
 
 

ประกาศจังหวัด 

 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  

จังหวัด.............................. 
เรื่อง  หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล 

ของเทศบาล 

****************************** 

  ดวยรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น                
มีความเปนอสิระในการกาํหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสม         
ของทองถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่  พ.ศ.2542  บัญญัติให 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีอํานาจหนาทีก่ําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกับการบริหาร            
งานบุคคล  สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล ใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และ
อํานาจหนาทีข่องเทศบาล  และจะตองอยูภายใตมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล  ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13  ประกอบมาตรา  23  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542    ประกอบกับมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จงัหวัด……….. 
ในการประชมุคร้ังที่ ......./..........       เมื่อวนัที.่.................         ไดมีมติประกาศกําหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล  ไวดังตอไปนี ้

  ขอ  1   ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  จังหวัด……………. 
เร่ือง หลกัเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลของเทศบาล“ 

  ขอ  2   ประกาศนี้ใหใชบงัคบัตั้งแตวันที.่..................................เปนตนไป 

  ขอ  3   ภายใตบทกําหนดในมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลสําหรับ             
พนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาํหนด บรรดา           
พระราชบัญญติั  พระราชกฤษฎีกา  กฎ ระเบียบ ขอบังคบั ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใด ที่เกี่ยวกับการ        
บริหารงานบุคคลของพนกังานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลในสวนที่มกีําหนดไวแลวในประกาศนี้           
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทกาํหนดตามประกาศนี ้  ใหใชบทกําหนดในประกาศนี้แทน 
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สมาคมพนักงานเทศบาลแหงประเทศไทย 141

   “การขอยืมตัวขาราชการ”  หมายความวา  การที่เทศบาลขอยืมตัว  ขาราชการ
พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรฐั  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่นอืน่ที่มิใช
พนักงานหรือลูกจางเทศบาลมาปฏิบัติงานในเทศบาลเปนการชัว่คราว” 

  ขอ  285    เพือ่ประโยชนแกทางราชการ  เทศบาลอาจขอยืมตัวขาราชการ  พนักงานหรือ
ลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรฐั  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่นอืน่ที่มิใชพนักงานหรือลูกจาง
เทศบาลมาชวยปฏิบัติงานชัว่คราวได  โดยตองพิจารณาตกลงกับหนวยราชการ  หนวยงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือราชการสวนทองถิ่นอืน่ที่มิใชเทศบาลนั้นกอน   โดยเจาตัวตองสมคัรใจและผูมีอํานาจของสังกดัเดิมได
เห็นชอบแลว 
  การขอยืมตัวขาราชการ  พนกังานหรือลูกจาง  ตามวรรคหนึง่  ใหคํานงึถึงภารกิจหนาที่ที่
จะขอยืมตัวมาชวยปฏิบัตติองมีความเหมาะสม  สอดคลองกับความรูความสามารถของผูนั้นดวย 

  ขอ  286    ระยะเวลาการขอยมืตัวราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกจิ  หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นมาชวยปฏิบัติงานชัว่คราว  ใหเปนไปตามที่ผูมีอํานาจของ
ตนสังกัดเดิมกาํหนด 

  ขอ  287    คาตอบแทนขาราชการ  พนกังาน  หรือลูกจาง  ที่เทศบาลขอยืมตัวมาใหเปน
ตามที ่ก.ท. กาํหนด 

สวนที่ 4 
การพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ขอ  288    ใหเทศบาลมกีารพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการ   เปนพนักงานเทศบาล
กอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของ    ทางราชการ    หลกัและวิธีปฏิบัติราชการ         
บทบาท และหนาที่ของขาราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ        
แนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนขาราชการที่ด ี 

ขอ  289    การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตามขอ 288  ตองกําหนดใหผูไดรับการบรรจุ 
เขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลทุกคนใหไดรับการพฒันาและตองดําเนนิการพฒันาใหครบถวนตาม
หลักสูตรที ่ ก.ท. กําหนด  ดังนี ้

1) หลักและระเบยีบวิธีปฏิบัติราชการ 
2) บทบาทและหนาที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย 

ทรงเปนประมขุ 
3) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อเปนพนักงานทั่วไป 
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4) ความรูพืน้ฐานในการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานบรรจุใหม  และการพัฒนา          
เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ  

