ประกาศสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ที่ว่าง
ด้วยสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ที่ว่าง ดังนี้
๑. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ ๕๗
สังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน
๑.๒ ตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ ๓๙
สังกัดกลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ ศูนย์หอศิลป์
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ประกอบด้วย
๒.๑ เป็นข้าราชการในสังกัดสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
๒.๒ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง)
๒.๓ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งตั้ง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตาม
คุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้
๑) ผู้มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องมีระยะเวลาขั้นต่ําครบ ๘ ปี
๒) ผู้มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ต้องมีระยะเวลาขั้นต่ําครบ ๖ ปี
๓) ผู้มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ต้องมีระยะเวลาขั้นต่ําครบ ๔ ปี
หมายเหตุ กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กําหนด อาจพิ จารณานําระยะเวลาการดํ ารง
ตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งมีลักษณะเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงาน
ที่จะแต่งตั้งมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ําได้
๓. เอกสารที่ต้องส่งประกอบการคัดเลือก
๓.๑ ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย
๓.๒ เอกสารประกอบการคัดเลือกของผู้สมัคร (ตามแบบแนบท้ายประกาศ) จํานวน ๕ ชุด
ดังนี้

๓.๒.๑ เอกสาร...

-๒๓.๒.๑ เอกสารหมายเลข ๑ แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
๓.๒.๒ เอกสารหมายเลข ๒ แบบแสดงผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๓ ปี
รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
รอบที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๓.๒.๓ เอกสารหมายเลข ๓ แบบแสดงผลการเสนอผลงาน โดยให้ผู้สมัครเสนอผลงาน
ที่จะส่งเข้ารับการประเมิน จํานวนไม่เกิน ๓ เรื่อง และข้อเสนอแนวคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
จํานวน ๑ เรื่อง (ทั้งนี้ ผู้สมัครที่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินจะต้องจัดทําผลงานตามชื่อเรื่อง
ที่ได้เสนอไว้ในเอกสารหมายเลข ๓)
๓.๓ สําเนา ก.พ. ๗
๓.๔ สําเนาปริญญาบัตรทุกระดับการศึกษา พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๓.๕ แบบประเมินคุณลั กษณะของบุ คคล (ตามแบบแนบท้ายประกาศ) โดยมี ผู้บังคับบั ญชา
ระดับสํานักหรือเทียบเท่าเป็นผู้ประเมินให้ผู้สมัครในสังกัด
๓.๖ สําเนาคําสั่ งรักษาราชการแทน / รั กษาการในตําแหน่ ง หรือคํ าสั่งมอบหมายให้ ปฏิบั ติ
หน้าที่ (เฉพาะในกรณีที่ผู้สมัครมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่
จะแต่งตั้งไม่ครบ ๑ ปี ตามข้อ ๒.๓)
๓.๗ แบบคําชี้แจงเพิ่มเติมรายละเอียดประกอบการพิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นต่ํา
(ตามแบบแนบท้ายประกาศ) เฉพาะในกรณีผู้สมัครมีระยะเวลาขั้นต่ําไม่ครบตามข้อ ๒.๔ และต้องนําระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมานับรวม
เป็นระยะเวลาขั้นต่ํา
๓.๘ เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๓ ปี ที่แท้จริงของผู้สมัคร
ทั้ ง นี้ เอกสารหลั ก ฐานที่ นํ า มายื่ น ทั้ ง หมด ตามข้ อ ๓ ให้ มี ล ายเซ็ น จริ งของผู้ ส มั ค รและ
ผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย ๑ ชุด และถ่ายสําเนาอีก ๕ ชุด
๔. วิธีการสมัคร
ให้ ผู้ มี สิ ทธิ สมั ครแจ้ งความประสงค์ พร้ อมยื่ นเอกสารประกอบที่ คั ดเลื อก ได้ ที่ สํ านั กงาน
เลขานุการกรม กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ในวัน และ
เวลาราชการ)
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยให้มา
รายงานตัว และแสดงความจํานงขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง หากผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินรายใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดหรือแจ้งความจํานงไม่ประสงค์ขอรับการประเมิน
ผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ว่างในขณะนั้น จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการขึ้นบัญชี

ทั้งนี้...

