






























































































































๑ 

 

กระบวนงาน ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ 
ปี ๖๒ 

ข้อสังเกตของคณะท างาน 
 

ส านัก/หน่วย 
ที่เกี่ยวข้อง 

๑.คุ้มครอง 
๑.๑ การจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา ๒๖ (๑) ของ พ.ร.ป 
๑.๑.๑ การับเรื่องร้องเรียน ๑. ผู้ร้องเรียนมคีวามพึงพอใจต่อผลการ

ให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (ผลผลิต
ด้านการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน เปา้หมาย ๒) 

๑.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (ตัวช้ีวัดที่ ๕) 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด สมต. 
ค่าเป้าหมาย  
ประเมินรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน  
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ควรพัฒนาวิธีทอดแบบสอบถามให้ได้ปริมาณ
ใกล้เคียงกับจ านวนผู้รับบริการส านักงาน กสม. 
โดยผู้รับบริการมีทั้งที่มาขอรับบริการที่ส านักงาน
โดยตรงและผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น ออนไลน์ 
โทรศัพท์  และควรขยายกลุ่มผู้ รับบริการที่
ครอบคลุมถึงกระบวนงานในขั้นตอนอื่น นอกจาก
รับเรื่องร้องเรียน เช่น การแสวงหาข้อเท็จจริง 
การจัดท ารายงาน (กรณีมีการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการในขั้นตอนการจัดท ารายงาน 
อาจน ามารวมในตัวช้ีวัดนี้ โดยให้ก าหนดค านิยาม
ให้ชัดเจน ) 
 

สคส. 
สมต. 

 

๑.๑.๒ การจัดท ารายงาน ๑. เรื่องร้องเรียนได้รับการด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเวลา ๘ เดือน ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๖๐ 
(ย.๕) 
๒. จ านวนเรื่องร้องเรียน   ที่ไดร้ับด าเนินการ
แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๖๐ (ผลผลิตด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
เป้าหมาย ๒) 

๑.ร้อยละของการบริหารจัดการค าร้องที่รับ
เรื่องก่อนปีงบประมาณ 2562 และได้
ด าเนินการตรวจสอบและจัดท ารายงานแล้ว
เสร็จ (ตัวช้ีวัดที่ ๒) 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด สคส. 
ค่าเป้าหมาย  
ประเมินรอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๔๐  
ประเมินรอบ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๘๐ 

๑.การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนควรเป็นไป
ตามจริ ง  โดยให้ ระดับค่ า เป้ าหมาย เป็น 
ความท้าทายที่สามารถเป็นไปได้จริง เนื่องจาก
การจัดการค าร้องค้างเก่ามีความยากและ
ซับซ้อน เช่น การแสวงหาข้อมูล 
๒.ควรวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในแต่ละขั้นตอนเพ่ือปรับปรุงกระบวนงาน 
 

สคส. 
 

๒.ร้อยละของการบริหารจัดการค าร้องที่ภายใน
ปี 2562 และได้ด าเนินการตรวจสอบและ
จัดท ารายงานแล้วเสร็จ (ตัวช้ีวัดที ่๓) 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด สคส. 

๑. การตั้งเกณฑ์การให้คะแนนควรเป็นไปตาม
จริง โดยให้ระดับคา่เป้าหมายเป็นความท้าทาย
ที่สามารถเป็นไปได้จริง เนื่องจากการจัดการค า
ร้องค้างเก่ามีความยากและซับซ้อน เช่น การ
แสวงหาข้อมูล 

สคส. 



๒ 

 

กระบวนงาน ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ 
ปี ๖๒ 

ข้อสังเกตของคณะท างาน 
 

ส านัก/หน่วย 
ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าเป้าหมาย  
ประเมินรอบ ๖ เดือนและ ๑๒ เดอืน ร้อยละ 
๗๕ 
 

๒.การก าหนดเ ง่ือนไขการขอขยายเวลา 
สามารถขยายเวลา ๑ ครั้ง ควรก าหนดเหตุผล
ที่เหมาะสมและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น ปัจจัย
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยควรมี
กระบวนงานหรือขั้นตอนการช้ีแจงเหตุผลให้
ชัดเจน ในส่วนของปัญหาในการด าเนินการที่ไม่ได้
รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้มีการ
พัฒนารูปแบบ หรือช่องทางในการแสวงหาและ
รวบรวมข้อมูลในเชิงรุก เช่น การลงพื้นที่ /
หน่วยงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยตรง หรือการเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อให้ข้อมูล 
๓. ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในการท ารายงานผลการตรวจสอบ
ในเชิงคุณภาพของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่
รับผิดชอบ  

๓.ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบที่มีการ
ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะหรือมาตรการการ
แก้ไขปัญหาการละเมดิสิทธิมนุษยชน (ตัวช้ีวัด
ที่ ๔) 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด สคส. 
ค่าเป่าหมาย  
ประเมินรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน  
ร้อยละ ๗๕ 
 

๑.ควรมีการก าหนดนิยาม “การตอบสนอง
มาตรการ” ให้ชัดเจน 
๒.เป็นการจัดเก็บข้อมูลในการปฏิบัติงานและ
อยู่ ในความรับผิดชอบของส านักคุ้มครองฯ 
ดังนั้น ข้อมูลที่ส านักมาตรฐานฯ ท่ีได้รับจากการ
ติดตามการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะหรือ
มาตรการการแก้ไขปัญหา ในส่วนที่ไม่มีการ
ตอบสนอง ควรมีการส่งข้อมูลต่อไปยังส านัก
คุ้มครองฯ เพื่อด าเนินการต่อไปในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ ควรมีการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 

สคส. 
(สมต.เป็นผู้เก็บ

ข้อมูล) 
 



๓ 

 

กระบวนงาน ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ 
ปี ๖๒ 

ข้อสังเกตของคณะท างาน 
 

ส านัก/หน่วย 
ที่เกี่ยวข้อง 

๑.๑.๓ การติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธมินุษยชน 

๑. จ านวนรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
และ/หรือ ข้อเสนอแนะ   
ในการปรับปรุงกฎหมายที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องรับไป
ด าเนินการ และ/หรือ เข้าสู่การพจิารณาของ
รัฐสภาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ก.๒.๑.๑)  
จ านวน ๗ โครงการ  
สกค. ๒ โครงการ,  
สคส. ๒ โตรงการ,  
สกม. ๒ โครงการ,  
สรป ๑ โครงการ 
๒.จ านวนรายงานผลการตรวจสอบ/
ข้อเสนอแนะ    ที่มีการน าไปปฏิบตัิ หรือมีการ
ตอบสนอง ไม่น้อยกว่า ๗๕ (ผลผลิตแผนงาน
พื้นฐาน เป้าหมาย ๒) 

๑.ร้อยละของรายงานทีไ่ด้รับการตดิตามผลการ
ด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการละเมดิสิทธิ
มนุษยชนและการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชน (ตัวช้ีวัดที่ ๖) 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด สมต. 
ค่าเป้าหมาย 
ประเมินรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน  
ร้อยละ ๑๐๐ 

๑. หลังจากติดตามผลการด าเนินการแล้ว ควร
รายงานผลการติดตามไปยังส านักที่เกี่ยวข้องทราบ 
๒. ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดควรมีการพัฒนาหรือ
หารือร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการ
แก้ปัญหาบัญชีเอกสารอย่างละเอียดก่อนจัดส่ง
เอกสารค าร้องมายังส านักมาตรฐานฯ 

สมต. 
 

๑.๒ การจัดท าขอ้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรฐัมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๒๖ (๓) ของ พ.ร.ป 
๑.๒.๑ การให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใดๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน 

๑.ข้อเสนอแนะที่รัฐบาลรับทราบและส่งต่อไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อย กว่าร้อยละ ๖๕ 
(ย.๑) 
๒. มีรายงานการติดตามและข้อเสนอแนะไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ๑ ฉบับ (ก.๑.๑.๑)  
สรป. สคส. 
๓.  ร้อยละของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ/
หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง กฎหมายได้
ถูกน าไปด าเนินการไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๙๕ (ย.๒) 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการใหค้วามเห็น
ด้านกฎหมายไทย (ตัวช้ีวัดที่ ๑) 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด สกม. 
ค่าเป้าหมาย 
ประเมินรอบ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๑๐๐ 

๑.การจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็น
ตัวช้ีวัดที่ด าเนินการตาม ม.๒๖ (๓) ของ พ.ร.ป.  
ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างส านักต่างๆ ซึ่งต้องมี
การวิเคราะห์ว่ามีส านักใดบ้างที่มีความเกี่ยวข้อง 
หรือมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดท าข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน เช่น ส านักคุ้มครองฯ ส านัก
กฎหมาย ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
ส านักส่งเสริมฯ ส านักเฝ้าระวังฯ แต่ปัจจุบัน

สคส. 
สฝป. 
สกม. 
สรป. 

 

๑.๒.๒ ข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางใน
การส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 
 



๔ 

 

กระบวนงาน ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ 
ปี ๖๒ 

ข้อสังเกตของคณะท างาน 
 

ส านัก/หน่วย 
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจดังกล่าวของส านักอื่นที่นอกเหนือจาก
ส านักคุ้มครองฯ และส านักกฎหมาย อาจยังไม่
ชัดเจน และแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของทั้งสองส านักเองยังมีความ
แตกต่างกัน ไม่เป็นเอกภาพ สืบเนื่องจากวิธีการ
ท างานของทั้งสองส านักมีบริบทที่ต่างกัน ดังนั้น 
การประเมินผลตามตัวช้ีวัด ในปี ๒๕๖๒ จึงให้
ประเมินเฉพาะในส่วนของส านักคุ้มครองฯ และ
ให้รวมตัวช้ีวัดนี้กับตัวช้ีวัดที่ ๔ เนื่องจากการ
ประเมินคล้ายกัน การประเมินผลตามตัวช้ีวัด ใน
ปี ๒๕๖๓ ควรมีการประเมินผลตัวช้ีวัดของส านัก
กฎหมาย โดยในการจัดท าตั วช้ี วัดการท า
ความเห็นด้านกฎหมายให้ประเมินผลในเชิง
คุณภาพ เช่น การพัฒนาระบบในการให้ความเห็น
ด้ านกฎหมายเพื่ อให้ เกิ ดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน อาจมีกระบวนการคัดเลือกหรือ
ก าหนดกฎหมายส าคัญที่จะน ามาเป็นตัวช้ีวัด
ส านักกฎหมาย  
๒. เสนอให้มีการประเมินผลในเชิงคุณภาพ โดย
ก าหนดเป็นร้อยละของข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนที่มีการน าไปปฏิบัติหรือตอบสนอง และ
ก าหนดค านิยามให้ชัดเจน เช่น ข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทาง การน าไปปฏิบัติหรือ
ตอบสนอง 



