ระเบี ยบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั และด ูงาน
ณ ต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที เป็ นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้ วยการให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม
และดูงาน ณ ต่ างประเทศ ให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปั จจุ บัน เพื อเป็ นการกระจายอํานาจ
ให้ กับส่วนราชการในการพิ จารณาอนุ มัติให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติการวิ จัย และ
ดูงาน ณ ต่างประเทศ ลดขั1นตอนการดําเนินงานให้ มีความรวดเร็วขึ1น และสนับสนุ นให้ ข้าราชการ
พัฒนาตนเอง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่ งพระราชบัญญั ติระเบียบบริ หาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี1
ข้อ ๑ ระเบียบนี1เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการให้ ข้าราชการ
ไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี1ให้ ใช้ บังคับตั1งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิก
(๑) ระเบียบ ว่าด้ วยการให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๑๒
(๒) ระเบียบ ว่าด้ วยการให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม และดูงาน
(ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
(๓) ระเบียบ ว่าด้ วยการให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม และดูงาน
(ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘
(๔) ระเบียบ ว่าด้ วยการให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม และดูงาน
(ฉบับที ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐
(๕) ระเบียบ ว่าด้ วยการให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม และดูงาน
(ฉบับที ๕) พ.ศ.๒๕๒๓
(๖) ระเบียบ ว่าด้ วยการให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม และดูงาน
(ฉบับที ๖) พ.ศ. ๒๕๒๕
(๗) ระเบียบ ว่าด้ วยการให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม และดูงาน
(ฉบับที ๗) พ.ศ. ๒๕๓๓

ณ ต่างประเทศ
ณ ต่างประเทศ
ณ ต่างประเทศ
ณ ต่างประเทศ
ณ ต่างประเทศ
ณ ต่างประเทศ

-๒(๘) ระเบียบ ว่าด้ วยการให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
(ฉบับที ๘) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๙) ระเบียบ ว่าด้ วยการให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
(ฉบับที ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔ ในระเบียบนี1
“ผู้มีอาํ นาจอนุ มัติ” หมายความว่า
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สําหรับตําแหน่ งข้ าราชการผู้ดาํ รงตําแหน่ งปลัด
สํานักนายกรั ฐมนตรี ปลั ดกระทรวง ปลัดทบวง หรื อหั วหน้ าส่วนราชการที เทียบเท่า หรื อหัวหน้ า
ส่วนราชการที ข1 ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
(๒) ปลัดกระทรวง ปลั ดทบวง รองปลัดกระทรวงผู้ทาํ หน้ าที หัวหน้ ากลุ่มภารกิจ
หรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการที เทียบเท่า หรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการที ขึ1 น ตรงต่ อนายกรั ฐ มนตรี หรื อ
รัฐมนตรี หรืออธิบดี สําหรับข้ าราชการในสังกัด
(๓) หั วหน้ าส่วนราชการซึ งไม่มีฐานะเป็ นกรม สําหรั บข้ าราชการในส่วนราชการ
ซึ งไม่มีฐานะเป็ นกรม
“ส่ ว นราชการ ”
หมายความว่ า กระทรวง ทบวง กรม หรื อ ส่ ว นราชการ
ที เรี ย กชื ออย่ า งอื น และมี ฐ านะเป็ นกรมหรื อ ส่ ว นราชการที ไม่ มี ฐ านะเป็ นกรมแต่ มี หั ว หน้ า
ส่วนราชการเป็ นอธิบดีหรือเทียบเท่า ทั1งนี1 ที อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของฝ่ ายบริหาร
“ข้ า ราชการ ” หมายความว่ า ข้ า ราชการที อยู่ ใ นสั ง กั ด ส่ ว นราชการ ยกเว้ น
ข้ าราชการทหารและข้ าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงกลาโหม
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการกําหนดโครงการให้ ข้าราชการไป
ศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
“ศึกษา” หมายความว่ า การเพิ มพูนความรู้ด้วยการเรี ยน หรื อการวิจัย ตามหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษาหรื อสถาบันวิชาชีพ เพื อให้ ได้ มาซึ งปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
ที ก.พ. รับรอง และหมายความรวมถึงการฝึ กฝนภาษาและการรับคําแนะนําก่อนเข้ าศึกษา และ
การฝึ กอบรมหรือการดูงานที เป็ นส่วนหนึ งของการศึกษาหรือต่อจากการศึกษานั1นด้ วย
“ฝึ กอบรม” หมายความว่ า การเพิ มพู นความรู้ ความชํานาญ หรื อประสบการณ์
ด้ วยการเรี ยนหรื อการวิ จั ยตามหลั กสูตรของการฝึ กอบรม หรื อการสั มมนาอบรมเชิ งปฏิบั ติการ
การดําเนิ นงานตามโครงการแลกเปลี ยนกั บต่ างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิ ชาการและ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั1งนี1 โดยมิได้ มีวัตถุประสงค์เพื อให้ ได้ มาซึ งปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ที ก.พ. รั บรอง และหมายความรวมถึงการฝึ กฝนภาษาและการรั บคําแนะนําก่อนเข้ า
ฝึ กอบรมหรือการดูงานที เป็ นส่วนหนึ งของการฝึ กอบรมหรือต่อจากการฝึ กอบรมนั1นด้ วย
“ปฏิบัติการวิจัย” หมายความว่า การทํางานวิจัยเพื อนําผลที ได้ รับมาใช้ ประโยชน์
ของส่วนราชการโดยตรง ซึ งไม่รวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือฝึ กอบรม โดยต้ อง
อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี1

