ระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
วาดวยการลาไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม และดูงาน ของเจาหนาที่
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เปนการสมควรปรับ ปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับ การลาศึกษาและฝกอบรมของเจ าหนาที่
เพื่ อให การพิ จารณาอนุมัติให เจา หนา ที่ไปศึก ษา ฝกอบรม ประชุม และดู ง านเป น ไปอย างมี ป ระสิท ธิ ภ าพ
และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ วรรคหนึ่ ง ขอ ๔๑ และขอ ๕๘ วรรคสอง แหงข อบั ง คั บ
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑
ผูอํานวยการบริหารสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนาจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ข อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรีย กว า “ระเบีย บสถาบั น ระหว า งประเทศเพื่ อ การคา และการพั ฒ นา
(องคการมหาชน) วาดวยการลาไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม และดูงาน ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๖๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
วาดวยการลาไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม และดูงาน ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ศึกษา” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาหรือสถาบัน
วิ ช าชี พ เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และหมายความรวมถึ ง การฝ ก ฝนภาษา
การรับคําแนะนํากอนเขาศึกษา การฝกอบรม หรือการดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือตอจากการศึกษา
นั้นดวย
“ฝกอบรม” หมายความวา การเพิ่ มพูนความรู ความชํานาญหรือประสบการณดวยการเรี ยน
การวิจัย การอบรม สัมมนา หรือการปฏิบั ติงาน โดยไมมีการรับปริญ ญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชี พ และ
หมายความรวมถึงการฝกฝนภาษาและการรับคําแนะนํากอนเขาฝกอบรมหรือการดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการ
ฝกอบรมหรือตอจากการฝกอบรมนั้นดวย
“ดูง าน” หมายความว า การเพิ่ม พูน ความรู หรื อ ประสบการณด วยการสัง เกตการณ แ ละ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
“ทุน” หมายความว า เงินคาใชจายเพื่อการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน และเพื่อการครองชี พ
ระหวางการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน และหมายความรวมถึงเงินคาพาหนะเดินทางเพื่อการนี้ดวย
"เจาหนา ที่” หมายความวา เจาหนาที่ สถาบันระหวางประเทศเพื่ อ การคา และการพั ฒ นา
รวมถึงลูกจางดวย

-2ขอ ๕ ทุนแบงได ๔ ประเภท ดังตอไปนี้
(๑) ประเภทที่ ๑ ทุนที่รัฐบาลจัดสรรใหแกสถาบันหรือสถาบันเปนผูใหทุน ทั้งนี้ ไมวาทุนนั้น
จะจายจากงบประมาณรายจายหรือจากเงินอื่นใด
(๒) ประเภทที่ ๒ ทุนที่รัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศ หรือ
นิติบุคคลตางประเทศ มอบใหแกสถาบันเพื่อสงเจาหนาที่ไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
(๓) ประเภทที่ ๓ ทุ น ที่ นิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลธรรมดาในประเทศมอบให แ ก ส ถาบั น เพื่ อ
สงเจาหนาที่ไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
(๔) ประเภทที่ ๔ ทุนสวนตัวหรือทุนอื่นที่มิใชทุนตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
ขอ ๖ การใหทุนตามขอ ๕ (๑) (๒) และ (๓) ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ทุน เพื่อพิจารณาความจําเปนและความเหมาะสมของการใหทุนเจาหนาที่และพิจารณาแผนงานพัฒนาบุคลากร
ดานการใหทุนการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน โดยแผนงานดังกลาวควรกําหนดสัดสวนผูรับทุนเมื่อ รวมกั น
ตองไมเกินรอยละหาของจํานวนเจาหนาที่ของสถาบัน และใหจัดสรรงบประมาณคาพัฒนาบุคลากรโดยคํานึงถึง
