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การคัดเลือกกรณีทีม่ีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นตอ้งสอบแข่งขัน  
กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน 
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ก 
 

ค าน า 
 

คู่มือการปฏิบัติ งาน  (Work Manual) เรื่อง การคัด เลือกกรณีที่ มี เหตุ พิ เศษที่ ไม่จ าเป็น 
ต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ  จัดท าขึ้น เพ่ือเพ่ือใช้ 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น) ในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากร
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ  
1. ที่มาและความส าคัญ  

ตามมตคิณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง การเพ่ิมอัตราข้าราชการตั้งใหม่ 
และมาตรการเพ่ิมสิทธิประโยชน์อ่ืนส าหรับบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข รองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เห็นชอบให้ส านักงาน ก.พ. พิจารณา
ด าเนินการตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพ่ือคัดเลือกบรรจุ
บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษเข้ารับราชการโดยไม่ต้องด าเนินการสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ให้หารือร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการให้
สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมติดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น) ในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 7/๒565 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕65 มีมติเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบุคลากรด้านสาธารณสุข
ต าแหน่งเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 หรือได้รับมอบหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2528 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 
และเพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงาน  
ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ เต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ลดความเหลื่อมล้ า และให้มี
หลักเกณฑ์ที่ เป็นมาตรฐานเดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุขในการบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างเป็นข้าราชการ  
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 จึงได้ก าหนดประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากร 
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. วัตถุประสงค์ (Objectives) 

2.๑ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็น 
ต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนด  

๒.๒ เพ่ือใช้เป็นคู่มือส าหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกระดับ    
และข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่แสดงถึง
ขั้นตอนและมาตรฐานของงาน สามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างถูกต้องตามข้ันตอนของกระบวนงาน 
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๓. ค านิยาม (Definition) 

การคัดเลือก หมายถึง การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุ
บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 

บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกประเภท
การจ้าง ได้แก่ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินบ ารุงและได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขตามบทบาท ภารกิจบริการด้านสุขภาพ 
ของส่วนราชการ รวมถึงที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือได้รับ
มอบหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยพิจารณาจากค าสั่งมอบหมายงานหรือ
สัญญาจ้าง ในต าแหน่งผู้ช่วยนายแพทย์ ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์ ผู้ช่วย 
นักเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
ผู้ช่วยพยาบาลเทคนิค ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและเป็นบุคลากรที่มีการจ้างงาน
ก่อนวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังคงด ารงต าแหน่งดังกล่าวอยู่จนถึงปัจจุบัน 

คุณลักษณะของบุคลากร และคุณลักษณะงาน หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขตามค านิยาม 
ที่ก าหนดไว้ โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติสอดคล้องกับ Job description และสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
หรือให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปกลุ่มเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วย โดยการควบคุมป้องกันโรคการตรวจคัดกรองโรค 
การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การเฝ้าระวัง การส่งเสริมฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ และการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
ทั้งบุคลากรที่ให้บริการโดยตรง หรือสนับสนุนการให้บริการในสถานการณ์ดังกล่าว 

คณะกรรมการคัดเลือก หมายถึง คณะกรรมการคัดเลือกที่แต่งตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับ
ราชการเป็นกรณีพิเศษ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง คณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย 

(1)  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     เป็นประธาน 
(2)  ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในต าแหน่งที่จะคัดเลือก              เป็นกรรมการ 
(3)  ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เป็นกรรมการ 

  ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับต าแหน่งที่จะคัดเลือก                         
(4)   ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกรรมการ 
(5)  หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของต าแหน่งนั้น            เป็นกรรมการ 
(6)  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เป็นเลขานุการ 

  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  



3 
 

๕. ขั้นตอนรายละเอียดการปฏิบัติงาน  

การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับ
ราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรม 
ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ ๑ การส ารวจบุคลากรสาธารณสุข 
1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ซึ่งเป็นบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกประเภทการจ้าง ได้แก่ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ที่จ้าง 
ด้วยเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง และได้รับมอบหมายให้ 
ท าหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขตามบทบาท ภารกิจบริการด้านสุขภาพของส่วนราชการ รวมถึงที่ปฏิบัติงาน  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือได้รับมอบหมายตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยพิจารณาจากค าสั่งมอบหมายงานหรือสัญญาจ้าง ในต าแหน่ง 
ผู้ช่วยนายแพทย์ ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์ ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ 
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
รังสีการแพทย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ผู้ช่วยพยาบาลเทคนิค 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและเป็นบุคลากรที่มีการจ้างงานก่อนวันที่  
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังคงด ารงต าแหน่งดังกล่าวอยู่จนถึงปัจจุบัน  

1.๒ รายงานข้อมูลให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาจ้างพนักงานจ้าง ค าสั่งมอบหมายงาน และค าสั่งแต่งตั้งพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อมายังส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

ขั้นตอนที่ ๒ การส ารวจบุคลากรสาธารณสุข 
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างบุคลากรด้านสาธารณสุข 

ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มี เหตุพิ เศษ  
ที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด อปท. ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 ตามที่จังหวัดรายงาน จากการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานเบื้องต้น  

ขั้นตอนที่ ๓ การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอยุบเลิกต าแหน่งลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุงตามบัญชีรายชื่อที่ได้ตรวจสอบแล้ว โดยไม่อาจก าหนดต าแหน่งดังกล่าวได้ 
ในห้วงระยะเวลา 5 ปี 