-๓(๑) ผู้ วิจั ยจะต้ อ งเป็ นนั กวิ จัยที มี ผลงานวิ จั ยที เป็ นประโยชน์ และได้ ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติแล้ ว อย่างน้ อยสองผลงาน
(๒) เป็ นการวิ จั ย ที สอดคล้ องกั บ นโยบายของรั ฐ บาล โครงการหรื อ
แผนงานที ส่วนราชการดําเนินงานอยู่หรื อเตรียมที จะดําเนินงาน และหัวข้ อวิจัยเป็ นส่วนหนึ งของ
แผนงานวิจัยของส่วนราชการนั1นๆ ซึ งกําหนดผู้รับผิดชอบและมีงบประมาณรองรั บชัดเจนหรื อ
หากเตรียมที จะดําเนินการจะต้ องมีแผนงานรองรับที ชัดเจน ที จะให้ ข้าราชการกลับมาดําเนินการ
วิจัยต่อไป และหัวข้ อวิจัยเป็ นประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยตรง
(๓) เป็ นการปฏิบัติการวิจัยที หัวข้ อการวิจัยอยู่ในโครงการความร่ วมมือระหว่าง
รั ฐ บาลไทยหรื อ ส่ ว นราชการ กั บ รั ฐ บาลต่ า งประเทศ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ องค์ ก าร
ต่ า งประเทศ หรื อ นิ ติ บุ ค คลต่ า งประเทศ โดยเป็ นการปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ซึ งเจ้ า ของทุ น ให้ แ ก่
ส่วนราชการโดยตรง
(๔) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย และค่ า ครองชี พ สํ า หรั บ ข้ าราชการ
ที ได้ รับอนุ มัติให้ ไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ตลอดจนค่าพาหนะเดินทางไปกลับ จะต้ อง
ไม่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ และจะต้ องไม่เป็ นไปในลักษณะว่าจ้ าง
(๕) เป็ นการปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ตามโครงการและแผนปฏิ บั ติ ง านที ได้ รั บ
ความเห็นชอบจากส่วนราชการเจ้ าสังกัดแล้ ว
“ดูงาน” หมายความว่ า การเพิ มพูนความรู้และประสบการณ์ ด้ วยการสังเกตการณ์
และการแลกเปลี ยนความคิดเห็น
“ทุน” หมายความว่ า เงินค่าใช้ จ่ายเพื อการศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรื อ
ดูงาน และเพื อการครองชีพระหว่ างศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน และหมายความ
รวมถึงเงินค่าพาหนะเดินทางเพื อการนี1ด้วย แต่ไม่รวมถึงเงินที ได้ รับเป็ นค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ
“ทุนประเภท ๑” หมายความว่า ทุนดังต่อไปนี1
(ก) ทุนที ส่วนราชการเป็ นผู้ให้ ทั1งนี1 ไม่ว่าทุนนั1นจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
หรือจากเงินอื นใดของทางราชการ
(ข) ทุนที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรื อ
นิติบุคคลต่างประเทศมอบให้ แก่รัฐบาลไทยเพื อส่งข้ าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติการวิจัย
หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ และรัฐบาลไทยตกลงรับทุนนั1น ตามที สาํ นักงานความร่ วมมือเพื อการ
พั ฒ นาระหว่ างประเทศจะได้ ป ระกาศให้ ทราบ ทั1งนี1 ไม่ ว่า ทุ นนั1 น จะให้ ผ่านส่ วนราชการ หรื อ
ผู้ได้ รับทุนโดยตรง หรือจะให้ โดยวิธกี ารอื นใด
(ค) ทุนที นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาในประเทศ มอบให้ แก่ส่วนราชการ เพื อส่ง
ข้ าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ โดย ก.พ. หรือผู้ที ก.พ.
มอบหมายพิจารณาเห็นชอบ
“ทุนประเภท ๒” หมายความว่า ทุนอื นที ไม่ใช่ทุนประเภท ๑

-๔ข้อ ๕ ให้ นายกรั ฐมนตรี รักษาการตามระเบียบนี1 โดยให้ สาํ นักงาน ก.พ. และ
สํานั กงานความร่ วมมือเพื อการพั ฒนาระหว่ างประเทศดําเนิ นการเกี ยวกับปั ญหาในทางปฏิบัติ
ตามระเบียบนี1 หากไม่ได้ ข้อยุติให้ นาํ เสนอคณะกรรมการเพื อวินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ให้ เป็ นที สดุ

หมวด ๑
คณะกรรมการกําหนดโครงการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม
ปฏิบตั ิการวิจยั และดูงาน ณ ต่างประเทศ
__________

ข้อ ๖ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ งเรี ยกว่ า “คณะกรรมการกําหนดโครงการ
ให้ ข้าราชการไปศึ กษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติการวิ จัย และดู งาน ณ ต่ างประเทศ” เรี ยกโดยย่ อว่ า
“ก.ข.ต.” ประกอบด้ วย เลขาธิก าร ก.พ. เป็ นประธานกรรมการ เลขาธิก ารคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ ผู้อาํ นวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อาํ นวยการสํานักงานความร่ วมมือ
เพื อการพัฒนาระหว่างประเทศ และเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็ นกรรมการ
ให้ เลขาธิการ ก.พ. แต่ งตั1 งข้ าราชการในสํานั กงาน ก.พ. เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ และเป็ นผู้ช่วยเลขานุการจํานวนสองคน
ข้อ ๗ ให้ คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้ าที ดังต่อไปนี1
(๑) กําหนดโครงการศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
(๒) สนับสนุ นให้ ข้าราชการเข้ าร่ วมในโครงการศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติการวิจัย
และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที ได้ กาํ หนดไว้
(๓) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิบั ติงานของส่ ว นราชการในการอนุ มัติใ ห้
ข้ าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
(๔) แต่งตั1งคณะอนุ กรรมการหรื อคณะทํางานเพื อสนับสนุ นการดําเนินงานหรื อ
ปฏิบัติงานตามที คณะกรรมการมอบหมาย
(๕) พิจารณาและวินิจฉัยปั ญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี1
(๖) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสังเพื อปฏิบัติการตามระเบียบนี1
(๗) ปฏิบัติการอื นใดที จาํ เป็ นหรือเกี ยวเนื องเพื อให้ เป็ นไปตามระเบียบนี1

