คู่มือดำเนิ นกำรขออนุมตั ิเดินทำง
ไปศึกษำ ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิกำรวิจยั ดูงำน
และปฏิบตั ิรำชกำร ณ ต่ำงประเทศ
และไปศึกษำภำยในประเทศ

จัดทำโดย
กลุ่มพัฒนำบุคคล กองกำรเจ้ำหน้ำที่
โทร./โทรสำร 0 2561 4764
e-Mail : hrddoa@hotmail.com

คำนำ
ด้วยที่ประชุมคณะทำงำนจัดทำแผนกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของกองกำรเจ้ำหน้ำที่ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563 มีมติให้ดำเนินกำรจัดทำแบบสำรวจ
ควำมเข้ำใจในงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ เพื่อนำไปจัดทำแผนกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ซึ่งคณะทำงำนฯ ได้ดำเนินกำรสำรวจไปยังผู้ที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ของแต่ละหน่วยงำน โดยผลกำรสำรวจฯ
และมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2563 ให้จัดทำคู่มือ เรื่องกำรดำเนินกำรขออนุมัติตัวบุคคล
เดินทำงไปศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย ดูงำน และปฏิบัติรำชกำร ณ ต่ำงประเทศ ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย และดูงำน ณ ต่ำงประเทศ พ.ศ. 2549 และเรื่อง กำรขอ
อนุมัติเดินทำงไปรำชกำรและกำรจัดกำรประชุมของทำงรำชกำร ณ ต่ำงประเทศ ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรอนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรและกำรจัดกำรประชุมของทำงรำชกำร พ.ศ. 2524 โดยมีกลุ่มพัฒนำบุคคล
กองกำรเจ้ำหน้ำที่ เป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำคู่มือฯ ดังกล่ำว
กลุ่ มพั ฒ นำบุ คคล กองกำรเจ้ ำหน้ำ ที่ จึง ได้จั ดท ำ “คู่ มื อด ำเนิน กำรขออนุ มัติ เดิ น ทำง ไปศึก ษำ
ฝึ ก อบรม ปฏิ บั ติ ก ำรวิ จั ย ดู ง ำน และปฏิ บั ติ รำชกำร ณ ต่ ำ งประเทศ และไปศึ ก ษำภำยในประเทศ” ขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ของแต่ละหน่วยงำน และผู้ที่เดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไปศึกษำ
ในประเทศ ได้ทรำบขั้น ตอนกำรขออนุ มั ติเดินทำงไปศึกษำ ฝึ กอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย ดูงำน และปฏิ บัติรำชกำร
ณ ต่ำงประเทศ และไปศึก ษำภำยในประเทศ ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ
ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจั ย และดูงำน ณ ต่ำงประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐ มนตรีว่ำด้ว ยกำรอนุมัติ
ให้เดินทำงไปรำชกำรและกำรจัดกำรประชุมของทำงรำชกำร พ.ศ. 2524 และหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว 22
ลงวันที่ 15 กันยำยน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญไปศึกษำเพิ่มเติม
ฝึกอบรม ดูงำน หรือปฏิบัติงำนวิจัยในประเทศ พร้อมทั้งได้ทรำบว่ำกองกำรเจ้ำหน้ำที่จะต้องดำเนินกำรขั้นตอนใดบ้ำง
เพื่อให้ทรำบขั้นตอนได้อย่ำงต่อเนื่องและเกิดควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนตำมระเบียบดังกล่ำวได้อย่ำงถู กต้องและมี
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ผู้จัดทำหวังว่ำคู่มือเล่มนี้จะให้ควำมรู้และเป็นประโยชน์ ต่อผู้ที่นำไปใช้ให้เกิดผลตำมควำมคำดหวัง
หำกมีข้อเสนอแนะประกำรใด ผู้จัดทำขอรับไว้ด้วยควำมขอบพระคุณยิ่ง

กลุ่มพัฒนำบุคคล กองกำรเจ้ำหน้ำที่
กรกฎำคม 2563

สารบัญ
เรื่อง
1. การขออนุมัติเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน
ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
1.1 ผังกระบวนการการปฏิบัติงานกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน
ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2549
1.2 ขั้นตอนการขออนุมัติลาศึกษา ณ ต่างประเทศ
1.3 ขั้นตอนการขออนุมัติลาไปฝึกอบรม / ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
1.4 ขั้นตอนการขออนุมัติลาไปดูงาน ณ ต่างประเทศ
2. การขออนุมัติเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ ณ ต่างประเทศ ตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. 2524
2.1 ผังกระบวนการการปฏิบัติงานกรณีเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทาง
ราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2524 (กรณีไปประชุม สัมมนา เจรจา
ธุรกิจ ปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ)
2.2 ขั้นตอนการขออนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2524 (กรณีไปประชุม สัมมนา เจรจาธุรกิจ
ปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ)
3. การขออนุมัติเดินทางไปศึกษาภายในประเทศ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว 22
ลงวันที่ 15 กันยายน 2552
3.1 ผังกระบวนการการปฏิบัติงานกรณีศึกษาในประเทศ
3.2 ขั้นตอนการขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศ
ภาคผนวก
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของ
28 ทางราชการ พ.ศ. 2524
3. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว 22 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์
34 วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ

หน้า
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28
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ผังกระบวนการการปฏิบัตงิ านกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัตกิ ารวิจยั และดูงาน
ณ ต่ างประเทศ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2549
แจ้งผูเ้ ดินทางจัดทา
ใบลาฯ , สัญญาฯ

ศึกษา

ศึกษา
1 สัปดาห์
ตรวจสุ ขภาพ
ร่ างกายและสุ ขภาพจิต
(เฉพาะลาศึกษา)

สาเร็ จการศึกษา

อนุมตั ิจาก
กรมฯ

1 วัน

- ออกคาสั่งไป
- ออกหนังสื อนา
กระทรวงต่างประเทศ
กรณี ขอหนังสื อเดินทาง
และหนังสื อขอรับการ
ตรวจลงตรา
- แจ้ง ก.พ. และ กรมการ
กงสุ ล เพื่อทราบ

1 วัน

แจ้งผูเ้ ดินทางปฏิบตั ิ
ตามข้อแนะนาฯ

1 วัน

ขอขยายลาศึกษาต่อ

ติดตามผลการ
เรี ยน

ดาเนินการขออนุมตั ิ
ตัวบุคคล กรมฯ

ศึกษา

บันทึกข้อมูลและ
ติดตามสัญญา

ผูเ้ ดินทางแจ้งวัน
ออกเดินทาง
ขออยูต่ ่อฝึ กอบรม /
ปฏิบตั ิการวิจยั / ดูงาน
ณ ต่างประเทศ

1 วัน

แจ้งกลับและส่ ง
รายงานการเดินทาง
ออกคาสั่งกลับ

1 สัปดาห์

1 วัน
ส่ งรายงานให้ กรมฯ

เพิม่ วุฒิ
กลุ่มทะเบียนประวัติฯ

บันทึกข้อมูล
ลงฐานข้อมูล

1

ขั้นตอนการขออนุมัติลาศึกษา ณ ต่างประเทศ
ก่อนเดินทางไปศึกษา
 ขั้นตอนที่ 1 (ผู้เดินทาง : ดาเนินการ)
1. ยื่ น เรื่ อ งขอลาศึ กษาต่ อ เสนออธิบดี ผ่ านกองการเจ้ าหน้าที่ ผ่ านผู้ บังคับบัญชาต้น สั งกัด
ระบุสาขาวิชา ระยะเวลา มหาวิทยาลัย และประเทศให้ชัดเจน
2. หนังสือจากมหาวิทยาลัยตอบรับให้เข้ารับการศึกษาและหนังสือให้ทุนการศึกษา
3. กรอกแบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
4. จัดทาสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ และ
สัญญาคาประกัน
 ขั้นตอนที่ 2 (กองการเจ้าหน้าที่ : ดาเนินการ)
1. ดาเนินการขออนุมัติตัวบุคคลต่ออธิบดี
2. ดาเนินการออกหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ในการออก
หนังสือเดินทางและหนังสือนาขอรับการตรวจลงตรา (VISA)
3. ทาหนังสือส่งตัวผู้ขออนุญาตลาศึกษาต่อถึงเลขานุการคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. เพื่อ
ตรวจสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิต
4. ดาเนินการออกคาสั่ง กรมฯ อนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา
5. ดาเนินการแจ้งวันออกเดินทางไปศึกษา ต่อสานักงาน ก.พ. และกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์
คนไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อทราบ
ระหว่างการศึกษา
 ขั้นตอนที่ 1 (ผู้เดินทาง : ดาเนินการ)
1. รายงานผลการศึกษาให้สานักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศหรือสถานทูต/สถานกงสุล (กรณี
ในประเทศที่ไม่มีสานักผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ) เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุกภาคการศึกษา
หรือทุกระยะเวลา 6 เดือน แล้วแต่กรณี เพื่อส่งเรื่องถึงสานักงาน ก.พ. พิจารณาแจ้งกรมฯ ต่อไป
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดระยะเวลา แนวทางการศึกษา ประเภททุน ที่ผิดไปจากได้รับ
อนุ มั ติ ไ ว้ เ ดิ ม จะต้ อ งรายงานพร้ อ มทั งเสนอเหตุ ผ ลเพื่ อ ขออนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลง โดยยื่ น
ต่อสานั กงานผู้ ดู แลนั ก เรี ย นในต่า งประเทศหรื อสถานทู ต/สถานกงสุ ล (กรณี ในประเทศ
ที่ไ ม่มีสานั กงานผู้ ดู แลนั ก เรี ยนในต่ างประเทศ) เพื่ อส่ งเรื่องถึงสานั กงาน ก.พ. พิจารณา
เห็นชอบและแจ้ง กรมฯ
3. หากประสงค์จะขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อต้องยื่นเรื่องคาขอพร้อมด้วยหลักฐานเกี่ยวกับการศึกษา
ที่ผ่านมา และชีแจงเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องอยู่ศึกษาต่อไปยังสานักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่ า งประเทศ หรื อ สถานทู ต /สถานกงสุ ล (กรณี ใ นประเทศที่ ไ ม่ มี สานั ก ผู้ ดู แ ลนักเรียน
ในต่างประเทศ) ภายใน 60 วัน ก่อนครบกาหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม เพื่อผู้ที่ ก.พ.
มอบให้ดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศจะได้นาความเห็นรายงานให้ สานักงาน ก.พ. และ
กรมฯ ทราบ
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ขั้นตอนที่ 2 (กองการเจ้าหน้าที่ : ดาเนินการ)
1. ดาเนินการขออนุมัติต่ออธิบดี ในกรณีที่ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลา หรือแนวทาง
การศึกษา หรือประเภททุน และมีความประสงค์ขอขยายเวลาศึกษาต่อ เมื่อได้รับรายงานจาก
สานักงาน ก.พ.
2. ออกคาสั่ง กรมฯ ให้ข้าราชการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาหรือแนวทางการศึกษา ประเภททุน
หรือขยายระยะเวลาศึกษาต่อ
3. ดาเนินการแจ้งสานักงาน ก.พ. เมื่ออธิบดีอนุมัติ

