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หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดสิงห์บุรี (ก.อบต.จังหวัดสิงห์บุรี) เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 24 
ตุลาคม พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2546  

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็น
อิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา13 และมาตรา 14 ประกอบมาตรา25 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดและคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี (ก.อบต.จังหวัด) ในการประชุมครั้งที่ 4/2545 เมื่อ 31 พฤษภาคม 2545 
ให้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไปนั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จึงได้น าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดสิงห์บุรี (ก.อบต.จังหวัด
สิงห์บุรี) ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ 258 ถึง 295 มายึดถือปฏิบัติเป็นหลักเกณฑ์ในการ
พัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
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ส่วนที่ 3  

การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
********************** 

  ข้อ 258 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น
พนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ด ี

  ข้อ 259 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ 258 ต้องด าเนินนการพัฒนาให้ครบถ้วนตาม
หลักสูตร ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐาน            
ในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ 

  หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
ในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินนการ
จะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติม
หลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป   

ข้อ 260 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม 

  ข้อ 261 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลนี้ อาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้  
  ข้อ 262 การด าเนินนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่นี้              
ให้กระท าภายในระยะเวลาที่พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

  ข้อ 263 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ให้ด าเนินนการ
ดังนี้ 

  (1) การปฐมนิเทศ ให้กระท าในระยะแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ 

  (2) หลักสูตรการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) ก าหนด ประกอบด้วยการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับพนักงานส่วนต าบลบรรจุ
ใหม่ และการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล 

  (3) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการ
ควบคู่กันไป แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น การงบประมาณ สื่อการฝึกอบรม
วิทยากร ระยะเวลา ก าลังคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรม และกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม 

  (4) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ประเมินผลและติดตามผลการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติของผู้เข้ารับการพัฒนา และติดตาม
การน าผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

/ข้อ 264... 
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  ข้อ 264 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ
ทัศนคตทิี่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ข้อ 265 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล แลการพัฒนา             
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารง
ต าแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใตก้ารบังคับบัญชาของตน 

  ข้อ 266 การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานั้น ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ด าเนินนการเองหรือ
มอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมด าเนินนการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ โดยพิจารณาด าเนินนการหาความจ าเป็นในการ
พัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาเอง 
  ข้อ 267 การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
  (1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น 
  (2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
  (3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
  (4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขาาพอนามัย เป็นต้น   
  (5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

  ข้อ 268 ขั้นตอนการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา แบ่งได้ดังนี้ 
  (1) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระท าดังนี้ 
  (ก) การหาความจ าเป็นในการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน หมายถึงการศึกษา
วิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ ส าเร็จ
อย่างมปีระสิทธิภาพ และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  (ข) ประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 (2) การด าเนินนการพัฒนา ให้กระท าดังนี้ 
  (ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนา โดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เป็นต้น 

/(ข) วิธีการพัฒนา... 
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  (ข) วิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินนการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการ หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินนการ 
  (3) การติดตามและประเมินผล ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มี
การประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
 ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง ต้องก าหนดตามกรอบของแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนด
เป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น 
  ข้อ 270 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย 
  (1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น ประธานกรรมการ 
 (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น กรรมการ 
 (3) ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน เป็น กรรมการ 
  (4) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น กรรมการและเลขานุการ 
 ข้อ 271 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (1) หลักการและเหตุผล 
  (2) วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
 (3) หลักสูตรการพัฒนา 
 (4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินนการพัฒนา 
 (5) งบประมาณในการด าเนินนการพัฒนา 
 (6) การติดตามและประเมินผล 
 ข้อ 272 หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนการพัฒนา เป็นการหาความจ าเป็นในการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานส่วนต าบลแหน่งต่าง ๆ
ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่งตามที่ก าหนดในส่วนราชกาลตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถ ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถ
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 ข้อ ๒๗๓ เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดให้มีความชัดเจนและคลอบ
คลุมพนักงานส่วนต าบลทุกคน และต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังขององค์กรบริหารส่วนต าบลทุกต าแหน่งโดย
ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา ๓ ปีของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 ข้อ ๒๗๔ หลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่ง ต้องได้รับการพัฒนา
อย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
 (๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
 (๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 

/(3) หลักสูตร... 
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 (๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
 (๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
 (๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 ข้อ ๒๗๔ วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.
จังหวัด)ด าเนินนการเอง หรืออาจมอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินนการ หรือ
ด าเนินการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน 
โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม ดังนี้ 
 (1) การปฐมนิเทศ 
 (2) การฝึกอบรม 
 (3) การศึกษา หรือดูงาน 
 (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือสัมมนา 
 (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
 ระยะเวลาด าเนินนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่
เข้ารับการ พัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 
 ข้อ ๒๗๖ งบประมาณในการด าเนินนการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดสรร            
งบประมาณส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลอย่างชัดเจน
แน่นอน เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อ ๒๗๗ การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดให้มีระบบ
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา 
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 
 ข้อ ๒๗๘ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามข้อ ๒๗๑ แล้ว
ข้อเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ตามวรรคหนึ่งให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาถึงคามเป็นในการพัฒนา กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ
การพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดสรร พัฒนา หลักสูตรการพัฒนา  
 เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต่อไปเมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลา
การใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล3 ปี แล้ว ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินนการจัดท าแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลตาม ข้อ 271 เป็นระยะเวลา 3 ปีในรอบถัดไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของ
แผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลด้วย 
 ข้อ 279 ในการพิจารณาของคณะกรรมการของพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)ตามข้อ 
278 หากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นว่าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลยังไม่
เหมาะสมให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินนการปรับปรุงแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลดังกล่าว ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความเห็นว่า
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีความเหมาะสมแล้ว และได้แจ้งยืนยันแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้คณะกรรมการพนักงาน 

