สวนที่ 3
การพัฒนาพนักงานสวนตําบล
ขอ 258 ใหองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนาผูไ ดรับการบรรจุเขารับราชการ เปน
พนักงานสวนตําบลกอนมอบหมายหนาทีใ่ หปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาที่ของพนักงานสวนตําบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนพนักงานสวนตําบลที่ดี
ขอ 259 การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตามขอ 258 ตองดําเนินการพัฒนาให
ครบถวนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กําหนด เชนการพัฒนา
ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล
หรือการพัฒนาตนเองก็ได
หากองคการบริหารสวนตําบลมีความประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับความ
จําเปนในการพัฒนาของแตละองคการบริหารสวนตําบลก็ใหกระทําได ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบล
ที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กําหนดเปน
หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเปนที่องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวามีความ
เหมาะสมตอไป
ขอ 260 การพัฒนาพนักงานสวนตําบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ใหองคการ
บริหารสวนตําบลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได เชน การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา และการฝก
ภาคสนาม
ขอ 261 การพัฒนาพนักงานสวนตําบลนี้ อาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
องคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด หรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
รวมกับองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด หรือองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอื่น
หรือภาคเอกชนก็ได
ขอ 262 การดําเนินการพัฒนาพนักงานสวนตําบลผูไดรับการบรรจุเขารับราชการใหมนี้
ใหกระทําภายในระยะเวลาที่พนักงานสวนตําบลผูนั้นยังอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ขอ
ใหดําเนินการ ดังนี้

263

การพัฒนาพนักงานสวนตําบลผูไดรับการบรรจุเขารับราชการใหม

(1) การปฐมนิเทศ ใหกระทําในระยะแรกของการบรรจุเขารับราชการ

(2) หลักสูตรการพัฒนาใหเปนไปตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
( ก.อบต. จังหวัด ) กําหนด ประกอบดวยการพัฒนาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงาน
สวนตําบลบรรจุใหม และการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานสวนตําบล
(3) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ
หลายวิธีการควบคูกันไป แลวแตความเหมาะสมของแตละองคการบริหารสวนตําบล เชน การงบประมาณ
สื่อการฝกอบรม วิทยากร ระยะเวลา กําลังคนที่รับผิดชอบการฝกอบรม และกลุมเปาหมายที่จะเขารับ
การอบรม
(4)
ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ประเมินผลและ
ติดตามผลการพัฒนาพนักงานสวนตําบล โดยประเมินความรูและทักษะตลอดจนทัศนคติของผูเขารับการ
พัฒนา และติดตามการนําผลไปใชในการปฏิบัติงาน
ขอ 264 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 265 ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการ
พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาที่อยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผูอยูใตบังคับบัญชาที่เพิ่งยายหรือ
โอนมาดํารงตําแหนง ซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชาของตน
ขอ 266 การพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชานั้น ผูบังคับบัญชาอาจเปนผูดําเนินการเอง
หรือ มอบหมายใหผูที่เหมาะสมดําเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาเปน
รายบุคคลหรือเปนกลุม ซึ่งอาจใชวิธีการฝกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ โดยพิจารณาดําเนินการหา
ความจําเปนในการพัฒนาจากการวิเคราะหปญหาในการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลหรือ
ขอเสนอของผูอยูใตบังคับบัญชาเอง
ขอ 267 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนาทั้ง 5 ดาน ไดแก
(1) ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เชน ระเบียบกฏหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ
เปนตน
(2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด
งานดานชาง
(3) ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน

(4) ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพที่ดี สงเสริมใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสาร
และสื่อความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน
(5) ดานศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอยางมีความสุข
ขอ 268 ขั้นตอนการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา แบงไดดังนี้
(1) การเตรียมการและการวางแผน ใหกระทําดังนี้
1) การหาความจําเปนในการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาแตละคน หมายถึง
การศึกษาวิเคราะหดูวา ผูใตบังคับบัญชาแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะ
ปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว
2) ประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน
ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และ
ดานคุณธรรมและจริยธรรม

(2) การดําเนินการพัฒนา ใหกระทําดังนี้
1) การเลือกวิธีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผูบังคับบัญชาได
ข อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน ต อ การพั ฒ นาผู อ ยู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาจากการหาความจํ า เป น ในการพั ฒ นาแล ว
ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย และเรื่องที่ผูอยูใตบังคับบัญชา
จําเปนตอง ไดรับการพัฒนา ไดแก การคัดเลือกกลุมบุคคลที่สมควรจะไดรับการพัฒนา และเลือก
ประเด็น ที่ จะให มี การพั ฒ นาโดยสามารถเลื อ กแนวทางหรือวิธีก ารพัฒ นาได ห ลายรูปแบบตามความ
เหมาะสม เชน การใหความรู การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ การฝกอบรม การดูงาน การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เปนตน
2) วิธีการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใต
บังคับบัญชา โดยเลือกแนวทางการพัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพื่อดําเนินการเอง
หรือเขารวมสมทบกับหนวยราชการอื่น หรือวาจางองคกรเอกชนที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปน
ผูดําเนินการ
(3) การติดตามและประเมินผล ใหผูบังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอยา ง
ใกลชิด และใหมีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผานการประเมินผลแลว ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว

ขอ 269
ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติ หนาที่ราชการใน
ตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง ตองกําหนดตามกรอบของ
แผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด
โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลมีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบลนั้น
ขอ 270 ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบล
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประกอบดวย
(1) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานกรรมการ
(2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เปนกรรมการ
(3) ผูอํานวยการกอง และหัวหนาสวนราชการอื่น เปนกรรมการ
(4) หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ 271 แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล อยางนอยตองประกอบดวย
(1) หลักการและเหตุผล
(2) วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
(3) หลักสูตรการพัฒนา
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
(5) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
(6) การติดตามและประเมินผล
ขอ 272 หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนการพัฒนา เปนการหาความจําเปนใน
การพัฒนาพนักงานสวนตําบล การศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปนที่จะตองพัฒนาพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงตางๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตําแหนงตามที่กําหนดในสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง
ขององคการบริหารสวนตําบล ตลอดทั้งความจําเปนในดานความรูความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน
ดานความรูความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร และดานคุณธรรม
และจริยธรรม
ขอ 273 เปาหมายในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตองกําหนดใหมีความชัดเจน
และครอบคลุมพนักงานสวนตําบลทุกคน และตําแหนงตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล
ทุกตําแหนง โดยกําหนดใหพนักงานสวนตําบลตองไดรับการพัฒนาทุกตําแหนงภายในรอบระยะเวลา 3
ปของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบล

ขอ 274 หลักสูตรการพัฒนาสําหรับพนักงานสวนตําบลแตละตําแหนงตองไดรับการ
พัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
(4) หลักสูตรดานการบริหาร
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
ขอ 275
วิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
( ก.อบต. จังหวัด ) ดําเนินการเอง หรืออาจมอบใหองคการบริหารสวนตําบลหรือผูที่เหมาะสมดําเนินการ
หรือดําเนินการรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) สวนราชการ หรือ
หนวยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได ตามความจําเปน ความเหมาะสม ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝกอบรม
(3) การศึกษา หรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
ระยะเวลาดํ า เนิ น การพั ฒ นาพนั ก งานส ว นตํ า บล
ต อ งกํ า หนดให เ หมาะสมกั บ
กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแตละหลักสูตร
ขอ 276 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลตองจัดสรร
งบประมาณสําหรับการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตามแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบลอยาง
ชัดเจน แนนอน เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 277 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลตองจัดให
มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพื่อใหทราบถึงความสําเร็จ
ของการพัฒนา ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการพัฒนา
ขอ 278 ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตาม
ขอ 271 แลวเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตามวรรคหนึ่ง
ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาถึงความจําเปนในการพัฒนา
กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา
งบประมาณที่องคการบริหารสวนตําบลจัดสรรสําหรับการพัฒนา เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (

ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณามีมติเห็นชอบแลวใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศใชบังคับเปนแผนการ
พัฒนาพนักงานสวนตําบลตอไป
เมื่อครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 3 ป แลว ให
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตาม ขอ 271 เปน
ระยะเวลา 3 ป ในรอบถัดไป ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลดวย
ขอ 279 ในการพิจารณาของ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ตามขอ 278 หากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นวาแผนการพัฒนา
พนักงานสวนตําบลยังไมเหมาะสม ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการปรับปรุง แผนการพัฒนา
พนักงานสวนตําบลดังกลาวตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หาก
องคการบริหารสวนตําบลมีความเห็นวาแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลมีความเหมาะสมแลว และได
แจงยืนยันแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เสนอเรื่องพรอมความเห็นใหคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) พิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) ตามวรรคหนึ่ง
เปนประการใด ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. )
ขอ 280 ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตรวจสอบและกํากับ
ดูแลใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตามแผนการพัฒนาพนักงาน
สวนตําบลที่ไดประกาศใชบังคับ ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลตองจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 281 การพัฒนาพนักงานสวนตําบลโดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ หมายถึง
การเพิ่มพูนความรู ดวยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศโดยใชเวลาใน
การปฏิบัติราชการ เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ขอ 282 ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุมัติใหพนักงานสวนตําบลไปศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูมีอํานาจอนุมัติ
การใหพนักงานสวนตําบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาถึงอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลที่มีอยู โดยใหมี
ผูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมใหเสียหายแกราชการและไมตองตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
ขอ 283 พนักงานสวนตําบลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูที่พนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว

(2) ผูไปศึกษาขั้นต่ํากวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 35 ป ผูไปศึกษาขั้น
ปริญญาตรีตองมีอายุไมเกิน 40 ป ผูไปศึกษาขั้นที่สูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน45 ปนับถึงวันเริ่ม
ตนเปดภาคการศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เปน
กรณีพิเศษเฉพาะราย
(3) เปนผูที่ผูบังคับบัญชาตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปรับรองวาเปน
ผูที่มีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ
(4) เปนผูที่ไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟองคดีอาญา
เว น แต ก รณี ถู ก ฟ อ งคดี อ าญาในความผิ ด ที่ ไ ม อ ยู ใ นข า ยต อ งรอการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นตามประกาศ
กําหนดการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล
(5) สําหรับผูที่เคยไดรับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอื่นมาแลวจะ
ตองกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากสําเร็จการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป
ขอ 284 การใหพนักงานสวนตําบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ใหพิจารณาตาม
แนวทางดังตอไปนี้
(1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะตองสอดคลองหรือเปนประโยชน
กับมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ดํารงอยูตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด
เวนแตพนักงานสวนตําบลตองการไปศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง และประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลเห็นชอบดวย
(2) จะตองไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวง
ศึกษาธิการใหการรับรองมาตรฐานหลักสูตรแลว
ขอ 285 พนักงานสวนตําบลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จะตองยื่นเอกสาร
ดังตอไปนี้ประกอบการพิจารณาดวย
(1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเปนที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม
(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พรอมหนังสือ
ตอบรับจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ
(3) หลักฐานการศึกษาของผูที่จะไปศึกษา
(4) คํารับรองของผูบังคับบัญชาตามขอ 283 (3)
ขอ 286 พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะตองศึกษา
ใหสําเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ กําหนดไวในแตละหลักสูตรการศึกษา
หากศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล อาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาไดตามเหตุผลความจําเปนเฉพาะกรณีครั้งละ 1

ภาคการศึกษา รวมแลวไมเกิน 2 ครั้งหรือไมเกิน 1 ปการศึกษา และเมื่อครบกําหนดเวลาที่ขยายดังกลาว
แลวหากมีเหตุผลความจําเปน อาจขยายเวลาการศึกษาไดอีกโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ขอ 287
พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะตอง
รายงานผลการศึกษาใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปทราบทุกภาคการศึกษา
หากพนักงานสวนตําบลไมรายงานผลการศึกษาโดยไมมีเหตุอันสมควร ประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลอาจพิจารณาใหยุติการศึกษา หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามควรแกกรณีก็ได
ขอ 288 ใหองคการบริหารสวนตําบล ทําสัญญาใหพนักงานสวนตําบลที่ไปศึกษา
เพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
พนักงานสวนตําบลผูใดไมกลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ตองชดใชเงินเดือน ทุนที่
ไดรับระหวางศึกษาและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ กับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทากับจํานวนเงินเดือน
ทุน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย
ในกรณีที่ผูไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไมครบกําหนดตามสัญญา
ก็ใหลดจํานวนเงินที่จะตองชดใชลงตามสวน
การทําสัญญาใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด ตามระเบียบ
วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ โดยอนุโลม
ขอ 289 พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ เมื่อครบ
กําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแลว จะตองรีบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการโดยเร็ว
ทั้งนี้ ตองไมเกิน 7 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่สําเร็จการศึกษา หรือวันที่ครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ
แลวแตกรณี
สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกวาปริญญาตรี จะตองมอบวิทยานิพนธหรือ
ผลงานวิจัยใหองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดดวย
ขอ 290 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดมีความจําเปนที่จะตองใหพนักงาน
สวนตําบลที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับเขาปฏิบัติราชการกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติไมวาใน
กรณีใด ๆ ใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นกลับเขาปฏิบัติราชการตามคําสั่งทันที
ขอ 291 การรับเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติไปศึกษา เพิ่มเติมใน
ประเทศใหเปนไปตามกฎหมายที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ 292 พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกอนวันใช
บังคับตามประกาศนี้ ใหเปนอันใชไดและใหถือวาพนักงานสวนตําบลผูนั้นไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติม
ตามประกาศนี้
ขอ 293 การพัฒนาพนักงานสวนตําบลโดยใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดู
งานในตางประเทศที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยกําหนดใหสวนราชการที่เปนกรมที่กําหนดไวในระเบียบ
ดังกลาว ใหหมายความถึงองคการบริหารสวนตําบลดวย
ขอ 294 ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจการอนุมัติใหพนักงานสวนตําบล ไปศึกษา ฝกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ ใหเปนอํานาจของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลเปนผูมีอํานาจอนุมัติ
ขอ 295 การอนุมัติใหพนักงานสวนตําบลผูใดไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานใน
ตางประเทศกอนวันประกาศนี้ใชบังคับ หากเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบวิธีการที่ใชอยูในขณะนั้น ก็ให
เปนอันใชได และใหดําเนินการเรื่องการอยูศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตอพนักงานสวนตําบลผูนั้นตาม
ระเบียบวิธีการนั้นตอไป แตทั้งนี้ สําหรับกรณีศึกษาและฝกอบรม ตองอยูในจํานวนอัตรารอยละตามที่
กําหนดในระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ ที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด

