
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษท่ีไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565

..........................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จะ

ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน
ส่วนตําบล

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.
2564 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2564 ประกอบกับแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณี
บรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 และมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูม)ิ มีมติในการประชุมคร้ังที่ 11/2565
เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 (ตําแหน่งตามประกาศ ก.อบต. เก่ียวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษท่ีฯ) จึง
ประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัตงิาน จํานวน 1 อัตรา

2. อัตราเงินเดือนท่ีได้รับ
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งจะได้รับเงินเดือน

ตามท่ี ก.อบต. กําหนด (เอกสารแนบ 1)
3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการของ
ตําแหน่งท่ีจะดําเนินการคัดเลือกฯ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบที่ 2)

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
4.1 คุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
ก. คุณสมบัติท่ัวไป

(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ
ข ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น

(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนด ดังนี้

(ก) วัณโรค..../......
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(ก) วัณโรคระยะแพร่กระจายเชื้อ
(ข) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม
(ค) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(จ) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรค
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐาน

ทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบลตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น

(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมดันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
(9) เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพรากระทําความผิดวินับตามมาตรฐานท่ัวไปหรือ

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานส่วนตําบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น หรือ ตามกฎหมายอื่น

(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538

4.2 คณะสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
4.2.1 ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์

แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญ หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

4.2.2 ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผน
ไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

4.2.3 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางการ
สาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

4.2.4 เป็นบุคคลในสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบล ท่ีปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีคุณสมบัติตามนิยามคุณลักษณะของบุคลากรและลักษณะงานที่
จะได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนสถานภาพเป็น พนักงานส่วนตําบล ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดชัยภูมิ กําหนดดังนี้

“บุคลากร/...
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“บุดคลากรทางสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน องค์การบริหารส่วนตําบล
ในทุกประเภทการจ้าง ได้แก่ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง และไดรับมอบหมายให้ทําหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขตามบทบาท ภารกิจ
บริการด้านสุขภาพของส่วนราชการ รวมถึงที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 หรือได้รับมอบหมาย

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 โดยพิจารณาจาก
คําส่ังมอบหมายงานหรือสัญญาจ้างในตําแหน่งผู้ช่วยนายแพทย์ ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยนัก
รังสีการแพทย์ ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วย
นักวิชาการสุขาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานเภสัชกรรม ผู้ช่วยพยาบาลเทคนิค ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
และเป็นบุคลากรท่ีมีการจ้างงานก่อนวันท่ี 15 มีนาคม 2563 ซ่ึงยังคงดํารงตําแหน่งดังกล่าวอยู่จนถึงปัจจุบัน”

“คุณลักษณะของบุคลากร และลักษณะงานท่ีจะได้รับการพิจารณาเปลี่ยนสถานภาพเป็น
พนักงานส่วนตําบล ต้องเป็นบุคลากรสาธารณสุขตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ โดยลักษณะงานท่ีปฏิบัติสอดคล้อง
กับ Job description และสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป กลุ่มเส่ียง
ผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วย โดยการควบคุมป้องกันโรค และตรวจคัดกรองโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล
การเฝ้าระวัง การส่งเสริมฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโร
นา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) ทั้งบุคลากรท่ีให้บริการโดยตรง
หรือสนับสนุนการให้บริการในสถานการณ์ดังกล่าว”

5. กําหนดการ และวิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ย่ืนแบบแสดงความประสงค์บรรจุเข้ารับราชการ

และแบบใบสมัครคัดเลือกและเอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ที่งานบริหารงานบุคคล สํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม
พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 044-056145 หรือดู
รายละเอียดได้ที www.sraponthong.go.th

6. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดําและไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้ว ไม่เกิน 6

เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่างหน่ึง จํานวน

2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรช้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ (ทั้งนี้
ใ ห้ส่วนราชการตรวจสอบคุณวุฒิผู้สมัครเข้ารับการคัดเ ลือกว่าได้ สํา เ ร็จการศึกษาจริงหรือไม่ กับ
สถาบันการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา) กรณียังไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้ให้
นําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา

(3) สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี).................จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

(5) สําเนาหลักฐาน/...
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(5) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล จํานวนอย่างละ 1
ฉบับ

(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่
ก.อบต. ประกาศกําหนด ไว้

(7) สําเนาสัญญาจ้างในตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ที่แสดงว่าเป็นบุคลากรท่ีมี
การจ้างงานก่อนวันท่ี 15 มีนาคม 2563 และยังคงดํารงตําแหน่งดังกล่าวอยู่จนถึงปัจจุบัน จํานวน 1 ฉบับ

(8) สําเนาคําสั่งท่ีแสดงว่า ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขตามบทบาท
ภารกิจด้านสุขภาพของส่วนราชการ รวมถึง ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 หรือไดรับมอบหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 จํานวน 1
ฉบับ

ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงช่ือกํากับไว้
ด้วย (ให้นําหลักฐานต้นฉบับมาตรวจสอบด้วย)

7. เง่ือนไขการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือกตรงตามหนังสือสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ
และจะต้องกรอบรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมท้ังย่ืนหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเนื่องจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครนํามาย่ืนไม่
ตรงตามคุณวุฒิหรือไม่เป็นไปตามหนังสือสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก
เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครถูกต้องแล้ว องค์การ

บริหารส่วนตําบลสระโพนทอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 29 ธันวาคม
2565 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้า ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง และเว็บไซต์
www.sraponthong.go.th หรือโทรศัพท์ 044-056145 ท้ังนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

9. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกับตําแห่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางา จาก
การสังเกต พฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบและจาการสัมภาษณ์ เช่น ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
จรรยาบรรณของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
สังคมและส่ิงแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น และรวมถึง
สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเป็นของตําแหน่ง

10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในการประเมินจาการ

สัมภาษณ์ หรือปฏิบัติการอื่นใด ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทองกําหนดไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
11. การประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

การประกาศขึ้นบัญชีผู้ไดรับการคัดเลือก จะประกาศโดยวิธีเรียงลําดับจากผู้ที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดตามลําดับ ในกรณีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน การพิจารณาจะให้ผู้ใดอยู่ในลําดับที่สูง
กว่าให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก

12การบรรจุ/...
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12. การบรรจุแต่งตั้ง
12.1 องค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทองจะออกคําสั่งแต่งตั้งภายหลังจากท่ีได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) สําหรับผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกในตําแหน่งที่ประกาศจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลําดับในบัญชีประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกฯ โดย
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น

12.2 ผู้ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศนี้ ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการใน
องค์การบริหารส่วนตําบลที่บรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น
หรือส่วนราชการอื่นได้

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)
(นางบุญน้อม ฦาชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง


