
ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดลำพูน 
เรื่อง  หลักเกณฑเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจำเปนตองสอบแขงขัน 

กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีปฏิบัติงานในสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เขารับราชการเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 

-----------------------------------
โดยท ี ่ เป นการสมควรจ ัดให มีหล ักเกณฑเก ี ่ยวก ับการค ัดเล ือกกรณีท ี ่ม ี เหต ุพ ิ เศษ 

ที่ไมจำเปนตองสอบแขงขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดที่ปฏิบัติงานในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขารับราชการเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการคัดเลือก 
พ.ศ. 2560 ลงวันที ่ 29 มีนาคม 2560 ที ่กำหนดให การคัดเลือกกรณีที ่มีเหตุพิเศษที ่ไมจำเปนตอง
สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกำหนด เพื่อประโยชน
ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดใหมีมาตรฐานและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
บนพื ้นฐานของระบบคุณธรรม และสอดคลองกับมาตรา ๒๗ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑3 (3) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจำเปนตองสอบแขงขันกรณีบรรจุบุคลากร 
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดที่ปฏิบัติงานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เขารับราชการเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 และมติคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดลำพูน ในการประชุมครั้งท่ี 11/๒๕65 เมื ่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2565 
จึงออกประกาศไว ดังนี้ 

ขอ 1 ประกาศนี ้เรียกวา ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
จังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจำเปนตองสอบแขงขัน กรณีบรรจุ
บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดที่ปฏิบัติงานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 เขารับราชการเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ 3 ในประกาศนี ้
“บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรที ่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนจังหวัด 

ในทุกประเภทการจาง ไดแก ลูกจางประจำ พนักงานจาง ที่จางดวยเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และลูกจางชั่วคราวเงินบำรุง และไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ใหบริการสาธารณสุขตามบทบาท 
ภารกิจบริการดานสุขภาพของสวนราชการ รวมถึงที่ปฏิบัติงานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือไดรับมอบหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยพิจารณาจากคำสั่งมอบหมายงานหรือสัญญาจาง ในตำแหนงผูชวยนายแพทย ผูชวยเภสัชกร ผูชวยพยาบาลวิชาชีพ 

/ผูชวย... 
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ผูชวยนักรังสีการแพทย ผูชวยนักเทคนิคการแพทย ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข ผูชวยนักวิทยาศาสตร
การแพทย ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล ผูชวยเจาพนักงานรังสีการแพทย ผูชวยเจาพนักงานวิทยาศาสตร
การแพทย ผู ช วยเจาพนักงานเภสัชกรรม ผู ช วยพยาบาลเทคนิค ผู ช วยเจาพนักงานสาธารณสุข และ           
ผูชวยเจาพนักงานสุขาภิบาล และเปนบุคลากรที่มีการจางงานกอนวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังคงดำรง
ตำแหนงดังกลาวอยูจนถึงปจจุบัน”  

“คุณลักษณะของบุคลากร และลักษณะงานที่จะไดรับการพิจารณาเปลี่ยนสถานภาพเปน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตองเปนบุคลากรสาธารณสุขตามคํานิยามท่ีกําหนดไว โดยลักษณะงาน       
ที่ปฏิบัติสอดคลองกับ Job description และสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติงานหรือใหบริการแก
ประชาชนทั ่วไป กลุ มเส ี ่ยง ผ ู ต ิดเชื ้อ และผู ป วย โดยการควบคุมปองกันโรค การตรวจคัดกรองโรค              
การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การเฝาระวัง การสงเสริมฟ นฟูสภาพรางกายและจิตใจ และ          
การปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) ท้ังบุคลากรท่ีใหบริการโดยตรง หรือสนับสนุนการใหบริการในสถานการณดังกลาว” 

 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 
 ขอ 4 การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจำเปนตองสอบแขงขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดท่ีปฏิบัติงานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขารับ
ราชการเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดำเนินการคัดเลือก 

ขอ 5 ใหใชหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีพิเศษนี้ เฉพาะผูที่ปฏิบัติงาน       
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และไมใหนําไปใชสำหรับการคัดเลือกบุคคล     
เขารับราชการในกรณีอื่น หรือนําไปอางอิงสำหรับการขอคัดเลือกกรณีพิเศษในครั้งอื่น ๆ อีก โดยเปนบุคลากร      
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีปฏิบัติงานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       
ซึ่งมีคุณสมบัติตามนิยามคุณลักษณะของบุคลากรและลักษณะงานที่จะไดรับการพิจารณาใหเปลี่ยนสถานภาพ
เปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตามท่ีกำหนด 
                        ขอ 6 ผูที ่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามประกาศนี้ ตองอยูปฏิบัติราชการในองคการ
บริหารสวนจังหวัดที่บรรจุและแตงตั้งเปนเวลาไมนอยกวาหาป จึงโอนไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นหรือ
สวนราชการอ่ืนได 
 

หมวด 2 
คุณสมบัติและเง่ือนไข 

 
 ขอ 7 องคการบริหารสวนจังหวัด อาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งให

ดำรงตำแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด     
ท่ีปฏิบัติงานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตองมีคุณสมบัติและเง่ือนไข ดังนี้ 

(๑) ตองเปนผู มีคุณสมบัติทั ่วไปและไมมีล ักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดวาดวยการนั้น 

/(๑) ตองเปน… 
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(๒) ตองเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหนงท่ีจะเขารับการคัดเลือก 

(๓) ตองเปนบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดแหงนั้นที่ปฏิบัติงาน           
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กอนวันท่ี 15 มีนาคม 2563 ซ่ึงมีคุณสมบัติ
ตามนิยามคุณลักษณะของบุคคลและลักษณะงานท่ีจะไดรับการพิจารณาใหเปลี่ยนสถานภาพเปนขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด ตามท่ีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกำหนด  