-๕หมวด ๒
การศึกษาหรือฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ
___________

ข้อ ๘ การให้ ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ ให้ ส่วนราชการ
พิจารณาถึงหลักการ ดังต่อไปนี1
(๑) ความจํา เป็ นและความต้ อ งการของทางราชการที จะได้ ผ้ ู ทีมี ค วามรู้ ค วาม
ชํานาญในสาขาวิชา และระดับความรู้ ท ีเหมาะสมแก่หน้ าทีท ีกาํ หนด ซึ งต้ องกําหนดโครงการ
ศึ ก ษาหรื อ ฝึ กอบรม และแผนงานหรื อ โครงการที จะให้ ข้ า ราชการผู้ น1ั น กลั บ มาปฏิ บั ติ ง าน
ไว้ ล่วงหน้ าเป็ นการแน่นอน
(๒) สาขาวิ ชาและระดับความรู้ ทีจะให้ ข้าราชการไปศึ กษา ณ ต่ างประเทศ นั1 น
ต้ องเป็ นสาขาและระดับที ทางราชการต้ องการมาก ซึ งไม่ มีการศึ กษาในประเทศ หรื อมีแต่ ยัง
ไม่ เพี ยงพอหรื อไม่ สูงพอ ซึ งโดยปกติจะให้ ไปศึ กษาได้ เฉพาะในระดับที สูงกว่ าปริ ญญาตรี และ
ไม่สงู กว่าปริญญาโท
ถ้ าส่วนราชการใดมีความจําเป็ นอย่างยิ งที จะต้ องใช้ ผ้ ูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรีจากต่างประเทศในสาขาวิชาที สาํ คัญมาก และจะให้ ข้าราชการไปศึกษาในระดับนั1นก็ดี หรือต้ องการ
จะใช้ ผ้ ูมีความรู้ระดับปริญญาเอกเป็ นพิเศษ และจะให้ ข้าราชการไปศึกษาในระดับนั1นก็ดี ให้ ผ้ ูมี
อํา นาจตามข้ อ ๑๑ ข้ อ ๑๒ ข้ อ ๑๓ หรื อ ข้ อ ๑๕ แล้ วแต่ ก รณี พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ ป็ นพิ เ ศษ
ตามควรแก่กรณีเป็ นรายๆ ไป แต่ สาํ หรั บการอนุ มัติให้ ไปศึกษาระดับปริ ญญาเอก โดยปกติ
จะอนุ มัติให้ เ ฉพาะผู้ ทีจะกลั บ มาทํา การสอนในระดั บ ที ส่ ว นราชการยื น ยัน เหตุ ผลความจําเป็ น
ที ชัดเจนว่าต้ องใช้ ผ้ ูมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก หรือกลับมาทําการวิจัย หรือผู้ทมี ีผลการศึกษา
ดีเด่นเป็ นพิ เศษ หรื อ ก.พ. หรื อผู้ ที ก.พ. มอบหมาย อาจจะพิ จารณาให้ ตามเหตุผลความจําเป็ น
เฉพาะกรณีกไ็ ด้
ข้อ ๙ การให้ ข้าราชการไปศึ กษาหรื อ ฝึ กอบรม ณ ต่ า งประเทศ ส่วนราชการ
เจ้ าสังกัดต้ องพิ จารณาถึงอัตรากําลังที มีอยู่ โดยให้ มีผ้ ูอยู่ปฏิบัติงานเพี ยงพอ ไม่ให้ เสียราชการ
และไม่ต้องตั1งอัตรากําลังเพิ ม
ข้อ ๑๐ ข้ าราชการที จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี1
(๑) เป็ นข้ าราชการที เมื อศึ กษาเสร็จแล้ ว จะต้ องมีเวลากลั บมาปฏิบัติราชการ
ชดใช้ ได้ ครบก่อนเกษียณอายุราชการ การชดใช้ เวลาราชการนี1ให้ รวมถึงการปฏิบัติราชการชดใช้
การลาศึกษา ฝึ กอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยเดิมที ค้างอยู่ด้วย
(๒) เป็ นผู้ทมี ีวันรับราชการเป็ นข้ าราชการติดต่อกันมาแล้ วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่ า
หนึ งปี แต่ถ้ามีความจําเป็ นอย่างยิ งส่วนราชการใดจะให้ ข้าราชการที มีวันรับราชการไม่ครบหนึ งปี
ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ก็ได้ แต่ต้องเป็ นผู้ทพี ้ นการทดลองปฏิบัติหน้ าที ราชการแล้ ว

