สวนที่ 4
การพัฒนาพนักงานเทศบาล
ขอ 288 ใหเทศบาลมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการ เปนพนักงานเทศบาลกอน
มอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของ ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาท
และหนาที่ของขาราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและแนวทางปฏิบัติตน
เพื่อเปนขาราชการที่ดี
ขอ 289 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามขอ 288 ตองกําหนดใหผูไดรับการบรรจุ เขารับ
ราชการเปนพนักงานเทศบาลทุกคนใหไดรับการพัฒนาและตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่
ก.ท. กําหนด ดังนี้
1) หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ
2) บทบาทและหนาที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
3) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อเปนพนักงานทั่วไป
4) ความรู พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ ร าชการสํ า หรั บ พนั ก งานบรรจุ ใ หม และการพั ฒ นา
เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
หากเทศบาลมีความประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนา
ของแตละเทศบาลก็ใหกระทําได ทั้งนี้ เทศบาลที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่ ก.ท. กําหนดเปน
หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเปนที่เทศบาลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมตอไป
ขอ 290 การพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ใหเทศบาลสามารถเลือกใชวิธีการ
พัฒนาอื่น ๆ ได เชน การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศ การพัฒนาในระหวางการปฏิบัติหนาที่ราชการ การ
พัฒนาโดยผูบังคับบัญชา การฝกภาคสนาม การพัฒนาเฉพาะดาน
ขอ 291 การพัฒนานี้ อาจกระทําไดโดยสํานักงาน ก.ท.จ. เทศบาลตนสังกัด หรือสํานักงาน
ก.ท. รวมกับเทศบาลตนสังกัด หรือเทศบาลตนสังกัดรวมกับสํานักงาน ก.ท.จ. หรือเทศบาลตนสังกัดรวมกับ
สวนราชการอื่นก็ได
ขอ 292 การพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหมใหดําเนินการ ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ ใหกระทํากอนมอบหมายหนาที่ปฏิบัติกอนการบรรจุเขารับราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนา ที่ใหเปนไปตามหลักสูตรที่กําหนดตามขอ 289
(3) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ หลาย
วิธีการควบคูกันไป แลวแตความเหมาะสมของแตละเทศบาล เชน การงบประมาณ สื่อการฝกอบรม
วิทยากร ระยะเวลา กําลังคนที่รับผิดชอบการฝกอบรม และกําหนดกลุมเปาหมายที่จะเขารับการอบรม

(4) ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา โดยประเมินความรูและทักษะตลอดจน
ทัศนคติของผูเขารับการพัฒนา และติดตามการนําผลไปใชในการปฏิบัติงาน
ขอ 293 การดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหมนี้ ควรกระทําภายในระยะเวลาที่
พนักงานเทศบาลผูนั้นยังอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ขอ 294 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 295 ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาที่อยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผูใตบังคับบัญชาที่เพิ่งยายหรือโอนมาดํารง
ตําแหนง ซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชาของตน
ข อ 296 การพั ฒ นาผูใ ต บัง คั บบั ญ ชานั้ น ผูบั ง คั บ บัญ ชาอาจเป น ผู ดํ า เนิ น การเองหรื อ
มอบหมายใหผูที่เหมาะสมดําเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาเปน
รายบุคคลหรือเปนกลุม ซึ่งอาจใชวิธีการฝกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ โดยพิจารณาดําเนินการหาความ
จําเปนในการพัฒนาจากการวิเคราะหปญหาในการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลหรือขอเสนอ
ของผูใตบังคับบัญชาเอง
ขอ 297 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนาทั้ง 5 ดาน ไดแก
(1) ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เชน สถานที่ โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ
(2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีดงานดานชาง
(3) ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคนเชน
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน
(4) ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพที่ดี สงเสริมใหสามารถ
ปฏิบัติง านรวมกับบุคคลอื่ นไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัม พัน ธการทํางาน การสื่อ
ความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย
(5) ดานคุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานอยางมีความสุข

ขอ 298 ขั้นตอนการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา แบงไดดังนี้
(1) การเตรียมการและการวางแผน ใหกระทําดังนี้
(ก) การหาความจําเปนในการพัฒนา
การหาความจํ า เป น ในการพั ฒ นาผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาแต ล ะคน หมายถึ ง
การศึ ก ษาวิ เ คราะห ดู ว า ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาแต ล ะคนสมควรจะต อ งได รั บ การพั ฒ นาด า นใดบ า ง จึ ง จะ
ปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว
(ข) ประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงานดานความรู
และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การดําเนินการพัฒนา ใหกระทําดังนี้
(ก) การเลือกวิธีพัฒนาผูใตบังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผูบังคับบัญชาไดขอมูลที่
เปนประโยชนตอการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาจากการหาความ จําเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควร
นําขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย และเรื่องที่ผูใตบังคับบัญชาจําเปนตอง ไดรับการ
พัฒนา ไดแก ผูใตบังคับบัญชาที่สมควรจะไดรับการพัฒนามีใครบาง และแตละคนสมควรจะไดรับการ
พั ฒ นาในเรื่ อ งอะไร ต อ จากนั้ น ก็ เ ลื อ กวิ ธี ก ารพั ฒ นาที่ เ หมาะสมกั บ กลุ ม เป า หมาย อาจเป น วิ ธี ก ารที่
ดําเนินการไดในขณะปฏิบัติงาน เชน การสอนงาน การสับเปลี่ยนงาน การใหคํา ปรึกษา หรืออาจเปน
วิธีการพัฒนาอื่น ๆ เชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน เปนตน
(ข) วิธีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
โดยเลือกใชวิธีการพัฒนาไดหลายวิธีดวยกัน เชน การสอนงาน การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยนโยกยาย
หนาที่ การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนง การสงไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการสัมมนา เปนตน
(3) ขั้นการทดลองปฏิบัติ ใหกระทําดังนี้
(ก) ใหทดลองปฏิบัติ โดยเริ่มตนจากงานที่งาย ๆ กอน แลวคอยใหทํางานที่ยาก
ขึ้นตามลําดับ
(ข) ใหผูบังคับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและขั้นตอนวิธีการทํางาน เพื่อตรวจสอบดู
วาผูใตบังคับบัญชาเขาใจและเรียนรูวิธีการทํางานมากนอยเพียงใด
(ค) ชวยแกไขขอบกพรองหรือขอผิดพลาดตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยควรคํานึงถึง
สิ่งเหลานี้ดวยคือ หลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณใหยกยองชมเชยกอนที่จะแกขอผิดพลาด ใหผูเขารับการ
สอนแกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง อยาแกไขขอผิดพลาดใหเกินขอบเขต อยาแกไขขอผิดพลาดตอหนา ผูอื่น
และอยาดวนตําหนิผูเขารับการสอนเร็วเกินไป
(ง) กระตุนและใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหมีกําลังใจและมีความ
เชื่อมั่นในตัวเองที่จะเรียนรูงานตอไป

(จ) ใหดําเนินการสอนตอไปเรื่อย ๆ จนแนใจไดวาผูใตบังคับบัญชาไดเรียนรู และ
สามารถปฏิบัติงานนั้นไดถูกตองจึงยุติการสอน
(4) ขั้นตอนติดตามผลใหกระทําดังนี้
(ก) มอบหมายงานใหปฏิบัติดวยตนเอง
(ข) เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยได ในกรณีที่มีปญหา
(ค) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และคอย ๆ ลดการตรวจสอบลง
เมื่อผูบังคับบัญชาแนใจวา ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ไดรับการสอนไดถูกตอง
(ง) แจงใหผูบังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในสวนที่ผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติไดดี และสวนที่ยังตองปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมเพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในตัวเอง
และแกไข
ขอบกพรองเพื่อใหการปฏิบัติงานสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอ 299 ใหเทศบาล จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติ หนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา 3
ป ตามรอบของแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาลนั้น
ขอ 300 ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบดวย
(1) นายกเทศมนตรี
เปนประธานกรรมการ
(2) ปลัดเทศบาล
เปนกรรมการ
(3) ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง และหัวหนาสวนราชการอื่น เปนกรรมการ
(4) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ 301 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อยางนอยตองประกอบดวย
(1) หลักการและเหตุผล
(2) เปาหมายการพัฒนา
(3) หลักสูตรการพัฒนา
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
(5) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
(6) การติดตามและประเมินผล
ขอ 302 หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนการพัฒนา เปนการหาความจําเปนในการพัฒนา
พนักงานเทศบาล การศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปนที่จะตองพัฒนาพนักงานเทศบาลตําแหนงตางๆ ทั้ง