-๓-

ทั้งนี้ สามารถ Download File ใบสมัครและเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ทาง Website
http://www.ocac.go.th/new-group-052.html)
ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ)
ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

-๔หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานของตําแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
(เอกสารแนบท้ายประกาศสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑. ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ ๕๗ สังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความ
ชํานาญงานสูงมากในด้านตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) กํากับดูแลการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ ทรัพย์สิน
และการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ รวมทั้งการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริต เพื่อดูแลให้การใช้
งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
(๒) ควบคุมการออกแบบและการประเมินผลความเสี่ยงของการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อนําไปสู่การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันลดความเสี่ยงต่อไป
(๓) ดําเนินการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน งานหรือโครงการของ
ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม ตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ เพื่อให้
ผู้ตรวจสอบระดับกรมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
(๔) ถ่ า ยทอดความรู้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ รองลงมาและหน่ ว ยรั บ ตรวจ เช่ น ให้ คํ า แนะนํ าในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้
ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด
๒. ด้านการวางแผน
(๑) วางแผนการตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และการจัดทําแผนการตรวจสอบ
ประจําปี แผนการตรวจสอบระยะยาวของส่วนราชการ เพื่อให้เกิดแผนงานที่นําไปใช้ประกอบการดําเนินงานให้ได้
เป้าหมายที่กําหนดไว้
(๒) จัดทํา ปรับปรุงกฎบัตรของกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นมาตรฐานตามแนวทางที่หน่วยงาน
กลาง ที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้
(๓) ร่ ว มกํ า หนดแนวทางการตรวจสอบ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบแผนการตรวจสอบประจํ า ปี ข อง
กลุ่มตรวจสอบภายใน และเป็นแนวทางในการทํางานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก โดยมีบทบาทในการให้ความเห็น และ
คําแนะนําแก่เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงานในเรื่องที่มีความยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กําหนดไว้
(๒) ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้เกิดผลงานร่วมที่เป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
(๓) ประสาน...

-๕(๓) ประสานและดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในส่วนราชการ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบข้อหารือ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงแก้ไข หรือ
พัฒนาการดําเนินงานให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้การดําเนินงานของส่วน
ราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ถูกต้อง และประหยัดงบประมาณ
(๒) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้และให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) จัดทําคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานและข้อกําหนด
(๔) ให้ข้อเสนอแนะ และควบคุมการจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่ อให้ ส อดคล้ องและสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน และใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณากํ า หนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรต่อไป
๒. ตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลข ๓๙ สังกัดกลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์
ศูนย์หอศิลป์
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านวิชาการวัฒนธรรมร่วมสมัย ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) กํากับดูแล การวิเคราะห์ วางแผน และให้คําปรึกษาหรือเสนอแนะการจัดโครงการ/กิจกรรม/
นิทรรศการ การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการหอศิลป์ เพื่อเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
(๒) กํากับดูแล การวิเคราะห์ และให้คําปรึกษาหรือเสนอแนะการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมงาน
วิชาการในการบริหารจัดการหอศิลป์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของสํานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยบรรลุเป้าหมาย
(๓) กํากับดูแล และให้คําปรึกษาในการติดต่อ ประสานงานศิลปิน ภัณฑารักษ์ และบุคลากรด้าน
ศิลปะร่วมสมัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยของประเทศไทย
(๔) กํากับดูแล ควบคุม และติดตาม การประเมินผลกิจกรรม/งาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
หอศิลป์ร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/งาน/โครงการต่าง ๆ ของสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
(๕) กํากับ...

-๖(๕) กํากับดูแล ควบคุมการบริหารจัดการงานหอศิลป์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน การจัด
นิทรรศการ และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการ
หอศิลป์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรฐานสากล สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในภาพรวม
ต่อไป
(๖) กํ า กั บ ดู แ ล ควบคุ ม และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ การแสวงหา และจั ด หาผลงานทาง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเป็นสมบัติของชาติ ในการเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตามภารกิจของ
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
(๗) ปฏิ บั ติ ง านและสนั บ สนุ น งานอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ สํ า นั ก งาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
๒. ด้านการวางแผน
(๑) กําหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลา และทรัพยากรต่าง ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของส่วนบริหาร
อัตรากําลัง เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว้
(๒) วางแผนกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานด้านการ
บริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยของไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ร่วมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน มาตรฐาน กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของงานด้านการ
บริ ห ารจั ด การหอศิ ล ป์ ร่ ว มสมั ย และแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคล้องกับเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงาน ศิลปิน เครือข่าย องค์กรเครือข่ายหรือหน่วยงานด้านศิลปะอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(๒) ประสานและดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในส่วนราชการ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับหอศิลป์ให้มีคุณภาพและศักยภาพในการรองรับกิจกรรมระดับต่าง ๆ
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้ คํ า ปรึ กษา แนะนํ า แหล่ ง เรี ย นรู้ ง านศิ ล ปะร่ ว มสมั ย หรื อ คํ า แนะนํ า แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
งานด้านการบริหารจัดการหอศิลป์
(๒) ให้ข้อเสนอแนะ หรือที่ปรึกษาในการร่วมจัดทําเอกสาร ตํารา คู่มือ สื่อ และเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้และความเข้าใจด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ให้เพิ่มสูงขึ้น

