




สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 
แนวทางการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗  ลงวนัที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

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

เมื่อส่วนราชการเกิดปัญหาในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้พิจารณาปรับวิธีการหรือ   
บริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก าหนดเป็นล าดับแรกก่อน แต่หากพิจารณา
แล้วเห็นว่า มีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก าหนดตามปกติ
ได้ ให้พิจารณาแนวทางด าเนินการในกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การประชุมคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันหรือคณะกรรมการคัดเลือก  หรือ
คณะกรรมการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรของส่วนราชการ อาจปรับวิธีการประชุมเป็น   
การประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือหากจ าเป็นต้องจัดประชุมในสถานที่ที่ส่วนราชการก าหนดซึ่งท าให้
เกิดการรวมตัวของกลุ่มคน ให้ส่วนราชการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
โดยค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

๒. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งและการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง หรือการคัดเลือกโดยวิธีการสอบต่าง ๆ ให้ส่วนราชการก าหนดแนวทาง
บริหารจัดการที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น จ านวนผู้สมัคร จ านวนผู้เข้าสอบ จ านวนชื่อต าแหน่ง
ที่เปิดสอบ เนื้อหาวิชาหรือหลักสูตรการสอบที่ประกาศก าหนดไว้ เป็นต้น โดยอาจพิจารณาแนวทาง ดังนี้ 

    ๑) ปรับแผนด าเนินการ เลื่อนวันจัดกิจกรรม หรือปรับการบริหารจัดการ เช่น กระจาย
จ านวนผู้เข้าสอบโดยจัดสอบแบ่งเป็นหลายวันหรือหลายครั้งหรือจัดในสถานที่สอบหลายแห่ง เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงสุขภาพ
และความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

    ๒) ปรับวิธีการสอบ เป็นการสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยค านึงถึงความพร้อมของ
ระบบเทคโนโลยี ความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานการด าเนินการสอบ ตลอดจนความเป็นธรรมและ
ความเสมอภาคในโอกาสของผู้เข้าสอบ 

    ๓) ปรับหลักสูตรการสอบ กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ส่วนราชการต้อง
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการสอบ หรือเนื้อหาวิชาที่สอบ หรือต้องยกเลิกการสอบในบางส่วนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้และก าหนดวิธีการสอบอย่างอื่นทดแทน เช่น ยกเลิกการสอบปฏิบัติและปรับเพิ่มคะแนน          
ในการสอบข้อเขียนทดแทน เป็นต้น ให้ด าเนินการได้โดยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและค านึงถึงมาตรฐาน
ของวิธีการเลือกสรรที่ยังคงท าให้ได้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ารับราชการ  



๒ 

 

    เมื่อส่วนราชการก าหนดแนวทางการสอบที่เหมาะสมแล้ว ให้ส่วนราชการประกาศให้
ผู้สมัครสอบหรือผู้มีสิทธิเข้าสอบทราบอย่างทั่วถึงและชัดเจน ส าหรับกรณีเลื่อนวันสอบที่ยังไม่สามารถระบุ
วันสอบครั้งใหม่ได้ ต้องแจ้งก าหนดวันที่จะประกาศข้อมูลความคืบหน้าครั้งต่อไปเพื่อให้ผู้สมัครสอบ
หรือผู้มีสิทธิเข้าสอบได้ติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และเมื่อก าหนดวันสอบครั้งใหม่แล้วให้ประกาศให้ทราบ
อย่างทั่วถึงโดยเร็ว 

๓. การด าเนินการเกี่ยวกับประกาศต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรร 
    กรณีส่วนราชการไม่สามารถเผยแพร่ประกาศตามระยะเวลาที่ ก.พ. ก าหนดได้  เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในการสรรหา
และเลือกสรรซึ่งส่วนราชการต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแต่อาจไม่สามารถ
ประกาศล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ ก.พ. ก าหนดได้ ให้ส่วนราชการเร่งประกาศในโอกาสแรกที่ด าเนินการได้
และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่น ๆ ด้วยเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ตามประกาศอย่างชัดเจน ในเวลาที่เหมาะสม ทันการณ์ และค านึงถึงความเป็นธรรม ความเสมอภาคด้วย  

๔. การเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
    ๑) การเรียกผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว อาจปรับวิธีการ

เป็นการรายงานตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนราชการอาจส่งหนังสือเรียกรายงานตัวผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Application Line เป็นต้น โดยต้องเป็นวิธีการที่มีหลักฐานยืนยัน
ชัดเจนว่า ผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับหนังสือเรียกรายงานตัวและมีการแจ้งตอบรับการได้รับ
หนังสือจากผู้นั้นด้วย 

