
 

 

(สําเนา) 
 

ประกาศสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 

ในตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
_________________ 

  ดวยสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน มีความประสงคจะรับสมัครเลือกสรรบุคคล
เพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๑๔๐๘/๒๕๕๘ เรื่อง 
มอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาการเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจางพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ
กลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ ๒๕54 และ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที ่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

๑. ชื่อกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน 
กลุมงานบริหารทั่วไป 
ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน 1 อัตรา 
รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราคาตอบแทน ตามเอกสาร

หมายเลข ๑ แนบทายประกาศนี ้
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ทําสัญญาจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และอาจตอ

สัญญาจางไดอีก 
สิทธิประโยชน 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะ

กรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง คาตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
๒.๑ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี ้
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ           

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
 

(5) ไมเปน... 
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(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเปนผูพน
โทษมาแลวเกิน 5 ป 

(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 

(๘) ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองไมเปนโรคตองหามตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.วา
ดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ 

(๘.๑) วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
(๘.๒) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(๘.๓) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(๘.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(๘.๕) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรง และ

เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 
   หมายเหตุ  ผูผานการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือ
ลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจางของราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรค 
ที่ตองหามตาม กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  มายื่นดวย 

สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครและไมอาจใหเขารับ
การเลือกสรรเพื่อจางเปนพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร  
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ ตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทาย

ประกาศนี ้
๓. การสมัครเขารับการเลือกสรร 

๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ใหผูที่มีความประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง   
ที่งานการเจาหนาที่ กลุมบริหารทั่วไป อาคาร ๒ ชั้น ๑ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน 
เลขที่ ๑๘๑/๓๗ ถนนศรีจันทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน หมายเลขโทรศัพท ๐๔๓ ๒๒๒๘๑๘-๙ ตอ ๒๓๖ 
ตั้งแตวันที่ ๓ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี ้ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครเขา
รับการเลือกสรร จํานวน 200 บาท 

๓.๒  หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร  
๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว โดยถาย

ไวไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป   
 

2) สําเนา... 
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๒) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 
Records) (ฉบับสมบูรณ) ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะตองสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ กรณีศึกษา
หลักสูตรตอเนื่องโปรดแนบสําเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาเดิมดวย 

ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษา
ใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ 
เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ในกรณีที่ยังไมได
รับปริญญาบัตรใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ ที่
ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทน 

๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ    
๔) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ   
๕) หนังสือรับรองความประพฤติ (เฉพาะกรณีผูสมัครเปนผูพนโทษมาแลวเกิน 5 ป 

ตามประกาศรับสมัคร ขอ 2 คุณสมบัติทัว่ไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
เลือกสรร ขอ 2.1 (6) 

๖) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล    
(กรณีท่ี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) เปนตน จํานวน ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกตอง” และลงชื่อ
กํากับไวดวย 

๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผูสมัครเขารับการเลือกสรร จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง   

วาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานใหถูกตองครบถวน และชําระคาธรรมเนียมในการสมัครให
เรียบรอยภายในวันที่ยื่นใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมว าดวยเหตุ ใดๆ  
หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิสําหรับตําแหนงที่สมัครอันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้ เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และสํานักงานปองกัน 
ควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร 

๔. การประกาศรายชื่อผูสมัครเขารับการเลือกสรร และการประกาศกําหนดวัน เวลา 
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  ๗ จั งหวัดขอนแกน จะประกาศรายชื่อผู สมัคร 
เขารับการเลือกสรร พรอมทั้งประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่  
๒๔ เมษายน  ๒๕๖๓ ที่สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน เลขที่ ๑๘๑/๓๗ ถนนศรีจันทร 
อํา เภอเมือง จั งหวัดขอนแกน และทางเว็บไซต  https://ddc.moph.go.th/odpc7/ หัวขอ 
“ประชาสัมพันธ”  

 
 
 

5. หลักเกณฑ... 
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๕. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
๕.๑ การสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ 

คะแนน)  
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองสอบวิชาเฉพาะตําแหนง ตามที่กําหนดไวในเอกสาร

หมายเลข 1 แนบทายประกาศ  
๕.๒ การสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ 
อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอมความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เปนตน รวมถึง สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเปนของ
ตําแหนง 

ทั้งนี้ จะสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน และเมื่อสอบ
ผานการประเมินความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 แลว จึงจะมี
สิทธิเขาสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงตอไป 

 6. หลักฐานที่ตองย่ืนในวันสอบ 
หลักฐานที่ตองยื่นในวันสอบเพือ่ประเมินความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 

 บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทาง
ราชการออกให ซึ่งมีรูปถาย และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน และยังไมหมดอายุ หากไมมีบัตร
ดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ กรรมการหรือเจาหนาทีคุ่มสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

7. เกณฑการตัดสิน 
 7.1 ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง จะตองเปนผู

ไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ไมต่ํากวารอยละ 60 
 7.2 ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรู

ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ไมต่ํากวารอยละ 60 และการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงไมต่ํากวา
รอยละ 60 

