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ระเบียบ ก.พ.
ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงาน
ที่หน่วยงานอื่นในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น
ในประเทศ เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการ
โดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด” หมายความว่า ปลัดกระทรวงในฐานะบังคับบัญชาสํานักงาน
ปลัด กระทรวง ปลัด สํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะบังคับ บัญ ชาสํา นัก งานปลัด สํา นัก นายกรัฐ มนตรี
และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรม
ข้อ ๔ หน่วยงานอื่นในประเทศที่จะให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ ได้แก่
(๑) ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
พระราชกฤษฎีกา หรือตามมติคณะรัฐมนตรี
(๒) องค์การระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
(๓) หน่วยงานภาคเอกชนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทยและได้รับการจัดให้มี
ดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่สุดหนึ่งร้อยอันดับแรก หรือได้รับการจัดอันดับว่ามีธรรมาภิบาล
ในระดับดีมาก หรือดีเลิศ
(๔) หน่ว ยงานภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกําไร และมีองค์ค วามรู้ที่เป็น ประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อภารกิจของส่วนราชการต้นสังกัด ตามที่ อ.ก.พ. กรมให้ความเห็นชอบ
(๕) หน่วยงานอื่นตามที่ ก.พ. กําหนด
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ การไปปฏิ บั ติ งานที่ ห น่ ว ยงานอื่ น ในประเทศ
ให้หมายความรวมถึงการไปปฏิบัติงานในประเทศกับผู้ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีองค์ความรู้
ในเชิงลึกที่เป็นประโยชน์กับภารกิจของส่ว นราชการ และเป็น ผู้ได้รับการยกย่องเชิด ชูเกีย รติให้เป็น
ศิลปินแห่งชาติ หรือได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
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ข้อ ๕ ให้ ก.พ. มีอํานาจกําหนดรายละเอียดเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ และวินิจฉัยปัญหา
ที่เกิด ขึ้น เนื่ องจากการใช้บัง คับตามระเบีย บนี้ รวมทั้งพิ จารณายกเว้น การปฏิบั ติต ามข้อใดข้อหนึ่ ง
แห่งระเบียบนี้ด้วย ทั้งนี้ คําวินิจฉัยหรือผลการพิจารณาของ ก.พ. ให้เป็นที่สุด
ข้อ ๖ ให้เลขาธิการ ก.พ. รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ
ข้อ ๗ หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดอาจสั่งให้ข้าราชการผู้สมัครใจไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น
ในประเทศตามระเบีย บนี้ ได้ โดยการไปปฏิ บัติง านดั งกล่า วต้อ งมีความสอดคล้ องกั บภารกิจ และ
ทิศทางในการทํางานของส่วนราชการนั้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และต้องสามารถเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่จําเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ข้าราชการผู้นั้น สามารถกลับมา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนราชการต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ข้อ ๘ การสั่งให้ข้า ราชการไปปฏิบัติ งานตามข้อ ๗ หัว หน้า ส่ว นราชการต้น สั งกัด ต้อ ง
คํานึงถึงอัต รากําลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติง านเพี ย งพอ ไม่ให้เสีย หายแก่ ราชการ และจะนําเหตุ
ดังกล่าวมาขอตั้งอัตรากําลังเพิ่มไม่ได้
ข้อ ๙ ส่ว นราชการต้น สังกัด ต้ องกําหนดแผนพั ฒ นาเฉพาะบุคคลสําหรั บผู้ไปปฏิบัติงาน
ที่ ห น่ ว ยงานอื่ น ในประเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ของส่ ว นราชการทั้ ง ในปั จ จุ บั น และในอนาคต
และกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติเมื่อกลับจากการไปปฏิบัติงาน
ที่หน่วยงานอื่นดังกล่าว โดยการมอบหมายหน้าที่นั้น จะต้องสอดคล้องกับความรู้ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของส่ว นราชการ
ต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลที่กําหนดไว้
ข้อ ๑๐ ข้าราชการที่ จะไปปฏิ บัติ ง านที่ หน่ ว ยงานอื่ น ในประเทศต้ องมีคุ ณ สมบั ติแ ละไม่ มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) อายุไม่เกินสี่สิบปีบริบูรณ์ ในวันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยงานอื่นในประเทศ
*ยกเลิก _____________________________________________________________________________
________________________________________
(๒) รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๓) มี ส มรรถนะสอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะงานที่ จ ะไปปฏิ บั ติ และมี ผ ลงานเป็ น ที่ ย อมรั บ
ของผู้บังคับบัญชา
(๔) เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชารับรองว่ามีความสามารถสูง มีความกระตือรือร้น สามารถเรียนรู้
ได้เร็วในสภาพแวดล้อมใหม่ มีความประพฤติดีและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๕) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกดําเนินการทางวินัยหรือเป็นจําเลยในคดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
*ยกเลิกความใน (1) และ (2) ของขอ 10
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 15 ลว. 26 ก.ค. 62 เรื่อง ระเบียบ ก.พ. วาดวยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของขาราชการ
โดยการใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
และใหใชความตอไปนี้แทน
"(1) อายุไมเกินหาสิบหาปบริบูรณ ในวันที่เริ่มปฏิบัติหนาที่ที่หนวยงานอื่นในประเทศ
(2) รับราชการมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป"
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(๖) ถ้า เป็ น ผู้ ที่เ คยไปปฏิบั ติง านที่ หน่ ว ยงานอื่น ในประเทศมาแล้ ว จะต้ องกลับ มาปฏิ บั ติ
ราชการแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานในคราวก่อนนั้น
ข้อ ๑๑ การสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ต้นสังกัดพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาลักษณะงานของหน่วยงานอื่นในประเทศที่จะให้ข้าราชการไปปฏิบัติ ซึ่งจะต้อง
เป็นงานที่ข้าราชการไปปฏิบัติแล้วจะได้รับองค์ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์
ตรงตามความต้ อ งการของส่ ว นราชการต้ น สั ง กั ด ตลอดจนเหมาะสมกั บ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับมอบหมายในปัจจุบันหรือที่จะได้รับมอบหมายในอนาคต
(๒) พิจารณาลักษณะของหน่วยงานอื่นในประเทศที่จะให้ข้าราชการไปปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้อง
เป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภารกิจของส่วนราชการต้นสังกัด
(๓) พิจารณากําหนดระยะเวลาที่จะสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ
ซึ่งจะต้องไม่เกินหนึ่งปี ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็น เพื่อที่จะให้ได้ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติ
หน้า ที่ร าชการให้มี ประสิท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้น หัว หน้ าส่ ว นราชการต้ น สั งกั ด อาจพิ จารณาขยายเวลา
ให้ปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นนั้นต่อไปได้อีกไม่เกินหนึ่งปี
__________________________________________________________________________________
ข้อ ๑๒ ก่อนสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ ให้ส่วนราชการต้นสังกัด
______________________________________________________________
จัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นนั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
__________________________________________________________________________________
(๑) วัต ถุป ระสงค์ แผนงาน โครงการที่จะให้ข้า ราชการไปปฏิบั ติงาน ขอบเขตของงาน
________________________________
ระยะเวลา และแผนการปฏิบัติงาน
__________________________________________________________________________________
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
__________________________________________________________________________________________
ตามมาตรา ๗๖ หรื อ ตามที่ ส่ ว นราชการต้ น สั ง กั ด และหน่ ว ยงานอื่ น นั้ น จะได้ ต กลงกั น โดยให้
__________________________________________________________________________________________
ส่ว นราชการต้น สังกัด เป็น ผู้ประเมิน และหน่ว ยงานอื่ น ที่รับข้าราชการไปปฏิบัติง านเป็ น ผู้ให้ข้อมู ล
__________________________________
และความเห็นประกอบการประเมิน
__________________________________________________________________________________
(๓) ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นที่ข้าราชการจะพึงได้รับจากส่วนราชการ
______________________________________________________________________________
ต้นสังกัดและจากหน่วยงานอื่นในประเทศที่ไปปฏิบัติงาน ซึ่งต้องไม่มีผลให้ได้รับซ้ําซ้อนกัน
*ยกเลิกความในขอ 12 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.