๒) กรณีส่วนราชการมีผู้ที่ ไม่สามารถมารายงานตัวตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เช่น เป็นผู้ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวเนื่องจากเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นผู้ที่ไม่
สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ เป็นต้น ให้ผู้นั้นยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ท าให้ 
ไม่สามารถมารายงานตัวได้ ซึ่งอาจยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอ่ืน ๆ ตามที่ส่วนราชการก าหนด และให้
ส่วนราชการพิจารณา หากเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรและผู้นั้นมิได้หลีกเลี่ยงหรือเลือกโอกาสในการบรรจุ 
ให้ก าหนดให้ผู้นั้นกลับมาอยู่ในล าดับที่เดิมในบัญชีและบรรจุเข้ารับราชการในโอกาสแรกที่สามารถด าเนินการได้ 

           กรณีที่ส่วนราชการก าหนดวันที่ให้มารายงานตัวในช่วงใกล้ วันที่บัญชีมีผลใช้ได้ 
วันสุดท้าย และได้พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นแล้วเสร็จภายหลังจากวันที่บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้าย 
ให้ส่วนราชการบรรจุผู้นั้นหลังวันที่บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้ายเป็นกรณีพิเศษ โดยต้องเร่งบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในโอกาสแรกที่สามารถด าเนินการได้ 

๓) กรณีส่วนราชการมีผู ้ที ่ไม่สามารถมารับการบรรจุและเริ ่มปฏิบัติราชการ  
ตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ให้ส่วนราชการพิจารณาการบรรจุผู ้สอบแข่งขันหรือผู ้ผ ่านการคัดเลือกได้ โดยให้ผู ้นั ้นยื ่นค าร้อง   
พร้อมหลักฐานแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ท าให้ไม่สามารถมารับการบรรจุตามเวลาที่ก าหนดได้ ซึ่งอาจยื่นผ่าน



๓ 

 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอ่ืน ๆ ตามที่ส่วนราชการก าหนด และให้ส่วนราชการพิจารณา หากเห็นว่า มีเหตุผล
อันสมควรและผู ้นั ้นมิได้หลีกเลี ่ยงหรือเลือกโอกาสในการบรรจุ ให้บรรจุผู ้นั ้นในโอกาสแรกที่สามารถ
ด าเนินการได้  

   กรณีที่ส่วนราชการจ าเป็นต้องบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและให้เริ่มปฏิบัติราชการ 
ในสถานทีต้ั่งของส่วนราชการ ให้บรรจุในวันที่เริ่มปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการ ทั้งนี้ ส่วนราชการ
ควรประสานกับผู้นั้นให้ทราบวันที่พร้อมรับการบรรจุให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย เช่น กรณีต้องเดินทางไป 
รับการบรรจุที่ส านักงานในส่วนภูมิภาค ควรเผื่อเวลาส าหรับการกักตัวก่อนเข้าปฏิบัติราชการ เป็นต้น  

 กรณีส ่วนราชการมีน โยบายการมอบหมายให้ปฏิบัต ิง านนอกสถานที ่ตั ้ง  
และมีการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องเริ่มปฏิบัติราชการในสถานที่ตั้งของ
ส่วนราชการเท่านั้น อาจให้ผู้รับการบรรจุเริ่มการปฏิบัติราชการตามนโยบายดังกล่าวและลงเวลาปฏิบัติราชการ
ตามระบบการลงเวลาของส่วนราชการ และให้ถือว่าวันบรรจุเป็นวันที่ได้เริ่มปฏิบัติราชการตามที่ส่วนราชการ
ก าหนด 

ทั้งนี้ กรณีที่ส่วนราชการก าหนดวันที่ให้มารายงานตัวหรือวันบรรจุในช่วง ใกล้วันที่
บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้าย และได้พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นแล้วเสร็จภายหลังจากวันที่บัญชีมีผลใช้ได้ 
วันสุดท้าย ให้ส่วนราชการบรรจุผู้นั้นหลังวันที่บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้ายเป็นกรณีพิเศษ โดยต้องเร่งบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการในโอกาสแรกที่สามารถด าเนินการได้ 

๕. การขยายระยะเวลาทีบ่ัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ผ่านการคัดเลือกมีผลใช้ได้ 
    กรณีส่วนราชการไม่สามารถด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการได้ 

โดยส่วนราชการมีอัตราว่างแต่พบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ท าให้ไม่สามารถด าเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ ส่วนราชการอาจเลือกใช้วิธีการสรรหาและ
เลือกสรรที่ต้องด าเนินการกับกลุ ่มบุคคลที่มีจ านวนไม่มากนัก เช่น การขอใช้บัญชีผู ้สอบแข่งขันได้  
จากส่วนราชการอ่ืน การคัดเลือกกรณีต่าง ๆ เป็นต้น  