งบประมาณทั้งหมดของสถาบันเปนหลัก
การใหเจาหนาที่ลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ดวยทุนตามขอ ๕ (๔) ใหคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่งพิจารณาความจําเปนและความเหมาะสม โดยคํานึงถึงอัตรากําลังที่มีอยู และใหมีผูปฏิบัติงานเพียงพอ
ไมใหเสียการดําเนินกิจการของสถาบัน และไมตองตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
ขอ ๗ การใหเจาหนา ที่ผูใดลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ใหพิจารณาความจําเป นและ
ความตองการของสถาบันที่จะไดผูที่มีความรู ความชํานาญในสาขาวิชา และระดับความรูที่เหมาะสมแกหนาที่ที่
กําหนดใหกลับมาปฏิบัติงาน สําหรับสถานศึกษาภายในประเทศและตางประเทศที่จะลาไปศึกษา ฝกอบรม
หรือดูงาน จะตองเปนสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงและจะตองเปนที่ยอมรับของสถาบัน
ขอ ๘ เจาหนาที่ซึ่งจะลาไปศึกษาภายในประเทศหรือตางประเทศตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ผูไปศึกษาระดับปริญญาโทตองมีอายุไมเกินสามสิบหาป สําหรับผูไปศึกษาระดับปริญญา
เอกตองมีอายุไมเกินสี่สิบป ทั้งนี้ นับถึงวันเริ่มตนเปดภาคการศึกษาหรือวันเดินทางไปตางประเทศ แลวแตกรณี
(๒) ตองปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่มาแลวไมนอยกวาสองป
(๓) เปนผูมีรา งกายสมบูรณและมีสุขภาพอนามัยพอที่จะไปศึกษาได
(๔) เปนผูไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟองคดีอาญา
สําหรับผูซึ่งจะไปศึกษา ณ ตางประเทศ นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตาม (๑) (๒) (๓) และ
(๔) แลว จะตองเปนผูมีความรูภาษาตางประเทศที่จะใชในการศึกษานั้นได
ขอ ๙ เจาหนาที่ซึ่งจะลาไปฝกอบรมหรือดูงานในตางประเทศตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ตองปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่มาแลวไมนอยกวาสองป
(๒) เปนผูไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟองคดีอาญา
(๓) เปนผูมีรา งกายสมบูรณและมีสุขภาพอนามัยพอที่จะไปฝกอบรมหรือดูงานได
(๔) เปนผูมีความรูภาษาตางประเทศที่จะใชในการฝกอบรมหรือดูงานนั้น

-3ขอ ๑๐ ใหสถาบันทําสัญญาผูกมัดใหเจาหนาที่ซึ่งลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ตองกลับมา
ปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการที่สถาบันกําหนดเปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของเวลาที่เจาหนาที่ ผูนั้น
ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
ในกรณี เจ า หน า ที่ผู ใดไม อาจกลั บ มาปฏิบั ติง านใหส ถาบั น ได ต อ งชดใช เ งิน ให แ กส ถาบั น
ดังตอไปนี้
(๑) ผูล าไปศึก ษา ฝกอบรม หรือดูง าน ดวยทุ นตามข อ ๕ (๑) (๒) หรือ (๓) ให ช ดใช ทุ น
เงินเดือนหรือ คาจ างที่ ไดรับระหวางศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน และเงินที่ ท างสถาบัน จ ายช ว ยเหลื อกับ ให
ชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนทุน เงินเดือนหรือคาจาง และเงินที่ทางสถาบันจายชวยเหลือดังกลาว
เปนเบี้ยปรับแกสถาบันอีกดวย
(๒) ผูลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ดวยทุนตามขอ ๕ (๔) ใหชดใชเงิน เดือนหรือคา จ าง
ที่ไดรับระหวางศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน และเงินที่ทางสถาบันจายชวยเหลือกับใหชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทา
ของจํานวนเงินเดือนหรือคาจาง และเงินที่ทางสถาบันจายชวยเหลือดังกลาวเปนเบี้ยปรับแกสถาบันอีกดวย
ในกรณีเจาหนาที่ซึ่งลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน กลับมาปฏิบัติงานใหแกสถาบันไมครบ
กํ าหนดเวลาตามสัญ ญา ใหลดเงินที่จะตองชดใชและเบี้ยปรับ ตาม (๑) หรือ (๒) ลงตามสวนของระยะเวลา
ที่ผูนั้นกลับเขาปฏิบัติงาน
แบบของสัญญาใหเปนไปตามที่สถาบันกําหนด
ขอ ๑๑ เจาหนาที่อาจไดรับอนุมัติใหลาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทมีระยะเวลาไมเกิน
สองป และในหลักสูตรระดับปริญญาเอกมีระยะเวลาไมเกินสี่ป
เจาหนาที่อาจไดรบั อนุมัติใหลาฝกอบรมหรือดูงานมีระยะเวลาไมเกินหกสิบวัน
ในกรณีที่ผูอํานวยการเห็นสมควรจะอนุมัติใหเจาหนา ที่ลาไปศึกษาเกินระยะเวลาตามวรรค
หนึ่งก็ได แตทั้งนี้เมื่อรวมกันแลวตองไมเกินหกป
ขอ ๑๒ เจาหนาที่ซึ่งไดรบั อนุมัติใหลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน เกินสามสิบวัน ใหจัดทํา
สัญญาค้ําประกันตามแบบที่สถาบันกําหนด
ขอ ๑๓ เจาหนาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนหรือคาจางระหวางการลาไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม
หรือดูงาน ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) การศึกษาในตางประเทศ ใหไดรบั ในอัตรารอยละหาสิบของเงินเดือนหรือคาจาง
(๒) การศึกษาภายในประเทศ โดยใชเวลาเต็มเวลาปฏิบัติงานปกติ ใหไดรับในอัตราร อยละ
หาสิบของเงินเดือนหรือคาจาง
(๓) การศึกษาภายในประเทศ โดยใชเวลาปฏิบัติงานปกติไมเกินสิบชั่วโมงตอสัปดาห ใหไดรับ
ในอัตรารอยละแปดสิบของเงินเดือนหรือคาจาง
(๔) การฝกอบรม ประชุม หรือดูงานภายในประเทศ หรือตางประเทศ ตามที่ ผูอํานวยการ
มอบหมายใหไดรับเงินเดือนหรือคาจางเต็มจํานวน
(๕) การฝกอบรม ประชุม หรือดูงานภายในประเทศ หรือตางประเทศ ซึ่งมิใชกรณีตาม (๔)
ใหไดรบั ในอัตรารอยละหาสิบของเงินเดือนหรือคาจาง

-4ขอ ๑๔ เจาหนาที่ซึ่งไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน เมื่อครบกําหนดเวลา
ที่ไดรับอนุมัติหรือเสร็ จจากการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน จะตองรีบเดิน ทางกลับและใหรีบ รายงานตั วเขา
ปฏิบัติงานและรายงานผลการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ตอผูอํานวยการในโอกาสแรกที่จะทําได
หากเจาหนา ที่ผูนั้นไมดําเนินการตามวรรคแรก ผูอํานวยการมีอํานาจสั่ งให เจาหนา ที่ ผู นั้น
ออกจากงานหรือเลิกจางได โดยไมไดรับเงินชดเชย
ขอ ๑๕ ผูอํานวยการเปนผูพิจารณาอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตามระเบียบนี้
ขอ ๑๖ เจาหนาที่ซึ่งไดรับ อนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม หรื อดูงานจะเปลี่ยนแปลงกํ าหนด
ระยะเวลา สถานศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน หรือแนวการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ใหตางไปจากที่ไ ด รับ
อนุมัติไวมิได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการ
ขอ ๑๗ ในระหวางการลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน หากเจาหนาที่ผูนั้นประสงคจะขยาย
ระยะเวลาการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานนั้น ใหทําหนังสือยื่นตอสถาบัน ภายในหกสิบวัน ก อนครบกํ า หนด
ระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติการลาดังกลาว
ขอ ๑๘ เจาหนาที่ซึ่งเคยไดรบั อนุมัติใหลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน มาแลว หากประสงค
จะไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานอีก จะตองอยูภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ตองชดใชทุนครบถวนแลว
(๒) หากยังชดใชทุนไมครบถวน จะตองปฏิบัติงานชดใชทุนใหกับสถาบันแลวอยางนอยหนึ่งป
ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ไดรับทุนในครั้งหลังไมใหถือวาเปนการทํางานเพื่อชดใชทุนในครั้งกอน
ขอ ๑๙ การชดใชทุนของเจาหนาที่ซึ่งผิดสัญญาลาศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ไมเปนขอผูกพัน
กับสถาบันในการปฏิบัติงานตามสัญญาจาง
ขอ ๒๐ ใหผูอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกั บ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ คําวินิจฉัยนั้นใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
นายมนู สิทธิประศาสน
ผูอํานวยการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