-๖(๓) เป็ นผู้มีความรู้ภาษาต่างประเทศที จะใช้ ในการศึกษานั1นได้ ซึ งต้ องมีความรู้
ภาษานั1 น ๆ ในระดั บ ที ก.พ. กําหนด ยกเว้ น ทุ นประเภท ๑ (ข) ให้ เป็ นไปตามที สํา นั ก งาน
ความร่วมมือเพื อการพัฒนาระหว่างประเทศกําหนด
(๔) เป็ นผู้ มี ร่ างกายสมบู ร ณ์ แ ละมี สุ ข ภาพอนามั ย ดี พ อที จะไปศึ ก ษา
ณ ต่างประเทศได้ โดยผ่านการตรวจรับรองจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรือสถานพยาบาล
ของรัฐตามที คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. กําหนด สําหรั บผู้ไปศึกษาด้ วยทุนประเภท ๑ (ข)
จะให้ แพทย์อืนที ทางการของประเทศที จะไปศึกษาเป็ นผู้ตรวจรับรองก็ได้ แต่หากประเทศที จะไป
ศึ กษามิได้ ก าํ หนดให้ ต้องตรวจร่ างกาย ต้ องผ่ านการตรวจร่ างกายโดยคณะกรรมการแพทย์
ของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. กําหนด
(๕) เป็ นผู้ ที ไม่ อ ยู่ ในระหว่ า งถู ก ตั1 งกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย หรื อ ถู ก ฟ้ อง
คดีอาญา เว้ นแต่กรณีถูกฟ้ องคดีอาญาในความผิดที ไม่อยู่ ในข่ายต้ องรอการเลื อนขั1นเงินเดือน
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้ วยการเลื อนขั1นเงินเดือน
ข้อ ๑๑ การให้ ข้าราชการที ได้ รับทุนรัฐบาลไทย ตามที ก.พ. หรือผู้ทาํ การแทน
ก.พ. จัด การสอบแข่งขัน ไปศึก ษาหรื อ ฝึ กอบรม ณ ต่า งประเทศ และการให้ อ ยู่ศึก ษาหรื อ
ฝึ กอบรมต่อด้ วยทุนเดิม ให้ ก.พ. หรือผู้ที ก.พ. มอบหมายพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๑๒ ภายใต้ บั ง คั บ ข้ อ ๑๑ การให้ ข้ าราชการไปศึ ก ษาหรื อ ฝึ กอบรม ณ
ต่างประเทศ ด้ วยทุนประเภท ๑ (ก) หรือทุนประเภท ๑ (ค) และการให้ อยู่ศึกษาหรือฝึ กอบรมต่อ
ด้ วยทุนเดิม เมื อผู้มีอาํ นาจอนุมัติได้ สงั อนุมัติแล้ ว ให้ ส่วนราชการเจ้ าสังกัดรายงานให้ ก.พ. หรือผู้
ที ก.พ. มอบหมายทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที ผ้ ูมีอาํ นาจอนุ มัติสังอนุ มัติ พร้ อมทั1งแจ้ งวัน
กําหนดเดินทางและส่งเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี1
(๑) หลักฐานการได้ รับทุน ซึ งระบุลักษณะทุน จํานวนทุน และระยะเวลาให้ ทุน
(๒) โครงการหรื อ แนวการศึ ก ษาหรื อ ฝึ กอบรม พร้ อ มหนั ง สื อ ตอบรั บ ของ
สถานศึกษาหรือสถานฝึ กอบรม
(๓) บันทึกแสดงเหตุผลความจําเป็ น และความต้ องการของทางราชการที จะต้ อง
ให้ ข้าราชการผู้น1ันไปศึกษาหรือฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ ตลอดจนแผนงานหรือโครงการ ที จะให้
ข้ าราชการผู้น1ันกลับมาปฏิบัติราชการตามข้ อ ๘
(๔) ผลการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรือสถานพยาบาล
ของรัฐตามที คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. กําหนด
(๕) เอกสารอื นตามที ก.พ. กําหนด
ข้อ ๑๓ การให้ ข้ า ราชการไปศึ ก ษาหรื อ ฝึ กอบรม ณ ต่ า งประเทศ ด้ ว ยทุ น
ประเภท ๑ (ข) ให้ ส่วนราชการเจ้ าสังกัด และสํานักงานความร่ วมมือเพื อการพั ฒนาระหว่ างประเทศ
ทําความตกลงกันก่อน โดยส่วนราชการเจ้ าสังกัดต้ องส่งเอกสารดังต่อไปนี1 เพื อให้ สาํ นั กงาน
ความร่วมมือเพื อการพัฒนาระหว่างประเทศพิจารณา

-๗-

(๑) โครงการหรื อ แนวการศึ ก ษาหรื อ ฝึ กอบรม เว้ น แต่ ก รณี ที สํา นั ก งาน
ความร่วมมือเพื อการพัฒนาระหว่างประเทศเป็ นผู้จัดสรรทุนให้ เอง
(๒) บันทึกแสดงเหตุผลความจําเป็ น และความต้ องการของทางราชการที จะต้ อง
ให้ ข้าราชการผู้น1ันไปศึกษาหรือฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ ตลอดจนแผนงานหรือโครงการ ที จะให้
ข้ าราชการผู้น1ันกลับมาปฏิบัติราชการตามข้ อ ๘
เมื อรั ฐบาลต่ างประเทศ องค์การระหว่ างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรื อ
นิ ติ บุ ค คลต่ า งประเทศ ได้ อ นุ มั ติใ ห้ ทุน หรื อ ให้ อ ยู่ ศึ ก ษาหรื อ ฝึ กอบรมต่ อ ด้ ว ยทุ น เดิ ม สํา หรั บ
ข้ า ราชการผู้ น1ั น แล้ ว ให้ ส ํา นั ก งานความร่ ว มมื อ เพื อการพั ฒ นาระหว่ า งประเทศแจ้ ง ไปยั ง
ส่วนราชการเจ้ าสังกัด เพื อเสนอผู้มีอาํ นาจอนุ มัติพิจารณา เมื อได้ รับอนุ มัติแล้ วข้ าราชการผู้น1ัน
จึ ง จะออกเดิ น ทางไปต่ า งประเทศ หรื อ อยู่ ศึ ก ษาหรื อ ฝึ กอบรมต่ อ ไปได้ แล้ ว ให้ ส่ ว นราชการ
เจ้ า สังกัดแจ้ งรายชื อผู้ รั บ ทุ น พร้ อ มทั1งระยะเวลาให้ ทุน และวั น กํา หนดเดิ น ทางให้ ก.พ. หรื อ
ผู้ ที ก.พ. มอบหมาย และสํานั กงานความร่ วมมือเพื อการพั ฒนาระหว่ างประเทศทราบภายใน
สิบห้ าวันนับแต่วันที ผ้ ูมีอาํ นาจอนุมัติสงั อนุมัติ
ข้อ ๑๔ การให้ ข้า ราชการที อยู่ ร ะหว่ า งทดลองปฏิบั ติหน้ า ที ราชการไปศึ ก ษา
หรือฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ จะกระทํามิได้
ข้ อ ๑๕ กา รให้ ข ้ า ร าชกา รไปศึก ษา หรื อ ฝึ กอบร ม ณ ต่า งป ระเทศ
ด้ ว ยทุน ประเภท ๒ ให้ ส่ว นราชการเจ้ า สัง กัดดํา เนิ น การให้ เ ป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธีก าร
ที กาํ หนดไว้ ในระเบียบนี1 หรื อที ก.พ. หรื อคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม เพื อเสนอผู้มีอาํ นาจ
อนุมัติพิจารณาอนุมัติ
ในการอนุ มัติทุกครั1 งให้ ส่วนราชการเจ้ าสังกัดแจ้ งสํานั กงาน ก.พ. ทราบเพื อ
การติดตามผลภายในเจ็ดวั น นั บแต่ วั นที ผู้ มีอ าํ นาจอนุ มัติสังอนุ มัติ ในการแจ้ งสํา นั กงาน ก.พ.
ให้ จัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี1 เพื อประกอบการติดตามผล
(๑) โครงการหรื อ แนวการศึ ก ษาหรื อ ฝึ กอบรม พร้ อมหนั ง สื อ ตอบรั บ จาก
สถานศึกษาหรือสถานฝึ กอบรม
(๒) บันทึกของส่วนราชการเจ้ าสังกัดแสดงเหตุผลความจําเป็ น และความต้ องการ
ของทางราชการ ที ให้ ข้าราชการผู้น1ันไปศึกษาหรือฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ ตลอดจนแผนงาน
หรือโครงการ ที จะให้ ข้าราชการผู้น1ันกลับมาปฏิบัติราชการตามข้ อ ๘
(๓) ผลการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรือสถานพยาบาล
ของรัฐตามที คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. กําหนด
(๔) เอกสารอื นตามที ก.พ. กําหนด