ในฐานะตัวบุคคล และฐานะตําแหนงตามที่กําหนดในสวนราชการตามแผนอัตรากําลังของเทศบาล ตลอด
ทั้งความจําเปนในดานความรูความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถและทักษะ
เฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร และดานคุณธรรมและจริยธรรม
ขอ 303 เปาหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดใหมีความชัดเจน และครอบคลุม
พนักงานเทศบาลทุกคน และตําแหนงตามแผนอัตรากําลังของเทศบาลทุกตําแหนง โดยกําหนดใหพนักงาน
เทศบาลตองไดรับการพัฒนาทุกตําแหนงภายในรอบระยะเวลา 3 ปของแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ขอ 304 หลักสูตรการพัฒนา สําหรับพนักงานเทศบาลแตละตําแหนงตองไดรับการพัฒนา
อยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
(4) หลักสูตรดานการบริหาร
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
ขอ 305 วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหเทศบาลดําเนินการเอง หรืออาจมอบหมาย
สํานักงาน ก.ท.จ. หรือผูที่เหมาะสมดําเนินการ หรือดําเนินการรวมกับสํานักงาน ก.ท.จ. สวนราชการ หรือ
หนวยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได ตามความจําเปน ความเหมาะสม ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝกอบรม
(3) การศึกษา หรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่
เขารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแตละหลักสูตร
ขอ 306 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาเทศบาลตองจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลอยางชัดเจน แนนอน เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ
ขอ 307 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลตองจัดใหมีระบบการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อใหทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการพัฒนา

ขอ 308 ใหเทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามขอ 299 แลวเสนอให
ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ่ง ให ก.ท.จ. พิจารณาถึงความจําเปนในการพัฒนา
กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนางบประมาณที่
เทศบาลจัดสรรสําหรับการพัฒนา เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแลวใหเทศบาลประกาศใชบังคับเปน
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตอไป
เมื่อครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป แลว
ให
เทศบาลดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามขอ 299 เปนระยะเวลา 3 ป ในรอบถัดไป
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาลดวย
ขอ 309 ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ตามขอ 308 หาก ก.ท.จ. เห็นวาแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาลยังไมเหมาะสม ใหเทศบาลดําเนินการปรับปรุง แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกลาว
ตามความเห็นของ ก.ท.จ.
ขอ 310 ให ก.ท.จ. ตรวจสอบและกํากับดูแลใหเทศบาลดําเนินการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ไดประกาศใชบังคับ ทั้งนี้ เทศบาลตองจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใหสามารถดําเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 311 การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ หมายถึง การ
เพิ่มพูนความรู ดวยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศโดยใชเวลา ในการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ขอ 312 ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุมัติใหพนักงานเทศบาลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ให
นายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจอนุมัติ
การใหพนักงานเทศบาลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง ใหนายกเทศมนตรี
พิจารณาถึงอัตรากําลังพนักงานเทศบาลที่มีอยู โดยใหมีผูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมใหเสียหายแกราชการและ
ไมตองตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
ขอ 313 พนักงานเทศบาลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูที่พนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว
(2) ผูไปศึกษาขั้นต่ํากวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 35 ป ผูไปศึกษาขั้นปริญญาตรี
ตองมีอายุไมเกิน 40 ป ผูไปศึกษาขั้นที่สูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน45 ปนับถึงวันเริ่ม ตนเปดภาค
การศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก ก.ท.จ. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
(3) เปนผูที่ผูบังคับบัญชาตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปรับรองวาเปนผูที่
มีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ

(4) เปนผูไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟองคดีอาญาเวน
แตกรณีถูกฟองคดีอาญาในความผิดที่ไมอยูในขายตองรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามประกาศกําหนดการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล
(5) สําหรับผูที่เคยไดรับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอื่นมาแลวจะตอง
กลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากสําเร็จการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป
ขอ 314 การใหพนักงานเทศบาลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ใหพิจารณาตามแนวทาง
ดังตอไปนี้
(1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะตองสอดคลองหรือเปนประโยชนกับ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ดํารงอยูตามที่ ก.ท. กําหนด เวนแตพนักงานเทศบาลตองการไปศึกษาเพื่อ
พัฒนาตนเองและนายกเทศมนตรีเห็นชอบดวย
(2) จ ะ ต อ ง ไ ป ศึ ก ษ า ใ น ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ท บ ว ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ห รื อ
กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรองมาตรฐานหลักสูตรแลว
ขอ 315 พนักงานเทศบาลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จะตองยื่นเอกสารดังตอไปนี้
ประกอบการพิจารณาดวย ค
(1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเปนที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม
(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พรอมหนังสือตอบ
รับจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ
(3) หลักฐานการศึกษาของผูที่จะไปศึกษา
(4) คํารับรองของผูบังคับบัญชาตามขอ 313 (3)
ขอ 316 พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะตองศึกษาให
สําเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ กําหนดไวในแตละหลักสูตรการศึกษา
หากศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาขยาย
เวลาการศึกษาไดตามเหตุผลความจําเปนเฉพาะกรณีครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมแลวไมเกิน 2 ครั้งหรือไม
เกิน 1 ปการศึกษา และเมื่อครบกําหนดเวลาที่ขยายดังกลาวแลวหากมีเหตุผลความจําเปน อาจขยายเวลา
การศึกษาไดอีกโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ขอ 317 พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะตองรายงานผล
การศึกษาใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปทราบทุกภาคการศึกษา หากพนักงาน
เทศบาลไมรายงานผลการศึกษาโดยไมมีเหตุอันสมควร นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาใหยุติการศึกษา หรือ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ตามควรแกกรณีก็ได

