ขอบังคับ ก.พ.
วาดวยการจัดการการศึกษา ควบคุมดูแล และการใหความชวยเหลือบุคลากรภาครัฐ และ
นักเรียนที่อยูในความดูแลของ ก.พ. ในตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑
-----------------โดยที่ เ ป น การสมควรกํ า หนดให มี ข อ บั ง คั บ ก.พ. ว า ด ว ยการจั ด การการศึ ก ษา
ควบคุมดูแลและการใหความชวยเหลือบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนในความดูแลของ ก.พ.
ในตางประเทศ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘(๙) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับ ก.พ. วาดวยการจัดการการศึกษา ควบคุมดูแล และ
การใหความชวยเหลือบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยูในความดูแลของ ก.พ. ในตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับ ก.พ. วาดวยการดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนฝายพลเรือน
ในตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘ และ ขอบังคับ ก.พ. วาดวยการดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียน
ฝายพลเรือนในตางประเทศ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๔ ใหเลขาธิการ ก.พ. รักษาการตามขอบังคับนี้

-๒ขอ ๕ ในขอบังคับนี้
“บุคลากรภาครัฐ” หมายความวา ขาราชการทุกประเภทรวมทั้งพนักงาน ลูกจางของ
สวนราชการ หรือ หนวยงานของรัฐ ที่อยูในความดูแลของ ก.พ. แตไมรวมถึงขาราชการ
พนักงาน ลูกจาง ซึ่งรับทุนของรัฐบาล
“นักเรียนที่อยูในความดูแลของ ก.พ.”
(ก) นักเรียนทุนของรัฐบาล
(ข) นักเรียนทุนสวนตัว
“นักเรียนทุนของรัฐบาล” หมายความวา นักเรียนซึ่งรับทุนของรัฐบาลเพื่อ
การศึกษาหรือฝกอบรม หรือผูรับทุนของรัฐบาลเพื่อชดเชยคาใชจายในการศึกษา ทั้งนี้ ทุน
ดังกล าวเปนทุนซึ่ งจ ายจากเงินงบประมาณแผ น ดิน หรือทุ น ที่ ได จากแหล งทุ น อื่ น ที่ ก.พ.
กําหนดใหเปนทุนของรัฐบาล และใหหมายความรวมถึงนักเรียนทุนเลาเรียนหลวงดวย
“นักเรียนทุนสวนตัว” หมายความวา นักเรียนทุนอื่นๆ ที่ไมใชนักเรียนทุนของ
รัฐบาลที่ฝากอยูในความดูแลของ ก.พ.
“ศึกษา” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียน หรือการวิจัยตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ใหหมายความรวมถึงการฝกฝนภาษา การรับคําแนะนํากอนเขาศึกษา การฝกอบรม หรือการ
ดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา หรือตอจากการศึกษานั้นดวย
“ฝกอบรม” หมายความวา การเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ หรือประสบการณดวยการ
เรี ย นหรื อ การวิ จั ย ตามหลั ก สู ต รของการฝ ก อบรม หรื อ การสั ม มนา อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
การดําเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการและ
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ทั้ ง นี้ โดยมิ ไ ด มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ปริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และใหหมายความรวมถึงการฝกฝนภาษา การรับคําแนะนํากอนเขา
ฝกอบรมหรือการดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม หรือตอจากการฝกอบรมนั้นดวย

-๓“สถานศึกษา” หมายความวา สถานที่ที่บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยูในความดูแล
ของ ก.พ.เขาศึกษาหรือฝกอบรมในตางประเทศ
“ผูฝากและออกคาใชจาย” หมายความวา บุคคลซึ่งทําความตกลงกับสํานักงาน ก.พ.
รับเปนผูฝากและออกคาใชจายใหแกบุคลากรภาครัฐ หรือนักเรียนทุนสวนตัวที่อยูในความดูแล
ของ ก.พ.
“สํานักงานผูดูแลนักเรียน” หมายความวา สํานักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ
ซึ่งเปนสวนราชการสังกัดสํานักงาน ก.พ. ที่ทําหนาที่ดูแลบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยูใน
ความดูแลของ ก.พ.และใหหมายความรวมถึงสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือสํานักงาน
ของบุคคลอื่นที่สํานักงาน ก.พ.มอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาวดวย
ขอ ๖ ใหสํานักงาน ก.พ.เปนผูดูแลจัดการการศึกษา ควบคุมดูแล และการใหความ
ชวยเหลือบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยูในความดูแลของ ก.พ.ตามขอบังคับนี้ ในการนี้
สํานักงาน ก.พ.จะมอบหมายใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนเปนผูดําเนินการแทนก็ได
หมวด 1
สถานศึกษา
ขอ ๗ บุคลากรภาครัฐตองเขาศึกษา ณ สถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง การยายสถานศึกษา
จะกระทํ าได ต อเมื่ อได รับอนุมัติจากผู มีอํานาจอนุ มั ติ ในแต ละประเภททุน ตามหลั กเกณฑ
วิธีการหรือ ระเบียบที่กําหนดไว
ขอ ๘ นักเรียนทุนของรัฐบาลตองเขาศึกษา ณ สถานศึกษาที่สํานักงาน ก.พ.กําหนด
การยายสถานศึกษาจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.พ. หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียน

-๔ขอ ๙ นักเรียนทุนสวนตัวจะเขาศึกษา ณ สถานศึกษาใด หรือจะยายสถานศึกษา
ใหเปนไปตามที่ผูฝากและออกคาใชจายไดทําความตกลงไวกับสํานักงาน ก.พ. หากไมมี
ขอตกลง ใหเปนไปตามที่สํานักงาน ก.พ.หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียนจะไดกําหนดให
หมวดที่ ๒
ที่พักอาศัย
ขอ ๑๐ บุคลากรภาครัฐตองพักอาศัยในสถานที่ที่เหมาะสม ทั้งนี้ จะตองแจงที่พักอาศัย
ใหสวนราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดและสํานักงานผูดูแลนักเรียนทราบ ในกรณีมีการยายที่
พักอาศัยจะตองแจงที่พักอาศัยแหงใหมใหสวนราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดและสํานักงาน
ผูดูแลนักเรียนทราบโดยดวนทุกครั้ง
ขอ ๑๑ นักเรียนทุนของรัฐบาลตองพักอาศัยในสถานที่ที่เหมาะสม หากสํานักงาน ก.พ.
หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียนพิจารณาเห็นวาไมเหมาะสม สํานักงาน ก.พ. หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียนอาจจัดใหใหมหรือแนะนําใหยายไปพักในที่ที่เหมาะสม ทั้งนี้ จะตองแจงที่พักอาศัย
ใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนทราบ ในกรณีมีการยายที่พักอาศัย จะตองแจงที่พักอาศัยแหงใหม
ใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนทราบโดยดวนทุกครั้ง
ขอ ๑๒ นักเรียนทุนสวนตัวอาจจัดหาหรือยายที่พักอาศัยไดตามที่ผูฝากและออกคาใชจาย
ไดทําความตกลงไวกับสํานักงาน ก.พ. หากไมมีขอตกลงใหเปนไปตามที่สํานักงาน ก.พ. หรือ
สํานักงานผูดูแลนักเรียนจะไดกําหนดให ทั้งนี้ จะตองแจงที่พักอาศัยใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนทราบ ในกรณีมีการยายที่พักอาศัย จะตองแจงที่พักอาศัยแหงใหมใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนทราบโดยดวนทุกครั้ง

-๕หมวด ๓
การศึกษา
ขอ ๑๓ บุคลากรภาครัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
(๑) ตองศึกษาตามสาขาวิชา ระดับการศึกษา ภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ
จากทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดโดยเครงครัด หากจําเปนจะตองเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือขยายเวลาในการศึกษา จะตองยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่
กําหนดโดยจะตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติในแตละประเภททุนกอน
(๒) ตองตั้งใจศึกษา อุทิศเวลาใหแกการศึกษาอยางเต็มที่ และพยายามศึกษาให
สําเร็จภายในระยะเวลาที่ทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดอนุมัติ หากศึกษาครบกําหนดเวลา
ดังกลาวแลว ยังไมสําเร็จ และไมประสงคจะขอขยายเวลาการลาตอไป หรือไมไดรับอนุมัติให
ขยายเวลาการลา ก็ใหยุติการศึกษา
(๓) ตองรายงานผลการศึกษาตอสวนราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดและ
สํ า นั ก งานผู ดู แ ลนั ก เรี ย นทุ ก ๆ สิ้ น ภาคการศึ ก ษา หรื อ ตามระยะเวลาที่ ท างราชการหรื อ
หนวยงานเจาสังกัดกําหนด หากมีอุปสรรคในการศึกษา ก็ใหรายงานทันทีโดยทํารายงานผาน
สํานักงานผูดูแลนักเรียน และในกรณีที่จําเปนตองทําคํารับรองตอสถานศึกษา ยินยอมให
สถานศึกษาสงรายงานผลการศึกษาไปยังสํานักงานผูดูแลนักเรียนโดยตรง
ขอ ๑๔ นักเรียนทุนของรัฐบาลตองปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
(๑) ตองศึกษาตามสาขาวิชาและระดับการศึกษาที่ ก.พ. หรือ หนวยงาน
เจาของทุนกําหนดโดยเครงครัด หากจําเปนจะตองเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาหรือระดับ
การศึกษา จะตองไดรับอนุมัติจาก ก.พ. หรือ หนวยงานเจาของทุนกอนแลวแตกรณี

