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ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน วาดวยการลาไปศึกษาเพิ่มเติมของขาราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๙
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
๑. ความทั่วไป
ในระเบียบนี้ (ขอ ๔)
“ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุมัต”ิ หมายความถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในกรณีลาไป
ศึกษาเพิ่มเติม ณ ตางประเทศ หรือ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในกรณีลาไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
“ขาราชการ” หมายความถึง ขาราชการกรมการพัฒนาชุมชน

๒. คุณสมบัติของขาราชการที่ลาไปศึกษาเพิ่มเติมหรือฝกอบรม
ขาราชการที่ลาไปศึกษาเพิ่มเติม หรือฝกอบรม จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ (ขอ ๕)
(๑) เปนขาราชการพลเรือนสามัญ และรับราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนติดตอกัน
มาแลวไมนอยกวา 2 ป
(๒) เปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป ในกรณีลาไปศึกษาเพิ่มเติม
ตางประเทศ
(๓) เปนผูมีอายุตามเกณฑที่กําหนดในระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม
ดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒ หรือระเบียบ ก.พ. วาดวยการพัฒนาขาราชการพลเรือน โดยการให
ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ แลวแตกรณี
(๔) เปนผูมีความประพฤติดี ตั้งใจปฏิบัติหนาทีร่ าชการ และผูบังคับบัญชาพิจารณาแลว
เห็นควรสนับสนุน
(๕) สําหรับผูที่เคยไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาเพิ่มเติม หรือฝกอบรมตามระเบียบนี้ หรือ
ระเบียบอื่นมาแลว จะตองกลับมาปฏิบัติราชการหลังจากสําเร็จการศึกษามาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือ
หลังจากสําเร็จการฝกอบรมมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

๓. ขั้นตอนการขอลาไปศึกษาเพิ่มเติม
การขอลาไปศึกษาเพิ่มเติม จะตองดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ (ขอ ๖)

-๒(๑) ยื่นเรื่องขอเขาชื่อในบัญชีขาราชการลาศึกษา ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ ถึงอธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนพิจารณาจัดลําดับ โดยมีหลักฐานประกอบ คือ
(๑.๑) แบบขอเขาชื่อในบัญชีขาราชการลาศึกษา (แบบ กฝ.๑)
(๑.๒) คํารับรองของผูบังคับบัญชาตั้งแตผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทาขึ้นไป
(๑.๓) ใบรับรองแพทย
(๒) ยื่นเรื่องขออนุมัติลาไปศึกษาเพิ่มเติม หรือฝกอบรม ผานผูบังคับบัญชา ตามลําดับ
จนถึงอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาไดแลว โดยมีหลักฐาน
ประกอบ คือ
(๒.๑) แบบขออนุมัติลาศึกษา (แบบ กฝ.๒)
(๒.๒) หนังสือรับรองของสถาบันการศึกษาที่สอบเขาได พรอมหลักสูตรหรือแนว
การศึกษา
(๒.๓) สัญญาลาไปศึกษาเพิม่ เติมในประเทศ หรือตางประเทศ จํานวน ๕ ชุด
(๒.๔) สัญญาค้ําประกัน จํานวน ๕ ชุด
การทําสัญญาของขาราชการที่ไดรับอนุมตั ิใหลาไปศึกษาเพิ่มเติม หรือฝกอบรม และ
สัญญาค้ําประกันใหเปนไปตามแบบที่กําหนดไวทายระเบียบนี้

๔. หลักเกณฑการอนุมัตใิ หขาราชการลาไปศึกษาเพิ่มเติม
๔.๑ การอนุมตั ิใหขาราชการลาไปศึกษาเพิ่มเติม กรมการพัฒนาชุมชนจะพิจารณาตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้ (ขอ ๗)
(๑) เรียงตามลําดับในบัญชีขาราชการลาศึกษาโดยขึ้นบัญชีไว ๓ ป
(๒) ผูบังคับบัญชาเห็นชอบใหลาไปศึกษาเพิ่มเติมได
(๓) สถาบันการศึกษาตอบรับใหเขาศึกษา
(๔) ระยะเวลาที่ลาศึกษาเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
๔.๒ กรมการพัฒนาชุมชน จะอนุมัตใิ หขา ราชการลาไปศึกษาเพิ่มเติมในแตละป
การศึกษาไมเกินจํานวน ดังตอไปนี้ (ขอ ๘)
(๑) การลาไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
(๑.๑) ระดับปริญญาตรี (เฉพาะปริญญาตรีใบแรก) จํานวนไมเกินรอยละ ๕
ของขาราชการทั้งหมด
(๑.๒) สูงกวาระดับปริญญาตรี จํานวนไมเกินรอยละ ๒ ของขาราชการ
ทั้งหมด

