
 
 

ประกาศหลักเกณฑก์ารพัฒนาพนักงานเทศบาล 
โดยการให้ไปศึกษาเพิม่เตมิในประเทศ และการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 

หรือปฏิบัตกิารวิจัยในต่างประเทศ  
*************************** 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 17 (9) ประกอบมาตรา 24  วรรคเจ็ด แหง่
พระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และขอ้  28  แหง่ประกาศคณะกรรมการ
กลางพนกังานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการ วิธีการบรหิารและ
การปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาล และกิจการอนัเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลในเทศบาล   ลงวนัท่ี  22  
พฤศจิกายน  2544  และคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลในการประชมุครัง้ท่ี  4/2545 เม่ือวนัท่ี  29  
เมษายน  2545  ไดมี้มตปิระกาศหลกัเกณฑก์ารพฒันาพนกังานเทศบาล  โดยการใหไ้ปศกึษาเพิ่มเตมิ         
ในประเทศ หรือการใหไ้ปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบตักิารวิจยัในต่างประเทศไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

การศึกษาเพิม่เตมิในประเทศ 

  1.  การศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ   หมายถึง การเพิ่มพนูความรู ้ดว้ยการเรียนหรือ            
การวิจยัตามหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษาในประเทศโดยใชเ้วลาในการปฏิบตัริาชการ เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่ง
ปรญิญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

  2.   ผูบ้งัคบับญัชาผูมี้อ านาจอนมุตัใิหพ้นกังานเทศบาลไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ ให้
นายกเทศมนตรีเป็นผูมี้อ านาจอนมุตัิ 
  การใหพ้นกังานเทศบาลไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง  ใหน้ายกเทศมนตรี
พิจารณาถึงอตัราก าลงัพนกังานเทศบาลท่ีมีอยู ่ โดยใหมี้ผูป้ฏิบตัิงานเพียงพอ ไมใ่หเ้สียหายแก่ราชการและ
ไมต่อ้งตัง้อตัราก าลงัเพิ่ม 
 
 
 



  3.   พนกังานท่ีจะไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ ตอ้งมีคณุสมบตั ิ ดงันี  ้
(1) เป็นผูท่ี้พน้ก าหนดเวลาทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการแลว้ 
(2) ผูไ้ปศกึษาขัน้ต  ่ากวา่ปรญิญาตรี ตอ้งมีอายไุมเ่กิน 35 ปี ผูไ้ปศกึษาขัน้ 

ปรญิญาตรีตอ้งมีอายไุมเ่กิน 40 ปี ผูไ้ปศกึษาขัน้ท่ีสงูกวา่ปรญิญาตรี ตอ้งมีอายไุมเ่กิน  45 ปี  นบัถึง              
วนัเริ่มตน้เปิดภาคการศกึษา เวน้แตจ่ะไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ     
เฉพาะราย 

(3) เป็นผูท่ี้ผูบ้งัคบับญัชาตัง้แตผู่อ้  านวยการกองหรือเทียบเทา่ขึน้ไปรบัรองวา่ 
เป็นผูท่ี้มีความประพฤตดีิ และตัง้ใจปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการ 

(4) เป็นผูไ้มอ่ยูใ่นระหวา่งถกูตัง้กรรมการสอบสวนทางวินยัหรือถกูฟ้องคดีอาญา  
เวน้แตก่รณีถกูฟ้องคดีอาญาในความผิดท่ีไมอ่ยูใ่นขา่ยตอ้งรอการเล่ือนขัน้เงินเดือนตามประกาศก าหนด                 
การเล่ือนขัน้เงินเดือนส าหรบัพนกังานเทศบาล 

(5) ส าหรบัผูท่ี้เคยไดร้บัอนมุตัไิปศกึษาตามประกาศนี ้หรือระเบียบอ่ืนมาแลว้  
จะตอ้งกลบัมาปฏิบตัริาชการภายหลงัจากส าเรจ็การศกึษามาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี 

  4.   การใหพ้นกังานเทศบาลไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ ใหพ้ิจารณาตามแนวทาง           
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สาขาวิชาและระดบัการศกึษา โดยปกตจิะตอ้งสอดคลอ้งหรือเป็นประโยชน  ์
กบัมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีด  ารงอยูต่ามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด    เวน้แต่
พนกังานตอ้งการไปศกึษาเพ่ือพฒันาตนเองและนายกเทศมนตรีเห็นชอบดว้ย 