เมื่อสาเร็จการศึกษา
 ขั้นตอนที่ 1 (ผู้เดินทาง : ดาเนินการ)
1. กรอกแบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ โดยทาเรื่องเสนออธิบดี ผ่านกองการเจ้าหน้าที่
ผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
2. จัดทารายงานการไปศึกษาตามแบบฟอร์มของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
3. จัดส่งสาเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิใน ก.พ.7 และระบบ
DPIS
 ขั้นตอนที่ 2 (กองการเจ้าหน้าที่ : ดาเนินการ)
1. ดาเนินการออกคาสั่ง กรมฯ อนุญาตให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติราชการ
2. จัดทารายงานการไปศึกษา ถึงอธิบดี ตามแบบฟอร์มของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
3. แจ้งฝ่ายทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ เพื่อเพิ่มข้อมูลใน ก.พ.7
4. ดาเนินการตรวจสอบและเพิ่มวุฒิการศึกษา
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ขั้นตอนการขออนุมัติลาไปฝึกอบรม / ปฏิบตั ิการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ก่อนเดินทางไปฝึกอบรม / ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
 ขั้นตอนที่ 1 (ผู้เดินทาง : ดาเนินการ)
1. ยื่นเรื่องขอลาไปฝึกอบรม / ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ โดยระบุวันออกเดินทางให้ชัดเจน
2. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรม / ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
3. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 ผลงาน (กรณีไปปฏิบัติการวิจัย)
4. กรอกแบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ
5. จัดทาสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ และ
สัญญาคาประกัน (กรณีเดินทางไม่เกิน 1 เดือน ไม่ต้องจัดทาสัญญาคาประกัน)
 ขั้นตอนที่ 2 (กองการเจ้าหน้าที่ : ดาเนินการ)
1. ดาเนินการขออนุมัติตัวบุคคลต่ออธิบดี
2. ดาเนินการออกหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ในการออก
หนังสือเดินทางและหนังสือนาขอรับการตรวจลงตรา (VISA)
3. ออกคาสั่ง กรมฯ อนุญาตให้ข้าราชการไปฝึกอบรม / ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
4. ดาเนินการแจ้งวันออกเดินทางไปฝึกอบรม / ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ต่อสานักงาน ก.พ.
และกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อทราบ
ระหว่างการฝึกอบรม / ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
 ขั้นตอนที่ 1 (ผู้เดินทาง : ดาเนินการ)
1. หากมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดระยะเวลา แนวทางการฝึกอบรม / ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ประเภททุน ที่ผิดไปจากได้รับอนุมัติไว้เดิมผู้เดินทางจะต้องชีแจงเสนอเหตุผลความจาเป็น และ
แนบหนังสือจากผู้จัดฝึกอบรม / ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ให้เปลี่ยนแปลง เพื่อขออนุมัติ
ต่ออธิบดี
2. หากจาเป็นต้องขยายเวลาอยู่ฝึกอบรมต่อ ผู้เดินทางจะต้องยื่นเรื่องคาขอพร้อมด้วยหลักฐาน
จากผู้จัดการฝึกอบรม / ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ โดยระบุเหตุผลความจาเป็นที่จะต้อง
อยู่ฝึกอบรม / ปฏิบัติการวิจัย ต่อถึงอธิบดี ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ก่อนครบกาหนดระยะเวลา
ที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม
 ขั้นตอนที่ 2 (กองการเจ้าหน้าที่ : ดาเนินการ)
1. ดาเนินการขออนุมัติต่ออธิบดี ในกรณีที่ผู้เดินทางขอขยายระยะเวลาฝึกอบรม / ปฏิบัติการวิจัย
ณ ต่างประเทศ
2. ดาเนินการออกคาสั่ง กรมฯ อนุญาตให้ข้าราชการขยายระยะเวลาฝึกอบรม / ปฏิบัติการวิจัย
ณ ต่างประเทศ
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เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม / ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
 ขั้นตอนที่ 1 (ผู้เดินทาง : ดาเนินการ)
1. กรอกแบบฟอร์ ม รายงานตั ว กลั บ เข้ า ปฏิ บั ติ ร าชการ โดยทาเรื่ อ งเสนออธิ บ ดี ผ่ า น
กองการเจ้าหน้าที่ ผ่าน ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
2. จัดทารายงานการไปฝึกอบรม / ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ตามแบบฟอร์มของสานักงาน
คณะกรรมการวิจั ยแห่ งชาติ สาหรับผู้ที่ได้รับทุนประเภท 1 (ข) ต้องจัดทารายงานตาม
แบบฟอร์มของกรมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ เพิ่มเติมอีก 1 ชุด
 ขั้นตอนที่ 2 (กองการเจ้าหน้าที่ : ดาเนินการ)
1. ออกคาสั่ง กรมฯ อนุญาตให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติราชการ
3. ส่งรายงานการไปฝึกอบรม / ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ถึง อธก. และกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
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ขั้นตอนการขออนุมัติลาไปดูงาน ณ ต่างประเทศ
ก่อนเดินทางไปดูงาน
 ขั้นตอนที่ 1 (ผู้เดินทาง : ดาเนินการ)
1. ยื่นเรื่องขอลาไปดูงาน โดยระบุวันเดินทางไป – กลับ ให้ชัดเจน
2. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับให้ไปดูงาน ณ ต่างประเทศ
3. กรอกแบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
 ขั้นตอนที่ 2 (กองการเจ้าหน้าที่ : ดาเนินการ)
1. ดาเนินการขออนุมัติตัวบุคคลต่ออธิบดี
2. ออกคาสั่งอนุญาตให้ข้าราชการไปดูงาน ณ ต่างประเทศ
3. ดาเนินการออกหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ในการออก
หนังสือเดินทางและหนังสือนาขอรับการตรวจลงตรา (VISA)
4. ดาเนินการแจ้งวันออกเดินทางไปดูงาน ต่อสานักงาน ก.พ. และกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์
คนไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อทราบ
ระหว่างการดูงาน
 ขั้นตอนที่ 1 (ผู้เดินทาง : ดาเนินการ)
1. หากมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดระยะเวลา หรือผู้เดินทางประสงค์จะอยู่ต่อ ณ ต่างประเทศ ต้อง
ดาเนินการทาหนังสือถึงอธิบดี ผ่านกองการเจ้าหน้าที่ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม พร้อมชีแจงเหตุผลความจาเป็น
 ขั้นตอนที่ 2 (กองการเจ้าหน้าที่ : ดาเนินการ)
1. ดาเนินการขออนุมัติให้ข้าราชการอยู่ดูงานต่อ ณ ต่างประเทศ
2. ดาเนินการออกคาสั่ง กรมฯ อนุญาตให้ข้าราชการขยายเวลาดูงานต่อ
เมื่อเสร็จสิ้นการดูงาน
 ขั้นตอนที่ 1 (ผู้เดินทาง : ดาเนินการ)
1. กรอกแบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ โดยทาเรื่องเสนออธิบดี ผ่านกองการเจ้าหน้าที่
ผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
2. จัดทารายงานการไปดูงาน ตามแบบฟอร์มของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 ขั้นตอนที่ 2 (กองการเจ้าหน้าที่ : ดาเนินการ)
1. ดาเนินการออกคาสั่ง กรมฯ อนุญาตให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติราชการ
2. ส่งรายงานการไปดูงานถึงอธิบดี สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
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หมายเหตุ
1. การเดินทางไปดูงานเกิน 15 วัน ให้ดาเนินการเป็นการไปฝึกอบรม
2. การเดินทางไปดูงานภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมในประเทศ ให้ดาเนินการเป็นการไปปฏิบัติราชการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทาง
ราชการ พ.ศ. 2524
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ผังกระบวนการการปฏิบัติงาน กรณีเดินทางไปราชการและการจัดการประชุ มของทางราชการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2524
(กรณีไปประชุ ม สั มมนา เจรจาธุรกิจ ปฏิบัติงาน ณ ต่ างประเทศ)
ดาเนินการขออนุมตั ิ
ต่อ อธก.

ออกหนังสื อนา กระทรวง
ต่างประเทศ ผ่านปลัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กรณี ขอหนังสื อ
เดินทางและหนังสื อขอรับ
การตรวจลงตรา

1 วัน

บันทึกข้อมูล
ลงฐานข้อมูล

อนุมตั ิจาก
กรมฯ

แจ้งผูเ้ ดินทางให้ปฏิบตั ิ
ตามข้อแนะนาฯ
ติดตาม
แจ้งหยุด / กลับ
ติดตามรายงาน

ส่ งรายงาน
ให้ กรมฯ
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ขั้นตอนการขออนุมัติให้เ ดินทางไปราชการและการจัด การประชุมของทางราชการ ตามระเบียบ
สานัก นายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2524 (กรณีไปประชุม สัมมนา เจรจาธุรกิจ ปฏิบตั ิงาน ณ ต่างประเทศ)
ก่อนเดินทางไปประชุม สัมมนา เจรจาธุรกิจ ปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
 ขั้นตอนที่ 1 (ผู้เดินทาง : ดาเนินการ)
1. ยื่นเรื่องขอลาไปประชุม สัมมนา เจรจาธุรกิจ ปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ โดยระบุวันออกเดินทาง
ให้ชัดเจน
2. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับให้ไปประชุม สัมมนา เจรจาธุรกิจ ปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
3. หนังสือจากสานักงบประมาณอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (กรณีเดินทางใช้งบประมาณเงิน
ในแผน)
 ขั้นตอนที่ 2 (กองการเจ้าหน้าที่ : ดาเนินการ)
1. ดาเนินการขออนุมัติตัวบุคคลให้ข้าราชการเดินทางไปประชุม สัมมนา เจรจาธุรกิจ ปฏิบัติงาน
ณ ต่างประเทศ ต่ออธิบดี
2. ดาเนินการออกหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผ่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือเดินทางและหนังสือนาขอรับการตรวจลงตรา (VISA)
ระหว่างการไปประชุม สัมมนา เจรจาธุรกิจ ปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
 ขั้นตอนที่ 1 (ผู้เดินทาง : ดาเนินการ)
1. หากมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดระยะเวลา หรือ ผู้เดินทางประสงค์จะอยู่ต่อ ณ ต่างประเทศ
ต้องดาเนิ น การทาหนั งสื อถึ งอธิบดี ผ่ านกองการเจ้าหน้ าที่ ผ่ านผู้ บั งคั บบัญชาต้นสั งกัด
ก่อนครบกาหนดระยะเวลา ที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม พร้อมชีแจงเหตุผลความจาเป็น
2. หนังสือจากผู้จัดแจ้งขอเปลี่ยนแปลงกาหนดระยะเวลาจากเดิม
 ขั้นตอนที่ 2 (กองการเจ้าหน้าที่ : ดาเนินการ)
ดาเนินการขออนุมัติให้ข้าราชการอยู่ต่อ ณ ต่างประเทศ โดยขออนุมัติต่ออธิบดี
เมื่อสิ้นเสร็จการไปไปประชุม สัมมนา เจรจาธุรกิจ ปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
 ขั้นตอนที่ 1 (ผู้เดินทาง : ดาเนินการ)
1. กรอกแบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
2. จัดทารายงานการไปประชุม สัมมนา เจรจาธุรกิจ ปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ ตามแบบฟอร์ม
ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 ขั้นตอนที่ 2 (กองการเจ้าหน้าที่ : ดาเนินการ)
ส่งรายงานการไปประชุม สัมมนา เจรจาธุรกิจ ปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ ถึงอธิบดี
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ผังกระบวนการการปฏิบัติงานกรณีศึกษาในประเทศ
กรณี เรี ยนด้วยทุนส่ วนตัว
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติ

กรณี เรี ยนด้วยทุนอื่นๆ

ข้าราชการดาเนินการ
ภายใน ธ.ค.
จัดประชุมคณะกรรมการฯ
ลาศึกษา

แจ้งผูล้ าศึกษาให้ส่งผลการ
ตอบรับจากมหาวิทยาลัย
บันทึกข้อมูล
ลงฐานข้อมูล

1วัน
ไม่สาเร็ จการศึกษา
ขอกลับเข้าปฏิบตั ิราชการ

แจ้งผลการประชุมให้
สังกัดผูข้ อลาทราบ
ดาเนินการ
ขออนุมตั ิ
ตัวบุคคล
ออกคาสั่งให้ขา้ ราชการ
ลาศึกษาและแจ้ง
สถาบันการศึกษา

