
 

หลักเกณฑ์การพฒันาบคุลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

   ในการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
การพัฒนานั้นเกิดขึ้นในทุกช่วงเวลาของการปฏิบัติงานในองค์กร  เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้ง
ไว้  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึ งได้ก าหนดหลักเกณฑ์การการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีขึ้น ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ก.จ.) และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี(ก.จ.จ.สิงห์บุรี) ก าหนด ดังนี้ 

ข้อ  ๑    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ          
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของ       
ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท และหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมี      
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  

  ข้อ  2    การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามข้อ 260  ต้องด าเนินการ
พัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่  ก.จ. ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ      
ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม  การฝึกอบรมทางไกล  หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ 

 หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ให้กระท าได้    ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่  ก.จ. ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป 

  ข้อ  ๓    การพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถ
เลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ  ได้  เช่น  การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา  และการฝึกภาคสนาม 

 ข้อ  ๔    การพัฒนานี้  อาจกระท าได้โดยส านักงาน ก .จ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด         
ต้นสังกัด  หรือส านักงาน ก.จ. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้น
สังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนก็ได้ 

  ข้อ  ๕    การด าเนินการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรจุใหม่นี้  ให้กระท า
ภายในระยะเวลาที่ข้าราชการนั้นยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 



 

 

 

 ข้อ  ๖    การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรจุใหม่ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
      (1)  การปฐมนิเทศ  ให้กระท าในระยะแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ 
      (2)  หลักสูตรการพัฒนา  ที่ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่  ก .จ. ก าหนด  ประกอบด้วย              
การพัฒนาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่  และการพัฒนาเกี่ยวกับงาน  ใน
หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 
      (3)  การเลือกวิธีการพัฒนาข้าราชการ  ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ หลายวิธีการ
ควบคู่กันไป  แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น การงบประมาณ   สื่อการ
ฝึกอบรม  วิทยากร  ระยะเวลา  ก าลังคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรม  และก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการ
อบรม 
      (4)  ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา    โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจน                
ทัศนคติของผู้เข้ารับการพัฒนา  และติดตามการน าผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

  ข้อ  ๗    ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนาผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชา  เ พ่ือเพ่ิมพูนความรู้            
ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  และจริยธรรมอันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

 ข้อ  ๘    ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง  รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารง
ต าแหน่ง  ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

  ข้อ  ๙    การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือ         
มอบหมายให้ส านักงาน ก.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับส านักงาน  ก.จ.  หรือ  ส่วน
ราชการ หน่วยงานอื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร  โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนา  
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ     โดยพิจารณา
ด าเนินการหาความ  จ าเป็นในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน   

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชาเอง 

  ข้อ  ๑๐   การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ต้องพัฒนาทั้ง  5  ด้าน  ได้แก่ 

      (1)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน    
โดยทั่วไป  เช่น  สถานที่  โครงสร้างของงาน  นโยบายต่าง ๆ  
      (2)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของต 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 การสื่อ
ความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 

      (5)  ด้านคุณธรรม  และจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ             
ปฏิบัติงาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

  ข้อ  ๑๑    ขั้นตอนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  แบ่งได้ดังนี้ 

       (1)  การเตรียมการและการวางแผน  ให้กระท าดังนี้ 
       (ก)   การหาความจ าเป็นในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน  หมายถึง              

การศึกษาวิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้
ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

   (ข)  ประเภทของความจ าเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน            
ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้าน 
คุณธรรมและจริยธรรม 

      (2)  การด าเนินการพัฒนา  ให้กระท าดังนี้ 

   (ก)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้        
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาจากการหาความ จ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชา
ควรน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนา  ได้แก่  ผู้ใต้บังคับบัญชาที่สมควรจะได้รับการพัฒนามีใครบ้าง  และแต่ละคนสมควรจะได้รับการ
พัฒนาในเรื่องอะไร  ต่อจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อาจเป็นวิธีการที่ด าเนินการ
ได้ในขณะปฏิบัติงาน   เช่น   การสอนงาน   การสับเปลี่ยนงาน   การให้ค าปรึกษา  หรืออาจเป็นวิธีการพัฒนา
อ่ืน ๆ  เช่น  การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  เป็นต้น 

   (ข)  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับ บัญชา 
โดยเลือกใช้วิธีการพัฒนาได้หลายวิธีด้วยกัน   เช่น   การสอนงาน      การมอบหมายงาน   การสับเปลี่ยน
โยกย้ายหน้าที่  การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในต าแหน่ง การส่งไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ประชุม
เชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา  เป็นต้น 

