ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 69)
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564
.....................
การพัฒนาบุคลากร
หมวด 12

การบริหารงานบุคคล (หน้า 78 - 84)
ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ข้อ 258 - ข้อ 295)
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(๒) พนักงานส่วนตาบลผู้ที่จะถูกสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการจะต้องสมัครใจที่จะไปช่วยปฏิบัติ
ราชการในหน่วยราชการอื่นนั้น โดยมีหนังสือยินยอม
(๓) พนั ก งานส่ ว นต าบลผู้ นั้ น ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในงานตามภารกิ จ ที่ ไ ป
ช่วยปฏิบัติราชการนั้น และตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นด้วย
(๔) การสั่ งให้ พนั ก งานส่ ว นตาบลไปช่ว ยปฏิบั ติราชการ ให้ สั่ งได้เป็นการชั่ว คราวครั้ ง ละ
ไม่เกิน 6 เดือน และในกรณีเกี่ยวเนื่องกันให้สั่งช่วยปฏิบัติราชการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และเมื่อครบกาหนดแล้ว
ให้ส่งตัวพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นคืนองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดโดยเร็ว
ข้อ 257 เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล
อาจขอให้ข้าราชการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ไปดารงตาแหน่งหรือมาช่วยปฏิบัติราชการ
ในองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลนั้ น ได้เป็ น การชั่ว คราว โดยไม่ขาดจากต้นสั งกัดเดิม โดยผู้ ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้มีอานาจอนุญาตได้ตามความจาเป็น แต่กรณีที่เป็นข้าราชการอื่นซึ่งไม่อยู่ในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งของผู้นั้นเสียก่อน
กรณีการขอยื มตัว ข้าราชการหรือพนักงานส่ว นท้องถิ่นประเภทอื่นมาช่วยปฏิบัติราชการ
ในองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นการชั่วคราว อาจกระทาได้โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดมีคาสั่ง
ให้ ข้าราชการหรื อ พนั กงานส่ ว นท้ อ งถิ่น นั้น มาช่ว ยปฏิบัติราชการในองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตาบลตามเวลา
ที่กาหนดครั้งละไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลกับต้นสังกัดเดิมจะต้องตกลงกัน โดยทาเป็น
หนังสือและต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้น
ทั้งนี้ จะต้องมีร ะยะเวลาการปฏิบั ติราชการไม่น้ อยกว่า 15 วันต่อเดือน จึงจะได้รับ เงิ น
ค่าตอบแทนการมาช่วยราชการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
(ความในข้อ 257 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2548)

ส่วนที่ 3
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
……………………………….
ข้อ 258 ให้ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลมีการพัฒ นาผู้ ไ ด้รับ การบรรจุเข้ ารับราชการเป็ น
พนักงานส่วนตาบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการหลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี
ข้อ 259 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตามข้อ 258 ต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้ พื้นฐาน
ในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้
หากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี ค วามประสงค์ จ ะพั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
จ าเป็ น ในการพั ฒ นาของแต่ล ะองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลก็ ใ ห้ ก ระท าได้ ทั้ ง นี้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล
ที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนดเป็นหลักสูตรหลัก
และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่ามี ความเหมาะสมต่อไป
ข้อ 260 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม
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ข้อ 261 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลนี้ อาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) สานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหาร
ส่วนตาบลต้นสังกัด หรือสานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้
ข้อ 262 การดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลผู้ได้รั บการบรรจุเข้ารับราชการใหม่นี้
ให้กระทาภายในระยะเวลาที่พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ 263 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ ดาเนินการ ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ ให้กระทาในระยะแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ
(2) หลั ก สู ต รการพั ฒ นาให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก สู ต รที่ ค ณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล
(ก.อบต.จั ง หวั ด ) ก าหนด ประกอบด้ ว ยการพั ฒ นาความรู้ พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ ร าชการส าหรั บ พนั ก งาน
ส่วนตาบลบรรจุใหม่ และการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบล
(3) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ หลายวิธีการ
ควบคู่กันไป แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบล เช่น การงบประมาณ สื่อการฝึกอบรม
วิทยากร ระยะเวลา กาลังคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรม และกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม
(4) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ประเมินผลและติ ดตามผลการ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบล โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติของผู้เข้ารับการพัฒนา และติดตาม
การนาผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ข้อ 264 ให้ผู้บังคับบัญชามีห น้ าที่พัฒนาผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 265 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนา
ผู้ อยู่ ใต้บั งคับ บั ญชาที่ อยู่ ภายใต้การบั งคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่ง ย้ายหรือโอนมา
ดารงตาแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
ข้อ 266 การพัฒ นาผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชานั้น ผู้ บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ดาเนินการเองหรือ
มอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมดาเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุ คคล
หรื อ เป็ น กลุ่ ม ซึ่ ง อาจใช้ วิ ธีก ารฝึ ก อบรมหรือ วิ ธีก ารพั ฒ นาอื่ น ฯ โดยพิ จ ารณาด าเนิ น การหาความจาเป็น
ในการพั ฒ นาจากการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน การจั ด ท าแผนพั ฒ นารายบุ ค คลหรื อ ข้ อ เสนอ
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเอง
ข้อ 267 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ได้ อ ย่ า งราบรื่ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น มนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ก ารท างาน การสื่ อ สารและ
สื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบั ติงาน เช่น จริ ย ธรรมในการปฏิบั ติงาน การพัฒ นาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติง าน
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
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ข้อ 268 ขั้นตอนการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา แบ่งได้ดังนี้
(1) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระทาดังนี้
(ก) การหาความจาเป็นในการพัฒนาผู้อยู่ใ ต้บังคับบัญชาแต่ละคน หมายถึง การศึกษา
วิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สาเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
(ข) ประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การดาเนินการพัฒนา ให้กระทาดังนี้
(ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับ บัญชาควรนา
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากาหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เป็นต้น
(ข) วิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็นโครงการเพื่อดาเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดาเนินการ
(3) การติดตามและประเมินผล ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด และ
ให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมือ่ ผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อเพิ่ม พูน
ความรู้ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม อั น จะท าให้ ป ฏิ บั ติ หน้ า ที่ ร าชการในต าแหน่ ง นั้ นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง ต้องกาหนดตามกรอบของแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด โดยให้กาหนด
เป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การบริห าร
ส่วนตาบลนั้น
ข้อ 270 ในการจั ดทาแผนการพัฒ นาพนักงานส่ ว นตาบล ให้ องค์การบริห ารส่ ว นตาบล
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประกอบด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นประธานกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นกรรมการ
ผู้อานวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอื่น
เป็นกรรมการ
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 271 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) หลักการและเหตุผล
(๒) วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
(๓) หลักสูตรการพัฒนา
(๔) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
(๕) งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
(๖) การติดตามและประเมินผล
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ข้อ 272 หลักการและเหตุผลในการจัดทาแผนการพัฒนา เป็นการหาความจาเป็นในการ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งต่ างๆ
ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตาแหน่งตามที่กาหนดในส่วนราชการตามแผนอัตรากาลังขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ตลอดทั้งความจาเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถ
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อ 273 เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่ว นตาบล ต้องกาหนดให้ มีความชัดเจน และ
ครอบคลุ ม พนั ก งานส่ ว นต าบลทุ ก คน และต าแหน่ ง ตามแผนอั ต ราก าลั ง ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ทุกตาแหน่ง โดยกาหนดให้พนักงานส่วนตาบลต้องได้รับการพัฒนาทุกตาแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี
ของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ข้อ 274 หลักสูตรการพัฒนาสาหรับพนักงานส่วนตาบลแต่ละตาแหน่งต้องได้รับการพัฒนา
อย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ข้ อ 275 วิ ธี ก ารพั ฒ นาพนั ก งานส่ ว นต าบล ให้ ค ณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล
(ก.อบต.จังหวัด) ดาเนินการเองหรืออาจมอบให้องค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้ที่เหมาะสมดาเนินการ หรือ
ดาเนินการร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น
โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจาเป็น ความเหมาะสม ดังนี้
(๑) การปฐมนิเทศ
(๒) การฝึกอบรม
(๓) การศึกษา หรือดูงาน
(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(๕) การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
ระยะเวลาดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ต้องกาหนดให้เหมาะสมกับกลุ่ม เป้าหมายที่
เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร
ข้ อ 276 งบประมาณในการด าเนิ น การพั ฒ นา องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลต้ อ งจั ด สรร
งบประมาณสาหรับการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลอย่างชัดเจน
แน่นอน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 277 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลต้องจัดให้มีระบบ