ให้ผลู้ าศึกษาแจ้งวันหยุด
ราชการและจัดทาสัญญาฯ
1วัน

1วัน

1วัน

ติดตามผลการเรี ยน

ไม่สาเร็ จการศึกษา
ขอขยายการศึกษาต่อ

สาเร็ จการศึกษา

1วัน

ออกคาสั่งกลับ
ออกคาสั่งกลับ
เพิม่ วุฒิการศึกษา
ส่ งวิทยานิพนธ์ให้
กรมฯ ทราบ 1 เล่ม

จัดทาสัญญาฯ ขอขยาย
1วัน
แจ้งผลการอนุมตั ิ
ให้สังกัดทราบ
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ขั้นตอนการขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศ
ก่อนลาศึกษา
 ขั้นตอนที่ 1 (ผู้ลาศึกษา : ดาเนินการ)
1. ทาหนังสือถึงอธิบดี ผ่าน กองการเจ้าหน้าที่ ผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ภายในเดือนธันวาคม
ของแต่ละปี ขออนุมัติลาศึกษาภายในประเทศ ระบุสาขาวิชา ระยะเวลา และมหาวิทยาลัย
ให้ชัดเจน
2. หนังสือจากมหาวิทยาลัยตอบรับให้เข้ารับการศึกษา
3. หนังสือให้ทุนการศึกษา (กรณีได้รับทุน)
4. กรอกแบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
5. จัดทาสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ และสัญญาคาประกัน
 ขั้นตอนที่ 2 (กองการเจ้าหน้าที่ : ดาเนินการ)
1. กาหนดวัน ประชุมคณะกรรมการดาเนินการคัดเลื อกข้าราชการไปศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ
2. ดาเนินการขออนุมัติให้ข้าราชการลาศึกษาต่ออธิบดี พร้อมทังอนุญาตในแบบใบลาฯ และลงนาม
ในสัญญาฯ
3. ดาเนินการแจ้งมหาวิทยาลัย ขอส่งข้าราชการกรมฯ เข้ารับการศึกษา
4. ออกคาสั่ง กรมฯ อนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษา โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา
5. ดาเนินการแจ้งแหล่งทุนการศึกษา (กรณีได้รับทุน)
ขั้นตอนระหว่างการลาศึกษา
 ขั้นตอนที่ 1 (ผู้ลาศึกษา : ดาเนินการ)
1. จัดทาหนังสือถึงอธิบดี ผ่านกองการเจ้าหน้าที่ ผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ขอขยายระยะเวลา
ศึกษาต่อ โดยชีแจงเหตุผลความจาเป็น
2. ผู้ขออนุญาตลาศึกษาต่อ จะต้องรายงานผลการศึกษาให้กองการเจ้าหน้าที่ทราบทุกภาคการศึกษา
3. จัดทาสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ และสัญญาคาประกัน
 ขั้นตอนที่ 2 (กองการเจ้าหน้าที่ : ดาเนินการ)
1. จัดทาหนังสือถึงอธิบดีพร้อมทังแจ้งมหาวิทยาลัยอนุมัตใิ ห้ข้าราชการขยายระยะเวลาศึกษาต่อ
และลงนามในสัญญาฯ
2. ดาเนินการออกคาสั่ง กรมฯ อนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษาต่อ โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา
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ขั้นตอนขอรายงานตัวกลับเข้ารับราชการ
กรณีที่สาเร็จการศึกษา
 ขั้นตอนที่ 1 (ผู้ลาศึกษา : ดาเนินการ)
1. ผู้ขออนุญาตลาศึกษาต่อ กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “แบบรายงานขอกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการ” และแนบเอกสารหลักฐานการศึกษา ได้แก่ สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง
ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสาเนาระเบียนผลการศึกษา (Transcript of records)
ที่ระบุวันที่สาเร็จการศึกษา และทาหนังสือถึงอธิบดีเพื่อรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ขั้นตอนที่ 2 (กองการเจ้าหน้าที่ : ดาเนินการ)
1. เมื่อได้รับเรื่องขอรายงานตัว กลับจากผู้ล าศึกษาต่อ ให้ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานต่าง ๆ
ให้ครบถ้วน
2. จัดทาหนังสือถึงอธิบดีเพื่อให้ลงนามในคาสั่ง กรมฯ อนุญาตให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติราชการ
3. บันทึกข้อมูลลงในประวัติของผู้ลาศึกษาต่อและจัดเก็บเอกสารการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการเข้าแฟ้มประวัติของผู้ลาศึกษาต่อ
4. เมื่อได้รับวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัยแล้ว ทาหนังสือถึงอธิบดีเพื่อรับทราบ และเก็บรวบรวมไว้
ในห้องสมุด กรมฯ
กรณีที่สาเร็จการศึกษารายวิชาครบถ้วนแล้วแต่ยังคงเหลือวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัย
 ขั้นตอนที่ 1 (ผู้ลาศึกษา : ดาเนินการ)
1. ผู้ขอลาศึกษาต่อ กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “แบบรายงานขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ”
โดยระบุยังคงเหลือวิทยานิพนธ์
 ขั้นตอนที่ 2 (กองการเจ้าหน้าที่ : ดาเนินการ)
1. จัดทาคาสั่ง กรมฯ อนุญาตให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติราชการ
2. บันทึกข้อมูลลงในประวัติขอผู้ลาศึกษาต่อในฐานข้อมูลข้าราชการลาศึกษา
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ภาคผนวก
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน
ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัด การประชุมของทางราชการ
พ.ศ. 2524
3. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว 22 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๕๙ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน
ณ ตางประเทศ ใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน เพื่อเปนการกระจายอํานาจใหกับสวนราชการ
ในการพิจารณาอนุมัติใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ
ลดขั้นตอนการดําเนินงานใหมีความรวดเร็วขึ้น และสนับสนุนใหขาราชการพัฒนาตนเอง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒
(๒) ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๑๘
(๓) ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๑๘
(๔) ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๒๐
(๕) ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๒๓
(๖) ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๒๕
(๗) ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๓๓

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๕๙ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙

(๘) ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๙) ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ผูมีอํานาจอนุมัติ” หมายความวา
(๑) นายกรัฐ มนตรีหรือรัฐ มนตรี สําหรับตําแหนงขาราชการผูดํารงตําแหนงปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา หรือหัวหนาสวนราชการ
ที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
(๒) ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง รองปลัดกระทรวงผูทําหนาที่หัวหนากลุม ภารกิจ หรือ
หัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา หรือหัวหนาสวนราชการที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือ
อธิบดี สําหรับขาราชการในสังกัด
(๓) หัวหนาสวนราชการซึ่งไมมีฐานะเปนกรม สําหรับขาราชการในสวนราชการซึ่งไมมีฐานะ
เปนกรม
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรมหรือสวนราชการที่ไมมีฐานะเปนกรมแตมีหัวหนาสวนราชการเปนอธิบดีหรือเทียบเทา
ทั้งนี้ ที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของฝายบริหาร
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการที่อยูในสังกัดสวนราชการ ยกเวนขาราชการทหาร
และขาราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงกลาโหม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ
“ศึกษา” หมายความวา การเพิ่ม พูนความรูดวยการเรียน หรือการวิจัย ตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพ เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรอง
และหมายความรวมถึงการฝกฝนภาษาและการรับคําแนะนํากอนเขาศึกษา และการฝกอบรมหรือการดูงาน
ที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือตอจากการศึกษานั้นดวย
“ฝกอบรม” หมายความวา การเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ หรือประสบการณ ดวยการเรียน
หรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝกอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินงานตาม
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โครงการแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการและการประชุม เชิงปฏิบัติการ
ทั้งนี้ โดยมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรอง และ
หมายความรวมถึงการฝกฝนภาษาและการรับคําแนะนํากอนเขาฝกอบรมหรือการดูงานที่เปนสวนหนึ่ง
ของการฝกอบรมหรือตอจากการฝกอบรมนั้นดวย
“ปฏิบัติการวิจัย” หมายความวา การทํางานวิจัยเพื่อนําผลที่ไดรับมาใชประโยชนของสวนราชการ
โดยตรง ซึ่งไมรวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือฝกอบรม โดยตองอยูภายใตหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) ผูวิจัยจะตองเปนนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่เปนประโยชน และไดตีพิมพเผยแพรในระดับ
นานาชาติแลว อยางนอยสองผลงาน
(๒) เปนการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล โครงการหรือแผนงานที่สวนราชการ
ดําเนินงานอยูหรือเตรียมที่จะดําเนินงาน และหัวขอวิจัยเปนสวนหนึ่งของแผนงานวิจัยของสวนราชการนั้น ๆ
ซึ่งกําหนดผูรับผิดชอบและมีงบประมาณรองรับชัดเจนหรือหากเตรียมที่จะดําเนินการจะตองมีแผนงาน
รองรับที่ชัด เจน ที่จะใหขาราชการกลับมาดําเนิน การวิจัยตอไป และหัวข อวิจัยเปน ประโยชนต อ
ประเทศไทยโดยตรง
(๓) เปนการปฏิบัติการวิจัยที่หัวขอการวิจัยอยูในโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลไทย
หรือสวนราชการ กับรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศ หรือนิติบุคคล
ตางประเทศ โดยเปนการปฏิบัติการวิจัยซึ่งเจาของทุนใหแกสวนราชการโดยตรง
(๔) คาใชจายในการปฏิบัติการวิจัยและคาครองชีพสําหรับขาราชการที่ไดรับอนุมัติใ หไป
ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ตลอดจนคาพาหนะเดินทางไปกลับ จะตองไมเบิกจายจากเงินงบประมาณ
และจะตองไมเปนไปในลักษณะวาจาง
(๕) เปน การปฏิบัติก ารวิจัย ตามโครงการและแผนปฏิบัติ งานที่ไ ดรับความเห็น ชอบจาก
สวนราชการเจาสังกัดแลว
“ดูงาน” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูและประสบการณ ดวยการสังเกตการณ และ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
“ทุน” หมายความวา เงินคาใชจายเพื่อการศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน และ
เพื่อการครองชีพระหวางศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน และหมายความรวมถึงเงินคาพาหนะ
เดินทางเพื่อการนี้ดวย แตไมรวมถึงเงินที่ไดรับเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
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“ทุนประเภท ๑” หมายความวา ทุนดังตอไปนี้
(ก) ทุน ที่สวนราชการเปน ผูใ ห ทั้งนี้ ไมวาทุน นั้น จะจายจากงบประมาณรายจาย หรื อ
จากเงินอื่นใดของทางราชการ
(ข) ทุนที่รัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศ หรือนิติบุคคล
ตางประเทศมอบใหแ กรัฐบาลไทยเพื่อสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ณ ตางประเทศ และรัฐบาลไทยตกลงรับทุนนั้น ตามที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
จะไดประกาศใหทราบ ทั้งนี้ ไมวาทุนนั้นจะใหผานสวนราชการ หรือผูไดรับทุนโดยตรง หรือจะให
โดยวิธีการอื่นใด
(ค) ทุนที่นิติบคุ คลหรือบุคคลธรรมดาในประเทศ มอบใหแกสวนราชการ เพื่อสงขาราชการ
ไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ตางประเทศ โดย ก.พ. หรือผูที่ ก.พ. มอบหมาย
พิจารณาเห็นชอบ
“ทุนประเภท ๒” หมายความวา ทุนอื่นที่ไมใชทุนประเภท ๑
ขอ ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ โดยใหสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒ นาระหวางประเทศดําเนิน การเกี่ยวกับปญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบนี้
หากไมไดขอยุติใหนําเสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
หมวด ๑
คณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ

ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการ
ไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ” เรียกโดยยอวา “ก.ข.ต.” ประกอบดวย
เลขาธิการ ก.พ. เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา
อธิ บ ดีก รมบั ญ ชีก ลาง ผู อํ า นวยการสํา นั กงานความร ว มมื อ เพื่ อ การพัฒ นาระหวา งประเทศ และ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เปนกรรมการ
ใหเ ลขาธิ การ ก.พ. แต งตั้ งข าราชการในสํา นัก งาน ก.พ. เป น กรรมการและ
เลขานุการ และเปนผูชวยเลขานุการจํานวนสองคน
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ขอ ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดโครงการศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ
(๒) สนับสนุนใหขาราชการเขารวมในโครงการศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน
ณ ตางประเทศ ที่ไดกําหนดไว
(๓) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการในการอนุมัติใหขาราชการไปศึกษา
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานหรือปฏิบัติงาน
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๕) พิจารณาและวินิจฉัยปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
(๖) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดที่จําเปนหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้
หมวด ๒
การศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ

ขอ ๘ การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ใหสวนราชการพิจารณา
ถึงหลักการ ดังตอไปนี้
(๑) ความจําเปนและความตองการของทางราชการที่จะไดผูที่มีความรูความชํานาญในสาขาวิชา
และระดับความรูที่เหมาะสมแกหนาที่ที่กําหนด ซึ่งตองกําหนดโครงการศึกษาหรือฝกอบรม และแผนงาน
หรือโครงการที่จะใหขาราชการผูนั้นกลับมาปฏิบัติงานไวลวงหนาเปนการแนนอน
(๒) สาขาวิชาและระดับความรูที่จะใหขาราชการไปศึกษา ณ ตางประเทศ นั้น ตองเปนสาขา
และระดับที่ทางราชการตองการมาก ซึ่งไมมีการศึกษาในประเทศ หรือมีแตยังไมเพียงพอหรือไมสูงพอ
ซึ่งโดยปกติจะใหไปศึกษาไดเฉพาะในระดับที่สูงกวาปริญญาตรีและไมสูงกวาปริญญาโท
ถ าส วนราชการใดมี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จะต อ งใช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
จากตางประเทศในสาขาวิชาที่สําคัญมาก และจะใหขาราชการไปศึกษาในระดับนั้นก็ดี หรือตองการ
จะใชผูมีความรูระดับปริญญาเอกเปนพิเศษ และจะใหขาราชการไปศึกษาในระดับนั้นก็ดี ใหผูมีอํานาจ
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ตามขอ ๑๑ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ หรือขอ ๑๕ แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติเปนพิเศษ ตามควรแกกรณี
เปนราย ๆ ไป แตสําหรับการอนุมัติใหไปศึกษาระดับปริญญาเอก โดยปกติ จะอนุมัติใหเฉพาะผูที่
จะกลับมาทําการสอนในระดับที่สวนราชการยืนยันเหตุผ ลความจําเปน ที่ชัดเจนวาตอ งใชผูมีคุณวุฒิ
ในระดับปริญญาเอก หรือกลับมาทําการวิจัย หรือผูที่มีผลการศึกษาดีเดนเปนพิเศษ หรือ ก.พ. หรือผูที่ ก.พ.
มอบหมาย อาจจะพิจารณาใหตามเหตุผลความจําเปนเฉพาะกรณีก็ได
ขอ ๙ การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ สวนราชการเจาสังกัด
ตองพิจารณาถึงอัตรากําลังที่มีอยู โดยใหมีผูอยูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมใ หเสียราชการ และไมตอง
ตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
ขอ ๑๐ ขาราชการที่จะไปศึกษา ณ ตางประเทศ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) เปนขาราชการที่เมื่อศึกษาเสร็จแลว จะตองมีเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใชไดครบ
กอนเกษี ยณอายุ ราชการ การชดใชเ วลาราชการนี้ใ หร วมถึ งการปฏิบัติ ราชการชดใชก ารลาศึ กษา
ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยเดิมที่คางอยูดวย
(๒) เปนผูที่มีวันรับราชการเปนขาราชการติดตอกันมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป แตถามี
ความจําเปนอยางยิ่งสวนราชการใดจะใหขาราชการที่มีวันรับราชการไมครบหนึ่งปไปศึกษา ณ ตางประเทศ
ก็ได แตตองเปนผูที่พนการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว
(๓) เปนผูมีความรูภาษาตางประเทศที่จะใชในการศึกษานั้นได ซึ่งตองมีความรูภาษานั้น ๆ
ในระดับที่ ก.พ. กําหนด ยกเวนทุนประเภท ๑ (ข) ใหเปนไปตามที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศกําหนด
(๔) เปน ผูมีรางกายสมบูรณและมีสุขภาพอนามัยดีพอที่จะไปศึกษา ณ ตางประเทศได
โดยผ า นการตรวจรั บ รองจากคณะกรรมการแพทย ข อง ก.พ. หรื อ สถานพยาบาลของรั ฐ ตามที่
คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. กําหนด สําหรับผูไปศึกษาดวยทุนประเภท ๑ (ข) จะใหแพทยอื่น
ที่ทางการของประเทศที่จะไปศึกษาเปนผูตรวจรับรองก็ได แตหากประเทศที่จะไปศึกษามิไดกําหนดให
ตองตรวจรางกาย ตองผานการตรวจรางกายโดยคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. หรือสถานพยาบาล
ของรัฐตามที่คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. กําหนด
(๕) เปนผูที่ไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟองคดีอาญา เวนแต
กรณีถูกฟองคดีอาญาในความผิดที่ไมอยูในขายตองรอการเลื่อนขั้นเงิน เดือน ตามกฎ ก.พ. วาดวย
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
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ขอ ๑๑ การใหขาราชการที่ไดรับทุนรัฐบาลไทย ตามที่ ก.พ. หรือผูทําการแทน ก.พ.
จัดการสอบแขงขันไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ และการใหอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนเดิม
ให ก.พ. หรือผูที่ ก.พ. มอบหมายพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๑๒ ภายใตบังคับขอ ๑๑ การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ
ดวยทุนประเภท ๑ (ก) หรือทุน ประเภท ๑ (ค) และการใหอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนเดิม
เมื่ อผู มี อํา นาจอนุ มั ติไ ด สั่ง อนุมั ติแ ล ว ให ส วนราชการเจ าสั ง กัด รายงานให ก.พ. หรือ ผู ที่ ก.พ.
มอบหมายทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูมีอํานาจอนุมัติสั่งอนุมัติ พรอมทั้งแจงวันกําหนดเดินทาง
และสงเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) หลักฐานการไดรับทุน ซึ่งระบุลักษณะทุน จํานวนทุน และระยะเวลาใหทุน
(๒) โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม พรอมหนังสือตอบรับของสถานศึกษาหรือ
สถานฝกอบรม
(๓) บันทึกแสดงเหตุผลความจําเปน และความตองการของทางราชการที่จะตองใหขาราชการ
ผูนั้นไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ตลอดจนแผนงานหรือโครงการ ที่จะใหขาราชการผูนั้น
กลับมาปฏิบัติราชการตามขอ ๘
(๔) ผลการตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรั ฐ
ตามที่คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. กําหนด
(๕) เอกสารอื่นตามที่ ก.พ. กําหนด
ขอ ๑๓ การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ดวยทุนประเภท ๑ (ข)
ใหสวนราชการเจาสังกัด และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทําความตกลงกันกอน
โดยสวนราชการเจาสังกัดตองสงเอกสารดังตอไปนี้ เพื่อ ใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒ นา
ระหวางประเทศพิจารณา
(๑) โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม เวนแตกรณีที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศเปนผูจัดสรรทุนใหเอง
(๒) บันทึกแสดงเหตุผลความจําเปน และความตองการของทางราชการที่จะตองใหขาราชการ
ผูนั้นไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ตลอดจนแผนงานหรือโครงการ ที่จะใหขาราชการผูนั้น
กลับมาปฏิบัติราชการตามขอ ๘
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เมื่อรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศ หรือนิติบุคคลตางประเทศ
ไดอนุมัติใหทุนหรือใหอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนเดิมสําหรับขาราชการผูนั้นแลว ใหสํานักงาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศแจงไปยังสวนราชการเจาสังกัด เพื่อเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
พิจารณา เมื่อไดรับอนุมัติแลวขาราชการผูนั้น จึงจะออกเดิน ทางไปตางประเทศ หรืออยูศึกษาหรือ
ฝกอบรมตอไปได แลวใหสวนราชการเจาสังกัดแจงรายชื่อผูรับทุน พรอมทั้งระยะเวลาใหทุนและ
วัน กําหนดเดิน ทางให ก.พ. หรือผูที่ ก.พ. มอบหมาย และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒ นา
ระหวางประเทศทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูมีอํานาจอนุมัติสั่งอนุมัติ
ขอ ๑๔ การใหขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม
ณ ตางประเทศ จะกระทํามิได
ขอ ๑๕ การใหขาราชการไปศึกษาหรือ ฝกอบรม ณ ตางประเทศ ดวยทุน ประเภท ๒
ใหสวนราชการเจาสังกัดดํา เนิน การใหเ ปน ไปตามหลัก เกณฑและวิธี การที่กําหนดไวใ นระเบียบนี้
หรือที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม เพื่อเสนอผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ
ในการอนุมัติทุกครั้งใหสวนราชการเจาสังกัดแจงสํานักงาน ก.พ. ทราบเพื่อการติดตามผล
ภายในเจ็ดวัน นับ แตวัน ที่ผูมีอํานาจอนุมัติสั่งอนุมัติ ในการแจงสํานั กงาน ก.พ. ใหจัดสงเอกสาร
หลักฐานดังตอไปนี้ เพื่อประกอบการติดตามผล
(๑) โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม พรอมหนังสือตอบรับจากสถานศึกษาหรือ
สถานฝกอบรม
(๒) บัน ทึก ของส วนราชการเจ าสั งกั ดแสดงเหตุ ผ ลความจํา เป น และความตอ งการของ
ทางราชการ ที่ใหขาราชการผูนั้นไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ตลอดจนแผนงานหรือโครงการ
ที่จะใหขาราชการผูนั้นกลับมาปฏิบัติราชการตามขอ ๘
(๓) ผลการตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรั ฐ
ตามที่คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. กําหนด
(๔) เอกสารอื่นตามที่ ก.พ. กําหนด
ขอ ๑๖ ใหสวนราชการทําสัญญาผูกมัดใหขาราชการที่ไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ
กลับมารับราชการตามแผนงานหรือโครงการ และในสวนราชการที่ทางราชการกําหนดเปนระยะเวลา
เทากับระยะเวลาที่ศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ
ขาราชการผูใดไมไดรับราชการตามสัญญา ตองชดใชเงินใหแกทางราชการ ดังนี้
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(๑) สําหรับผูไปศึกษา หรือฝกอบรม ดวยทุน ประเภท ๑ (ก) หรือทุน ประเภท ๑ (ค)
ใหชดใชทุน เงินเดือนที่ไดรับระหวางศึกษา หรือฝกอบรม และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ กับใหใชเงิน
อีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับ
แกทางราชการอีกดวย
(๒) สําหรับผูไปศึกษา หรือฝกอบรม ดวยทุนประเภท ๑ (ข) ใหชดใชเงินเดือนที่ไดรับ
ระหวางศึกษา หรือฝกอบรม และเงิน ที่ทางราชการจายชวยเหลือ กับใหใชเงิน อีกจํานวนหนึ่งเทา
ของจํานวนเงินเดือนและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย
สําหรับสวนที่เปนเงินทุนที่ไดรับใหชดใชเปนเบี้ยปรับรายเดือน ตามจํานวนที่กระทรวงการคลัง
และสํานั กงานความรว มมือเพื่ อการพัฒ นาระหวางประเทศกํ าหนดขึ้น โดยใชฐ านอัตราค าใชจา ย
ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดสําหรับผูไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ เปนเกณฑ
(๓) สําหรับผูไปศึกษา หรือฝกอบรม ดวยทุนประเภท ๒ ใหชดใชเงินเดือนที่ไดรับระหวางศึกษา
หรือฝกอบรม และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ กับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนเงินเดือน
และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย
ในกรณีที่ผไู ปศึกษา หรือฝกอบรม กลับมาแลวรับราชการไมครบกําหนด ตามสัญญา ใหลดเงิน
ที่จะตองใชและเบี้ยปรับตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ลงตามสวน
กรณีขาราชการที่อยูในระหวางปฏิบัติราชการชดใช แตโอนไปรับราชการที่สวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐ แหงใหม โดยไดรับอนุมัติผอนผัน ใหนับเวลาที่ไปปฏิบัติราชการดังกลาวเปน เวลา
รับราชการชดใชทุน ตอเนื่อง ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ แหงใหมนั้นรับโอนทั้งสิทธิและ
หนาที่ตามสัญญาที่กําหนดในระเบียบนี้ดวย
การทําสัญญาตามขอนี้ ใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๑๗ ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ จะเปลี่ยนแปลง
กําหนดระยะเวลา สถานศึกษาหรือฝกอบรม หรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม จากที่ไดรับอนุมัติไวได
ตอเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนไปตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่ ก.พ. กําหนด และไดรับอนุมัติจาก
ผูมีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ก.พ. หรือผูที่ ก.พ. มอบหมายสําหรับผูไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนรัฐบาลไทย
(๒) ผูมีอํ านาจอนุ มัติ สํา หรั บผู ไปศึ กษาหรือ ฝก อบรมด วยทุน ประเภท ๑ (ก) และทุ น
ประเภท ๑ (ค) ยกเวนกรณีตาม (๑)
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(๓) ผูมีอํานาจอนุมัติ และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศสําหรับ
ผูไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนประเภท ๑ (ข)
(๔) ผูมีอํานาจอนุมัติ สําหรับผูไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนประเภท ๒
เมื่ อพิ จ ารณาและดํ าเนิ น การไปแล วเปน ประการใด ต อ งแจง ใหสํ า นัก งาน ก.พ. ทราบ
เพื่อติดตามผล ทั้งนี้ ภายในกําหนดเวลาไมเกินสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ผูมีอํานาจอนุมัติสั่งการ
ขอ ๑๘ ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ดวยทุนใด ๆ
หากประสงคจะอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนประเภท ๒ หลังจากครบกําหนดที่ไดรับอนุมัติแลว
ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเกี่ยวกับผลการศึกษาหรือฝกอบรมที่ผานมาแลว และคําชี้แจงเหตุผ ล
ความจําเปนที่จะตองอยูศึกษาหรือฝกอบรมตออีก ใหสวนราชการเจาสังกัดพิจารณา โดยปกติไมนอยกวา
หกสิบวันกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติไวเดิมเพื่อสวนราชการเจาสังกัดจะไดทําความเห็นรายงาน
ใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา และรายงานใหสํานักงาน ก.พ. ทราบตอไป เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติสั่งอนุมัติ
ใหอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอไดเปนเวลาเทาใด จึงจะอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอไดตามระยะเวลาที่ไดรับ
อนุมัตินั้น
สําหรับขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ดวยทุนประเภท ๑ (ข)
ตองไดรับอนุมัติจากสํานักงานความรว มมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศกอ นแลวจึงดําเนิน การ
ตามวรรคหนึ่งได
หมวด ๓
การปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ

ขอ ๑๙ การใหขาราชการไปปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ สวนราชการเจาสังกัดตองพิจารณา
ถึงอัตรากําลังที่มีอยูโดยใหมีผูอยูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมใหเสียราชการ และไมตองตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
โดยขาราชการที่จะไปปฏิบัติการวิจัยจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(๒) เปนผูที่มีวันรับราชการเปนขาราชการติดตอกันมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป แตถามี
ความจําเปน อยางยิ่งสวนราชการใดจะใหขาราชการที่มีวันรับราชการไมครบหนึ่งปไปปฏิบัติการวิจัย
ณ ตางประเทศ ก็ได แตตองเปนผูที่พนการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว
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(๓) เปนผูที่สวนราชการเจาสังกัดรับรองวามีประสบการณใ นดานการวิจัย หรืองานสอน
หรือปฏิบัติงานรับผิดชอบในเรื่องที่จะทําการวิจัยมาแลวไมนอยกวาสองป และมีความเหมาะสมในการปฏิบัติ
การวิจัย
(๔) สําหรับผูที่เคยไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
มาแลว จะตองกลับมาปฏิบัติราชการเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด จึงจะไดรับ
การพิจารณาใหไปปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศได
ขอ ๒๐ การใหขาราชการไปปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา
อนุมัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือที่กําหนดเพิ่มเติม เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติสั่งอนุมัติแลว
ใหสวนราชการรายงานใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ เพื่อติดตามผลภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูมีอํานาจ
สั่งอนุมัติ ในการแจงสํานักงาน ก.พ. ใหสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้เพื่อประกอบการติดตามผล
(๑) โครงการพรอมทั้งแผนปฏิบัติการวิจัยโดยสมบูรณ ซึ่งตองแสดงกําหนดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติการวิจัยโดยละเอียด
(๒) บัน ทึกของสวนราชการเจาสั งกัดซึ่งแสดงเหตุผลความจํ าเปน ที่จะตอ งใหขาราชการ
ไปปฏิบัติการวิจัย ความสอดคลองของนโยบายรัฐบาล โครงการวิจัยกับแผนงานของหนวยงาน และ
โครงการวิจัยที่ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนและงบประมาณ รวมทั้งประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ
(๓) รายละเอียดขอตกลงเกี่ยวกับการไปปฏิบัติการวิจัย
(๔) รายละเอียดอัตรากําลังที่ขาราชการผูนั้นสังกัดอยู
(๕) ผลงานวิจัยของขาราชการที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
ขอ ๒๑ ขาราชการที่ไปปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ตองปฏิบัติดังนี้
(๑) จะขยายกํ า หนดระยะเวลาหรื อ เปลี่ ย นแปลงโครงการวิ จั ย จากที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ไ ว ไ ด
ตอ เมื่ อได รั บอนุ มั ติจากผูมี อํ านาจอนุมั ติ เมื่ อได รั บอนุ มั ติ แล วจึ งจะปฏิบั ติ การวิ จั ยต อไปได และให
สวนราชการรายงานใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ ภายในสิบหาวันนับจากวันที่อนุมัติ แตสวนราชการจะอนุมัติ
ใหข าราชการอยู ปฏิบั ติการวิจั ย ณ ตางประเทศไดไ มเกิ น สองปนั บ แต วัน ที่ เริ่ม ไปปฏิบัติ การวิจั ย
ณ ตางประเทศ
(๒) จะอยูศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตอมิได
(๓) รายงานความกาวหนาของการปฏิบัติการวิจัยใหสวนราชการเจาสังกัดทราบทุกหกเดือน
และจะตองสงรายงานผลการปฏิบัติการวิจัยฉบับสมบูรณจํานวนสองฉบับไปยังสํานักงาน ก.พ. ภายใน
สี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นสุดโครงการปฏิบัติการวิจัย
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ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ เมื่อไดกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการแลว
ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ สําหรับผูที่ไปปฏิบัติการวิจัยดวยทุนประเภท ๑ (ข)
ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทราบดวย
โดยใหรายงานภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
ขอ ๒๒ ใหนําความในขอ ๑๔ และขอ ๑๖ มาใชบังคับกับการใหขาราชการไปปฏิบัติ
การวิจัย ณ ตางประเทศ โดยอนุโลม
หมวด ๔
การดูงาน ณ ตางประเทศ

ขอ ๒๓ การดูงาน ณ ตางประเทศ ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) การใหขาราชการดูงานโดยเปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือฝกอบรม หรือตอจากการศึกษา
หรือฝกอบรมอันถือเปนการศึกษาหรือฝกอบรมดวย ตองดําเนินการตามที่กําหนดไวสําหรับกรณีศึกษา
หรือฝกอบรม
(๒) การใหขาราชการดูงานดวยทุนประเภท ๑ (ก) ทุนประเภท ๑ (ค) หรือทุนประเภท ๒
ใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ
(๓) การใหขาราชการดูงานดวยทุนประเภท ๑ (ข) ใหสวนราชการเจาสังกัด และสํานักงาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ทําความตกลงกันกอนแลวดําเนินการเพื่อเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติพิจารณาอนุมัติ
(๔) เปนการดูงานที่มีระยะเวลาไมเกินสิบหาวันตามหลักสูตรหรือโครงการหรือแผนการดูงาน
ตางประเทศ หากมีระยะเวลาเกินกําหนดใหดําเนินการเปนการฝกอบรม
ขอ ๒๔ ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปดูงาน ณ ตางประเทศ จะเปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลา
สถานที่ หรือแนวการดูงานจากที่ไดรับอนุมัติไวไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติแลว แตถามี
ความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงระยะเวลา สถานที่หรือแนวการดูงานโดยกะทันหันซึ่งไมอาจรอการอนุมัติได
ใหรีบรายงานใหผูมีอํานาจดังกลาวทราบ พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลความจําเปนดวย ทั้งนี้ หากระยะเวลา
ในการดูงานครั้งกอนรวมการขยายเวลาในครั้งนี้เกินสิบหาวัน ใหดําเนิน การขยายเวลาครั้งนี้เปนการ
ฝกอบรม

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๕๙ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ขอ ๒๕ ใหนําความในขอ ๑๔ มาใชบังคับกับการใหขาราชการไปดูงาน ณ ตางประเทศ
โดยอนุโลม
หมวด ๕
การกํากับดูแลขาราชการ

ขอ ๒๖ ข า ราชการที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห ไ ปศึ ก ษา ฝ ก อบรม ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย หรื อ ดู ง าน
ณ ตางประเทศ ตองอยูในความดูแลของสวนราชการเจาสังกัด และ ก.พ. หรือผูที่ ก.พ. มอบหมาย
ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งและคําแนะนําของสวนราชการเจาสังกัด และ ก.พ. หรือผูที่
ก.พ. มอบหมายใหดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศโดยเครงครัด และตองรายงานความกาวหน า
ในการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ใหสวนราชการเจาสังกัดและผูดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศ
เพื่อทราบดวย
สําหรับขาราชการที่ไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน ณ ตางประเทศดวยทุน
ประเภท ๑ (ข) นอกจากตองปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแลว ตองอยูใ นความดูแ ลของเจาหนาที่ซึ่งไดรับ
มอบหมายจากรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศ หรือนิติบุคคล
ตางประเทศ ที่ใหทุนแกขา ราชการผูนั้นอีกดวย
ขอ ๒๗ ข า ราชการที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห ไ ปศึ ก ษา ฝ ก อบรม ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย หรื อ ดู ง าน
ณ ตางประเทศ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
หรือดูงานกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ ตองรีบเดินทางกลับใหถึงประเทศไทยและรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติราชการภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
(๑) ภายในระยะเวลาไมเกิน ยี่สิบวัน สําหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย เกินหนึ่งป
(๒) ภายในระยะเวลาไมเกิน สิบวัน สําหรับผูที่ไดรับอนุมัติใ หไปศึกษา ฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย เกินหกเดือน
(๓) ภายในระยะเวลาไมเกิน หา วัน สําหรับผู ที่ไดรับอนุมัติใ หไปศึกษา ฝ กอบรม หรื อ
ปฏิบัติการวิจัย ไมเกินหกเดือน
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(๔) ภายในระยะเวลาไมเกินสองวัน สําหรับผูไดรับอนุมัติใหไปดูงาน
เมื่ อ ได ร ายงานตั ว เข า ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการตามวรรคหนึ่ ง แล ว ให ร ายงานผลการศึ ก ษา
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานตอผูบังคับบัญชาโดยดวนตอไป
ขอ ๒๘ เมื่อขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ณ ตางประเทศ ไดกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการแลว ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานให ก.พ. หรือ
ผูที่ ก.พ. มอบหมายทราบ สําหรับผูไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ดวยทุนประเภท ๑ (ข)
ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทราบดวย
ทั้งนี้ ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
บทเฉพาะกาล

