
  
 
 

ระเบียบ ก.พ. 
วาดวยหลักเกณฑและวิธกีารพัฒนาขาราชการ 

โดยการใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศ  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

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

  โดยที่เปนการสมควรพัฒนาขาราชการดวยการใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่น
ในประเทศเปนการชั่วคราว เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณใหขาราชการ        
ในอันที่จะทําใหสามารถกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงงานสําคัญในสวนราชการ        
ตนสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘ (๕)  มาตรา  ๗๖  และมาตรา  ๗๙  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  ก.พ. จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพัฒนา
ขาราชการโดยการใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 
   ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
   ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
  “ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน 
  “สวนราชการตนสังกัด” หมายความวา สวนราชการที่จะสั่งใหขาราชการใน
สังกัดของตนไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นภายในประเทศ 
  “หนวยงานอื่น”  หมายความวา  สวนราชการ  หนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือตามมติคณะรัฐมนตรี องคกรปกครอง      
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศที่ตั้งอยูในประเทศไทย  และหนวยงาน
ภาคเอกชนที่เปนนิติบุคคล  หรือหนวยงานอื่นที่ ก.พ.กําหนด  แตไมรวมถึงพรรคการเมือง  
  “มีสวนไดเสียในเชิงธุรกิจ”  หมายความวา  
   (๑)  เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับสวนราชการ    
ตนสังกัดที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจ
กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 



 ๒ 

   (๒)  เปนหุนสวนหรือผูถือหุน ในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปน
คูสัญญากับสวนราชการตนสังกัดที่ เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่ เปน
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ  ดูแล  ควบคุม  ตรวจสอบ  หรือดําเนินคดี 
   (๓)  รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทาน หรือเขาเปนคูสัญญา ทั้งนี้  
อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม จากสวนราชการ         
ตนสังกัด หรือกระทรวงซึ่งสวนราชการนั้นสังกัดอยู  เวนแตผูรับสัมปทานหรือคงถือไว      
ซึ่งสัมปทานนั้นเปนหนวยงานอื่นของรัฐ  หรือเปนหางหุนสวนหรือบริษัทที่สวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐเปนผูถือหุนอยูดวย ทั้งนี้ ไมนอยกวารอยละยี่สิบหา  
หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญา
ในลักษณะดังกลาว 
   (๔)  เปนหางหุนสวนหรือบริษัทซึ่งผูมีอํานาจสั่งใหขาราชการไป
ปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศ  หรือซึ่งขาราชการที่จะไปปฏิบัติงานเปนกรรมการ     
ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจาง หรือผูรับจางซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจ 
ของเอกชนนั้น อาจขัดหรือแยงกับประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการหรือ
กระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 
  ขอ ๔  ให ก.พ. มีอํานาจกําหนดรายละเอียดเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้  และ
วินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับระเบียบนี้  รวมทั้งพิจารณายกเวนการปฏิบัติ 
ตามขอใดขอหนึ่งแหงระเบียบนี้ดวย  ทั้งนี้  คําวินิจฉัยหรือผลการพิจารณาของ ก.พ.ใหเปนที่สุด 
  ขอ ๕  ใหเลขาธิการ ก.พ. รักษาการตามระเบียบนี้ 

 

หมวด ๑ 
การใหขาราชการไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศ 

_________ 

  ขอ ๖  ผูบังคับบัญชาอาจสั่งใหขาราชการผูสมัครใจไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่น             
ในประเทศตามระเบียบนี้  เพื่อพัฒนาใหมีศักยภาพสูงขึ้นในการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ โดยมีความสอดคลองกับภารกิจ ทิศทางในการ
ทํางาน ตลอดจนความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับภารกิจในอนาคต
ของสวนราชการนั้น  ตามแผนพัฒนาขาราชการที่ประกาศไวลวงหนา 



 ๓ 

  ขอ ๗  การใหขาราชการไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศ ผูมีอํานาจสั่ง
ตองพิจารณาถึงอัตรากําลังที่มีอยู โดยใหมีผูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมใหเสียหายแกราชการและ
ตองไมตั้งอัตรากําลังเพิ่ม  
  ขอ ๘  สวนราชการตนสังกัดตองกําหนดแผนพัฒนาขาราชการใหสอดคลอง
กับแผนปฏิบัติราชการและแผนบริหารราชการแผนดิน  ตลอดจนกําหนดแผนงาน โครงการ 
และตําแหนงรองรับขาราชการที่จะกลับจากการปฏิบัติงานในลักษณะที่สอดคลองกับความรู 
ทักษะ  และความเชี ่ยวชาญที่ไดรับเพิ ่มขึ ้น  เพื ่อใหสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ   
ของสวนราชการตนสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสอดคลองกับแผนพัฒนาขาราชการ         
ที่กําหนดไวลวงหนา 
  ขอ ๙  กอนสั่งใหขาราชการไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่น ใหสวนราชการ    
ตนสังกัดจัดทําขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานอื่นนั้นโดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
   (๑)  แผนงานโครงการที่จะใหขาราชการไปปฏิบัติงาน ขอบเขต    
ของงาน ระยะเวลาและแผนการปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ   
ตนสังกัด ตลอดจนสิทธิประโยชนที่ขาราชการจะพึงไดรับและอื่น ๆ 

