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พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.2551
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วนัหยดุราชการประจ าปี และการลาหยดุราชการ

ของขา้ราชการพลเรอืน  ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะรฐั-
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 6 กรกฎาคม 2564 
หัวข้อ: รวมกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ การก าหนดเวลาท างาน  
 และวันหยุดราชการ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 รวมกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ การก าหนดเวลาท างาน  
 และวันหยุดราชการ 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
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ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  6  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 วันท่ี  6  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
พศวีร์  วัชรบุตร 

(นายพศวีร์  วัชรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  6  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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	เอกสารหมายเลข 25 - หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร 0203/ว139 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2523 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องผิดสัญญาเกี่ยวกับการศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศและการศึกษาภายในประเทศ
	เอกสารหมายเลข 26 - หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว.154/2497 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2497 เรื่อง การให้ข้าราชการลาเข้าศึกษาในสถานศึกษาโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างศึกษา
	เอกสารหมายเลข 27 - หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร 0403/ว92 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2512 เรื่อง การจ่ายเงินเดือนเต็มให้ข้าราชการที่ลาไปศึกษาในประเทศ
	เอกสารหมายเลข 28 - หนังสือสำนักงานกพ. ที่ สร 1007/ว.4 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2508 เรื่อง การขอลาศึกษาต่อของข้าราชการลาไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
	เอกสารหมายเลข 29 - หนังสือสำนักงานกพ. ที่ สร 1008/ว.15 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2519 เรื่อง การให้ข้าราชการไปศึกษาขั้นปริญญาตรี ณ ต่างประเทศ
	เอกสารหมายเลข 30 - หนังสือสำนักงานกพ. ที่ สร 0712/ว.5 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2521 เรื่อง แนวทางพิจารณาให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศระดับปริญญาเอก และระดับผู้ชำนาญการเฉพาะทาง
	เอกสารหมายเลข 31 - หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร 0401/ว46 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2509 เรื่อง การศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	เอกสารหมายเลข 32 - ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2525
	เอกสารหมายเลข 33 - หนังสือสำนักงานกพ. ที่ สร 0712/ว.7 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2522 เรื่อง การอนุมัติให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศด้วยทุนประเภท 1 (ข)
	เอกสารหมายเลข 34 - หนังสือสำนักงานกพ. ที่ สร 0712/ว.3 ลงวันที่ 16 เมษายน 2523 เรื่อง แนวทางพิจารณาให้ข้าราชการไปศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา
	เอกสารหมายเลข 35 - หนังสือสำนักงานกพ. ที่ สร 0602/ว.1 ลงวันที่ 30 มกราคม 2528 เรื่อง แนวทางพิจารณาสำหรับผู้ไปศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา
	เอกสารหมายเลข 36 - หนังสือสำนักงานกพ. ที่ สร 0712/ว.4 ลงวันที่ 16 เมษายน 2523 เรื่อง แก้ไขแบบรายงานขอทำความตกลงกับ กพ. ให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
	เอกสารหมายเลข 37- หนังสือสำนักงานกพ. ที่ สร 0712/ว.5 ลงวันที่ 27 เมษายน 2524 เรื่อง การให้ข้าราชการไปศึกษา หรือฝึกอบรมต่อจากการลากิจ ลาพักผ่อน ณ ต่างประเทศ
	เอกสารหมายเลข 38 - หนังสือสำนักงานกพ. ที่ สร 0702/ว.1 ลงวันที่ 28 มกราคม 2525 เรื่อง แนวทางการพิจารณาให้ข้าราชการไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา
	เอกสารหมายเลข 39 - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/23228 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2531 เรื่อง การขอผ่อนชำระหนี้ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
	เอกสารหมายเลข 40 - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/45672 ลงวันที่ 21 กันยายน 2531 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือบอกกล่าวชำระหนี้ตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
	เอกสารหมายเลข 41 - ประกาศกรมวิเทศสหการ เรื่องทุนรัฐบาลต่างประเทศองค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือนิติบุคคลต่างประเทศ
	เอกสารหมายเลข 42 - พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. 2530
	เอกสารหมายเลข 43 - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว77ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2535 เรื่องสัญญาของข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
	เอกสารหมายเลข 44 - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 24 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2521
	เอกสารหมายเลข 45 - พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานครและกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2532
	เอกสารหมายเลข 46 - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว13ลงวันที่ 16 มกราคม 2535 เรื่องการทำสัญญาค่ำประกันข้าราชการที่ไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
	เอกสารหมายเลข 47 - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว122 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2535 เรื่องการปรับปรุงแบบสัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
	เอกสารหมายเลข 48- หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0201/ว.148 ลงวันที่ 1 กันยายน 2536 เรื่องการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำสัญญาของราชการที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
	เอกสารหมายเลข 49 - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว90 ลงวันที่ 8 กันยายน 2536 เรื่องการผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
	เอกสารหมายเลข 50 - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว.15 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2537 เรื่องการทำสัญญาลาไปดูงาน
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