
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวดัเชียงใหม่ (ก.จ.จ.เชียงใหม่)  ลงวันที่  1  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545  ดังนี้ 

  ข้อ  260   ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ    
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของ                  
ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท และหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมี      
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี  

  ข้อ  261   การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามข้อ 260  ต้องด าเนินการ 
พัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่  ก.จ. ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  ให้ใช้
วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม  การฝึกอบรมทางไกล  หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ 
  หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
ในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ให้กระท าได้  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะ
ด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่  ก.จ. ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป 

  ข้อ  262   การพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้  เช่น  การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา  และการฝึกภาคสนาม 

  ข้อ  263   การพัฒนานี้  อาจกระท าได้โดยส านักงาน ก.จ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
ต้นสังกัด  หรือส านักงาน ก.จ. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้น
สังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนก็ได้ 

  ข้อ  264   การด าเนินการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรจุใหม่นี้   
ให้กระท าภายในระยะเวลาที่ข้าราชการนั้นยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

  ข้อ  265   การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรจุใหม่ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(1)  การปฐมนิเทศ  ให้กระท าในระยะแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ 
(2)  หลักสูตรการพัฒนา  ที่ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่  ก.จ. ก าหนด ประกอบด้วย 

การพัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่  และการพัฒนาเกี่ยวกับงาน  ใน
หน้าที่ความรับผิดชอบตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 

(3)  การเลือกวิธีการพัฒนาข้าราชการ  ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ หลายวิธีการควบคู่
กันไป  แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น การงบประมาณ  สื่อการ  ฝึกอบรม  
วิทยากร  ระยะเวลา  ก าลังคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรม  และก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม 

(4)  ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา  โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติ
ของผู้เข้ารับการพัฒนา  และติดตามการน าผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

  ข้อ  266   ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้           
ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

  ข้อ  267   ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและ 
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง  รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมา
ด ารงต าแหน่ง  ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 
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  ข้อ  268   การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือ         
มอบหมายให้ส านักงาน ก.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.จ.  หรือ                  
ส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร  โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนา  
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ  โดยพิจารณา
ด าเนินการหาความจ าเป็นในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน  การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล
หรือข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชาเอง 

  ข้อ  269   การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ต้องพัฒนาทั้ง  5  ด้าน  ได้แก่ 
(1)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

โดยทั่วไป  เช่น  สถานที่  โครงสร้างของงานนโยบายต่างๆ  
(2)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถใน

การปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด  งานด้านช่าง   
(3)  ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริหารคน  เช่น  

ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 
(4)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถ

ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ   เช่น  มนุษยสัมพันธ์การท างาน  
การสื่อความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 

(5)  ด้านคุณธรรม  และจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข 

  ข้อ  270   ขั้นตอนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  แบ่งได้ดังนี้ 
(1)   การเตรียมการและการวางแผน  ให้กระท าดังนี้ 

(ก)   การหาความจ าเป็นในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน  หมายถึงการศึกษา
วิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

(ข)  ประเภทของความจ าเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

(2)   การด าเนินการพัฒนา  ให้กระท าดังนี้ 
(ก)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูล 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา  
ได้แก่  ผู้ใต้บังคับบัญชาที่สมควรจะได้รับการพัฒนามีใครบ้าง และแต่ละคนสมควรจะได้รับการพัฒนาในเรื่อง
อะไร  ต่อจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อาจเป็นวิธีการที่ด าเนินการได้ในขณะ
ปฏิบัติงาน  เช่น  การสอนงาน  การสับเปลี่ยนงาน การให้ค าปรึกษา  หรืออาจเป็นวิธีการพัฒนาอื่นๆ  เช่น  
การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  เป็นต้น 

(ข)  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับ บัญชา โดย
เลือกใช้วิธีการพัฒนาได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การสอนงาน การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยน โยกย้ายหน้าที่  
การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในต าแหน่ง การส่งไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และการสัมมนา  เป็นต้น 
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(3)   ขั้นการทดลองปฏิบัติ  ให้กระท าดังนี้ 
(ก)  ให้ทดลองปฏิบัติ  โดยเริ่มต้นจากงานที่ง่ายๆ  ก่อน  แล้วค่อยให้ท างานที่ยากขึ้น

ตามล าดับ 
(ข)  ให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและขั้นตอนวิธีการท างาน เพ่ือตรวจสอบดูว่า

ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการท างานมากน้อยเพียงใด 
(ค)  ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้น  โดยควรค านึงถึงสิ่ง