 หากเทศบาลมีความประสงคจะพัฒนาเพิม่เติมใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนา
ของแตละเทศบาลก็ใหกระทาํได    ทัง้นี้  เทศบาลที่จะดาํเนนิการจะตองใชหลักสูตรที่  ก.ท. กําหนดเปน
หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาํเปนที่เทศบาลพิจารณาเหน็วามีความเหมาะสมตอไป 

  ขอ  290    การพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที ่ ใหเทศบาลสามารถเลือกใชวิธีการ
พัฒนาอ่ืน ๆ  ได  เชน  การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศ  การพัฒนาในระหวางการปฏบัิติหนาที่ราชการ         
การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา  การฝกภาคสนาม  การพัฒนาเฉพาะดาน 

 ขอ  291    การพัฒนานี ้ อาจกระทาํไดโดยสํานกังาน ก.ท. เทศบาลตนสังกัด หรือ      
สํานักงาน ก.ท. รวมกับเทศบาลตนสงักัด หรือเทศบาลตนสังกัดรวมกบัสวนราชการอื่นก็ได 

 ขอ  292    การพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหมใหดําเนินการ  ดังนี ้
      (1)  การปฐมนิเทศ  ใหกระทํากอนมอบหมายหนาที่ปฏิบัติกอนการบรรจุเขารับราชการ 
      (2)  หลักสตูรการพัฒนา  ที่ใหเปนไปตามหลกัสูตรทีก่ําหนดตามขอ  289       
          (3)  การเลอืกวิธีการพัฒนาพนกังานเทศบาล  ใหเลือกวิธีการใดวิธกีารหนึ่งหรือ หลาย
วิธีการควบคูกนัไป  แลวแตความเหมาะสมของแตละเทศบาล เชน การงบประมาณ   ส่ือการฝกอบรม  
วิทยากร  ระยะเวลา  กําลังคนที่รับผิดชอบการฝกอบรม  และกําหนดกลุมเปาหมายทีจ่ะเขารับ                 
การอบรม 
      (4)  ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา    โดยประเมินความรูและทักษะตลอดจน                
ทัศนคติของผูเขารับการพัฒนา  และติดตามการนําผลไปใชในการปฏบิัติงาน 

ขอ  293    การดําเนินการพฒันาพนักงานเทศบาลบรรจใุหมนี ้ ควรกระทําภายในระยะ 
เวลาที่พนักงานเทศบาลผูนัน้ยังอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

  ขอ  294    ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคบับัญชา  เพื่อเพิ่มพนูความรู           
ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบัติหนาทีร่าชการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

 ขอ  295    ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมหีนาที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการ
พัฒนาผูใตบังคับบัญชาที่อยูภายใตการบงัคับบัญชาโดยตรง  รวมทัง้ผูใตบังคับบัญชาที่เพิ่งยายหรือโอน
มาดํารงตาํแหนง  ซึง่อยูภายใตการบังคับบัญชาของตน 
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  ขอ  296    การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น  ผูบังคับบัญชาอาจเปนผูดําเนินการเองหรอื         
มอบหมายใหผูที่เหมาะสมดําเนนิการ โดยเลือกวธิีที่เหมาะสมกับการพัฒนา  ผูใตบังคับบัญชาเปน           
รายบุคคลหรือเปนกลุม ซึ่งอาจใชวิธกีารฝกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ   โดยพิจารณาดําเนินการ             
หาความจาํเปนในการพัฒนาจากการวเิคราะหปญหาในการปฏิบัติงาน  การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
หรือขอเสนอของผูใตบังคับบัญชาเอง 

  ขอ  297    การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น  ตองพัฒนาทัง้  5  ดาน  ไดแก 
      (1)  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ไดแก  ความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตงิาน    
โดยทั่วไป  เชน  สถานที่  โครงสรางของงาน  นโยบายตาง ๆ  
      (2)  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตาํแหนง  ไดแก  ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตาํแหนงหนึง่ตําแหนงใดโดยเฉพาะ  เชน  งานฝกอบรม  งานพิมพดีด               
งานดานชาง   
      (3)  ดานการบริหาร  ไดแก  รายละเอยีดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน    
เชน  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจงูใจ  การประสานงาน 
      (4)  ดานคณุสมบัติสวนตัว  ไดแก  การชวยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  สงเสริมใหสามารถ      
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรืน่ และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพนัธการทาํงาน การสื่อ
ความหมาย  การเสริมสรางสุขภาพอนามยั 
      (5)  ดานคณุธรรม  และจริยธรรม  ไดแก  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ             
ปฏิบัติงาน  เชน  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