(2) ตอ้งไปศกึษาในสถาบนัการศกึษาท่ีทบวงมหาวิทยาลยัหรือกระทรวง       
ศกึษาธิการใหก้ารรบัรองมาตรฐานหลกัสตูรแลว้ 

  5.   พนกังานเทศบาลท่ีจะไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ จะตอ้งย่ืนเอกสารดงัตอ่ไปนี้
ประกอบการพิจารณาดว้ย คือ 

(1) บนัทกึแสดงเหตผุลและความจ าเป็นท่ีจะไปศกึษาเพิ่มเติม 
(2) หลกัสตูรหรือแนวการศกึษาของสถาบนัการศกึษาท่ีจะไปศกึษา พรอ้ม 

หนงัสือตอบรบัจากสถาบนัการศกึษานัน้ ๆ  
(3) หลกัฐานการศกึษาของผูท่ี้จะไปศกึษา 
(4) ค ารบัรองของผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ 3(3) 



6.   พนกังานเทศบาลท่ีไดร้บัอนมุตัใิหไ้ปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศจะตอ้งศกึษาใหส้  าเร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีสถาบนัการศกึษานัน้ ๆ ก าหนดไวใ้นแตล่ะหลกัสตูรการศกึษา 
  หากศกึษาไมส่  าเรจ็ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรี  อาจพิจารณาขยาย
เวลาการศกึษาไดต้ามเหตผุลความจ าเป็นเฉพาะกรณีครัง้ละ 1 ภาคการศกึษา รวมแลว้ไมเ่กิน 2 ครัง้
หรือไมเ่กิน 1 ปีการศกึษา หากยงัศกึษาไมส่  าเร็จใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณาขยายเวลาได้
อีก 

  7.   พนกังานเทศบาลท่ีไดร้บัอนมุตัใิหไ้ปศกึษาเพิ่มเติมในประเทศจะตอ้งรายงานผล
การศกึษาใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเทา่ขึน้ไปทราบทกุภาคการศกึษา  หาก
พนกังานเทศบาลไมร่ายงานผลการศกึษาโดยไมมี่เหตอุนัสมควร  นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาใหย้ตุิ
การศกึษา หรือด าเนินการอย่างใดอยา่งหนึ่ง ตามควรแก่กรณีก็ได ้

  8.   ใหเ้ทศบาล ท าสญัญาใหพ้นกังานเทศบาลท่ีไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศกลบัมา
ปฏิบตัริาชการ เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่าระยะเวลาท่ีใชใ้นการศกึษา 
  พนกังานเทศบาลผูใ้ดไมก่ลบัมาปฏิบตัริาชการตามสญัญา ตอ้งชดใชใ้หเ้งินเดือน ทนุท่ี
ไดร้บัระหว่างศกึษาและเงินท่ีทางราชการจา่ยชว่ยเหลือ กบัใหใ้ชเ้งินอีกจ านวนหนึ่งเทา่กบัจ านวนเงินเดือน 
ทนุ และเงินท่ีทางราชการจา่ยชว่ยเหลือดงักล่าวใหเ้ป็นเบีย้ปรบัแก่ทางราชการอีกดว้ย 
  ในกรณีท่ีผูไ้ปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศกลบัมาปฏิบตัริาชการไมค่รบก าหนดตามสญัญา                 
ก็ใหล้ดจ านวนเงินท่ีจะตอ้งชดใชล้งตามสว่น 
  การท าสญัญาใหเ้ป็นไปตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  ตามระเบียบ              
วา่ดว้ยการใหพ้นกังานไปศกึษา ฝึกอบรม ปฏิบตักิารวิจยั และดงูาน ณ ตา่งประเทศ โดยอนโุลม 