4 
 

3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ให้ตรงตามต าแหน่งที่จ้างอยู่เดิมของลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง 
ตามบัญชีรายชื่อที่ได้ตรวจสอบแล้ว 

ขั้นตอนที ่๔ การให้ความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
4.1 ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา ตรวจสอบความถูกต้องของการปรับปรุงแผน

อัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็น 
ต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 

4.2 ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา ตรวจสอบภาระค่าใช้ด้านการบริหารงานบุคคล
ไม่ให้เกินร้อยละ 40 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ขั้นตอนที ่๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 
5.1 ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พร้อมเชิญคณะกรรมการประชุม  โดยคณะกรรมการ

คัดเลือก ประกอบด้วย 
(1)  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นประธาน 
(2)  ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในต าแหน่งที่จะคัดเลือก                  เป็นกรรมการ 
(3)  ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค  เป็นกรรมการ 

 ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับต าแหน่งที่จะคัดเลือก                         
(4)   ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ 
(5)  หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของต าแหน่งนั้น           เป็นกรรมการ 
(6)  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น       เป็นเลขานุการ 

 ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
5.2 จัดประชุมคณะกรรมการคัด เลือก เพ่ือก าหนดวิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน  

และการด าเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
5.3 อาจแต่งตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน 

หรือกรรมการอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความจ าเป็น 

ขั้นตอนที ่6 การรับสมัครคัดเลือก 
6.1 จัดท าหนังสือแจ้งสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน 

กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 (ตามบัญชีรายชื่อฯ) เสนอประธาน
ลงนาม และใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

6.2 ด าเนินการรับสมัคร (ไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ) รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้สมัคร 
ที่มีสิทธิคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการ  
เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 (ตามบัญชีรายชื่อฯ) เสนอคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา 
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ขั้นตอนที ่7 การตรวจสอบคุณสมบัติ 
7.๑ คณะกรรมการคัดเลือกตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็น 

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการนั้น        

7.๒ คณะกรรมการคัดเลือกตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก 

7.๓ คณะกรรมการคัดเลือกตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นบุคลากร
สาธารณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2563 ซึ่งมีคุณสมบัติตามนิยามคุณลักษณะของบุคคลและลักษณะ
งานที่จะได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  

ขั้นตอนที่ ๘ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
8.1 คณะกรรมการคัดเลือกด าเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน 

เวลา สถานที่คัดเลือก 
8.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมเอกสารประกอบการด าเนินการคัดเลือก เช่น 

ใบรายชื่อกรรมการ ป้ายชื่อกรรมการ เอกสารประกอบวิธีการคัดเลือก เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ ๙ การด าเนินการคัดเลือก  
9.1 คณะกรรมการคัดเลือกด าเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ก าหนดให้ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ 

เป็นอย่างน้อยและจัดท าแบบประเมินเพ่ือใช้ในการคัดเลือกส าหรับคณะกรรมการคัดเลือกโดยเกณฑ์ผ่าน  
การประเมินจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามภาคท่ีได้ก าหนดให้มีการคัดเลือก 

คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)     
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน  
จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เช่น ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น และรวมถึง
สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

9.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมและสรุปผลคะแนนของคณะกรรมการส่งให้
คณะกรรมการลงนาม 

9.3 คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการด าเนินการต่อประธานคณะกรรมการคัดเลือก 
(นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพ่ือจัดท าประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ 
ที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ  

ขั้นตอนที่ 10 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  
10.๑ คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้ ได้รับการคัด เลือกกรณีที่ มี เหตุ พิ เศษ 

ที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ  
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10.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผลการคัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ 
ที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.
จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา ทราบ พร้อมทั้งเสนอขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็น
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณี ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา พิจารณาแล้ว 
เห็นว่า กระบวนการใดท่ีมีความผิดพลาดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขในกระบวนการนั้น  

ขั้นตอนที่ 11 บรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
11.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็น

ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามมติ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี  
11.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการหรือพนักงาน 

ส่วนท้องถิ่น โดยต้องระบุไว้ในแฟ้มทะเบียนประวัติว่า “ต้องอยู่ปฏิบัติราชการในเทศบาลที่บรรจุและแต่งตั้ง 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จึงโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือส่วนราชการอ่ืนได้” และบันทึกข้อมูล
แฟ้มทะเบียนประวัติในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (https://lhr.dla.go.th) 

ขั้นตอนที่12 จัดเก็บส าเนาเอกสาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บส าเนาเอกสารการด าเนินการการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ 

ที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 

หมายเหตุ  
กรณีได้มีประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการ
เป็นกรณีพิเศษ ทัง้นี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ   

1. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยยึดประกาศนี้เป็นหนังสือเรียกตัวและ  
ให้ ผู้ ได้ รับการคัด เลือกตามรายชื่ อแนบท้ ายประกาศ มารายงานตัว เพ่ือรับการบรรจุและแต่ งตั้ ง  
ในวันที่ ............................................  ณ ....................................................... ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  

2. ผู้ได้รับการคัดเลือก ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ถือว่าไม่มีสิทธิในการบรรจุและ
แต่งตั้งในการคัดเลือก คือ  

 2.1 ผู้นั้นได้สละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 
 2.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่ก าหนด 
 2.3 ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลา ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 

ในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 
 2.4 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
3 . ห ากป รากฏ ภ ายห ลั งว่ า  ผู้ ส มั ค ร เข้ ารั บ ก ารคั ด เลื อ ก ราย ใดมี คุณ สมบั ติ ทั่ ว ไป  

หรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่สมัคร หรือไม่มีคุณสมบัติ  
ตามค านิยามคุณลักษณะของบุคลากรและลักษณะงานที่จะได้รับการพิจารณาให้ เปลี่ยนสถานภาพ  
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่  ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา ก าหนด 
หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.  มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามต าแหน่ง 
ที่สมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกก็จะไม่มีสิทธิได้รับ  
การบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 
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6. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

ขั้นตอนการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส ารวจบุคลากรสาธารณสุข 

แจ้งบัญชีรายชื่อ 
พนักงานจ้างฯ 

การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

มีคุณสมบัติเบื้องต้น 
 

ไม่มีคุณสมบัติเบื้องต้น 

ให้ความเห็นชอบปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง ๓ ป ี

ให้ปรับแก ้

เห็นชอบ 

แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก 

การรับสมัครคัดเลือก 

ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

การตรวจสอบคุณสมบัต ิ

เอกสารไม่ครบถ้วน 

มีคุณสมบัติ 

การด าเนินการคัดเลือก 
ไม่ผ่านการคัดเลือก 

ผ่านการคัดเลือก 

การขอความเห็นชอบ ก.จังหวดั 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุฯ 

กระบวนการไม่ถูกต้อง 

เห็นชอบ 

ประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคัดเลือก 

การบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 

จัดเก็บเอกสารการด าเนินการ 

ยุติกระบวนการ 

รายงาน ให ้ก.จังหวัด ทราบ 

ขาดคุณสมบัติ 

รายงาน ให ้ก.จังหวัด ทราบ 
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กระบวนการด าเนินการ 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑  
 
 
 

๑. การส ารวจบุคลากรสาธารณสุข 
1.1 ส ารวจข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 
 
1.๒ รายงานข้อมูลให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. 
ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา 
แล้ วแต่ ก รณี  พ ร้อม ทั้ ง เอกสาร
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สัญญาจ้าง
พนักงานจ้าง ค าสั่งมอบหมายงาน 
และค าสั่งแต่งตั้งพนักงานควบคุม
โรคติดต่อมายังส านักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ให้พิจารณา  
 

๓ วัน 
 
 
 
 
 
 

๕ วัน 

อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง 
ส่วนท้องถิ่น 
(เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล) 
 
 
 
จังหวัด 
(เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ 
ฝ่ายเลขานุการ ก.จ.จ. 
ก.ท.จ. หรื อ ก.อบต. 
แล้วแต่กรณี) 

ห นั งสื อ ส านั ก งาน 
ก.จ. ก.ท. และ กอบต. 
ที่ มท 0802.2/ว164 
ลงวันที่  8 ธันวาคม 
2563  

๒  ๒. แจ้งบัญชีรายช่ือพนักงานจ้าง
บุ ค ล าก ร ด้ า น ส า ธ า รณ สุ ข ที่ มี
คุณสมบัติ  ตามที่จังหวัดรายงาน 
จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เบื้องต้น 
 

๕ วัน ส านักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. 
(เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
สน.บถ. ) 

ห นั งสื อ ส านั ก งาน 
ก.จ. ก.ท. และ กอบต. 
ที่  มท 0802.2/ว96 
ลงวันที่ 28 กันยายน 
256๕ 

๓  ๓. การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
3 .1  เสน อขอยุ บ เลิ ก ต าแห น่ ง
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และลูกจ้างช่ัวคราวเงินบ ารุง         
ตามบัญชีรายช่ือที่ได้ตรวจสอบแล้ว 
โดยไม่อาจก าหนดต าแหน่งดังกล่าว
ได้ในห้วงระยะเวลา 5 ปี 
3 .2  เสนอขอก าหนดต าแหน่ ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้ตรงตามต าแหน่งที่จ้างอยู่ เดิม       
ของลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และลูกจ้างช่ัวคราวเงินบ ารุง 
ตามบัญชีรายชื่อที่ได้ตรวจสอบแล้ว 
 

๕ วัน 
 

อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง 
ส่วนท้องถิ่น 
(เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล) 
 

1) หนังสือส านักงาน 
ก.จ. ก.ท. และ กอบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 96 
ลงวันที่ 28 กันยายน 
256๕ 
๒) หนังสือส านักงาน 
ก.จ. ก.ท. และ กอบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 70
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 
2563 

  
 
 

    

การส ารวจบุคลากร
สาธารณสุข 

แจ้งบัญชี 
รายชื่อพนกังานจ้าง

บุคลากรฯ 

การปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 3 ป ี
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  
 

    

๔  ๔. การให้ความเห็นชอบปรับปรุง
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดย ก.จ.จ. 
ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมือง
พัทยา 
4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของ 
การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4 .2  ต ร ว จ ส อ บ ภ า ร ะ ค่ า ใ ช้ 
ด้านการบริหารงานบุคคล 

30 วัน 
 

ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.
จังหวัด แล้วแต่กรณี 
 (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายเลขานุการ ก.จ.จ. 
ก.ท.จ. หรื อ ก.อบต. 
แล้วแต่กรณี) 

1) พระราชบัญญั ติ
ระเบียบบริหารงาน
บุ คคลส่ วนท้ องถิ่ น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒) หนังสือส านักงาน 
ก.จ. ก.ท. และ.กอบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 70
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 
2563 