เหล่านี้ด้วยคือ  หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ให้ยกย่องชมเชยก่อนที่จะแก้ข้อผิดพลาด  ให้ผู้เข้ารับการสอน
แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกินขอบเขต อย่าแก้ไขข้อผิดพลาด ต่อหน้าผู้อ่ืน และ
อย่าด่วนต าหนิผู้เข้ารับการสอนเร็วเกินไป 

(ง)  กระตุ้นและให้ก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือให้มีก าลังใจและมีความเชื่อมั่นในตัวเอง
ที่จะเรียนรู้งานต่อไป 

(จ)  ให้ด าเนินการสอนต่อไปเรื่อยๆ  จนแน่ใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้  และสามารถ
ปฏิบัติงานนั้นได้ถูกต้องจึงยุติการสอน 

(4)   ขั้นตอนติดตามผลให้กระท าดังนี้ 
(ก)  มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง  
(ข)  เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้  ในกรณีท่ีมีปัญหา 
(ค)  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลง  เมื่อ

ผู้บังคับบญัชาแน่ใจว่า  ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
(ง)  แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ

ได้ดี  และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง   และแก้ไขข้อบกพร่อง
เพ่ือให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  ข้อ  271   ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัด เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติ หน้าที่
ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ในการจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการตามวรรคหนึ่ง ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บท
การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่  ก.จ. ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 

  ข้อ  272   ในการจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประกอบด้วย 

1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เป็นประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เป็นกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน    เป็นกรรมการ 
4. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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   ข้อ  273   แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อย่างน้อยต้อง                  
ประกอบด้วย 

(1) หลักการและเหตุผล 
(2) เป้าหมายการพัฒนา 
(3) หลักสูตรการพัฒนา 
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
(5) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
(6) การติดตามและประเมินผล 

   ข้อ  274   หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนการพัฒนา เป็นการหาความจ าเป็น 
ในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต าแหน่งต่างๆ  ทั้งในฐานะตัวบุคคล  และฐานะต าแหน่งตามที่ก าหนด     
ในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้
ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง             
ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

   ข้อ  275   เป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องก าหนด 
ให้มีความชัดเจน และครอบคลุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคน และต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกต าแหน่ง โดยก าหนดให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องได้รับการ
พัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปีของแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ข้อ  276   หลักสูตรการพัฒนา ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละต าแหน่ง
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  ข้อ  277   วธิีการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดด าเนินการเอง หรืออาจมอบหมายส านักงาน ก.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ  หรือด าเนินการร่วมกับ
ส านักงาน ก.จ. ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น  โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความ
จ าเป็น ความเหมาะสม ดังนี้ 

(1) การปฐมนิเทศ 
(2) การฝึกอบรม  
(3) การศึกษา หรือดูงาน 
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
(5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

  ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องก าหนดให้ เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 
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  ข้อ  278   งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้อง 
จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนการพัฒนาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างชัดเจน แน่นอน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ข้อ  279   การติดตามและประเมินผลการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัด 
ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือให้ทราบ
ถึงความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา  

  ข้อ  280   ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 271  แล้วเสนอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณาของ ก .จ.จ. 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ ก.จ.จ. พิจารณาถึงความจ าเป็นในการพัฒนา กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตร
การพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนางบประมาณท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรส าหรับ              
การพัฒนา เมื่อ ก.จ.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศใช้บังคับเป็นแผนการ
พัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต่อไป 
  เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
3 ปี แล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตาม ข้อ 271  เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลังข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย 

  ข้อ  281   ในการพิจารณาของ  ก.จ.จ. ตามข้อ 280   หาก  ก.จ.จ.  เห็นว่าแผนการพัฒนา 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่เหมาะสม  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการปรับปรุง 
แผนการพัฒนาข้าราชการดังกล่าวตามความเห็นของ ก.จ.จ. หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเห็นว่า
แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเหมาะสมแล้ว และได้แจ้งยืนยันแผนการ พัฒนา
ข้าราชการ ต่อ ก.จ.จ.  ให้ ก.จ.จ. เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้  ก.จ.  พิจารณา 
  ผลการพิจารณาของ ก.จ.  ตามวรรคหนึ่ง เป็นประการใด ให้ ก.จ.จ.  และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดด าเนินการตามความเห็นของ ก.จ.   