  ขอ  298    ข้ันตอนการพฒันาผูใตบังคับบญัชา  แบงไดดังนี ้
       (1)  การเตรียมการและการวางแผน  ใหกระทําดังนี ้

     (ก)  การหาความจาํเปนในการพัฒนา 
               การหาความจําเปนในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาแตละคน  หมายถึง              
การศึกษาวิเคราะหดูวา ผูใตบังคับบัญชาแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จงึจะ
ปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมปีระสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กาํหนดไว 
   (ข)  ประเภทของความจําเปน  ไดแก  ดานความรูทัว่ไปในการปฏิบตัิงาน            
ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดาน 
คุณธรรมและจริยธรรม 
      (2)  การดําเนินการพฒันา  ใหกระทําดงันี ้
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   (ก)  การเลือกวิธีพฒันาผูใตบังคับบัญชาทีเ่หมาะสม  เมือ่ผูบังคับบัญชาได        
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาจากการหาความ จําเปนในการพัฒนาแลว  
ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย  และเรื่องทีผู่ใตบังคับบัญชา
จําเปนตอง        ไดรับการพัฒนา  ไดแก  ผูใตบังคับบัญชาที่สมควรจะไดรับการพัฒนามีใครบาง  และแต
ละคนสมควรจะ     ไดรับการพัฒนาในเรื่องอะไร  ตอจากนัน้ก็เลือกวิธกีารพัฒนาที่เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย อาจเปนวิธกีารที่ดําเนนิการไดในขณะปฏิบัติงาน  เชน  การสอนงาน  การสับเปลี่ยนงาน  
การใหคํา  ปรึกษา  หรืออาจเปนวธิีการพฒันาอืน่ ๆ  เชน  การฝกอบรม  การศึกษาดูงาน  เปนตน 
   (ข)  วิธีการพฒันาผูใตบงัคับบัญชา  ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา โดยเลือกใชวิธีการพัฒนาไดหลายวิธีดวยกนั เชน การสอนงาน การมอบหมายงาน การ
สับเปลี่ยนโยกยายหนาที ่ การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนง การสงไปศึกษาดูงาน การ
ฝกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสมัมนา  เปนตน 
      (3)  ข้ันการทดลองปฏิบัต ิ ใหกระทาํดังนี ้
   (ก)  ใหทดลองปฏิบัติ  โดยเริ่มตนจากงานที่งาย ๆ  กอน  แลวคอยใหทาํงานที ่
ยากขึน้ตามลาํดับ 
   (ข)  ใหผูบังคบับัญชาทบทวนถงึเหตุผลและขั้นตอนวธิกีารทาํงาน เพือ่ตรวจสอบ              
ดูวาผูใตบังคับบัญชาเขาใจและเรียนรูวธิีการทํางานมากนอยเพียงใด 
   (ค)  ชวยแกไขขอบกพรองหรือขอผิดพลาดตาง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น  โดยควรคํานึง   
ถึงสิ่งเหลานี้ดวยคือ  หลีกเลีย่งการวิพากษวิจารณใหยกยองชมเชยกอนที่จะแกขอผิดพลาด  ใหผูเขารับ    
การสอนแกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง  อยาแกไขขอผิดพลาดใหเกนิขอบเขต  อยาแกไขขอผิดพลาดตอหนา 
ผูอ่ืน และอยาดวนตําหนิผูเขารับการสอนเร็วเกินไป 
   (ง)  กระตุนและใหกาํลังใจแกผูใตบังคับบัญชา  เพื่อใหมีกําลงัใจและมีความ                   
เชื่อมั่นในตัวเองที่จะเรียนรูงานตอไป 
   (จ)  ใหดําเนนิการสอนตอไปเรื่อย ๆ  จนแนใจไดวาผูใตบังคับบัญชาไดเรียนรู              
และสามารถปฏิบัติงานนั้นไดถูกตองจึงยติุการสอน 
      (4)  ข้ันตอนติดตามผลใหกระทําดังนี ้
   (ก)  มอบหมายงานใหปฏิบัติดวยตนเอง  
   (ข)  เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยได  ในกรณีที่มีปญหา 
   (ค)  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และคอย ๆ ลดการตรวจสอบลง  
เมื่อผูบังคับบัญชาแนใจวา  ผูใตบังคับบญัชาปฏิบัติงานตามที่ไดรับการสอนไดถูกตอง 
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   (ง)  แจงใหผูบังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทัง้ในสวนที่ผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติไดดี  และสวนที่ยงัตองปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมเพือ่เสริมสรางความเชื่อมั่นในตัวเอง   และแกไขขอ              
บกพรองเพื่อใหการปฏิบัติงานสมบูรณยิง่ขึ้น 

