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คู่มือการปฏบิัติงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม 

ฝึกอบรม ดูงาน 
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที่มา  

   ด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ส่งผลให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการจําเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทแนวทางและวิธีการปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการแนวใหม่ 
เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจ
ของส่วนราชการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สํานักงาน ก.พ. จึงได้นําเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการแบบสมดุล (Human Resource Scorecard) ประกอบด้วย 5 มิติ คือ 1) ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2) ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 3) ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 4) ความพร้อม
รับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5) คุณภาพชีวิตความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน โดยกําหนดให้ทุก
ส่วนราชการได้เรียนรู้และเริ่มดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ต้ังแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553-2556 ตามท่ีสาํนักงาน กพ. เสนอให้ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติและดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนดังกล่าว  โดยเน้นการ
พัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม  
จริยธรรมและเข้าถึงประชาชน มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับขององค์กรโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการทุกระดับให้มีกําลังกายที่เข้มแข้ง และพลังใจที่
พร้อมจะอุทิศเพื่อสัมฤทธ์ิของงาน  และสํานกังาน ก.พ. ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน
รองรับ  3   ยุทธศาสตร์   ได้แก่ข้าราชการ     มีสมรรถนะและความมุง่มั่น ในการปฏิบัติราชการ  นักบริหารทุก
ระดับมีศักยภาพในการเป็นผู้นําการบริหารยุคใหม ่และภาคราชการมีขีดความสามารถและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานระดับสูง    จุดประสงค์เพื่อให้การดําเนนิงานด้านการพัฒนาข้าราชการของทุกส่วนราชการ   เป็นไป
อย่างเป็นระบบและสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ 
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 จากนโยบายดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข ได้กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน  เพื่อให้บุคลากร  เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ  ความสามารถและมีขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์กร  เพื่อผลักดันให้แผนพัฒนาบุคลากร 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา บรรลุเป้าหมาย ทางหน่วยงานจึงได้จัดทําแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อช่วยให้ผู้บริหารของหน่วยงานได้ทราบถึงสถานภาพปัจจุบันและปัญหาอุปสรรคด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึง
สมรรถนะที่จําเป็นของบุคลากร และใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
และพันธกิจที่กําหนดไว้  กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษา
เพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน โดยมี 

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)  

1.1 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดู
งาน การปฏิบัติงานมีระบบ  มาตรฐานเดียวกันทั้งองค์การ และเป็นเอกสารอ้างอิงในการทํางาน  

1.2 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมใหม้ีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ 

1.3 เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการทํางาน ลดการตอบคําถาม ลดขอ้ผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เมื่อมีการโยกย้ายตําแหน่ง 

2. ขอบเขต (Scope) 

2.1 ใช้เป็นหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม  

      ฝึกอบรม ดูงานการลาศึกษาภายในประเทศมี 2 วิธี คือ 

1. ลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการ 

1.1 ลาเต็มเวลาตลอดหลักสูตร 

1.2 ลาเป็นช่วง เช่น เฉพาะวันศุกร์หรือทุกสัปดาห์ที่  2  ของเดือน เป็นต้น 

2. ลาศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ (เสาร์ - อาทิตย์) หรือใช้เวลาราชการบางส่วนเช่น ฝึกปฏิบัติงาน
หรือศึกษาดูงาน   

2.2 ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติในการฝึกอบรมระยะสั้น พัฒนาบุคลากรภายในกรม
ควบคุมโรค รวมทั้ง การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการฝึกอบรมระยะสั้น ของบุคลากรกรม
ควบคุมโรค   ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

         2.3 ข้าราชการ และลกูจ้างประจํา สังกัดสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 

2.4 สถานศึกษา และหน่วยงานภายในประเทศ  
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3. คําจํากัดความ (Definition) 

"แนวทางปฏิบัติในการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ" 

"การลาศึกษา" หมายถึง การลาไปเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาในประเทศ โดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และหมายความรวมถึงการฝึกอบรมหรือดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย 

การลาไปฝึกอบรม หมายถึง การลาไปฝึกอบรมหรือฝึกงาน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมทางวิชาการ การ
ฝึกอบรมตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หรือการฝกึอบรมในด้านต่าง ๆ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือเอกชนจัดขึ้น โดยไม่มีการรบัปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

“การฝึกอบรม”   หมายถึง   กระบวนการพัฒนาความรู้   ความสามารถ    ทักษะ   ความถนัด และ
สมรรถนะ ส่วนบุคคล (Individual Capacity) ในการปฏิบัติงานแต่ละอย่างให้แก่บุคลากรเพิ่มขึ้น ตามหลักสูตร
การฝึกอบรมระยะสั้น (ต้ังแต่ 2 วัน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 เดือน) ทั้งนี้ไม่มีวัตถุประสงค์    เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญา 
หรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพ โดยการฝึกอบรมแบ่งตามความสามารถ หรือความถนัด   ดังนี้ 

• ความถนัดทีบุ่คลากรทุกสายงานจําเป็นต้องใช้  

• ความถนัดเฉพาะสาขาที่บุคลากรแต่ละสายงานจําเป็นต้องรู้ เข้าใจ และปฏิบัติได้ 

“หน่วยงานทีจ่ัดอบรม”  หมายถึง  กอง  สํานัก  สถาบัน   สํานักงาน หรือหน่วยงานเทียบเท่าระดับ
กองในสังกัดกรมควบคุมโรค 

“บุคลากรของกรมควบคุมโรค”  หมายถึง ข้าราชการ    พนักงานราชการ   ลูกจ้างประจํา 
ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดกรมควบคุมโรค 

"ผู้อนุมัติ" หมายถึง อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย 

อนึ่ง ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ 
พ.ศ.2543 ให้ใช้บังคับเฉพาะกรณีที่ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมที่มีหลักสูตรเกินกว่า 6 เดือน หรือที่ทางราชการ
จะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรมเกินกว่า 20,000 บาท ต่อคน และให้ใช้บังคับแก่
พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างประจําด้วย 
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4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

4.1 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในด้านพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม    
สนับสนุน การตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิม่เติม ฝึกอบรม ดูงาน ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน 
ของหน่วยงาน 
 

4.2 งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาองคก์ร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในด้านการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
ให้คําแนะนํา สง่เสริม สนับสนนุ กํากับดูแล ประเมินผล และรวบรวมรายงานการฝึกอบรมการฝึกอบรมของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิม่เติม 
ฝึกอบรม ดูงาน 

 

4.3 งานการเจ้าหนา้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในด้านการตรวจสอบ   ให้
คําแนะนํา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และรวบรวมรายงานผลการศึกษาของข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม 
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หลกัเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไป
ศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน และรายงานกรมฯ 

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) 

  แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน กพ. 

• การขออนญุาตลาไปสมัครสอบ 

   1. ผู้ทีจ่ะลาศึกษาภายในประเทศจะต้องดําเนินการขออนุญาตลาไปสมัครสอบเพื่อศึกษาต่อผ่าน
หน่วยงานต้นสังกัด โดยให้แนบปฏิทินการศึกษาที่ระบุรายละเอียดของหลักสูตรทีส่มัครสอบ ช่วงเวลาการรับ
สมัคร วันสอบข้อเขียน วันสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ขออนุญาตลาไปสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

  - ศึกษาขั้นตํ่ากว่าปริญญาตรีต้องมีอายุไมเ่กิน 35 ปี ปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี     และ
ขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษา 

- รับราชการในกรมเจ้าสังกัดมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษา 

   - ผู้ที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาภายในประเทศมาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่น้อย
กว่า 1 ปี 

   2. หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติ สาขาวิชาและระดับการศึกษาที่ผู้ประสงค์จะขอลา
ไปสมัครสอบให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมควบคุมโรค 

   3. หน่วยงานต้นสังกัดจัดทําหนังสือถึงอธิบดีเพื่อขออนุญาตให้ผู้ประสงค์ไปสมัครสอบลาไป
สมัครสอบ 
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   4. ผู้ขออนุญาตลาไปสมัครสอบเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อน 
จึงจะไปสมัครสอบได้ 

   5. ในกรณีที่ไมไ่ด้ขออนุญาตไปสมัครสอบหากจะขออนุมัติลาไปศึกษาจะต้องขออนุมัติจาก
อธิบดีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 

คุณสมบัติของผู้ที่จะลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ 

 1. เป็นผู้ที่พ้นกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 

 2. ผู้ไปศึกษาขั้นตํ่ากว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ผู้ไปศึกษาขัน้ปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 40 
ปี ผู้ไปศึกษาขัน้ที่สูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
จากอธิบดีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

3. รับราชการในกรมเจ้าสังกัดมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่จะเป็นการลา
ไปศึกษาในสาขาวิชาที่ทางราชการต้องการอย่างยิ่ง และได้รับอนุมัติจากอธิบดีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

 4. สําหรับผู้ที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรอืฝึกอบรมภายในประเทศมาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่
ราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี เว้นแต่เป็นการลาไปศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่ต่อเนื่อง และได้รับอนุมัติจากอธิบดี
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

5. เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองว่าเป็นผู้มีความ     ประพฤติดี
และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

6. มีความสามารถที่จะศึกษาหรือฝึกอบรมในสาขาวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือ   ฝึกอบรม 

7. เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่กรณีถูกฟ้อง
คดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

