
 
 

ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานเทศบาล 
โดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเตมิในประเทศ และการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 

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

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 17 (9) ประกอบมาตรา 24  วรรคเจ็ด แหง่
พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และข้อ  28  แหง่ประกาศคณะกรรมการ
กลางพนกังานเทศบาล  เร่ือง  มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัโครงสร้างการแบง่สว่นราชการ วิธีการบริหารและ
การปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาล และกิจการอนัเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลในเทศบาล   ลงวนัท่ี  22  
พฤศจิกายน  2544  และคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลในการประชมุครัง้ท่ี  4/2545 เม่ือวนัท่ี  29  
เมษายน  2545  ได้มีมตปิระกาศหลกัเกณฑ์การพฒันาพนกังานเทศบาล  โดยการให้ไปศกึษาเพิ่มเตมิ         
ในประเทศ หรือการให้ไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบตักิารวิจยัในต่างประเทศไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

การศึกษาเพิ่มเตมิในประเทศ 

  1.  การศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ   หมายถึง การเพิ่มพนูความรู้ ด้วยการเรียนหรือ            
การวิจยัตามหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษาในประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบตัริาชการ เพ่ือให้ได้มาซึง่
ปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

  2.   ผู้บงัคบับญัชาผู้ มีอ านาจอนมุตัใิห้พนกังานเทศบาลไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ ให้
นายกเทศมนตรีเป็นผู้ มีอ านาจอนมุตัิ 
  การให้พนกังานเทศบาลไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ ตามวรรคหนึง่  ให้นายกเทศมนตรี
พิจารณาถึงอตัราก าลงัพนกังานเทศบาลท่ีมีอยู ่ โดยให้มีผู้ปฏิบตัิงานเพียงพอ ไมใ่ห้เสียหายแก่ราชการและ
ไมต้่องตัง้อตัราก าลงัเพิ่ม 
 
 
 



  3.   พนกังานท่ีจะไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ ต้องมีคณุสมบตั ิ ดงันี  ้
(1) เป็นผู้ ท่ีพ้นก าหนดเวลาทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการแล้ว 
(2) ผู้ไปศกึษาขัน้ต ่ากวา่ปริญญาตรี ต้องมีอายไุมเ่กิน 35 ปี ผู้ ไปศกึษาขัน้ 

ปริญญาตรีต้องมีอายไุมเ่กิน 40 ปี ผู้ ไปศกึษาขัน้ท่ีสงูกวา่ปริญญาตรี ต้องมีอายไุมเ่กิน  45 ปี  นบัถึง              
วนัเร่ิมต้นเปิดภาคการศกึษา เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ     
เฉพาะราย 

(3) เป็นผู้ ท่ีผู้บงัคบับญัชาตัง้แตผู่้อ านวยการกองหรือเทียบเทา่ขึน้ไปรับรองวา่ 
เป็นผู้ ท่ีมีความประพฤตดีิ และตัง้ใจปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ 

(4) เป็นผู้ไมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูตัง้กรรมการสอบสวนทางวินยัหรือถกูฟ้องคดีอาญา  
เว้นแตก่รณีถกูฟ้องคดีอาญาในความผิดท่ีไมอ่ยูใ่นขา่ยต้องรอการเล่ือนขัน้เงินเดือนตามประกาศก าหนด                 
การเล่ือนขัน้เงินเดือนส าหรับพนกังานเทศบาล 

(5) ส าหรับผู้ ท่ีเคยได้รับอนมุตัไิปศกึษาตามประกาศนี ้หรือระเบียบอ่ืนมาแล้ว  
จะต้องกลบัมาปฏิบตัริาชการภายหลงัจากส าเร็จการศกึษามาแล้วไมน้่อยกว่า 1 ปี 

  4.   การให้พนกังานเทศบาลไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ ให้พิจารณาตามแนวทาง           
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สาขาวิชาและระดบัการศกึษา โดยปกตจิะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์ 
กบัมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีด ารงอยูต่ามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด    เว้นแต่
พนกังานต้องการไปศกึษาเพ่ือพฒันาตนเองและนายกเทศมนตรีเห็นชอบด้วย 

(2) ต้องไปศกึษาในสถาบนัการศกึษาท่ีทบวงมหาวิทยาลยัหรือกระทรวง       
ศกึษาธิการให้การรับรองมาตรฐานหลกัสตูรแล้ว 

  5.   พนกังานเทศบาลท่ีจะไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ จะต้องย่ืนเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
ประกอบการพิจารณาด้วย คือ 

(1) บนัทกึแสดงเหตผุลและความจ าเป็นท่ีจะไปศกึษาเพิ่มเติม 
(2) หลกัสตูรหรือแนวการศกึษาของสถาบนัการศกึษาท่ีจะไปศกึษา พร้อม 

หนงัสือตอบรับจากสถาบนัการศกึษานัน้ ๆ  
(3) หลกัฐานการศกึษาของผู้ ท่ีจะไปศกึษา 
(4) ค ารับรองของผู้บงัคบับญัชาตามข้อ 3(3) 



6.   พนกังานเทศบาลท่ีได้รับอนมุตัใิห้ไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศจะต้องศกึษาให้ส าเร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีสถาบนัการศกึษานัน้ ๆ ก าหนดไว้ในแตล่ะหลกัสตูรการศกึษา 
  หากศกึษาไมส่ าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง่ นายกเทศมนตรี  อาจพิจารณาขยาย
เวลาการศกึษาได้ตามเหตผุลความจ าเป็นเฉพาะกรณีครัง้ละ 1 ภาคการศกึษา รวมแล้วไมเ่กิน 2 ครัง้
หรือไมเ่กิน 1 ปีการศกึษา หากยงัศกึษาไมส่ าเร็จให้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณาขยายเวลาได้
อีก 

  7.   พนกังานเทศบาลท่ีได้รับอนมุตัใิห้ไปศกึษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้องรายงานผล
การศกึษาให้ผู้บงัคบับญัชาระดบัผู้อ านวยการกองหรือเทียบเทา่ขึน้ไปทราบทกุภาคการศกึษา  หาก
พนกังานเทศบาลไมร่ายงานผลการศกึษาโดยไมมี่เหตอุนัสมควร  นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาให้ยตุิ
การศกึษา หรือด าเนินการอย่างใดอยา่งหนึง่ ตามควรแก่กรณีก็ได้ 

  8.   ให้เทศบาล ท าสญัญาให้พนกังานเทศบาลท่ีไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศกลบัมา
ปฏิบตัริาชการ เป็นเวลาไมน้่อยกว่าระยะเวลาท่ีใช้ในการศกึษา 
  พนกังานเทศบาลผู้ใดไมก่ลบัมาปฏิบตัริาชการตามสญัญา ต้องชดใช้ให้เงินเดือน ทนุท่ี
ได้รับระหว่างศกึษาและเงินท่ีทางราชการจา่ยชว่ยเหลือ กบัให้ใช้เงินอีกจ านวนหนึง่เทา่กบัจ านวนเงินเดือน 
ทนุ และเงินท่ีทางราชการจา่ยชว่ยเหลือดงักล่าวให้เป็นเบีย้ปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
  ในกรณีท่ีผู้ ไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศกลบัมาปฏิบตัริาชการไมค่รบก าหนดตามสญัญา                 
ก็ให้ลดจ านวนเงินท่ีจะต้องชดใช้ลงตามสว่น 
  การท าสญัญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  ตามระเบียบ              
วา่ด้วยการให้พนกังานไปศกึษา ฝึกอบรม ปฏิบตักิารวิจยั และดงูาน ณ ตา่งประเทศ โดยอนโุลม 