  ขอ  299    ใหเทศบาล จัดทาํแผนการพัฒนาพนกังานเทศบาล เพื่อเพิม่พูนความรู         
ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบัติ หนาที่ราชการในตาํแหนงนั้นไดอยางมี    
ประสิทธิภาพ 
    ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตองกาํหนดตามกรอบของแผนแมบทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลที ่ ก.ท. กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพฒันาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา  
3 ป ตามรอบของแผนอัตรากําลังของพนกังานเทศบาลนั้น 

  ขอ  300    ในการจัดทาํแผนการพัฒนาพนกังานเทศบาล ใหเทศบาลแตงตั้ง                   
คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบดวย 

(1) นายกเทศมนตรี      เปนประธานกรรมการ 
(2) ปลัดเทศบาล      เปนกรรมการ 
(3) ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง และหัวหนาสวนราชการอืน่   เปนกรรมการ 
(4) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลหรือผูที่ไดรับมอบหมาย   เปนกรรมการและเลขานกุาร 

ขอ  301    แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อยางนอยตองประกอบดวย 
(1) หลักการและเหตุผล 
(2) เปาหมายการพัฒนา 
(3) หลักสูตรการพัฒนา 
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนนิการพฒันา 
(5) งบประมาณในการดําเนนิการพัฒนา 
(6) การติดตามและประเมินผล 

ขอ  302    หลกัการและเหตุผลในการจัดทาํแผนการพัฒนา เปนการหาความจําเปนใน     
การพัฒนาพนกังานเทศบาล   การศึกษาวเิคราะหถงึความจําเปนที่จะตองพัฒนาพนกังานเทศบาล
ตําแหนงตางๆ   ทัง้ในฐานะตัวบุคคล  และฐานะตําแหนงตามทีก่ําหนดในสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง
ของเทศบาล ตลอดทั้งความจําเปนในดานความรูความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรู
ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร และดานคุณธรรมและจริยธรรม  
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ขอ  303    เปาหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตองกําหนดใหมีความชัดเจน และ
ครอบคลุมพนกังานเทศบาลทุกคน และตําแหนงตามแผนอัตรากําลงัของเทศบาลทกุตําแหนง โดย
กําหนดใหพนกังานเทศบาลตองไดรับการพัฒนาทุกตําแหนงภายในรอบระยะเวลา 3 ปของแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล 

  ขอ  304    หลกัสูตรการพัฒนา สําหรับพนกังานเทศบาลแตละตําแหนงตองไดรับการ
พัฒนาอยางนอยในหลกัสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดงันี ้

(1) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกบังานในหนาที่รับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
(4) หลักสูตรดานการบริหาร 
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

  ขอ  305    วิธกีารพัฒนาพนกังานเทศบาล ใหเทศบาลดาํเนนิการเอง หรืออาจมอบหมาย
สํานักงาน ก.ท. หรือผูทีเ่หมาะสมดําเนนิการ  หรือดําเนนิการรวมกับสํานักงาน ก.ท. สวนราชการ หรือ
หนวยงานอื่น   โดยวิธีการพฒันาวิธีใดวธิหีนึง่ หรือหลายวิธีก็ได ตามความจาํเปน ความเหมาะสม ดังนี ้

(1) การปฐมนิเทศ 
(2) การฝกอบรม  
(3) การศึกษา หรือดูงาน 
(4) การประชุมเชงิปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
(5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม 

  ระยะเวลาดําเนินการพฒันาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
ที่เขารับการพฒันา วธิีการพฒันา และหลกัสูตรการพัฒนาแตละหลักสูตร 

  ขอ  306    งบประมาณในการดําเนนิการพัฒนาเทศบาลตองจัดสรรงบประมาณสําหรับ
การพัฒนาพนกังานเทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลอยางชัดเจน แนนอน เพื่อใหการพัฒนา
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

  ขอ  307    การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลตองจัดใหมรีะบบการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพือ่ใหทราบถึงความสาํเร็จของการพัฒนา ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการพัฒนา  
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  ขอ  308    ใหเทศบาลจัดทําแผนการพฒันาพนักงานเทศบาลตามขอ  299  แลวเสนอให 
ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบ  

ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ่ง  ให ก.ท.จ. พิจารณาถงึความจาํเปนในการ
พัฒนา กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพฒันา      
งบประมาณทีเ่ทศบาลจัดสรรสําหรับการพฒันา เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณามมีติเห็นชอบแลวใหเทศบาล
ประกาศใชบังคับเปนแผนการพัฒนาพนกังานเทศบาลตอไป 
  เมื่อครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนการพัฒนาพนกังานเทศบาล  3 ป แลว ให        
เทศบาลดําเนนิการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามขอ  299  เปนระยะเวลา 3 ป ในรอบถัดไป  
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระยะเวลาของแผนอตัรากําลังพนักงานเทศบาลดวย 

  ขอ  309    ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ. ตามขอ  308 หาก  ก.ท.จ.  เห็นวาแผนการพัฒนา                   
พนักงานเทศบาลยังไมเหมาะสม ใหเทศบาลดําเนินการปรับปรุง แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกลาว
ตามความเหน็ของ  ก.ท.จ.   

  ขอ  310    ให  ก.ท.จ. ตรวจสอบและกํากบัดูแลใหเทศบาลดําเนินการพัฒนาพนักงาน 
เทศบาล ตามแผนการพฒันาพนักงานเทศบาลที่ไดประกาศใชบังคับ ทัง้นี ้ เทศบาลตองจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใหสามารถดําเนนิการตามแผนการพฒันาพนักงานเทศบาลดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ขอ  311    การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยการใหไปศึกษาเพิม่เติมในประเทศ หมายถึง 
การเพิม่พนูความรู ดวยการเรียนหรือการวจิัยตามหลักสตูรของสถาบันการศึกษาในประเทศโดยใชเวลาใน
การปฏิบัติราชการ เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนยีบัตรวิชาชพี 

  ขอ  312    ผูบงัคับบัญชาผูมอีํานาจอนุมัตใิหพนักงานเทศบาลไปศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศ ใหนายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจอนุมัต ิ
  การใหพนกังานเทศบาลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตามวรรคหนึง่   ใหนายกเทศมนตรี
พิจารณาถึงอตัรากําลังพนักงานเทศบาลทีม่ีอยู   โดยใหมีผูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมใหเสียหายแกราชการ
และไมตองตั้งอัตรากําลังเพิม่ 

  ขอ  313    พนักงานเทศบาลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตองมคีุณสมบัติดังนี ้
(1) เปนผูทีพ่นกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 
(2) ผูไปศึกษาขั้นต่ํากวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 35 ป ผูไปศึกษาขัน้ 

ปริญญาตรีตองมอีายุไมเกนิ 40 ป ผูไปศึกษาขัน้ที่สงูกวาปริญญาตร ีตองมีอายุไมเกิน45 ปนับถงึวันเร่ิม   
ตนเปดภาคการศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก ก.ท.จ. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 
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(3) เปนผูที่ผูบังคบับัญชาตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไปรับรองวาเปน               
ผูที่มีความประพฤติดี และตัง้ใจปฏิบัติหนาที่ราชการ 

(4) เปนผูไมอยูในระหวางถกูตั้งกรรมการสอบสวนทางวนิัยหรือถูกฟองคดีอาญา  
เวนแตกรณีถกูฟองคดีอาญาในความผิดที่ไมอยูในขายตองรอการเลือ่นขั้นเงินเดือนตามประกาศ
กําหนดการเลือ่นขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล 

(5) สําหรับผูที่เคยไดรับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี ้หรือระเบียบอื่นมาแลวจะ 
ตองกลับมาปฏิบัติราชการภายหลงัจากสําเร็จการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป 

  ขอ  314    การใหพนกังานเทศบาลไปศึกษาเพิม่เติมในประเทศ ใหพจิารณาตามแนวทาง
ดังตอไปนี้ 

(1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะตองสอดคลองหรือเปนประโยชน 
กับมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ดํารงอยูตามที ่ก.ท. กําหนด  เวนแตพนักงานเทศบาลตองการไปศึกษาเพื่อ
พัฒนาตนเองและนายกเทศมนตรีเหน็ชอบดวย 

(2) จะตองไปศึกษาในสถาบนัการศึกษาทีท่บวงมหาวทิยาลัยหรือกระทรวง 
ศึกษาธกิารใหการรับรองมาตรฐานหลกัสตูรแลว 

  ขอ  315    พนักงานเทศบาลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จะตองยื่นเอกสาร           
ดังตอไปนี้ประกอบการพจิารณาดวย คือ 

