สวนที่ 2
การคัดเลือกกรณีทมี่ ีเหตุพิเศษ
ขอ 67 ยกเลิก
ขอ 68 ยกเลิก
[ขอ 67 และ 68 ยกเลิกตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11) ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548]

ข อ 69 เทศบาลอาจคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง พนั ก งาน
เทศบาลในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันไดในกรณี ดังนี้
(1) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวงหรือทุนของเทศบาล
เพื่อการศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ
(2) กรณี ก ารบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รที่ ค ณะกรรมการ
พนั ก งานเทศบาลอนุ มั ติ ใ ห ส ว นราชการใดจั ด ให มี ก ารศึ ก ษาขึ้ น เพื่ อ เข า รั บ ราชการในเทศบาลนั้ น
โดยเฉพาะ
(3) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสํ าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรณีพิเศษได
(4) กรณี ก ารบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ผู ส อบแข ง ขั น ได ซึ่ ง ไม ส ามารถรั บ การบรรจุ ไ ด
เมื่อถึงลําดับที่ที่สอบได เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
และไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนั้นสอบไดถูกยกเลิกไปแลว
(5) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขัน
ได เนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการใน
ตําแหนง ที่สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง
(6) กรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรูความสามารถและความชํานาญสูง
เขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการ
การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันตามขอ 69 เพื่อบรรจุบุคคล
เปนพนักงานเทศบาล ใหเทศบาลเปนผูดําเนินการคัดเลือก
ขอ 70 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง หรือทุนของ
เทศบาล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ ตามขอ 69 (1) หรือผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลอนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมีการศึกษาขึ้น เพื่อเขารับราชการ ในเทศบาล
นั้นโดยเฉพาะตามขอ 69 (2) ใหผูดําเนินการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้

(1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งจํานวนไมนอยกวา 5 คน
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนประธานกรรมการ และผูแทนหนวยราชการ
ที่เกี่ยวของ หรือพนักงานเทศบาลเปนกรรมการ
(2) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด พรอมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด
(3) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษา
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด นอกจากนี้อาจใชวธิ สี มั ภาษณเพิม่ เติม
อีกก็ได และในการจัดลําดับผูไดรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในเทศบาล
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจพิจารณากําหนดใหผูมีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูง
เปนผูอยูในลําดับตน สามารถไดรับการบรรจุเขารับราชการกอน หรือพิจารณาบรรจุตามองคประกอบอื่น
ที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได
ขอ 71 การคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรณีพิเศษได ตามขอ 69 (3) ใหเทศบาลดําเนินการ ดังนี้
(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ใหระบุรายละเอียดในเรื่อง ชื่อตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับคัดเลือกสําหรับตําแหนงนั้น เงินเดือนที่จะไดรับ
สําหรับตําแหนงนั้น ตามวุฒิที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร แบบใบสมัคร
คุณวุฒิการศึกษา เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร ทั้งนี้ การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้น ใหปด
ไวในที่เปดเผย ณ สถานที่รับสมัครกอนวันที่เริ่มรับสมัครคัดเลือก และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียง
หรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมดวยก็ได
(2) ใหเทศบาล แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งจํานวนไมนอยกวา 5 คน
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนประธานกรรมการ และผูแทนหนวยราชการ
ที่เกี่ยวของหรือพนักงานเทศบาล เปนกรรมการ
(3) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด พรอมหลักฐานการศึกษา
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด
(4) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณวิธีสอบขอเขียน
วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ในการนี้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
อาจตั้งกรรมการสัมภาษณ กรรมการออกขอสอบ หรือกรรมการทดสอบ การปฏิบัติงานหรือกรรมการอื่นหรือเจาหนาที่
ใหดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ไดตามความจําเปน
(5) เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกรายงานผล
การคัดเลือกตอเทศบาล โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตามผลคะแนนตาม (4)
เพื่อเทศบาลจะไดประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่คัดเลือกตามลําดับตอไป

(6) ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวางเพิ่ม
อีก ก็ อาจบรรจุ และแต งตั้ งผู ผานการคั ดเลือกที่เหลืออยู ในลําดับที่ถั ดไปตามประกาศผลการคั ดเลื อกนั้ น
หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของเทศบาล
ขอ 72 การคัดเลือกผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถรับการบรรจุไดเมื่อถึงลําดับที่ที่สอบได
เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และไดมารายงาน
ตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนั้นสอบไดถูกยกเลิกไปแลว ตามขอ 69 (4) ใหเทศบาล
เปนผูดําเนินการคัดเลือก ดังตอไปนี้
(1) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด และหนังสือรับรอง
ประวัติการรับราชการทหาร พรอมดวยสําเนาหลักฐานการศึกษาและสําเนาหลักฐานการรับราชการทหาร
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
(2) เมื่ อ เทศบาลได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า ผู นั้ น พ น จากราชการทหารโดยไม มี ค วาม
เสียหายและมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเขารับราชการภายใน 180 วัน นับแตวันพนจากราชการ
ทหาร
(3) หากเทศบาลนั้นมีตําแหนงที่ผูนั้นสอบแขงขันไดวางอยู ใหดําเนินการสั่งบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงนั้นได
ขอ 73 การคัดเลือกผูสอบแขงขันได ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดเนื่องจาก
ไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุผลที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่สอบแขงขันได
ตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง ตามขอ 69 (5) ใหเทศบาลเปนผูดําเนินการคัดเลือก
ดังตอไปนี้
(1) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอบรรจุเขารับราชการ
และเขาปฏิบัติหนาที่ราชการภายใน 15 วัน นับแตวันครบกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง
(2) เมื่อเทศบาลไดพิจารณาแลว เห็นสมควรที่จะบรรจุผูนั้นเขารับราชการ
(3) หากเทศบาลนั้นมีตําแหนงที่ผูนั้นสอบแขงขันไดวางอยู ใหดําเนินการสั่งบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นได
ขอ 74 การคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถและความชํานาญสูง เพื่อบรรจุเขารับราชการ
ในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการในเทศบาลตามขอ 69 (6) ใหเทศบาลเปนผูดําเนินการคัดเลือก ในกรณีที่
เทศบาลไมสามารถดําเนินการได อาจรองขอใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการแทนก็ได โดยดําเนินการ
ตามที่กําหนดประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือ
ผูชํานาญการของเทศบาล

ข อ 75 เมื่ อได มี การดํ าเนิ นการคั ดเลื อกตามที่ กํ าหนดในประกาศนี้ ให เทศบาลดํ าเนิ นการ
ดังตอไปนี้
(1) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศ
รับสมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล.กอนเริ่มรับสมัครคัดเลือกไมนอยกวา 7 วันทํา
การ โดยใหสําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก จํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลทราบ
ดวย
(2) เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้น ใหเทศบาลรายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ภายใน 5 วันทําการนับแตวันประกาศผลการคัดเลือกหรือดําเนินการคัดเลือกแลวเสร็จ โดยใหสงสําเนา
บัญชีผูไดรับการคัดเลือก 1 ชุด หรือรายงานผลการคัดเลือก 1 ชุด
(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและอื่น ๆ
นอกจากที่กําหนดไวเดิมใหรายงานสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลโดยดวนที่สุด
[ขอ 69 - 75 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11) ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548]

