เรื่อง

ประกาศสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
.................................................

ด้วยสภาวัฒ นธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดาเนินการเปิดรับสมัครบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก) ในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒ นธรรม (จมภ.) เพื ่อ ปฏิบ ัต ิท าหน้า ที ่ใ นการส่ง เสริม สนับ สนุน และเชื ่อ มโยงเครือ ข่า ย วัฒ นธรรม
ในการดาเนินงานส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตลอดจนจัดเก็บและจัดทาฐานข้อมูล
มรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรม เพื่อเป็นคลังข้อมูล สาหรับการพัฒ นาและต่อยอดตามบทบาทภารกิ จของ
หน่ว ยงานต่า งๆ ที่เกี่ย วข้อ ง และปฏิบ ัติง านของสภาวัฒ นธรรมจัง หวัด เชีย งใหม่ จึง ประกาศรับ สมัค ร
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
จ้า งเหมาบริก ารบุค คลภายนอก ตาแหน่ง เจ้า ที ่ม รดกภูม ิป ัญ ญาทางวัฒ นธรรม
จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)
๒.๓ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม หรือเคยปฏิบัติหน้าที่
อาสาสมัครวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัด
๒.๔ มีค วามรู ้เ กี ่ย วกับ พระราชบัญ ญัต ิว ัฒ นธรรมแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม และการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
ในระดับต่างๆ
๒.๕ มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. 2559 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
๒.๖ มีทัก ษะความสามารถในการใช้ค อมพิว เตอร์ โปรแกรม MS Office และ
Google Workspace
2.7 เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ใฝ่รู้ และขยันทางาน
2.8 มีความประพฤติดี กิริยา วาจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อย
2.9 เป็นผู้ตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ ไม่ละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.10 มีความสามารถในการสื่อสาร ค้นคว้าเอกสารวิชาการ ผ่านระบบ Internet ได้
2.11 ปฏิบัติงานด้วยจิตอาสา เสียสละ และมีใจรักในวัฒนธรรมไทย
2.12 อื่นๆ เช่น มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม สภาวัฒนธรรม เป็นต้น
/3.การรับสมัคร...

-23. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตาแหน่ง
เจ้ าที่ ม รดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม (จมภ.) สามารถดาวน์ โ หลดใบสมั ค ร ได้ ที่ Facebook : ส านั ก งาน
วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ หรื อ ขอรั บ ใบสมั ค รได้ ที่ ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ชั้ น 4
อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัด เชียงใหม่ ถนนโชตนา ตาบลช้างเผื อก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชีย งใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5311-2596 ในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ด้วยตนเองเท่านั้น
ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สานักงานวัฒนธรรม
จั งหวั ด เชี ย งใหม่ และต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่ าเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปแ ละ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
4.2 การสมัครในครั้งนี้ ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อด้วยตนเองและรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลในเอกสารใบสมัคร ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในกรณีเลขประจาตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัคร
ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนในวันเลือกสรร ผู้เข้าเลือกสรรต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้มายืนยัน
หากไม่มีจะถือว่าไม่มีสิทธิเข้าเลือกสรร
5. การประกาศรายชื่ อ ผู ้มีส ิท ธิเ ข้า รับ การเลือ กสรร วัน เวลา สถานที ่ และระเบีย บ
เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา
สถานที่ และระเบี ยบเกี่ยวกับ การสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหั สบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ทาง Facebook :
ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ หรื อ ทางเว็ บ ไซต์ http:/www.mculture.go.th/chiangmai
โดยจะดาเนินการทดสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ชั้ น 4 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ถนนโชตนา ต าบลช้ างเผื อก อ าเภอเมื องเชี ยงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
6. หลักสูตรและวิธีการทดสอบ
ดาเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
หลักสูตรและวิธีการทดสอบ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ สภาวัฒ นธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จะดาเนินการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง แล้วจึงจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
/7.เอกสาร...