กรณีลูกจางประจำ พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางชั่วคราวเงินบำรุงขององคการบริหาร   
สวนจังหวัด ที่มีคุณวุฒิไมตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงที่จะเปลี่ยนสถานะเปนขาราชการ หรือมีการ
เปลี่ยนตำแหนงกอนหรือหลัง วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และไมไดดำรงตำแหนงตามท่ีคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดกำหนด จะไมสามารถบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด      
โดยการคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไมจำเปนตองสอบแขงขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองคการบริหาร     
สวนจังหวัดท่ีปฏิบัติงานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได 

 

หมวด 3 
คณะกรรมการคัดเลือกและอำนาจหนาท่ี 

 
 

 ขอ 8 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
  (1) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด                                          
  (2) ผูท่ีมีความรูความสามารถในตำแหนงท่ีจะคัดเลือก                  
  (3) ผูแทนสวนราชการสวนกลางหรือสวนภูมิภาค  
 ท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับตำแหนงท่ีจะคัดเลือก                         
  (4) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด                            
  (5) หัวหนาสวนราชการท่ีเปนผูบังคับบัญชาของตำแหนงนั้น           
  (6) ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ 
 เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  

ใหคณะกรรมการคัดเลือกมีอำนาจหนาที ่กำหนดวิธีการคัดเลือก เกณฑการตัดสิน และ             
การดำเนินการอื่นที่เกี ่ยวของ รวมทั้งดำเนินการคัดเลือกตามวิธีการที ่กำหนด โดยอาจแตงตั้งกรรมการ
สัมภาษณ กรรมการออกขอสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน หรือกรรมการอื ่น หรือเจาหนาท่ี            
เพื่อดำเนินการในเรื่องตาง ๆ ไดตามความจำเปน และเมื่อดำเนินการแลวเสร็จ ใหรายงานผลการดำเนินการ
คัดเลือกตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทราบ เพื่อรายงานขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือบรรจุแตงตั้งผูผานการคัดเลือกตอไป 
 

หมวด 4  
การดำเนินการคัดเลือก 

 
ขอ 9 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดรายงานขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการขาราชการ         

องคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อกำหนดตำแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหตรงตามตำแหนงงาน 
ท่ีจางอยูเดิมในแผนอัตรากำลัง 3 ป และเม่ือมีการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการแลว ใหยุบเลิกตำแหนง 

 

/ลูกจาง... 

เปนกรรมการ 

เปนกรรมการ 

เปนกรรมการ 
เปนกรรมการ 
เปนประธาน 
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ลูกจางประจำ พนักงานจางตามภารกิจดังกลาว ทั ้งนี ้ ไมอาจกำหนดตำแหนงพนักงานจางตามภารกิจ 
ที่ไดยุบเลิกตำแหนงไปแลวในหวงระยะเวลา 5 ป เวนแตมีปริมาณงาน ภารกิจ อำนาจหนาที่เพิ่มขึ้นใหชี้แจง
เหตุผลความจำเปนอยางยิ ่ง เพื ่อเสนอคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณา 
ใหความเห็นชอบในการกำหนดตำแหนงตอไป    

 ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการคัดเลือกมีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมเพื่อกำหนดวิธีการ
คัดเลือก เกณฑการตัดสิน และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งดำเนินการคัดเลือกตามวิธีการที่กำหนด 
โดยอาจแตงตั้งกรรมการสัมภาษณ กรรมการออกขอสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน หรือกรรมการอ่ืน 
หรือเจาหนาท่ีเพ่ือดำเนินการในเรื่องตาง ๆ ได ตามความจำเปน เพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงควรกำหนดให
ใชวิธีการสอบสัมภาษณ เปนอยางนอยและจัดทำแบบประเมินเพื่อใชในการคัดเลือกสำหรับคณะกรรมการ
คัดเล ือก โดยเกณฑผ านการประเมินจะตองไดคะแนนไมน อยกวารอยละ 60 ตามภาคที ่ได กำหนด 
ใหมีการคัดเลือก  

ทั ้งนี ้  คณะกรรมการคัดเล ือกสามารถกำหนดวิธ ีการคัดเลือก เกณฑการตัดสิน และ 
การดำเนินการเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร โดยตองคำนึงถึงความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค 
ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ  

ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการคัดเลือก ดำเนินการแจงผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก พรอมสงเอกสาร
ดังนี้ 

(๑) รายละเอียดเก่ียวกับการคัดเลือกฯ 
(๒) แบบแสดงความประสงคบรรจุเขารับราชการ 
(๓) แบบใบสมัครคัดเลือก 
ขอ ๑2 ใหคณะกรรมการคัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติ  
(๑) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
(๒) คุณสมบัติตามนิยามคุณลักษณะของบุคลากรและลักษณะงานที่จะไดรับการพิจารณา 

ใหเปลี่ยนสถานภาพเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตามท่ีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดกำหนด 

ขอ ๑3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก 
ขอ ๑๔ เม่ือไดดำเนินการคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการคัดเลือก 

ตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกและจัดเรียงลำดับตามผลคะแนน 
เพื ่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดประกาศผลการคัดเลือกเพื ่อบรรจุและแตงตั ้งใหดำรงตำแหนงท่ีว าง 
เรียงตามลำดับท่ี  

ขอ ๑๕ ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแตงตั้งผูท่ีปฏิบัติงานในสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ 
ท่ีไมจำเปนตองดำเนินการสอบแขงขัน 

/ขอ ๑๖… 
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