
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบคุลากร 
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
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หลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 
 1. ปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556  
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w18_56.pdf 
 

     
 
2. ปฏิบัติตามหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๕๕ 

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w20-2555_0.pdf 
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3. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำร 
และลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
https://www.mof.go.th/home/projectM/accmaster/doc5/9.3/26022558.pdf 
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หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบคุลากร 
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

กระทรวงวัฒนธรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป 
ในต าแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 
ในต าแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

๑. ช่ือต ำแหน่ง  นักวิชำกำรวัฒนธรรม 
๒. จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 1 ต ำแหน่ง หน่วยงำนที่จะปฏิบัติงำน ศูนย์หอศิลป์ ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 อัตรำค่ำตอบแทน  18,000 บำท ต่อเดือน 
๓. ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ 
 - หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับตน ที่ตองใชควำมรูควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำนปฏิบัติงำนด้ำน 
 วิชำกำรวัฒนธรรม ภำยใตกำรก ำกบั แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัตงิำนอื่นตำมที่ไดร้บั มอบหมำย โดยมลีักษณะงำน 
 ที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี ้
 (1) ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
 (1.1) รวบรวมองคควำมรูทำงวัฒนธรรม เพื่อประกอบกำรพัฒนำและแนวทำง กำรถ่ำยทอดองคควำมรู
ทำงวัฒนธรรม 
 (1.2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงำนวัฒนธรรมต่ำง ๆ รวมทั้งปัญหำที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น
ประกอบกำรวิเครำะห์งำนวัฒนธรรม 
 (1.3) รวบรวมข้อมูลและปญหำในกำรด ำเนินงำนทำงวัฒนธรรม เพื่อประกอบ กำรพจิำรณำวำงแผนกำรสงเสรมิ
และสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนทำงวัฒนธรรม 
 (1.4) รวบรวมข้อมูลสภำพปจจุบันและปญหำควำมเบี่ยงเบนเพื่อน ำมำเป็นฐำนข้อมูลในกำรวำงแผน
ด ำเนินกำรเฝ้ำระวังและสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงวัฒนธรรม 
 (1.5) เผยแพรและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทองถ่ินและวัฒนธรรมชำติกับหน่วยงำน ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
เพื่อให้เกิดกำรเรียนรูและควำมเขำใจในควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 
 (2) ด้ำนกำรวำงแผน 
 วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร เพื่อให
กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิที่ก ำหนด 
 (3) กำรประสำนงำน 
 (3.1) ประสำนงำนท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อใหเกิด ควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตำมที่ก ำหนด 
 (3.2) ช้ีแจงและใหรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงำน ที่เกี่ยวของ เพื่อสร้ำง
ควำมเขำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 (4) ด้ำนกำรบริกำร 
 ใหข้อมูลเบื้องตนเกี่ยวกับงำนวัฒนธรรมต่ำง ๆ  เพื่อสร้ำงควำมเขำใจและเผยแพรภำรกิจ ของสวนรำชกำร 
๔. ระยะเวลำกำรรับสมัคร ระหว่ำงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 
๕. วิธีกำรสมัครเข้ำรับกำรประเมิน สมัครด้วยตนเอง ผูส้มัครต้องยื่นใบสมัครพรอ้มหลักฐำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี ้ 
 - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน โดยมีรูปถ่ำยและเลขประจ ำตัวประชำชน ๑๓ หลัก ปรำกฏชัดเจน จ ำนวน ๑ ฉบับ 

รูปถ่ำย... 
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 - รูปถ่ำยขนำด ๑.๕ x ๒ นิ้ว (ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๑ ป ีนับถึงวันสมัคร) จ ำนวน ๑ รูป 
 - ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน จ ำนวน ๒ ฉบับ 
 - ส ำเนำปรญิญำบัตร จ ำนวน 2 ฉบับ 
๖. วัน เวลำ และวิธีกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหนง่ 
 ๖.๑ ผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องมำเข้ำรับกำรประเมินฯ  