การขออนุมัติลาไปศึกษาหรอืฝึกอบรมภายในประเทศ 

1. ผู้ที่จะลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ เมื่อสอบได้หรือได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาให้
ศึกษาหรือฝึกอบรมแล้ว ก็ใหย่ื้นเรื่องลาศึกษาหรือฝึกอบรมผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 

2. หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องตรวจสอบรายละเอียดดังนี้ 

(1) ผู้ที่จะลาไปศึกษาหรือฝกึอบรมภายในประเทศต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

(2) ต้องลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมในสาขาวชิาและระดับการศึกษาที่สอดคล้องหรือเป็นประโยชน์
กับงานหรือมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ดํารงอยู่ ตามท่ี ก.พ. กําหนด เว้นแต่ ต้องการไปศึกษาหรือ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

(3) ในกรณีที่เป็นการลาไปศึกษา ต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือ
กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว 
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(4) ให้อยู่ในแผนแม่บทพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมควบคุมโรค 

3. หน่วยงานต้นสังกัดให้ผู้ที่จะลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศจดัทําเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) หนังสืออนุญาตให้ลาไปสมัครสอบ 

(2) ใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ (แบบ ศน.1) จํานวน 1 ชุด พร้อมด้วยหลักฐาน
ดังนี้    

   ก. บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเป็นที่จะไปศึกษาหรือฝึกอบรม 

ข. หลักสูตรหรอืแนวทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อมหนังสือ
ตอบรับจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ 

ค. หลักฐานการศึกษาของผู้ทีจ่ะไปศึกษา 

ง. คํารับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นว่าสาขาวิชาที่จะไปศึกษาหรือฝึกอบรมนั้นเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการ และเมื่อไปศึกษาหรือฝึกอบรมแล้วจะไม่เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ 

(3) สัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ (แบบ ศน.2) จํานวน 2 
ชุด 

(4) สัญญาค้ําประกันผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ  

(แบบ ศน.3) จํานวน 2 ชุด โดยผู้ค้ําประกันจะต้องเป็นบิดาหรือมารดาของผู้ที่จะไปศึกษาหรือ
ฝึกอบรม ในกรณีที่ไม่มีบิดาหรือมารดา ใหพ่ี้หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันเป็นผู้ค้ําประกัน ใน
กรณีที่ไม่มีบุคคลดังกล่าวข้างต้น ให้กรมเจา้สังกัดต้ังคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณา หากผลการพิจารณา
ปรากฏว่า ผู้ที่ไปศึกษาหรือฝกึอบรมไม่มีบิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันที่จะมาทํา
สัญญาค้ําประกัน และผู้ที่จะไปศึกษาหรือฝกึอบรมมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาหรือฝกึอบรม ก็ให้ผูท้ี่จะ
ไปศึกษาหรือฝกึอบรมทําสัญญาลาศึกษาหรอืฝึกอบรมโดยไม่ต้องมีผู้ค้ําประกันได้ 

(5) สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวของผู้ค้ําประกัน พร้อมทั้งให้ผูค้้ําประกัน 
รับรองสําเนาเอกสารดังกล่าว จํานวนอย่างละ 2 ชุด 

(6) อากรแสตมป์มูลค่า 5 บาท จํานวน 3 ดวง 

4. หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ของผู้ที่จะลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ และ
นําเสนออธิบดีเพื่อขออนุมัติต่อไป 
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 ในสัญญาของผูไ้ด้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ (แบบ ศน.2) ใหผู้้
ลาลงชื่อกํากับไว้ในสัญญาทุกหน้า และให้ผูท้ําสัญญาค้ําประกันลงชื่อเป็นพยานในสัญญา 
และถ้าผูใ้ห้สญัญาเป็นผู้มีคู่สมรส ต้องให้คู่สมรสลงชื่อให้ความยินยอมในสัญญาด้วย 

 ในสัญญาค้ําประกันผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ  

(แบบ ศน.3) ให้ผู้ทําสญัญาค้าํประกนัลงชื่อกํากับไว้ในสัญญาค้ําประกันทุกหน้า  

และใหผู้้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมลงชื่อเป็นพยานในสัญญาค้ําประกัน และ
หากผู้ค้ําประกันเป็นผู้มีคู่สมรส ต้องให้คู่สมรสลงชื่อเป็นพยานในสัญญาค้าํประกันด้วย 
 
ในการนี้ เพื่อให้เกิดความรัดกุมในการทําสญัญา ให้ผูล้าและผู้ค้ําประกันมาลงลายมือชื่อ
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปของหน่วยงานและให้ผูอํ้านวยการ ฯ ลงลายมือชื่อเป็น
พยานในสัญญาด้วย 
 

• การอนุมัติใหล้าไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ 

 การอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ อธิบดีอนุมัติให้ลาครั้งละ 1 ปี  
ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องตรวจสอบระยะเวลาการได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือ
ฝึกอบรม ของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม หากถึงกําหนดเวลาสิ้นสุดการ
ได้รับอนุมัติ ให้รีบดําเนินการขออนุมัติอธิบดี เพื่อต่อระยะเวลาการศึกษา จนครบกําหนด
ตามหลักสูตร  

ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดควรทําเรื่องขออนุมัติลาศึกษาต่ออธิบดีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ก่อนครบกําหนดที่ได้รับอนุมัติ 

อนึ่ง สําหรับหลักสูตรการศึกษาของผู้ที่จะลาไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ก.พ. มีมติให้อธิบดีมี
อํานาจพิจารณาอนุมัติ โดยถือเกณฑ์ดังนี้ 
           (1) กรณีลาศึกษาในหลักสูตรที่ไม่สงูกว่าปริญญาตรี ให้พิจารณาอนุมัติได้มีกําหนด 

เท่ากับระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษา 
           (2) กรณีลาศึกษาในหลักสูตรทีสู่งกว่าปริญญาตรี ให้พิจารณาอนุมัติได้มีกําหนด 2 ปี 
                สาํหรับปริญญาโท และ 4 ปี สําหรับปริญญาเอก 

 หากศึกษาจนครบกําหนดตามหลักสูตร แลว้ยังไม่สําเร็จการศึกษา ซึ่งต้องขยายระยะเวลา
การศึกษาหรือฝึกอบรมออกไป ให้ขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อไป และแจ้งให้ผู้ได้รับ
อนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมจัดทําสัญญาฯและสญัญาค้ําประกันชุดใหม ่เพื่อขยาย

ข้อสังเกตที่ควรระวังในการทําสญัญาตามระเบยีบ ฯ  
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ระยะเวลาครั้งละ 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 6 เดือน) รวมแล้วไม่เกิน 2 ครั้ง หรือไม่เกนิ 1 
ปีการศึกษา 

 

• การรายงานผลการศึกษาหรอืฝึกอบรมภายในประเทศ 
 

 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม จะต้องรายงานผลการศึกษาหรือฝึกอบรมให้
หน่วยงานต้นสังกัดของตนทราบทุกภาคการศึกษาหรือฝึกอบรม หากไม่รายงานผล
การศึกษาโดยไม่มีเหตุอันควร ผู้อนุมัติอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษาหรือดําเนินการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งตามควรแก่กรณก็ีได้ 
 

 หน่วยงานต้นสังกัดต้องตรวจสอบและกําชับให้ผู้ที่ได้รับอนมุัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม 
รายงานผลการศึกษาหรือฝึกอบรมทุกภาคการศึกษาหรือฝึกอบรม และนําเสนออธิบดี
เพื่อทราบต่อไป 

 

• การปฏิบัติตนระหว่างการศกึษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ 

ในระหว่างการศึกษาหรือฝึกอบรม หากผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมมี
ความประพฤติเสียหาย โดยที่สถานศึกษาหรอืสถานที่ฝึกอบรม เห็นว่า ไม่สมควรให้ศึกษาหรือ
ฝึกอบรมต่อไป หรือกรณีที่กรมเจ้าสังกัดมีความจําเป็นที่จะให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศกึษาหรือ
ฝึกอบรมกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม ผู้อนุมัติอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษาหรือฝึกอบรมได้ 
และผู้นั้นจะต้องกลับไปปฏิบัติราชการทันที 

• การรายงานตวักลับเข้าปฏบิัติหน้าที่ราชการ 

 เมื่อผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ สําเร็จการศึกษาหรือ
ฝึกอบรม หรือยังไม่สําเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงการทําวิทยานิพนธ์
หรืออื่น ๆ ใหน้ําหลักฐานการสําเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม หรือหลักฐานอื่นใด (ถ้ามี) ไป
รายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการต่อกรมเจ้าสังกัดภายใน 7 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สําเร็จ
การศึกษาหรือฝึกอบรม หรือยังไม่สําเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม หรือวันที่ครบ
กําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ 

 หน่วยงานต้นสังกัดให้ผู้ที่กลับจากลาศึกษาหรือฝึกอบรม กรอกแบบรายงานตัวกลับจาก
ลาศึกษาหรือฝกึอบรม และนําเสนออธิบดีเพื่อทราบต่อไป 

 ในกรณีทีส่ําเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกว่าปริญญาตร ีให้มอบวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัยให้
กรมเจ้าสังกัด จํานวน 1 เล่ม 

 เมื่อได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรให้ส่งกรมเจ้าสงักัด เพื่อเพิ่มเติมรายการใน 
ก.พ.7 ต่อไป 
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• การชดใชทุ้นหลังจากสําเรจ็การศึกษาหรอืฝึกอบรมภายในประเทศ 
 

 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม เมื่อสําเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรมแล้ว ต้อง
กลับมาปฏิบัติราชการในสังกัดเดิมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ได้ใช้ในการศึกษาหรือ
ฝึกอบรม หรือหากสอบตกหรือไม่สามารถจะศึกษาหรือฝึกอบรมต่อไปได้ เมื่อสถานศึกษา
หรือฝึกอบรม หรือ/และกรมเจ้าสังกัดเห็นสมควรให้ออกจากการศึกษาหรือฝึกอบรม ก็
สามารถสั่งใหก้ลับมาปฏิบัติราชการในสังกัดเดิมได้ โดยให้ปฏิบัติราชการในสังกัดเดิมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ได้ใช้ในการศึกษาหรือฝึกอบรม 
 

 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม หากลาออกจากราชการก่อนสําเร็จการศึกษา
หรือฝึกอบรม หรือสําเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรมแล้วไม่กลบัมาปฏิบัติราชการตามสัญญา 
ต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุน ทีไ่ด้รับระหว่างศึกษาหรือฝึกอบรม และเงินที่ทางราชการจ่าย
ช่วยเหลือ กับให้ใช้เงนิอีกหนึ่งเท่าของจํานวนเงินเดือน เงินทุน และเงินที่ทางราชการจ่าย
ช่วยเหลือดังกล่าว ให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการ และในกรณีที่กลับไปปฏิบัติราชการไม่
ครบตามกําหนดสัญญา ก็ให้ลดเงินที่จะต้องชดใช้และเบี้ยปรับลงตามส่วน 

  
ขั้นตอนการปฏบิัต ิ

1. ข้อปฏิบัติก่อนการสมคัรสอบ 
1.1 หน่วยงาน วิเคราะห์หาความต้องการบุคลากรสาขาต่าง ๆ   ตามความจําเป็นของหน่วยงาน  และ

จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรเสนอคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สคร.5 และประกาศให้
บุคลากรในสังกัดทราบ     

1.2 ผู้แสดงความจาํนงสมัครสอบ  สามารถศึกษาหลักสูตรได้จากการประชาสัมพันธ์การศึกษา ใน
website ของงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  
หรือจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

1.3 ให้เลือกสมัครสอบ สาขาที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน และเลือกหลักสูตรสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ราชการที่รับผิดชอบ สอดคล้องกับงานเดิม หรือสาขาวิชาอื่นที่ผู้บังคับบัญชา
เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 

1.4 ผู้ขอแสดงความจํานงสมัครสอบ กรอกใบแสดงความจํานงขออนุมัติลาศึกษาฝึกอบรม
ภายในประเทศ  โดยระบุหลกัสูตร  สาขาวิชา  ระยะเวลาการศึกษา  สถาบันการศึกษา  พร้อมทั้ง
รายละเอียดต่าง ๆ ในแบบฟอร์มโดยครบถ้วน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วน
ราชการ (ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา) ลงนามให้ความ
เห็นชอบการลาศึกษา   ในขัน้ต้น  ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี    
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1.5 การอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดลาศึกษาหรือฝึกอบรมตามมติของ คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานพิจารณาการโอนข้าราชการผู้มีสญัญาหรือข้อผูกพันกับกระทรวง
สาธารณสุข  มมีติว่า  การอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดลาศึกษาฯ ในหลกัสูตรใดๆ  ต้องลาไป
ศึกษาหรือฝึกอบรมในสาขาวชิาและระดับการศึกษาที่สอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับงานหรือ
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ดํารงอยู่ตามท่ี ก.พ. กําหนด  โดยคํานึงถึงประโยชน์   ที่ทางราชการ
ได้รับเป็นลําดับแรก  ยกเว้นหลักสูตรนอกเวลาราชการ 

1.6 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรุปรายชื่อผู้ขออนุมัติสมัครสอบ ตามแบบฟอร์มสรปุรายชื่อผู้แสดง
ความจํานงฯ โดยเรียงลําดับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน    
ระบุหลักสูตร  สาขาวิชา  ระยะเวลาการศึกษา  สถาบันการศึกษา  โดยละเอียดพร้อมรวบรวมใบแสดง
ความจํานงฯ    

1.7 เกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
จังหวัดนครราชสีมาพิจารณาผู้ขออนุมัติสมคัรสอบทุกรายที่สมัครสอบสาขาที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน  

1.8 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา แจ้งผลการ  
อนุมัติให้สมัครสอบแก่ข้าราชการที่สมัครสอบ กรณี สถาบันการศึกษาใดเปิดทําการสอบก่อนได้รับแจ้ง
ผลการอนุมัติให้สมัครสอบ   ผู้มีความประสงค์  จะลาไปศกึษาฯ  ต้องยื่นเรื่องมายังคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน เพื่อขอใบรับรองสมัครสอบโดยมีเงื่อนไข ถือมติผลการอนุมัติจากผู้อํานวยการ
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา                                

1.9 หากผู้สมัครสอบมีความประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครสอบภายหลังจะต้องได้รับการอนุมัติ ใน
หลักการจากอธิบดีหรือปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ในกรณีพิเศษ)         
1.10 การพิจารณาอนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง   
(4 - 6 เดือน )  เช่น  การระบาดวิทยา, การสอบสวนโรค, คณะสาธารณสุขศาสตร์,        บริหารงาน
สาธารณสุข, วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม, สุขศึกษา ฯลฯ ต้องอยู่ในแผนการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน โดยถือปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกอบรม   ของหน่วยงานคือ พิจารณาให้ไปฝกึอบรมโดย
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สคร.5 

หมายเหต ุ : การแสดงความจํานงเพื่อขออนุมัติสมัครสอบให้ย่ืนแสดงความจํานงปีละ 1 ครั้ง                            
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี 

       : การเลือกหลักสูตรเลือกได้ปีการศึกษาละ 1 หลักสูตร /1 สถาบันการศึกษา    

    : ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น ถึงแม้จะได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาก็จะไม่พิจารณา
อนุมัติให้ลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการ        
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2.  ข้อปฏิบัติหลังสอบได ้

  2.1 เมื่อสอบคัดเลือกได้ มีสิทธ์ิเข้าศึกษาให้นําหลักฐานการสอบคัดเลือกได้ รายละเอียด   ระยะเวลาใน
การศึกษาตามหลักสูตร พร้อมหนังสือส่งตัวจากหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ ทําสัญญาลาศกึษากับงานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัด นครราชสีมา                                

 2.2  หน่วยงานต้นสังกัดจัดทําแบบใบลา  กรอกแบบฟอร์มสัญญาลาศกึษาต่อ ( แบบศน.1, แบบศน.2, 
แบบศน.3)  พร้อมเอกสารประกอบการทําสัญญาจํานวน 3  ชุดไว้ใช้ในหน่วยงานของตนเองโดยวิธีถ่ายสําเนาจาก
ต้นฉบับ  (ดังแนบ) เท่านั้น  ห้ามพิมพ์ใหม ่ เพราะข้อความในสญัญาอาจผิดพลาดได้  โดยให้ผู้ลาจัดทําใบลาและ
สัญญาตามแบบดังกล่าว  จํานวน  2  ชุด  ให้ส่งสญัญาตน้ฉบับ (ปิดอากรแสตมป์  10 บาท)     พร้อมเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ    ให้กรมควบคุมโรค   1   ชุด    พร้อมทัง้สําเนาและสัญญาคูฉ่บับอีก 1 ชุด  (ปิดอากรแสตมป์  
5  บาท)  มอบให้ผู้ลาศึกษาพร้อมทั้งสําเนาเก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัดด้วยพร้อมผู้ค้ําประกัน จัดทําสัญญา
กับงานการเจ้าหนา้ที่ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา     

2.3 การจัดหาผู้ค้ําประกัน จะต้องจัดหาผู้ค้ําประกันตามลําดับ ดังนี้ 
2.3.1 เป็นบิดาหรือมารดาของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา / ฝึกอบรมในกรณีที่บิดาหรือ 

มารดายังมีชีวิตอยู่   จะต้องให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ค้ําประกันเท่านั้น  หรือ 
   2.3.2 เป็นพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศกึษา / ฝึกอบรมในกรณีที่
บิดาหรือมารดาเสียชีวิตแล้ว   

  2.4 เอกสารหลักฐานประกอบสัญญา ดังนี้ 

   -  สําเนาบัตรประชาชน/บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้ลาศึกษา   ผู้ค้ําประกันและคู่สมรส 
(ถ้ามี) 

 -  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ลาศึกษา, ผู้ค้ําประกันของผู้ลาศึกษา  ผู้ค้ําประกันและคู่สมรส (ถ้ามี) 
   -  สําเนาใบสมรสของผู้ลาศึกษาและผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) 
   -  สําเนาใบหย่าของผู้ลาศึกษาและผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) 
   -  สําเนาใบมรณะบัตร บิดา   มารดา  กรณีผู้ค้ําประกันตามข้อ 2.3.1 หรือ 2.3.2 

-  ประกาศ/ ระเบียบ / กําหนดการเปิด – ปิด การศึกษา / คู่มือหลักสูตรของสถานศึกษา 

  2.5 งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัด นครราชสีมา 
ดําเนินการขออนุมัติให้ข้าราชการลาศึกษาฯ พร้อมจัดทําคําสั่งอนุมัติให้   ข้าราชการลาศึกษาฯเสนอ 
ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่5 จังหวัด นครราชสีมา หรืออธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อพิจารณา
อนุมัติ  

  2.6 งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสมีา  จัดทํา
หนังสือส่งตัวเพื่อส่งตัวข้าราชการเข้าศึกษา ณ สถาบันที่ได้รับการอนุมัติ   
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3.  ข้อปฏิบัติขณะศึกษา 

 3.1   ผู้ลาศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาใหส้ํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ทราบ
ทุกภาคการศึกษาหากไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันควร ผู้อนุมัติอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษาหรือ
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกรณี 

 3.2   ในระหว่างศึกษา  หากผู้ลาศึกษามีความประพฤติเสียหาย  ผู้อนุมติัอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษา
และผู้นั้นต้องกลับไปปฏิบัติราชการทันที 

 3.3   ในกรณทีี่มีการศึกษาซ้าํช้ันโดยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตามและต้องใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาของ
หลักสูตรทีส่ถานศึกษานั้น ๆ กําหนด  ผู้อนมุัติอาจพิจารณาอนุมัติให้ลาศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มได้อีกตามความ
จําเป็น  1  ภาคการศึกษา  รวมแล้วไม่เกิน  2  ครั้ง  หรือไม่เกิน  1  ปีการศึกษา  และจะต้องมีหนังสือรับรอง
จากสถาบันการศึกษาว่าจําเป็นต้องใช้เวลาเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนด 

 
4.  ข้อปฏิบัติหลังสําเร็จการศึกษา 

4.1  เมื่อสําเร็จการศึกษาให้นําหลักฐานการสําเร็จการศึกษาไปรายงานตัว  กลับเข้าปฏิบัติราชการ
ภายใน  7  วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่สําเร็จการศึกษา  ที่งานพัฒนาบุคลากร  และรับใบส่งตัวกลับที่งานการ
เจ้าหน้าที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา               

 4.2  รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานต้นสังกัดทําหนังสือแจ้งผลการ
รายงานให้กองการเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ภายใน  3 วันทําการ นับแต่วันที่กลับมารายงานตัว ผู้กลับจาก
การศึกษาจัดส่งสําเนาวุฒิบัตรให้หัวหน้าหน่วยงาน และสําเนาให้งาน   การเจ้าหน้าที่   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อลงทะเบียนประวัติในกพ.7 และดําเนินการเรื่องปรับ
วุฒิการศึกษาต่อไป 

 4.3 ผู้สําเร็จการศึกษาต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา 2  เท่า  ของระยะเวลาการศึกษา   จึง
จะมีสิทธิขออนุมัติลาศึกษาในปีการศึกษาต่อไปได้ 

4.4 ผู้สําเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี  ต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัย  

จํานวน 2 ฉบับให้งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา และกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
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การลาศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ 
1.ข้อปฏิบัติก่อนการสมัครสอบ 

1.1 ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ  สามารถศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษได้จากการประชาสัมพันธ์
การศึกษาในเวปไซต์ของงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  หรือ
จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

1.2 กรอกใบแสดงความจํานงเพื่อขออนุมัติสมัครสอบเข้าศึกษานอกเวลาราชการโดยระบุหลักสูตร  
สาขาวิชา ระยะเวลาที่ใช้ในการลาศึกษาและสถาบันการศึกษาตามความเป็นจริง (วิธีลาศึกษา 2)  เสนอ
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานตามระดับขั้น   เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนากําลังคนระดับอําเภอพิจารณาอนุมัติใน
ขั้นต้น  และเสนอผู้บังคับบัญชาระดับต้นลงนามให้ความเห็นชอบ   ในการลาศึกษา  ภายใน  ตุลาคม ของทุกปี    
หน่วยงานสรุปรายชื่อผู้ขออนุมัติสมัครสอบ  หลักสูตร  สาขาวิชา  ระยะเวลาการศึกษา  สถาบันการศึกษา  
พร้อมรวบรวมใบแสดงความจํานงลาศึกษาฯ  ส่งสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ภายใน 
พฤศจิกายน  ของทุกปี 

1.3 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรระดับ
หน่วยงานพิจารณาตรวจสอบ    แก้ไข   ลงนาม   และเสนอผู้อํานวยการลงนามอนุมัติ  และแจ้งผลการอนุมัติให้
สมัครสอบแก่หน่วยงาน 

 

2.ข้อปฏิบัติหลังสอบได้ 

2.1 เมื่อสอบคัดเลือกได้  มีสิทธิเข้าศึกษา ให้นําหลักฐานการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา           
ภาคพิเศษ  พร้อมบันทึกการขออนุมัติศึกษาต่อนอกเวลาราชการ  โดยระบุหลักสูตร  สาขาวิชา  ระยะเวลา
การศึกษาให้ครบถ้วน  เสนอผู้บังคับบัญชาระดับต้นลงนามให้ความเห็นชอบ และหน่วยงานรวบรวมส่งให้งาน
พัฒนาบุคลากร  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2.2 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ลงทะเบียนผู้ลาศึกษานอก
เวลาราชการ 

3.ข้อปฏิบัติขณะศึกษา 
  ในระหว่างศึกษา  หากผู้ศึกษาต้องศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานในเวลาราชการ  อนุมัติให้ไปราชการ          
ได้โดยไม่เป็นวันลา  ไม่เกิน  30  วันทําการ  ทั้งนี้ต้องผ่านขั้นตอนการลาศึกษาที่ได้กําหนดไว้ข้างต้น                    
ผู้ใดไปศึกษาโดยไม่ผ่านขั้นตอนดังกล่าว  หากจะใช้เวลาราชการในการศึกษาต้องบริหารจัดการเวลา                  
ของตนเอง  เช่น ลากิจ  หรือ ลาพักผ่อน 
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แนวทางการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะทํางานพัฒนาทรัพยากร

บุคคล กําหนดแนวทางการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก โดยสรุปดังนี้  
o พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในแต่ละตําแหน่งตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกําหนด 
o พิจารณาหลักสูตรการอบรมจากกรอบสาระของหลักสูตรกลางตามที่ก.พ. กําหนดให้นําไปใช้

ในการพัฒนาข้าราชการ 
o พิจารณาหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรที่กรมควบคุม

โรคกําหนดซึ่งกําหนดไว้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพในมาตรฐานที่ 1 เรื่องหลักสูตร (หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรม กรมควบคุมโรค, 2555) ซึ่งประเด็นในการวิเคราะห์ความสอดคล้องเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม 
ประกอบด้วย 

1. นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมควบคุมโรค 
2. แผนยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค 
3. แผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคลากร กรมควบคุมโรค 
4. แผนปฏิบัติราชการของสํานักโรคติดต่อทั่วไป 
5. ภารกิจ อํานาจหน้าที่ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป 
6. สมรรถนะข้าราชการ กรมควบคุมโรค 
7. เส้นทางก้าวหน้าของตําแหน่งประเภทต่างๆที่กรมควบคุมโรคกําหนด (ตามหนังสือกรม

ควบคุมโรค ที ่สธ 0402.2/ว 570 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553 
o พิจารณาหลักสูตรที่สนับสนุนองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการดําเนินงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์  
o ประชาสัมพันธ์หลักสูตรข้างต้น ให้หน่วยงานต่างๆภายในสํานักฯทราบ เพื่อให้บุคลากร

แสดงความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามแบบฟอร์มที่กําหนด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป หลักสูตรที่
ประสงค์เข้ารับการอบรม เหตุผลความจําเป็นในการเข้ารับการอบรม และการนําองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบพิจารณาเสนอบุคลากรที่มีความจําเป็นเข้ารับ 
การอบรม 

o กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร พิจารณาบุคลากรที่แสดงความประสงค์เข้ารับ 
การอบรมตามเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ (องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการดําเนินงาน) และสมรรถนะที่จําเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน (ตามแนวทางกรมฯ) และเสนอขออนุมัติต่อผู้อํานวยการสํานักฯ ต่อไป 
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งานพัฒนาทัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาองค์กร แจ้งเวียนผู้สนใจ และต้องการลาศึกษาตอ่
ทุกระดับ ท้ังภาคปกติ และภาคพิเศษรายปี  

งานพัฒนาทัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาองค์กร  
รวบรวม สรปุข้อมูล เสนอคณะกรรมการ HRD ของหน่วยงานพิจารณา 

งานพัฒนาทัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาองค์กร  
จัดแผนพัฒนาบุคคลากรกรณีลาไปศึกษาต่อรายปีของหน่วยงาน (ตุลาคม)  

เสนอที่ผู้อํานวยการอนมุัติ 

ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร กรณีลาไปศึกษาต่อ 



 17

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
            
            
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปขั้นตอนการขออนุญาตลาไปสมัครสอบ กรณีลาไปศึกษาต่อ 

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาองค์กร ตรวจสอบคณุสมบัต ิสาขาวิชาและระดบั
การศึกษาที่ผู้ประสงค์จะขอลาไปสมคัรสอบให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนา

บุคคลากรของหน่วยงาน/แผนแมบ่ทพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมควบคุมโรค 

งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
แจ้งผลการพิจารณาอนญุาตให้ผู้สมัครทราบ 

(พฤศจิกายน) 

ผู้ได้รบัการอนุมัติไปสมัครสอบคดัเลือกเข้าศึกษา 
(พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ุ) 

ผู้ขออนุญาตลาสมัครสอบ จะต้องดําเนินการขออนุญาตลาไปสมัครสอบเพื่อศึกษาต่อ 
ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด โดยใหแ้นบปฏิทินการศกึษาที่ระบุรายละเอียดของหลักสูตรที่สมัคร

สอบ เสนอผู้บังคับบญัชาตามลําดับโดยยื่นแสนอเรือ่งมาที่   
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาองค์กร  

ตรวจสอบรายชื่อตามสาขาที่อยู่ในแผนพัฒนาบคุคลากรของหน่วยงาน  

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประสานงาน งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไป ตรวจสอบคุณสมบัติเสนอผู้บริหารหน่วยงาน 

กรณีคุณสมบัติไม่ครบถว้น เสนออธิบดีกรมควบคุมโรคเพื่อขออนุญาตไปสมัคร

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
รวบรวมรายชื่อนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของหน่วยงานพิจารณา 

และสรปุผลการพิจารณาแจ้งกลับผูข้ออนุญาตลาสมัครสอบ  
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ผู้จะขอลาศึกษารายงานผลการสอบให้ผูบ้ังคับบัญชาได้รับทราบ 
พร้อมแนบหลกัฐานการประกาศผลของสถาบันการศึกษาพร้อมจัดทาํใบลาศึกษาหรือฝึกอบรม (แบบ ศน.

1) จํานวน 2 ชุด ต่อหนึ่งปกีารศึกษา 

งานการเจา้หน้าที่ กลุ่มบรหิารงานทั่วไป ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมแจ้งผลต่อ ผู้จะขอ
ลาศึกษา และแจ้งงานพัฒนาบุคลากร กลุม่พัฒนาองค์กร 

งานการเจา้หน้าที่ กลุ่มบรหิารงานทั่วไป  ตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งให้ข้าราชการเข้าทาํสญัญาลาศึกษาและ
สัญญาค้าํประกันได้ที่ สคร.5 นครราชสีมา 

*สามารถดาวโหลดสญัญาลาศึกษา (แบบ ศน.2) และสญัญาค้ําประกนั (แบบศน.3) 
          ได้ที่เวปไซต ์http://www.dpck5.com/  

เสนอคาํสั่งลาศึกษา เพื่อขอรับการอนุมัติต่อ ผอ.สคร.5 / อธิบดีกรมควบคุมโรค 
(พฤษภาคม) 

งานการเจา้หน้าที่  กลุ่มบรหิารงานทั่วไป ส่งคําสั่งลาศกึษาประจาํปีให ้ 
สคร.5/กรมควบคุมโรค 

(พฤษภาคม) 

ขั้นตอนการลาไปศึกษา/ฝึกอบรม 
(กรณีสามารถสอบได้และได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา) 

งานการเจา้หน้าที่  กลุ่มบรหิารงานทั่วไป ทําหนังสือสง่ตัว แจ้ง
สถาบนัการศกึษา 
( พฤษภาคม ) 
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6. เอกสารอ้างอิง (Reference Document) 

เขียนแบบแสดงความจํานงเข้ารับการอบรมระยะสั้น(แบบ HR1/3) 
พร้อมแนบรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรตามสมรรถนะส่วนที่ขาด( Core & Technical Competency) 

หลักสูตรเก่ียวข้องกับองค์
ความรู้ที่จาํเปน็ต่อการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์และงาน
หลักสูตรเก่ียวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน 

งานทรัพยากรบุคคล รวบรวมสรุปรายชื่อ หลักสูตร เพื่อเสนอ 
คณะกรรมการพัฒนาทรพัยากรบคคลพิจารณา 

งานทรัพยากรบุคคล เสนอผลการพจิารณา ต่อผอ.สคร.5 เพื่ออนุมัติ 

งานทรัพยากรบุคคล แจ้งผลการพิจารณาการขอฝึกอบรมระยะสัน้กลบัให้ผู้
ประสงคข์อฝกึอบรมระยะสัน้ 

ผู้เขา้อบรม 
- ส่งใบสมัครดว้ยตนเองตามหน่วยงานที่จดัอบรมนั้นๆ พร้อมสาํเนาใบตอบรับส่งกลับ 
- ดําเนินการขออนุมัติไปราชการ ยืมเงินทดรอง และตัดงบที่งานการเงิน โดยระบใุชง้บประมาณ HR  
ภายหลังอบรมเสร็จ 
- ส่งแบบประเมินผลการอบรม/สัมมนาภายนอก และบทสรุปผู้บริหารหลังอบรม (แบบ HR2/3)  
ส่งภายใน 2 สปัดาห์  พร้อมส่งสาํเนา ตัดงบ ส่งมาทีง่านทรัพยากร กลุม่พัฒนาองค์กร 

แผนผังขอฝึกอบรมระยะสั้น ประจําปี 
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1)  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 
2543 และตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0706.6 ว 6 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2546 
2)  คําสั่งกรมควบคุมโรคที่ 612 / 2552 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2552 เรื่อง มอบอํานาจการ
อนุมัติหรือการอนุญาตเกี่ยวกับการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ  และการลงนามเป็นผู้รับ
สัญญา  
3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
4) แบบฟอร์ม HR 4/7: แบบติดตามผลหลังการฝึกอบรมสาํหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม 
    (ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา) ที่ใช้ในการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  
    แบบฟอร์ม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ (Form) 
แบบการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ 

1)   ใบลาไปศกึษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ                   (แบบ ศน.1) 

2)   สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ     (แบบ ศน.2) 

3)   สัญญาค้ําประกันผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝกึอบรมภายในประเทศ   (แบบ ศน.3) 

4)   แบบขอแสดงความจํานงเข้ารับการอบรมระยะสั้น     (แบบ HR1/3) 

5)   แบบประเมินผลการฝึกอบรม/สัมมนาภายนอก     (แบบ HR2/3) 

6)   แบบติดตามผลหลังการฝึกอบรมสําหรบัผู้ผ่านการฝึกอบรม    (แบบ HR3/3) 

      (ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา)                             



แบบ ศน. 1 

ใบลาไปศกึษาหรือฝกอบรมภายในประเทศ 
 
       เขียนที่ ...........................................................…. 
      วันที่ .......... เดือน ..........................….. พ.ศ. ................... 

เรื่อง  ขออนุมติัลาไปศึกษาหรือฝกอบรมหลักสูตร/สาขาวิชา ............................................... 

เรียน  ................................................................ 

  ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว ..................................................................... เกิดวันที่ ............ 
เดือน ............................. พ.ศ. ............... อายุ ........... ป ........... เดือน ........... วัน  (นับถึงวนัเปดการศึกษา) 
รับราชการเปนขาราชการพลเรือน  ต้ังแตวนัที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ................ ปจจุบนัดํารง
ตําแหนง ..................................................... ระดับ ........... กอง .................................................................. 
กรม .............................................. กระทรวงสาธารณสุข  หรือโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่ืน ๆ 
(ระบุ) ....................................... จังหวัด ......................................... รวมเวลารับราชการ ........ ป ........ เดือน 
ไดรับเงินเดือน ๆ ละ ........................... บาท  มีความประสงคจะขอลาไปศึกษาหรือฝกอบรมหลักสูตร/สาขาวิชา 
........................................................ ณ (ช่ือสถานศึกษา) ............................................................. มีกําหนด 
......... ป ........ เดือน  การศึกษาหรือฝกอบรมจะเริ่มในวันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ................ 
ถึงวันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ................ 

  ครั้งสุดทายขาพเจาไดลาไปศึกษาหรือฝกอบรมภายในประเทศ  ในหลักสูตร/สาขาวิชา 
........................................................ ณ (ช่ือสถานศึกษา) ........................................................... ต้ังแตวันที่  
........... เดือน ............................. พ.ศ. ................ ถึงวันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ................ 

  ขาพเจาไดรับทราบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการใหขาราชการลาไปศึกษาและ 
ฝกอบรมภายในประเทศแลว  และจะปฏบิัติตามระเบียบดังกลาวโดยเครงครัด 

  ขาพเจามีรางกายสมบูรณ  ขณะนีม้ิไดเจบ็ปวยอยางใด  และเห็นวาหลักสูตร/สาขาวิชา 
ที่ขาพเจาขอลาไปศึกษาหรือฝกอบรมน้ีจะเปนประโยชนแกราชการ  คือ .......................................................... 
................................................................................................................................................................. 

.                 ขอแสดงความนับถอื 

     (ลงชื่อ)  ...................................................... 
      (....................................................) 
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คํารับรองของผูบังคบับญัชาช้ันตน (ผูอํานวยการกอง  หรือเทียบเทาขึน้ไป) 
 
  ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………….. ตําแหนง 
………………….………………… ขอรับรองวา  ตามที่ นาย/นาง/นางสาว ….…………………………….……
ขออนุมัติไปศึกษาหรือฝกอบรมหลักสูตร/สาขาวิชา ...................................................... มีความสาํคัญและเปน 
ประโยชนแกทางราชการ  คือ ............................................................... เมื่อสําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมแลว 
จะใหปฏิบัติงานใหตรงกับวิชาที่ผูน้ีไดไปศึกษาหรือฝกอบรม  และเมื่อไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาหรือฝกอบรม
แลว  จะไมเกิดความเสียหายแกทางราชการ  จะไมต้ังอัตรากําลังเพ่ิม  และไมเกนิจํานวนขาราชการที่ไปศึกษา
หรือ ฝกอบรมสําหรับปนี้  
 
       (ลงชื่อ) ........................................................ 
                  (.......................................................) 
        .......... / ........................ / ............... 
 
คําส่ัง 
  (     )   อนุมัติ   (     )   ไมอนมุัติ 

  ......................................................................................................................…………… 
.................................................................................................................................................................
. 
       (ลงชื่อ) ........................................................ 
                  (.......................................................) 
              (ตําแหนง) ........................................................ 
        .......... / ........................ / ............... 
 
 
หมายเหต ุ -  ผูขอลาไปศกึษาหรือฝกอบรมจะตองไปทําสัญญากับกรมหรือสวนราชการเจาสังกัดที่มีฐานะ 
                     เทียบเทากรม 
 
 
 
 



- 3 - 

แบบ ศน. 2 

สัญญาของผูไดรับอนมุัตใิหลาไปศึกษาหรอืฝกอบรมภายในประเทศ 
 
         สัญญาเลขที่ ............................… 

  สัญญาฉบับนีท้ําขึ้น ณ ................................................... ตําบล/แขวง ................................. 
อําเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ...................................... เมื่อวันที่ ........ เดือน ...................…. 
พ.ศ. ............... ระหวางกรม ......................................... กระทรวงสาธารณสุข  โดย ...................................... 
................................................................................ ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่ง  กับ 
นาย/นาง/นางสาว .................................................… เกิดเมื่อวันที่ ........ เดือน ....................…. พ.ศ. ............  
อายุ ............ ป  เปนขาราชการพลเรือน .................................................. ระดับ .......... ขัน้ ................... บาท  
ตําแหนง ..................................................…………… สังกัด ..................................................…………….. 
กอง .............................................................. กรม ..................................................... กระทรวงสาธารณสขุ  
หรือโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัด/อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................ จังหวัด ...........................…. 
ที่อยูตามทะเบียนบานเลขที่ ................ ซอย ......................................... ถนน ............................................... 
ตําบล/แขวง .................................... อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ....................................... 
โทรศัพท ................................ ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “ผูใหสัญญา”  อีกฝายหนึ่ง 

  โดยที่ผูใหสัญญาเปนผูไดรับอนุมัติจากผูรับสัญญาใหไปศึกษาหรือฝกอบรมภายในประเทศ    
คูสัญญาไดตกลงกันมขีอความดังตอไปนี ้

  ขอ 1  ผูรับสัญญาอนุมัติใหผูใหสัญญาไปศึกษาหรือฝกอบรมภายในประเทศ 
ระดับ .............................. หลักสูตร/สาขาวิชา ............................................................. ณ (ช่ือสถานศกึษา) 
................................................... มีกําหนด ......... ป .......... เดือน  นับตั้งแตวันที่ ........ เดือน ...................... 
พ.ศ. ............... จนถึงวันที่ ........ เดือน ...................... พ.ศ. ............... 

  ขอ 2  ในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม  ผูใหสัญญาจะตอง
รักษาวนัิยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของขาราชการหรือคําสั่งของทางราชการของผูรับสัญญา
และของสถานศึกษาที่ผูใหสัญญาศึกษาหรือฝกอบรม  ตลอดจนกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่งอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวกับขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรมและเกี่ยวกับการจายเงินเดือนระหวางลาไปศึกษาหรือฝกอบรม   
ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวนัทาํสัญญานี้  และที่จะออกใชบังคับตอไปโดยเครงครัด  และใหถอืวากฎหมาย  
ระเบียบ  ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนัน้เปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี ้
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  ผูใหสัญญาจะตองไมประพฤติตนในทางเปนปฏิปกษตอการศึกษาหรือฝกอบรม  และจะตั้งใจ
ศึกษาเลาเรียนดวยความวิริยะอุตสาหะเพื่อใหสําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมโดยเร็ว 

  ในกรณีที่ผูใหสัญญามีกิจธรุะจําเปนหรือเจ็บปวยหรือมกีรณีอ่ืนใดที่ผูใหสัญญาไมอาจไปศกึษา
หรือฝกอบรมตามปกติได  ผูใหสัญญาจะตองยื่นใบลาตอสถานศึกษาและในกรณทีี่ลาเกินกวา 15 (สิบหา) วนั   
ผูใหสัญญาจะตองยื่นใบลาตอผูรับสัญญา  ตามระเบียบวาดวยการลาของทางราชการดวย 

  ผูใหสัญญาจะตองไมพักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา  โดยมิไดรับความ 
เห็นชอบจากผูรับสัญญากอน  และจะตองรายงานผลการศึกษาใหผูรับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงาน
และตามระยะเวลาที่ผูรับสัญญาหรือทางราชการกาํหนด 

  ขอ 3  ในกรณีที่ผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือในกรณีที่ผูรับสัญญา
พิจารณาเห็นวา  ผูใหสัญญาไมอาจจบการศึกษาหรือฝกอบรมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือการศึกษาหรือ
ฝกอบรมของผูใหสัญญาตองยุติลงดวยประการใด ๆ หรือผูรับสัญญาไมอนุมัติใหผูใหสัญญาศึกษาตอไมวากรณี
ใด ๆ หรือมีความจําเปนตองเรียกผูใหสัญญากลับมาปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ  ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการ
อนุมัติตามสญัญานีไ้ดทนัที  และมีสิทธริะงับซ่ึงเงินเดือนหรือเงินทุน  รวมทั้งเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือหรือ
เงินเพิ่มอ่ืนใด  และผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติ  ดังนี้  

3.1 รายงานตัวกลบัเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอผูรับสัญญาหรือผูบังคับบัญชา 
ช้ันตนของผูใหสัญญาทันท ี

3.2 เขาปฏิบัติราชการในกรม .................................................... กระทรวงสาธารณสขุ  
หรือกระทรวง  ทบวง  กรมอ่ืนที่ผูรับสัญญาเห็นสมควร  เปนระยะเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
หรือฝกอบรม 

3.3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาเคยไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม  และยังปฏิบัติราชการ 
ไมครบระยะเวลาตามสัญญา  ผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติราชการ  โดยนับระยะเวลาที่ยังขาดอยูตามสัญญาเดิม
ตอกับระยะเวลาที่ตองปฏิบัติราชการตามสัญญานี้ดวย 

ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามขอ 3.1, 3.2 และ 3.3  
ผูใหสัญญายนิยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น 

  ขอ 4  เม่ือผูใหสัญญาสําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรม  ทั้งนี้  ไมวาจะสําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาตามขอ 1 หรือไม  ผูใหสัญญาจะตองกลับมาปฏิบัติราชการในกรม ................................................. 
กระทรวงสาธารณสุข  หรือในกระทรวง  ทบวง  กรมอ่ืนตามที่ผูรับสัญญาเห็นสมควรในทันที  เปนเวลาไมนอยกวา
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาหรือฝกอบรม 
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  ขอ 5  ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 3.2  หรือขอ 4  หรือผูใหสัญญาไมกลบัมาปฏิบัติ 
ราชการไมวาดวยเหตุใด  ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน  เงินทุนที่ไดรับระหวางศกึษาหรือฝกอบรม  และเงิน
ชวยเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจายใหผูใหสัญญาในระหวางศึกษาหรือฝกอบรมคืนใหแกผูรับสัญญา  นอกจากนี้  
ผูใหสัญญาจะตองจายเงินเปนเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาอีกหนึ่งเทาของเงินที่ผูใหสัญญาจะตองชดใชคืนดังกลาว  
เวนแตผูไดรับอนุมัติใหไปศกึษาหรือฝกอบรมแพทยประจําบานในสาขาจกัษวุิทยา  โสต  นาสิกลาริงซวิทยา  
และตจวิทยา  ใหชดใชเปน 3 เทาของเงินเดือน  คาจาง  และเงินพิเศษอ่ืน ๆ ทีไ่ดรับทั้งหมดระหวางศกึษาหรือ 
ฝกอบรม  บวกกับดอกเบี้ยรอยละ 15  ของเงินเดือนที่ไดรับท้ังหมด  และรวมทั้งเงินที่จะตองชดใชทุนตามสัญญา
การเปนนักศึกษา  เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตรดวย 

  ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการไปบางแลว  แตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ 3.2 
หรือขอ 4   เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคกอนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขา
ปฏิบัติราชการ 

  ขอ 6  เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามสญัญาน้ี  ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับสัญญา
จนครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน   นับแตวันไดรับแจงจากผูรับสัญญา  หากผูใหสัญญา  
ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน  ทั้งนี้  จะโดยความยินยอมของผูรับสัญญาหรือไม
ก็ตาม  ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ตอป  ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระ  นับแต
วันครบกาํหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน 

  ขอ 7  ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลบัเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบ
กําหนดระยะเวลาตามขอ 3 หรือขอ 4  เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุราชการหรือในกรณีทีผู่ใหสัญญา
ถูกสั่งใหออกจากราชการหรอืลาออกเนื่องจากเจ็บปวยทพุพลภาพ  เปนคนไรความสามารถ  เปนบุคคลวิกลจริต
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความในขอ 5 วรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวแตกรณี  
แตทั้งนี้  ถาผูใหสัญญาไปทาํงานอืน่ในระหวางระยะเวลา …….. (………) ป  นับแตวันทีผู่ใหสัญญาจะตองกลับ
เขาปฏิบัติราชการ หรือวันทีผู่ใหสัญญาไดออกจากราชการหรือลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูใหสัญญายังคง
ตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับ  ตามขอ 5 วรรคหนึ่งหรอืวรรคสองแลวแตกรณี  เวนแตผูรับสัญญาจะพิจารณา
เห็นวา  มีเหตุอันควรใหผูใหสัญญาพนความรับผิด 

  ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรมหรือในระหวางระยะเวลา
ที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการตามขอ 3 หรือขอ 4 ถาผูใหสัญญาประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษ
ไลออกหรือปลดออกจากราชการ  ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญา  เปนจํานวนเงิน 
ทั้งหมดหรือลดลงตามสวน  เชนเดียวกับสัญญาขอ 5 
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  ขอ 8  ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้  ผูใหสัญญา
ยอมใหผูรับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ  และ/หรือเงินอ่ืนใดที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการ  เพ่ือ
ชดใชเงินที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบตามสัญญานีไ้ด 

  ขอ 9  ในวันทาํสัญญานี้  ผูใหสัญญาไดจัดให ……………………………………… ทําสัญญา
คํ้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญาน้ีของผูใหสัญญาดวยแลว 

  ในกรณีผูคํ้าประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษา 
ใหลมละลาย  หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูคํ้าประกัน  ผูใหสัญญาจะตองจัดใหมีผูคํ้าประกัน
รายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน  ภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน  นับแตวันที่ผูคํ้าประกนัเดิมถึงแกความตาย  
หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาใหลมละลายหรือวันที่ผูใหสัญญาไดรับแจงจากผูรับ
สัญญาใหเปลี่ยนผูคํ้าประกันแลวแตกรณี  ถาผูใหสัญญาไมสามารถจัดใหมีผูคํ้าประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ํา
ประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว  ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุมัติตามสัญญานีไ้ด  เวนแตผูรับสัญญา
ต้ังคณะ-กรรมการขึน้ตรวจสอบแลวเหน็วา  ผูใหสัญญาเปนผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมติัใหผูใหสัญญา
ศึกษา 
หรือฝกอบรมตอโดยไมมีผูคํ้าประกนักไ็ด 

  หนังสือฉบับนีท้ําขึ้นไว 2 (สอง) ฉบับ  มีขอความถกูตองตรงกัน  ผูใหสัญญาไดอานเขาใจ 
ขอความในสญัญานี้โดยละเอียดตลอดแลว  จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและผูใหสัญญา 
ยึดถือไว 1 (หนึ่ง) ฉบับ  ผูรับสัญญายึดถอืไว 1 (หนึ่ง) ฉบับ  และใหผูรับสัญญาสงสําเนาสัญญาเก็บไวท่ี 
กรมบัญชีกลาง 1 (หนึ่ง) ฉบับ 
 
      ลงชื่อ ……………………………………… ผูใหสัญญา 
               (…………………………………….) 

      ลงชื่อ ……………………………………… ผูรับสัญญา 
               (…………………………………….) 

      ลงชื่อ ……………………………………… พยาน 
               (…………………………………….) 

      ลงชื่อ ……………………………………… พยาน 
               (…………………………………….) 
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  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ………………………………………….. คูสมรสหรือผูปกครองของ
นาย/นาง/นางสาว ……………………………….. ยินยอมให นาย/นาง/นางสาว ………………………………… 
ทําสัญญาฉบบัน้ีได 
 
      ลงชื่อ ……………………………………… ผูใหความยินยอม 
               (…………………………………….) 

      ลงชื่อ ……………………………………… พยาน 
               (…………………………………….) 

      ลงชื่อ ……………………………………… พยาน 
               (…………………………………….) 
 
  ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส  (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา)  ในขณะทําสัญญานี ้
 
      ลงชื่อ ……………………………………… ผูใหสัญญา 
               (…………………………………….) 

 

หมายเหต ุ (1)  ผูรับสัญญา  หมายถึง  กรม  โดยอธิบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนาม 
(2) ใหผูทาํสัญญาค้ําประกนั  ลงชื่อเปนพยานในสัญญาดวย 
(3) ใหผูใหสัญญาลงชื่อกํากับไวในสัญญาทกุหนา 
(4) ถาผูใหสัญญาเปนผูมีคูสมรส  ตองใหคูสมรสลงชื่อใหความยินยอมในสัญญาดวย 
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แบบ ศน. 3 

 
สัญญาค้ําประกันผูที่ไดรับอนุมตัิใหลาไปศึกษาหรือฝกอบรมภายในประเทศ 

 
        ทําที่ …………………………………………. 
       วันที่ ……. เดือน …………………. พ.ศ. …………… 
 
  ตามที่ นาย/นาง/นางสาว …………………………………………… ซึ่งตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา 
“ผูใหสัญญา” ไดรับอนุมัติจาก ………………………………………… ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” 
ใหไปศึกษาหรอืฝกอบรม ณ …………………………………………………. ตามสัญญาเลขที ่………………… 
ลงวันที่ ……………………………………….. ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “สัญญาอนุมัติ” นั้น 

  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ………………………………………. ผูคํ้าประกัน นาย/นาง/นางสาว  
……………………………… อายุ ……… ป อาชีพ …………………… ตําแหนง …………………….…………. 
สังกัด ……………………………………… ที่อยูตามทะเบียนบานเลขที่ …………. ซอย ………………………... 
ถนน ………………………….. ตําบล/แขวง …………………………….. อําเภอ/เขต ……………………….…... 
จังหวัด ……………………….. โทรศัพท ………………… คูสมรสชื่อ นาย/นาง/นางสาว ………………………... 
……………………………….. เกี่ยวพันกับผูใหสัญญา  โดยเปน ………………….... ซึ่งตอไปในสัญญานีเ้รียกวา 
“ผูคํ้าประกัน”  ตกลงทําสัญญาค้ําประกนัใหไวแกผูรับสัญญา  ดังมีขอความตอไปนี ้

  ขอ 1  ผูคํ้าประกันตกลงผูกพันตนเขาค้ําประกันผูใหสัญญาตอผูรับสัญญาโดยตกลงรวมรับผิด 
ในฐานะเปนลกูหนี้รวมกับผูใหสัญญา  กลาวคือ  ถาผูใหสัญญาปฏิบติัผิดสัญญาอนุมัติไมวาขอหนึ่งขอใดดวย
ประการใด ๆ ผูคํ้าประกันยนิยอมชาํระหนี้ตามขอผูกพนัที่ระบุไวในสญัญาอนุมัติดังกลาวนัน้ทั้งสิ้นทกุประการ  
ใหแกผูรับสัญญาทันที  โดยผูรับสัญญามิจําตองเรียกรองใหผูใหสัญญาชําระหนีก้อน  และผูคํ้าประกันจะรับผิด
ตามสัญญานีต้ลอดไปจนกวาจะมีการชาํระหนี้ครบเต็มจํานวน 

  ในกรณีที่ผูใหสัญญาไดรับอนุมัติจากทางราชการใหขยายเวลาอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทนุ
หรือเงินอ่ืนใดก็ตาม  แมการขยายเวลาอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอนั้น  จะเปนการเปลี่ยนแปลงหลกัสูตร/สาขาวชิา  
ระดับการศึกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิม  และแมวาการขยายเวลาอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอนั้น  ผูรับสัญญา 
ไดแจงหรือมิไดแจงใหผูคํ้าประกันทราบก็ตาม  ใหถือวาผูคํ้าประกันตกลงรับเปนผูคํ้าประกัน  ผูใหสัญญาตอไปอีก
ตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดขยายเวลาอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดังกลาวดวย 
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  ขอ 2  ในกรณีที่ผูรับสัญญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาอนุมัติใหแก
ผูใหสัญญา  โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูคํ้าประกันทราบก็ตาม  ใหถือวาผูคํ้าประกันไดตกลงยินยอมในการ
ผอนเวลา  หรือผอนจํานวนเงินในการชาํระหนีน้ัน้ดวยทกุครั้งและผูคํ้าประกันตกลงมิใหถือเอาการผอนเวลาหรอื
ผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาวเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผูคํ้าประกนัและรับผิดในฐานผูคํ้า-
ประกันตามสญัญานี้ตลอดไป  จนกวาจะมีการชําระหนีค้รบเต็มจํานวน 

  ขอ 3  ผูคํ้าประกันจะไมเพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบอยู
ตามเงื่อนไขในสัญญาอนมุติั 

  สัญญานี้ทําขึน้ 2 (สอง) ฉบับ มีขอตกลงตรงกัน ผูคํ้าประกันไดอานและเขาใจขอความในสัญญา
ฉบับนี้ดีแลว  จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคญัตอหนาพยาน 
 
     (ลายมือช่ือ) ………………………………… ผูคํ้าประกัน 
            (……………………………….) 

     (ลายมือช่ือ) ………………………………… คูสมรสใหความยินยอม 
            (……………………………….) 

     (ลายมือช่ือ) ………………………………… พยาน 
            (……………………………….) 

     (ลายมือช่ือ) ………………………………… พยาน 
            (……………………………….) 
 
  ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส  (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา)  ในขณะทําสัญญานี ้
 
     (ลายมือช่ือ) ………………………………… ผูคํ้าประกัน 
            (……………………………….) 
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หมายเหต ุ (1)  ใหผูไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาหรือฝกอบรมลงชื่อเปนพยานในสญัญาค้ําประกนัดวย 

(2) ผูคํ้าประกันจะตอง 
(2.1)  เปนบิดาหรือมารดาของผูที่ไดรับอนมุัติใหลาไปศึกษาหรือฝกอบรม หรือ 

       (2.2)  ในกรณีไมสามารถจัดหาผูคํ้าประกันตาม (2.1) ได ผูคํ้าประกันจะตองเปนพ่ีหรือ 
นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกนักับผูที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาหรอืฝกอบรม  หรือ 

       (2.3)  ในกรณีไมสามารถจัดหาผูคํ้าประกันตาม (2.1) และ (2.2) ได และคณะกรรมการ 
ที่กรมเจาสังกดัไดพิจารณาแลววา  ผูที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาหรือฝกอบรมมีศักยภาพสูง  ก็ไมตองมีผูคํ้า-
ประกันได หรือใหเปนไปตามหลักเกณฑทีก่ระทรวงการคลังกําหนด 

(3) ใหแนบภาพถายบัตรประจําตัวและสาํเนาทะเบียนบานของผูคํ้าประกนัพรอมสัญญานี ้
(4) ใหผูคํ้าประกนัลงชื่อกํากับไวในสัญญาค้ําประกันทุกหนา 
(5) ถาผูคํ้าประกนัเปนผูมีคูสมรส  ตองใหคูสมรสลงชื่อเปนพยานในสัญญาค้ําประกนัดวย 
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แบบขอแสดงความจํานงเขารับการอบรมระยะสั้น 
วันที่......................................................... 