      (3)  ขั้นการทดลองปฏิบัติ  ให้กระท าดังนี้ 

   (ก)  ให้ทดลองปฏิบัติ  โดยเริ่มต้นจากงานที่ง่าย ๆ  ก่อน  แล้วค่อยให้ท างานที่ ยาก
ขึ้นตามล าดับ 



   (ข)  ให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและข้ันตอนวิธีการท างานเพ่ือตรวจสอบดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการท างานมากน้อยเพียงใด 

   (ค)  ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น  โดยควรค านึง   
ถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยคือ  หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ให้ยกย่องชมเชยก่อนที่จะแก้ข้อผิดพลาด  ให้ผู้เข้ารับ    การ
สอนแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกินขอบเขต   อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดต่อหน้าผู้อ่ืน 
และอย่าด่วนต านิผู้เข้ารับการสอนเร็วเกินไป 

   (ง)  กระตุ้นและให้ก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือให้มีก าลังใจและมีความ                   
เชื่อมั่นในตัวเองที่จะเรียนรู้งานต่อไป 

   (จ)  ให้ด าเนินการสอนต่อไปเรื่อย ๆ  จนแน่ใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้              
และสามารถปฏิบัติงานนั้นได้ถูกต้องจึงยุติการสอน 

      (4)  ขั้นตอนติดตามผลให้กระท าดังนี้ 

   (ก)  มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง  

   (ข)  เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้  ในกรณีที่มีปัญหา 

   (ค)  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อย ๆ ลดการตรวจสอบลง  
เมื่อผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่า  ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 

   (ง)  แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติได้ดี  และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสร้างความมเชื่อมั่นในตัวเอง   และแก้ไข
ข้อบกพร่องเพ่ือให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  ข้อ  ๑๒    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การ           
บริหารส่วนจังหวัด เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติ หน้าที่
ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ในการจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการตามวรรคหนึ่ง ต้องก าหนดตามกรอบของแผน    
แม่บทการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่  ก .จ. ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดนั้น 

  ข้อ  ๑๓   ในการจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประกอบด้วย 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด       เป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด       เป็นกรรมการ 



(3) ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน    เป็นกรรมการ 
(4) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
 

ข้อ  ๑๔    แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อย่างน้อยต้อง  
ประกอบด้วย 

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

ข้อ  ๑๕    หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนการพัฒนา เป็นการหาความจ าเป็น 
ในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา                          
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต าแหน่งต่างๆ   ทั้งในฐานะตัวบุคคล     และฐานะต าแหน่งตามที่
ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้
ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ข้อ ๑๖    เป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ต้องก าหนดให้มี
ความชัดเจน และครอบคลุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคน และต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกต าแหน่ง โดยก าหนดให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องได้รับการ
พัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปีของแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ข้อ  ๑๗    หลักสูตรการพัฒนา ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละต าแหน่ง
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

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

  ข้อ  ๑๘    วิธีการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 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            
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 

  ข้อ  ๑๙    งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดสรร
งบประมาณส าหรับการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดอย่างชัดเจน แน่นอน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ข้อ ๒๐    การติดตามและประเมินผลการพัฒนา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดให้มี
ระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือให้ทราบถึง
ความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการ
พัฒนา  

  ข้อ  2๑    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามข้อ  271  แล้วเสนอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ในการพิจารณาของ  ก.จ.จ. ตามวรรคหนึ่ง  ให้ ก.จ.จ. พิจารณาถึงความจ าเป็นในการ 

พัฒนา กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา      
งบประมาณท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรส าหรับการพัฒนา เมื่อ ก.จ.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป 

  เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
3 ปี แล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
ตาม  ข้อ  271  เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย 

  ข้อ  2๒    ในการพิจารณาของ  ก.จ.จ. ตามข้อ  280 หาก  ก.จ.จ.  เห็นว่าแผนการพัฒนา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่เหมาะสม  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการปรับปรุง 
แผนการพัฒนาข้าราชการดังกล่าวตามความเห็นของ  ก.จ.จ.  หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเห็นว่า
แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเหมาะสมแล้ว   และได้แจ้งยืนยันแผนการพัฒนา
ข้าราชการ ต่อ ก.จ.จ.  ให้ ก.จ.จ. เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้  ก.จ.  พิจารณา 

  ผลการพิจารณาของ  ก.จ.  ตามวรรคหนึ่ง เป็นประการใด ให้  ก.จ.จ.  และองค์การ       
บริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตามความเห็นของ  ก.จ.   



