
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลขุมเงิน 
เรื่อง  การคัดเลอืกกรณีที่มเีหตุพเิศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจเุข้ารับราชการ 

เป็นพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี พ.ศ. 2565 
.............................................................. 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จะด าเนินการคัดเลือกกรณีที่
มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติงานใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 
 อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 ข้อ 6 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 ประกอบกับ 
หนังสือที่ ยส 0023.7/ว1474 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จ าเป็นต้อง
สอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้อง
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก  
                  1.1 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดบัปฏิบัติงาน         จ านวน  ๑  อัตรา 
              เลขที่ต าแหนง่ 45-3-06-4601-001   สังกัด กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

2. อัตราเงินเดือนท่ีได้รับ 
    ผู้ผ่านการคัดเลือกได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งจะได้รับเงินเดือน ตามอัตรา

เงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ กจ. กท.และ ก.อบต. หรือ ก.พ.รับรองเพื่อรองรับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2559) (ภาคผนวก ก) 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก  
1)  ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.อบต. ก าหนด ของต าแหน่งที่เปิดสอบ (ภาคผนวก ข) 
4. ก าหนดการ และวิธีการรับสมัคร 
    1) ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นแบบแสดงความประสงค์บรรจุเข้ารับราชการ

และแบบใบสมัครคัดเลือกฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2) ได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุมเงิน  โทร. 0 4577 5073 

    2) ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่  26  ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันท่ี 4  มกราคม  พ.ศ. 
2566 ในวันและเวลาราชการ  

หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาด าและไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้ว ไม่เกิน 6 

เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 2  รูป  (จ านวนตามความต้องการของส่วนราชการ) 
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(2) ส าเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 
จ านวน 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรช้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ัน ๆ เป็นเกณฑ์ (ทั้งนี้ 
ให้ส่วนราชการตรวจสอบคุณวุฒิผู้สมัครเข้ารับการคัดเลอืกว่าได้ส าเร็จการศึกษาจริงหรือไม่ กับสถาบันการศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา) กรณียังไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 

(3) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี).................จ านวน 1 ฉบับ 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
(5) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ สกุล จ านวนอย่างละ 

1 ฉบับ 
(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดยโสธร ก าหนด ซึ่งได้แก่ 
 วัณโรคระยะแพร่กระจายเช้ือ 
 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ (คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดยโสธร) ก าหนด 
(7) ส าเนาสัญญาจ้างในต าแหน่ง ผู้ช่วยนายแพทย์ ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ 

ผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์  ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานเภสัชกรรม  ผู้ช่วยพยาบาลเทคนิค  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ที่
แสดงว่าเป็นบุคลากรที่มีการจ้างงานก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2563 และยังคงด ารงต าแหน่งดังกล่าวอยู่จนถึง
ปัจจุบัน จ านวน 1 ฉบับ 

(8) ส าเนาค าสัง่ที่แสดงว่า ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ใหบ้ริการสาธารณสุขตามบทบาท
ภารกิจด้านสุขภาพของส่วนราชการ รวมถึง ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 หรือไดรบัมอบหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัตโิรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2563 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563  จ านวน 1 ฉบับ 

 ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงช่ือก ากับไว้
ด้วย (ให้น าหลักฐานต้นฉบับมาตรวจสอบด้วย) 

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
  ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จ านวน 200 บาท (ช าระในวันสมัคร) 

6. เง่ือนไขการสมัครคัดเลือก 
     ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตรงตามหนังสือสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการ
ผิดพลาดอันเนื่องจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงตามคุณวุฒิ
หรือไม่เป็นไปตามหนังสือสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มา
ตั้งแต่ต้น 
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7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
     คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือกโดยด าเนินการคัดเลือกตามหลักสูตร และวิธีการ

คัดเลือกท่ีก าหนด (วิธีสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกต พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจาก
การสัมภาษณ์ เช่น ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณ
ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง (ภาคผนวก 
ค) 

8. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนการพิจารณา 2 ด้าน ดังนี้ 

1) สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง   
2) ประวัติส่วนตัว 

โดยแต่ละด้านต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  และต้องได้รับคะแนนรวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 

