หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
เทศบาลตาบลท่ายาง
.................................................
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเทศบาลตาบลท่ายาง ดาเนินการเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ (และแก้ไขเพิ่มเติม)
หมวด 1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ข้อ 6 ผู้ ที่จ ะเข้ ารั บ ราชการเป็นพนักงานเทศบาล ต้องมีคุณ สมบัติและไม่มี ลั กษณะต้องห้ า ม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด ดังนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑ์หรือวิธีการเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่ วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

-2(๑๓) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม่เคยเป็นผู้กระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
หมวด 5 การบรรจุและแต่งตั้ง
ข้อ 109 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด
ตาแหน่งหนึ่งในเทศบาลตาบล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งนั้น หรือตาแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
และเกื้ อ กู ล กั น ซึ่ ง ก าหนดคุ ณ วุ ฒิ ต ามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงกั น กั บ คุ ณ วุ ฒิ ที่ ผู้ นั้ น น ามาสมั ค ร
สอบแข่งขัน
ข้อ 133 การบรรจุและแต่งตั้งจากข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ขอโอน
มาเป็นพนักงานเทศบาลให้เป็นไปตามที่กาหนดในหมวด 8
ข้อ 134 ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพนักงานเทศบาลตาแหน่งใด ต้องมีคุณวุฒิตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.อบต.กาหนด
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งให้หมายถึง
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง
กรณีมีเหตุผลความจาเป็น ก.อบต. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งพนักงานเทศบาลที่มีคุณสมบัติต่างไปจาก
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งได้
ข้อ 135 ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดใน
เทศบาลตาบล หากปรากฎภายหลังว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นโดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณี
ที่ข าดคุ ณสมบั ติ ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั งหวั ดนครศรีธ รรมราช เกี่ ยวกั บ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ของพนักงานส่วนตาบล หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นอยู่
ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุและ
แต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันก็ดี ให้นายกเทศมนตรีตาบลสั่งให้ผู้นั้นออก
จากราชการโดยพลัน โดยความเห็นของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้
นั้นได้ปฏิบัติไปตามอานาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่จะได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจาก
ราชการก่อนมีคาสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับ
บาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ 136 การบรรจุ และแต่งตั้ งพนัก งานเทศบาลให้ ดารงตาแหน่ง ที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลตาบล (ก.ท.จ.จังหวัด) ยังมิได้กาหนดตาแหน่ง จะกระทามิได้
ข้อ 137 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
เทศบาลตาบล ให้ประธานกรรมการบริหารเทศบาลตาบลเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)
ข้อ 138 ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ให้มีการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการของพนั ก งานเทศบาลต าบล โดยให้ มี ร ะยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 6 เดื อ น แต่ ไ ม่ เ กิ น 9 เดื อ น และการ
ประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องดาเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่ผ่านการ
ประเมิ น และมี ค วามเห็ น ว่ า ไม่ ค วรให้ รั บ ราชการต่ อ ไป ก็ ใ ห้ สั่ ง ผู้ นั้ น ออกจากราชการโดยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)

-3ผู้ใดถูกสั่งให้ ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นพนักงานเทศบาล
แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจาก
ราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ 153 ในกรณีที่เทศบาลตาบลลมีตาแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่างลง หรือ
ตาแหน่งว่างเนื่องจากการกาหนดขึ้น ใหม่ ให้ เทศบาลตาบลรายงานตาแหน่งว่างนั้นให้คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีตาแหน่งว่างและให้เทศบาลตาบลดาเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งที่ว่างภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง
ในการด าเนิ น การสรรหาบุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารและสายงานผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่ว่างตามวรรคหนึ่ง ให้เทศบาลตาบลพิจารณาดาเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีดังต่อไปนี้
(1) รับโอนพนักงานเทศบาลตาแหน่งและระดับเดียวกับตาแหน่งที่ว่างจากเทศบาลตาบลอื่นหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่อยู่ในสายงานนักบริหารในตาแหน่งและระดับเดียวกัน
(2) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างตามข้อ 86 หรือข้อ
102 แล้แต่กรณี
(3) คัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดารง
ตาแหน่งที่มีลักษณะงานเทียบเคียงกันได้กับตาแหน่งบริหารที่จะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้น
สังกัด และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดับตาแหน่งไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้นตามข้อ 179 ทั้งนี้ ต้องเปิด
โอกาสให้พนักงานเทศบาลตาแหน่ งและระดับเดียวกันกับตาแหน่งที่ว่ างจากเทศบาลตาบลอื่นที่อยู่ในสายงาน
นักบริหารในตาแหน่งและระดับเดียวกัน เข้ารับการคัดเลือกด้วย
(4) รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) หรือรายงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) แล้วแต่กรณี เพื่อขอใช้บัญชีในตาแหน่งที่อยู่ในประเภทและระดับเดียวกันโดยไม่ต้อง
เรียงตามลาดับที่

(นายชัยธิศักดิ์ อาลอย)
นายกเทศมนตรีตาบลท่ายาง