  ข้อ  2๓    ให้  ก.จ.จ. ตรวจสอบและก ากับดูแลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ
พัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้
ประกาศใช้บังคับ  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการตาม
แผนการพัฒนาข้าราชการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ข้อ  2๔    การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศ หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้ ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศ
โดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

  ข้อ  ๒๕    ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุมัติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 

  การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง   ให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาถึงอัตราก าลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอยู่   โดยให้มี
ผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ให้เสียหายแก่ราชการและไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพิ่ม 

  ข้อ  ๒๖    ข้าราชการที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นผู้ที่พ้นก าหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 
(2) ผู้ไปศึกษาขั้นต่ ากว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ผู้ไปศึกษาขั้น 

ปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ผู้ไปศึกษาขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน45 ปีนับถึงวันเริ่ม   ต้น
เปิดภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.จ.จ. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

(3) เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองว่า 
เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

(4) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้อง 
คดีอาญา เว้นแต่กรณีถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามประกาศ
ก าหนดการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(5) ส าหรับผู้ที่เคยได้รับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอื่นมาแล้ว 
จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

  ข้อ  2๗    การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ให้
พิจารณาตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

(1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์ 
กับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ด ารงอยู่ตามท่ี ก.จ. ก าหนด  เว้นแต่ข้าราชการต้องการไปศึกษาเพ่ือพัฒนา
ตนเองและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นชอบด้วย 

(2) จะต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวง 
ศึกษาธิการให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว 



  ข้อ  28    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ จะต้องยื่น
เอกสารดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาด้วย คือ 

(1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจ าเป็นที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติม 
(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อมหนังสือตอบ

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

ข้อ  2๙    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมใน    
ประเทศจะต้องศึกษาให้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร            
การศึกษา 

  หากศึกษาไม่ส าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด            
อาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาได้ตามเหตุผลความจ าเป็นเฉพาะกรณีครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวม    แล้ว
ไม่เกิน 2 ครั้งหรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา และเมื่อครบก าหนดเวลาที่ขยายดังกล่าวแล้วหากมีเหตุผลความ
จ าเป็น อาจขยายเวลาการศึกษาได้อีกโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. 

  ข้อ  ๓๐    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมใน     
ประเทศจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปทราบ        
ทุกภาคการศึกษา    หากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอัน        
สมควร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษา หรือด าเนินการอย่างอย่างหนึ่ง   ตาม
ควรแก่กรณีก็ได้ 

  ข้อ  ๓๑    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท าสัญญาให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน       
จังหวัดที่ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ต้อง           
ชดใช้ให้เงินเดือน ทุนที่ได้รับระหว่างศึกษาและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจ านวนหนึ่ง
เท่ากับจ านวนเงินเดือน ทุน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 

  ในกรณีที่ผู้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนดตามสัญญา  ก็ให้
ลดจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน 

  การท าสัญญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด  ตามระเบียบ        
ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม 

  ข้อ  ๓๒    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมใน    
ประเทศ เมื่อครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแล้ว จะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ



ราชการโดยเร็ว   ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส าเร็จการศึกษา หรือวันที่ครบ    
ก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแต่กรณี 

  ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือ                         
ผลงานวิจัยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าสังกัดด้วย 

  ข้อ  ๓๓   เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าสังกัดมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบก าหนดเวลาที่ได้รับ
อนุมัติไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการตามค าสั่งทันที 

  ข้อ  ๓๔    การรับเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติไปศึกษา 
เพ่ิมเติมในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ  ๓๕    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมใน     
ประเทศก่อนวันใช้บังคับตามประกาศนี้   ให้เป็นอันใช้ได้และให้ถือว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้
นั้นได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมตามประกาศนี้ 

  ข้อ  ๓๖    การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยให้ไปศึกษา ฝึกอบรม               
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมและ
ดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด     โดยก าหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกรมที่ก าหนดไว้ ในระเบียบ
ดังกล่าว ให้หมายความถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย  

  ข้อ  ๓๗    ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจการอนุมัติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด             
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 

  ข้อ  ๓๘    การอนุมัติให้ข้าราชการผู้ใดไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ก่อน
วันประกาศนี้ใช้บังคับ หากเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ก็ให้เป็นอันใช้ได้ และให้
ด าเนินการเรื่องการอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานต่อข้าราชการผู้นั้นตามระเบียบวิธีการนั้นต่อไป แต่ทั้งนี้ 
ส าหรับกรณีศึกษาและฝึกอบรม ต้องอยู่ในจ านวนอัตราร้อยละตามท่ีก าหนดในระเบียบว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

  


