สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
แนวทางการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
(แนบท้ายหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)
------------------------------เมื่อส่วนราชการเกิดปัญหาในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้ พิจารณาปรับวิธีการหรือ
บริหารจัดการเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนดเป็นลาดับแรกก่อน แต่หากพิจารณา
แล้วเห็นว่า มีเหตุผลความจาเป็นอย่างยิ่งที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนดตามปกติ
ได้ ให้พิจารณาแนวทางดาเนินการในกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้
๑. การประชุมคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน หรือคณะกรรมการคัดเลือก หรือ
คณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรของส่วนราชการ อาจปรับวิธีการประชุมเป็น
การประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือหากจาเป็นต้องจัดประชุมในสถานที่ที่ส่วนราชการกาหนดซึ่งทาให้
เกิดการรวมตัวของกลุ่มคน ให้ส่วนราชการดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
โดยคานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งและการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง หรือการคัดเลือกโดยวิธีการสอบต่าง ๆ ให้ส่ว นราชการกาหนดแนวทาง
บริหารจัดการที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น จานวนผู้สมัคร จานวนผู้เข้าสอบ จานวนชื่อตาแหน่ง
ที่เปิดสอบ เนื้อหาวิชาหรือหลักสูตรการสอบที่ประกาศกาหนดไว้ เป็นต้น โดยอาจพิจารณาแนวทาง ดังนี้
๑) ปรับแผนดาเนินการ เลื่อนวันจัดกิจกรรม หรือปรับการบริหารจัด การ เช่น กระจาย
จานวนผู้เ ข้า สอบโดยจัด สอบแบ่ง เป็น หลายวัน หรือ หลายครั้ง หรือ จัด ในสถานที่ส อบหลายแห่ง เป็น ต้น
ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยคานึงถึงสุขภาพ
และความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒) ปรับวิธีการสอบ เป็นการสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยคานึงถึง ความพร้อมของ
ระบบเทคโนโลยี ความปลอดภัย ของข้อมูล มาตรฐานการดาเนินการสอบ ตลอดจนความเป็นธรรมและ
ความเสมอภาคในโอกาสของผู้เข้าสอบ
๓) ปรั บ หลั ก สู ต รการสอบ กรณี มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ส่ ว นราชการต้ อ ง
ปรั บ เปลี่ ย นหลั ก สู ต รการสอบ หรื อ เนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อบ หรื อ ต้ อ งยกเลิ ก การสอบในบางส่ ว นที่ ไ ม่ ส ามารถ
ดาเนิน การได้แ ละกาหนดวิธีการสอบอย่างอื่น ทดแทน เช่น ยกเลิก การสอบปฏิบัติแ ละปรับเพิ่ม คะแนน
ในการสอบข้อเขียนทดแทน เป็นต้น ให้ดาเนินการได้โดยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและคานึงถึงมาตรฐาน
ของวิธีการเลือกสรรที่ยังคงทาให้ได้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ารับราชการ

๒

เมื่อส่ว นราชการกาหนดแนวทางการสอบที่เหมาะสมแล้ว ให้ ส่ว นราชการประกาศให้
ผู้สมัครสอบหรือผู้มีสิทธิเข้าสอบทราบอย่างทั่วถึงและชัดเจน สาหรับกรณีเลื่อนวันสอบที่ ยังไม่สามารถระบุ
วัน สอบครั้ง ใหม่ไ ด้ ต้อ งแจ้ง กาหนดวัน ที่จ ะประกาศข้อ มูล ความคืบ หน้า ครั้ง ต่อ ไปเพื่อ ให้ผู้ส มัค รสอบ
หรือผู้มีสิทธิเข้าสอบได้ติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และเมื่อกาหนดวันสอบครั้งใหม่แล้วให้ประกาศให้ทราบ
อย่างทั่วถึงโดยเร็ว
๓. การดาเนินการเกี่ยวกับประกาศต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรร
กรณีส่วนราชการไม่สามารถเผยแพร่ประกาศตามระยะเวลาที่ ก.พ. กาหนดได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในการสรรหา
และเลือกสรรซึ่งส่วนราชการต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแต่อาจไม่สามารถ
ประกาศล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ ก.พ. กาหนดได้ ให้ส่วนราชการเร่งประกาศในโอกาสแรกที่ดาเนินการได้
และประชาสัมพัน ธ์ผ่านช่องทางอื่น ๆ ด้วยเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร
ตามประกาศอย่างชัดเจน ในเวลาที่เหมาะสม ทันการณ์ และคานึงถึงความเป็นธรรม ความเสมอภาคด้วย
๔. การเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
๑) การเรียกผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตั ว อาจปรับวิธีการ
เป็ น การรายงานตัว ผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ และส่ ว นราชการอาจส่ งหนังสื อเรียกรายงานตัว ผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Application Line เป็นต้น โดยต้องเป็นวิธีการที่มีหลักฐานยืนยัน
ชัดเจนว่า ผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับหนังสือ เรียกรายงานตัวและมีการแจ้งตอบรับการได้รับ
หนังสือจากผู้นั้นด้วย
๒) กรณี ส่ ว นราชการมี ผู้ ที่ ไ ม่ ส ามารถมารายงานตั ว ตามระยะเวลาที่ ก าหนดได้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เช่น เป็นผู้ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ เป็ น ผู้ ที่อยู่ร ะหว่างการกักตัว เนื่องจากเป็น ผู้ เสี่ ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นผู้ ที่ไม่
สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ เป็นต้น ให้ผู้นั้นยื่นคาร้องพร้อมหลักฐานแสดงเหตุผลความจาเป็นที่ทาให้
ไม่สามารถมารายงานตัวได้ ซึ่งอาจยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ส่วนราชการกาหนด และให้
ส่วนราชการพิจารณา หากเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรและผู้นั้นมิได้หลีกเลี่ยงหรือเลือกโอกาสในการบรรจุ
ให้กาหนดให้ผู้นั้นกลับมาอยู่ในลาดับที่เดิมในบัญชีและบรรจุเข้ารับราชการในโอกาสแรกที่สามารถดาเนินการได้
กรณีที่ส่ ว นราชการกาหนดวันที่ให้ ม ารายงานตัว ในช่ ว งใกล้ วั นที่บัญชีมี ผ ลใช้ไ ด้
วั น สุ ด ท้ า ย และได้ พิ จ ารณาเหตุ ผ ลความจ าเป็ น แล้ ว เสร็ จ ภายหลั ง จากวั น ที่ บั ญ ชี มี ผ ลใช้ ไ ด้ วั น สุ ด ท้ า ย
ให้ส่วนราชการบรรจุผู้นั้นหลัง วันที่บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้ายเป็นกรณีพิเศษ โดยต้องเร่งบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในโอกาสแรกที่สามารถดาเนินการได้
๓) กรณีส ่ว นราชการมีผู ้ที่ไ ม่ส ามารถมารับ การบรรจุแ ละเริ ่ม ปฏิบ ัติร าชการ
ตามระยะเวลาที่กาหนดได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ให้ส ่ว นราชการพิจ ารณาการบรรจุผู ้ส อบแข่ง ขัน หรือ ผู ้ผ ่า นการคัด เลือ กได้ โดยให้ผู ้นั ้น ยื ่น ค าร้อ ง
พร้อมหลักฐานแสดงเหตุผลความจาเป็นที่ทาให้ไม่สามารถมารับการบรรจุตามเวลาที่กาหนดได้ ซึ่งอาจยื่นผ่าน

๓

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ส่วนราชการกาหนด และให้ส่วนราชการพิจารณา หากเห็นว่า มีเหตุผล
อัน สมควรและผู ้นั้น มิไ ด้ห ลีก เลี ่ย งหรือ เลือ กโอกาสในการบรรจุ ให้บ รรจุผู้นั้น ในโอกาสแรกที่ส ามารถ
ดาเนินการได้
กรณีที่ส่ วนราชการจาเป็นต้องบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการและให้ เริ่มปฏิบัติราชการ
ในสถานทีต่ ง้ั ของส่วนราชการ ให้บรรจุในวันที่เริ่มปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการ ทั้งนี้ ส่วนราชการ
ควรประสานกับผู้นั้นให้ทราบวันที่พร้อมรับการบรรจุให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย เช่น กรณีต้องเดินทางไป
รับการบรรจุที่สานักงานในส่วนภูมิภาค ควรเผื่อเวลาสาหรับการกักตัวก่อนเข้าปฏิบัติราชการ เป็นต้น
กรณี ส ่ ว นราชการมี น โยบายการมอบหมายให้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านนอกสถานที ่ ตั ้ ง
และมีการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยไม่จาเป็นต้องเริ่มปฏิบัติราชการในสถานที่ตั้งของ
ส่วนราชการเท่านั้น อาจให้ผู้รับการบรรจุเริ่มการปฏิบัติราชการตามนโยบายดังกล่าวและลงเวลาปฏิบัติราชการ
ตามระบบการลงเวลาของส่วนราชการ และให้ถือว่าวันบรรจุเป็นวันที่ได้เริ่มปฏิบัติราชการตามที่ส่วนราชการ
กาหนด
ทั้งนี้ กรณีที่ส่วนราชการกาหนดวันที่ให้มารายงานตัวหรือวันบรรจุในช่วงใกล้วันที่
บัญชีมีผลใช้ได้วัน สุ ดท้าย และได้พิจ ารณาเหตุผ ลความจาเป็นแล้ ว เสร็จภายหลั งจากวันที่บัญชีมีผลใช้ได้
วันสุดท้าย ให้ส่วนราชการบรรจุผู้นั้น หลังวันที่บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้ายเป็นกรณีพิเศษ โดยต้องเร่งบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการในโอกาสแรกที่สามารถดาเนินการได้
๕. การขยายระยะเวลาทีบ่ ัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ผ่านการคัดเลือกมีผลใช้ได้
กรณีส่ว นราชการไม่ส ามารถดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการได้
โดยส่วนราชการมีอัตราว่างแต่พบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ทาให้ไม่สามารถดาเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ ส่วนราชการอาจเลือกใช้วิธีการสรรหาและ
เลือ กสรรที่ต้อ งดาเนิน การกับ กลุ ่ม บุค คลที่มีจ านวนไม่ม ากนัก เช่น การขอใช้บ ัญ ชีผู ้ส อบแข่ง ขัน ได้
จากส่วนราชการอื่น การคัดเลือกกรณีต่าง ๆ เป็นต้น
หากส่วนราชการมีเหตุผลความจาเป็นและมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ผ่านการคัดเลือก
ซึ่งยังมีผลใช้ได้อยู่ อาจขยายระยะเวลาที่ บัญชีดังกล่าวมีผ ลใช้ได้เพื่อใช้สาหรับการบรรจุ และแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้
๑) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีต่าง ๆ (ไม่รวมถึงการคัดเลือก
ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และการคัดเลือกตามหนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒) ให้ส่วนราชการขยายระยะเวลาที่บัญชี
มีผลใช้ไ ด้ต ามที่ส่วนราชการเห็น สมควรแต่ต้องไม่เ กิน ๑ ปี นับจากวันที่บัญชี นั้น มีผ ลใช้ได้วัน สุดท้า ย
ตามกาหนดเดิม โดยพิจารณากาหนดระยะเวลาที่บัญชีมีผลใช้ได้ให้เหมาะสมกับแผนดาเนินการบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับ ราชการตามอัตราว่างที่มีอยู่ห รือคาดว่าจะมีในระยะต่อไปจนกว่าจะจัดสอบครั้งใหม่ได้ ทั้งนี้