-๘ข้อ ๑๖ ให้ ส่วนราชการทําสัญญาผูกมัดให้ ข้าราชการที ไปศึ กษาหรื อฝึ กอบรม
ณ ต่างประเทศ กลั บมารั บราชการตามแผนงานหรื อโครงการ และในส่วนราชการทีทางราชการ
กําหนดเป็ นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที ศึกษาหรือฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ
ข้ าราชการผู้ใดไม่ได้ รับราชการตามสัญญา ต้ องชดใช้ เงินให้ แก่ทางราชการ ดังนี1
(๑) สําหรั บผู้ ไปศึ กษา หรื อฝึ กอบรม ด้ วยทุ นประเภท ๑ (ก) หรื อทุ นประเภท
๑ (ค) ให้ ชดใช้ ทุน เงินเดือนที ได้ รับระหว่างศึกษา หรือฝึ กอบรม และเงินที ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ
กับ ให้ ใช้ เ งิน อีก จํา นวนหนึ งเท่า ของจํา นวนทุ น เงิ น เดือ น และเงิ น ที ทางราชการจ่ ายช่ ว ยเหลื อ
ดังกล่าวให้ เป็ นเบี1ยปรับแก่ทางราชการอีกด้ วย
(๒) สําหรับผู้ไปศึกษา หรือฝึ กอบรม ด้ วยทุนประเภท ๑ (ข) ให้ ชดใช้ เงินเดือน
ที ได้ รั บ ระหว่ า งศึ ก ษา หรื อ ฝึ กอบรม และเงิ น ที ทางราชการจ่ า ยช่ ว ยเหลื อ กั บ ให้ ใ ช้ เ งิ น
อีกจํานวนหนึ งเท่าของจํานวนเงินเดือนและเงินที ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้ เป็ นเบี1ยปรับ
แก่ทางราชการอีกด้ วย
สําหรั บส่วนที เป็ นเงินทุนที ได้ รับให้ ชดใช้ เป็ นเบี1 ยปรั บรายเดือน ตามจํานวนที
กระทรวงการคลั งและสํานักงานความร่ วมมือเพื อการพั ฒนาระหว่ างประเทศกําหนดขึ1น โดยใช้
ฐานอัตราค่าใช้ จ่ายที สํานักงาน ก.พ. กําหนดสําหรั บผู้ ไปศึ กษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบัติการวิจัย
ณ ต่างประเทศ เป็ นเกณฑ์
(๓) สําหรั บ ผู้ ไปศึ ก ษา หรื อ ฝึ กอบรม ด้ ว ยทุ น ประเภท ๒ ให้ ช ดใช้ เงิ น เดื อ น
ที ได้ รับระหว่ างศึกษา หรื อฝึ กอบรม และเงินที ทางราชการจ่ ายช่ วยเหลือ กับให้ ใช้ เงินอีกจํานวน
หนึ งเท่าของจํานวนเงินเดือน และเงินที ทางราชการจ่ ายช่ วยเหลื อดังกล่ าวให้ เป็ นเบี1 ยปรั บแก่
ทางราชการอีกด้ วย
ในกรณี ที ผู้ ไ ปศึ ก ษา หรื อ ฝึ กอบรม กลั บ มาแล้ ว รั บ ราชการไม่ ค รบกํา หนด
ตามสัญญา ให้ ลดเงินที จะต้ องใช้ และเบี1ยปรับตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ลงตามส่วน
กรณี ข้ า ราชการที อยู่ ใ นระหว่ า งปฏิ บั ติ ร าชการชดใช้ แต่ โ อนไปรั บ ราชการ
ที ส่วนราชการหรื อหน่ วยงานของรั ฐแห่ งใหม่ โดยได้ รับอนุ มัติผ่อนผันให้ นับเวลาที ไปปฏิบัติ
ราชการดั งกล่ าวเป็ นเวลารั บราชการชดใช้ ทุน ต่ อเนื อง ให้ ส่วนราชการหรื อหน่ วยงานของรั ฐ
แห่งใหม่น1ันรับโอนทั1งสิทธิและหน้ าที ตามสัญญาที กาํ หนดในระเบียบนี1ด้วย
การทําสัญญาตามข้ อนี1 ให้ เป็ นไปตามแบบและวิธกี ารที กระทรวงการคลังกําหนด
ข้อ ๑๗ ข้ าราชการที ได้ รับอนุ มัติให้ ไปศึกษาหรื อฝึ กอบรม ณ ต่ างประเทศ
จะเปลี ยนแปลงกําหนดระยะเวลา สถานศึ กษาหรื อฝึ กอบรม หรื อแนวการศึ กษาหรื อฝึ กอบรม
จากที ได้ รับอนุ มัติไว้ ได้ ต่ อเมื อการเปลี ยนแปลงนั1 นเป็ นไปตามหลั กเกณฑ์และวิ ธีการที ก.พ.
กําหนด และได้ รับอนุมัติจากผู้มีอาํ นาจ ดังต่อไปนี1

