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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
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(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

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๕๙ ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
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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

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๕๙ ง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙

(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

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๕๙ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙

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
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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