(๒) การประเมินความรู ความสามารถ สมรรถนะ และผลการปฏิบัติงาน           
ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยหนวยงานอื่นที่รับขาราชการไปปฏิบัติงาน 
  ขอ ๑๐  ขาราชการที่จะไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
   (๑) มีอายุไมเกินหาสิบสองปบริบูรณ  ในวันที่ เริ่มปฏิบัติหนาที่           
ที่หนวยงานอื่น 

 (๒) รับราชการมาแลวไมนอยกวาหาป  
 (๓) มีสมรรถนะสอดคลองกับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติและมีผลงาน         

เปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชา  
 (๔) เปนผูที่ ผูบังคับบัญชารับรองวามีความสามารถสูง  มีความ

กระตือรือรน  สามารถเรียนรูไดเร็วในสภาพแวดลอมใหม  มีความประพฤติดีและตั้งใจ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ และมีขอตกลงวาจะกลับมาปฏิบัติราชการ 

 (๕) ไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือ ถูกฟอง
คดีอาญา เวนแตกรณีถูกฟองคดีอาญาในความผิดที่ไมตองรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม      
กฎ ก.พ.วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 



 ๔ 

 (๖)  สําหรับผูที่ เคยไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่น     
ตามระเบียบนี้มากอนแลว  ผูนั้นจะตองกลับมาปฏิบัติราชการแลวเปนเวลาเทากับระยะเวลา 
ที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานในคราวกอนนั้น 
  ขอ ๑๑  การใหขาราชการไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นใหพิจารณาตาม
หลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
   (๑)  ลักษณะงานที่จะใหขาราชการไปปฏิบัติ 

(ก) เปนงานที่ขาราชการไปปฏิบัติแลวจะไดรับความรู ทักษะ 
และความเชี่ยวชาญ  หรือสมรรถนะตรงตามความตองการของสวนราชการตนสังกัด 

(ข) ลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติเหมาะสมกับความรู ทักษะ  ระดับ
ตําแหนง และหนาที่ความรับผิดชอบของขาราชการที่จะสงไปปฏิบัติงาน 

 (๒)  ลักษณะของหนวยงานที่จะใหขาราชการไปปฏิบัติงาน  
(ก) หนวยงานนั้นมีองคความรูในสาขาวิชาที่เปนประโยชนอยางยิ่ง       

ตอภารกิจหลักและสอดคลองกับยุทธศาสตรของสวนราชการตนสังกัด 
(ข) หากเปนหนวยงานภาคเอกชน หนวยงานนั้นจะตองไมมี

ผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียในเชิงธุรกิจกับหนวยงานดังกลาว เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จาก ก.พ. 

(๓) การสั่งใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่น มีระยะเวลาไมเกินหนึ่งป 
เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนเพื่อที่จะใหไดประสบการณมาใชในการปฏิบัติหนาที่
ราชการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ผูมี อํานาจสั่งอาจพิจารณาขยายเวลาใหปฏิบัติงาน                
ที่หนวยงานอื่นนั้นตอไดอีกไมเกินหนึ่งป 
  ขอ ๑๒  การใหขาราชการไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(๑)  สําหรับผูดํารงตําแหนงระดับ ๙  ข้ึนไป  ใหรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  
อธิบดี  หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม  หรือหัวหนาสวนราชการที่ไมมีฐานะเปนกรม  
แตมีผูบังคับบัญชาฐานะเทียบเทาอธิบดี  ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาชั้นตน แลวแตกรณี  เปนผูสั่ง
โดยความเห็นชอบของ อ.ก.พ.กระทรวง 

(๒)  สําหรับผูดํารงตําแหนงระดับ ๘  ลงมา  ใหรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง  
อธิบดี  หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม  หรือหัวหนาสวนราชการที่ไมมีฐานะเปนกรม  
แตมีผูบังคับบัญชาฐานะเทียบเทาอธิบดี  ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาชั้นตนแลวแตกรณี  เปนผูสั่ง    
โดยความเห็นชอบของ อ.ก.พ.กรม 