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จของการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา
ข้อ 278 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตามข้อ 271
แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการพิ จ ารณาของคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตาบล (ก.อบต.จั ง หวั ด ) ตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาถึงความจาเป็นในการพัฒนา กลุ่มเป้าหมายที่
เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณที่องค์การบริห าร
ส่ ว นต าบลจั ด สรรส าหรั บ การพั ฒ นา เมื่ อ คณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล (ก.อบต.จั ง หวั ด ) พิ จ ารณา
มีมติเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลต่อไป
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เมื่อครบกาหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล 3 ปี แล้วให้องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลดาเนิ น การจั ดทาแผนการพัฒ นาพนั กงานส่ ว นต าบลตามข้ อ 271 เป็นระยะเวลา 3 ปี
ในรอบถัดไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลด้วย
ข้อ 279 ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ตามข้อ 278
หากคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล (ก.อบต.จั ง หวั ด ) เห็ น ว่ า แผนการพั ฒ นาพนั ก งานส่ ว นต าบล
ยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการปรับปรุงแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลดังกล่าวตาม
ความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความเห็นว่า
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลมีความเหมาะสมแล้ว และได้แจ้งยืนยันแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) พิจารณา
ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการกลางพนั ก งานส่ ว นต าบล (ก.อบต.) ตามวรรคหนึ่ ง
เป็นประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) และองค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการ
ตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
ข้อ 280 ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบและกากับดูแล
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ที่ได้ป ระกาศใช้บั งคับ ทั้งนี้ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลต้อ งจัดสรรงบประมาณเพื่ อให้ ส ามารถดาเนิ น การ
ตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 281 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ หมายถึง
การเพิ่มพูน ความรู้ ด้ว ยการเรี ย นหรื อการวิจัยตามหลั กสู ตรของสถาบันการศึกษาในประเทศโดยใช้เวล า
ในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้อ 282 ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจอนุมัติให้พนักงานส่วนตาบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ
การให้พนักงานส่วนตาบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหาร
ส่ ว นตาบลพิจารณาถึงอัตรากาลั งพนั กงานส่ วนตาบลที่มีอยู่ โดยให้ มี ผู ้ป ฏิบัติง านเพีย งพอ ไม่ใ ห้เ สีย หาย
แก่ราชการและไม่ต้องตั้งอัตรากาลังเพิ่ม
ข้อ 283 พนักงานส่วนตาบลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นผู้ที่พ้นกาหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว
(๒) ผู้ไปศึกษาขั้นต่ากว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ผู้ไปศึกษาขั้นปริญญาตรีต้องมี
อายุไม่เกิน 40 ปี ผู้ไปศึกษาขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน45 ปีนับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษา
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
(๓) เป็ น ผู้ ที่ผู้ บั งคับ บั ญชาตั้งแต่ผู้ อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้ นไปรับรองว่าเป็น ผู้ ที่มี
ความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๔) เป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก ตั้ ง กรรมการสอบสวนทางวิ นั ย หรื อ ถู ก ฟ้ อ งคดี อ าญา
เว้นแต่กรณีถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามประกาศกาหนดการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับพนักงานส่วนตาบล
(๕) สาหรับผู้ที่เคยได้รับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอื่นมาแล้วจะต้องกลับมา
ปฏิบัติราชการภายหลังจากสาเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 284 การให้พนักงานส่วนตาบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ให้พิจารณาตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
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(๑) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งที่ดารงอยู่ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด เว้นแต่พนักงาน
ส่วนตาบลต้องการไปศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นชอบด้วย
(๒) จะต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการ
ให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว
ข้อ 285 พนักงานส่วนตาบลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
ประกอบการพิจารณาด้วย
(๑) บันทึกแสดงเหตุผลและความจาเป็นที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม
(๒) หลั กสู ตรหรื อแนวการศึ กษาของสถาบั นการศึ กษาที่ จะไปศึ กษา พร้อมหนั งสื อ ตอบรั บ
จากสถาบันการศึกษานั้น ๆ
(๓) หลักฐานการศึกษาของผู้ที่จะไปศึกษา
(๔) คารับรองของผู้บังคับบัญชาตามข้อ 283 (3)
ข้อ 286 พนั กงานส่ ว นตาบลที่ได้รับอนุ มัติให้ ไปศึก ษาเพิ่ม เติม ในประเทศจะต้ องศึ ก ษา
ให้สาเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา
หากศึกษาไม่สาเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายองค์การบริหารส่วนตาบล อาจพิจารณา
ขยายเวลาการศึ กษาได้ ตามเหตุ ผลความจ าเป็ นเฉพาะกรณี ครั้ งละ 1 ภาคการศึ กษา รวมแล้ วไม่ เกิ น 2 ครั้ ง
หรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา และเมื่อครบกาหนดเวลาที่ขยายดังกล่าวแล้วหากมีเหตุผลความจาเป็น อาจขยาย
เวลาการศึกษาได้อีกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ข้อ 287 พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้องรายงานผล
การศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปทราบทุกภาคการศึกษา หากพนักงาน
ส่ ว นตาบลไม่ร ายงานผลการศึ ก ษาโดยไม่มี เหตุ อั นสมควร นายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลอาจพิจ ารณา
ให้ยุติการศึกษา หรือดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามควรแก่กรณีก็ได้
ข้อ 288 ให้องค์การบริหารส่วนตาบล ทาสัญญาให้พนักงานส่วนตาบลที่ไปศึกษาเพิ่ มเติม
ในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
พนักงานส่วนตาบลผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทุนที่ได้รับ
ระหว่างศึกษาและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจานวนหนึ่งเท่ากับจานวนเงินเดือน ทุน
และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
ในกรณีที่ผู้ ไปศึก ษาเพิ่ มเติ ม ในประเทศกลั บมาปฏิ บัติร าชการไม่ ครบก าหนดตามสั ญ ญา
ก็ให้ลดจานวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน
การทาสัญญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด ตามระเบียบว่าด้วย
การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม
ข้ อ 289 พนั ก งานส่ ว นต าบลที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ไ ปศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในประเทศ เมื่ อ ครบ
กาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแล้ว จะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการโดยเร็ว ทั้งนี้
ต้องไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สาเร็จการศึกษา หรือวันที่ครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแต่กรณี
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัย
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดด้วย
ข้ อ 290 เมื่ อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลต้ น สั ง กั ด มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งให้ พ นั ก งาน
ส่ ว นตาบลที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลั บเข้าปฏิบั ติราชการก่ อนครบกาหนดเวลาที่ไ ด้รับ อนุมั ติ ไ ม่ ว่ า
ในกรณีใด ๆ ให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการตามคาสั่งทันที
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ข้อ 291 การรับเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุมัติไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 292 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศก่อนวันใช้บังคับ
ตามประกาศนี้ให้เป็นอันใช้ได้และให้ถือว่าพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นได้ รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมตามประกาศนี้
ข้อ 293 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลโดยให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้ว ยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงานในต่างประเทศ
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด โดยกาหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกรมที่กาหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว ให้หมายความถึง
องค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
ข้อ 294 ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจการอนุมัติให้พนักงานส่วนตาบล ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ
ข้อ 295 การอนุมัติให้พนักงานส่วนตาบลผู้ใดไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในต่างประเทศ
ก่อนวันประกาศนี้ใช้บังคับ หากเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ก็ให้เป็นอันใช้ได้ และ
ให้ดาเนินการเรื่องการอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือดู งานต่อพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นตามระเบียบวิธีการนั้นต่อไป
แต่ทั้งนี้ สาหรับกรณีศึกษาและฝึกอบรม ต้องอยู่ในจานวนอัตราร้อยละตามที่กาหนดในระเบียบว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ส่วนที่ 4
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
………………………………
ข้อ 296 ในประกาศนี้
ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)” หมายความว่า กระบวนการดาเนินการ
อย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมาย
ผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน
(ความในข้อ 296 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2558)

ข้อ ๒๙๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้ประเมินตามข้อ 302 มีหน้าที่ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจาปี การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง การย้าย การโอน
และรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริห ารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ เพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้ พนักงานส่วนตาบลปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)
ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล เพื่อให้ผลการปฏิบัติงาน
มี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลตามเป้ าหมายขององค์ กรหรื อหน่ วยงาน และสามารถวั ดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลได้อย่างเป็นรูปธรรม
(ความในข้อ 297 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 66) พ.ศ. 2563)

ข้อ ๒๙๘ การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตาบลจัดทาแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามที่สานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ต้องมีหลักฐาน และตัวชี้วัดความสาเร็จที่ชัดเจน
(ความในข้อ 298 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 66) พ.ศ. 2563)