    หากส่วนราชการมีเหตุผลความจ าเป็นและมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ผ่านการคัดเลือก
ซึ่งยังมีผลใช้ได้อยู ่อาจขยายระยะเวลาที่บัญชีดังกล่าวมีผลใช้ได้เพื่อใช้ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้ 

    ๑) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีต่าง ๆ (ไม่รวมถึงการคัดเลือก
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และการคัดเลือกตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒) ให้ส่วนราชการขยายระยะเวลาที่บัญชี 
มีผลใช้ได้ตามที่ส่วนราชการเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่บัญชีนั้นมีผลใช้ได้วันสุดท้าย  
ตามก าหนดเดิม โดยพิจารณาก าหนดระยะเวลาที่บัญชีมีผลใช้ได้ให้เหมาะสมกับแผนด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการตามอัตราว่างที่มีอยู่หรือคาดว่าจะมีในระยะต่อไปจนกว่าจะจัดสอบครั้งใหม่ได้ ทั้งนี้  



๔ 

 

ให้ส่วนราชการประกาศขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จก่อนวันสุดท้ายที่บัญชีมีผลใช้ได้ตามก าหนดเดิม และให้
ระบุวันที่บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้ายตามระยะเวลาใหม่ที่ขยายให้ชัดเจน 

        กรณีที่เป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ส่วนราชการเจ้าของบัญชีได้ให้ส่วนราชการอ่ืน ๆ  
ใช้บัญชีไปด าเนินการคัดเลือกตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ในช่วงที่ผ่านมา ให้ส่วนราชการเจ้าของบัญชีแจ้งประกาศขยายระยะเวลาของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นไปให้
ส่วนราชการที่ขอใช้บัญชีทราบด้วย เนื่องจากระยะเวลาทีบ่ัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกของส่วนราชการนั้นมีผลใช้ได้
จะเป็นไปตามระยะเวลาของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ส่วนราชการเจ้าของบัญชีได้ประกาศขยายระยะเวลา และ
ส่วนราชการที่มีบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนั้นก็ยังคงสามารถใช้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการได้ต่อไป
เช่นกัน 

        ทั้งนี้ ให้ระยะเวลาที่บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกมีผลใช้ได้ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.  
ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นไปตามระยะเวลาของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่น ามาใช้
เท่านั้น ส่วนราชการที่ขอใช้บัญชีจะขยายระยะเวลาของบัญชผีู้ผ่านการคัดเลือกเองไม่ได้ 

๒) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่  
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ให้ขยายระยะเวลาที่บัญชีมีผลใช้ได้ตามที่ส่วนราชการเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และประกาศขยายระยะเวลาของบัญชีนั้นให้แล้วเสร็จก่อนวันที่บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้าย
ตามก าหนดเดิม และให้ระบุวันที่บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้ายตามระยะเวลาใหม่ที่ขยายให้ชัดเจน หรือกรณี    
ส่วนราชการได้ประกาศรับสมัครไปแล้วและยังอยู่ระหว่างด าเนินการคัดเลือก และเห็นว่า อาจไม่สามารถบรรจุ
และแต่งตั้งได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เมื่อด าเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ ให้ก าหนดระยะเวลาที่
บัญชีนั้นมผีลใช้ได้ตามท่ีส่วนราชการเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และประกาศให้ผู้ผ่าน
การคัดเลือกทราบวันที่บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้ายตามก าหนดเวลาดังกล่าวให้ชัดเจน 

    การขยายระยะเวลาที่บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้และผู้ ผ่ านการคัด เลือกมีผลใช้ ได้ 
ให้ด าเนินการได้เฉพาะกรณีจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ขยายได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 

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

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 
 

แบบรายงานการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗  ลงวนัที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
------------------------------- 

 
๑. ส่วนราชการ............................................................................. โทรศัพท์....................................................... 

๒. การสอบแข่งขัน/การคัดเลือกในต าแหน่ง..................................................................................................... 

๓. แนวทางการด าเนินการ 
 การประชุมคณะกรรมการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 การปรับแผนด าเนินการ/วิธีการ/หลักสูตรการสอบ 
 การด าเนินการเกี่ยวกับประกาศต่าง ๆ 
 การปรับวิธีการเรียกรายงานตัว 
 การด าเนินการกรณีมีผู้ที่ไม่สามารถมารายงานตัวตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
 การด าเนินการกรณีมีผู้ที่ไม่สามารถมารับการบรรจุตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
 การขยายระยะเวลาที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีผลใช้ได้ 
 การขยายระยะเวลาที่บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกมีผลใช้ได้ 

๔. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 

------------------------------- 
 
หมายเหตุ   ส่วนราชการอาจส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการรายงานด้วย เช่น ประกาศ 

     เลื่อนวัน เวลาสอบ ประกาศขยายระยะเวลาทีบ่ัญชีมีผลใช้ได้ เป็นต้น 
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