หมวด ๒
การกํากับดูแล
ที่ นร 1012/ว 15 ลว. 26 ก.ค. 62
ข้อ ๑๓ ข้าราชการผู้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศตามข้อ ๔ (๒) (๓) (๔) (๕)
และวรรคสองเกินกว่าหกเดือน ต้องทําสัญญาตามแบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
ข้อ ๑๔ ในระหว่างที่ข้าราชการปฏิบัติง านที่หน่ว ยงานอื่น ในประเทศ การใดที่ข้าราชการ
จะต้องขออนุมัติ ขออนุญาต หรือขอความเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์
ที่ทางราชการกําหนด ข้าราชการดังกล่าวยังคงต้องถือปฏิบัติเช่นเดิม แต่ถ้าเป็นวันเวลาทํางาน วันหยุด
ตามประเพณี วั น หยุด ประจําปี และการลาหยุ ด ในขณะที่ไปปฏิ บัติง านที่ หน่ว ยงานอื่น ในประเทศ
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานอื่นนั้น
และใหใชความตอไปนี้แทน "ขอ 12 กอนสั่งใหขาราชการไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศ ใหสว นราชการตนสังกัดและหนวยงานอื่นนั้นตกลงรวมกันใน
การใหขาราชการไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศโดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) วัตถุประสงค แผนงาน โครงการที่จะใหขาราชการไปปฏิบัติงาน ขอบเขตของงาน ระยะเวลา และแผนการปฏิบัติงาน
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา 76 หรือตามที่สวนราชการตนสังกัดและหนวยงานอื่น
นั้นจะไดตกลงกัน โดยใหสวนราชการตนสังกัดเปนผูประเมิน และหนวยงานอื่นที่รับขาราชการไปปฏิบัติงานเปนผูใหขอมูลและความเห็นประกอบการประเมิน
(3) คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอื่นที่ขาราชการจะพึงไดรับจากสวนราชการตนสังกัดและจากหนวยงานอื่นในประเทศที่ไปปฏิบัติงาน ซึ่งตอง
ไมมีผลใหไดรับซํ้าซอนกัน"

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔๖ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ เมษายน ๒๕๕๔

ข้อ ๑๕ ข้ า ราชการผู้ ไ ปปฏิ บั ติ ง านที่ ห น่ ว ยงานอื่ น ในประเทศต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลง
ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการต้นสังกัดกับหน่ว ยงานอื่นที่ข้าราชการไปปฏิบัติงาน และต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบของหน่วยงานอื่นที่ไปปฏิบัติงานด้วย
ข้อ ๑๖ ข้ า ราชการผู้ ไ ปปฏิ บั ติ ง านที่ ห น่ ว ยงานอื่ น ในประเทศผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ๑๔
หรือข้อ ๑๕ ผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง ดังนี้
(๑) ตักเตือน หรือดําเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี
(๒) สั่งให้ยุติการปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นนั้นและให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ ๑๗ การไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศตามระเบียบนี้ให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และผลการปฏิบัติงานดังกล่าวให้ถือเป็นผลการปฏิบัติราชการตามมาตรา ๗๖
ในระหว่างการปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ หากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า
การให้ ข้ า ราชการผู้ ใ ดปฏิ บั ติ ง านนั้ น ต่ อ ไปจะไม่ เกิ ด ประโยชน์ ต ามความต้ อ งการของส่ ว นราชการ
หรือผลการประเมินตามข้อ ๑๒ (๒) ปรากฏว่าข้าราชการผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างส่ว นราชการต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น หัว หน้าส่ว นราชการต้นสังกัดอาจสั่งให้
ข้าราชการผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนครบกําหนดก็ได้
ข้อ ๑๘ เมื่อครบกํ าหนดเวลาที่ ไปปฏิ บัติง านที่ หน่ว ยงานอื่น ในประเทศหรื อถูก สั่งให้กลั บ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนครบกําหนดตามข้อ ๑๖ (๒) หรือข้อ ๑๗ ให้ข้าราชการที่ไปปฏิบัติงาน
ที่หน่วยงานอื่นรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัดโดยพลัน และจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงานทั้งหมดเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด
ข้อ ๑๙ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดจัดให้ข้าราชการที่ไปปฏิบัติง านที่หน่ว ยงานอื่น ในประเทศ
ดําเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปปฏิบัติงานดังกล่าว
ข้อ ๒๐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพ ยากรบุ คคลของข้ าราชการพลเรือน ให้หัว หน้ า
ส่วนราชการต้นสังกัดแจ้งให้สํานักงาน ก.พ. ทราบ เมื่อ
(๑) ได้สั่งการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศแล้ว
(๒) ได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการดังกล่าวตามข้อ ๑๘ แล้ว
หมวด ๓
สิทธิของข้าราชการผู้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ
ข้อ ๒๑ ข้า ราชการผู้ ไ ปปฏิ บั ติ ง านที่ ห น่ ว ยงานอื่ น ในประเทศตามระเบี ย บนี้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิท ธิประโยชน์อื่น จากทางราชการตามกฎหมาย หรือระเบียบว่าด้ว ย
การนั้น ตลอดจนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและประโยชน์อื่นจากหน่วยงานอื่นที่ไปปฏิบัติงานตามข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