ขอ 318 ใหเทศบาล ทําสัญญาใหพนักงานเทศบาลที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมา
ปฏิบัติราชการ เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
พนักงานเทศบาลผูใดไมกลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ตองชดใชเงินเดือน ทุนที่ไดรับ
ระหวางศึกษาและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ กับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทากับจํานวนเงินเดือน ทุน
และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย
ในกรณีที่ผูไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ก็
ใหลดจํานวนเงินที่จะตองชดใชลงตามสวน
การทําสัญญาใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด ตามระเบียบ วา
ดวยการใหพนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ โดยอนุโลม
ข อ 319 พนั ก งานเทศบาลที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห ไ ปศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในประเทศ เมื่ อ ครบ
กําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแลว จะตองรีบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการโดยเร็ว
ทั้งนี้ ตองไมเกิน 7 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่สําเร็จการศึกษา หรือวันที่ครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ
แลวแตกรณี
สํ า หรั บ ผู ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในขั้ น ที่ สู ง กว า ปริ ญ ญาตรี จะต อ งมอบวิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ
ผลงานวิจัยใหเทศบาลตนสังกัดดวย
ขอ 320 เมื่ อเทศบาลตน สั ง กัดมีค วามจําเปน ที่ จ ะตองให พ นัก งานเทศบาล ที่ไปศึก ษา
เพิ่มเติมในประเทศกลับเขาปฏิบัติราชการกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติไมวาในกรณีใด ๆ ใหพนักงาน
เทศบาลผูนั้นกลับเขาปฏิบัติราชการตามคําสั่งทันที
ขอ 321 การรับเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติไปศึกษา เพิ่มเติมในประเทศ
ใหเปนไปตามกฎหมายที่กําหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาลพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 322 เทศบาลอาจกําหนดแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศเพิ่มเติมจากประกาศนี้เพื่อใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเทศบาลนั้น ๆ ก็ได ทั้งนี้ เทาที่ไมขัด
หรือแยงกับประกาศหลักเกณฑนี้
ขอ 323 พนักงานเทศบาลผูใ ดไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิม่ เติมในประเทศกอนวันใชบังคับ
ตามประกาศนี้ ใหเปนอันใชไดและใหถือวาพนักงานเทศบาลผูนั้นไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติมตามประกาศนี้
ขอ 324 การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยใหไปศึกษา ฝกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ตางประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการใหพนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝกอบรมและดูงาน ณ ตางประเทศ ที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยกําหนดใหสวนราชการที่เปนกรมที่กําหนดไวในระเบียดังกลาว ใหหมายความถึงเทศบาลดวย

ขอ 325 ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจการอนุมัติใหพนักงานเทศบาล ไปศึกษา ฝกอบรมดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ ใหเปนอํานาจของนายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจอนุมัติ
ขอ 326 การอนุมัติใหพนักงานเทศบาลผูใดไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ณ ตางประเทศ
กอน วันประกาศนี้ใชบังคับ หากเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบวิธีการที่ใชอยูในขณะนั้น ก็ใหเปนอันใชได
และใหดําเนินการเรื่องการอยูศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตอพนักงานเทศบาลผูนั้นตามระเบียบวิธีการนั้น
ตอไป แตทั้งนี้ สําหรับกรณีศึกษาและฝกอบรม ตองอยูในจํานวนอัตรารอยละตามที่กําหนดในระเบียบวาดวย
การใหพนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

