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1. วตัถุประสงค ์
  

 เพ่ือจะได้ทราบถึงกระบวนการการขอรับทุน การพิจารณา การอนุมัติ ขั้นตอนและ

กระบวนการการด าเนินการเกี่ยวกบัเร่ืองการขอรับทุนการศกึษาต่อระดับปริญญาโทและเอกในต่างประเทศ

ทั้งหมด 

 

2. ขอบเขต 
 

ครอบคลุมการพิจารณา การอนุมัติ การด าเนินงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

 

3. ค าจ ากดัความ 
 

การศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกในต่างประเทศ หมายถึง การศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษาที่สงูกว่าระดับปริญญาตรีโดยได้รับใบปริญญาบัตรรับรองวิทยฐานะ 

กองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง หมายถึง กองทุนที่มีหน้าที่ในการจัดสรรเงิน

จากกองทุนเพ่ือใช้ในกิจการต่างๆ ให้แก่ส่วนราชการต่างๆ ในสังกัด โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็น

ประธานคณะกรรมการฯ ดังกล่าว  
 

4. หนา้ที่ความรบัผิดชอบ 
 

 นักทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานในส่วนนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่

ด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว โดยมีรายละเอยีดที่ส าคัญ ดังน้ี  
 เมื่อคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังได้อนุมัติเงินจากกองทุนพัฒนา

บุคลากรของกระทรวงการคลัง เพ่ือให้เป็นทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกในต่างประเทศ และได้

เวียนแจ้งเร่ืองทุนดังกล่าวให้แก่ข้าราชการกรมสรรพสามิตแล้ว 
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5. ขั้นตอนการปฏิบติังาน  
 

นักทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
5.1 พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้

ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏบิัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 
5.2 จัดท าโครงการน าเสนอกรมฯ เพ่ือน าเสนอโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

บุคลากรของกระทรวงการคลัง 
5.3 สั่งอนุมัติด าเนินการในเร่ือง 

- การฝากนักเรียนทุนให้อยู่ในความดูแลของส านักงาน ก.พ. 

- การด าเนินการในเร่ืองตรวจโรคของนักเรียนทุน 

- การแจ้งให้นักเรียนทุนท าสญัญาขอรับทุน/สญัญาค า้ประกันเพ่ือน าเสนอกรมฯ 

ลงนามและจัดส่งสญัญาฯ ให้แก่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ 

- แจ้งส านักบริหารการคลังและรายได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินทุนตามระยะเวลาที่

ส านักงานก.พ. แจ้งเรียกเกบ็ 
5.4 ติดตามประเมินผลการศึกษาของนักเรียนทุนเป็นระยะๆ 
5.5 ในกรณีไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด จะด าเนินการเร่ือง การขยาย

ระยะเวลาการศึกษา 

5.6 เมื่อนักเรียนทุนส าเรจ็การศกึษา ด าเนินการในเร่ืองส่งตัวไปปฏบิัตงิาน ณ ส่วนราชการ

ต้นสงักดั  
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  เวลามาตรฐานที่ใช้ :  3 เดือน 

  หน่วยงานรับผดิชอบ :  ฝ่ายวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล 

            ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
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แผนผงัแสดงขั้นตอนการปฏิบติังานในกรณีกรขอรบัทุนการศึกษาต่อ 
ระดบัปริญญาโทและเอกในต่างประเทศ 
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6. เอกสารอา้งอิง 

 6.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการ

วิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 
 6.2  ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 
 6.3  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการท าสญัญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา 

ฝึกอบรม ปฏบิัติการวิจัยและปฏบิัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548  

 6.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลงั 

พ.ศ. 2536 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 4)        พ.ศ. 2543 และ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2546  

 6.5  ค าสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 155 / 2540 เร่ือง แต่งตั้งกรรมการพัฒนาบุคลากรของ

กระทรวงการคลัง  ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2540 
 6.6  ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 30 / 2546 เร่ือง แต่งตั้งกรรมการและ

เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง  ณ วันที่ 26 

กุมภาพันธ ์2546  
  

7. แบบฟอรม์ 

 7.1  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา หรือฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ 

ต่างประเทศ 

 7.2  สญัญาค า้ประกนั 
 7.3  โครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึกอบรมในต่างประเทศ 
 7.4  แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏบิัติการวิจัย 
 

8. เอกสารบนัทึก 

ช่ือเอกสาร ผูร้บัผิดชอบ สถานที่จดัเก็บ ระยะเวลา วิธีการจดัเก็บ 

โครงการขอรับทนุ

ศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโท-เอกใน

ต่างประเทศ 

นักทรัพยากร

บุคคล 
ส่วนนวตักรรมการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายวิชาการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

5 ปี เรียงตามเลขที่

สญัญา 

 


