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สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
15 กันยายน 2552

เรื่อง

หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการให ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ไปศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ฝ ก อบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ

เรียน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด)
สิ่งที่สงมาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
ด ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 มาตรา 75 บั ญ ญั ติ ว า การให
ขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.กําหนด
ดั ง นั้ น เ พื่ อ ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม เ จ ต น า ร ม ณ ข อ งพร ะ ร าช บั ญญั ติ ร ะ เ บี ย บ ข า ร า ช ก า ร
พลเรื อน พ .ศ . 2551 ที่ตองการจะมุง เนนการเสริ มสรางสมรรถนะความเปนมืออาชีพ และการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหแกขาราชการ เพื่อใหมีขีดความสามารถในการผลักดันงานขององคกรให
เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ภาครั ฐ ตามที่ กํ า หนดไว และเพื่ อ เปน การกระจายอํ า นาจให กั บ สว นราชการ
ลดขั้นตอนการดําเนินงานใหมีความรวดเร็ว คลองตัว มีเกณฑการพิจารณาอนุมัติใหขาราชการไปศึกษา
เพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ที่เปนบรรทัดฐานเดียวกัน อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 75 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ. จึงกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการพิจารณาใหขาราชการไปพัฒนาโดยวิธีการตาง ๆ ใน
ประเทศ ตามสิ่งที่สงมาดวย
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ต อ ไป ทั้ ง นี้ ได แ จ ง ให ก รมและจั ง หวั ด ทราบ
ดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.
ศูนยจดั การศึกษาในตางประเทศและบริหารความรู
โทร. 0 2281 9453
โทรสาร 0 2628 6202

สําเนาถูกตอง
(นายขจร ไศละสูต)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

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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