-๖(๒) ตองตั้งใจศึกษา อุทิศเวลาใหแกการศึกษาอยางเต็มที่ และพยายามศึกษาให
สําเร็จภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ.กําหนด หรือที่สํานักงาน ก.พ.ขยายให หากศึกษาครบ
กําหนดเวลาดังกลาวแลวยังไมสําเร็จ สํานักงาน ก.พ. จะใหยุติการศึกษา และเดินทางกลับ
ประเทศไทย หรื อ จะอนุ ญ าตให อ ยู ศึ ก ษาต อ ตามระยะเวลาที่ สํ า นั ก งาน ก.พ.กํ า หนด
โดยสํานักงาน ก.พ.จะระงับการจายเงินคาใชจายตางๆสําหรับผูนั้นในระหวางนั้น เวนแต
คาพาหนะเดินทาง และคาขนสงสิ่งของกลับประเทศไทยก็ได
(๓) ตองรายงานผลการศึกษาตอสํานักงาน ก.พ. ทุกๆ สิ้นภาคการศึกษาหรือ
ตามระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด หากมีอุปสรรคในการศึกษา ก็ใหรายงานทันที โดยทํา
รายงานผานสํานักงานผูดูแลนักเรียน และในกรณีที่จําเปนตองทําคํารับรองตอสถานศึกษา
ยินยอมใหสถานศึกษาสงรายงานผลการศึกษาไปยังสํานักงานผูดูแลนักเรียนโดยตรง
ขอ ๑๕ นักเรียนทุนสวนตัวตองปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
(๑) ตองศึกษาตามแนวการศึกษาที่ผูฝากและออกคาใชจายไดทําความตกลงไว
กับสํานักงาน ก.พ. โดยเครงครัด การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา หรือระดับการศึกษา
กระทําไดตามที่ผูฝากและออกคาใชจายไดทําความตกลงไวกับสํานักงาน ก.พ.
(๒) ตองรายงานผลการศึกษา ความคืบหนาตอสํานักงาน ก.พ. ทุกๆ สิ้นภาค
การศึกษา หรือ ตามระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด โดยทํารายงานผานสํานักงานผูดูแลนักเรียน และในกรณีที่จําเปนตองทําคํารับรองตอสถานศึกษา ยินยอมใหสถานศึกษาสงรายงาน
ผลการศึกษาไปยังสํานักงานผูดูแลนักเรียนโดยตรง