๕  ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 
5 .1  ส่ ง ส า เน า ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ พร้อมเชิญคณะกรรมการ
ประชุม 
5 .2  จัดประชุมคณ ะกรรมการ
คัดเลือก เพื่อก าหนดวิธีการคัดเลือก 
เกณฑ์การตัดสิน และการด าเนินการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
5.3 อาจแต่งตั้งกรรมการสัมภาษณ์ 
กรรมการออกข้อสอบ กรรมการ
ท ด ส อ บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  ห รื อ
ก ร ร ม ก า ร อื่ น  ห รื อ เจ้ า ห น้ า ที่ 
เพื่อด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้ 
ตามความจ าเป็น 

๑๕ วัน อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง 
ส่วนท้องถิ่น 
(เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล) 
 

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่ ว ไ ป เกี่ ย ว กั บ 
การคัดเลือกกรณีที่มี
เหตุพิ เศษท่ีไม่จ าเป็น 
ต้องสอบแข่งขัน กรณี
บรรจุบุคลากรในสังกัด
อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ ง 
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ที่
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
สถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรั สโคโรนา 2019  
เข้ารับราชการเป็นกรณี
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๖  6. การรับสมัครคัดเลือก 

6.1 จัดท าหนังสือแจ้งสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุ
บุคลากรในสังกัด อปท. ที่ปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์ การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
เข้ า รั บ ราชการ เป็ น ก รณี พิ เศ ษ 
พ.ศ. 2565 (ตามบัญชีรายช่ือฯ) 
เสนอประธานลงนาม และใบสมัคร
เข้ารับการคัดเลือก 
6.2 ด าเนินการรับสมัคร (ไม่น้อย
กว่า ๕ วันท าการ) และรวบรวม
รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ 

10 วัน อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง 
ส่วนท้องถิ่น 
(เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล) 
 

  
 
 

    

ให้ความเห็นชอบ
ปรับปรุงแผน

อัตราก าลัง ๓ ปี 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
คัดเลือก 

การรับสมัครคัดเลือก 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  
 

    

7  
 

7. การตรวจสอบคุณสมบัติ 
7 .1  คุณ สม บั ติ ทั่ ว ไป และ ไม่ มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 
7.1 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ที่ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 
- คุณสมบัติตามนิยามคุณลักษณะ
ของบุ คล ากรและลั กษณ ะงาน 
ที่จะได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยน
สถานภาพ เป็ นข้ าราชการหรื อ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่  ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 

10 วัน คณะกรรมการคัดเลือก 
ขององค์ กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 

1)  หนังสือส านักงาน 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 58 
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 
2558 
๒) หนังสือส านักงาน 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 103 
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 
2564 

8  ๘. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ 
8.1 ด าเนินการประกาศรายช่ือ 
ผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก และ
ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก 
8.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ด าเนินการคัดเลือก เช่น ใบรายช่ือ
กรรมการ ป้ายชื่อกรรมการ เอกสาร
ประกอบวิธีการคัดเลือก เป็นต้น 

5 วัน อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง 
ส่วนท้องถิ่น 
(เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล) 
 

ห นั งสื อ ส านั ก งาน 
ก.จ. ก.ท. และ กอบต. 
ที่ มท 0802.2/ว 96 
ลงวันที่ 28 กันยายน 
256๕ 

  9. การด าเนินการคัดเลือก  
9.1 ด าเนินการคัดเลือกตามวิธีการ 
ก าหนดให้ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ 
เป็ น อย่ า งน้ อ ยและจั ดท าแบ บ
ประ เมิ น เพื่ อ ใช้ ในการคั ด เลื อก
ส าหรับคณ ะกรรมการคัด เลือก 
โดยเกณฑ์ผ่านการประเมินจะต้องได้
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตาม
ภาคที่ได้ก าหนดให้มีการคัดเลือก 
9.2 รวบรวมและสรุปผลคะแนน
ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ส่ ง ใ ห้
คณะกรรมการลงนาม 
9.3 รายงานผลการด าเนินการต่อ 
ประธานคณะกรรมการคัดเลือก 
(นายก อปท.) เพื่อจัดท าประกาศ 
ผู้ผ่านการคัดเลือก 

10 วัน อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง 
ส่วนท้องถิ่น 
(เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล) 
 

ห นั งสื อ ส านั ก งาน 
ก.จ. ก.ท. และ กอบต. 
ที่ มท 0802.2/ว 96 
ลงวันที่ 28 กันยายน 
256๕ 

  
 
 

    

การตรวจสอบ
คุณสมบัต ิ

ประกาศรายชือ่ 
ผู้มีสิทธิฯ 

การด าเนนิการ
คัดเลือก 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

     

10  10. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  
10.๑ ประกาศรายช่ือผู้ ได้ รับการ
คั ดเลื อกกรณี ที่ มี เหตุ พิ เศษที่ ไม่
จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุ
บุคลากรในสังกัด อปท. ที่ปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับ
ราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 
10.๒ แจ้งผลการคัดเลือกฯ ให้ ก.จ.จ. 
ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมือง
พั ทยา ทราบ พร้ อมทั้ งเสนอขอ 
ความเห็นชอบบรรจุแต่ งตั้ งผู้ผ่ าน 
การคัดเลือกให้เป็นข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

๓๐ วัน อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง 
ส่วนท้องถิ่น 
(เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล) 
 
 
 
 
ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.
จังหวัด แล้วแต่รณี 
 (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายเลขานุการ ก.จ.จ. 
ก.ท.จ. หรื อ ก.อบต. 
แล้วแต่กรณี) 