๕ 

 

กระบวนงาน ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ 
ปี ๖๒ 

ข้อสังเกตของคณะท างาน 
 

ส านัก/หน่วย 
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑ 

 

กระบวนงาน ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ 
ปี ๖๒ 

ข้อสังเกตของคณะท างาน 
 

ส านัก/หน่วย 
ที่เกี่ยวข้อง 

๒.ส่งเสริม 
2.๑ การส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธมินุษยชนแก่ทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึง 

๒.๑.๑ การส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน 

๑. ร้อยละของประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน ร้อย
ละ ๗๕ (ผลผลิตด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
เป้าหมาย ๑) 
๒. จ านวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ 
และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิ
มนุษยชน จ านวน ๓๐,๐๐๐ คน 
(ผลผลิตด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
เป้าหมาย ๑) 
๓. ระดับความส าเร็จของการพัฒนางานส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน ระดับ ๒  (ก.๔.๑.๑)  
จ านวน ๘ โครงการ สสค. ๖ โครงการ, สคส. ๒ 
โครงการ 
๔.จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ๑ โครงการ (ก.
๒.๓.๑) สคส. 
๕.ระดับความส าเร็จในการสื่อสารองค์กร/
ประชาสัมพันธ์ ระดับ ๓ (ก.๔.๔.๑.) 
จ านวน ๓ โครงการ  
(สสค. ๒ โครงการ, สกม. ๑ โครงการ) 
 

๑.จ านวนประชาชนทีร่ับรู้ เข้าใจ และ
ตระหนักถึงความส าคญัของสิทธิมนุษยชน 
(ตัวช้ีวัดที่ ๗) 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด สสค. 
ค่าเป้าหมาย  
ประเมินรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน  
ร้อยละ ๗๕ 
 
 

ควรประเมินผลในทุกโครงการ/กิจกรรมที่ ได้
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์/ภารกิจด้านการส่งเสริม
และงานที่ มี การส่ ง เสริ มสิ ทธิ มนุ ษยชน  
และพัฒนารูปแบบการประเมินที่สามารถวัดผล 
หรื อสะท้ อนข้ อมู ลที่ เ ป็ นวั ตถุ ประสงค์ 
การประเมินที่แท้จริง เช่น การตระหนัก การรับรู้ 
รวมถึงพัฒนารูปแบบการประเมินและวิธีการทอด
แบบประเมินเพื่ อให้ สามารถจัดเก็ บข้ อมู ล 
จากกลุ่มเป้าหมายได้มากท่ีสุด  

สสค. 
สคส. 
สกม. 



๒ 

 

กระบวนงาน ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ 
ปี ๖๒ 

ข้อสังเกตของคณะท างาน 
 

ส านัก/หน่วย 
ที่เกี่ยวข้อง 

๒.ส่งเสริม 
2.๑ การส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธมินุษยชนแก่ทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึง 

๒.๑.๒ การ
ประชาสัมพันธ์องค์กร
และการสื่อสารองค์กร 

ระดบัความส าเร็จในการสือ่สารองค์กร/
ประชาสมัพนัธ์ ระดบั ๓ 

ไม่มตีัวช้ีวัด  สสค. 
 

 



กระบวนงาน ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ 
ปี ๖๒ 

ข้อสังเกตของคณะท างาน ส านัก/หน่วย 
ที่เกี่ยวข้อง 

๒.ส่งเสริม 
2.2 สิทธิมนุษยชนศึกษา พัฒนางานส่งเสรมิสิทธิมนุษยชนและจัดใหม้ี

แผนในการส่งเสรมิความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลมุเนื้อหา 
กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการทีห่ลากหลาย
และเหมาะสม (ก.๔.๑) 

๑.ระดับความส าเร็จในการจัดท าคูม่ือการ
เรียนการสอนด้านสิทธิมนุษยชนในระดับ
อนุบาล ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษา
ตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มธัยมศึกษา
ตอนปลาย เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
(ตัวช้ีวัดที่ ๘) 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด สสค. 
ค่าเป้าหมาย  
ประเมินรอบ ๑๒ เดือน ระดับ ๕ 
 

๑. การประเมินผลควรมุ่งเน้นที่สาระเนื้อหา
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และควรขยายผลถึง 
การน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
๒.ควรขยายกรอบแนวคิดในการน าสิทธิ
มนุษยชนศึกษาไปเสริมในหลักสูตรนักบริหารที่
จัดโดยหน่วยงานอื่น 
 

สสค. 

๒.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารบัการอบรม
หลักสตูรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหาร
ระดับสูงที่มีต่อเนื้อหาหลักสูตรการอบรม 
(ตัวช้ีวัดที่ ๙) 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด สสค. 
ค่าเป้าหมาย 
ประเมินรอบ ๑๒ เดือน ระดับ ๕ 
 

 



กระบวนงาน ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ 
ปี ๖๒ 

ข้อสังเกต ส านัก/หน่วย 
ที่เกี่ยวข้อง 

๒.ส่งเสริม 
2.3 การท างานร่วมกับทุก
ภาคส่วนในลักษณะเครือข่าย 

1.ความส าเร็จของการส่งเสรมิสถาบันวิชาการ
ในท้องถิ่นให้ท างานร่วมกับชุมชน ๕ พื้นที่/๑ 
เรื่อง (ก.๓.๒.๑) 
สสค. 
2. มีแผนการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย  
๑ แผน (ก.๓.๑.๑) 
สสค. 
3. ร้อยละของความส าเรจ็ของการด าเนินงาน
ตามแผนร้อยละ ๔๐ (ก.๓.๑.๒) 
สสค. 
๔.จ านวนบุคคลดเีด่นด้านสิทธิมนษุยชน ไม่
น้อยกว่า ๑๐ รางวลัต่อปี (ย.๓) 
(โครงการประกาศผลรางวัล “อรรถนารีศวร”) 

๑.ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายระดับภาค ในการส่งเสริม
หรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ตัวช้ีวัดที่ ๑๐) 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด สสค. 
ค่าเป้าหมาย  
ประเมินรอบ ๖ เดือนและ ๑๒ เดอืน  

ระดับ ๕ 
 

๑. กรณีที่มีการท างานร่วมกับเครือข่ายในลักษณะ
การจัดกิจกรรม ควรประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
และเพิ่มความท้าทายในการประเมินผลให้มาก
ยิ่งขึ้น เช่น ประชาชน/เครือข่ายมีความตระหนัก
ในการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือมีการ
ขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม 

๒. ควรมีการต่อยอดจากการจัดประชุมร่วมกับ
เครือข่าย โดยน าผลสรุปจากการด าเนินกิจกรรม
มาขับเคลื่อนการท างานของส านักงาน กสม.  
ในด้านการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อ
การส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้เกิดการ
ขับเคลื่อนต่อไป  
๓. ส านักงาน กสม. ควรมีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานด้านการประสานเครือข่ายเพื่อเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนและติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

๔. ในการก าหนดตัวช้ีวัด อาจเลือกเฉพาะงานหรือ
ประเด็นส าคัญมาประเมินผลตามตัวช้ีวัด 

สสค. 

 



กระบวนงาน ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ 
ปี ๖๒ 

ข้อสังเกตของคณะท างาน ส านัก/หน่วย 
ที่เกี่ยวข้อง 

๒.ส่งเสริม 
2.4 การสร้างเครือข่าย
ระหว่างประเทศ 

๑. จ ำนวนบุคลำกรต้นแบบท่ีมีควำมเข้มแข็ง
ทำงวิชำกำรในแต่ละระดับ (ปฏิบตัิกำร, 
ช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ, บริหำร) ไม่
น้อยกว่ำ ๓ บุคคลต่อปี (ย.๓) 
วัดองค์ควำมรู้ที่ได้จำกเข้ำร่วมประชุม/ควำม
ร่วมมือกับพันธมิตรระหว่ำงประเทศ 
๒. องค์ควำมรู้ทีไ่ด้รับจำกกำรด ำเนินงำนมำ
พัฒนำศักยภำพขององค์กรและบคุลำกร ๔ 
เรื่อง (ก.๓.๓.๑)  
งำนถอดองค์ควำมรู้ของ สรป 

 
 
 

๑.ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงควำม
ร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่ำงประเทศ
และกำรเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำศักยภำพ
องค์กร (ตัวช้ีวัดที่ 11) 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด สรป. 
ค่ำเป้ำหมำย  
ประเมินรอบ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๑๐๐ 
 

กำรประเมินผลให้ค ำนึงถึงควำมส ำคัญของ
กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนภำยหลังกำรเข้ำ
ร่วมประชุมระหว่ำงประเทศ 

สรป. 
 

 



๑ 

 

กระบวนงาน ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ 
ปี ๖๒ 

ข้อสังเกตของคณะท างาน 
 

ส ำนัก/หน่วย 
ที่เกี่ยวข้อง 

๓.เฝ้าระวัง 
3.1 กำรจัดท ำรำยงำนผล
กำรประเมินสถำนกำรณ์
สิทธิมนุษยชน 

มีรายงานตดิตามและข้อเสนอแนะไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
๑ ฉบับ (ก.๑.๑.๑) 
 

๑.ระดับความส าเร็จของการจดัท ารายงานผล
การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย (ตัวช้ีวัดที่ ๑๒) 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด สฝป. 
ค่าเป้าหมาย  
ประเมินรอบ ๑๒ เดือน ระดับ ๕ 
 

ควรปรับช่องทางการรับฟังข้อมูลโดยให้มี
กระบวนการให้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างทั่วถึง และให้ความส าคัญกับกระบวนการ
ติดตามและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อ
ตรวจสอบว่ าข้ อ เสนอแนะได้มีการน า ไป
ด าเนินการหรือไม่ 
 

สฝป. 
 

๓.๒ กำรติดตำมกำรปฏิบัติ
ตำมพันธกรณีระหว่ำง
ประเทศตำมอนุสัญญำท่ี
ประเทศไทยเป็นภำค ี

มีรายงานตดิตามและข้อเสนอแนะไปยัง
คณะกรรมการประจ าสนธิสัญญา  
๑ ฉบับ (ก.๑.๑.๒) 
สรป. สคส. 

๑.ร้อยละความส าเร็จในการจัดท ารายงานการ
ติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศตามอนุสญัญาที่ประเทศไทยเป็นภาคี 
(ตัวช้ีวัดที่ ๑๓) 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด สรป. 
ค่าเป้าหมาย  
ประเมินรอบ ๑๒ เดือน ระดับ ๕ 
 

ควรให้ความส าคัญของการแสวงหา รวบรวม
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

สคส. 
สรป. 