-37. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร
(1) ใบสมั ค ร จ้ า งเหมาบริ ก ารบุ ค คลภายนอก ต าแหน่ ง เจ้ า ที่ ม รดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม (จมภ.)
(2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดา ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จานวน 1 รูป
(3) สาเนาแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สอบ จานวน 1 ฉบับ ทั้งนี้โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจภายในวันปิดรับสมัคร
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
(6) สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล
ในหลักฐานสมัครไม่ตรงกัน), หลักฐานแบบ สด.9 , แบบ สด 43 , ใบสาคัญการสมรส อย่างละ ๑ ฉบับ
(7) ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรอง “สาเนาถูกต้อง” และ ลงลายมือชื่อ
กากับไว้ด้วย
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการเลื อกสรร จะต้องเป็นผู้ ส อบสัมภาษณ์ ผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสม
กับตาแหน่ง จะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันพฤหัสบดีที่
28 ตุลาคม 2564 ตามลาดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งจากมาก
ไปหาน้อย ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ยื่นใบสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า โดยประกาศบัญชีรายชื่อ
ดังกล่ าว ให้ มีระยะเวลา 1 ปี และให้ เป็ นอันยกเลิ กหรือสิ้นผลไป เมื่อครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญ ชี
หรือเมื่อมีการประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
อนึ่ง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่ วนท้อ งถิ่น และจะต้องน าใบรับ รองแพทย์ ซึ่งออกให้ ไม่ เกิน 1 เดื อน และแสดงว่าไม่เ ป็ น โรคต้องห้ าม
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
10. การจัดทาสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และจะต้อง
ทาสัญญาจ้างกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
(นายติรวัฒน์ สุจริตกุล)
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายละเอียดการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (จมภ.)
แนบท้ายประกาศสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564
***************************
ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มงาน
ประเภท
ระยะเวลาจ้าง
อัตราว่าง
ค่าตอบแทน/เงินเดือน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (จมภ.)
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
1 ตาแหน่ง
เดือนละ 15,000 บาท
1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. ปริญญาตรี (ทุกสาขา)

หลักสูตรและวิธีการสอบ
ทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติ
และแรงจูงใจในการทางาน ความกระตือรือร้น อุดมคติ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดย
พิจารณาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาในการตอบปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหาและแสดงความคิดเห็น
ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบั ติงาน มีความรู้เกี่ยวกั บพระราชบัญญั ติส่ งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญ ญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ. 2559 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง มีทักษะความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS
Office และ Google Workspace
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานของสภาวัฒนธรรมและเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมในพื้นที่
2. ประสานงานและสนั บ สนุ น การระดมทรั พ ยากร บุ ค ลากร และสรรพก าลั ง ต่ า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน เพื่อการดาเนินงานวัฒนธรรม
3. ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดตั้ง/ขยายเครือข่ายทางวัฒนธรรม และการจัดทาทะเบียน(ทาเนียบ)
สภาวัฒนธรรมระดับต่างๆ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ Google From ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
4. สารวจและจัดทาฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตามแบบฟอร์มดังแนบ
5. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) มรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural ICH) ในพื้นที่ ซึ่งจะทาให้
สามารถอ้างอิงได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยข้อมูล ใน G5 นั้น มีทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย
สามารถอ้างอิงถึงตาแหน่งที่มีอยู่จริงบนพื้นโลกได้โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geocode)
/(1) ข้อมูลใน GIS...

-2(1) ข้อมูลใน GIS ที่อ้างอิงกับพื้นผิวโลกโดยตรง หมายถึง ข้อมูลที่มีค่าพิกัดหรือมีตาแหน่งจริงบน
พื้นโลกหรือในแผนที่ เช่น ตาแหน่งอาคาร ถนน ฯลฯ
(2) ข้อมูลใน GIS ที่จะอ้างอิงกับข้อมูลบนพื้นโลกได้โดยทางอ้อม ได้แก่ ข้อมูลของบ้าน (รวมถึง
บ้านเลขที่ ซอย เขต แขวง จังหวัด และรหัสไปรษณีย์)
6. ประสานงาน/อานวยความสะดวก และเชื่อมโยงการดาเนินงานระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมแต่ละระดับ และเครือข่ายทางวัฒนธรรมอื่น เช่น แหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒ นธรรม เครื อ ข่ า ยสถานศึ ก ษาและองค์ ก รเอกชน เครื อ ข่ า ยท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชนในการด าเนิ น งานด้ า น
วัฒนธรรม ตามนโยบายของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
7. จัดทาเอกสารวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การจัดทาระเบียบวาระการประชุม การสรุป
รายงานการประชุม การสรุปผลการดาเนินงาน การรายงานผล การติดตามและประเมินผลโครงการของ
สภาวัฒนธรรม
8. ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานให้สภาวัฒนธรรมจังหวัด และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Google Workspace
9. ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของสภาวัฒนธรรมในแต่ละระดับผ่านช่องทางสื่อ Social media
ต่างๆ และช่องทางอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานให้เป็นที่รับรู้ของประชาชนทั่วไป
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