ห นั งสื อ ส านั ก งาน 
ก.จ. ก.ท. และ กอบต. 
ที่ มท 0802.2/ว 96 
ลงวันที่ 28 กันยายน 
256๕ 

11  11. บรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น 
11.๑ ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้ง 
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามมติ 
ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ 
ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี  
11.2 จัดท าแฟ้มทะเบียนประวัติ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
โดยต้องระบุไว้ในแฟ้มทะเบียนประวัติ
ว่า “ต้องอยู่ปฏิบัติราชการในเทศบาล
ที่บรรจุและแตง่ตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๕  ปี  จึ งโอน ไปองค์ กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอื่นหรือส่วนราชการอื่นได้” 

3 วัน อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง 
ส่วนท้องถิ่น 
(เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล) 

 

ห นั งสื อ ส านั ก งาน 
ก.จ. ก.ท. และ.กอบต. 
ที่ มท 0802.2/ว 96 
ลงวันที่ 28 กันยายน 
256๕ 

12  
 

12. สิ้นสุดการด าเนินการ 
1 2 .1  จั ด เก็ บ ส า เน า เอ ก ส าร 
การด าเนินการการคัดเลือกกรณีที่มี
เหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน 
กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติ งาน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับ
ราชการเป็นกรณีพิเศษ 

๑ วัน อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง 
ส่วนท้องถิ่น 
(เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล) 

 

ห นั งสื อ ส านั ก งาน 
ก.จ. ก.ท. และ กอบต. 
ที่ มท 0802.2/ว 96 
ลงวันที่ 28 กันยายน 
256๕ 

 

 

ประกาศรายช่ือ 
ผู้ผา่นการคัดเลอืก 

การบรรจุแต่งตั้งฯ 

จัดเก็บเอกสาร 
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สัญลักษณ์  

 

 

 

 

 

 

๗. เอกสารอ้างที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบและกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและหนังสือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

ของการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการ 
เป็นกรณีพิเศษ 

7.1 พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
๗.๒ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 

ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
7.3 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
7.๔ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะ

ต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
7.๕ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับ

ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
7.๖ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ 

ที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ 
8 กันยายน พ.ศ. 2565 

7.๗ หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 58 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 

7.๘ หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 
เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

7.๙ หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 96 ลงวันที่ 28 กันยายน 256๕ 
เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุ
บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

เร่ิมต้น/สิ้นสุด ด าเนินการ ตัดสินใจ/พิจารณา ต่อเนื่อง ทิศทางการไหล 
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8. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. แบบฟอร์มค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน
กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 

๒. แบบฟอร์มหนังสือสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน 
กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 

3. แบบฟอร์มประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษและก าหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 

๔. แบบฟอร์มประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน 
กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 

9. การติดต่อประสานงาน 
๑. ส านักงาน   

ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๘  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ localhr.dla@gmail.com 

2. เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ  
นายสถาพร เสนาวงค์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
โทร (มือถือ) 082 228 1443  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ berm.tu@gmail.com 

10. คณะผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

๑. พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์   ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
2. นายปิยะ คังกัน     ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
3. นายจิรพัฒน์  น้อยเพ็ง   ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
๔. นายสถาพร เสนาวงค ์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
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ภาคผนวก 
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เป็นเลขานุการ 

แบบฟอร์มที่  1 
ค าสั่งแต่งต้ัง 

คณะกรรมการคัดเลือก 

 
 
 
   

ค าสั่ง อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา........................................ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน 

กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา) ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 

................................................ 
  โดยที่คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้ อบจ./เทศบาล/อบต.  /    
เมืองพัทยา................. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุ
บุคลากรในสังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา) ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 ตามข้อ........... ของประกาศ ก.จ.จ./ก.ท.จ./ก.อบต.
จังหวัด/ก.เมืองพัทยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ 
ที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา) ที่ปฏิบัติงาน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 
เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับเจตนารมณ์ 
หลักการและหลักเกณฑ์ ตลอดจนวิธีการที่ ก.จ.จ./ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด/ก.เมืองพัทยา ก าหนด ดังกล่าวข้างต้น 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ดังต่อไปนี้    
  (1) นายก อปท.    
  (2) ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในต าแหน่งที่จะคัดเลือก                  
  (3) ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค  

ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับต าแหน่งที่จะคัดเลือก                         
  (4)  ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา )                           
  (5) หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของต าแหน่งนั้น           
  (6) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทีม่ีหน้าที่รับผิดชอบ 

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

 โดยมีอ านาจหน้าที่ก าหนดวิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน และการด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งด าเนินการคัดเลือกตามวิธีการที่ก าหนด โดยอาจแต่งตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ 
กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน หรือกรรมการอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความจ าเป็น 
และเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการด าเนินการคัดเลือกต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ           
เพ่ือรายงานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่าน        
การคัดเลือกต่อไป 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  สั่ง ณ วันที่ ....................................................................  

  
 

                              (....................................) 
                                                             นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 

เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 

เป็นประธานกรรมการ 
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ส าเนาคู่ฉบับ แบบฟอร์มที่ 2 
หนังสือสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

 
 
 

 
 

ที่  ………………/ว ……………………………………………….. 
 ………………………………………………. 

                                                                        ธันวาคม  2565 
เรื่อง   สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด (อปท.) 

ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 
พ.ศ. 2565 

เรียน  ……………………………………….………………………………….      

