่งเลข  ๓๙  สังกัดกลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์   
ศูนย์หอศิลป์ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซ่ึงต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านวิชาการวัฒนธรรมร่วมสมัย ปฏิบัติงานท่ี
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ียากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
      (๑)  กํากับดูแล การวิเคราะห์ วางแผน และให้คําปรึกษาหรือเสนอแนะการจัดโครงการ/กิจกรรม/
นิทรรศการ การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการหอศิลป์ เพ่ือเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
      (๒)  กํากับดูแล  การวิเคราะห์ และให้คําปรึกษาหรือเสนอแนะการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมงาน
วิชาการในการบริหารจัดการหอศิลป์ท้ังในและต่างประเทศเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานของสํานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยบรรลุเป้าหมาย 
      (๓)  กํากับดูแล และให้คําปรึกษาในการติดต่อ  ประสานงานศิลปิน ภัณฑารักษ์ และบุคลากรด้าน
ศิลปะร่วมสมัย ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสร้างเครือข่ายบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยของประเทศไทย 
      (๔)  กํากับดูแล ควบคุม และติดตาม การประเมินผลกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ
หอศิลป์ร่วมสมัยท้ังในและต่างประเทศให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/งาน/โครงการต่าง ๆ ของสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 
           (๕) กํากับ... 



        - ๖ - 
 
      (๕)  กํากับดูแล  ควบคุมการบริหารจัดการงานหอศิลป์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน การจัด
นิทรรศการ และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการ
หอศิลป์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรฐานสากล สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในภาพรวม
ต่อไป 
      (๖)  กํากับดูแล ควบคุม และการวิ เคราะห์ ข้อมูลเพ่ือการแสวงหา และจัดหาผลงานทาง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือเป็นสมบัติของชาติ ในการเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตามภารกิจของ
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
      (๗)  ปฏิ บัติงานและสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายเพ่ือสนับสนุนให้สํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว้ 
  

๒.  ด้านการวางแผน 
      (๑)  กําหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลา และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานของส่วนบริหาร
อัตรากําลัง เพ่ือเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไว้ 
      (๒)  วางแผนกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการ
บริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยของไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      (๓)  ร่วมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน มาตรฐาน กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของงานด้านการ
บริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

๓.  ด้านการประสานงาน 
 (๑) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองต้น        
แก่สมาชิกในทีมงาน ศิลปิน เครือข่าย องค์กรเครือข่ายหรือหน่วยงานด้านศิลปะอ่ืน ๆ ท้ังในและต่างประเทศ 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว้ 
 (๒) ประสานและดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในส่วนราชการ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัฒนาและยกระดับหอศิลป์ให้มีคุณภาพและศักยภาพในการรองรับกิจกรรมระดับต่าง ๆ 

๔.  ด้านการบริการ 

 (๑) ให้คําปรึกษา แนะนําแหล่งเรียนรู้งานศิลปะร่วมสมัย หรือคําแนะนํา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น        
แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวกับการดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
งานด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ 
 (๒) ให้ข้อเสนอแนะ หรือท่ีปรึกษาในการร่วมจัดทําเอกสาร ตํารา คู่มือ สื่อ และเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้และความเข้าใจด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ให้เพ่ิมสูงข้ึน 
 
 



 
 
 
 