1. ช่ือ – สกุล ...................................................................................................................................................................... 
2. ตําแหนง............................................................................กลุมงาน............................................................................... 
3. ลักษณะการปฏิบัติงานในปจจุบัน.................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 
4. ช่ือหลักสูตรที่ขอไปฝกอบรม
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
5. หนวยงานทีจ่ัดฝกอบรม................................................................................................................................................ 
6. ระยะเวลาทีท่ําการฝกอบรม.......................................................................................................................................... 
7. คาใชจายในการฝกอบรม...........................................................................บาท 
 7.1 คาลงทะเบียน.............................................................บาท 
 7.2 คาพาหนะ / ที่พัก / เบีย้เล้ียง......................................บาท 
8 ทานจะนําความรู / องคความรูที่ไดมาใชในการพัฒนาตนเอง / งาน อยางไร ( ระบคุวามจําเปนทีต่องฝกอบรม )  
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
9.เอกสารหลักฐานที่ตองสงหลังการฝกอบรม 
  ขาพเจาจะขอสง สรุปรายงานแบบ Excusive summary เสนอผูบริหาร หลังการอบรม 2 สัปดาห และพรอม
ที่จะ Show & Share ทุกบายวันพุธ 
10. ทานเขารับการอบรมระยะสั้น คร้ังสุดทายเมื่อ............................................................................................................. 
ช่ือหลักสูตร...................................................................................................... จัดโดย..................................................... 
 

ลงชื่อ..............................................ผูเขารับการอบรม ลงชื่อ..............................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
      (...................................................)              (...................................................) 
ตําแหนง.......................................................  ตําแหนง....................................................... 
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุมพัฒนาองคกร 

 หลักสูตรสอดคล้องกับภารกิจหน่วยงาน 
  องค์ความรู้ของหลักสูตรสนองความต้องการของ

หน่วยงาน 
  อ่ืนๆ................................................................... 

................................................................................ 
 

ผู้รับเรื่อง................................................. 
(...................................................) 

ตําแหน่ง.............................................. 

ผลการพิจารณา 
 

 อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ 

 
 
ลงชื่อ................................................... 
    (..................................................... ) 
ตําแหน่ง.................................................... 



แนวทางการเขียนบทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
 

..................................................... 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดทําบทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) คือ การสรุป 
สาระสําคัญขององค์ความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรม อย่างคร่าวๆ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคคลทั่วไป ซึ่งไม่ 
จําเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ รับทราบ ดังนั้น บทสรุปสําหรบัผู้บริหาร จึงต้องสั้น กระชบั และ
ได้ใจความ ซึ่งโดยปกตจิะไม่เกิน1 หน้ากระดาษขนาด A4 และใช้ถ้อยคําที่เข้าใจง่าย ไม่เน้นศัพท์เทคนคิ
มากจนเกินไป บทสรุปสําหรบัผู้บริหาร 
 
ควรมีองค์ประกอบ ดังนี ้
- ความจําเป็นของการไปฝึกอบรม 
- ชื่อหลักสตูร / หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม / รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม 
- ผล / องค์ความรู้ ที่ได้จากการฝึกอบรม 
- สิ่งท่ีนําไปต่อยอด หรอืเผยแพร่ 
- ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผลงานวิจัยที่มีต่อกรณใีดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณี 
 

บทสรุปสําหรบัผู้บริหาร อาจมีหลายย่อหน้าในลักษณะเรียงความ ไม่ใช่เขียนเป็นข้อๆ 
หมายเหต ุ   1. ขอให้แนบรปูภาพ จํานวน 2 – 3 รูป ที่มคีุณภาพดีมาด้วย 
      2. สําเนาใบประกาศ ( ถา้มี ) 



แบบประเมินผลการฝกึอบรม/สัมมนาภายนอก 

ชื่อ – นามสกลุ...............................................ตําแหน่ง.................................................กลุ่มงาน.................................... 

หัวข้อที่เข้ารับการฝึกอบรม.................................................... ....................................................................................... 

สถานที่ฝึกอบรม.............. .................................................................................จัดโดย..................................................  

เริ่มวันที่.......................................................ถึงวันที่...........................................ค่าใช้จ่าย............................................. 

โปรดทําเครือ่งหมาย     ลงในชอ่งว่างและแสดงความคดิเห็นของท่าน เพื่อประโยชนใ์นการฝึกอบรมคราวตอ่ไป  

๑  เนื้อหาการฝึกอบรมสอดคล้องกับความตอ้งการและความคาดหมายของท่านมากนอ้ยเพียงใด   

 (      ) มากที่สดุ (      ) มาก  (      ) ปานกลาง  (      ) น้อย 

๒  ท่านสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝกึอบรม มาประยุกต์ใช้งานไดม้ากน้อยเพียงใด    

 (      ) ทั้งหมด  (      ) เกือบทั้งหมด (      ) บางส่วน   (      ) ไม่ได้เลย 

๓  พิจารณาโดยรวมแล้ว   ทา่นเห็นว่าได้รับประโยชน์จากการเข้าฝึกอบรมคุ้มกับค่าใช้จา่ยและเวลาที่เสียไปมากน้อยเพียงใด
  

 (      ) มากที่สดุ (      ) มาก  (      ) ปานกลาง  (      ) น้อย 

๔  ท่านได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมตามหลักสตูรนีอ้ย่างไร       

 ๔.๑  ความรู้ วิชาการ  หลักการใหม่ๆที่จะนาํมาใช้กับงานที่ปฏิบัติ   (โปรดระบุ)    

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 ๔.๒  แนวความคิดและเทคนคิใหม่ๆ ทีส่ามารถนําไปปรับใช้กับงานที่ปฏิบัติ  (โปรดระบุ)    

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

๕  พิจารณาโดยรวมแล้ว  ท่านคิดว่าความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของวิทยากรอยู่ในระดับใด   

 (      ) ดีมาก  (      ) ด ี  (      ) พอใช ้  (      ) ควรปรับปรุง 

๖  หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว  ท่านมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง  ทีจ่ะให้นํามาปรับปรุงเพื่อเป็นประโยชนต์อ่  

    สคร.๕ นครราชสีมา  

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................       

                     ขอขอบคุณในความร่วมมอื   
      คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สคร.๕ นครราสมีา 
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ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป

ชื่อผูประเมิน(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................ตําแหนง...............................

เปนผูบังคับบัญชาของ(นาย/นาง/นางสาว)..............................................ตําแหนง................................

หนวยงาน........................................................................... ผูเขารับการอบรมหลักสูตรขางตน

ตอนท่ี 2  ประเมินความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill)

ทัศนคติ (Attitude) ภายหลังเขารับการอบรม เหมือนเดิม ดีข้ึนมากวาเดิม
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1 คิดวิเคราะห/คิดเปนระบบ/มีความคิดสรางสรรค

2 มีทักษะในการพูด/ส่ือสาร/การนําเสนองาน

3 มีมนุษยสัมพันธท่ีดีในการปฏิบัติงานรวมกับคนอ่ืน

4 มีวินัย/ประพฤติตนในกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรม

5 มีความรอบรูเก่ียวกับงานในหนาท่ี

6 กําหนดวิธีการทํางาน/วางแผนการทํางาน

7 ถายทอดความรู/นโยบาย/ประสบการณ

8 สอนงาน/มอบหมายงาน/ติดตามงาน

9 แนะนํา/ใหคําปรึกษาในงานที่รับผิดชอบ

10 ประสานงานและสรางความรวมมือ

11 แกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ

12 บริหารจัดการทีมงาน/ทํางานเปนทีม

13 ทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ

14 บริหารแผนงาน/โครงการ

15 ปรับปรุงขั้นตอน/วิธีการทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบ

ตอนท่ี 3 การประเมิน การนําผลการฝกอบรมไปใช

1 การนําผลการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

ขอเสนอแนะ................................................

...................................................................... ลงชื่อ...................................

...................................................................... (........................................)

...................................................................... ตําแหนง................................

...................................................................... วันท่ี........./............./...........
ผูประเมิน

หมายเหตุ

1 ผูประเมินหมายถึง ผูบังคับบัญชาท่ีมีหนาท่ีดูแลผูผานการอบรมเหนือขึ้นไป 1 ระดับ

2 กรุณาสงแบบติดตามหลังการฝกอบรมสําหรับผูผานการฝกอบรม

ดวยความขอบคุณ ผูจัดหลักสูตรการฝกอบรม

แบบติดตามผลหลังการฝกอบรมสําหรับผูผานการฝกอบรม

หลักสูตร ................................................................................................................
วันที่ .............................. เดือน......................... พ.ศ. .....................

ความเปลี่ยนแปลง ระดับความพึงพอใจ