  ข้อ  282   ให้  ก.จ.จ. ตรวจสอบและก ากับดูแลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ด าเนินการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่ได้ประกาศใช้บังคับ  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการตามแผนการพัฒนาข้าราชการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ข้อ  283   การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยการให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม 
ในประเทศ หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้ ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาใน
ประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

  ข้อ  284   ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุมัติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
  การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง   ให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาถึงอัตราก าลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอยู่   โดยให้มี
ผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ให้เสียหายแก่ราชการและไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพิ่ม 
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  ข้อ  285   ข้าราชการที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป็นผู้ที่พ้นก าหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 
(2) ผู้ไปศึกษาขั้นต่ ากว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ผู้ไปศึกษาขั้นปริญญาตรีต้องมี

อายุไม่เกิน 40 ปี  ผู้ไปศึกษาขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาค
การศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.จ.จ. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

(3) เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองว่าเป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

(4) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่กรณี
ถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามประกาศก าหนดการเลื่อนขั้น
เงินเดือนส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(5) ส าหรับผู้ที่เคยได้รับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอื่นมาแล้วจะต้องกลับมา
ปฏิบัติราชการภายหลังจากส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

  ข้อ  286   การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ  
ให้พิจารณาตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

(1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ด ารงอยู่ตามที่ ก.จ. ก าหนด  เว้นแต่ข้าราชการต้องการไปศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นชอบด้วย 

(2) จะต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการให้การ
รับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว 

  ข้อ  287   ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ  
จะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาด้วย คือ 

(1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจ าเป็นที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติม 
(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อมหนังสือตอบรับ

จากสถาบันการศึกษานั้น ๆ  
(3) หลักฐานการศึกษาของผู้ที่จะไปศึกษา 
(4) ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาตามข้อ 285 (3) 

   ข้อ  288   ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติม 
ในประเทศจะต้องศึกษาให้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้นๆ ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร            
การศึกษา 
  หากศึกษาไม่ส าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด            
อาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาได้ตามเหตุผลความจ าเป็นเฉพาะกรณีครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน 
2 ครั้งหรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา และเมื่อครบก าหนดเวลาที่ขยายดังกล่าวแล้วหากมีเหตุผลความจ าเป็น อาจ
ขยายเวลาการศึกษาได้อีกโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. 

  ข้อ  289   ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติม 
ในประเทศจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปทราบทุกภาค
การศึกษา  หากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษา หรือด าเนินการอย่างอย่างหนึ่ง ตามควรแก่กรณีก็ได้ 
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  ข้อ  290   ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท าสัญญาให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดที่ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ต้องชดใช้ให้
เงินเดือน ทุนที่ได้รับระหว่างศึกษาและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจ านวนหนึ่ง  เท่ากับ
จ านวนเงินเดือน ทุน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
  ในกรณีที่ผู้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนดตามสัญญา  ก็ให้
ลดจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน 
  การท าสัญญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด  ตามระเบียบ        
ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม 

  ข้อ  291   ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติม 
ในประเทศ เมื่อครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแล้ว จะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการโดยเร็ว   ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส าเร็จการศึกษา หรือวันที่ครบ    
ก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแต่กรณี 
  ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือ                         
ผลงานวิจัยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าสังกัดด้วย 

  ข้อ  292   เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าสังกัดมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบก าหนดเวลาที่
ได้รับอนุมัติไม่ว่าในกรณีใดๆ ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการตามค าสั่ง
ทันที 

  ข้อ  293   การรับเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติไป 
ศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

  ข้อ  294    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม 
ในประเทศก่อนวันใช้บังคับตามประกาศนี้   ให้เป็นอันใช้ได้และให้ถือว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้
นั้นได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมตามประกาศนี้ 

  ข้อ  295   การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยให้ไปศึกษา ฝึกอบรม                
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม 
และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยก าหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกรมที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบดังกล่าว ให้หมายความถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย  

  ข้อ  296   ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจการอนุมัติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 

  ข้อ  297   การอนุมัติให้ข้าราชการผู้ใดไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ  
ก่อนวันประกาศนี้ใช้บังคับ หากเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ก็ให้เป็นอันใช้ได้ และให้
ด าเนินการเรื่องการอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานต่อข้าราชการผู้นั้นตามระเบียบวิธีการนั้นต่อไป แต่ทั้งนี้ 
ส าหรับกรณีศึกษาและฝึกอบรม ต้องอยู่ในจ านวนอัตราร้อยละตามท่ีก าหนดในระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการ
ไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
 