ขอ ๒๙ ข า ราชการผู ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห ไ ปศึ ก ษา ฝ ก อบรม ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย หรื อ ดู ง าน
ณ ตางประเทศ ตามระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๑๒ และที่แกไขเพิ่มเติม อยูใ นวันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรีนี้มีผลใชบังคับใหถือวา
ขาราชการผูนั้น ไดรับอนุมัติใ หไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
และการจัดการประชุมของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๔
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัด
การประชุมของทางราชการ คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติใ ห้เดินทางไป
ราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔”
ข้อ ๒ ๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการทุกประเภทและลูกจ้างของส่วนราชการ แต่ไม่
รวมถึงข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา และลูกจ้างของสํานักงาน
เลขาธิการรัฐสภากับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้
แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“การเดินทางไปราชการ” หมายความว่า การเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมในประเทศ การประชุมใน
ต่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศ ในหน้าที่ราชการหรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการด้วย แต่ไม่
รวมถึงการเดินทางไปรับราชการประจําในต่างประเทศ และการเดินทางตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไป
ศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
“การประชุมในประเทศ” หมายความรวมถึง การสัมมนาการประชุมที่เรียกชื่ออย่างอื่น และ
การฝึกอบรมด้วย แต่ไม่รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือการประชุมอื่นในลักษณะ
เดียวกัน และการประชุมประสานงานระหว่างส่วนราชการและหรือรัฐวิสาหกิจ
“การประชุมในต่างประเทศ” หมายความรวมถึงการสัมมนา การประชุมที่เรียกชื่ออย่างอื่น
การเจรจาธุรกิจ และการปฏิบัติงานอื่นใดด้วย
“การประชุมระหว่างประเทศ” หมายความว่า การประชุมซึ่งองค์การระหว่างประเทศจัดให้มี
ขึ้น และให้หมายความรวมถึงการประชุมที่รัฐบาลของประเทศหนึ่งประเทศใดจัดขึ้น โดยมีผู้แทนจากสอง
ประเทศขึ้นไปเข้าร่วมประชุมด้วย
“องค์การระหว่างประเทศ” หมายความรวมถึงองค์การระหว่างรัฐบาลและองค์การเอกชน
ระหว่างประเทศด้วย
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๘/ตอนที่ ๒๐๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๕/๗ ธันวาคม ๒๕๒๔

“รัฐมนตรีเจ้าสังกัด” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง และ
หมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงด้วย
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดกระทบวงด้วย
“อธิบดี” หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรมด้วย
แต่ไม่รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง
“หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมซึ่งขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
“ผู้แทนรัฐบาล” หมายความว่า บุคคลซึ่งรัฐบาลไทยแต่งตั้งให้ไปประชุมในประเทศหรือ
ต่างประเทศในนามรัฐบาล
“คณะผู้ แ ทน” หมายความว่ า คณะบุ ค คลซึ่ ง เดิ น ทางไปร่ ว มประชุ ม ในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ โดยมีผู้ร่วมคณะคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะ
ข้อ ๖ ในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ หรือการจัดการประชุมตามระเบียบนี้
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องเบิกจากเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใดของทางราชการ ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติพิจารณาใน
ด้านการเงินก่อนด้วย
ข้อ ๗ ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าองค์การใดจะเป็นองค์การระหว่างประเทศตามระเบียบนี้หรือไม่
ก็ดี การเข้ า ร่ว มประชุม เรื่ อ งใดเป็ น การเข้ าร่ ว มประชุ ม ในระดั บ ผู้แ ทนรัฐ บาล หรื อ คณะผู้แ ทนรั ฐ บาลก็ ดี
ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้วินิจฉัย
ข้อ ๘ การเดินทางไปราชการของนายกรัฐมนตรีทุกกรณี ให้อยู่ในดุลพินิจของนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือผู้มีอํานาจตามระเบียบนี้ ได้มีคําสั่งให้ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างผู้ใดเดินทางไปราชการ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาได้อนุมัติการเดินทางตามคําสั่งนั้น และให้ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างผู้นั้นรายงานผู้มีอํานาจตามระเบียบนี้ทราบด้วย
ข้อ ๑๐ ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
การตี ค วามและวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาตามวรรคหนึ่ ง ปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี จ ะขอความเห็ น
จากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้

หมวด ๑
การขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ส่วนที่ ๑
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ข้ อ ๑๑ ภายใต้ บังคับข้อ ๑๒ ให้ ผู้บังคั บบั ญชาดังต่ อไปนี้ เป็ นผู้มีอํา นาจพิ จารณาอนุมั ติ
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
(๑) นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐ บาล สําหรับการเดินทางของข้าราชการการเมือง
ทุ กตําแหน่ ง นอกจากรองนายกรั ฐ มนตรี รัฐมนตรีว่ าการกระทรวง รัฐมนตรีประจําสํ านักนายกรั ฐ มนตรี
รั ฐมนตรีว่าการทบวง รั ฐ มนตรี ช่วยว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่ าการทบวง เลขานุ การรั ฐมนตรี และ
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สําหรับการเดินทางของปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง
เลขานุการรัฐมนตรี และผู้ชว่ ยเลขานุการรัฐมนตรี
(๓) ปลัดกระทรวง สําหรับการเดินทางของอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการและลูกจ้าง
ทุกตําแหน่งในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดทบวง และสํานักงานเลขานุการ รัฐมนตรี เว้นแต่
ข้าราชการการเมือง
(๔) อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง สําหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้าง
ทุกตําแหน่งในสังกัด
(๕) ผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้างในราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคในจังหวัดนั้นทุกตําแหน่ง
ผู้มีอํานาจตามข้อนี้ จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้ผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ
เป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรแทนก็ได้
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการทบวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วย
ว่าการทบวง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้เดินทาง แต่ให้รายงานนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี
เพื่อทราบก่อนการเดินทางด้วย
ข้อ ๑๒ ผู้มีอํานาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร และ
ข้าราชการฝ่ายตุลากร ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงยุติธรรมกําหนด แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ ๒
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ข้อ ๑๓ ภายใต้บังคับข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
(๑) นายกรัฐ มนตรี ในฐานะหัวหน้ ารัฐ บาล สําหรั บการเดิ น ทางของรองนายกรั ฐ มนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการทบวง และข้าราชการการเมือง
ทุกตําแหน่ง นอกจากเลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

(๒) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สําหรับการเดินทางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วย
ว่าการทบวง ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง เลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
(๓) ปลั ด กระทรวง สํ าหรั บ การเดิน ทางของข้ าราชการและลู ก จ้ า งทุ ก ตํ า แหน่ งในสั งกั ด
กระทรวงหรือทบวง
(๔) หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง สําหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้างทุกตําแหน่งซึ่ง
เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เว้นแต่ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดราชบัณฑิตยสถาน
สําหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดราชบัณฑิตยสถาน
ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือผู้ที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ
ข้ อ ๑๔ การเดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศของผู้ แ ทนรั ฐ บาล คณะผู้ แ ทนรั ฐ บาลหรื อ
คณะผู้แทน ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ
(๑) นายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะหั ว หน้ า รั ฐ บาล สํ า หรั บ การเดิ น ทางของผู้ แ ทนรั ฐ บาล หรื อ
คณะผู้แทนรัฐบาล เพื่อเข้าร่วมการประชุมในระดับรัฐมนตรี
(๒) รั ฐมนตรี เจ้าสังกัดสําหรับการเดินทางของผู้แ ทนรัฐ บาลหรือคณะผู้ แทนรัฐบาลเพื่อ
เข้าร่วมการประชุมในระดับต่ํากว่ารัฐมนตรี และการเดินทางของคณะผู้แทนซึ่งมิใช่คณะผู้แทนรัฐบาล
สําหรับการเดินทางเป็นคณะตาม (๒) ถ้าคณะผู้แทนประกอบด้วยข้าราชการหรือลูกจ้างสังกัด
หลายกระทรวง ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของเจ้าของเรื่องในการเดินทางครั้งนั้นเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการเดินทาง
ของผู้ แ ทนทั้ ง คณะ แต่ ต้ อ งไดรั บ ความยิ น ยอมจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งตามข้ อ ๑๓
ซึ่งรวมอยู่ในคณะผู้แทนนั้นก่อน
ข้อ ๑๕ ๒ (ยกเลิก)
ข้อ ๑๖ การเดินทางไปราชการต่างประเทศรวมทั้งการไปราชการในเขตอาณาของข้าราชการ
ซึ่ ง มี ตํ า แหน่ ง ประจํ า ในต่ า งประเทศ และของลู ก จ้ า งส่ ว นราชการในต่ า งประเทศ ผู้ มี อํ า นาจตามข้ อ ๑๓
จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้หัวหน้าคณะทูต ผู้แทนถาวรประจําองค์การสหประชาชาติ
หรือหัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศ เป็นผู้อนุมัติการเดินทางก็ได้
การเดินทางข้ามแดนเพื่อไปราชการในต่างประเทศซึ่งมีเขตติดต่อกันกับประเทศไทย ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศนั้น มีอํานาจอนุมัติให้ข้าราชการในราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคและลูกจ้างในจังหวัด ไปราชการในประเทศนั้นได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๗ วัน ในกรณีที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นว่าการเดินทางดังกล่าวอาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับความเหมาะสมทางด้านนโยบายต่างประเทศของ
รัฐบาล ให้หารือเอกอัครราชทูตไทยซึ่งประจําอยู่ในประเทศนั้นก่อน
การเดินทางข้ามแดนเพื่อไปราชการในต่างประเทศ ซึ่งมีเขตติดต่อกันกับประเทศไทยของ
ข้าราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ที่ไปปฏิบัติงานประจําในจังหวัดซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศนั้น
ผู้มีอํานาจอนุมัติตามข้อ ๑๓ จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ
การเดินทางก็ได้ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามวรรคสองโดยอนุโลม
หมวด ๒
การขออนุมัติจัดการประชุมและเข้าร่วมการประชุมในประเทศ
๒

ข้ อ ๑๕ ยกเลิ ก โดยระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการอนุ มั ติ ใ ห้ เ ดิ น ทางไปราชการและการจั ด การประชุ ม ของ
ทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๗ ส่วนราชการจะจัดการประชุมหรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมได้เฉพาะกรณี
ที่การประชุมนั้นเป็นประโยชน์แก่ราชการในหน้าที่ของส่วนราชการนั้น
ข้อ ๑๘ การจัดการประชุมซึ่งไม่ใช่การประชุมระหว่างประเทศ ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของ
เจ้าของเรื่อง เป็นผู้ มี อํานาจอนุ มั ติสําหรั บการประชุม ที่เป็นงานประจํา แต่ถ้าปลัดกระทรวงเจ้าของเรื่อง
พิจารณาเห็นว่าการประชุมดังกล่าวเป็นเรื่องนโยบายให้เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้อนุมัติ
การอนุมัติตามวรรคหนึ่ง จะอนุมัติเป็นการเฉพาะคราวหรืออนุมัติเป็นหลักการก็ได้
ข้อ ๑๙ การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ และการแต่งตั้งผู้แทนรัฐบาล
คณะผู้แทนรัฐบาล หรือคณะผู้แทนเพื่อเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็น
ผู้มีอํานาจอนุมัติ
(๑) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลสําหรับการจัดการประชุมและการแต่งตั้งผู้แทน
รัฐบาลหรือคณะผู้แทนรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมประชุมในระดับรัฐมนตรี
(๒) รั ฐ มนตรี เ จ้ า สั ง กั ด สํ า หรั บ การจั ด การประชุ ม และการแต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทนรั ฐ บาลหรื อ
คณะผู้แทนรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมการประชุมในระดับต่ํากว่ารัฐมนตรี หรือคณะผู้แทนซึ่งมิใช่คณะผู้แทนรัฐบาล
ข้อ ๒๐ เมื่อกระทรวง ทบวง กรมใด เห็นว่าการประชุมที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจัดหรือ
ร่วมจัดขึ้นเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมนั้น อาจส่งข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการประชุมนั้นได้ตามความจําเป็น แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๑
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๑ ส่วนราชการใดได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีให้จัดการประชุมได้ก่อน
วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ก็ให้ปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไปได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔
พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ๓