  9.   พนกังานเทศบาลท่ีไดร้บัอนมุตัใิหไ้ปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ เม่ือครบก าหนดเวลาท่ี
ไดร้บัอนมุตัหิรือเสรจ็จากการศกึษาแลว้ จะตอ้งรีบรายงานตวักลบัเขา้ปฏิบตัิราชการโดยเรว็ ทัง้นี ้ตอ้งไม่
เกิน 7 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีส าเรจ็การศกึษา หรือวนัท่ีครบก าหนดเวลาท่ีไดร้บัอนมุตั ิแลว้แตก่รณี 
  ส าหรบัผูท่ี้ส  าเรจ็การศกึษาในขัน้ท่ีสงูกวา่ปรญิญาตรี จะตอ้งมอบวิทยานิพนธห์รือ                   
ผลงานวิจยัใหเ้ทศบาลเจา้สงักดัดว้ย 

  10.   เม่ือเทศบาลเจา้สงักดัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหพ้นกังานเทศบาลท่ีไปศกึษาเพิ่ม 
เตมิในประเทศกลบัเขา้ปฏิบตัริาชการก่อนครบก าหนดเวลาท่ีไดร้บัอนมุตัไิมว่า่ในกรณีใด ๆ ใหพ้นกังาน 
เทศบาลผูน้ัน้กลบัเขา้ปฏิบตัิราชการตามค าสั่งทนัที 



  11.   การรบัเงินเดือนของพนกังานเทศบาลท่ีไดร้บัอนมุตัไิปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศให้
เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดไวส้  าหรบัขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

  12.   เทศบาลอาจก าหนดแนวปฏิบตัิ และหลกัเกณฑเ์พิ่มเตมิจากประกาศก าหนดนี ้
เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบตังิานของเทศบาลนัน้ ๆ   ก็ได ้ ทัง้นี ้ เทา่ท่ีไมข่ดัหรือแยง้กบัประกาศก าหนดนี ้

  13.   พนกังานเทศบาลผูใ้ดไดร้บัอนมุตัใิหไ้ปศกึษาเพิ่มเติมในประเทศ  ก่อนวนัใชป้ระกาศ
หลกัเกณฑนี์ใ้หเ้ป็นอนัใชไ้ด ้และใหถื้อว่าพนกังานเทศบาลผูน้ัน้ไดร้บัอนมุตัิใหไ้ปศกึษาเพิ่มเตมิตามประกาศ
หลกัเกณฑนี์ ้

การศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัตกิารวิจัยในต่างประเทศ 

  14.  การพฒันาพนกังานเทศบาลโดยใหไ้ปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน  หรือปฏิบตักิารวิจยัใน
ตา่งประเทศ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยการใหพ้นกังานไปศกึษา ฝึกอบรม  และดงูาน ณ ตา่งประเทศ            
ท่ีคณะรฐัมนตรีก าหนด   โดยก าหนดใหส้ว่นราชการท่ีเป็นกรมท่ีก าหนดไว ้ ในระเบียบดงักลา่ว ให้
หมายความถึงเทศบาลดว้ย  

  15.  ผูบ้งัคบับญัชาผูมี้อ านาจการอนมุตัใิหพ้นกังานเทศบาลไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน 
หรือปฏิบตักิารวิจยัในตา่งประเทศ   ใหเ้ป็นอ านาจของนายกเทศมนตรีเป็นผูมี้อ านาจอนมุตัิ 

16. การอนมุตัใิหพ้นกังานผูใ้ดไปศกึษา ฝึกอบรม หรือดงูาน ณ ตา่งประเทศ ก่อนวนั    
ประกาศนีใ้ชบ้งัคบั หากเป็นไปโดยถกูตอ้งตามระเบียบวิธีการท่ีใชอ้ยูใ่นขณะนัน้ ก็ใหเ้ป็นอนัใชไ้ด ้และ              
ใหด้  าเนินการเรื่องการอยู่ศกึษา ฝึกอบรม หรือดงูานตอ่ขา้ราชการผูน้ัน้ตามระเบียบวิธีการนัน้ตอ่ไป        
แตท่ัง้นี ้ส  าหรบักรณีศกึษาและฝึกอบรม ตอ้งอยูใ่นจ านวนอตัรารอ้ยละตามท่ีก าหนดในระเบียบวา่ดว้ยการ          
ใหข้า้ราชการไปศกึษา ฝึกอบรม และดงูาน ณ ตา่งประเทศ ท่ีคณะรฐัมนตรีก าหนด  

ประกาศ ณ วนัท่ี               พ.ศ. 2545 
 
 

   รอ้ยต ารวจเอก 
(ปรุะชยั  เป่ียมสมบรูณ)์ 

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 