/ส่วนต าบล... 
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ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
พิจารณา 
 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ตามวรรคหนึ่งเป็น
ประการใดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) และองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินนการ
ตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
 ข้อ 280 ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบและก ากับดูแลให้
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่ได้
ประกาศใช้บังคับ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินนการตาม
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลดังกล่าวได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 ข้อ 281 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโดยการให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ หมายถึง การ
เพ่ิมพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ข้อ 282 ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุมัติให้พนักงานส่วนต าบลไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มอี านาจอนุมัต ิ
 การให้พนักงานส่วนต าบลไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศตามวรรคหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาถึงอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ให้เสียหายแก่
ราชการและไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพิ่ม 
 ข้อ 283 พนักงานส่วนต าบลที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (1) เป็นผู้ที่พ้นก าหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 
 (2) ผู้ไปศึกษาขั้นต่ ากว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ผู้ไปศึกษาขั้นปริญญาตรี ต้องมี
อายุไม่เกิน 40 ปีผู้ไปศึกษาขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษา
เว้นแต่จะได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 (3) เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองว่าเป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 (4) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่
กรณีถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามประกาศก าหนดการเลื่อนขั้น
เงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
 (5) ส าหรับผู้ที่เคยได้รับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอ่ืนมาแล้วจะต้องกลับมา
ปฏิบัติราชการภายหลังจากส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 ข้อ 284 การให้พนักงานส่วนต าบลไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ให้พิจารณาตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 
 (1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งที่ด ารงอยู่ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด เว้นแต่พนักงานส่วน
ต าบลต้องการไปศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วย 
 (2) จะต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการให้การ
รับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว 
 

/ขอ้ 285 พนักงาน... 
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 ข้อ 285 พนักงานส่วนต าบลที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
ประกอบการพิจารณาด้วย 
 (1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจ าเป็นที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติม 
 (2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อมหนังสือตอบรับจาก
สถาบันการศึกษานั้นๆ 
 (3) หลักฐานการศึกษาของผู้ที่จะไปศึกษา 
 (4) ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาตามข้อ 283 (3)  
 ข้อ 286 พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศจะต้องศึกษาให้
ส าเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้นๆ ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา 
 หากศึกษาไม่ส าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อาจ
พิจารณาขยายเวลาการศึกษาได้ตามเหตุผลความจ าเป็นเฉพาะกรณี ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน 
2 ครั้งหรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา และเมื่อครบก าหนดเวลาที่ขยายดังกล่าวแล้วหากมีเหตุผลความจ าเป็น อาจ
ขยายเวลาการศึกษาได้อีกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 ข้อ 287 พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ จะต้องรายงานผล
การศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปทราบทุกภาคการศึกษา หากพนักงาน
ส่วนต าบลไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาให้ยุติ
การศึกษาหรือด าเนินนการอย่างใดอย่างหนึ่งตามควรแก่กรณีก็ได้ 
 ข้อ 288 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท าสัญญาให้พนักงานส่วนต าบลที่ไปศึกษาเพ่ิมเติมใน
ประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
 พนักงานส่วนต าบลผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทุนที่ได้รับ
ระหว่างการศึกษาและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจ านวนหนึ่งเท่ากับจ านวนเงินเดือน ทุน
และเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
 ในกรณีผู้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนดตามสัญญา ก็ให้ลด
จ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน 
 การท าสัญญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด ตามระเบียบว่าด้วย
การให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม 
 ข้อ 289 พนักงานส่วนต าบลที่ ได้รับอนุมัติ ให้ ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ เมื่อครบ
ก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแล้ว จะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการโดยเร็วทั้งนี้ 
ต้องไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส าเร็จการศึกษา หรือวันที่ครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่กรณี 
 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัย
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดด้วย 
 ข้อ 290 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด มีความจ าเป็นที่จะต้องให้พนักงานส่วน
ต าบลที่ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ กลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไม่ว่ากรณีใดๆให้
พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการตามค าสั่งทันที 
 ข้อ 291 การรับเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับอนุมัติไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศให้
เป็นไปตามกฎหมายทีก่ าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

/ข้อ 292 พนักงานส่วนต าบล... 
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 ข้อ 292 พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ก่อนวันใช้บังคับ
ตามประกาศนี้ ให้เป็นอันใช้ได้และให้ถือว่าพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมตามประกาศ
นี้ 
 ข้อ 293 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโดยให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยใน
ต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงานในต่างประเทศที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยก าหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกรมที่ก าหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว ให้หมายความถึง
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
 ข้อ 294 ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจการอนุมัติให้พนักงานส่วนต าบลไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 ข้อ 295 การอนุมัติให้พนักงานส่วนต าบลผู้ใดไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในต่างประเทศ
ก่อนวันประกาศนี้ใช้บังคับ หากเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ก็ให้เป็นอันใช้ได้และให้
ด าเนินนการเรื่องการอยู่ศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงานต่อพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นตามระเบียบวิธีการนั้นต่อไป แต่
ทั้งนี้ส าหรับกรณีศึกษาและฝึกอบรมต้องอยู่ในจ านวนอัตราร้อยละตามที่ก าหนดในระเบียบว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 