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ         จ านวน   1   ฉบับ 
 2. แบบแสดงความประสงค์บรรจุเข้ารับราชการ       จ านวน   1   ฉบับ 
 3. แบบใบสมัครคัดเลือกฯ         จ านวน   1   ฉบับ 

  ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคลากรในสังกัด  (อบจ./เทศบาล/อบต/เมืองพัทยา)           
ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 
จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคลากรในสังกัด.(อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา) ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการในต าแหน่ง……………………………….......................  
เป็นกรณี พิ เศษ โดยผู้ สมัครเข้ ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ มีคุณสมบั ติทั่ วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ าม 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะเข้ารับ  
การคัดเลือก และเป็นบุคลากรในสังกัด  (อบจ./เทศบาล/อบต/เมืองพัทยา) ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีคุณสมบัติตามค านิยามคุณลักษณะของบุคคลและลักษณะงาน
ที่จะได้รับการพิจารณา ให้เปลี่ยนสถานภาพเป็น (ข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต าบล)  
ตามท่ี (ก.จ.จ./ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด/ก.เมืองพัทยา) ก าหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

  หากท่านมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งดังกล่าว 
ขอให้ยื่นแบบแสดงความประสงค์บรรจุเข้ารับราชการ และแบบใบสมัครคัดเลือกฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 
ทาง………………………………………. ณ………………………………………. ตั้งแต่วันที่………………………………….……………. 
ถึงวันที…่…………………………………………..ในเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ    

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 
   (…………………………………) 

     ประธานคณะกรรมการคัดเลือก 

 

 

 

 

(ชื่อส่วนราชการ) 

(ชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด  (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา)      
ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ  

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

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
1.1 มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้   

 ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ข. ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
 (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน      
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป 
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 
 (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (7) เป็นผู ้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที ่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด  
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                     (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
                        (9)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป 
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์ 
และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 
 ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก 
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

 
/ 1.2 มีคุณสมบัติ ... 

 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
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1.2 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ที่จะเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้ 
 ต าแหน่ง………………………………….. (เอกสารแนบ….) 
 ต าแหน่ง………………………………….. (เอกสารแนบ….) 
 ต าแหน่ง………………………………….. (เอกสารแนบ….) 

1.3 เป็นบุคลากรในสังกัด  (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา)  ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีคุณสมบัติตามนิยามคุณลักษณะของบุคลากร 
และลักษณะงานที่จะได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนสถานภาพเป็น (ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงาน
เทศบาล/พนักงานส่วนต าบล/พนักงานเมืองพัทยา) ตามที่ (คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จังหวัด)  ก าหนด ดังนี้ 

“บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา) 
ในทุกประเภทการจ้าง ได้แก่ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง และได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขตามบทบาท ภารกิจบริการ 
ด้านสุขภาพของส่วนราชการ รวมถึงที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือได้รับมอบหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยพิจารณาจาก
ค าสั่งมอบหมายงานหรือสัญญาจ้างในต าแหน่งผู้ช่วยนายแพทย์ ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยนักรังสี
การแพทย์ ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยนักวิชาการ
สุขาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
ผู้ช่วยพยาบาลเทคนิค ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและเป็นบุคลากร 
ที่มีการจ้างงาน ก่อนวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังคงด ารงต าแหน่งดังกล่าวอยู่จนถึงปัจจุบัน”  

“คุณลักษณะของบุคลากร และลักษณะงานที่จะได้รับการพิจารณาเปลี่ยนสถานภาพเป็น 
(ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) ต้องเป็นบุคลากรสาธารณสุขตามค านิยามที่ก าหนดไว้ โดยลักษณะงานที่
ปฏิบัติสอดคล้องกับ Job description และสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ประชาชน
ทั่วไป กลุ่มเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วย โดยการควบคุมป้องกันโรค การตรวจคัดกรองโรค การตรวจวินิจฉัยโรค 
การรักษาพยาบาล การเฝ้าระวัง การส่งเสริมฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ และการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ทั้งบุคลากรที่ให้บริการ
โดยตรง หรือสนับสนุนการให้บริการในสถานการณ์ดังกล่าว” 

2. ก าหนดการ และวิธีการรับสมัคร  
  2.1 ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นแบบแสดงความประสงค์บรรจุเข้ารับราชการ 
และแบบใบสมัครคัดเลือกฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3) ได้ที…่…………………….……………โทร………………….....…….  

2.2 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ………………….…………ถึงวันที่ ………………………………………… 
ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.  

 
/2.3 หลักฐาน ... 
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     2.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด าและไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้ว 

ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จ านวน……...รูป (จ านวนตามความต้องการของส่วนราชการ) 
(2) ส าเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใด  

อย่างหนึ่ง จ านวน 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ 
(ทั้ งนี้  ให้ส่วนราชการตรวจสอบคุณวุฒิ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกว่าได้ส าเร็จการศึกษาจริงหรือไม่  
กับสถาบันการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา) กรณียังไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ 
ก็ให้น าหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 

          (3) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)…………………………..จ านวน 1 ฉบับ  
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
(5)  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี ) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล  

จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม 

ตามท่ี (คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด)  ก าหนด ซึ่งได้แก่ 
• วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
• โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
• โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
• โรคพิษสุราเรื้อรัง 
• โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค                