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อำคำรกระทรวงวัฒนธรรม  
ช้ัน 3 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

 ๖.๒ ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
ทั้งนี ้ผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินฯ รวมทั้งสิ้น 
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 

 ๖.๓ หลักฐำนที่ต้องน ำมำในวันประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 - บัตรประจำตัวประชำชน บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยมีรูปถ่ำยและเลขประจำตัวประชำชน ๑๓ หลัก 
 ของผู้ถือบัตรปรำกฏชัดเจน 
๗. ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ หรือสมัครเข้ำรับกำรประเมิน  
 ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะแล้ว แต่ไม่ได้รับกำรคัดเลือก ยังคงมีช่ืออยู่ในบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรฯ 
 ในต ำแหน่งเดิมและมีสิทธิอยู่ตำมเดิม 
๘. ผู้ที่ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ หรือผู้ที่ได้รับกำร  
 จัดจ้ำงในต ำแหน่งที่ประเมินนี้ ผู้ใดถูกยกเลิกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งที่ใช้เพื่อกำรสรรหำและจัดจ้ำง  
 หรือได้รับกำรเรียกตัว และได้แจ้งควำมจ ำนงเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้วว่ำจะรับกำรจัดจ้ำง หรือได้รับกำรจัดจ้ำง 
 ในต ำแหน่งที่ใช้ เพื่อกำรคัดเลือกและจัดจ้ำง หรือในต ำแหน่งอื่น ๆ ของกำรสอบครั้งเดียวกันกับต ำแหน่งดังกล่ำว  
 ผู้นั้นหมดสิทธิเข้ำรบักำรประเมนิควำมรู้ควำมสำมำรถ ทกัษะ และสมรรถนะ หรอืหมดสิทธิทีจ่ะเปน็ผูไ้ด้รบักำรคัดเลือก 
 หรือหมดสิทธิทีจ่ะได้รับกำรจัดจ้ำงในต ำแหน่งทีป่ระเมนิน้ี แล้วแต่กรณี 
๙. ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีเป็นผูผ้่ำนกำรเลอืกสรรเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรในต ำแหน่งใหม่นี้ จะมีสิทธิได้รับกำรจัดจ้ำงก็ต่อเมื่อ 
 ผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกกำรข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ในต ำแหน่งนักวิชำกำรวัฒนธรรม 
 ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
๑๐. บัญชีผูผ้่ำนกำรเลือกสรรเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ในต ำแหน่งนักวิชำกำรวัฒนธรรมนี ้ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชี 
 ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ในต ำแหน่งนักวิชำกำรวัฒนธรรม ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
 ยังไม่หมดอำยุ หรือยงัไม่ถูกยกเลกิ 
๑๑. ผู้สมัครสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนกัวำนเลขำนุกำรกรม ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรม 
 ร่วมสมัย โทร 0 2209 3745 (ในวัน และเวลำรำชกำร) ก่อนวันท ำกำรประเมินควำมเหมำะสมกบัต ำแหนง่ 

--------------------- 
 แผนด ำเนินกำร วันประกำศรำยช่ือผู้มสีิทธิเข้ำรับกำรประเมินฯ 5 มิถุนำยน 2562 
 วันประเมินควำมเหมำะสมกบัต ำแหน่ง 10 มิถุนำยน 2562 
 วันประกำศข้ึนบญัชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก 17 มิถุนำยน 2562 
 วันรำยงำนตัวเพื่อรับกำรจัดจ้ำง  24 มิถุนำยน 2562 
 วันเริ่มปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำง 1 กรกฎำคม 2562 

--------------------- 



รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป ในต าแหน่งนิติกร ของกรมทางหลวง 
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