ตวงพร/ผู้จัดทํา
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๓

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๖/หน้า ๘/๓ เมษายน ๒๕๓๕

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการให้ ข้ าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิม เติม
ฝึ กอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ
(ตามหนังสื อสํ านักงาน ก.พ. ที นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒)
-----------------------เพื อให้เป็ นไปตามมาตรา ๗๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติ ระเบี ย บข้า ราชการพลเรื อ น
พ .ศ . ๒๕๕๑ ที ตอ้ งการจะมุ่ งเน้นการเสริ ม สร้ างสมรรถนะความเป็ นมื ออาชี พ และการ
เพิ ม พู น ประสิ ทธิ ภ าพการปฏิ บ ั ติ ง านให้ แ ก่ ข ้ า ราชการพลเรื อนสามั ญ เพื อ ให้ มี ขี ด
ความสามารถในการผลักดันงานขององค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ6ต่อภารกิจภาครัฐตามทีกาํ หนด
ไว้ และเพือเป็ นการกระจายอํานาจให้กบั ส่ วนราชการ ลดขั9นตอนการดําเนินงานให้มีความ
รวดเร็ ว คล่องตัว มีเกณฑ์การพิจารณาอนุ มตั ิให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญไปศึกษาเพิมเติม
ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ในประเทศ ทีเป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน ก.พ. จึงกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญไปศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม
ดู งาน หรื อปฏิ บตั ิ ก ารวิจยั ในประเทศ เพื อให้ส่วนราชการใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ข้าราชการในประเทศ โดยวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี9
หลักเกณฑ์ ทวั ไป
ข้ อ ๑ ในหลักเกณฑ์น9 ี
“ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ” หมายความว่า
(๑) นายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี สําหรับปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
หรื อหัวหน้าส่ วนราชการทีเทียบเท่า หรื อหัวหน้าส่ วนราชการทีข9 ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี
หรื อรัฐมนตรี
(๒) ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผูท้ าํ หน้าทีหัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรื อหัวหน้า
ส่ วนราชการทีเทียบเท่า หรื อหัวหน้าส่ วนราชการทีข9 ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี
หรื ออธิบดี สําหรับข้าราชการในสังกัด
(๓) หัวหน้าส่ วนราชการซึงไม่มีฐานะเป็ นกรม สําหรับข้าราชการในส่ วนราชการนั9น

๒
“ส่ วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง กรม หรื อส่ วนราชการทีเรี ยกชืออย่างอืน
และมีฐานะเป็ นกรม หรื อส่ วนราชการทีไม่มีฐานะเป็ นกรมแต่มีหัวหน้าส่ วนราชการเป็ น
อธิบดีหรื อเทียบเท่า ทั9งนี9 ทีอยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อในกํากับดูแลของฝ่ ายบริ หาร
"ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรื อนสามัญ
“ศึกษาเพิมเติม” หมายความว่า การเพิมพูนความรู ้ดว้ ยการเรี ยนหรื อการวิจยั ตาม
หลักสู ตรของสถาบันการศึกษาในประเทศ เพือให้ได้มาซึ งปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ และเป็ นการเรี ยนหรื อการวิจยั ในเวลาราชการ
“ฝึ กอบรม” หมายความว่า การเพิมพูนความรู ้ ความชํานาญ หรื อประสบการณ์ ด้วย
การเรี ยนหรื อการวิจยั ตามหลักสู ตรการฝึ กอบรม การสัมมนา หรื อการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ
ที ด ํา เนิ น การในประเทศ ทั9ง นี9 โดยมิ ไ ด้มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื อ ให้ ไ ด้ม าซึ งปริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“ดูงาน” หมายความว่า การเพิมพูนความรู ้และประสบการณ์ดว้ ยการสังเกตการณ์
และการแลกเปลียนความคิดเห็นทีดาํ เนินการภายในประเทศ
“ปฏิบตั ิการวิจยั ” หมายความว่า การทํางานวิจยั ในประเทศเพือนําผลทีได้รับมาใช้
ประโยชน์ของส่ วนราชการโดยตรง แต่ไม่หมายความรวมถึงการวิจยั ตามลักษณะหรื อทีเป็ น
ส่ วนหนึงของการศึกษาหรื อฝึ กอบรม
“ทุน” หมายความว่า เงินทีส่วนราชการเป็ นผูใ้ ห้สาํ หรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั รวมทั9งค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และค่าพาหนะเดินทาง
ระหว่ า งศึ ก ษา ฝึ กอบรม ดู ง าน หรื อปฏิ บ ัติ ก ารวิ จ ัย แต่ ไ ม่ ห มายความรวมถึ ง เงิ น ที
ส่ วนราชการจ่ายให้สาํ หรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ข้ อ ๒ การให้ขา้ ราชการไปศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ให้ผมู ้ ี
อํานาจอนุ มตั ิพิจารณาถึงอัตรากําลังทีมีอยู่ โดยให้มีผูป้ ฏิบตั ิงานเพียงพอไม่ให้เสี ยหายแก่
ราชการและไม่ตอ้ งตั9งอัตรากําลังเพิม
ข้ อ ๓ ในกรณี ทีมีปัญหาเกียวกับการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขนี9
ให้ผมู ้ ีอาํ นาจอนุมตั ิเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชี9ขาด คําวินิจฉัยนั9นเป็ นทีสุด

๓

การศึกษาเพิม เติม
ข้ อ ๔ การให้ข ้าราชการไปศึก ษาเพิมเติ ม ให้ส่ วนราชการพิจารณาโดยคํานึ งถึ ง
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี9
(๑) สาขาวิชาและระดับความรู ้ทีให้ไปศึกษาเพิมเติมต้องสอดคล้องหรื อเป็ น
ประโยชน์กบั งาน หรื อตําแหน่งทีดาํ รงอยู่ เว้นแต่เป็ นการไปศึกษาเพิมเติมเพือพัฒนาตนเอง
และได้รับความเห็นชอบจากผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
(๒) ต้อ งเป็ นการไปศึ ก ษาเพิ ม เติ ม ในสถาบั น การศึ ก ษาที ก ระทรวง
ศึกษาธิการให้การรับรองมาตรฐานหลักสู ตร
(๓) การศึ ก ษาเพิ ม เติ ม ตามคํา สั ง หรื อ การมอบหมายของทางราชการใน
หลักสู ตรที อ.ก.พ.กรม หรื อ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเห็นว่าเป็ นความจําเป็ นอย่างยิง เพือ
ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านในส่ ว นราชการ ให้ถื อ เสมื อ นว่ า ข้า ราชการที ไ ปศึ ก ษาใน
หลักสู ตรนั9น ๆ ไปปฏิบตั ิราชการ ซึงอาจจะนําผลงานจากการศึกษามาประกอบการพิจารณา
เลือนเงินเดือนได้
ข้ อ ๕ ข้าราชการทีจะไปศึกษาเพิมเติมในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี9
(๑) พ้นจากการทดลองปฏิ บตั ิ หน้าทีราชการแล้ว ในกรณี ทีมีความจําเป็ น
อย่างยิงทีจะต้องให้ขา้ ราชการทียงั อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการไปศึกษา
เพิมเติม ให้กระทําได้ต่อเมือได้รับอนุมตั ิเป็ นการเฉพาะรายจากผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
(๒) มี เ วลากลับ มาปฏิ บ ัติ ร าชการหลัง จากศึ ก ษาเสร็ จ แล้ว เพี ย งพอที จ ะ
ชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ ทั9งนี9 โดยให้รวมระยะเวลาทีตอ้ งชดใช้สําหรับการ
ลาศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั เดิมทีชดใช้ไม่แล้วเสร็จด้วย
(๓) ผูบ้ งั คับบัญชาตั9งแต่ผูอ้ าํ นวยการกองหรื อเทียบเท่าขึ9นไปรับรองว่าเป็ น
ผูท้ ีมีความประพฤติดี และตั9งใจปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
(๔) ในกรณี ทีเคยได้รับอนุ มตั ิ ให้ไปศึกษาเพิมเติ ม หรื อปฏิ บตั ิ การวิจยั ใน
ประเทศตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขนี9 หรื อตามระเบียบอืน จะต้องกลับมาปฏิบตั ิ
ราชการแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึงปี
ข้ อ ๖ ข้าราชการทีประสงค์จะไปศึกษาเพิมเติม ต้องยืน หลักฐาน ดังนี9

๔
(๑) หลักสู ตรหรื อแนวทางการศึกษาเพิมเติมของสถาบันการศึกษาที จะไป
ศึกษา พร้อมหนังสื อตอบรับจากสถาบันการศึกษาทีจะไปศึกษาเพิมเติม
(๒) บันทึกแสดงเหตุ ผล ความจําเป็ น และความต้องการของทางราชการที
จะต้อ งให้ข ้า ราชการผู ้น9 ัน ไปศึ ก ษาเพิ ม เติ ม ตลอดจนแผนงานหรื อ โครงการที จ ะให้
ข้าราชการผูน้ 9 นั กลับมาปฏิบตั ิ
(๓) คํารับรองของผูบ้ งั คับบัญชาตามข้อ ๕ (๓)
(๔) หลักฐานการศึกษาของข้าราชการทีจะไปศึกษา
(๕) หลักฐานการได้รับทุน (ถ้ามี)

การฝึ กอบรม
ข้ อ ๗ การให้ ข ้า ราชการไปฝึ กอบรม ให้ ส่ ว นราชการพิ จ ารณาโดยคํา นึ ง ถึ ง
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี9
(๑) หลักสู ตรหรื อแนวทางการฝึ กอบรมทีจะให้ไปฝึ กอบรมต้องสอดคล้อง
หรื อเป็ นประโยชน์กบั งาน หรื อตําแหน่งทีดาํ รงอยู่ เว้นแต่เป็ นการไปฝึ กอบรมเพิมเติมเพือ
พัฒนาตนเองและได้รับความเห็นชอบจากผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
(๒) ต้องเป็ นการไปฝึ กอบรมในสถาบันหรื อหน่วยงานทีผมู ้ ีอาํ นาจอนุมตั ิให้
ความเห็นชอบ
(๓) ข้าราชการทีจะไปฝึ กอบรมต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีหลักสู ตรฝึ กอบรม
นั9น ๆ กําหนด
ข้ อ ๘ ข้าราชการทีประสงค์จะไปฝึ กอบรมต้องยืน หลักฐาน ดังนี9
(๑) หลักสู ตรหรื อแนวทางการฝึ กอบรมของสถาบันทีประสงค์จะไปฝึ กอบรม
(๒) บันทึ ก แสดงเหตุ ผ ล ความจํา เป็ น และความต้อ งการของทางราชการ
ทีจะต้องให้ขา้ ราชการผูน้ 9 นั ไปฝึ กอบรม
ข้ อ ๙ การให้ขา้ ราชการไปฝึ กอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขนี9 ถือเป็ น
การให้ขา้ ราชการเดินทางไปราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุ มตั ิให้
เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ .๒๕๒๔