(1) บันทกึแสดงเหตุผลและความจําเปนที่จะไปศึกษาเพิม่เติม 
(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พรอมหนงัสือ

ตอบรับจากสถาบันการศึกษานัน้ ๆ  
(3) หลักฐานการศึกษาของผูทีจ่ะไปศึกษา 
(4) คํารับรองของผูบังคับบัญชาตามขอ 313 (3) 

ขอ  316    พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมติัใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะตองศึกษาให
สําเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานัน้ ๆ กําหนดไวในแตละหลักสูตรการศึกษา 
  หากศกึษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง่ นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาขยาย
เวลาการศึกษาไดตามเหตุผลความจาํเปนเฉพาะกรณีคร้ังละ 1 ภาคการศึกษา รวมแลวไมเกนิ 2 คร้ัง
หรือไมเกิน 1 ปการศึกษา และเมื่อครบกําหนดเวลาที่ขยายดังกลาวแลวหากมีเหตุผลความจาํเปน อาจ
ขยายเวลาการศึกษาไดอีกโดยความเหน็ชอบของ ก.ท.จ. 

  ขอ  317   พนกังานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิม่เติมในประเทศจะตองรายงาน
ผลการศึกษาใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกองหรอืเทียบเทาขึน้ไปทราบทกุภาคการศึกษา    หาก
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พนักงานเทศบาลไมรายงานผลการศึกษาโดยไมมีเหตอัุนสมควร นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาใหยุติ
การศึกษา หรือดําเนนิการอยางอยางหนึ่ง   ตามควรแกกรณีก็ได 

  ขอ  318    ใหเทศบาล ทาํสญัญาใหพนักงานเทศบาลทีไ่ปศึกษาเพิม่เติมในประเทศ
กลับมาปฏิบัติราชการ เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 
  พนักงานเทศบาลผูใดไมกลบัมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ตองชดใชใหเงนิเดือน ทนุที่
ไดรับระหวางศึกษาและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ กับใหใชเงนิอกีจํานวนหนึ่งเทากับจํานวนเงินเดือน 
ทุน และเงนิทีท่างราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย 
  ในกรณีที่ผูไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลบัมาปฏิบัติราชการไมครบกาํหนดตามสัญญา  
ก็ใหลดจํานวนเงนิที่จะตองชดใชลงตามสวน 
  การทาํสัญญาใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาํหนด  ตามระเบียบ        
วาดวยการใหพนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ โดยอนุโลม 

  ขอ  319    พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมตัิใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ เมื่อครบ
กําหนดเวลาทีไ่ดรับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแลว จะตองรีบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการโดยเร็ว     
ทั้งนี ้ ตองไมเกิน 7 วัน นับตัง้แตวันถัดจากวันที่สําเร็จการศึกษา หรือวนัที่ครบกาํหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ 
แลวแตกรณี 
  สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกวาปริญญาตรี จะตองมอบวทิยานพินธหรือ                         
ผลงานวิจยัใหเทศบาลตนสังกัดดวย 

ขอ  320    เมือ่เทศบาลตนสังกัดมีความจําเปนที่จะตองใหพนกังานเทศบาล     เทศบาล  
ที่ไปศึกษาเพิม่เติมในประเทศกลับเขาปฏิบัติราชการกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติไมวาในกรณีใด ๆ 
ใหพนักงานเทศบาลผูนัน้กลบัเขาปฏิบัติราชการตามคาํส่ังทนัท ี

  ขอ  321    การรับเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติไปศึกษา    เพิ่มเตมิใน
ประเทศใหเปนไปตามกฎหมายที่กาํหนดไวสําหรับพนกังานเทศบาลพลเรือนมาใชบงัคับโดยอนโุลม 

  ขอ  322    เทศบาลอาจกาํหนดแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มเติม
ในประเทศเพิม่เติมจากประกาศนี้เพื่อใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเทศบาลนัน้ ๆ  ก็ได  ทัง้นี้  เทาที่ไม
ขัดหรือแยงกบัประกาศหลกัเกณฑนี ้

  ขอ  323    พนักงานเทศบาลผูใดไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกอนวนัใช
บังคับตามประกาศนี้   ใหเปนอันใชไดและใหถือวาพนกังานเทศบาลผูนั้นไดรับอนมุัติใหไปศึกษาเพิ่มเติม
ตามประกาศนี ้
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