-๓–
(๒) การลาไปศึกษาเพิ่มเติม ณ ตางประเทศ จํานวนไมเกินรอยละ ๐.๕ ของ
ขาราชการระดับ ๓ ขึ้นไป
๔.๓ กรมการพัฒนาชุมชน จะพิจารณาอนุมัติใหขาราชการลาไปศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิชา
และระดับการศึกษาที่สอดคลอง หรือเปนประโยชนกับงาน หรือมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ดํารงอยูตามที่
ก.พ. กําหนด เวนแตขาราชการตองการไปศึกษาเพิ่มพัฒนาตนเอง และผูบังคับบัญชาเห็นชอบดวย
ใหกองฝกอบรมจัดทําประกาศกําหนดสาขาวิชาที่ตองการใหขาราชการศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อใหสอดคลองหรือเปนประโยชนกับยุทธศาสตรของกรมการพัฒนาชุมชน (ขอ ๙)
๔.๔ สวนราชการใดอนุมัติใหขาราชการลาไปศึกษาเพิ่มเติม สวนราชการนั้น จะขอ
อัตรากําลังมาทดแทนไมได เพื่อใหการอนุมัติเปนผลมาจากสวนราชการมีความจําเปนที่จะนําความรูใน
สาขาวิชานั้น ๆ มาใชใหเกิดประโยชนแกสวนราชการนั้นอยางแทจริง (ขอ ๑๐)
๔.๕ ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาเพิ่มเติม จะตองปฏิบัตดิ ังนี้ (ขอ ๑๑)
(๑) ศึกษาใหสําเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษากําหนดไวในหลักสูตร
(๒) รายงานผลการศึกษาใหกรมการพัฒนาชุมชนทราบทุกภาคการศึกษา
(๓) กรณีลาไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ใหรายงานตัวกลับมาปฏิบัติหนาที่
ราชการที่กรมการพัฒนาชุมชน ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ครบกําหนดเวลาที่ไดรบั อนุมัติ หรือวันที่สําเร็จ
การศึกษา โดยมีหนังสือสงตัว หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
(๔) กรณีลาไปศึกษาเพิ่มเติม ณ ตางประเทศ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ
หรือเสร็จจากการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ จะตองรีบเดินทางกลับให
ถึงประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่ควรจะเดินทางถึงไดตามปกติ แลวใหรีบรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่
ราชการ และรายงานผลการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตอผูบังคับบัญชาโดยดวน
(๕) สงมอบวิทยานิพนธ หรือผลงานวิจัย (ถามี) ใหกรมการพัฒนาชุมชน
จํานวน ๑ ชุด สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี
๔.๖ ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาเพิ่มเติม หากศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลา
ที่ไดรับอนุมัติ ใหชี้แจงเหตุผลและความจําเปนพรอมหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเพื่อขอขยายเวลา
นําเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุมัติ อาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาได
ตามเหตุผลความจําเปนเฉพาะกรณีครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา รวมแลวไมเกิน ๒ ครั้ง หรือไมเกิน ๑ ปการศึกษา
หากขาราชการที่ไดรับอนุมตั ิใหลาไปศึกษาเพิ่มเติมไมสามารถศึกษาไดสําเร็จ ใหชี้แจง
เหตุผลเสนอตออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนทราบ (ขอ ๑๒)
๔.๗ ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาเพิ่มเติม ตองกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒

-๔และที่แกไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ ก.พ. วาดวยการพัฒนาขาราชการพลเรือน โดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ แลวแตกรณี
ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาเพิม่ เติมไมปฏิบัติตามสัญญา จะตองรับผิดชอบ
ชดใชเงินตามสัญญาตามระเบียบที่กําหนดไวในวรรคหนึง่
กรมการพัฒนาชุมชน ขอสงวนสิทธที่จะไมอนุมัติใหผูกลับจากลาศึกษาเพิ่มเติมทุกประเภทที่
ไดรับเงินเดือนระหวางลา โอนไปรับราชการสังกัดอื่น เวนแตจะกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการในสังกัด
กรมการพัฒนาชุมชน เปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทา ของระยะเวลาที่ใชในการศึกษา (ขอ ๑๓)
๔.๘ ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาเพิ่มเติม จะตองกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ
เปนระยะเวลา ๒ ป จึงจะอนุมัติลาไปศึกษาเพิ่มเติมหรือรับทุนไปศึกษาครั้งตอไป และระยะเวลา ๑ ป
สําหรับการรับทุนฝกอบรมทั้งภายในประเทศและตางประเทศ (ขอ ๑๔)
๔.๙ ใหใชระเบียบนี้บังคับแกขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาเพิ่มเติมตามสัญญาที่
ไดจัดทําไวแลวเทาที่ไมขัดกับสัญญาเดิม (ขอ ๑๕)
๔.๑๐ ขาราชการที่ประสงคจะศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาราชการโดยไมตองลาศึกษาเพิ่มเติม
ตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตองปฏิบัติดังนี้ (ขอ ๑๖)
(๑) กรณีเปนขาราชการสังกัดจังหวัดใหรายงานผูวาราชการจังหวัดไดรับทราบ
และแจงกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อประโยชนในการจัดทําฐานขอมูล พัฒนาและสนับสนุนขาราชการศึกษา
เพิ่มเติมนอกเวลาราชการ
(๒) กรณีเปนขาราชการสังกัดสวนราชการ ใหรายงานอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ไดรับทราบเพื่อประโยชนในการจัดทําฐานขอมูล พัฒนาและสนับสนุนขาราชการศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลา
ราชการ
ทั้งนี้ หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติใด ๆ ใหกองฝกอบรมเปนผูกําหนด และเสนอให
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

๕. การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ใหกองฝกอบรมจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาเพิม่ เติม
และขาราชการที่ศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาราชการ ไดนําความรูที่ไดรับจากการศึกษามาพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกับขาราชการที่ไมไดศึกษาเพิ่มเติม และขาราชการที่ศึกษาเพิ่มเติมดวยกัน ในระหวางการศึกษา
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง (ขอ ๑๗)

-๕–

๖. ผูรักษาการตามระเบียบ
ใหอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมอี ํานาจกําหนด
วิธีการและแนวทางการดําเนินงาน วินิจฉัยปญหาที่เกิดขึน้ จากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินจิ ฉัยของ
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนใหถือเปนที่สุด (ขอ ๑๘)

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

แนวทางการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครรับทุนตางประเทศ
กรมการพัฒนาชุมชน (ฉบับปรับปรุงใหม พ.ศ. ๒๕๔๙)
เพื่อใหการพัฒนาขาราชการ โดยการรับทุนศึกษาเพิ่มเติม ทุกฝกอบรม ทุนสัมมนา และ
ทุนศึกษาดูงานตางประเทศของขาราชการกรมการพัฒนาชุมชน เปนไปในแนวทางเดียวกัน และมีเกณฑ
การพิจารณาสําหรับขาราชการกรมการพัฒนาชุมชนทุกคนอยางเสมอภาค จึงไดกําหนดหลักเกณฑในการ
พิจารณาคัดเลือกผูสมัครรับทุนตางประเทศ ดังนี้
๑. พิจารณาตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่แหลงทุนกําหนด
๒. ไดรับความเห็นชอบจากผูบงั คับบัญชาขั้นตนใหสมัครรับทุน
๓. การขึ้นบัญชีผูรับทุน จะพิจารณาจากคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษของขาราชการ
ที่ยื่นแสดงความประสงคขอรับทุน ซึ่งไดผานการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันตาง ๆ ที่เปดสอบ (เชน
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยใกลภูมิลําเนา สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ หรือ
กรมวิเทศสหการ (เดิม) และหนวยงานเอกชน/สถาบันตาง ๆ ที่ไดรับการยอมรับ เปนตน) และสําหรับขาราชการ
ที่ไมไดผานการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันใดมากอน จะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลตนเองใน
แบบแสดงความประสงค โดยผู แ สดงความประสงค อ าจยื่ น ผลการเรี ย นภาษาอั ง กฤษ (Transcrip)
ประกอบการพิจารณา
๔. การจัดลําดับทีข่ องผูมีสิทธิ์ไดรับทุน ภายหลังที่กรมฯ ไดรับแบบแสดงความประสงค
สมัครรับทุนแลว กรมฯ จะจัดลําดับการขึน้ บัญชี ดังนี้
๔.๑ เรียงจากผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผูสมัครยื่นแนบมากับแบบแสดง
ความประสงค ซึ่งหากผลการทดสอบภาษาอังกฤษมาจากตางสถาบันกัน กรมฯ จะยึดผลคะแนนของ สพร.
เปนอันดับแรก สวนสถาบันอื่น ๆ คณะทํางานของกรมฯ จะเปนผูพิจารณา โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ของ สพร.
๔.๒ หากผูสมัครยังไมมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ กรมฯ อาจพิจารณาดําเนินการ
ประสานกับ สพร. ใหจัดสอบ (ในกรณีที่มีจํานวนคนมาก เหมาะสมแกการจัดการสอบ) แลวนําผลการ
ทดสอบนี้มาจัดลําดับที่อีกครั้งหนึ่ง
๔.๓ เมื่อจัดลําดับที่เรียบรอยแลว กรมฯ จะประกาศผลลําดับผูมีสิทธิ์ขอรับทุนทาง
เว็บไซตกรมการพัฒนาชุมชน (www.cdd.go.th) โดยขึ้นบัญชีไว ๑ ป เมื่อครบกําหนด กรมฯ จะดําเนินการ
สงแบบแสดงความประสงคแจงเวียนไปใหม และขึ้นบัญชีไวเปนประจําทุกป
๕. พิจารณาการรับทุนตามลําดับบัญชี (ขอ ๔) แหลงทุน (ประเทศที่ผูแจงความประสงค
เลือกไว) เนื้อหาทุน และคุณสมบัติของผูสมัคร

-๗๖. ในกรณีที่การพิจารณาผูรับทุนหมดบัญชี (ตามขอ ๓) ภายใน ๑ ป หรือในบัญชีไมมผี ูมี
คุณสมบัติเหมาะสมตามที่แหลงทุนกําหนด กองฝกอบรมจะพิจารณาจากคุณสมบัติอนื่ ๆ ดังนี้
๖.๑ พิจารณาจากทะเบียนขอมูลผูเคยรับทุน (ซึ่งชดใชทนุ ครบตามกําหนดแลว) ผูท ี่
เคยผานการเปนผูนํากลุมเยาวชน โครงการแลกเปลี่ยนฯ โครงการเรือเยาวชนอาเซี่ยน โครงการมิตรภาพ
ซึ่งมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
๖.๒ พิจารณาจากคุณสมบัตดิ านภาษาอังกฤษ เชน ทะเบียนประวัติ ประกาศนียบัตร
ผานการฝกอบรมภาษาอังกฤษ เปนตน
๖.๓ พิจารณาจากสมรรถนะตามสายงาน หรือตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบ ซึ่งเมื่อ
กลับจากการรับทุนแลว สามารถเพิ่มขีดสมรรถนะและนําความรู / ประสบการณที่ไดรับมาปรับใชใหเกิด
ประโยชนในการปฏิบัติงานได
๗. ผูที่เคยรับทุนแลวจะมีสิทธิ์ไปศึกษา ฝกอบรม สัมมนา และดูงานครั้งตอไปในกรณี
ดังตอไปนี้
๗.๑ ทุนศึกษาเพิ่มเติม ที่ดาํ เนินการในประเทศ และตางประเทศ จะตองกลับมา
ปฏิบัติราชการไมนอยกวา ๒ ป
๗.๒ ทุนฝกอบรม ที่ดําเนินการในประเทศ และตางประเทศ จะตองกลับมาปฏิบัติ
ราชการไมนอยกวา ๑ ป
๗.๓ ทุนสัมมนา / ดูงาน ทีด่ ําเนินการในประเทศ และตางประเทศ จะตองกลับมา
ปฏิบัติราชการไมนอยกวา ๖ เดือน
๘. ผูที่เคยสละสิทธิ์การรับทุน หรือไดรบั การเสนอชื่อสมัครรับทุนแลวขาดสอบ (ในการ
เขาทดสอบภาษาอังกฤษ ณ สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ : สพร.) จะไมไดรับการ
เสนอชื่อรับทุนเปนเวลา ๑ ป นับจากวันสละสิทธิ์หรือขาดสอบ
๙. การดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการรับทุนศึกษา ฝกอบรม สัมมนา และดูงาน ตองเปนไป
ตามระเบียบ ก.พ. วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
รวมทั้งไมขัดตอระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับการลาไปศึกษาเพิ่มเติมของขาราชการกรมการพัฒนาชุมชน
๑๐. ผูที่ไดรับทุนเมื่อกลับจากการรับทุนแลว จะตองจัดทํารายงาน โดยเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ ดังนี้
๑๐.๑ รายงานตามแบบที่ สพร. หรือแหลงทุนกําหนด
๑๐.๒ รายงานสงกรมการพัฒนาชุมชน จํานวน ๒ – ๕ หนากระดาษเอ ๔ ภายใน ๗ วัน
หลังกลับจากการรับทุน จํานวน ๒ ชุด โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้
๑) สรุปเนื้อหาของหลักสูตรที่รับทุน

-๘–
๒) ความรู และประสบการณที่ไดรับ จะนํามาปรับใชในการปฏิบัติ
หนาที่ของตนเองอยางไร
๓) ขอเสนอแนะที่สามารถนํามาใชประโยชนกับบทบาท และภารกิจของกรมฯ
๑๐.๓ ใหผูรับทุนจัดทําบทความพรอมรูปถาย (ถามี) เผยแพรลงในวารสารพัฒนาชุมชน
๑๐.๔ กรณีที่สํานัก , กอง , ศพช.เขต และจังหวัด จัดเวทีทางวิชาการใหผูรับทุน
นําเสนอรายงานผลการรับทุน ความรู และประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานตามบทบาทและ
ภารกิจของกรมฯ ในโอกาสตาง ๆ ตามสมควร
๑๑. ผูที่ไดรับทุนตองแจงทีอ่ ยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีเรงดวน
๑๒. อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

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