-๙(๑) ก.พ. หรื อ ผู้ ที ก.พ. มอบหมายสํา หรั บ ผู้ ไปศึ ก ษาหรื อ ฝึ กอบรมด้ ว ย
ทุนรัฐบาลไทย
(๒) ผู้มีอาํ นาจอนุ มัติ สําหรับผู้ไปศึกษาหรือฝึ กอบรมด้ วยทุนประเภท ๑ (ก) และ
ทุนประเภท ๑ (ค) ยกเว้ นกรณีตาม (๑)
(๓) ผู้มีอาํ นาจอนุมัติ และสํานักงานความร่วมมือเพื อการพัฒนาระหว่างประเทศ
สําหรับผู้ไปศึกษาหรือฝึ กอบรมด้ วยทุนประเภท ๑ (ข)
(๔) ผู้มีอาํ นาจอนุมัติ สําหรับผู้ไปศึกษาหรือฝึ กอบรมด้ วยทุนประเภท ๒
เมื อพิ จารณาและดําเนินการไปแล้ วเป็ นประการใด ต้ องแจ้ งให้ สาํ นักงาน ก.พ.
ทราบเพื อติดตามผล ทั1งนี1 ภายในกําหนดเวลาไม่เกินสิบห้ าวันนับตั1งแต่วันที ผ้ ูมีอาํ นาจอนุมัติสงั การ
ข้อ ๑๘ ข้ า ราชการที ได้ รั บ อนุ มัติ ให้ ไปศึ ก ษาหรื อ ฝึ กอบรม ณ ต่ า งประเทศ
ด้ วยทุนใดๆ หากประสงค์จะอยู่ศึกษาหรือฝึ กอบรมต่อด้ วยทุนประเภท ๒ หลังจากครบกําหนด
ที ได้ รับอนุ มัติแล้ ว ให้ ยืนคําขอพร้ อมด้ วยหลักฐานเกี ยวกับผลการศึกษาหรื อฝึ กอบรมที ผ่านมาแล้ ว
และคําชี1แจงเหตุผลความจําเป็ นที จะต้ องอยู่ศึกษาหรื อฝึ กอบรมต่ออีก ให้ ส่วนราชการเจ้ าสังกัด
พิจารณา โดยปกติไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนครบกําหนดเวลาที ได้ รับอนุ มัติไว้ เดิมเพื อส่วนราชการ
เจ้ าสังกัดจะได้ ทาํ ความเห็นรายงานให้ ผ้ ูมีอาํ นาจอนุ มัติพิจารณา และรายงานให้ สาํ นักงาน ก.พ.
ทราบต่อไป เมื อผู้มีอาํ นาจอนุ มัติสังอนุ มัติให้ อยู่ศึกษาหรือฝึ กอบรมต่อได้ เป็ นเวลาเท่าใด จึงจะ
อยู่ศึกษาหรือฝึ กอบรมต่อได้ ตามระยะเวลาที ได้ รับอนุมัติน1ัน
สํา หรั บ ข้ า ราชการที ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ไ ปศึ ก ษาหรื อ ฝึ กอบรม ณ ต่ า งประเทศ
ด้ ว ย ทุ น ประเภท ๑ (ข) ต้ อ งได้ รั บ อนุ มัติจ ากสํา นั ก งานความร่ ว มมื อ เพื อการพั ฒ นาระหว่ า ง
ประเทศก่อนแล้ วจึงดําเนินการตามวรรคหนึ งได้

หมวด ๓
การปฏิบตั ิการวิจยั ณ ต่างประเทศ
__________

ข้อ ๑๙ การให้ ข้าราชการไปปฏิบั ติก ารวิ จั ย ณ ต่ างประเทศ ส่ ว นราชการ
เจ้ าสังกัดต้ องพิ จารณาถึงอัตรากําลั งที มีอ ยู่ โดยให้ มีผ้ ู อยู่ ปฏิบัติงานเพี ยงพอ ไม่ ให้ เ สียราชการ
และไม่ต้องตั1งอัตรากําลังเพิ ม โดยข้ าราชการที จะไปปฏิบัติการวิจัยจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี1
(๑) เป็ นผู้ทมี ีคุณวุฒิไม่ตาํ กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๒) เป็ นผู้ทมี ีวันรับราชการเป็ นข้ าราชการติดต่อกันมาแล้ วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่ า
หนึ งปี แต่ถ้ามีความจําเป็ นอย่างยิ งส่วนราชการใดจะให้ ข้าราชการที มีวันรับราชการไม่ครบหนึ งปี
ไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ก็ได้ แต่ต้องเป็ นผู้ทพี ้ นการทดลองปฏิบัติหน้ าที ราชการแล้ ว
(๓) เป็ นผู้ทสี ่วนราชการเจ้ าสังกัดรับรองว่ามีประสบการณ์ในด้ านการวิจัย หรื อ
งานสอน หรื อ ปฏิ บั ติ ง านรั บ ผิ ด ชอบในเรื องที จะทํา การวิ จั ย มาแล้ วไม่ น้ อ ยกว่ า สองปี และ
มีความเหมาะสมในการปฏิบัติการวิจัย