9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก วัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 
     ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ปฏิบัติงานใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ จะประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ในวันท่ี 11  มกราคม  2566 ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุมเงิน และเว็บไซต์  https://www.khumngern.go.th   

10. วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก  
   คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จ าเป็นต้อง

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน     ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน (โดยพิจารณาผลคะแนน 2 ด้าน)  ในวันท่ี 19  มกราคม 2566  ดังนี ้

1) สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง   เวลา 09.00 – 10.30 น.      
2) ประวัติส่วนตัว      เวลา 10.30 – 12.00 น.         

11. การประกาศผลการคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน จะด าเนินการประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุ

พิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน  ภายใน 7 วันท าการ  หลังจากวันคัดเลือกและประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยปิดประกาศ  ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัด
ยโสธร หรือ ที่เว็บไซต์ http:// http://www.khumngern.go.th/. หรือโทร. 0 4577 5073 
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12. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับท่ี  
 การประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะประกาศโดยวิธีเรียงล าดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวม

สูงสุดตามล าดับ ในกรณีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน การพิจารณาจะให้ผู้ใดอยู่ในล าดับที่สูงกว่าให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 

 การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 
2 ปี นับตั้งแต่วันข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

13. การบรรจุแต่งตั้ง 
     1) องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน จะออกค าสั่งแต่งตั้งภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร) ส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่ง
ที่ประกาศจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามล าดับในบัญชีประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกฯ โดยได้รับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 

 2) ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศนี้ ต้องอยู่ปฏิบัติราชการภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่บรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นหรือส่วนราชการ
อื่นได ้

14. การแต่งกาย  
1). ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่งด้วยชุดสุภาพ และสวมรองเท้าสุภาพ ในวันคัดเลือก            

ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนไปแสดงตัวในวันคัดเลือกด้วย 
2). ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ติดตัวในขณะเข้ารับการสัมภาษณ์ 
3). สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเสนอวิสัยทัศน์และข้ารับการสัมภาษณ์ 

15. การทุจริต  
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางอันอาจท าให้ เกิดความไม่ เป็นธรรม                 

ในการบคัดเลือก คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกต้องรายงานให้ องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ เพื่อพิจารณา          
ว่าจะสมควรยกเลิกการคัดเลือกนี้ทั้งหมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการคัดเลือกเฉพาะภาคที่เกิดการทุจริตหรือ
ส่งไปในทางทุจริตตามแต่จะเหน็สมควร หากองค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน ให้ยกเลิกการคัดลือกเฉพาะภาคใด
แล้ว ก็ให้ด าเนินการคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต      
ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอีกต่อไป และจะได้แจ้งต้นสังกัดทราบและพิจารณาด าเนินการทางวินัยต่อไป  

                  จึงประกาศใหท้ราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่   7    ธันวาคม   พ.ศ. 2565 

                                                                                                   

                                    (นายสุทัศน์  สันทา) 
                         นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลขุมเงิน 
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ภาค ผนวก ข 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่ีปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 

 
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

 1.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มลีักษณะต้องห้าม ดังนี ้
ก คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดป ี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย

ความบริสทุธ์ิใจ 
ข ลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น 

(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป

หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินหรือตามกฎหมายอื่น 

(4)  เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมดันดีจนเป็นทีร่ังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งทีร่ับผิดชอบในการบรหิารพรรคการเมืองหรอืเจ้าหน้าที่ใน 

พรรคการเมือง 
(6)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น 
(9)  เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพรากระท าความผิดวินับตามมาตรฐานทั่วไปหรือ

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือ ตามกฎหมายอื่น 

(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และ 
วิธีการเกี่ยวกับบรหิารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน
หรือตามกฎหมายอื่น 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้า
รับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝุายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538  
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1.1 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัตเิฉพาะต าแหนง่ส าหรบัต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่งที่จะเข้ารบั

การคัดเลือก ดังนี ้

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน (ภาคผนวก ค) 