๕

การดูงาน
ข้ อ ๑๐ เรื องหรื อหัวข้อทีจะไปดูงานต้องสอดคล้องหรื อเป็ นประโยชน์กบั งานของ
ส่ วนราชการนั9น และต้องได้รับความเห็นชอบจากผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
ข้ อ ๑๑ การดู งานตามโครงการ หรื อแผนการดู งาน ต้องมี ระยะเวลาในการดูงาน
ไม่เกินเจ็ดวัน ในกรณี ทีมีระยะเวลาในการดูงานเกินเจ็ดวัน ไม่ว่าจะติดต่อกันหรื อไม่กต็ าม
ให้ถือเป็ นการฝึ กอบรม
การดูงานทีเป็ นส่ วนหนึ งของการศึกษาเพิมเติมหรื อฝึ กอบรม หรื อเป็ นการ
ดูงานต่อจากการศึกษาเพิมเติมหรื อฝึ กอบรมอันถือเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาเพิมเติมหรื อ
ฝึ กอบรมด้วย ให้ดาํ เนินการตามทีกาํ หนดไว้สาํ หรับกรณี การศึกษาเพิมเติมหรื อฝึ กอบรม

การปฏิบัตกิ ารวิจยั
ข้ อ ๑๒ การให้ขา้ ราชการไปปฏิบตั ิการวิจยั ให้ส่วนราชการพิจารณาโดยคํานึ งถึง
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี9
(๑) ข้าราชการผูน้ 9 นั จะต้องเป็ นนักวิจยั ทีมีผลงานวิจยั ทีเป็ นประโยชน์ และ
ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับประเทศแล้วอย่างน้อยสองผลงาน
(๒) เป็ นการวิ จ ัย ที ส อดคล้อ งกับ นโยบายของรั ฐ บาล โครงการ หรื อ
แผนงานที ส่ ว นราชการดํา เนิ น งานอยู่ห รื อ เตรี ย มที จ ะดํา เนิ น งาน และหัว ข้อ วิ จ ัย เป็ น
ส่ ว นหนึ ง ของแผนงานวิจ ัย ของส่ ว นราชการนั9น ๆ ซึ ง ได้มี ก ารกํา หนดผูร้ ั บ ผิด ชอบและ
มี ง บประมาณรองรั บ ชัด เจน หรื อ หากเตรี ย มที จ ะดํา เนิ น การจะต้อ งมี แ ผนงานรองรั บ
ทีชัดเจนที จะให้ขา้ ราชการกลับมาดําเนิ นการวิจยั ต่อไป และหัวข้อวิจยั เป็ นประโยชน์ต่อ
ประเทศโดยตรง
(๓) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิการวิจยั สําหรับข้าราชการทีได้รับอนุ มตั ิให้ไป
ปฏิบตั ิการวิจยั จะต้องไม่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณและจะต้องไม่เป็ นไปในลักษณะว่าจ้าง
(๔) เป็ นการปฏิบตั ิการวิจยั ตามโครงการและแผนปฏิบตั ิงานทีได้รับความ
เห็นชอบจากส่ วนราชการเจ้าสังกัดแล้ว
ข้ อ ๑๓ ข้าราชการทีจะไปปฏิบตั ิการวิจยั จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี9
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ตาํ กว่าระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า

๖
(๒)รั บราชการติ ดต่ อกันมาแล้วเป็ นเวลาไม่ น้อยกว่าหนึ งปี ในกรณี ทีมี
ความจํา เป็ นอย่า งยิง ส่ ว นราชการอาจให้ ข ้า ราชการที รั บ ราชการยัง ไม่ ค รบหนึ ง ปี ไป
ปฏิบตั ิการวิจยั ได้ แต่ขา้ ราชการผูน้ 9 นั ต้องพ้นการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการแล้ว
(๓) ส่ วนราชการเจ้าสังกัดรับรองว่ามีประสบการณ์ในการวิจยั งานสอน
หรื อรั บ ผิด ชอบในการปฏิ บ ัติง านในเรื องที จะทําการวิจยั มาแล้ว ไม่ น้อ ยกว่า สองปี และ
มีความเหมาะสมทีจะให้ปฏิบตั ิการวิจยั
(๔) ในกรณี ทีเคยได้รับอนุ มตั ิให้ไปศึกษาเพิมเติมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขนี9 หรื อระเบียบอืนมาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบตั ิราชการเป็ น
เวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึงปี
ข้ อ ๑๔ ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดดําเนิ นการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือนไขนี9 แล้วนําเสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิเพือพิจารณาอนุมตั ิให้ขา้ ราชการไปปฏิบตั ิการวิจยั
ในการขออนุมตั ิตามวรรคหนึงให้แนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี9
(๑) โครงการ แผนปฏิบตั ิการวิจยั พร้อมหนังสื อตอบรับจากสถานศึกษา
สถาบัน หรื อหน่วยงานทีทาํ การวิจยั
(๒) บันทึกของส่ วนราชการเจ้าสังกัดซึ งแสดงเหตุผลความจําเป็ นทีจะต้อง
ให้ขา้ ราชการไปปฏิบตั ิ การวิจยั ตลอดจน แผนงานหรื อโครงการทีจะให้ขา้ ราชการผูน้ 9 ัน
กลับมาปฏิบตั ิราชการ
(๓) รายละเอียดข้อตกลงเกียวกับการไปปฏิบตั ิการวิจยั
ข้ อ ๑๕ ส่ วนราชการจะอนุมตั ิให้ขา้ ราชการไปปฏิบตั ิการวิจยั ได้ไม่เกินสองปี นับแต่
วันทีเริ มไปปฏิบตั ิการวิจยั

การทําสั ญญา
ข้ อ ๑๖ ข้า ราชการที ไ ด้รับ อนุ มตั ิ ใ ห้ไ ปศึ กษาเพิม เติ ม หรื อปฏิ บ ัติก ารวิจ ัย ต้อ งทํา
สัญญาตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบทีกระทรวงการคลังกําหนด
ให้ส่วนราชการทําสัญญาให้ขา้ ราชการทีไปศึกษาเพิมเติมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั
กลับมาปฏิบตั ิราชการเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าระยะเวลาทีใช้ในการศึกษาเพิมเติมหรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั แล้วแต่กรณี

๗
ข้าราชการผูใ้ ดไม่กลับมาปฏิบตั ิราชการตามสัญญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทุนที
ได้รับระหว่างศึกษา และเงินทีทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจํานวนหนึง เท่ากับ
จํานวนเงิ นเดื อน ทุ น และเงิ นทางราชการจ่ ายช่ ว ยเหลื อดังกล่ าว ให้เป็ นเบี9 ยปรั บแก่ ทาง
ราชการ อีกด้วย
ในกรณี ทีกลับมาปฏิบตั ิราชการไม่ครบกําหนดตามสัญญา ก็ให้ลดจํานวนเงิน
ทีจะต้องชดใช้ลงตามส่ วน
ข้าราชการผูใ้ ดอยูใ่ นระหว่างปฏิบตั ิราชการชดใช้ แต่โอนไปรับราชการทีส่วน
ราชการหรื อหน่ วยงานของรัฐแห่ งใหม่ ถ้าได้รับอนุ มตั ิให้ผ่อนผันเรื องนับเวลาทีโอนไป
ปฏิบตั ิราชการดังกล่าวเป็ นเวลารับราชการชดใช้ต่อเนือง ให้ส่วนราชการหรื อหน่วยงานของ
รัฐแห่งใหม่น9 นั รับโอนทั9งสิ ทธิและหน้าทีตามสัญญานั9นด้วย

การกํากับดูแล
ข้ อ ๑๗ ข้าราชการทีได้รับอนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั ต้องอยูใ่ นความดูแลของส่ วนราชการเจ้าสังกัด ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง
หรื อคําแนะนําของส่ วนราชการเจ้าสังกัด รวมทั9งของ ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.
ข้ อ ๑๘ ข้าราชการทีได้รับอนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั จะต้องรายงานผลการศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับ
ผูอ้ าํ นวยการกองหรื อ เที ยบเท่ าขึ9 นไปและผูม้ ี อาํ นาจอนุ มตั ิ ทราบ ทุ กภาคการศึกษา หรื อ
ทุกหกเดือน และเมือสิ9 นสุ ดการศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั
ในกรณี ทีขา้ ราชการทีได้รับอนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อ
ปฏิบตั ิการวิจยั ไม่ รายงานผลการศึกษา ฝึ กอบรม ดู งาน หรื อปฏิ บตั ิการวิจยั โดยไม่มีเหตุ
อันควร ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิอาจพิจารณาให้ยตุ ิการศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั หรื อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงตามทีเห็นสมควรก็ได้
ข้ อ ๑๙ ในกรณี ทีส่วนราชการเจ้าสังกัดมีความจําเป็ นต้องให้ขา้ ราชการทีไปศึกษา
เพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั กลับเข้าปฏิบตั ิราชการก่อนครบกําหนดเวลา
ทีได้รับอนุมตั ิ ข้าราชการผูน้ 9 นั ต้องกลับเข้าปฏิบตั ิราชการตามคําสังทันที

๘
ข้ อ ๒๐ ข้าราชการทีได้รับอนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั จะต้องศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ให้สําเร็ จภายในระยะเวลา
ทีกาํ หนด
ข้าราชการทีได้รับอนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั จะเปลียนแปลงกําหนดระยะเวลา สถานศึกษาหรื อฝึ กอบรม โครงการวิจยั หรื อแนว
การศึกษา ฝึ กอบรม หรื อดูงาน ไปจากทีได้รับอนุมตั ิไว้ได้ ต่อเมือได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจ
อนุมตั ิ
ข้ อ ๒๑ ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดรายงานสรุ ปการดําเนินการเกียวกับการพิจารณาให้
ข้าราชการไปศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงาน และปฏิบตั ิการวิจยั ในประเทศ ให้ ก.พ. ทราบ
ทุกเดือน ตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที ก.พ. กําหนด
ข้ อ ๒๒ เมื อครบกําหนดเวลาทีได้รับอนุ มตั ิ หรื อเมื อเสร็ จจากการศึกษาเพิมเติ ม
ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ก่อนครบกําหนดเวลาทีได้รับอนุ มตั ิ ข้าราชการผูน้ 9 ัน
จะต้องรี บรายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ิราชการโดยเร็ ว ทั9งนี9 ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วนั ถัดจาก
วันทีครบกําหนดเวลาทีได้รับอนุ มตั ิหรื อวันทีเสร็ จการศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงานหรื อ
ปฏิบตั ิการวิจยั แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที เ ป็ นการศึ ก ษาในระดับ ที สู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี และในกรณี ที ไ ป
ปฏิบตั ิการวิจยั ข้าราชการผูน้ 9 นั จะต้องมอบวิทยานิ พนธ์หรื อรายงานผลการปฏิบตั ิการวิจยั
ฉบับสมบูรณ์ จํานวนสองฉบับ ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด ภายในสี สิบห้าวันนับแต่วนั ทีเสร็ จ
จากการศึกษาเพิมเติม หรื อวันทีสิ9นสุ ดโครงการปฏิบตั ิการวิจยั
ข้ อ ๒๓ การอนุ ม ัติ ใ ห้ ข ้า ราชการผู ้ใ ดไปศึ ก ษาเพิ ม เติ ม ฝึ กอบรม ดู ง าน หรื อ
ปฏิบตั ิการวิจยั ทีได้กระทําโดยถูกต้องตามระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ทีใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนั9น
ก่อนวันทีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขนี9 ใช้บงั คับ ให้เป็ นอันใช้ได้ และให้ดาํ เนิ นการ
ในเรื องต่างๆ เกียวกับการศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ของข้าราชการ
ผูน้ 9 นั ต่อไป ตามระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ทีใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนั9น
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