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามท่ี (คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด)  ก าหนด 
 (7) ส าเนาสัญญาจ้างในต าแหน่งผู้ช่วยนายแพทย์ ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ 
ผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์ ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วย 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ผู้ช่วยพยาบาลเทคนิค ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
ที่แสดงว่าเป็นบุคลากรที่มีการจ้างงาน ก่อนวันที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และยังคงด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
อยู่จนถึงปัจจุบัน จ านวน 1 ฉบับ 
 (8) ส าเนาค าสั่งที่แสดงว่าได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขตามบทบาท 
ภารกิจบริการด้านสุขภาพของส่วนราชการ รวมถึงที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 หรือได้รับมอบหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน 
1 ฉบับ 

ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า“ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับไว้ด้วย  
(ให้น าหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย) 

 

/ 3. เงื่อนไข ... 
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3. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก 
ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตรงตามหนังสือสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ  
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ ถูกต้องครบถ้วน  
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัคร  
น ามายื่นไม่ตรงตามคุณวุฒิหรือไม่เป็นไปตามหนังสือสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  
                    คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เช่น ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม  
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

5. เกณฑ์การตัดสิน                
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการรับคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  
 ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคลากรในสังกัด  (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา)               
ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ  
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ในวันที่…………………………………… 
ณ……………………………….………………………………………..……...และท่ีเว็บไซต์………………………….........................… 
ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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แบบแสดงความประสงค์บรรจุเขา้รับราชการ 

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………………………..… 

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบ ารุง) ต าแหน่ง........................................................  
ส่วนราชการ……….................................................รับทราบมติดั งกล่าวและรับทราบว่าไม่สามารถน า
ระยะเวลาการเป็นพนักงานตามภารกิจ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบ ารุง) มานับรวมเป็นระยะเวลา 
ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญได้ จึงขอแสดงความประสงค์ ดังนี้   

  ขอรับการบรรจุเข้ารับราชการ โดยได้รับเงินเดือนตามประกาศ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.   
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน         
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 

 ไม่ขอรับการบรรจุเข้ารับราชการ เนื่องจาก 
 เมื่อได้รับการบรรจุ อัตราเงินเดือนลดลง 
 ต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุ ไม่ตรงกับต าแหน่งที่จ้างอยู่ปัจจุบัน 
 อ่ืน ๆ ระบุ................................................................................  

 
 
 
 

                                           (ลงชื่อ) ……………………………………………ผู้แสดงความประสงค์ 
           (................…………….………………) 
                    วันที่……………………………... 
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ) ………………………………...เจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที ่
        (................…………….………) 
        วันที่………………………….. 

(ลงชื่อ) …………………………….…………ผู้บังคับบัญชา      
         (................…………….……………) 
          วันที่……………………………... 
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                                                         เลขที่สมัคร................................. 
 แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา) 

ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 
 

เรียน นายกองค์กรปกครองท้องถิ่น                  

         ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................... 
สัญชาติ .................เกิดวันที่ ............เดือน ........................พ.ศ. ..............อาย ุ..........ปี ..........เดือน  
(นับถึงวันสมัคร) เลขประจ าตัวประชาชน.............................................ออกให้ ณ อ าเภอ..................................... 
จังหวัด ................................................... วันที่ ............... เดอืน .................................. พ.ศ. ............................... 
ขอแจ้งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่.......................หมู่ที…่……..…..ตรอก/ซอย........................................ถนน..................................... 
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์..................................… e - mail address …..…………..….………………………………………..……………………. 
โทรศัพท์มือถือ ..……………….………………………………………………………..……LINE ID ……………….…….....………….. 
ปัจจุบันปฏิบัติงานในต าแหน่ง............................................................................................................................... 
งาน............................................................................ฝ่าย/กลุ่มงาน.................................................................... 
ศูนย์บริการสาธารณสุข/รพ.สต. ...............................................................ส านัก/กอง......................................... 
อบจ./เทศบาล/อบต. ..................................................................................................  
เป็นบุคลากรประเภท 
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง....................................................................................... 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง....................................................................................... 
สถานภาพสมรส   โสด     สมรส     หม้าย     หย่า  
ชื่อสามี/ ภรรยา ............................................................. .สญัชาติ.......................อาชีพ......................................... 
ชื่อบิดา.............................................................................สญัชาติ..................... ..อาชีพ.........................................  
ชื่อมารดา........................................................................ .สญัชาติ.......................อาชีพ.........................................  

2. ประวัติการศึกษา (กรอกทุกวุฒิที่ได้รับและแนบส าเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใช้สมัครคัดเลือก 
   มาพร้อมใบสมัคร) 

วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา 
(วิชาเอก) 

คะแนนเฉลี่ย               
ตลอด

หลักสูตร 

ชื่อสถานศึกษา ระยะเวลา 
ต้ังแต่.…….....
ถึง…….…...... 

     
     
     

/ 3. ประวัติ ... 

 

 

 
ติดรูปถ่ายขนาด 
1.5 X 1 นิว้ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
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3. ประวัติการท างาน /การฝึกงาน 
สถานที่ท างาน/ฝึกงาน ต าแหน่ง/ลักษณะงาน เงินเดือนสุดท้าย

ก่อนออก 
ระยะเวลา 

ต้ังแต่..........ถึง......... 
เหตุผลที่ออก 

     
     
     
     
     

4. ผลงานหรือประสบการณ์การท างาน ที่ให้บริการโดยตรง หรือสนับสนุนการให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระบุงานที่ได้รับมอบหมาย/สถานที่ปฏิบัติงาน/ระยะเวลา/ค าสั่ง) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ความรู้ความสามารถพิเศษ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

     (ลงชื่อ)..............................................ผู้สมัคร 
     (...............................................) 

     วันที่...........เดือน.........................พ.ศ............... 
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ส าเนา 
 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคลากรในสังกัด....(อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา)... 

          ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเปน็กรณีพิเศษ 
และก าหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 

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

 ตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคลากรในสังกัด....(อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา) 
ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 
ได้รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคลากรในสังกัด..(อบจ./เทศบาล/อบต.//เมือพัทยา)..ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 
…………….……………….. ถึงวันที่……………………..…………..ไปแล้ว นั้น 

 การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
ในต าแหน่ง………………………………….……….. โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวจะต้องเข้ารับคัดเลือก 
ด้วยวิธีการ……………………………………..……………...…. ในวันที่……………………………………………….รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  การประกาศรายชื่อผู้ ได้รับการคัดเลือกฯ จะประกาศให้ทราบภายใน
วันที่………………………………….  

 หากภายหลังปรากฏว่า ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง และคุณสมบัติตามนิยามคุณลักษณะของบุคลากรและลักษณะงานที่จะได้รับการพิจารณา
ให้เปลี่ยนสถานภาพเป็น (ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต าบล)
ตามที่ (ก.จ.จ./ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด/ก.เมืองพัทยา) ก าหนด ไม่ตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
เข้ารับการคัดเลือกตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือ ………………………………….……………….    ให้ถือว่าขาด
คุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคลากรในสังกัด..(อบจ./เทศบาล/อบต.)..ที่ปฏิบัติงาน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  ประกาศ ณ วันที่        ธันวาคม พ.ศ. 2565   
                                                           
                
                                                                 

            (…………………………………….) 
           ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 

แบบฟอร์มที่  3 
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ ิ

เข้ารับการคัดเลือก 

(หนังสือแจ้งสมัครเข้ารับการคัดเลือก) 
) 
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รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่คัดเลือก  
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด..(อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา).. 

ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 
เอกสารแนบท้ายประกาศ ลงวันที…่…………………………………………………………… 

1. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

ต าแหน่ง………………………………………….. 
 

เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
……………… ……………… …………………..……… …………………..……… 
……………… ……………… …………………..……… …………………..……… 
……………… ……………… …………………..……… …………………..……… 
……………… ……………… …………………..……… …………………..……… 

 

ต าแหน่ง………………………………………….. 
 

เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
……………… ……………… …………………..……… …………………..……… 
……………… ……………… …………………..……… …………………..……… 
……………… ……………… …………………..……… …………………..……… 
……………… ……………… …………………..……… …………………..……… 

2. วัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
 

วัน เดือน ปี  
ที่คัดเลือก 

ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ รายงานตัวเวลา 
 

เริ่มเวลา สถานที่คัดเลือก 
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ส าเนาคู่ฉบับ  
 

 
 
 
 

 

  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก 
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด

(อปท.) ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 

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

  ตามห นั งสื อ ……………………………….……………………………..………………….………………………....
และตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคลากรในสังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา ) 
ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ               
ลงวันที่………………………………………………… ต าแหน่ง…………………………………………………(นายแพทย์ปฏิบัติการ 
เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เจ้าพนักงาน
รังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน พยาบาล
เทคนิคปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน) นั้น 

  บัดนี้ การด าเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
บุคลากรในสังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา) ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ 

 ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ดังนี้ 
 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยยึดประกาศนี้ เป็นหนังสือเรียกตัว 
และให้ ผู้ ได้ รับการคัดเลื อกตามรายชื่ อแนบท้ ายประกาศ มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่ งตั้ ง  
ในวันที่  ..............................................  ณ ................................... ..... ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
ตามรายละเอียดแนบท้าย  
 2. ผู้ได้รับการคัดเลือก ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ถือว่าไม่มีสิทธิในการบรรจุ 
และแต่งตั้งในการคัดเลือก คือ  
  2.1 ผู้นั้นได้สละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 
  2.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่ก าหนด 
  2.3 ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลา ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 
  2.4 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 

 
 

/ 3. หากปรากฏ…. 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 4 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ 

การคัดเลือก 

 

(หนังสือแจ้งสมัครเข้ารับการคัดเลือก) 
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3. หากปรากฏภายหลั งว่า  ผู้ สมั ครเข้ ารับการคัด เลื อกรายใดมี คุณ สมบั ติทั่ ว ไป  

หรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่สมัคร หรือไม่มีคุณสมบัติ 
ตามค านิยามคุณลักษณะของบุคลากรและลักษณะงานที่จะได้รับการพิจารณาให้ เปลี่ยนสถานภาพ 
เป็น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) ตามที่  (ก.จ.จ./ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด/ก.เมืองพัทยา) ก าหนด 
หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก (ก.จ./ก.ท./ก.อบต.)  มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามต าแหน่ง 
ที่สมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกก็จะไม่มีสิ ทธิได้รับ 
การบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก  

ประกาศ  ณ  วันที่        มกราคม พ.ศ. 2566 

 

 

(…………………………………………) 
ประธานคณะกรรมการคัดเลือก  
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รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด..(อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา).. 
ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ  ลงวันที่…………………………………………………… 

ต าแหน่ง………………………………………………….. 
เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

…………. …………. ……………………… ……………………… 

…………. …………. ……………………… ……………………… 

…………. …………. ……………………… ……………………… 

…………. …………. ……………………… …………………… 

 

ต าแหน่ง………………………………………………….. 
 

เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
…………. …………. ……………………… ……………………… 

…………. …………. ……………………… ……………………… 

…………. …………. ……………………… ……………………… 

…………. …………. ……………………… ……………………… 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 
 
 