1.2  เป็นบุคคลในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีคุณสมบัติตามนิยามคุณลักษณะของบุคลากรและลักษณะงานที่จะได้รับการ
พิจารณาให้เปลี่ยนสถานภาพเป็น พนักงานส่วนต าบล ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดยโสธร (ก.
อบต.จังหวัดยโสธร) ก าหนดดังนี้ 

“บุคคลากรทางสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน องค์การบริหารส่วนต าบล ในทุก
ประเภทการจ้าง ได้แก่ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ลูกจ้างช่ัวคราวเงินบ ารุง และไดรับมอบหมายให้ท าหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขตามบทบาท ภารกิจ บริการด้าน
สุขภาพของส่วนราชการ รวมถึงที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
หรือได้รับมอบหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 โดยพิจารณาจากค าสั่ง
มอบหมายงานหรือสัญญาจ้างในต าแหน่งผู้ช่วยนายแพทย์ ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยนักรังสี
การแพทย์  ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วย
นักวิชาการสุขาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานเภสัชกรรม  ผู้ช่วยพยาบาลเทคนิค  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล และ
เป็นบุคลากรที่มีการจ้างงานก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2563 ซึ่งยังคงด ารงต าแหน่งดังกล่าวอยู่จนถึงปัจจุบัน” 

“คุณลักษณะของบุคลากร และลักษณะงานที่จะได้รับการพิจารณาเปลี่ยนสถานภาพเป็น พนักงาน
ส่วนต าบล ต้องเป็นบุคลากรสาธารณสุขตามค านิยามที่ก าหนดไว้ โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติสอดคล้องกับ Job 
description และสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยง ผู้ติดเช้ือ 
และผู้ปุวย โดยการควบคุมปูองกันโรค และตรวจคัดกรองโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล การเฝูาระวัง 
การส่งเสริมฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ และการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไว้รัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) ทั้งบุคลากรที่ให้บริการโดยตรง หรือสนับสนุนการ
ให้บริการในสถานการณ์ดังกล่าว” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ค 

 

1. ต าแหน่งประเภท            ทั่วไป 
    ชื่อสายงาน                  ปฏิบัติงานสาธารณสุข 
    ชื่อต าแหน่งในสายงาน    เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
    ระดับต าแหน่ง              ระดับปฏิบัติงาน 
    หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัตงิานระดบัต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัตงิานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
 1.1 ให้บรกิารทางสาธารณสุข ได้แก่ การบรกิารออกตรวจสขุภาพร่างกาย การให้คาแนะน าช่วยเหลือ
สงเคราะห ์การให้ภูมิคุ้มกันโรคแกผู่้ปุวยหรือประชาชนทั่วไป การให้ความรู้ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก งานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล การควบคุมปอูงกันโรค เป็นต้น เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  
 1.2 ให้บรกิารสาธารณสุขในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือเครือ่งใช้ทางสง่เสรมิสุขภาพและสิง่แวดล้อม 
เช่น เครื่องพ่นยาฆ่าลูกน้ า เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล ์ผงทรายอะเบท เป็นต้น เพื่อให้การดาเนินงานต่างๆ 
เป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน  
 1.3 ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดหาถังขยะให้เพียงพอ การแยก
ประเภทขยะสาหรบัการนาไปรีไซเคิล เพื่อใหป้ระชาชนมสีุขภาวะที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่ด ี 
 1.4 ส ารวจ รวบรวมข้อมลูและจัดทารายงานสถิต ิเพื่อใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพในด้านอนามัยแม่และ
เด็ก ด้านส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้านโภชนาการ ด้านสุขาภิบาล  
 1.5 ให้ค าแนะน าและสาธิตวิธีการและแนวทางในการสง่เสรมิสุขภาพ ได้แก่ การปูองกันโรคติดต่อตาม
ฤดูกาล การปอูงกันอบุัติเหต ุงานสุขาภิบาลที่พกัอาศัยและชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ การ
วางแผนครอบครัว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น งานทันตสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อใหป้ระชาชนมสีุขภาพที่ดี  
 1.6 ให้บรกิารเยี่ยมเยียนประชาชนตามชุมชนต่างๆ พร้อมทัง้ให้ค าแนะน าในงานสง่เสรมิสุขภาพต่างๆ 
เพื่อใหป้ระชาชนได้รับบรกิารอย่างทั่วถึง  
 1.7 จัดท าโครงการในงานสง่เสรมิสุขภาพต่างๆ เช่น การควบคุมและปูองกันโรคติดต่อตามฤดูกาล การ
ปรับปรงุด้านโภชนาการตามร้านอาหารในชุมชน การปรับปรุงด้านอนามัยสิ่งแวดลอ้มแก่ชุมชน เพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาวะที่ด ี 
 1.8 จัดฝึกอบรมและทบทวนความรู้ในงานสง่เสรมิสุขภาพแก่อาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเพิม่ศักยภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน  
 1.9 จัดเกบ็ ดูแลรักษา และจัดเตรียมอปุกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพให้มสีภาพและ
จานวนเพียงพอต่อการใช้งาน  
 1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ  กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบังาน
ส่งเสริมสุขภาพและสิง่แวดล้อม เพื่อนามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพสูงสุด  
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2. ด้านการบริการ  
 2.1 ให้ความรู ้ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านสาธารณสุขเบือ้งต้น แก่ประชาชน เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม  
 2.2 ประสานงานกบับุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ  

