
 
 
 
 

 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

เทศบาลต าบลท่ายาง 
.................................................  

  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเทศบาลต าบลท่ายาง  ด าเนินการเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ (และแก้ไขเพ่ิมเติม)  

  หมวด 1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
  ข้อ 6 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 

ไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด ดังนี้ 
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น  

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง 

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น 

ของรัฐ 
(๑๒)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ 

หลักเกณฑ์หรือวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
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(๑๓)  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และ 
วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๔) ไม่เคยเป็นผู้กระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

  หมวด 5 การบรรจุและแต่งตั้ง 
  ข้อ 109 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด
ต าแหน่งหนึ่งในเทศบาลต าบล  ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้น หรือต าแหน่งอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
และเกื้อกูลกัน ซึ่งก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามาสมัคร
สอบแข่งขัน 
  ข้อ 133 การบรรจุและแต่งตั้งจากข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน ผู้ขอโอน
มาเป็นพนักงานเทศบาลให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในหมวด 8 
  ข้อ 134 ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานเทศบาลต าแหน่งใด ต้องมีคุณวุฒิตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.อบต.ก าหนด 
  ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งให้หมายถึง 
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง 
  กรณีมีเหตุผลความจ าเป็น ก.อบต. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งพนักงานเทศบาลที่มีคุณสมบัติต่างไปจาก
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งได้ 
  ข้อ 135 ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดใน
เทศบาลต าบล  หากปรากฎภายหลังว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นโดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณี
ที่ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นของพนักงานส่วนต าบล หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นอยู่
ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุและ
แต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันก็ดี ให้นายกเทศมนตรีต าบลสั่งให้ผู้นั้นออก
จากราชการโดยพลัน โดยความเห็นของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้
นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่จะได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจาก
ราชการก่อนมีค าสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพ่ือรับ
บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  ข้อ 136 การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลต าบล (ก.ท.จ.จังหวัด) ยังมิได้ก าหนดต าแหน่ง จะกระท ามิได้ 
  ข้อ 137 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
เทศบาลต าบล  ให้ประธานกรรมการบริหารเทศบาลต าบลเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) 
  ข้อ 138 ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ให้มีการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการของพนักงานเทศบาลต าบล  โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน และการ
ประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่ผ่านการ
ประเมินและมีความเห็นว่าไม่ควรให้รับราชการต่อไป ก็ให้สั่งผู้นั้นออกจากราชการโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) 
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  ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นพนักงาน เทศบาล              
แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับจาก
ราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  ข้อ 153 ในกรณีที่เทศบาลต าบลลมีต าแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่างลง หรือ
ต าแหน่งว่างเนื่องจากการก าหนดขึ้นใหม่ ให้เทศบาลต าบลรายงานต าแหน่งว่างนั้นให้คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีต าแหน่งว่างและให้เทศบาลต าบลด าเนินการสรรหาบุคคล เพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งที่ว่างภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง 
  ในการด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีว่างตามวรรคหนึ่ง ให้เทศบาลต าบลพิจารณาด าเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีดังต่อไปนี้ 
  (1) รับโอนพนักงานเทศบาลต าแหน่งและระดับเดียวกับต าแหน่งที่ว่างจากเทศบาลต าบลอ่ืนหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืน ที่อยู่ในสายงานนักบริหารในต าแหน่งและระดับเดียวกัน 
  (2) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างตามข้อ 86 หรือข้อ 
102 แล้แต่กรณ ี
  (3) คัดเลือกเพ่ือรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนซึ่งด ารง
ต าแหน่งที่มีลักษณะงานเทียบเคียงกันได้กับต าแหน่งบริหารที่จะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้น
สังกัด และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดับต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้นตามข้อ 179 ทั้งนี้ ต้องเปิด
โอกาสให้พนักงานเทศบาลต าแหน่งและระดับเดียวกันกับต าแหน่งที่ว่างจากเทศบาลต าบลอ่ืนที่อยู่ในสายงาน              
นักบริหารในต าแหน่งและระดับเดียวกัน เข้ารับการคัดเลือกด้วย 
  (4) รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) หรือรายงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) แล้วแต่กรณี เพ่ือขอใช้บัญชีในต าแหน่งที่อยู่ในประเภทและระดับเดียวกันโดยไม่ต้อง
เรียงตามล าดับที่  
 
 

 

               (นายชัยธิศักดิ์   อ าลอย)      
                     นายกเทศมนตรีต าบลท่ายาง 

 
 
 