-๗หมวด ๔
การใชจายเงิน
ขอ ๑๖ เงินคาใชจายของบุคลากรภาครัฐใหเปนความรับผิดชอบของตัวบุคลากร
ภาครัฐเอง โดยไมตองสงเงินผานสํานักงาน ก.พ. เวนแตหนวยงานเจาของทุนหรือหนวยงาน
เจาสังกัดไดทําขอตกลงฝากอยูในความดูแลของ ก.พ. ใหกําหนดเงินคาใชจายตามขอตกลงนั้น
ในกรณีที่ไมมีขอตกลงเรื่องคาใชจายใหกําหนดเงินคาใชจายเชนเดียวกับนักเรียนทุนของ
รัฐบาล
ขอ ๑๗ นักเรียนทุนของรัฐบาลตองศึกษาและทําความเขาใจคูมือการเบิกจายเงินของ
นักเรียนทุนของรัฐบาลและตองใชจายเงินตามประเภทคาใชจายในหมวดนี้
ขอ ๑๘ นักเรียนทุนสวนตัวตองศึกษาและทําความเขาใจประเภทคาใชจาย และวิธีการ
เบิกจายเงินคาใชจายตามที่กําหนดไวในขอตกลงฝากอยูในความดูแลของ ก.พ.
ขอ ๑๙ ทุนการศึกษาของนักเรียนทุนของรัฐบาลประกอบดวยคาใชจายประเภทตางๆ
ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดดังตอไปนี้
๑. คาตรวจสุขภาพและอนามัย
๒. คาธรรมเนียมในการทําและตออายุหนังสือเดินทาง
๓. คาธรรมเนียมในการขออนุมัติและตอวีซา
๔. คาใชจายในการจัดหาสถานศึกษา
๕. คาเรียนภาษาตางประเทศ และคาเรียนเพื่อเตรียมความพรอมในการทดสอบ
ความรูเพื่อใชประกอบในการสมัครเขาศึกษา
๖. คาธรรมเนียมในการทดสอบความรูเพื่อใชประกอบในการสมัครเขาศึกษา
๗. คาเครื่องแตงกาย
๘. คาเครื่องคอมพิวเตอร

-๘๙. คาพาหนะเดินทางและขนสงสิ่งของ
๑๐. คาใชจายระหวางเดินทางไปประเทศที่ศึกษาและกลับประเทศไทย
๑๑. คาธรรมเนียมในการศึกษา และคาเลาเรียน
๑๒. คาประกันสุขภาพและคารักษาพยาบาล
๑๓. คาอาหาร คาที่พักและคาใชจายอื่นในการครองชีพ
๑๔. คาหนังสือและอุปกรณการศึกษา
๑๕. คาใชจายในการฝกอบรม ฝกงานและดูงาน
๑๖. คาใชจายอื่นๆ ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
ขอ ๒๐ เงินคาใชจายและวิธีการเบิกจายสําหรับนักเรียนทุนสวนตัวใหเปนไปตามที่
ผูฝากและออกคาใชจายไดทําความตกลงไวกับสํานักงาน ก.พ.
ขอ ๒๑ งบประมาณคาใชจาย รายละเอียดเกี่ยวกับเงินที่จะจาย จํานวนเงินที่จะจาย
กําหนดเวลาที่ จะจายเงิน และวิธีการเบิก จายเงิ นตามขอ ๑๗ และขอ ๑๙ ใหเป นไปตามที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด
ขอ ๒๒ การจายเงินทุนของรัฐบาลเพื่อชดเชยคาใชจายในการไปศึกษาของผูรับทุนให
จายตามขอตกลงระหวางสํานักงาน ก.พ. และผูรับทุนตามที่กําหนดไวในสัญญาการรับทุน
ซึ่งอยางนอยตองกําหนดเรื่องตอไปนี้ จํานวนเงินที่จะจาย กําหนดเวลาที่จะจายเงิน วิธีการเบิก
จายเงิน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การควบคุมดูแลการศึกษา การเขารับราชการ หรือ
ปฏิบัติงานของทางราชการ การชดใชเงินทุนกรณีผิดสัญญา

-๙ขอ ๒๓ ใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนทํารายงานคาครองชีพในประเทศซึ่งรับผิดชอบ
และค า ใช จ า ยในการครองชี พ ของทุ น อื่ น ๆ ที่ ใ ห กั บ นั ก เรี ย นทุ น ที่ ศึ ก ษาในประเทศนั้ น
พรอมความเห็นวาสมควรปรับปรุงคาใชจายใหเหมาะสมกับประเทศหรือเมืองในประเทศนั้น
หรื อ ไม ต อ สํ า นั ก งาน ก.พ. อย า งน อ ยทุ ก ๒ ป เพื่ อ ให สํ า นั ก งาน ก.พ.พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง
คาใชจายตามความในหมวดนี้ใหเหมาะสมตอไป
หมวด ๕
เงินชดเชยคาใชจาย
ขอ ๒๔ ใหสํานักงาน ก.พ. เรียกเก็บเงินชดเชยคาใชจายในการดูแลจัดการการศึกษา
ของบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยูในความดูแลของ ก.พ. ในตางประเทศ ตามอัตราที่ ก.พ.
กําหนด
หมวด ๖
วินัยและการปฏิบัติตน
ขอ ๒๕ บุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนสวนตัวในความดูแล
ของ ก.พ.ในตางประเทศ ตองรักษาวินัยและปฏิบัติตนตามที่บัญญัติในหมวดนี้โดยเครงครัด
ขอ ๒๖ กอนการศึกษาหรือฝกอบรมในตางประเทศ
(๑) บุคลากรภาครัฐ ตองรายงานตัวตอสวนราชการ หรือ หนวยงานเจาสังกัด
และตองรับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบและขอปฏิบัติที่เกี่ยวของ
(๒) นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนสวนตัว ตองรายงานตัวตอ
สํานักงาน ก.พ. และตองรับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบและขอปฏิบัติที่เกี่ยวของ