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง  

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี  
 1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้ 
 2. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทยพยาธิวิทยา 
เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรอืคุณวุฒิ
อย่างอื่นทีเ่ทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรบัต าแหน่งนี้ได ้ 
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข 
โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที ่ก.จ. , ก.ท.หรอื ก.อบต. กาหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ  
 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
 1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานทีร่ับผดิชอบ) ระดับ 1  
 1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 1  
 1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1  
 1.4 ความรู้ทั่วไปเรือ่งชุมชน ระดบั 1  
 1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้ระดับ 1  
 1.6 ความรู้เรื่องสือ่สารสาธารณะ ระดับ 1  

 2. ทักษะท่ีจ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
 2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์ระดับ 1  
 2.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1  
 2.3 ทักษะการเขียนหนงัสือราชการ ระดับ 1  
 2.4 ทักษะการบรหิารข้อมูล ระดับ 1  
 2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู ้ระดบั 1  
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3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  

 3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
 3.1.1 การมุง่ผลสัมฤทธ์ิ ระดับ 1  
 3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1  
 3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1  
 3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1  
 3.1.5 การท างานเป็นทีม ระดับ 1  

 3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
 3.2.1 การยึดมั่นในหลกัเกณฑ ์ระดับ 1  
 3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1  
 3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์ ระดับ 1  
 3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1  
 3.2.5 จิตส านกึและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม ระดบั 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
 

แบบแสดงความประสงค์บรรจุเข้ารับราชการ 
 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................. 
พนักงานจ้างตามภารกจิ/ลกูจ้างช่ัวคราวรายเดือน (เงินบ ารงุ) ต าแหน่ง.......................................................... 
ส่วนราชการ..............................................................รบัทราบมติดังกล่าวและรับทราบว่าไม่สามารถน าระยะเวลา
การเป็นพนักงานจ้างตามภารกจิ และ ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดอืน (เงินบ ารุง) มานับรวมเป็นระยะเวลาในการค านวณ
บ าเหนจ็บ านาญได้ จึงแสดงความประสงค์ ดังนี้  
   ขอรับการบรรจเุข้ารับราชการ โดยไดรบัเงินเดือนตามประกาศ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เรื่อง  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถ่ิน ได้รับเงินเดอืน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 22 
ตุลาคม 2558 
                     ไม่ขอรับการบรรจเุข้ารับราชการ เนือ่งจาก 

 ได้รับการบรรจุ อัตราเงินเดือนลดลง 
 ต าแหน่งที่ได้รบัการบรรจุ ไม่ตรงกบัต าแหนง่ที่จ้างอยู่ในปจัจุบัน 
 อื่น ๆ ระบุ.................................................................. 