  9.   พนกังานเทศบาลท่ีได้รับอนมุตัใิห้ไปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศ เม่ือครบก าหนดเวลาท่ี
ได้รับอนมุตัหิรือเสร็จจากการศกึษาแล้ว จะต้องรีบรายงานตวักลบัเข้าปฏิบตัิราชการโดยเร็ว ทัง้นี ้ต้องไม่
เกิน 7 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีส าเร็จการศกึษา หรือวนัท่ีครบก าหนดเวลาท่ีได้รับอนมุตั ิแล้วแตก่รณี 
  ส าหรับผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาในขัน้ท่ีสงูกวา่ปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือ                   
ผลงานวิจยัให้เทศบาลเจ้าสงักดัด้วย 

  10.   เม่ือเทศบาลเจ้าสงักดัมีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้พนกังานเทศบาลท่ีไปศกึษาเพิ่ม 
เตมิในประเทศกลบัเข้าปฏิบตัริาชการก่อนครบก าหนดเวลาท่ีได้รับอนมุตัไิมว่า่ในกรณีใด ๆ ให้พนกังาน 
เทศบาลผู้นัน้กลบัเข้าปฏิบตัิราชการตามค าสัง่ทนัที 



  11.   การรับเงินเดือนของพนกังานเทศบาลท่ีได้รับอนมุตัไิปศกึษาเพิ่มเตมิในประเทศให้
เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

  12.   เทศบาลอาจก าหนดแนวปฏิบตัิ และหลกัเกณฑ์เพิ่มเตมิจากประกาศก าหนดนี ้
เพ่ือให้เหมาะสมกบัการปฏิบตังิานของเทศบาลนัน้ ๆ   ก็ได้  ทัง้นี ้ เทา่ท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบัประกาศก าหนดนี ้

  13.   พนกังานเทศบาลผู้ใดได้รับอนมุตัใิห้ไปศกึษาเพิ่มเติมในประเทศ  ก่อนวนัใช้ประกาศ
หลกัเกณฑ์นีใ้ห้เป็นอนัใช้ได้ และให้ถือว่าพนกังานเทศบาลผู้นัน้ได้รับอนมุตัิให้ไปศกึษาเพิ่มเตมิตามประกาศ
หลกัเกณฑ์นี ้

การศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัตกิารวิจัยในต่างประเทศ 

  14.  การพฒันาพนกังานเทศบาลโดยให้ไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน  หรือปฏิบตักิารวิจยัใน
ตา่งประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้พนกังานไปศกึษา ฝึกอบรม  และดงูาน ณ ตา่งประเทศ            
ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด   โดยก าหนดให้สว่นราชการท่ีเป็นกรมท่ีก าหนดไว้  ในระเบียบดงักลา่ว ให้
หมายความถึงเทศบาลด้วย  

  15.  ผู้บงัคบับญัชาผู้ มีอ านาจการอนมุตัใิห้พนกังานเทศบาลไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน 
หรือปฏิบตักิารวิจยัในตา่งประเทศ   ให้เป็นอ านาจของนายกเทศมนตรีเป็นผู้ มีอ านาจอนมุตัิ 

16. การอนมุตัใิห้พนกังานผู้ใดไปศกึษา ฝึกอบรม หรือดงูาน ณ ตา่งประเทศ ก่อนวนั    
ประกาศนีใ้ช้บงัคบั หากเป็นไปโดยถกูต้องตามระเบียบวิธีการท่ีใช้อยูใ่นขณะนัน้ ก็ให้เป็นอนัใช้ได้ และ              
ให้ด าเนินการเร่ืองการอยู่ศกึษา ฝึกอบรม หรือดงูานตอ่ข้าราชการผู้นัน้ตามระเบียบวิธีการนัน้ตอ่ไป        
แตท่ัง้นี ้ส าหรับกรณีศกึษาและฝึกอบรม ต้องอยูใ่นจ านวนอตัราร้อยละตามท่ีก าหนดในระเบียบวา่ด้วยการ          
ให้ข้าราชการไปศกึษา ฝึกอบรม และดงูาน ณ ตา่งประเทศ ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด  

ประกาศ ณ วนัท่ี               พ.ศ. 2545 
 
 

   ร้อยต ารวจเอก 
(ปรุะชยั  เป่ียมสมบรูณ์) 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 