-๑๐ขอ ๒๗ เมื่อเดินทางถึงประเทศที่ศึกษาหรือฝกอบรม และระหวางที่ศึกษาหรือ
ฝกอบรมอยูในตางประเทศ
(๑) บุ ค ลากรภาครั ฐ นั ก เรี ย นทุ น ของรั ฐ บาลและนั ก เรี ย นทุ น ส ว นตั ว ต อ ง
รายงานตัวตอสํานักงานผูดูแลนักเรียนโดยดวน ในกรณีที่ไมอาจไปรายงานตัวดวยตนเองได
ก็ใหสงรายงานการเดินทางและแจงสถานที่พักอาศัย
(๒) บุ ค ลากรภาครั ฐ และ นั ก เรี ย นทุ น ของรั ฐ บาลที่ อ ยู ร ะหว า งศึ ก ษาหรื อ
ฝก อบรมในตา งประเทศ หากประสงค จ ะทํ า การสมรสให รี บ รายงาน พร อ มส ง หลั ก ฐาน
เอกสารที่เกี่ยวของใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนทราบ ในกรณีจะทําการสมรสกับชาวตางชาติ
ตองแสดงเหตุผลใหเปนที่พอใจวาจะไมสละสัญชาติไทย
สําหรับนักเรียนทุนสวนตัวใหเปนไปตามขอตกลงของผูฝากและออกคาใชจาย
ที่ไดทําไวกับสํานักงาน ก.พ.
(๓) บุคลากรภาครัฐ และ นักเรียนทุนของรัฐบาลจะทํางานเพื่อหารายไดใน
ระหวางศึกษาหรือฝกอบรมมิได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.พ. หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียน
สํ า หรั บ นั ก เรี ย นทุ น ส ว นตั ว ให เ ป น ไปตามข อ ตกลงของผู ฝ ากและ
ออกคาใชจายที่ไดทําไวกับสํานักงาน ก.พ.
(๔) บุคลากรภาครัฐ และ นักเรียนทุนของรัฐบาลจะเดินทางกลับประเทศไทย
หรือ เดิ นทางออกจากประเทศที่กําลังศึกษาหรือฝกอบรมมิได เวนแตจะไดรับอนุมัติ จาก
สํานักงาน ก.พ. หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียน
สําหรับนักเรียนทุนสวนตัวใหเปนไปตามขอตกลงของผูฝากและออกคาใชจาย
ที่ไดทําไวกับสํานักงาน ก.พ.

-๑๑(๕) บุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนสวนตัวในความ
ดูแลของ ก.พ. ในตางประเทศ ตองปฏิบัติตน ดังตอไปนี้
(ก) ตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับของประเทศที่ศึกษาหรือ
ฝกอบรมอยู และประเทศที่เดินทางผานโดยเครงครัด
(ข) ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และคําแนะนําของ
สํานักงาน ก.พ. และสํานักงานผูดูแลนักเรียนโดยเครงครัด
(ค) ตองรักษาความสามัคคี ในระหวางนักเรียนและคนไทยดวยกัน และตองรักษา
ความสัมพันธอันดีกับประชาชนของประเทศที่ไปศึกษาดวย
(ง) ตองไมรายงานเท็จ หรือ รายงานโดยปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
ตอสํานักงาน ก.พ. หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียน
(จ) ต อ งไม ก ระทํ า การหรื อ ยอมให ผู อื่ น กระทํ า การหาประโยชน จ ากทาง
ราชการโดยมิชอบ
(ฉ) ต อ งไม ก ระทํ า การใดๆ อั น อาจนํ า มาซึ่ ง ความเสี ย หายแก ช าติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และการปกครองตามระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ตริ ย ท รงเป น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ช) ตองไมกระทําการใดๆ อันอาจนํามาซึ่งความเสียหายแกเกียรติยศชื่อเสียง
ของตน เชน ประพฤติตนเปนคนเสเพล เสพของมึนเมาจนไมสามารถครองสติได หมกมุนใน
การพนัน กอหนี้สินจนเปนที่เสียหายแกชื่อเสียงของตน กอการวิวาท แสดงกิริยาอันไมสุภาพ
เรียบรอย กอเรื่องชูสาว เสพหรือคายาเสพติดใหโทษ
(ซ) การอื่นซึ่งสํานักงาน ก.พ. ประกาศกําหนด
ขอ ๒๘ บุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนสวนตัวในความดูแล
ของ ก.พ.ผูใดไมปฏิบัติตามขอบังคับหรือฝาฝนขอ ๒๕ ขอ ๒๖ หรือขอ ๒๗ แหงขอบังคับนี้
ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยตามระเบียบนี้ ตองไดรับการพิจารณาความผิดและกําหนดโทษตาม
ความรายแรงแหงกรณี ดังนี้

-๑๒(๑) ในกรณีที่เปนบุคลากรภาครัฐ สํานักงาน ก.พ. หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียน
อาจดําเนินการ ดังตอไปนี้
(ก) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร
(ข) ใหยุติการศึกษา และเดินทางกลับประเทศไทย
(ค) แจงใหสวนราชการหรือหนวยงานเจาสังกัด ดําเนินการทางวินัยตาม
กฎหมาย
(๒) ในกรณีที่เปนนักเรียนทุนของรัฐบาล สํานักงาน ก.พ. หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียน อาจดําเนินการ ดังตอไปนี้
(ก) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร
(ข) ชะลอการจายเงินคาใชจายประจําเดือน และคาใชจายอื่นๆ ตามที่สํานักงาน
ก.พ.เห็นสมควร
(ค) ใหคืนเงินคาใชจายที่ไดรับไปโดยไมมีสิทธิ์แกทางราชการ
(ง ) ใหยุติการศึกษา และเดินทางกลับประเทศไทย
(จ) แจงใหสวนราชการหรือหนวยงานเจาสังกัด ดําเนินการทางวินัยตามกฎหมาย
(๓) ในกรณีที่เปนนักเรียนทุนสวนตัว สํานักงาน ก.พ. หรือสํานักงานผูดูแล
นักเรียน อาจดําเนินการ ดังตอไปนี้
(ก) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร
(ข) เสนอใหผูฝากชะลอการจายเงินคาใชจายประจําเดือน หรือยุติการศึกษา
และเดินทางกลับประเทศไทย
(ค) ใหพนจากความดูแลของ ก.พ.
(ง) แจงใหผูฝากหรือออกคาใชจาย ดําเนินการทางวินัยตามกฎหมาย

-๑๓ขอ ๒๙ เมื่อสําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมในตางประเทศ หรือเมื่อทางราชการ
ไมอนุมัติใหอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอ หรือไดรับอนุมัติใหยุติการศึกษา ใหปฏิบัติ ดังนี้
(๑) บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนทุนของรัฐบาลตองเดินทางกลับประเทศไทย
และรายงานตัวภายในระยะเวลาตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการให
ขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ
(๒) นักเรียนทุนสวนตัวใหเปนไปตามขอตกลงของผูฝากและออกคาใชจายที่
ไดทําไวกับสํานักงาน ก.พ.
ขอ ๓๐ ใหสาํ นักงาน ก.พ. และสํานักงานผูดูแลนักเรียนมีหนาที่ ดังนี้
(๑) ใหความชวยเหลือแกบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยูในความดูแลของ
ก.พ. ตามที่ประกาศกําหนด
(๒) รวบรวมรายชื่อ ที่อยูที่ติดตอไดของบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยูใน
ความดูแลของ ก.พ. ซึ่งสําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมแลว และติดตามการปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คลดั ง กล า ว รวมทั้ ง สร า งเครื อ ข า ยหรื อ ร ว มกั น บํ า เพ็ ญ ประโยชน ต อ
ประเทศชาติตอไป
(๓) หนาที่อื่นตามที่ ก.พ. กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลงชื่อ) ชวรัตน ชาญวีรกูล
(นายชวรัตน ชาญวีรกูล)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