- ๑๐ (๔) สํา หรั บ ผู้ ที เคยได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ไ ปศึ ก ษา ฝึ กอบรม หรื อ ปฏิบั ติ ก ารวิ จั ย
ณ ต่ า งประเทศมาแล้ ว จะต้ อ งกลั บ มาปฏิ บั ติ ร าชการเป็ นเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ระยะเวลาที
คณะกรรมการกําหนด จึงจะได้ รับการพิจารณาให้ ไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศได้
ข้อ ๒๐ การให้ ข้าราชการไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ให้ ผ้ ูมีอาํ นาจอนุ มัติ
พิ จารณาอนุ มัติตามหลักเกณฑ์ทกี าํ หนดไว้ ในระเบียบนี1 หรื อที กําหนดเพิ มเติม เมื อผู้ มีอาํ นาจ
อนุมัติสงั อนุมัติแล้ ว ให้ ส่วนราชการรายงานให้ สาํ นักงาน ก.พ. ทราบ เพื อติดตามผลภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที ผู้มีอาํ นาจสังอนุ มัติ ในการแจ้ งสํานั กงาน ก.พ. ให้ ส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี1
เพื อประกอบการติดตามผล
(๑) โครงการพร้ อมทั1งแผนปฏิบัติการวิ จัยโดยสมบู รณ์ ซึ งต้ องแสดงกําหนด
ระยะเวลาและขั1นตอนการปฏิบัติการวิจัยโดยละเอียด
(๒) บั นทึกของส่วนราชการเจ้ าสังกัดซึ งแสดงเหตุผลความจําเป็ นที จะต้ องให้
ข้ าราชการไปปฏิบัติการวิจัย ความสอดคล้ องของนโยบายรั ฐบาล โครงการวิจัยกับแผนงานของ
หน่วยงาน และโครงการวิจัยที ระบุรายละเอียดที ชัดเจนและงบประมาณ รวมทั1งประโยชน์ ที ทางราชการ
จะได้ รับ
(๓) รายละเอียดข้ อตกลงเกี ยวกับการไปปฏิบัติการวิจัย
(๔) รายละเอียดอัตรากําลังที ข้าราชการผู้น1ันสังกัดอยู่
(๕) ผลงานวิจัยของข้ าราชการที ได้ รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ข้อ ๒๑ ข้ าราชการที ไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ต้ องปฏิบัติ ดังนี1
(๑) จะขยายกําหนดระยะเวลาหรือเปลี ยนแปลงโครงการวิจัยจากที ได้ รับอนุ มัติ
ไว้ ได้ ต่อเมือได้ รับอนุ มัติจากผู้ มีอาํ นาจอนุ มัติ เมื อได้ รับอนุ มัติแล้ วจึงจะปฏิบัติการวิจัยต่อไปได้
และให้ ส่ว นราชการรายงานให้ สาํ นั ก งาน ก.พ. ทราบ ภายในสิบ ห้ า วั น นั บ จากวั น ที อนุ มัติ
แต่ส่วนราชการจะอนุมัติให้ ข้าราชการอยู่ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศได้ ไม่เกินสองปี นับแต่วันที
เริ มไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
(๒) จะอยู่ศึกษา ฝึ กอบรม หรือดูงานต่อมิได้
(๓) รายงานความก้ าวหน้ าของการปฏิบัติการวิจัยให้ ส่วนราชการเจ้ าสังกัดทราบ
ทุ ก หกเดื อ น และจะต้ อ งส่ งรายงานผลการปฏิบั ติก ารวิ จั ยฉบั บ สมบู ร ณ์ จํา นวนสองฉบั บ ไปยั ง
สํานักงาน ก.พ. ภายในสี สบิ ห้ าวันนับแต่วันสิ1นสุดโครงการปฏิบัติการวิจัย
ข้ าราชการที ได้ รับอนุ มัติให้ ไปปฏิบัติการวิ จัย ณ ต่างประเทศ เมื อได้ กลับเข้ า
ปฏิบัติหน้ าที ราชการแล้ ว ให้ ส่วนราชการเจ้ าสังกัดรายงานให้ สาํ นักงาน ก.พ. ทราบ สําหรับผู้ทไี ป
ปฏิบัติการวิจัยด้ วยทุนประเภท ๑ (ข) ให้ ส่วนราชการเจ้ าสังกัดรายงานให้ สาํ นักงานความร่ วมมือ
เพื อการพัฒนาระหว่างประเทศทราบด้ วย โดยให้ รายงานภายในกําหนดสิบห้ าวันนับแต่วันกลับเข้ า
ปฏิบัติหน้ าที ราชการ
ข้อ ๒๒ ให้ นาํ ความในข้ อ ๑๔ และข้ อ ๑๖ มาใช้ บังคับกับการให้ ข้าราชการไป
ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม

- ๑๑ หมวด ๔
การดูงาน ณ ต่างประเทศ
____
ข้อ ๒๓ การดู ง าน ณ ต่ า งประเทศ ให้ ก ระทํา ได้ ต ามหลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธีก าร
ดังต่อไปนี1
(๑) การให้ ข้าราชการดูงานโดยเป็ นส่วนหนึ งของการศึกษาหรือฝึ กอบรม หรื อ
ต่ อจากการศึ กษาหรื อฝึ กอบรมอัน ถือเป็ นการศึ กษาหรื อฝึ กอบรมด้ วย ต้ องดํา เนิ นการตามที
กําหนดไว้ สาํ หรับกรณีศึกษาหรือฝึ กอบรม
(๒) การให้ ข้าราชการดู งานด้ วยทุ นประเภท ๑ (ก) ทุ นประเภท ๑ (ค) หรื อ
ทุนประเภท ๒ ให้ ผ้ ูมีอาํ นาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ
(๓) การให้ ข้าราชการดูงานด้ วยทุนประเภท ๑ (ข) ให้ ส่วนราชการเจ้ าสังกัด และ
สํานักงานความร่ วมมือเพื อการพัฒนาระหว่างประเทศ ทําความตกลงกันก่อนแล้ วดําเนินการเพื อ
เสนอผู้มีอาํ นาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ
(๔) เป็ นการดูงานที มีระยะเวลาไม่เกินสิบห้ าวันตามหลักสูตรหรือโครงการหรื อ
แผนการดูงานต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินกําหนดให้ ดาํ เนินการเป็ นการฝึ กอบรม
ข้อ ๒๔ ข้ าราชการที ได้ รับอนุ มัติให้ ไปดูงาน ณ ต่างประเทศ จะเปลี ยนแปลง
กํา หนดระยะเวลา สถานที หรื อ แนวการดู งานจากที ได้ รั บ อนุ มัติไว้ ได้ ต่อ เมื อได้ รั บ อนุ มัติจ าก
ผู้มีอาํ นาจอนุ มัติแล้ ว แต่ถ้ามีความจําเป็ นต้ องเปลี ยนแปลงระยะเวลา สถานที หรือแนวการดูงาน
โดยกะทันหันซึ งไม่อาจรอการอนุ มัติได้ ให้ รีบรายงานให้ ผ้ ูมีอาํ นาจดังกล่าวทราบ พร้ อ มทั1งชี1 แ จง
เหตุผลความจําเป็ นด้ วย ทั1งนี1 หากระยะเวลาในการดู งานครั1 งก่อ นรวมการขยายเวลาในครั1งนี1
เกินสิบห้ าวัน ให้ ดาํ เนินการขยายเวลาครั1งนี1เป็ นการฝึ กอบรม
ข้อ ๒๕ ให้ นํ า ความในข้ อ ๑๔ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การให้ ข้ า ราชการไปดู ง าน
ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม

- ๑๒ หมวด ๕
การกํากับดูแลข้าราชการ
______
ข้อ ๒๖ ข้ าราชการที ได้ รับอนุมัติให้ ไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ณ ต่างประเทศ ต้ องอยู่ในความดูแลของส่วนราชการเจ้ าสังกัด และ ก.พ. หรื อผู้ที ก.พ. มอบหมาย
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้ อบังคับ หรือคําสังและคําแนะนําของส่วนราชการเจ้ าสังกัด และ ก.พ. หรื อ
ผู้ ที ก.พ. มอบหมายให้ ดูแลนักเรี ยนไทยในต่างประเทศโดยเคร่ งครัด และต้ องรายงานความก้ าวหน้ า
ในการศึ ก ษาและการเปลี ยนแปลงต่ า งๆ ให้ ส่ว นราชการเจ้ า สังกัด และผู้ ดู แ ลนั ก เรี ยนไทยใน
ต่างประเทศเพื อทราบด้ วย
สําหรับข้ าราชการที ไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน ณ ต่างประเทศ
ด้ วยทุนประเภท ๑ (ข) นอกจากต้ องปฏิบัติตามวรรคหนึ งแล้ ว ต้ องอยู่ในความดูแลของเจ้ าหน้ าที
ซึ งได้ รับมอบหมายจากรั ฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่ างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรื อ
นิติบุคคลต่างประเทศ ที ให้ ทุนแก่ข้าราชการผู้น1ันอีกด้ วย
ข้อ ๒๗ ข้ าราชการที ได้ รับอนุมัติให้ ไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน
ณ ต่างประเทศ เมื อครบกําหนดเวลาที ได้ รับอนุ มัติหรื อเสร็จจากการศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติการ
วิจัย หรื อดูงานก่อนครบกําหนดเวลาที ได้ รับอนุ มัติ ต้ องรี บเดินทางกลั บให้ ถึงประเทศไทยและ
รายงานตัวกลับเข้ าปฏิบัติราชการภายในระยะเวลาที กาํ หนด ดังนี1
(๑) ภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น ยี สิบ วั น สํา หรั บ ผู้ ที ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ไปศึ ก ษา
ฝึ กอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย เกินหนึ งปี
(๒) ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบวัน สําหรับผู้ทไี ด้ รับอนุ มัติให้ ไปศึกษา ฝึ กอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย เกินหกเดือน
(๓) ภายในระยะเวลาไม่เกินห้ าวัน สําหรับผู้ทไี ด้ รับอนุ มัติให้ ไปศึกษา ฝึ กอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย ไม่เกินหกเดือน
(๔) ภายในระยะเวลาไม่เกินสองวัน สําหรับผู้ได้ รับอนุ มัติให้ ไปดูงาน
เมื อได้ ร ายงานตั ว เข้ า ปฏิบั ติห น้ า ที ราชการตามวรรคหนึ งแล้ ว ให้ ร ายงานผล
การศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยด่วนต่อไป
ข้อ ๒๘ เมื อข้ าราชการที ได้ รับอนุ มัติให้ ไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือ
ดูงาน ณ ต่ างประเทศ ได้ กลั บเข้ าปฏิบัติหน้ าที ราชการแล้ ว ให้ ส่วนราชการเจ้ าสังกัดรายงานให้
ก.พ. หรื อผู้ ที ก.พ. มอบหมายทราบ สําหรั บผู้ ไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติการวิ จัย หรื อดูงาน
ด้ วยทุนประเภท ๑ (ข) ให้ ส่วนราชการเจ้ าสังกัดรายงานให้ สาํ นักงานความร่ วมมือเพื อการพัฒนา
ระหว่างประเทศทราบด้ วย ทั1งนี1 ภายในกําหนดสิบห้ าวันนับแต่วันกลับเข้ าปฏิบัติหน้ าที ราชการ

- ๑๓ บทเฉพาะกาล
_____

ข้อ ๒๙ ข้ า ราชการผู้ ได้ รับ อนุ มัติให้ ไปศึ กษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติก ารวิ จัย หรื อ
ดู งาน ณ ต่ างประเทศ ตามระเบี ยบ ว่ า ด้ ว ยการให้ ข้าราชการไปศึ กษา ฝึ กอบรม และดู งาน
ณ ต่ า งประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒ และที แก้ ไขเพิ มเติ ม อยู่ ในวั นที ระเบี ยบสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี น1 ี
มีผลใช้ บังคับให้ ถือว่าข้ าราชการผู้น1ันได้ รับอนุมัติให้ ไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีน1 ี
ประกาศ ณ วันที6 ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
(ลงชื6อ)

พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร
(ทักษิณ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี

