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สํานักงาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก  กทม.  10300 

 15  กันยายน  2552 

เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม  
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 

เรียน (เวยีน กระทรวง กรม จังหวดั) 

สิ่งท่ีสงมาดวย  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม   ฝกอบรม  
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 

ดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 75 บัญญัติวา การให
ขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.กําหนด 

ดั งนั้ น  เ พื่ อ ให เ ป น ไปตาม เ จตนารมณ ของพระร าชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบข า ร าชก าร 
พลเรือน  พ .ศ . 2551  ที่ตองการจะมุงเนนการเสริมสรางสมรรถนะความเปนมืออาชีพ  และการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหแกขาราชการ เพื่อใหมีขีดความสามารถในการผลักดันงานขององคกรให
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐตามที่กําหนดไว  และเพื่อเปนการกระจายอํานาจใหกับสวนราชการ  
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 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป   ทั้งนี้  ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบ 
ดวยแลว 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายปรีชา   วชัราภัย) 
                                  เลขาธิการ ก.พ.                               สําเนาถูกตอง 

ศูนยจดัการศึกษาในตางประเทศและบริหารความรู                                                           
โทร. 0 2281 9453                                (นายขจร  ไศละสูต) 
โทรสาร 0  2628 6202                   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื�อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามญัไปศึกษาเพิ�มเติม 

 ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏบัิติการวจิัย ในประเทศ 

(ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที� นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒  ลงวนัที� ๑๕ กนัยายน  ๒๕๕๒) 

------------------------ 

เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน  
พ .ศ . ๒๕๕๑  ที�ตอ้งการจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นมืออาชีพ  และการ
เพิ�มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื�อให้มี ขีด
ความสามารถในการผลกัดนังานขององคก์รใหเ้กิดผลสัมฤทธิ6 ต่อภารกิจภาครัฐตามที�กาํหนด
ไว ้ และเพื�อเป็นการกระจายอาํนาจให้กบัส่วนราชการ  ลดขั9นตอนการดาํเนินงานให้มีความ
รวดเร็ว  คล่องตวั  มีเกณฑก์ารพิจารณาอนุมติัให้ขา้ราชการพลเรือนสามญัไปศึกษาเพิ�มเติม
ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบติัการวิจยัในประเทศ  ที�เป็นมาตรฐานเดียวกนั  ก.พ. จึงกาํหนด 
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขการใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัไปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม  
ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยัในประเทศ เพื�อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
ขา้ราชการในประเทศ โดยวธีิการต่าง ๆ ดงัต่อไปนี9  

หลกัเกณฑ์ทั�วไป 

ข้อ ๑  ในหลกัเกณฑนี์9  

“ผูมี้อาํนาจอนุมติั”  หมายความวา่   

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  สําหรับปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวง 
หรือหัวหน้าส่วนราชการที�เทียบเท่า หรือหัวหน้าส่วนราชการที�ขึ9นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรี 

(๒) ปลดักระทรวง รองปลดักระทรวง ผูท้าํหนา้ที�หัวหนา้กลุ่มภารกิจ หรือหัวหนา้
ส่วนราชการที�เทียบเท่า หรือหัวหนา้ส่วนราชการที�ขึ9นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
หรืออธิบดี  สาํหรับขา้ราชการในสังกดั 

(๓) หวัหนา้ส่วนราชการซึ�งไม่มีฐานะเป็นกรม สาํหรับขา้ราชการในส่วนราชการนั9น 



 ๒

“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง กรม หรือส่วนราชการที�เรียกชื�ออยา่งอื�น
และมีฐานะเป็นกรม หรือส่วนราชการที�ไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีหัวหน้าส่วนราชการเป็น
อธิบดีหรือเทียบเท่า  ทั9งนี9  ที�อยูใ่นบงัคบับญัชาหรือในกาํกบัดูแลของฝ่ายบริหาร 

"ขา้ราชการ”  หมายความวา่  ขา้ราชการพลเรือนสามญั 

“ศึกษาเพิ�มเติม”  หมายความว่า  การเพิ�มพูนความรู้ดว้ยการเรียนหรือการวิจยัตาม
หลกัสูตรของสถาบนัการศึกษาในประเทศ  เพื�อให้ไดม้าซึ� งปริญญาหรือประกาศนียบตัร
วชิาชีพ และเป็นการเรียนหรือการวจิยัในเวลาราชการ 

“ฝึกอบรม”  หมายความวา่  การเพิ�มพนูความรู้ ความชาํนาญ หรือประสบการณ์ ดว้ย
การเรียนหรือการวิจยัตามหลกัสูตรการฝึกอบรม การสัมมนา หรือการอบรมเชิงปฏิบติัการ  
ที�ด ําเนินการในประเทศ  ทั9 งนี9  โดยมิได้มีว ัตถุประสงค์เพื�อให้ได้มาซึ� งปริญญาหรือ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

“ดูงาน”  หมายความว่า  การเพิ�มพูนความรู้และประสบการณ์ดว้ยการสังเกตการณ์
และการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นที�ดาํเนินการภายในประเทศ 

“ปฏิบติัการวิจยั”  หมายความว่า  การทาํงานวิจยัในประเทศเพื�อนาํผลที�ไดรั้บมาใช้
ประโยชนข์องส่วนราชการโดยตรง  แต่ไม่หมายความรวมถึงการวิจยัตามลกัษณะหรือที�เป็น
ส่วนหนึ�งของการศึกษาหรือฝึกอบรม  

“ทุน”  หมายความว่า  เงินที�ส่วนราชการเป็นผูใ้หส้าํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวจิยั  รวมทั9งค่าใชจ่้ายในการครองชีพ และค่าพาหนะเดินทาง
ระหว่างศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  แต่ไม่หมายความรวมถึงเงินที� 
ส่วนราชการจ่ายใหส้าํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

ข้อ ๒  การใหข้า้ราชการไปศึกษาเพิ�มเติม  ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยัใหผู้มี้
อาํนาจอนุมติัพิจารณาถึงอตัรากาํลงัที�มีอยู่ โดยให้มีผูป้ฏิบติังานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่
ราชการและไม่ตอ้งตั9งอตัรากาํลงัเพิ�ม 

ข้อ ๓  ในกรณีที�มีปัญหาเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขนี9   
ใหผู้มี้อาํนาจอนุมติัเป็นผูว้นิิจฉยัชี9ขาด คาํวนิิจฉยันั9นเป็นที�สุด 

 



 ๓

การศึกษาเพิ�มเตมิ 

ข้อ ๔  การให้ข้าราชการไปศึกษาเพิ�มเติม ให้ส่วนราชการพิจารณาโดยคาํนึงถึง
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี9  

(๑) สาขาวิชาและระดบัความรู้ที�ใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติมตอ้งสอดคลอ้งหรือเป็น
ประโยชนก์บังาน หรือตาํแหน่งที�ดาํรงอยู ่ เวน้แต่เป็นการไปศึกษาเพิ�มเติมเพื�อพฒันาตนเอง
และไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 

 (๒) ต้องเป็นการไปศึกษาเพิ�มเ ติมในสถาบันการศึกษาที�กระทรวง 
ศึกษาธิการใหก้ารรับรองมาตรฐานหลกัสูตร 

(๓) การศึกษาเพิ�มเติมตามคาํสั�งหรือการมอบหมายของทางราชการใน
หลกัสูตรที� อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเห็นว่าเป็นความจาํเป็นอยา่งยิ�ง เพื�อ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในส่วนราชการ ให้ถือเสมือนว่าข้าราชการที�ไปศึกษาใน
หลกัสูตรนั9น ๆ ไปปฏิบติัราชการ ซึ�งอาจจะนาํผลงานจากการศึกษามาประกอบการพิจารณา
เลื�อนเงินเดือนได ้

ข้อ ๕ ขา้ราชการที�จะไปศึกษาเพิ�มเติมในประเทศ ตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี9  

(๑) พน้จากการทดลองปฏิบติัหน้าที�ราชการแลว้  ในกรณีที�มีความจาํเป็น
อย่างยิ�งที�จะตอ้งให้ขา้ราชการที�ยงัอยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบติัหน้าที�ราชการไปศึกษา
เพิ�มเติม ใหก้ระทาํไดต่้อเมื�อไดรั้บอนุมติัเป็นการเฉพาะรายจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 

(๒) มีเวลากลับมาปฏิบัติราชการหลังจากศึกษาเสร็จแล้ว เพียงพอที�จะ 
ชดใช้ไดค้รบก่อนเกษียณอายุราชการ  ทั9งนี9  โดยให้รวมระยะเวลาที�ตอ้งชดใช้สําหรับการ 
ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวจิยั เดิมที�ชดใชไ้ม่แลว้เสร็จดว้ย 

(๓) ผูบ้งัคบับญัชาตั9งแต่ผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ9นไปรับรองว่าเป็น 
ผูที้�มีความประพฤติดี และตั9งใจปฏิบติัหนา้ที�ราชการ 

(๔) ในกรณีที�เคยได้รับอนุมติัให้ไปศึกษาเพิ�มเติม หรือปฏิบติัการวิจยัใน
ประเทศตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขนี9  หรือตามระเบียบอื�น จะตอ้งกลบัมาปฏิบติั
ราชการแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หนึ�งปี 

ข้อ ๖  ขา้ราชการที�ประสงคจ์ะไปศึกษาเพิ�มเติม ตอ้งยื�นหลกัฐาน ดงันี9  



 ๔

(๑) หลกัสูตรหรือแนวทางการศึกษาเพิ�มเติมของสถาบนัการศึกษาที�จะไป
ศึกษา พร้อมหนงัสือตอบรับจากสถาบนัการศึกษาที�จะไปศึกษาเพิ�มเติม 

(๒) บนัทึกแสดงเหตุผล ความจาํเป็น และความตอ้งการของทางราชการที�
จะต้องให้ข้าราชการผู ้นั9 นไปศึกษาเพิ�มเติม  ตลอดจนแผนงานหรือโครงการที�จะให้
ขา้ราชการผูน้ั9นกลบัมาปฏิบติั 

(๓) คาํรับรองของผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ ๕ (๓) 
(๔) หลกัฐานการศึกษาของขา้ราชการที�จะไปศึกษา 
(๕) หลกัฐานการไดรั้บทุน (ถา้มี) 

การฝึกอบรม 

ข้อ ๗   การให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ให้ส่วนราชการพิจารณาโดยคํานึงถึง
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี9  

(๑)  หลกัสูตรหรือแนวทางการฝึกอบรมที�จะให้ไปฝึกอบรมตอ้งสอดคลอ้ง
หรือเป็นประโยชน์กบังาน หรือตาํแหน่งที�ดาํรงอยู ่ เวน้แต่เป็นการไปฝึกอบรมเพิ�มเติมเพื�อ
พฒันาตนเองและไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 

(๒)  ตอ้งเป็นการไปฝึกอบรมในสถาบนัหรือหน่วยงานที�ผูมี้อาํนาจอนุมติัให้
ความเห็นชอบ 

(๓)  ขา้ราชการที�จะไปฝึกอบรมตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามที�หลกัสูตรฝึกอบรม
นั9น ๆ กาํหนด 

ข้อ ๘  ขา้ราชการที�ประสงคจ์ะไปฝึกอบรมตอ้งยื�นหลกัฐาน ดงันี9  

(๑)  หลกัสูตรหรือแนวทางการฝึกอบรมของสถาบนัที�ประสงคจ์ะไปฝึกอบรม 

(๒) บันทึกแสดงเหตุผล ความจาํเป็น และความตอ้งการของทางราชการ 
ที�จะตอ้งใหข้า้ราชการผูน้ั9นไปฝึกอบรม 

ข้อ ๙  การให้ขา้ราชการไปฝึกอบรมตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขนี9  ถือเป็น
การใหข้า้ราชการเดินทางไปราชการตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี  ว่าดว้ยการอนุมติัให้
เดินทางไปราชการและการจดัการประชุมของทางราชการ พ.ศ .๒๕๒๔ 
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การดูงาน 

ข้อ ๑๐  เรื�องหรือหัวขอ้ที�จะไปดูงานตอ้งสอดคลอ้งหรือเป็นประโยชน์กบังานของ
ส่วนราชการนั9น และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 

ข้อ ๑๑  การดูงานตามโครงการ หรือแผนการดูงาน ตอ้งมีระยะเวลาในการดูงาน 
ไม่เกินเจด็วนั  ในกรณีที�มีระยะเวลาในการดูงานเกินเจด็วนั ไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่กต็าม 
ใหถื้อเป็นการฝึกอบรม 

การดูงานที�เป็นส่วนหนึ� งของการศึกษาเพิ�มเติมหรือฝึกอบรม หรือเป็นการ 
ดูงานต่อจากการศึกษาเพิ�มเติมหรือฝึกอบรมอนัถือเป็นส่วนหนึ�งของการศึกษาเพิ�มเติมหรือ
ฝึกอบรมดว้ย ใหด้าํเนินการตามที�กาํหนดไวส้าํหรับกรณีการศึกษาเพิ�มเติมหรือฝึกอบรม 

การปฏิบัตกิารวจิยั 

ข้อ ๑๒  การให้ขา้ราชการไปปฏิบติัการวิจยั ให้ส่วนราชการพิจารณาโดยคาํนึงถึง
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี9  

(๑) ขา้ราชการผูน้ั9นจะตอ้งเป็นนกัวิจยัที�มีผลงานวิจยัที�เป็นประโยชน์ และ
ไดตี้พิมพเ์ผยแพร่ในระดบัประเทศแลว้อยา่งนอ้ยสองผลงาน 

(๒) เป็นการวิจัยที�สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โครงการ หรือ
แผนงานที�ส่วนราชการดําเนินงานอยู่หรือเตรียมที�จะดําเนินงาน  และหัวข้อวิจัยเป็น 
ส่วนหนึ� งของแผนงานวิจัยของส่วนราชการนั9นๆ ซึ� งได้มีการกาํหนดผูรั้บผิดชอบและ 
มีงบประมาณรองรับชัดเจน หรือหากเตรียมที�จะดําเนินการจะต้องมีแผนงานรองรับ 
ที�ชัดเจนที�จะให้ขา้ราชการกลบัมาดาํเนินการวิจยัต่อไป และหัวขอ้วิจยัเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศโดยตรง 

(๓) ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัการวิจยัสาํหรับขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัให้ไป
ปฏิบติัการวจิยั จะตอ้งไม่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณและจะตอ้งไม่เป็นไปในลกัษณะวา่จา้ง 

(๔) เป็นการปฏิบติัการวิจยัตามโครงการและแผนปฏิบติังานที�ไดรั้บความ
เห็นชอบจากส่วนราชการเจา้สังกดัแลว้ 

ข้อ ๑๓  ขา้ราชการที�จะไปปฏิบติัการวจิยั จะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี9  

(๑)  สาํเร็จการศึกษาไม่ตํ�ากวา่ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
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(๒)รับราชการติดต่อกนัมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ� งปี  ในกรณีที�มี
ความจําเป็นอย่างยิ�ง ส่วนราชการอาจให้ข้าราชการที� รับราชการยงัไม่ครบหนึ� งปีไป
ปฏิบติัการวจิยัได ้แต่ขา้ราชการผูน้ั9นตอ้งพน้การทดลองปฏิบติัหนา้ที�ราชการแลว้ 