 

 



 

กระบวนงาน ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ 
ปี ๖๒ 

ข้อสังเกตของคณะท างาน ผู้รับผิดชอบ 

4. งานสนับสนุน 
4.1 งานวิจัย ๑. องค์ความรู ้นโยบาย นวตักรรม ท่ี

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมขน 
พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี หรือก าหนดเป็นนโยบายในการ
ด าเนินงานขององค์กร ร้อยละ ๕๐ ของ
แผนงาน (แผนงานบูรณาการ) 

๒. จ านวนงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน ๘ เรื่อง  
(แผนงานบูรณาการ) 

๑.ระดับความส าเร็จขององค์ความรู้จากงาน
ศึกษาวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือ
แก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
(ตัวช้ีวัดที่ 14) 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด สกค. 
ค่าเป้าหมาย  
ประเมินรอบ ๑๒ เดือน ระดับ ๕ 
 

๑. การประเมินผลในประเด็นการน างานวิจัย
มาใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหา ควรพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของงานวิจัยที่จะน ามาใช้
ประเมิน เ ช่น ปีที่จัดท า ประเด็น/หัวข้อ 
การวิจัย เนื่องจากงานวิจัยบางเรื่องอาจไม่
เหมาะกับบริบทในปัจจุบัน จึงไม่ได้น ามาใช้
ประโยชน์ 
๒. การประเมินในประเด็นการเผยแพร่
ง า น วิ จั ย  ต้ อ ง เ ป็ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ไ ป ยั ง
กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องและสามารถน า
ผลงานวิจัยไปขับเคลื่อนต่อได้ 
๓. งานวิจัยควรสามารถตอบโจทก์หรือปัญหา
ที่เกิดขึ้นของส านักงาน กสม. ได้อย่างแท้จริง 
โดยต้องวิ เคราะห์ข้อมูลปัญหาอุปสรรค 
การด าเนินงานของส านักงาน กสม. เพื่อ
ก าหนดให้ ได้หั วข้อวิจั ยที่ มี คุณภาพและ
สามารถแก้ไขปัญหาของส านักงานได้อย่าง
แท้จริง โดยอาจประเมินเกี่ยวกับกระบวนการ
ขั้นตอนของการก าหนดหัวข้อวิจัยที่มีคุณภาพ 
 

สกค. 
 



 
 

 

กระบวนงาน ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ 
ปี ๖๒ 

ข้อสังเกตของคณะท างาน ผู้รับผิดชอบ 

4. งานสนับสนุน 
4.2 การจัดการความรู ้ จ ำนวนองค์ควำมรู้ที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำน 

๑ เรื่อง (ก.๕.๓.๒) 
จ ำนวน ๒ โครงกำร  
สบก. ๑ โครงกำร  
นตส. ๑ โครงกำร 

๑. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจดักำรควำมรู้ใน
องค์กร (Knowledge Management : KM) 
(ตัวช้ีวัดที่ 15) 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด สบก. 
ค่ำเป้ำหมำย 
ประเมินรอบ ๖ เดือนและรอบ ๑๒ เดือน  
ระดับ ๕ 
 

 สบก. 
และหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรควำมรู ้



 

กระบวนงาน ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ 
ปี ๖๒ 

ข้อสังเกตของคณะท างาน ผู้รับผิดชอบ 

4. งานสนับสนุน 
4.๓ การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

๑.ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ
องค์กร ระดับ ๓ (ก.๕.๒.๑) 
สบก. 
(ปรับปรุงโครงสร้างส านักงาน) 
๒.ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล ระดับ ๓ (ก.๕.๒.๒) 
สบก. 
(ด าเนินการตามแผน 
กลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล) 
๓.คะแนนประเมินคุณภาพการปฏบิัติงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๗๐ คะแนน (ก.๕.๓.๑) 
สบก. 
การประเมินความรู้และสมรรถนะเพื่อหา
ช่องว่างระหว่างความรู้ที่คาดหวังกับความรู้
ที่เป็นจริง 

๑.ระดับความส าเร็จในการทบทวน
อัตราก าลังเพื่อการพัฒนาองค์กร (ตัวช้ีวัดที่ 
16) 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด สบก. 
ค่าเป้าหมาย  
ประเมินรอบ ๑๒ เดือน ระดับ ๕ 

อาจเพิ่มประเด็นการประเมินการปรับปรุง
โครงสร้างส านักงานตามนโยบายของส านักงาน 
กสม. ที่ ให้มีการศึกษาถึงโครงสร้างความ
เหมาะสมกับภารกิจและหลักการปารีส 
 

สบก. 
 



 

กระบวนงาน ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ 
ปี ๖๒ 

ข้อสังเกตของคณะท างาน ผู้รับผิดชอบ 

4. งานสนับสนุน 
4.๔ การบริหาร นโยบาย
การเงิน การคลังและ
งบประมาณ 

ร้อยละของเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวม ร้อยละ ๙๖ (ก.๕.๒.๓) 
สบก. 

๑.ร้อยละของการเบิกจ่าย และ/หรือการก่อ
หนี้ผูกพัน ส าหรับแหล่งเงินงบประมาณทีม่ีไว้
ใช้จ่ายของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (ตัวช้ีวัดที่ 17) 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด สบก. จดัเก็บข้อมูลและ
รายงาน 
ค่าเป้าหมาย  
ประเมินรอบ ๑๒ เดือน ระดับ ๕ 
 

๑. ไม่ควรน าเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อ
สนับสนุนงานของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ การ
ประสานงานระหว่างประเทศและงบประมาณ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพการท างานเพื่อสนับสนุนภารกิจของ 
กสม. รวมในตัวช้ีวัดนี้ เนื่องจากมีปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้หลายประการ 
๒. การประเมินเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและ
เป็นไปตามข้อเท็จจริง ควรน าแผนปฏิบัติการ
ของแต่ละส านักมาเป็นฐานในการค านวณ โดย
วัดผลในระดับส านัก ซึ่งแต่ละส านักจัดส่ง
แผนปฏิบั ติ การและการเบิกจ่ าย  โดยใช้ 
ใบเบิกจ่ายประกอบเป็นหลักฐาน ไปให้กลุ่มงาน
คลังเป็นผู้เก็บข้อมูลการเบิกจ่าย และน ามา
ค านวณเป็นวงเงินเบิกจ่ายในภาพรวมของ
ส านักงานอีกครั้งหนึ่ง 

ทุกส านัก/หน่วย 
สบก.จัดเก็บข้อมูลและ

รายงาน 
 

๒.ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปทีี่ด าเนินการแล้วเสร็จ (ตัวช้ีวัดที่ 
18) 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด สกค.จัดเก็บข้อมูลและ
รายงาน 
ค่าเป้าหมาย  
ประเมินรอบ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๙๐ 

การขอคืนเงินหรือขอยกเลิกกิจกรรมที่บรรจุไว ้
ในแผนปฏิบัติการ ต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากเลขาธิการ กสม. โดยต้องด าเนินการภายใน
ไตรมาสที่ ๓ และต้องมีขั้นตอนการวิเคราะห์ 
และให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม  
ซึ่งต้องไม่เป็นกิจกรรมตามยุทธศาสตร์หรือมี
ผลกระทบต่อนโยบายส าคัญ 
 

ทุกส านัก/หน่วย 
สกค.จัดเก็บข้อมูลและ

รายงาน 
 



 

กระบวนงาน ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ 
ปี ๖๒ 

ข้อสังเกตของคณะท างาน ส านัก/หน่วย 
ที่เกี่ยวข้อง 

4. งานสนับสนุน 
4.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และดิจิทัล 

1.ร้อยละของบุคลากรระดับบริหารและ
อนุกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนท่ีใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารงาน ร้อยละ ๘๕ (ก.๕.๕.๑) 
สดส. 
(นับจ านวนการลงช่ือเข้าระบบ ลอ็กอิน) 
๒.ร้อยละของบุคลากรในองค์กร ที่ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการท างาน 
ร้อยละ ๘๕ (ก.๕.๕.๒) 
สดส. 
(นับจ านวนการลงช่ือเข้าระบบ ลอ็กอิน) 
 

๑.ระดับความส าเร็จในการจัดหาอปุกรณ์และ
ซอฟต์แวร์ในอุปกรณเ์พื่อสนับสนนุการ
ปฏิบัติงาน (ตัวช้ีวัดที่ 19) 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด สดส. 
ค่าเป้าหมาย  
ประเมินรอบ ๑๒ เดือน ระดับ ๕ 

 

เสนอให้มีการประเมินเรื่องการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ Website Application รองรับการ
ปฏิ บั ติ ง านและสามารถ ใ ช้ ง าน ได้ ง่ าย  
ซึ่งเดิมได้ก าหนดให้มีประเมินผลความส าเร็จ 
ในการพัฒนาระบบ e-library แต่มีการแก้ไขให้
เป็ นระบบWebsite Application เนื่ องจาก
ผู้รับผิดชอบได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้วนั้น พบว่า
ระบบ Website Application จะมีประสิทธิภาพ
การเผยแพร่ข้อมูลและประชาชนสามารถเข้าถึง
สื่อสารสนเทศได้ดีกว่า และการพัฒนาระดับ
ดังกล่าวได้รับการอนุมัติงบประมาณกระช้ันชิด 
จึงไม่สามารถด าเนินการได้ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

สดส. 
 



 
 
 

 

กระบวนงาน ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ 
ปี ๖๒ 

ข้อสังเกตของคณะท างาน ผู้รับผิดชอบ 

4. งานสนับสนุน 
4.๖ การบริหารความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายใน 

 ๑. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน 
(ตัวช้ีวัดที่ 2๐) 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นตส. 
ค่าเป้าหมาย  
ประเมินรอบ ๖ เดือนและ ๑๒ เดอืน ระดับ ๕ 
 

๑.ควรเพิ่มการประเมินความเสี่ ยงในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการพัฒนาระบบงานของ
ส านักงาน กสม. 
๒.ควรเพิ่มช่องทางหรือรูปแบบในการรวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยรับตรวจ เช่น การประชุม 

นตส. 
 



 
 

 

กระบวนงาน ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ 
ปี ๖๒ 

ข้อสังเกตของคณะท างาน ผู้รับผิดชอบ 

4. งานสนับสนุน 
4.๗ คุณภาพการ
ด าเนินงานของส านักงาน 

๑. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานของ กสม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
(ย.๔) 
๒. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานของ กสม.   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (ย.๔) 

๑.ร้อยละของความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อการท าหน้าท่ีของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(ตัวช้ีวัดที่ ๒๑)   
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด สกค. 
ค่าเป้าหมาย  
ประเมินรอบ ๖ เดือนและ ๑๒ เดอืน ร้อยละ ๘๐ 
 

ควรมีการศึกษาความเหมาะสมในเชิงคุณภาพ
ของแบบสอบถามเพื่อให้สามารถประเมินผล
ได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

สกค. 
 