 
 
 
    (ลงช่ือ).........................................ผู้แสดงความประสงค์ 
    (........................................................) 
    วันที่............................................... 
 
 
 
(ลงช่ือ)............................เจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่  (ลงช่ือ)............................ผู้บงัคับบญัชา 
(........................................................)   (........................................................) 
วันที่...............................................    วันที่............................................... 
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เลขทีส่มัคร................................................ 
 

แบบใบสมัครคัดเลือกเพือ่บรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 

 
เรียน นายก.................................. 
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................ 
สัญชาติ.............. เกิดวันที่................เดอืน..........พ.ศ..................อายุ.......ปี......เดือน 
(นับถึงวันสมัคร) เลขประจ าตัวประชาชน.....................................................ออกให้ ณ อ าเภอ............................ 
จังหวัด...........................................วันที่...................เดือน................................พ.ศ.......... ................................... 
ขอแจ้งข้อมลูเพือ่ประกอบการพิจารณา ดังนี ้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่อยู่ปจัจบุันบ้านเลขที่.............หมู่ที่..............ตรอก/ซอย............................................ถนน........... .................... 
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต............................... ..........................จงัหวัด.......................... 
รหสัไปรษณีย์....................................e-mail address…………………………………………………………………………… 
โทรศัพทเ์มือถือ...................................................................LINE ID................................................................. 
ปัจจุบันปฏิบัติงานในต าแหน่ง.................................................................................................. ......................... 
งาน...........................................................................ฝุาย/กลุม่งาน.................................................................. 
ศูนย์บริการสาธารณสุข/รพ.สต............................................................ส านัก/กอง.............................. ............. 
อบจ./เทศบาล/อบต........................................................................................................................... ............. 
เป็นบุคลากรประเภท 
  ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่ง..................................................................................... 
  พนักงานจ้างตามภารกจิ  ต าแหน่ง.................................................................................... 
สถานภาพ   โสด  สมรส  หม้าย  หย่า 
ช่ือสามี/ภรรยา............................................................สญัชาติ.........................อาชีพ.............. ...................... 
ช่ือบิดา........................................................................สญัชาติ..................... ....อาชีพ.................................... 
ช่ือมารดา....................................................................สัญชาติ.........................อาชีพ........... ......................... 
 
2. ประวัติการศึกษา (กรอกทุกวุฒทิี่ได้รับและแนบส าเนาระเบยีนผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใช้สมัครคัดเลือก มา

พร้อมในสมัคร) 
 

วุฒิท่ีได้รับ 
สาขาวิชา 
(วิชาเอก) 

คะแนนเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร 

ชื่อสถานศึกษา 
ระยะเวลา 

ตั้งแต่............ 
ถึง.............. 

     
     
     
 
 
 
 

ตดิรูปถ่ายขนาด 

1.5 x 3 นิ้ว 



 
3. ประวัติการท างาน/การฝึกงาน 

 

สถานท่ีท างาน 
ต าแหน่ง/ 

ลักษณะงาน 
เงินเดือนสุดท้าย

ก่อนออก 

ระยะเวลา 
ตั้งแต่............ 
ถึง.............. 

เหตุผลท่ีออก 

     
     
     
 

4. ผลงานหรือประสบการณ์การท างาน ที่ใหบ้รกิารโดยตรง หรอืสนับสนุนใหบ้รกิารในสถานการณ์การแพร่
ระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ระบุงานที่ได้รับมอบหมาย/สถานทีป่ฏิบัติงาน/ระยะเวลา/ค าสั่ง) 

............................................................................................................................. ................................................ 

.................................................................................................................................................. ........................... 

....................................................................................................... ...................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................ 

............................................................................................................................. ................................................ 

.................................................................................. ........................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................ 

............................................................................................................................. ................................................ 
 
5. ความรู้ความสามารถพเิศษ
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ............................................................. 

 
 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความที่แจง้ไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นจรงิทุกประการ 
 
    (ลงช่ือ).........................................ผูส้มัคร 
    (........................................................) 
    วันที่.....................เดือน..................พ.ศ......... 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