 7.3 การจัดจางเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได โดยจะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนน
ประเมินความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง และคะแนนประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง รวมกัน
มากกวาเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูที่ไดคะแนนจากการประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหนงมากกวาเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา และหากคะแนนในการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงยังคง
เทากันอกีใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา 

 
 
 
 
 

๘. การประกาศรายชื่อ... 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  
แนบทายประกาศสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน ณ วันที่ ...... มีนาคม พ.ศ. 256๓  

 
ชื่อตําแหนง  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุมงาน    บริหารทั่วไป 
อัตราคาตอบแทน   1๘,๐๐๐ บาท  
ตําแหนงวางครั้งแรก  จํานวน ๑ อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้  

1. ดานการปฏิบัติการ 

  (๑) ชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ  และการสงเสริมสนับสนุน ใหมี
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกตใช  เพื่อใหงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีประสิทธิภาพ 
  (๒) ชวยรวบรวมขอมูล และรวมจัดทําโครงการตาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวง
และนโยบายของรัฐบาล  ในการบริหารจัดการงานในโครงการตาง ๆของสวนราชการ  เพื่อใหการดําเนินงาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  (๓)  รวมศึกษา วิเคราะห เกี่ยวกับการกําหนดมาตรการดานความมั่นคงปลอดภัยบนระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร  และวิธีการปองกันการกระทําที่เปนภัยคุกคามตอระบบคอมพิวเตอรควบคุมดูแล
เว็บไซตที่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย  เพื่อรักษาและคุมครองความปลอดภัยขอมูล เว็บไซด  และปองกันการ
กออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
  (๔) ชวยรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดานสื่อสารและโทรคมนาคม  เพื่อใชในการกําหนดนโยบาย
ดานการสื่อสารและโทรคมนาคม 
  (๕) รวมดําเนินการเกี่ยวกับกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาตการ 
จดทะเบียน และกํากับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  เพื่อสามารถกําหนด 
แนวทางการกํากับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
   (๖) ชวยตรวจสอบขอมูลและนําขอมูลเขาสูคลังขอมูลและฐานขอมูล  และชวยดูแลบริหาร
จัดการคลังขอมูลและฐานขอมูล เพื่อดูแลบริหารจัดการคลังขอมูลและฐานขอมูลใหผูเกี่ยวของสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

(๗)  ชวยเตรียมขอมูลตามผลการวิเคราะหและติดตามความคืบหนาในการจัดสงขอมูลตามที่
ไดรับการรองขอ  เพื่อสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชขอมูล  

 

๒. ดานการวางแผน... 
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2. ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด  

3. ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด ความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 
   (๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 

  (1) ชวยจัดทําคูมือระบบและคูมือผูใช  เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชใหสามารถใชงาน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารไดดวยตนเอง 

 (๒) ใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตนแกหนวยงานราชการหรือเอกชน ในการนําระบบไปใช 
ในการปฏิบัติงาน  เพื่อชวยเหลือผูใชหากมีปญหาหรือขอสงสัยในการใชงานระบบสารสนเทศ 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
 ทดสอบความรูดานตางๆ ดังนี้ โดยวิธีสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

1. ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และทีแ่กไขเพ่ิมเติม 

2. ความรูดานคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. ความรูเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวกับพนักงานราชการ 
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แผนการดําเนินงานคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการทั่วไป 
                         ตําแหนงนักนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตําแหนงเลขที่ ๑๑๗๕ 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน 
 

ลําดับ
ที ่

กิจกรรม วันดําเนินการ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ ประกาศรับสมัครพรอมรายละเอียด 
เกี่ยวกับหนาที่รับผิดชอบและลักษณะงาน  

๒๖ ม.ีค. ๖๓ สคร.๗ 
ขอนแกน 

เผยแพรประกาศทาง
เว็บไซตของ สคร. ๗ 
ขอนแกน และติดประกาศ
ไวในที่เปดเผย 

๒ รับสมัคร 3 – 10 เม.ย. 
๖๓ 

สคร.๗ 
ขอนแกน 

 

๓ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการ
เลือกสรรและกําหนดวัน เวลา สถานที่
สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

๒๔ เม.ย. ๖๓ สคร.๗ 
ขอนแกน 

เผยแพรประกาศทางเว็บ
ไซดของ สคร.๗ ขอนแกน 
และติดประกาศไวในที่
เปดเผย 

๔ ดําเนินการสอบคัดเลือก 
- ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
สําหรับตําแหนง 
 

ภายในเดือน  
พ.ค. ๖๓ 

สคร.๗ 
ขอนแกน 

 

๕ ประการรายชื่อมิสิทธิเขารับการคัดเลือก 
- ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
(สัมภาษณ) 

ภายในเดือน 
พ.ค.๖๓ 

 

สคร.๗ 
ขอนแกน 

เผยแพรประกาศทางเว็บ
ไซดของ สคร.๗ ขอนแกน 
และติดประกาศไวในที่
เปดเผย 

๖ ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพื่อจัด
จางเปนพนักงานราชการ 

ภายในเดือน 
พ.ค.6๓ 

 

สคร.๗ 
ขอนแกน 

เผยแพรประกาศทางเว็บ
ไซดของ สคร.๗ ขอนแกน 
และติดประกาศไวในที่
เปดเผย 

 
 

 