(๓) ส่วนราชการเจา้สังกดัรับรองว่ามีประสบการณ์ในการวิจยั งานสอน 
หรือรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในเรื� องที�จะทาํการวิจยัมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี และ 
มีความเหมาะสมที�จะใหป้ฏิบติัการวจิยั 

(๔) ในกรณีที�เคยไดรั้บอนุมติัให้ไปศึกษาเพิ�มเติมหรือปฏิบติัการวิจยัตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขนี9  หรือระเบียบอื�นมาแลว้ จะตอ้งกลบัมาปฏิบติัราชการเป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่หนึ�งปี 

ข้อ ๑๔  ให้ส่วนราชการเจา้สังกดัดาํเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื�อนไขนี9  แลว้นาํเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัเพื�อพิจารณาอนุมติัใหข้า้ราชการไปปฏิบติัการวจิยั 

ในการขออนุมติัตามวรรคหนึ�งใหแ้นบเอกสารหลกัฐาน ดงัต่อไปนี9  
(๑) โครงการ แผนปฏิบติัการวิจยั  พร้อมหนังสือตอบรับจากสถานศึกษา 

สถาบนั หรือหน่วยงานที�ทาํการวจิยั 
(๒) บนัทึกของส่วนราชการเจา้สังกดัซึ� งแสดงเหตุผลความจาํเป็นที�จะตอ้ง

ให้ขา้ราชการไปปฏิบติัการวิจยั ตลอดจน แผนงานหรือโครงการที�จะให้ขา้ราชการผูน้ั9น
กลบัมาปฏิบติัราชการ 

(๓) รายละเอียดขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการไปปฏิบติัการวจิยั 

ข้อ ๑๕  ส่วนราชการจะอนุมติัใหข้า้ราชการไปปฏิบติัการวิจยัไดไ้ม่เกินสองปีนบัแต่
วนัที�เริ�มไปปฏิบติัการวจิยั 

การทําสัญญา 

ข้อ ๑๖  ขา้ราชการที�ได้รับอนุมติัให้ไปศึกษาเพิ�มเติมหรือปฏิบัติการวิจัยตอ้งทาํ
สัญญาตามระเบียบ หลกัเกณฑ ์วธีิการ และแบบที�กระทรวงการคลงักาํหนด 

ใหส่้วนราชการทาํสัญญาใหข้า้ราชการที�ไปศึกษาเพิ�มเติมหรือปฏิบติัการวิจยั
กลบัมาปฏิบติัราชการเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ระยะเวลาที�ใชใ้นการศึกษาเพิ�มเติมหรือปฏิบติัการ
วจิยัแลว้แต่กรณี 
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ขา้ราชการผูใ้ดไม่กลบัมาปฏิบติัราชการตามสัญญา ตอ้งชดใชเ้งินเดือน ทุนที�
ไดรั้บระหวา่งศึกษา และเงินที�ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กบัใหใ้ชเ้งินอีกจาํนวนหนึ�ง เท่ากบั
จาํนวนเงินเดือน ทุน และเงินทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าว ให้เป็นเบี9 ยปรับแก่ทาง
ราชการ อีกดว้ย 

ในกรณีที�กลบัมาปฏิบติัราชการไม่ครบกาํหนดตามสัญญา กใ็หล้ดจาํนวนเงิน
ที�จะตอ้งชดใชล้งตามส่วน 

ขา้ราชการผูใ้ดอยูใ่นระหวา่งปฏิบติัราชการชดใช ้แต่โอนไปรับราชการที�ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งใหม่  ถา้ไดรั้บอนุมติัให้ผ่อนผนัเรื�องนับเวลาที�โอนไป
ปฏิบติัราชการดงักล่าวเป็นเวลารับราชการชดใชต่้อเนื�อง ใหส่้วนราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐแห่งใหม่นั9นรับโอนทั9งสิทธิและหนา้ที�ตามสัญญานั9นดว้ย 

การกาํกบัดูแล 

ข้อ ๑๗  ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วจิยั ตอ้งอยูใ่นความดูแลของส่วนราชการเจา้สังกดั  ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั�ง 
หรือคาํแนะนาํของส่วนราชการเจา้สังกดั  รวมทั9งของ ก.พ.  และสาํนกังาน ก.พ. 

ข้อ ๑๘  ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วจิยั จะตอ้งรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยั ใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบั
ผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ9 นไปและผูมี้อาํนาจอนุมติัทราบ ทุกภาคการศึกษา หรือ 
ทุกหกเดือน และเมื�อสิ9นสุดการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวจิยั 

ในกรณีที�ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบติัการวิจยัไม่รายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยั โดยไม่มีเหตุ 
อนัควร ผูมี้อาํนาจอนุมติัอาจพิจารณาใหย้ติุการศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วจิยั หรือดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ�งตามที�เห็นสมควรกไ็ด ้

ข้อ ๑๙  ในกรณีที�ส่วนราชการเจา้สังกดัมีความจาํเป็นตอ้งให้ขา้ราชการที�ไปศึกษา
เพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยั กลบัเขา้ปฏิบติัราชการก่อนครบกาํหนดเวลา 
ที�ไดรั้บอนุมติั ขา้ราชการผูน้ั9นตอ้งกลบัเขา้ปฏิบติัราชการตามคาํสั�งทนัที 
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ข้อ ๒๐  ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วิจยั จะตอ้งศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยั ให้สําเร็จภายในระยะเวลา 
ที�กาํหนด 

ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วิจยั จะเปลี�ยนแปลงกาํหนดระยะเวลา สถานศึกษาหรือฝึกอบรม โครงการวิจยั  หรือแนว
การศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ไปจากที�ไดรั้บอนุมติัไวไ้ด ้ต่อเมื�อไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจ
อนุมติั 

ข้อ ๒๑  ใหส่้วนราชการเจา้สังกดัรายงานสรุปการดาํเนินการเกี�ยวกบัการพิจารณาให้
ขา้ราชการไปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบติัการวิจยัในประเทศ ให้ ก.พ. ทราบ
ทุกเดือน ตามแบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการที� ก.พ. กาํหนด 

ข้อ ๒๒  เมื�อครบกาํหนดเวลาที�ได้รับอนุมติั หรือเมื�อเสร็จจากการศึกษาเพิ�มเติม 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยัก่อนครบกาํหนดเวลาที�ไดรั้บอนุมติั  ขา้ราชการผูน้ั9น
จะตอ้งรีบรายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการโดยเร็ว  ทั9งนี9  ตอ้งไม่เกินเจด็วนันบัแต่วนัถดัจาก
วนัที�ครบกาํหนดเวลาที�ไดรั้บอนุมติัหรือวนัที�เสร็จการศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบติัการวจิยั แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที� เป็นการศึกษาในระดับที� สูงกว่าปริญญาตรี และในกรณีที�ไป
ปฏิบติัการวิจยั ขา้ราชการผูน้ั9นจะตอ้งมอบวิทยานิพนธ์หรือรายงานผลการปฏิบติัการวิจยั
ฉบบัสมบูรณ์ จาํนวนสองฉบบั ใหส่้วนราชการเจา้สังกดั ภายในสี�สิบหา้วนันบัแต่วนัที�เสร็จ
จากการศึกษาเพิ�มเติม หรือวนัที�สิ9นสุดโครงการปฏิบติัการวจิยั 

ข้อ ๒๓  การอนุมัติให้ข้าราชการผู ้ใดไปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบติัการวิจยั ที�ไดก้ระทาํโดยถูกตอ้งตามระเบียบหรือหลกัเกณฑที์�ใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั9น 
ก่อนวนัที�หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขนี9 ใช้บงัคบั ให้เป็นอนัใช้ได ้ และให้ดาํเนินการ 
ในเรื�องต่างๆ เกี�ยวกบัการศึกษาเพิ�มเติม  ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยัของขา้ราชการ 
ผูน้ั9นต่อไป ตามระเบียบหรือหลกัเกณฑที์�ใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั9น 

---------------------- 
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