ในต าแหน่งนิติกร ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

๑. ช่ือต ำแหน่ง  นิติกร 
๒. จ ำนวนต ำแหนง่ว่ำง 1 ต ำแหนง่ หน่วยงำนทีจ่ะปฏิบัตงิำน ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 
 อัตรำค่ำตอบแทน  18,000 บำท ต่อเดือน 
๓. ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัต ิ
 - หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงำนปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับตน ที่ตองใชควำมรูควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน 
 ปฏิบัติงำนด้ำนนิติกำร ภำยใตกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ ได้รับ มอบหมำย 
 โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
 (1) ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
 (1.1) เสนอควำมเห็นแก่ผูบ้ังคับบัญชำในกำรตอบขอหำรอืหรือวินิจฉัยปัญหำกฎหมำยเกี่ยวกบัระเบียบ 
 ของทำงรำชกำรที่มีผลกระทบตอกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนกำร 
 พิจำรณำของผู้บังคับบัญชำ 
 (1.2) ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงำน  ที่รับผิดชอบ 
 เพื่อใหทันกับสถำนกำรณและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำน โดยพิจำรณำถึงควำม เหมำะสม 
 และเป็นธรรมตอทุกฝ่ำย 
 (1.3) ศึกษำข้อมูล รวบรวม แสวงหำขอเท็จจรงิและขอกฎหมำย เสนอควำมเห็นในกำรด ำเนินกำรเรื่องใด ๆ 
 ที่เกี่ยวกับวินัยขำรำชกำร กำรรองทุกขกำรพิทักษระบบคุณธรรม รวมถึงกำร ด ำเนินกำรใด ๆ 
 ตำมกฎหมำยปกครองทีเ่กีย่วของกบักำรบรหิำรรำชกำรและกำรด ำเนนิคดีของหน่วยงำน เพื่อใชเป็น 
 แนวทำงในกำรปฏิบัตงิำน และสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกตอง 
 (2) ด้ำนกำรวำงแผน 
 วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร เพื่อให 
 กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิที่ก ำหนด 
 (3) กำรประสำนงำน 
 (3.1) ประสำนงำนท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อใหเกิด ควำมร่วมมือ 
 และผลสัมฤทธ์ิตำมที่ก ำหนด 
 (3.2) ช้ีแจงและใหรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงำน ที่เกี่ยวของ เพื่อสร้ำง 
 ควำมเขำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 (4) ด้ำนกำรบริกำร 
 ใหค ำปรกึษำแนะน ำด้ำนกฎหมำยแกบุคคลหรอืหน่วยงำนทีเ่กี่ยวของ เพื่อสร้ำงควำมเขำใจ ในขอกฎหมำย 
 ที่เป็นปัญหำและใหควำมรูถึงขอกฎหมำยที่เกี่ยวของและเป็นประโยชนกับกำรด ำเนินงำน ของบุคคล 
 หรือหน่วยงำนดังกล่ำว 
๔. ระยะเวลำกำรรับสมัคร ระหว่ำงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 
๕. วิธีกำรสมัครเข้ำรับกำรประเมิน สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพรอ้มหลักฐำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี ้ 
 - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน โดยมีรูปถ่ำยและเลขประจ ำตัวประชำชน ๑๓ หลัก ปรำกฏชัดเจน จ ำนวน ๑ ฉบับ 
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 - รูปถ่ำยขนำด ๑.๕ x ๒ นิ้ว (ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๑ ป ีนับถึงวันสมัคร) จ ำนวน ๑ รูป 
 - ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน จ ำนวน ๒ ฉบับ 
 - ส ำเนำปรญิญำบัตร จ ำนวน 2 ฉบับ 
๖. วัน เวลำ และวิธีกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหนง่ 
 ๖.๑ ผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องมำเข้ำรับกำรประเมินฯ 

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั อำคำรกระทรวงวัฒนธรรม  
ช้ัน 3 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

 ๖.๒ ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
ทั้งนี ้ผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินฯ รวมทั้งสิ้น 
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 

 ๖.๓ หลักฐำนที่ต้องน ำมำในวันประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 - บัตรประจำตัวประชำชน บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยมีรูปถ่ำยและเลขประจำตัวประชำชน ๑๓ หลัก 
 ของผู้ถือบัตรปรำกฏชัดเจน 
๗. ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ หรือสมัครเข้ำรับกำรประเมิน 
 ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะแล้ว แต่ไม่ได้รับกำรคัดเลือก ยังคงมีช่ืออยู่ในบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรฯ 
 ในต ำแหน่งเดิมและมสีิทธิอยู่ตำมเดิม 
๘. ผู้ที่ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ หรือผู้ที่ได้รับกำร 
 จัดจ้ำงในต ำแหน่งที่ประเมินนี้ ผู้ใดถูกยกเลิกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งที่ใช้เพื่อกำรสรรหำและจัดจ้ำง  
 หรือได้รับกำรเรียกตัว และได้แจ้งควำมจ ำนงเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้วว่ำจะรับกำรจัดจ้ำง หรือได้รับกำรจัดจ้ำง 
 ในต ำแหน่งที่ใช้ เพื่อกำรคัดเลือกและจัดจ้ำง หรือในต ำแหน่งอื่น ๆ ของกำรสอบครั้งเดียวกันกับต ำแหน่งดังกล่ำว  
 ผู้นั้นหมดสิทธิเข้ำรบักำรประเมนิควำมรู้ควำมสำมำรถ ทกัษะ และสมรรถนะ หรอืหมดสิทธิทีจ่ะเปน็ผูไ้ด้รบักำรคัดเลือก 
 หรือหมดสิทธิทีจ่ะได้รับกำรจัดจ้ำงในต ำแหน่งทีป่ระเมนิน้ี แล้วแต่กรณี 
๙. ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีเป็นผูผ้่ำนกำรเลอืกสรรเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรในต ำแหน่งใหม่นี้ จะมีสิทธิได้รับกำรจัดจ้ำงก็ต่อเมื่อ 
 ผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกกำรข้ึนบญัชีผูผ้่ำนกำรเลือกสรรเพื่อจดัจ้ำงเปน็พนักงำนรำชกำรทัว่ไป ในต ำแหน่งนิติกร ของกรมทำงหลวง 
๑๐. บัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ในต ำแหน่งนิติกรนี ้ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่ำนกำร
เลือกสรร 
 เพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ในต ำแหน่งนิติกร ของกรมทำงหลวงยงัไม่หมดอำยุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก 
๑๑. ผู้สมัครสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนกัวำนเลขำนุกำรกรม ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรม 
 ร่วมสมัย โทร 0 2209 3745 (ในวัน และเวลำรำชกำร) ก่อนวันท ำกำรประเมินควำมเหมำะสมกบัต ำแหนง่ 

--------------------- 

 แผนด ำเนินกำร วันประกำศรำยช่ือผู้มสีิทธิเข้ำรับกำรประเมินฯ 5 มิถุนำยน 2562 
 วันประเมินควำมเหมำะสมกบัต ำแหน่ง 10 มิถุนำยน 2562 
 วันประกำศข้ึนบญัชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก 17 มิถุนำยน 2562 
 วันรำยงำนตัวเพื่อรับกำรจัดจ้ำง  24 มิถุนำยน 2562 
 วันเริ่มปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำง 1 กรกฎำคม 2562 

--------------------- 



รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
ในต าแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ในต าแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

๑. ชื่อต ำแหน่ง  นักวิชำกำรวัฒนธรรม 
๒. จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 1 ต ำแหน่ง หน่วยงำนที่จะปฏิบัติงำน ศูนย์หอศิลป์ ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 อัตรำค่ำตอบแทน  18,000 บำท ต่อเดือน 
๓. ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ 
 - หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับตน ที่ตองใชควำมรูควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำนปฏิบัติงำนด้ำน 
 วิชำกำรวัฒนธรรม ภำยใตกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับ มอบหมำย โดยมีลักษณะงำน 
 ที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
 (1) ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
 (1.1) รวบรวมองคควำมรูทำงวัฒนธรรม เพ่ือประกอบกำรพัฒนำและแนวทำง กำรถ่ำยทอดองคควำมรู 
 ทำงวัฒนธรรม 
 (1.2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงำนวัฒนธรรมต่ำง ๆ รวมทั้งปัญหำที่เกิดขึ้นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น 
 ประกอบกำรวิเครำะห์งำนวัฒนธรรม 
 (1.3) รวบรวมข้อมูลและปญหำในกำรด ำเนินงำนทำงวัฒนธรรม เพ่ือประกอบ กำรพิจำรณำวำงแผนกำรสงเสริม 
 และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนทำงวัฒนธรรม 
 (1.4) รวบรวมข้อมูลสภำพปจจุบันและปญหำควำมเบี่ยงเบนเพ่ือน ำมำเป็นฐำนข้อมูลในกำรวำงแผน 
 ด ำเนินกำรเฝ้ำระวังและสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงวัฒนธรรม 
 (1.5) เผยแพรและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทองถิ่นและวัฒนธรรมชำติกับหน่วยงำน ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 
 เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรูและควำมเขำใจในควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 
 (2) ด้ำนกำรวำงแผน 
 วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร  เพ่ือให 
 กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
 (3) กำรประสำนงำน 
 (3.1) ประสำนงำนท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือใหเกิด ควำมร่วมมือ 
 และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
 (3.2) ชี้แจงและใหรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงำน ที่เก่ียวของ เพ่ือสร้ำง 
 ควำมเขำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 (4) ด้ำนกำรบริกำร 
 ใหข้อมูลเบื้องตนเกี่ยวกับงำนวัฒนธรรมต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงควำมเขำใจและเผยแพรภำรกิจ ของสวนรำชกำร 
๔. ระยะเวลำกำรรับสมัคร ระหว่ำงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที ่31 พฤษภาคม 2562 
๕. วิธีกำรสมัครเข้ำรับกำรประเมิน สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้  
 - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน โดยมีรูปถ่ำยและเลขประจ ำตัวประชำชน ๑๓ หลัก ปรำกฏชัดเจน จ ำนวน ๑ ฉบับ 
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 - รูปถ่ำยขนำด ๑.๕ x ๒ นิ้ว (ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) จ ำนวน ๑ รูป 
 - ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน จ ำนวน ๒ ฉบับ 
 - ส ำเนำปริญญำบัตร จ ำนวน 2 ฉบับ 
๖. วัน เวลำ และวิธีกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
 ๖.๑ ผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องมำเข้ำรับกำรประเมินฯ 

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อำคำรกระทรวงวัฒนธรรม  
ชั้น 3 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

 ๖.๒ ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้ ผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินฯ รวมทั้งสิ้น 
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 

 ๖.๓ หลักฐำนที่ต้องน ำมำในวันประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 - บัตรประจำตัวประชำชน บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยมีรูปถ่ำยและเลขประจำตัวประชำชน ๑๓ หลัก 
 ของผู้ถือบัตรปรำกฏชัดเจน 
๗. ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ หรือสมัครเข้ำรับกำรประเมิน 
 ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะแล้ว แต่ไม่ได้รับกำรคัดเลือก ยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรฯ 
 ในต ำแหน่งเดิมและมีสิทธิอยู่ตำมเดิม 
๘. ผู้ที่ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ หรือผู้ที่ได้รับกำร 
 จัดจ้ำงในต ำแหน่งที่ประเมินนี้ ผู้ใดถูกยกเลิกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งที่ใช้เพ่ือกำรสรรหำและจัดจ้ำง 
 หรือได้รับกำรเรียกตัว และได้แจ้งควำมจ ำนงเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้วว่ำจะรับกำรจัดจ้ำง หรือได้รับกำรจัดจ้ำง 
 ในต ำแหน่งที่ใช้ เพ่ือกำรคัดเลือกและจัดจ้ำง หรือในต ำแหน่งอ่ืน ๆ ของกำรสอบครั้งเดียวกันกับต ำแหน่งดังกล่ำว  
 ผู้นั้นหมดสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
 หรือหมดสิทธิทีจ่ะได้รับกำรจัดจ้ำงในต ำแหน่งที่ประเมินนี้ แล้วแต่กรณี 
๙. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรในต ำแหน่งใหม่นี ้จะมีสิทธิได้รับกำรจัดจ้ำงก็ต่อเมื่อ 
 ผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ในต ำแหน่งนักวิชำกำร
วัฒนธรรม 
 ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
๑๐. บญัชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ในต ำแหน่งนักวิชำกำรวัฒนธรรมนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชี 
 ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ในต ำแหน่งนักวิชำกำรวัฒนธรรม ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
 ยังไม่หมดอำยุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก 
๑๑. ผู้สมัครสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักวำนเลขำนุกำรกรม ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรม 
 ร่วมสมัย โทร 0 2209 3745 (ในวัน และเวลำรำชกำร) ก่อนวันท ำกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

--------------------- 

 แผนด ำเนินกำร วันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินฯ 5 มิถุนำยน 2562 
 วันประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 10 มิถุนำยน 2562 
 วันประกำศขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก 17 มิถุนำยน 2562 
 วันรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรจัดจ้ำง  24 มิถุนำยน 2562 
 วันเริ่มปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำง 1 กรกฎำคม 2562 



รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งนิติกร ของกรมทางหลวง 
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

ในต าแหน่งนิติกร ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

๑. ชื่อต ำแหน่ง  นิติกร 
๒. จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 1 ต ำแหน่ง หน่วยงำนที่จะปฏิบัติงำน ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 อัตรำค่ำตอบแทน  18,000 บำท ต่อเดือน 
๓. ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ 
 - หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงำนปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับตน ที่ตองใชควำมรูควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน 
 ปฏิบัติงำนด้ำนนิติกำร ภำยใตกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ ได้รับ มอบหมำย 
 โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
 (1) ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
 (1.1) เสนอควำมเห็นแก่ผู้บังคับบัญชำในกำรตอบขอหำรือหรือวินิจฉัยปัญหำกฎหมำยเกี่ยวกับระเบียบ 
 ของทำงรำชกำรที่มีผลกระทบตอกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนกำร 
 พิจำรณำของผู้บังคับบัญชำ 
 (1.2) ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงำน  ที่รับผิดชอบ 
 เพ่ือใหทันกับสถำนกำรณและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำน โดยพิจำรณำถึงควำม เหมำะสม 
 และเป็นธรรมตอทุกฝ่ำย 
 (1.3) ศึกษำข้อมูล รวบรวม แสวงหำขอเท็จจริงและขอกฎหมำย เสนอควำมเห็นในกำรด ำเนินกำรเรื่องใด ๆ 
 ที่เกี่ยวกับวินัยขำรำชกำร กำรรองทุกขกำรพิทักษระบบคุณธรรม รวมถึงกำร ด ำเนินกำรใด ๆ 
 ตำมกฎหมำยปกครองที่เกี่ยวของกับกำรบริหำรรำชกำรและกำรด ำเนินคดีของหน่วยงำน เพ่ือใชเป็น 
 แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน และสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกตอง 
 (2) ด้ำนกำรวำงแผน 
 วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร  เพ่ือให 
 กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
 (3) กำรประสำนงำน 
 (3.1) ประสำนงำนท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือใหเกิด ควำมร่วมมือ 
 และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
 (3.2) ชี้แจงและใหรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงำน ที่เก่ียวของ เพ่ือสร้ำง 
 ควำมเขำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 (4) ด้ำนกำรบริกำร 
 ใหค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนกฎหมำยแกบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวของ เพ่ือสร้ำงควำมเขำใจ ในขอกฎหมำย 
 ที่เป็นปัญหำและใหควำมรูถึงขอกฎหมำยที่เกี่ยวของและเป็นประโยชนกับกำรด ำเนินงำน ของบุคคล 
 หรือหน่วยงำนดังกล่ำว 
๔. ระยะเวลำกำรรับสมัคร ระหว่ำงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที ่31 พฤษภาคม 2562 
๕. วิธีกำรสมัครเข้ำรับกำรประเมิน สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้  
 - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน โดยมีรูปถ่ำยและเลขประจ ำตัวประชำชน ๑๓ หลัก ปรำกฏชัดเจน จ ำนวน ๑ ฉบับ 

รูปถ่ำย... 
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 - รูปถ่ำยขนำด ๑.๕ x ๒ นิ้ว (ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) จ ำนวน ๑ รูป 
 - ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน จ ำนวน ๒ ฉบับ 
 - ส ำเนำปริญญำบัตร จ ำนวน 2 ฉบับ 
๖. วัน เวลำ และวิธีกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
 ๖.๑ ผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องมำเข้ำรับกำรประเมินฯ 

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อำคำรกระทรวงวัฒนธรรม  
ชั้น 3 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

 ๖.๒ ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้ ผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินฯ รวมทั้งสิ้น 
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 

 ๖.๓ หลักฐำนที่ต้องน ำมำในวันประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 - บัตรประจำตัวประชำชน บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยมีรูปถ่ำยและเลขประจำตัวประชำชน ๑๓ หลัก 
 ของผู้ถือบัตรปรำกฏชัดเจน 
๗. ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ หรือสมัครเข้ำรับกำรประเมิน 
 ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะแล้ว แต่ไม่ได้รับกำรคัดเลือก ยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรฯ 
 ในต ำแหน่งเดิมและมีสิทธิอยู่ตำมเดิม 
๘. ผู้ที่ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ หรือผู้ที่ได้รับกำร 
 จัดจ้ำงในต ำแหน่งที่ประเมินนี้ ผู้ใดถูกยกเลิกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งที่ใช้เพ่ือกำรสรรหำและจัดจ้ำง  
 หรือได้รับกำรเรียกตัว และได้แจ้งควำมจ ำนงเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้วว่ำจะรับกำรจัดจ้ำง หรือได้รับกำรจัดจ้ำง 
 ในต ำแหน่งที่ใช้ เพ่ือกำรคัดเลือกและจัดจ้ำง หรือในต ำแหน่งอ่ืน ๆ ของกำรสอบครั้งเดียวกันกับต ำแหน่งดังกล่ำว  
 ผู้นั้นหมดสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
 หรือหมดสิทธิทีจ่ะได้รับกำรจัดจ้ำงในต ำแหน่งที่ประเมินนี้ แล้วแต่กรณี 
๙. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรในต ำแหน่งใหม่นี ้จะมีสิทธิได้รับกำรจัดจ้ำงก็ต่อเมื่อ 
 ผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ในต ำแหน่งนิติกร ของกรมทำงหลวง 
๑๐. บญัชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ในต ำแหน่งนิติกรนี ้ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่ำนกำร
เลือกสรร 
 เพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ในต ำแหน่งนิติกร ของกรมทำงหลวงยังไม่หมดอำยุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก 
๑๑. ผู้สมัครสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักวำนเลขำนุกำรกรม ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรม 
 ร่วมสมัย โทร 0 2209 3745 (ในวัน และเวลำรำชกำร) ก่อนวันท ำกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

--------------------- 

 แผนด ำเนินกำร วันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินฯ 5 มิถุนำยน 2562 
 วันประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 10 มิถุนำยน 2562 
 วันประกำศขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก 17 มิถุนำยน 2562 
 วันรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรจัดจ้ำง  24 มิถุนำยน 2562 
 วันเริ่มปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำง 1 กรกฎำคม 2562 

--------------------- 