๔

ให้ส่วนราชการประกาศขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จก่อนวันสุดท้ายที่บัญชีมีผลใช้ได้ตามกาหนดเดิม และให้
ระบุวันที่บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้ายตามระยะเวลาใหม่ที่ขยายให้ชัดเจน
กรณีที่เป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ส่วนราชการเจ้าของบัญชีได้ให้ส่วนราชการอื่น ๆ
ใช้บัญชีไปดาเนินการคัดเลือกตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ในช่วงที่ผ่านมา ให้ส่วนราชการเจ้าของบัญชีแจ้งประกาศขยายระยะเวลาของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นไปให้
ส่วนราชการที่ขอใช้บัญชีทราบด้วย เนื่องจากระยะเวลาทีบ่ ัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกของส่วนราชการนั้นมีผลใช้ได้
จะเป็นไปตามระยะเวลาของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ส่วนราชการเจ้าของบัญชีได้ประกาศขยายระยะเวลา และ
ส่วนราชการที่มีบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือกนั้ นก็ยังคงสามารถใช้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการได้ต่อไป
เช่นกัน
ทั้งนี้ ให้ ระยะเวลาที่ บัญชี ผู้ ผ่านการคัดเลื อกมีผ ลใช้ได้ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นไปตามระยะเวลาของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่นามาใช้
เท่านั้น ส่วนราชการที่ขอใช้บัญชีจะขยายระยะเวลาของบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเองไม่ได้
๒) บัญชีผู้ผ่า นการคัด เลือกตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวัน ที่
๑๙ กั นยายน ๒๕๖๒ ให้ ขยายระยะเวลาที่บั ญชี มีผลใช้ได้ ตามที่ส่ วนราชการเห็ นสมควรแต่ ต้องไม่เกิ นวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และประกาศขยายระยะเวลาของบัญชีนั้นให้แล้วเสร็จก่อนวันที่บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้าย
ตามกาหนดเดิม และให้ร ะบุวันที่บั ญชี มีผลใช้ได้วันสุ ดท้ายตามระยะเวลาใหม่ที่ขยายให้ ชัดเจน หรือกรณี
ส่วนราชการได้ประกาศรับสมัครไปแล้วและยังอยู่ระหว่างดาเนินการคัดเลือก และเห็นว่า อาจไม่สามารถบรรจุ
และแต่งตั้งได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เมื่อดาเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ ให้กาหนดระยะเวลาที่
บัญชีนั้นมีผลใช้ได้ตามที่ส่วนราชการเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และประกาศให้ผู้ผ่าน
การคัดเลือกทราบวันที่บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้ายตามกาหนดเวลาดังกล่าวให้ชัดเจน
การขยายระยะเวลาที่ บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ แ ละผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กมี ผ ลใช้ ไ ด้
ให้ดาเนินการได้เฉพาะกรณีจาเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ขยายได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
-------------------------------

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
แบบรายงานการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
(แนบท้ายหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)
------------------------------๑. ส่วนราชการ............................................................................. โทรศัพท์.......................................................
๒. การสอบแข่งขัน/การคัดเลือกในตาแหน่ง.....................................................................................................
๓. แนวทางการดาเนินการ
 การประชุมคณะกรรมการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 การปรับแผนดาเนินการ/วิธีการ/หลักสูตรการสอบ
 การดาเนินการเกี่ยวกับประกาศต่าง ๆ
 การปรับวิธีการเรียกรายงานตัว
 การดาเนินการกรณีมีผู้ที่ไม่สามารถมารายงานตัวตามระยะเวลาที่กาหนดได้
 การดาเนินการกรณีมีผู้ที่ไม่สามารถมารับการบรรจุตามระยะเวลาที่กาหนดได้
 การขยายระยะเวลาที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีผลใช้ได้
 การขยายระยะเวลาที่บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกมีผลใช้ได้
๔. ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
------------------------------หมายเหตุ

ส่วนราชการอาจส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการรายงานด้วย เช่น ประกาศ
เลื่อนวัน เวลาสอบ ประกาศขยายระยะเวลาทีบ่ ัญชีมีผลใช้ได้ เป็นต้น