 
 
 

 

กระบวนงาน ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ  
ปี ๖๒ 

ข้อสังเกตของคณะท างาน ผู้รับผิดชอบ 

4. งานสนับสนุน 
4.๘ กฎหมายและระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ 

เสรมิสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการ
บริหารจดัการองค์กรใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่น
คุณธรรมและความโปร่งใส ย.๕ 

๑.ระดับความส าเร็จของการจดัท าระเบียบ หรือ
ประกาศเพื่อรองรับการด าเนินงานตามหน้าท่ีและ
อ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ  
(ตัวช้ีวัดที่ ๒๒) 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด สกม. 
ค่าเป้าหมาย  
ประเมินผลรอบ ๑๒ เดือน ระดับ ๕ 
 

 สกม. 





ร่างประกาศ กสม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ พ.ศ. …. 

(ปรับแก้ตามความเห็นของแต่ละส านัก) 
 
 

ร่างประกาศ กสม. (ฉบับเดิม) ความเห็นของแต่ละส านัก ร่างประกาศ กสม. (ฉบับปรับแก้) 

     โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการให้ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม      
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 

     อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๒๗      
แห่งระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ         
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕61 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงออกประกาศ
ไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

-ไม่มี- คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม 

ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการให้ข้าราชการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม   
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ พ.ศ. ....” 

-ไม่มี- คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ ใช้บังคับตั้ งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

-ไม่มี- 
 
 

คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม 



๒ 
 

ร่างประกาศ กสม. (ฉบับเดิม) ความเห็นของแต่ละส านัก ร่างประกาศ กสม. (ฉบับปรับแก้) 
หลักเกณฑ์ทั่วไป หลักเกณฑ์ทั่วไป หลักเกณฑ์ทั่วไป 

ข้อ ๓ ในหลักเกณฑ์นี้ 
“ผู้มีอ านาจอนุมัติ” หมายความว่า 
(1)  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส าหรับ
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 
(2)  เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติส าหรับข้าราชการในสังกัด 

 

ส านักกฎหมาย/ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 
(1) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส าหรับ
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 
(๒) เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติส าหรับข้ าราชการ ในสั งกัดส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ปรับแก้และเพิ่มเติม เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ถูกต้องและ
ชัดเจน ดังนี้ 
“ข้อ ๓ ในหลักเกณฑ์นี้ 
“ผู้มีอ านาจอนุมัต”ิ หมายความว่า 
(๑) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส าหรับ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ส าหรับข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ” 
  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงาน
บุคคล 
 

-ไม่มี- คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

-ไม่มี- คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส านักกฎหมาย 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ปรับแก้ เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ถูกต้อง ดังนี้  
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” 
 



๓ 
 

ร่างประกาศ กสม. (ฉบับเดิม) ความเห็นของแต่ละส านัก ร่างประกาศ กสม. (ฉบับปรับแก้) 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

-ไม่มี- คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม 

"ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

-ไม่มี- คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม 

“ศึกษาเพ่ิมเติม” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้
ด้ ว ยการ เ รี ยนหรื อกา รวิ จั ยตามหลั กสู ต รของ
สถาบันการศึกษาในประเทศ เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเป็นการเรียนหรือ
การวิจัยในเวลาราชการ   

-ไม่มี- คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม 

“ฝึกอบรม” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ ความ
ช านาญ หรือประสบการณ์ ด้วยการเรียนหรือการวิจัย
ตามหลักสูตรการฝึกอบรม การสัมมนา หรือการอบรม
เชิงปฏิบัติการที่ด าเนินการในประเทศ ทั้งนี้ โดยมิได้    
มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ ม า ซึ่ ง ป ริ ญ ญ า ห รื อ
ประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ส านักกฎหมาย 
“ฝึกอบรม” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ ความ
ช านาญ หรือประสบการณ์ ด้วยการเรียนหรือการวิจัย
ตามหลักสูตรการฝึกอบรม การสัมมนา หรือการอบรม
เชิงปฏิบัติการที่ด าเนินการในประเทศ ทั้งนี้ โดยมิได้    
มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ ม า ซึ่ ง ป ริ ญ ญ า ห รื อ
ประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ควรมีการนิยามความหมายให้ชัด เจนระหว่ าง
ประกาศนียบัตร กับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อีกทั้ง
ปัจจุบันการฝึกอบรมทั่วไปจะมีการมอบประกาศ         
นียบัตรให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม หากก าหนดไว้ใน
ประกาศนี้  อาจจะท าให้มีข้อจ ากัดในการพัฒนา
บุคลากรในอนาคตได้ 

ปรับแก้ เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ถูกต้อง ดังนี้  
“ฝึกอบรม” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ ความ
ช านาญ หรือประสบการณ์ ด้วยการเรียนหรือการวิจัย
ตามหลักสูตรการฝึกอบรม การสัมมนา หรือการอบรม
เชิงปฏิบัติการที่ด าเนินการในประเทศ ทั้งนี้ โดยมิได้    
มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ ม า ซึ่ ง ป ริ ญ ญ า ห รื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ”  
(ไม่ได้ปรับแก้ตามข้อสังเกตของส านักคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน เนื่องจากประกาศนียบัตรตามประกาศ
เกณฑ์นี้ หมายความเฉพาะประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
ไม่รวมประกาศนียบัตรที่ได้รับจากการฝึกอบรมปกติ          
ในข้อความตามร่างประกาศพิมพ์ซ้ า) 
 



๔ 
 

ร่างประกาศ กสม. (ฉบับเดิม) ความเห็นของแต่ละส านัก ร่างประกาศ กสม. (ฉบับปรับแก้) 
“ดูงาน” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ด้ ว ยการสั ง เกตการณ์  และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ด าเนินการภายในประเทศ 
 

-ไม่มี- คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม 

“ปฏิบัติการวิจัย” หมายความว่า การท างานวิจัยใน
ประเทศเพ่ือน าผลที่ได้รับมาใช้ ประโยชน์ของส่วน
ราชการโดยตรง แต่ไม่หมายความรวมถึงการวิจัย     
ตามลักษณะหรือที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือ
ฝึกอบรม 

ส านักกฎหมาย 
“ปฏิบัติการวิจัย” หมายความว่า การท างานวิจัยใน
ประเทศเพ่ือน าผลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ของส่วน
ราชการโดยตรง แต่ไม่หมายความรวมถึงการวิจัย     
ตามลักษณะหรือที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ิมเติม
หรือฝึกอบรม 

ปรับเพิ่ม เพ่ือให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์มากขึ้น  ดังนี้           
“ปฏิบัติการวิจัย” หมายความว่า การท างานวิจัยใน
ประเทศเ พ่ือน าผลที่ ได้ รั บมาใช้ ประโยชน์ของ
ส านักงานโดยตรง แต่ไม่หมายความรวมถึงการวิจัย     
ตามลักษณะหรือที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ิมเติม
หรือฝึกอบรม 
 

“ทุน” หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการเป็นผู้ ให้
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการครองชีพ 
และค่าพาหนะเดินทาง ระหว่างศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัย แต่ไม่หมายความรวมถึงเงินที่    
ส่วนราชการจ่ายให้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 
หมายถึงค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ หรือไม่ อย่างไร และ
มีหลักเกณฑ์หรือการก าหนดอัตราการเบิก อย่างไร 
ต้องมีข้อก าหนดระเบียบขึ้นมาเป็นการเฉพาะ หรือไม่ 
เพราะในแต่ละประเทศจะมีค่าใช้จ่ายที่ต่างกัน 

ปรับแก้ เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้  
“ทุน” หมายความว่ า  เงินที่ ส่ วนราชการ  หรือ
หน่ ว ย ง าน  อ งค์ ก ร  ใ ห้ ส า ห รั บ เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย                 
ในการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
รวมทั้งเงินที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่าง
ประเทศ นิติบุคคลต่างประเทศ นิติบุคคล หรือบุคคล
ธรรมดาในประเทศ มอบให้แก่รัฐบาลหรือส่วนราชการ 
ซึ่งรัฐบาลหรือส่วนราชการตกลงรับไว้ แต่ไม่รวมถึง
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และเงินช่วยเหลือจาก
ทางราชการในลักษณะเดียวกันหรือเรียกชื่ออย่างอ่ืน” 
(ปรับแก้ให้สอดคล้องกับค านิยาม “ทุน” ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้



๕ 
 

ร่างประกาศ กสม. (ฉบับเดิม) ความเห็นของแต่ละส านัก ร่างประกาศ กสม. (ฉบับปรับแก้) 
เงินกรณีรับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   ทั้ งนี้  ไม่ ได้ปรับแก้ตามข้ อสั ง เกตของหน่ วย
ตรวจสอบภายใน เนื่องจากร่างประกาศนี้เป็นการให้
ไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
กรณีได้รับทุน การเบิกจ่ายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
หน่วยงานเจ้าของทุนก าหนด หากในอนาคตส านักงาน
มีการให้ทุนแก่ข้าราชการ เห็นควรให้มีการก าหนด
นิยามและหลัก เกณฑ์การ เบิ กจ่ าย ในระ เบี ยบ
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต่อไปเพื่อให้เกิดความชัดเจน) 

ข้อ ๔ การให้ข้าราชการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม      
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยให้ผู้มีอ านาจอนุมัติพิจารณา
ถึงอัตราก าลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ
ไม่ให้เสียหายแก่ราชการและไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพ่ิม 
 

-ไม่มี- คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม 

-ไม่มี- -ไม่มี- เพิ่มเติม เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ
ระหว่างข้าราชการที่มีความประสงค์และด าเนินการ
จัดหาหลักสูตร/สถานที่ไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม      
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย นอกเหนือจากส านักงาน
เป็นผู้ด าเนินการ ดังนี้ 
ข้อ ๕ ในกรณีที่ข้าราชการที่มีความประสงค์ ไป    
ศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย   
ซึ่ งนอก เหนื อจากส านั ก งาน เป็ นผู้ ด า เนิ น การ                   



๖ 
 

ร่างประกาศ กสม. (ฉบับเดิม) ความเห็นของแต่ละส านัก ร่างประกาศ กสม. (ฉบับปรับแก้) 
ให้ข้าราชการผู้นั้นเสนอใบลาตามระเบียบว่าด้วย     
การลา เว้นแต่ ผู้มีอ านาจอนุมัติพิจารณาเห็นว่า        
มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
และอนุมัติ ให้ ข้ าราชการผู้ นั้ น ไปศึกษาเ พ่ิมเติม 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย โดยถือว่าเป็นการ
เดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยการอนุมัติให้
เดินทางไปราชการ 
 

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ
เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

ส านักกฎหมาย 
ข้อ ๕ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ
เสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
เป็นกรณีๆ ไป 

คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม โดยไม่ได้ปรับแก้ตาม
ข้อสังเกตของส านักกฎหมาย เนื่องจากข้อ ๓ ของร่าง
ประกาศได้ก าหนดค านิยาม “คณะกรรมการ” ไว้อย่าง
ชัดเจนแล้ว 
ข้อ ๖ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ
เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

การศึกษาเพิ่มเติม   
ข้อ ๖ การให้ข้าราชการไปศึกษาเพ่ิมเติม อาจให้มี
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณาเสนอผู้มี
อ านาจอนุมัติก่อนก็ได้ และให้พิจารณาโดยค านึงถึง
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(๑) สาขาวิชาและระดับความรู้ที่ให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม
ต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับงาน หรือต าแหน่ง 

ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมควรก าหนดให้ชัดเจนว่า 
“ต้องมีคณะกรรมการ... ประกอบด้วย...” 

ปรับแก้  เ พ่ือให้มี เนื้อหาที่ชัดเจนยิ่ งขึ้น  และตัด
ข้อความเกี่ยวกับการให้คณะกรรมการพิจารณา      
โดยเห็นว่า ผู้มีอ านาจอนุมัติตามประกาศมีอ านาจ
ทางการบริหารในการจัดตั้งคณะกรรมการกรณีที่มี
ความจ าเป็นไม่ว่าจะมีการก าหนดในประกาศหรือไม่   
ก็ตาม ดังนี้  



๗ 
 

ร่างประกาศ กสม. (ฉบับเดิม) ความเห็นของแต่ละส านัก ร่างประกาศ กสม. (ฉบับปรับแก้) 
ที่ด ารงอยู่ เว้นแต่เป็นการไปศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  
(๒) ต้องเป็นการไปศึกษาเพ่ิมเติมในสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองมาตรฐาน
หลักสูตร 
(๓) การศึกษาเพ่ิมเติมตามค าสั่งหรือการมอบหมาย
ของทางราชการในหลักสูตรที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นว่าเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในส่วนราชการ ให้ถือเสมือนว่าข้าราชการ   
ที่ ไปศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ ไปปฏิบัติ ราชการ           
ซึ่ งอาจจะน าผลงานจากการศึกษามาประกอบ         
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนได้ 
 

“ข้อ ๗ การให้ข้าราชการไปศึกษาเพ่ิมเติม ให้พิจารณา
โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(๑) สาขาวิชาและระดับความรู้ที่ให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม
ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือเป็น
ประโยชน์กับงาน หรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่ เว้นแต่เป็น
การไปศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเอง และได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  
(๒) ต้องเป็นการไปศึกษาเพ่ิมเติมในสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองมาตรฐาน
หลักสูตร 
(๓) การศึกษาเพ่ิมเติมตามค าสั่งหรือการมอบหมาย   
ในหลักสูตรที่พิจารณาเห็นว่าเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในส่วนราชการ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าราชการที่ไปศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ ไป
ปฏิบัติราชการซึ่งอาจจะน าผลงานจากการศึกษา        
มาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนได้” 

ข้อ ๗ ข้าราชการที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ      
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
(๑) พ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว      
ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ข้าราชการ
ที่ยังอยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ   
ไปศึกษาเพ่ิมเติม ให้กระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ      
เป็นการเฉพาะรายจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  

ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
การศึกษาเพ่ิมเติมในข้อ ๗ (๔) ระยะเวลาในการ
กลับมาปฏิบัติราชการกรณีศึกษาเพ่ิมเติมหรือปฏิบัติ
งานวิจัยในประเทศต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับข้อ ๑๘ วรรคสอง ซึ่งก าหนดเวลาไม่น้อย
กว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติมหรือปฏิบัติการ
วิจัย เช่น การปฏิบัติการวิจัยที่ใช้เวลา ๖ เดือน หาก

คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม โดยไม่ได้ปรับแก้ตาม
ข้อสังเกตของส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เนื่องจาก
ข้อ ๘ (๔) (ข้อ ๗ (๔) เดิม) เป็นการก าหนดคุณสมบัติ
ทั่วไปของผู้ที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติม ในกรณีเป็นผู้ที่ เคย
ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ แล้วหากต้องการจะไปศึกษาเพ่ิมเติมอีกครั้ง 
จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า



๘ 
 

ร่างประกาศ กสม. (ฉบับเดิม) ความเห็นของแต่ละส านัก ร่างประกาศ กสม. (ฉบับปรับแก้) 
(๒) มีเวลากลับมาปฏิบัติราชการหลังจากศึกษา      
เสร็จแล้ว เพียงพอที่จะชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุ
ราชการ ทั้งนี้ โดยให้รวมระยะเวลาที่ต้องชดใช้ส าหรับ
การลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย เดิมที่
ชดใช้ไม่แล้วเสร็จด้วย  
(๓) ผู้บังคับบัญชาตั้ งแต่ผู้อ านวยการส านักหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปรับรองว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี 
และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
(๔) ในกรณีที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขนี้ หรือตามระเบียบอื่น จะต้องกลับมาปฏิบัติ  
ราชการแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
 

คิดตามข้อ ๗ (๔) ต้องกลับมาปฏิบัติราชการไม่น้อย
กว่า ๑ ปี แต่หากเป็นข้อ ๑๘ วรรคสอง อาจใช้เวลา ๖ 
เดือนก็ได้ 

หนึ่งปี แต่ข้อ ๑๘ วรรคสอง เป็นเงื่อนไขส าหรับผู้ที่
ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติมหรือปฏิบัติการ
วิจัย ตามเงื่อนไขในสัญญาที่ก าหนด 

ข้อ ๘ ข้าราชการที่ประสงค์จะไปศึกษาเพ่ิมเติม      
ต้องยื่นหลักฐาน ดังนี้  
(๑) หลักสูตรหรือแนวทางการศึกษาเพ่ิมเติมของ
สถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อมหนังสือตอบรับ
จากสถาบันการศึกษาท่ีจะไปศึกษาเพ่ิมเติม  
(๒) บันทึกแสดงเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์
ของทางราชการที่จะได้รับจากการให้ข้าราชการผู้นั้น
ไปศึกษาเพ่ิมเติม โดยอาจมีแผนงานหรือโครงการที่จะ
ให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติ 
(๓) ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๕ (๓)  

ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ข้อ ๘ (๑) กรณีการยื่นหลักฐานกรณีตามข้อนี้  
จ าเป็นต้องใช้หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่
จะไปศึกษาเพ่ิมเติม หรือไม่ เนื่องจากหากเป็นขั้นตอน
ขออนุญาตไปสมัครบางสถานบันอาจไม่ตอบรับการ
สมัคร 

แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อสังเกตของส านักคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน 
ข้อ ๙ ข้าราชการที่ประสงค์จะไปศึกษาเพ่ิมเติม      
ต้องยื่นหลักฐาน ดังนี้  
(๑) หลักสูตรหรือแนวทางการศึกษาเพ่ิมเติมของ
สถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อมหนังสือตอบรับ
จากสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติม หรือ
เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการตอบรับให้เข้าศึกษา
เพ่ิมเติม 



๙ 
 

ร่างประกาศ กสม. (ฉบับเดิม) ความเห็นของแต่ละส านัก ร่างประกาศ กสม. (ฉบับปรับแก้) 
(๔) หลักฐานการศึกษาของข้าราชการที่จะไปศึกษา  
(๕) หลักฐานการได้รับทุน (ถ้ามี) 
 

(๒) บันทึกแสดงเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์
ของทางราชการที่จะได้รับจากการให้ข้าราชการผู้นั้น
ไปศึกษาเพ่ิมเติม โดยอาจมีแผนงานหรือโครงการที่จะ
ให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติ 
(๓) ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๘ (๓)  
(๔) หลักฐานการศึกษาของข้าราชการที่จะไปศึกษา  
(๕) หลักฐานการได้รับทุน (ถ้ามี) 
               

การฝึกอบรม   
ข้อ ๙ การให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ให้ส านักงาน
พิจารณาโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(๑) หลักสูตรหรือแนวทางการฝึกอบรมที่จะให้ไป
ฝึกอบรมต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับงาน 
หรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่ เว้นแต่เป็นการไปฝึกอบรม
เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเองและได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้มีอ านาจอนุมัติ  
(๒) ต้องเป็นการไปฝึกอบรมในสถาบันหรือหน่วยงาน
ที่ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ความเห็นชอบ  
(๓) ข้าราชการที่จะไปฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีหลักสูตรฝึกอบรมนั้น ๆ ก าหนด 
 

-ไม่มี- คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม 
ข้อ ๑๐ การให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ให้ส านักงาน
พิจารณาโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(๑) หลักสูตรหรือแนวทางการฝึกอบรมที่จะให้ไป
ฝึกอบรมต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับงาน 
หรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่ เว้นแต่เป็นการไปฝึกอบรม
เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเองและได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้มีอ านาจอนุมัติ  
(๒) ต้องเป็นการไปฝึกอบรมในสถาบันหรือหน่วยงาน
ที่ผู้มีอ านาจอนมุัติให้ความเห็นชอบ  
(๓) ข้าราชการที่จะไปฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีหลักสูตรฝึกอบรมนั้น ๆ ก าหนด 

 



๑๐ 
 

ร่างประกาศ กสม. (ฉบับเดิม) ความเห็นของแต่ละส านัก ร่างประกาศ กสม. (ฉบับปรับแก้) 
ข้อ ๑๐ ข้าราชการที่ประสงค์จะไปฝึกอบรมต้องยื่น
หลักฐาน ดังนี้  
(๑) หลักสูตรหรือแนวทางการฝึกอบรมของสถาบันที่
ประสงค์จะไปฝึกอบรม  
(๒) บันทึกแสดงเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์
ของทางราชการที่จะได้รับจากการให้ข้าราชการผู้นั้น
ไปฝึกอบรม 
 

-ไม่มี- คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม 
ข้อ ๑๑ ข้าราชการที่ประสงค์จะไปฝึกอบรมต้องยื่น
หลักฐาน ดังนี้  
(๑) หลักสูตรหรือแนวทางการฝึกอบรมของสถาบันที่
ประสงค์จะไปฝึกอบรม  
(๒) บันทึกแสดงเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์
ของทางราชการที่จะได้รับจากการให้ข้าราชการผู้นั้น
ไปฝึกอบรม 

 
ข้อ ๑๑ การให้ข้าราชการไปฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขนี้ ถือเป็นการให้ข้าราชการเดินทาง
ไปราชการตามระเบียบของทางราชการ 
 

-ไม่มี- ตัดข้อ ๑๑ ออกทั้งหมด เนื่องจากการให้ข้าราชการไป
ฝึกอบรมในกรณีที่ส านักงานด าเนินการถือว่าเป็นการ
ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบว่าด้วย
การอนุมัติให้เดินทางไปราชการอยู่แล้ว แต่กรณีที่
ข้าราชการมีความประสงค์ไปเองได้มีการให้ค านิยามไว้
ในข้อ ๕ (ใหม่) ในการเป็นดุลยพินิจของผู้มีอ านาจ
อนุมัติในการพิจารณาว่าเป็นการเดินทางไปราชการ
หรือให้ลาตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
 

การดูงาน   
ข้อ ๑๒ เรื่องหรือหัวข้อที่จะไปดูงานต้องสอดคล้อง
หรือเป็นประโยชน์กับงานของส านักงาน และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 

-ไม่มี- คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม 



๑๑ 
 

ร่างประกาศ กสม. (ฉบับเดิม) ความเห็นของแต่ละส านัก ร่างประกาศ กสม. (ฉบับปรับแก้) 
 
ข้อ ๑๓ การดูงานตามโครงการ หรือแผนการดูงาน 
ต้องมีระยะเวลาในการดูงาน ไม่เกินเจ็ดวัน ในกรณีที่มี
ระยะเวลาในการดูงานเกินเจ็ดวัน ไม่ว่าจะติดต่อกัน
หรือไม่ก็ตามให้ถือเป็นการฝึกอบรม  
     การดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ิมเติม
หรือฝึกอบรม หรือเป็นการดูงานต่อจากการศึกษา
เ พ่ิม เติมหรือฝึ กอบรมอันถือ เป็นส่ วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพ่ิมเติมหรือ ฝึกอบรมด้วย ให้ด าเนินการ
ตามที่ก าหนดไว้ส าหรับกรณีการศึกษาเพ่ิมเติมหรือ
ฝึกอบรม  
 
 
 
 

-ไม่มี- คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม 

การปฏิบัติการวิจัย   
ข้อ ๑๔ การให้ข้าราชการไปปฏิบัติการวิจัย ให้
ส านักงานพิจารณาโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(๑) ข้าราชการผู้นั้นจะต้องเป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ที่เป็นประโยชน์ และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับประเทศ
แล้วอย่างน้อยสองผลงาน  
(๒) เป็นการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน 
โครงการ แผนงานที่ส านักงานด าเนินงานอยู่หรือ

ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
นักวิจัยตามข้อนี้จะต้องเป็นนักวิจัยในล าดับที่เท่าไร
ของผลงาน เช่น ในกรณีผลงานชิ้นหนึ่งอาจมีผู้ท าวิจัย
เป็นทีม กรณีนี้ส านักงาน กสม. มีความประสงค์
อย่างไร 

คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม  โดยไม่ได้แก้ไขตาม
ข้อสังเกตของส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เนื่องจาก
ตามร่างระเบียบได้ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานวิจัยไว้ชัดเจน
แล้วว่าต้องเป็นนักวิจัย ดังนั้น กรณีผู้ช่วยนักวิจัยหรือ
ต าแหน่งอ่ืนที่มิใช่นักวิจัย ก็ไม่สามารถไปได้ตาม
ระเบียบนี้ 



๑๒ 
 

ร่างประกาศ กสม. (ฉบับเดิม) ความเห็นของแต่ละส านัก ร่างประกาศ กสม. (ฉบับปรับแก้) 
เตรียมที่จะด าเนินงาน และหัวข้อวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนงานวิจัยของส านักงาน ซึ่งได้มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบและมีงบประมาณรองรับชัดเจน หรือหาก
เตรียมที่จะด าเนินการจะต้องมีแผนงานรองรับที่
ชัดเจนที่จะให้ข้าราชการกลับมาด าเนินการต่อไป   
โดยหัวข้อวิจัยจะต้องเป็นประโยชน์ต่อส านักงาน
โดยตรง  
(๓) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการวิจัยส าหรับข้าราชการ
ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติการวิจัย จะต้องไม่เบิกจ่าย
จากเงินงบประมาณและจะต้องไม่เป็นไปในลักษณะ
ว่าจ้าง  
(๔)  เป็นการปฏิบัติการวิจั ยตามโครงการและ
แผนปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
แล้ว 
 
ข้อ ๑๕ ข้าราชการที่จะไปปฏิบัติการวิจัย จะต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  
 (๒) รับราชการติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ส านักงาน    
อาจให้ข้าราชการที่ รับราชการยังไม่ครบหนึ่ งปี         

-ไม่มี- คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม 



๑๓ 
 

ร่างประกาศ กสม. (ฉบับเดิม) ความเห็นของแต่ละส านัก ร่างประกาศ กสม. (ฉบับปรับแก้) 
ไปปฏิบัติการวิจัยได้  แต่ข้าราชการผู้นั้นต้องพ้น     
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว  
(๓) หน่วยงานต้นสังกัดระดับส านักหรือเทียบเท่า
รับรองว่ามีประสบการณ์ในการวิจัย งานสอนหรือ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในเรื่องที่จะท าการวิจัย
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี และมีความเหมาะสมที่จะให้
ปฏิบัติการวิจัย  
(๔) ในกรณีที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมหรือ
ปฏิบัติการวิจัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้ 
หรือระเบียบอ่ืนมาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
 
ข้อ ๑๖ ให้ส านักงานด าเนินการให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้แล้วน าเสนอผู้มี
อ านาจอนุมัติ เ พ่ือพิจารณาอนุมัติ ให้ข้าราชการ         
ไปปฏิบัติการวิจัย  
     ในการขออนุมัติตามวรรคหนึ่งให้แนบเอกสาร
หลักฐาน ดังต่อไปนี้  
(๑) โครงการ แผนปฏิบัติการวิจัย พร้อมหนังสือตอบรับ 
จากสถานศึกษาสถาบัน หรือหน่วยงานที่ท าการวิจัย  
(๒) บันทึกของหน่วยงานหน่วยงานต้นสังกัดระดับ
ส านักหรือเทียบเท่า ซึ่งแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่
จะต้องให้ข้าราชการไปปฏิบัติการวิจัย ตลอดจน 

-ไม่มี- ปรับแก้ข้อความ เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเป็นไป
ในรูปแบบเดียวกันกับข้ออ่ืน 
ข้อ ๑๖ ในการขออนุมัติให้ข้าราชการไปปฏิบัติการ
วิจัย ให้แนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้      
(๑) โครงการ แผนปฏิบัติการวิจัย พร้อมหนังสือรับรอง 
จากสถานศึกษาสถาบัน หน่วยงาน หรือส่วนราชการ   
ที่ท าการวิจัย  
(๒) บันทึกของหน่วยงานต้นสังกัดระดับส านักหรือ
เทียบเท่า ซึ่งแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องให้
ข้าราชการไปปฏิบัติการวิจัย ตลอดจน แผนงานหรือ
โครงการที่จะให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการ  



๑๔ 
 

ร่างประกาศ กสม. (ฉบับเดิม) ความเห็นของแต่ละส านัก ร่างประกาศ กสม. (ฉบับปรับแก้) 
แผนงานหรือโครงการที่จะให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมา
ปฏิบัติราชการ  
(๓) รายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการไปปฏิบัติการวิจัย 
 

(๓) รายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการไปปฏิบัติการวิจัย 
 

ข้อ ๑๗ ส านักงานจะอนุมัติให้ข้าราชการไปปฏิบัติการ
วิจัยได้ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่เริ่มไปปฏิบัติการวิจัย 
 

-ไม่มี- คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม 

การท าสัญญา   
ข้อ ๑๘ ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม
หรือปฏิบัติการวิจัยต้องท าสัญญาตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 
     ให้ส านักงานท าสัญญาให้ข้าราชการที่ไปศึกษา
เพ่ิมเติมหรือปฏิบัติการวิจัยกลับมาปฏิบัติราชการเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติม
หรือปฏิบัติการวิจัยแล้วแต่กรณี 
     ข้าราชการผู้ ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตาม
สัญญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทุนที่ได้รับระหว่างศึกษา 
และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีก
จ านวนหนึ่ง เท่ากับจ านวนเงินเดือน ทุน และเงินทาง
ราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าว ให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทาง
ราชการ อีกด้วย  

ส านักกฎหมาย 
ข้อ ๑๘ วรรคสาม 
     ข้าราชการผู้ ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตาม
สัญญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทุนที่ได้รับระหว่างศึกษา
เพ่ิมเติมหรือปฏิบัติงานวิจัย และเงินท่ีทางราชการจ่าย
ช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจ านวนหนึ่ง เท่ากับจ านวน
เงินเดือน ทุน และเงินทางราชการจ่ายช่วยเหลือ
ดังกล่าว ให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการ อีกด้วย 
      
ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ค ว ร ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร ท า สั ญ ญ า ต า ม แ บ บ ที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนด 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

ปรับเพิ่ม  
ข้อ ๑๘ วรรคแรก  เ พ่ือให้มี เนื้อหาที่ครอบคลุม
สมบูรณ์มากขึ้น ดังนี้ 
“ข้อ ๑๘ ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยต้องท าสัญญาตาม
ร ะ เ บี ย บ  ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  วิ ธี ก า ร  แ ล ะ แ บ บ ที่
กระทรวงการคลังก าหนด โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๘ วรรคสาม ดังนี้ 
     “ข้าราชการผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตาม
สัญญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทุนที่ได้รับและเงินที่ทาง
ราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจ านวนหนึ่ง 
เท่ากับจ านวนเงินเดือน ทุน และเงินทางราชการจ่าย
ช่วยเหลือดังกล่าว ให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการ     
อีกด้วย”  
 



๑๕ 
 

ร่างประกาศ กสม. (ฉบับเดิม) ความเห็นของแต่ละส านัก ร่างประกาศ กสม. (ฉบับปรับแก้) 
     ในกรณีที่กลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนด  
ตามสัญญา ก็ให้ลดจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน 
     ข้าราชการผู้ใดอยู่ในระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ 
แต่โอนไปรับราชการที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐแห่งใหม่ ถ้าได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันเรื่องนับเวลาที่
โอนไปปฏิบัติราชการดังกล่าวเป็นเวลารับราชการ
ชดใช้ต่อเนื่อง ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
แห่งใหม่นั้นรับโอนทั้งสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา      
นั้นด้วย 
 

 

หากเป็นกรณีที่ข้าราชการมีเหตุที่ไม่สามารถจะเรียน
ได้จบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือจบ
หลักสูตรแล้วแต่ไม่ผ่านการศึกษา จะด้วยสาเหตุ
ประการใดก็ตาม ในกรณีเช่นนี้ ข้าราชการผู้นั้นต้อง
รับผิดชอบชดใช้ต่อส่วนราชการ หรือไม่ อย่างไร 

ค าอธิบายตามข้อสั ง เกตส านักคุ้ มครองสิทธิ
มนุษยชนและหน่วยตรวจสอบภายใน 
1. ก ร ณี ก า ร ก า ห น ด ใ ห้ ใ ช้ สั ญ ญ า ต า ม แ บ บ ที่
กระทรวงการคลังก าหนด นั้น เนื่องจากข้อ ๒๗ แห่ง
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้น า
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้
บังคับโดยอนุโลม และระเบียบกระทรวงการคลัง     
ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน    
ลาศึกษา ฝึกอบรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
ให้ท าสัญญาตามแบบที่ส่วนราชการเจ้าของทุน หรือที่
กระทรวงการคลังก าหนด แล้วแต่กรณี ประกอบกับ 
นิยามค าว่า “ทุน” ตามข้อ ๓ ของร่างระเบียบนี้  
หมายถึง เงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
เจ้าของทุนเป็นผู้ให้ มิใช่ ทุนของส านักงาน ดังนั้น       
จึงควรใช้สัญญาตามแบบที่กระทรวงการคลังดังกล่าว 
2. กรณีที่ข้าราชการมีเหตุที่ไม่สามารถจะเรียนได้จบ
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือจบหลักสูตร
แล้วแต่ไม่ผ่านการศึกษา นั้น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้
เงินกรณีรับทุนลาศึกษา ฝึกอบรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด  ๒  ว่ า ด้ ว ยการชด ใช้ เ งิ น เ มื่ อ ผิ ดสัญญา            



๑๖ 
 

ร่างประกาศ กสม. (ฉบับเดิม) ความเห็นของแต่ละส านัก ร่างประกาศ กสม. (ฉบับปรับแก้) 
โดยข้าราชการผู้นั้นต้องชดใช้ทุนและเบี้ยปรับแก่    
ทางราชการตามสัญญาที่ก าหนด  

การก ากับดูแล   
ข้อ ๑๙ ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ วิจัย ต้องอยู่ในความ
ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัดระดับส านักหรือเทียบเท่า
และต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือ
ค าแนะน าของหน่วยงานต้นสังกัดระดับส านักหรือ
เทียบเท่า รวมทั้งของส านักงาน 
 

-ไม่มี- คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม 

ข้อ ๒๐ ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ วิจัย จะต้องรายงาน
ผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให้
ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการส านักหรือเทียบเท่า
ขึ้นไปและผู้มีอ านาจอนุมัติทราบ ทุกภาคการศึกษา 
หรือทุกหกเดือน และเมื่อสิ้นสุดการศึกษา ฝึกอบรม   
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  
     ในกรณีที่ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา
เ พ่ิมเติม ฝึกอบรม ดู งาน หรือ ปฏิบัติการวิจัย            
ไม่ รายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดู งาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัย โดยไม่มีเหตุอันควร ผู้มีอ านาจอนุมัติ
อาจพิจารณาให้ยุติการศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน 

-ไม่มี- คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม 



๑๗ 
 

ร่างประกาศ กสม. (ฉบับเดิม) ความเห็นของแต่ละส านัก ร่างประกาศ กสม. (ฉบับปรับแก้) 
หรือปฏิบัติการ วิจัย หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
 
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ส านักงานมีความจ าเป็นต้องให้
ข้าราชการที่ไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัย กลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบ
ก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ ข้าราชการผู้นั้นต้องกลับ
เข้าปฏิบัติราชการตามค าสั่งทันที 

ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
การเรียกข้าราชการให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ก่อน
การศึกษาเพ่ิมเติม การฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
ครบก าหนดนั้น อาจท าให้เสียสิทธิ ควรจะมีหลักเกณฑ์
ในการเรียกกลับให้ชัดเจน เช่น มีการกระท าอันเสื่อม
เสียชื่อเสียง หรือสถาบันรายงานความผิด หรือไม่
เหมาะสมต่างๆ 
 

คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม โดยไม่ได้ปรับแก้ตาม
ข้อสังเกตของส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เนื่องจาก
เป็นเฉพาะกรณีที่ส านักงานมีความจ าเป็นเร่ งด่วน     
เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ ประกอบกับตามข้อ ๑๙ 
ของร่างระเบียบ ได้ก าหนดให้ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติ
ให้ไปศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หรือค าแนะน าของหน่วยงานต้นสังกัดอยู่แล้ว  

ข้อ ๒๒ ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ วิจัย จะต้องศึกษา
เพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให้ส าเร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
     ข้าราชการที่ ได้รับอนุมัติ ให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย จะเปลี่ยนแปลง
ก าหนดระยะ เวลา สถานศึกษาหรื อฝึ กอบรม 
โครงการวิจัย หรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน 
ไปจากที่ได้รับอนุมัติไว้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัต ิ
 

-ไม่มี- คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม 



๑๘ 
 

ร่างประกาศ กสม. (ฉบับเดิม) ความเห็นของแต่ละส านัก ร่างประกาศ กสม. (ฉบับปรับแก้) 
ข้อ ๒๓ ให้ส านักงานรายงานสรุปการด าเนินการ
เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม 
ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยในประเทศให้คณะกรรมการ
ทราบเดือน ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

ส านักกฎหมาย/หน่วยตรวจสอบภายใน 
ข้อ ๒๓ ให้ส านักงานรายงานสรุปการด าเนินการ
เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม 
ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยในประเทศให้คณะกรรมการ
ทราบ (มีถ้อยค าตกหล่น) เดือน ตามแบบและวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด 
 

ปรับแก้ เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้  
“ข้อ ๒๓ ให้ส านักงานรายงานสรุปการด าเนินการ
เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม 
ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยในประเทศให้คณะกรรมการ
ทราบ ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด” 

ข้อ ๒๔ เมื่อครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ หรือเมื่อ
เสร็จจากการศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยก่อนครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ 
ข้าราชการผู้นั้นจะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันถัด
จากวันที่ครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือวันที่เสร็จ
การศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย 
แล้วแต่กรณี  
     ในกรณีที่เป็นการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญา
ตรี และในกรณีที่ไปปฏิบัติการวิจัย ข้าราชการผู้นั้น
จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือรายงานผลการปฏิบัติการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์  จ านวนสองฉบับ ให้ส านักงาน     
โดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันที่ เสร็จจากการศึกษาเพ่ิมเติม หรือวันที่สิ้นสุด
โครงการปฏิบัติการวิจัย 
 

-ไม่มี- คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม 



๑๙ 
 

ร่างประกาศ กสม. (ฉบับเดิม) ความเห็นของแต่ละส านัก ร่างประกาศ กสม. (ฉบับปรับแก้) 
ข้อ ๒๕ การอนุมัติให้ข้าราชการผู้ใดไปศึกษาเพ่ิมเติม 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติการวิจัย ที่ได้กระท า     
โดยถูกต้องตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่
ในขณะนั้นก่อนวันที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้
ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ และให้ด าเนินการในเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยของข้าราชการผู้นั้นต่อไป ตามระเบียบ
หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 

-ไม่มี- คงเนื้อหาตามร่างฉบับเดิม 

 



 

 
-ร่าง- 

 
ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ พ.ศ. .... 

000000000000000000000 
 

      โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส านักงานงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ        
พ.ศ. ๒๕61 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม 
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ พ.ศ. ....” 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

หลักเกณฑ์ทั่วไป 
ข้อ ๓ ในหลักเกณฑ์นี้ 
“ผู้มีอ านาจอนุมัติ” หมายความว่า 
(1) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส าหรับเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ 
(2 ) เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติส าหรับข้าราชการ ส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลาง

บริหารงานบุคคล 
 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 "ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ศึกษาเพ่ิมเติม” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษาในประเทศ เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเป็นการเรียนหรือ
การวิจัยในเวลาราชการ   
 “ฝึกอบรม” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์ ด้วยการเรียน
หรือการวิจัยตามหลักสูตรการฝึกอบรม การสัมมนา หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ด าเนินการในประเทศ ทั้งนี้ 
โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 “ดูงาน” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ด าเนินการภายในประเทศ 
 “ปฏิบัติการวิจัย” หมายความว่า การท างานวิจัยในประเทศเพ่ือน าผลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์
ของส านักงานโดยตรง แต่ไม่หมายความรวมถึงการวิจัยตามลักษณะหรือที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือ
ฝึกอบรม 



 
 

-๒- 
 
 “ทุน” หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน องค์กร ให้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย                 
ในการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย รวมทั้งเงินที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ    
นิติบุคคลต่างประเทศ นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาในประเทศ มอบให้แก่รัฐบาลหรือส่วนราชการ ซึ่งรัฐบาล
หรือส่วนราชการตกลงรับไว้ แต่ไม่รวมถึงเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และเงินช่วยเหลือจากทางราชการ       
ในลักษณะเดียวกันหรือเรียกชื่ออย่างอ่ืน  
 ข้อ ๔ การให้ข้าราชการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยให้ผู้มีอ านาจ
อนุมัติพิจารณาถึงอัตราก าลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการและไม่ต้องตั้ง
อัตราก าลังเพ่ิม 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ข้าราชการที่มีความประสงค์ไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัย ซึ่งนอกเหนือจากส านักงานเป็นผู้ด าเนินการให้ข้าราชการผู้นั้นเสนอใบลาตามระเบียบว่าด้วยการลา      
เว้นแต่ ผู้มีอ านาจอนุมัติพิจารณาเห็นว่า มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และอนุมัติให้
ข้าราชการผู้นั้นไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย โดยถือว่าเป็นการเดินทางไปราชการ   
ตามระเบียบว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
 ข้อ ๖ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้ให้ผู้มีอ านาจ
อนุมัติเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
 

การศึกษาเพิ่มเติม 
ข้อ ๗ การให้ข้าราชการไปศึกษาเพ่ิมเติม ให้พิจารณาโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(๑) สาขาวิชาและระดับความรู้ที่ให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมต้องสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง หรือเป็นประโยชน์กับงาน หรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่ เว้นแต่เป็นการไปศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  

(๒) ต้องเป็นการไปศึกษาเพ่ิมเติมในสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
มาตรฐานหลักสูตร 

(๓) การศึกษาเพ่ิมเติมตามค าสั่งหรือการมอบหมายในหลักสูตรที่พิจารณาเห็นว่าเป็นความ 
จ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในส่วนราชการ ให้ถือเสมือนว่าข้าราชการที่ไปศึกษาในหลักสูตร
นั้น ๆ ไปปฏิบัติราชการซึ่งอาจจะน าผลงานจากการศึกษามาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนได้ 

ข้อ ๘ ข้าราชการที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
(๑) พ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้

ข้าราชการที่ยังอยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไปศึกษาเพ่ิมเติม ให้กระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ     
เป็นการเฉพาะรายจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  

(๒) มีเวลากลับมาปฏิบัติราชการหลังจากศึกษาเสร็จแล้ว เพียงพอที่จะชดใช้ได้ครบก่อน
เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ โดยให้รวมระยะเวลาที่ต้องชดใช้ส าหรับการลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
เดิมที่ชดใช้ไม่แล้วเสร็จด้วย  
 (๓) ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อ านวยการส านักหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองว่าเป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 (๔) ในกรณีที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขนี้ หรือตามระเบียบอื่น จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
 
 
 



 
-๓- 

 
ข้อ ๙ ข้าราชการที่ประสงค์จะไปศึกษาเพ่ิมเติมต้องยื่นหลักฐาน ดังนี้  
(๑) หลักสูตรหรือแนวทางการศึกษาเพ่ิมเติมของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อมหนังสือ

ตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติม หรือเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการตอบรับให้เข้าศึกษา
เพ่ิมเติม 

(๒) บันทึกแสดงเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับจากการให้
ข้าราชการผู้นั้นไปศึกษาเพ่ิมเติม โดยอาจมีแผนงานหรือโครงการที่จะให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติ 

(๓) ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๘ (๓)  
(๔) หลักฐานการศึกษาของข้าราชการที่จะไปศึกษา  
(๕) หลักฐานการได้รับทุน (ถ้ามี) 
               

การฝึกอบรม 
ข้อ ๑๐ การให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ให้ส านักงานพิจารณาโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(๑) หลักสูตรหรือแนวทางการฝึกอบรมที่จะให้ไปฝึกอบรมต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์

กับงาน หรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่ เว้นแต่เป็นการไปฝึกอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเองและได้รับความเห็นชอบ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติ  

(๒) ต้องเป็นการไปฝึกอบรมในสถาบันหรือหน่วยงานที่ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ความเห็นชอบ  
(๓) ข้าราชการที่จะไปฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีหลักสูตรฝึกอบรมนั้น ๆ ก าหนด 
ข้อ ๑๑ ข้าราชการที่ประสงค์จะไปฝึกอบรมต้องยื่นหลักฐาน ดังนี้  
(๑) หลักสูตรหรือแนวทางการฝึกอบรมของสถาบันที่ประสงค์จะไปฝึกอบรม  
(๒) บันทึกแสดงเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับจากการให้

ข้าราชการผู้นั้นไปฝึกอบรม 
 

การดูงาน 
 ข้อ ๑๒ เรื่องหรือหัวข้อที่จะไปดูงานต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับงานของส านักงาน 
และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 

ข้อ ๑๓ การดูงานตามโครงการ หรือแผนการดูงาน ต้องมีระยะเวลาในการดูงาน ไม่เกินเจ็ดวัน 
ในกรณีที่มีระยะเวลาในการดูงานเกินเจ็ดวัน ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามให้ถือเป็นการฝึกอบรม  
       การดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ิมเติมหรือฝึกอบรม หรือเป็นการดูงานต่อจาก
การศึกษาเพ่ิมเติมหรือฝึกอบรมอันถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ิมเติมหรือ ฝึกอบรมด้วย ให้ด าเนินการ
ตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับกรณีการศึกษาเพ่ิมเติมหรือฝึกอบรม  
 

การปฏิบัติการวิจัย 
ข้อ ๑๔ การให้ข้าราชการไปปฏิบัติการวิจัย ให้ส านักงานพิจารณาโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้  
(๑) ข้าราชการผู้นั้นจะต้องเป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ และได้ตีพิมพ์เผยแพร่   

ในระดับประเทศแล้วอย่างน้อยสองผลงาน  
 
 
 
 
 



 
-๔- 

 
(๒) เป็นการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน โครงการ หรือแผนงานที่ส านักงาน

ด าเนินงานอยู่หรือเตรียมที่จะด าเนินงาน และหัวข้อวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยของส านักงาน ซึ่งได้มี
การก าหนดผู้รับผิดชอบและมีงบประมาณรองรับชัดเจน หรือหากเตรียมที่จะด าเนินการจะต้องมีแผนงาน
รองรับที่ชัดเจนที่จะให้ข้าราชการกลับมาด าเนินการวิจัยต่อไป และหัวข้อวิจัยเป็นประโยชน์ต่อส านักงานโดยตรง  

(๓) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการวิจัยส าหรับข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติการวิจัย 
จะต้องไม่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณและจะต้องไม่เป็นไปในลักษณะว่าจ้าง  
 (๔) เป็นการปฏิบัติการวิจัยตามโครงการและแผนปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานแล้ว 
 ข้อ ๑๕ ข้าราชการที่จะไปปฏิบัติการวิจัยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
 (๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
  (๒) รับราชการติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ส านักงานอาจให้ข้าราชการที่รับราชการยังไม่ครบหนึ่งปีไปปฏิบัติการวิจัยได้ แต่ข้าราชการผู้นั้นต้องพ้น       
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว  
 (๓) หน่วยงานต้นสังกัดระดับส านักหรือเทียบเท่ารับรองว่ามีประสบการณ์ในการวิจัย งานสอน
หรือรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในเรื่องที่จะท าการวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี และมีความเหมาะสมที่จะให้
ปฏิบัติการวิจัย  

(๔) ในกรณีที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมหรือปฏิบัติการวิจัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขนี้ หรือระเบียบอ่ืนมาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

ข้อ ๑๖ ในการขออนุมัติให้ข้าราชการไปปฏิบัติการวิจัย ให้แนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้      
(๑) โครงการ แผนปฏิบัติการวิจัย พร้อมหนังสือรับรอง จากสถานศึกษาสถาบัน หน่วยงาน 

หรือส่วนราชการที่ท าการวิจัย  
(๒) บันทึกของหน่วยงานต้นสังกัดระดับส านักหรือเทียบเท่า ซึ่งแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่

จะต้องให้ข้าราชการไปปฏิบัติการวิจัย ตลอดจน แผนงานหรือโครงการที่จะให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการ  
(๓) รายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการไปปฏิบัติการวิจัย 

 ข้อ ๑๗ ส านักงานจะอนุมัติให้ข้าราชการไปปฏิบัติการวิจัยได้ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่เริ่มไป
ปฏิบัติการวิจัย 

การท าสัญญา 
 ข้อ ๑๘ ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย    
ต้องท าสัญญาตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดโดยอนุโลม 
      ให้ส านักงานท าสัญญาให้ข้าราชการที่ไปศึกษาเพ่ิมเติมหรือปฏิบัติการวิจัยกลับมาปฏิบัติ
ราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติมหรือปฏิบัติการวิจัยแล้วแต่กรณี 
       ข้าราชการผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญาต้องชดใช้เงินเดือน ทุนที่ได้รับและเงินที่
ทางราชการจ่ายช่วยเหลือกับให้ใช้เงินอีกจ านวนหนึ่ง เท่ากับจ านวนเงินเดือน ทุน และเงินทางราชการจ่าย
ช่วยเหลือดังกล่าว ให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย  
      ในกรณีที่กลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนดตามสัญญา ก็ให้ลดจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้   
ลงตามส่วน 
      ข้าราชการผู้ใดอยู่ในระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ แต่โอนไปรับราชการที่ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐแห่งใหม่ ถ้าได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันเรื่องนับเวลาที่โอนไปปฏิบัติราชการดังกล่าวเป็นเวลารับ
ราชการชดใช้ต่อเนื่อง ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งใหม่นั้นรับโอนทั้งสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา      
นั้นด้วย 



 
-๕- 

 
การก ากับดูแล 

 ข้อ ๑๙ ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ วิจัย 
ต้องอยู่ในความดูแลของหน่วยงานต้นสังกัดระดับส านักหรือเทียบเท่าและต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง หรือค าแนะน าของหน่วยงานต้นสังกัดระดับส านักหรือเทียบเท่า รวมทั้งของส านักงาน 
 ข้อ ๒๐ ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ วิจัย 
จะต้องรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการส านัก    
หรือเทียบเท่าขึ้นไปและผู้มีอ านาจอนุมัติทราบ ทุกภาคการศึกษา หรือทุกหกเดือน และเมื่อสิ้นสุดการศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  
      ในกรณีที่ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติการวิจัย            
ไม่รายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย โดยไม่มีเหตุอันควร ผู้มีอ านาจอนุมัติอาจพิจารณา
ให้ยุติการศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ วิจัย หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
 ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ส านักงานมีความจ าเป็นต้องให้ข้าราชการที่ไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัย กลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ ข้าราชการผู้นั้นต้องกลับเข้า
ปฏิบัติราชการตามค าสั่งทันที 
 ข้อ ๒๒ ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ วิจัย 
จะต้องศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
      ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย จะเปลี่ยนแปลง 
ก าหนดระยะเวลา สถานศึกษาหรือฝึกอบรม โครงการวิจัย หรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ไปจากที่
ได้รับอนุมัติไว้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 ข้อ ๒๓ ให้ส านักงานรายงานสรุปการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปศึกษาเพ่ิมเติม 
ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยในประเทศให้คณะกรรมการทราบตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 ข้อ ๒๔ เมื่อครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ หรือเมื่อเสร็จจากการศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยก่อนครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ ข้าราชการผู้นั้นจะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือวันที่เสร็จ
การศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย แล้วแต่กรณี  
       ในกรณีที่ เป็นการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี และในกรณีที่ ไปปฏิบัติการวิจัย 
ข้าราชการผู้นั้นจะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือรายงานผลการปฏิบัติการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวนสองฉบับ       
ให้ส านักงาน โดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จจากการศึกษาเพ่ิมเติม หรือวันที่
สิ้นสุดโครงการปฏิบัติการวิจัย 
 ข้อ ๒๕ การอนุมัติให้ข้าราชการผู้ใดไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติการวิจัย      
ที่ได้กระท า โดยถูกต้องตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นก่อนวันที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขนี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ และให้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยของข้าราชการผู้นั้นต่อไป ตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 
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