ประกาศจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
...................................................
ด้วย จังหวัดสุรินทร์ โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงาน จ้างเหมาบริการ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อปฏิบัติหน้าที่สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุรินทร์ จึงมีความประสงค์ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ที่สนใจเข้ารับการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อ
ปฏิบัติงานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล จานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติ และหน้ำที่ต้องปฏิบัติ
๒.๑ คุณสมบัติ
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 เพศชายหรือหญิง
2.1.3 อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
2.1.4 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2.1.5 มีความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์
2.1.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.7 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน โดย
อนุโลม
2.1.8 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
2.1.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ในการกระทาผิด
อาญา เว้นแต่เป็นโทษที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.1.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ
2.1.11 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้
๒.๒ หน้ำที่ต้องปฏิบัติ
2.2.1 งานดูแลรักษาตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สานักงาน
2.2.2.งานดูแลรักษาตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์เครือข่าย Gin
2.2.3 งานพัฒนาเว็บไซต์สานักงาน ผ่าน เว็บท่า ( Web portal)
2.2.4 งานดูแลและพัฒนาเว็บไซต์สานักงาน
/2.2.5 งานดูแล...

-22.2.5 งานดูแลรักษาอุปกรณ์การประชุมระบบทางไกล เช่น ระบบเสียง ระบบ Wifi
ระบบการสื่อสารเครือข่าย Gin ระบบการนาเสนอภาพเสียง และระบบอื่นที่ เกี่ยวข้องในการนาเสนอการ
ประชุมระบบทางไกล
2.2.6 งานรายงานการดูแล พัฒนาและซ่อมแซมอุปกรณ์การประชุมระบบทางไกล
เช่น ระบบเสียง ระบบ Wifi ระบบการสื่อสารเครือข่าย Gin ระบบการนาเสนอภาพเสียง และระบบอื่นที่
เกี่ยวข้องในการนาเสนอการประชุมระบบทางไกล
2.2.7 งานเอกสารดาวน์โหลดทุกประเภท ตามที่ได้รับมอบหมาย ตามที่สั่งการตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือราชการ
2.2.8 งานใช้ ประโยชน์ เพื่ อการเผยแพร่ ข้ อมู ลและประชาสั มพั นธ์ ผ่ าน Youtube,
Facebook, Line
2.2.9 ดูแลการใช้งานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Windows
2.2.10 งานระบบ Voice Over Internet Protocal เช่น Skype , Google talk
หรือใน Applications ที่ใช้แทนกันได้
2.2.11 งานการจั ด ข้ อ มู ล สารั ต ถะ ข้ อ มู ล ภาพ เพื่ อ เป็ น ฐานข้ อ มู ล และการ
ประชาสัมพันธ์ (งานบันทึกระบบดิจิตอล งานโปรแกรมสาเร็จรูป งานโปรแกรมสร้างสรรค์เอง)
2.2.12 งานประชาสัมพันธ์โ ครงการ/กิจกรรม (ก่อนการดาเนินการ) ผ่านหน้า
เว็บไซต์สานักงาน
2.2.13 งานประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม (หลังเสร็จสิ้นการดาเนินการ) ผ่าน
เว็บไซต์สานักงานผ่านเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม
2.2.14 งานดูแลการประชุม และงานโสตทัศนูปกรณ์
2.2.15 งานบันทึกภาพกิจกรรม/งาน/โครงการ ของกลุ่ม/ฝ่าย เพื่อการรายงานและ
ประชาสัมพันธ์
2.2.16 งานตามภาระงานของลูกจ้างประจาที่บรรยายลักษณะงานเป็นตาแหน่ง
หรือเทียบเท่าเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
2.2.17 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๓. ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม ๒๕๖3 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
รวม ๑๒ เดือน
๔. อัตรำค่ำจ้ำง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน
๕. กำรรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยำยน 2563 ถึงวันที่ ๒5 กันยำยน 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัคร
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
๕.๒ หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
5.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่าย
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๒ รูป
/4.2.2 สาเนา...

-35.2.2 สาเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผล
การเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ ๒5 กันยายน 2563
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นา
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
5.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
5.2.4 สาเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จานวน ๑ ฉบับ
5.2.5 สาเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือสด.๔๓ เป็นต้น)
หรือ ได้รับการยกเว้น จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
5.2.6 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
พร้อมนาหลักฐานต้นฉบับมาแสดงด้วย
๖. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรคัดเลือก
สานัก งานวัฒ นธรรมจัง หวัด สุริน ทร์ จะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิท ธิเ ข้า รับ การคัด เลือ ก
และกาหนดวั น เวลา สถานที่ ใ นการคั ด เลื อ ก ในวั น ที่ ๒๕ กั น ยำยน 2563 เวลำ 16.๓๐ น.
และด ำเนิน กำรสอบคัด เลือ ก ในวัน ที ่ 28 กัน ยำยน 2563 เวลำ ๑๓.๓๐ น. ณ ส ำนัก งำน
วัฒนธรรมจั งหวัด สุริ น ทร์
๗. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องได้รับการคัดเลือก ด้วยวิธีสัมภาษณ์
๘. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ส านั ก งานวัฒ นธรรมจั งหวั ด สุ ริน ทร์ จะประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่ า นการคั ดเลื อกตามล าดั บ
คะแนนการสัมภาษณ์ ณ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒8 กันยายน 2563 เวลา ๑3.๓๐ น.
๙. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ผู้ ผ่ านการคั ดเลื อ กมารายงานตัว เพื่อเข้ าปฏิ บัติงานและจัดทาสั ญญาจ้างเหมาบริการ
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
ประกาศ ณ วันที่

18 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3

(นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์)
วัฒนธรรมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูว้ ่าราชการจังหวัดสุรินทร์