 ๕ 

ขอ ๑๓  การไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศตามระเบียบนี้  ใหถือวา
เปนกรณีที่ทางราชการสงขาราชการไปพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณ  
ในการปฏิบัติงานตามความประสงคของทางราชการ 
  

หมวด  ๒ 
การกํากับดูแลขาราชการ 

_________ 
 

  ขอ ๑๔  ใหขาราชการผูไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศทําสัญญา    
เชนเดียวกับผูไปฝกอบรมภายในประเทศตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการทําสัญญา
และการชดใชเงินกรณีรับทุน  ลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการ
ระหวางประเทศ    
  ขอ ๑๕  ภายใตบังคับขอ  ๒๒ ในระหวางที่ขาราชการปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่น  
การใดที่ขาราชการจะตองขออนุมัติ  ขออนุญาต หรือขอความเห็นชอบตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ  หรือหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนด ขาราชการดังกลาวยังคงตองถือปฏิบัติ
เชนเดิม 
  ขอ ๑๖  ขาราชการผูไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นตองปฏิบัติตามขอตกลง    
ความรวมมือระหวางสวนราชการตนสังกัดกับหนวยงานอื่นที่ไปปฏิบัติงาน และแผนงาน
โครงการที่ทางราชการกําหนดไว และตองปฏิบัติตามระเบียบของหนวยงานอื่นที่ไป
ปฏิบัติงานดวย ผูใดไมปฏิบัติตามขอตกลงความรวมมือ หรือแผนงาน โครงการที่ทางราชการ
กําหนด หรือระเบียบของหนวยงานอื่นที่ไปปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยาง   ดังนี้ 
                (๑) วากลาว  ตักเตือน  หรือดําเนินการทางวินัยตามควรแตกรณี 
                          (๒) สั่งใหยุติการปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นนั้นและใหกลับเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการ 
  ขอ ๑๗   ในระหวางการปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่น  หากผลการประเมินตาม  
ขอ ๙ (๒) ของขาราชการผูใด  ปรากฏวา ไมสามารถบรรลุผลสําเร็จหรือไมเกิดประโยชน 
ตามความตองการของสวนราชการ ผูบังคับบัญชาอาจสั่งใหขาราชการผูนั้นกลับเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการกอนครบกําหนดก็ได 



 ๖ 

   ขอ ๑๘   เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่น หรือถูกสั่งใหยุติ
การปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่น ใหขาราชการที่ไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นรายงานตัว     
กลับเขาปฏิบัติราชการในสวนราชการตนสังกัดโดยพลัน และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
  ใหสวนราชการตนสังกัดประเมินผลในภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะ  ผลการ
ปฏิบัติงานและประสบการณที่เพิ่มสูงขึ้นในสวนที่เปนประโยชนตอหนวยงานแลวรายงาน
ใหผูบังคับบัญชาที่สั่งใหไปทราบ พรอมทั้งสงสําเนารายงานให ก.พ. ทราบดวย 
  ขอ ๑๙  ใหสวนราชการตนสังกัดจัดใหขาราชการที่ไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่น
ดําเนินการเผยแพรองคความรูและทักษะ  ที่ไดรับจากการไปปฏิบัติงานดังกลาวให
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานทราบ 
 

หมวด ๓ 
สิทธิของขาราชการผูไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่น 

________ 

  ขอ  ๒๐   ขาราชการผูถูกสั่งไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศ           
ตามระเบียบนี้  มีสิทธิเทาที่ ก.พ. กําหนด  ทั้งนี้  มิใหนําระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการมาใชบังคับ 
  ขอ ๒๑  ขาราชการผูถูกสั่งใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอ่ืนในประเทศ  มีสิทธิ
ไดรับคาตอบแทนและประโยชนอ่ืนจากหนวยงานอื่นที่ไปปฏิบัติงานตามขอตกลง         
ความรวมมือระหวางสวนราชการตนสังกัดกับหนวยงานอื่นที่ไปปฏิบัติงาน 
  ขอ ๒๒ วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี  วันหยุดราชการ
ประจําป  และการลาหยุดราชการ  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของหนวยงานอื่นที่ไปปฏิบัติงาน 

         ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๓  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

     
               ลงชื่อ          
      (นายวิษณุ  เครืองาม) 
         รองนายกรัฐมนตรี 
             ประธาน ก.พ.                                                           

สําเนาถูกตอง 

 
(นางกาญจนา  สัมพันธสันติกูล) 
เจาหนาทีว่ิเคราะหงานบุคคล 8 ว 


