แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลาศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
ของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
……………………………………………………………………………
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร.1013.8.5/ว22 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ดังนี้
ข้อปฏิบัติก่อนไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
1. หน่วยงานวิเคราะห์ความต้องการบุคลากรสาขาต่างๆ และจัดทําแผนฯ ดังนี้
1.1 ระดับปริญญาเอก จัดทําแผนการขอรับจัดสรรบุคลากรสาธารณสุข โควตาระดับปริญญาเอก
(HR 03) พร้อมกําหนดบทบาทภารกิจ/Job description ในอนาคตอย่างชัดเจน เพื่อนํามา
ประกอบการจัดสรรโควตาระดับปริญญาเอกให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น ส่งจังหวัด ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
1.2 ทุกหลักสูตร จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (HR 02) ภายใต้หลักการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ภารกิจของหน่วยงาน ตอบสนองต่อความจําเป็นของหน่วยงานตามหลักการ
Service Plan ในสาขาต่างๆที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง หรือสอดคล้องตามนโยบายจากกระทรวง
สาธารณสุข/เขตสุขภาพที่ 7 โดยให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ผู้อํานวยการโรงพยาบาล/
สาธารณสุขอําเภอ) ลงนามกํากับทุกใบ ทั้งนี้ หน่วยงานที่ไม่มีผู้ประสงค์แสดงความจํานงฯ
ให้ ร ะบุ ว่ า “ไม่ มี ผู้ ป ระสงค์ แ สดงความจํ า นงลาไปศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ฝึ ก อบรม ดู ง าน หรื อ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ” ส่งจังหวัด ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี
2. สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ขอนแก่ น ประกาศรายชื่ อ หน่ ว ยงานที่ ป ระสงค์ รั บ โควตาระดั บ
ปริญญาเอก ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี
3. ผู้แสดงความจํานงสมัครสอบ กรอกใบแสดงความจํานงขออนุมัติไปสมัครสอบเพื่อศึกษาเพิ่มเติม
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ดังนี้
3.1 ระดับปริญญาเอก ผู้แสดงความจํานงฯ สามารถขอแสดงความจํานงกับหน่วยงานที่ผ่านการ
อนุมัติการจัดสรรโควตาระดับปริญญาเอกได้ โดยเมื่อผู้บังคับบัญชาระดับต้นของหน่วยงาน
ต้นสังกัด ลงนามในใบแสดงความจํานงแล้ว จะถือว่าผู้บังคับบัญชาระดับต้นได้อนุมัติและให้
ความเห็ น ชอบในการขอย้ า ยไปปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานที่ มี ก ารจั ด สรรโควตาเมื่ อ จบ
การศึกษากลับมา โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องไม่ขออัตรากําลังทดแทน
3.2 ทุกหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรเฉพาะทาง/การอบรมที่ใช้เวลาตั้งแต่ 10 วันทําการ หรือมี
ค่าใช้จ่ายในการอบรมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
ให้ระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เสนอผู้บังคับบัญชาระดับต้น ลงนามให้ความ
เห็นชอบการขออนุมัติไปสมัครสอบในขั้นต้น ส่งจังหวัด ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี
4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นรวบรวมรายชื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึก
อบรมฯ และนํ าเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนากํ าลังคนด้ านสาธารณสุข จังหวั ด
ขอนแก่น เพื่อพิจารณาอนุมัติฯ
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5. คณะกรรมการฯ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส มั ค รสอบเข้ า ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ฝึ ก อบรม ดู ง าน หรื อ
ปฏิบัติการวิจัย ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
6. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แจ้งผลการอนุมัติการแสดงความจํานงขอสมัครสอบให้
หน่วยงานทุกแห่งทราบ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
หมายเหตุ
1. ข้าราชการที่ประสงค์จะลาไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ จะต้อง
ได้รับการอนุมัติให้ไปสมัครสอบจากคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าอบรม/ศึกษาต่อในหลักสูตร
ต่างๆ จังหวัดขอนแก่น ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น ถึงแม้จะได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา ก็จะ
ไม่พิจารณาอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ยกเว้น กรณีเป็นการ
ฝึกอบรมหลักสูตรที่เปิดใหม่ หรือเป็นนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพที่ 7 หรือมีความจําเป็น
ตาม Service Plan
2. กรณีที่ศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษที่เรียนเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ไม่ต้องทําสัญญาลา
ไปศึกษา แต่กรณีที่หลักสูตรภาคพิเศษมีวันปฏิบัติราชการตามปกติด้วย จะต้องทําสัญญาลาไปศึกษาเฉพาะวัน
โดยนับเวลาเป็นวัน ตามระยะเวลาของหลักสูตร
คุณสมบัติผู้ที่จะลาศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
คุณสมบัติผทู้ จี่ ะลาศึกษาเพิม่ เติม
1. ข้าราชการ พ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต้องเป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และลาศึกษาได้ไม่เกิน 2 ปี
- หลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทาง ทันตแพทย์ประจําบ้าน ต้องรับราชการในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- หลักสูตรแพทย์ประจําบ้าน การลาศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนภายใต้เงื่อนไขการรับ
สมัครแพทย์ประจําบ้านเข้าศึกษาฝึกอบรมรายละเอียดตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละปี
2. มีเวลากลับมาปฏิบัติราชการหลังจากศึกษาเสร็จแล้วเพียงพอที่จะชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ
3. ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป รับรองว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและ
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
4. ในกรณีที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติม จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. ได้รับการอนุมัติให้ไปสมัครสอบ จากคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ฝึกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในหลักสูตรต่างๆ จังหวัดขอนแก่น ยกเว้น กรณีเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรที่เปิดใหม่
หรือเป็นนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพที่ 7 หรือมีความจําเป็นตาม Service Plan
คุณสมบัติผทู้ จี่ ะลาฝึกอบรม
1. เป็นข้าราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว พ้นจากการทดลองปฏิบัติราชการแล้ว
2. การฝึกอบรม ต้องเป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 10 วันทําการเป็นต้นไป หรือการอบรมที่มี
ค่าลงทะเบียนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รวมทั้งหลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรทางการบริหาร โดยถือปฏิบัติ
ขั้นตอนเดียวกับการลาศึกษาต่อภายในประเทศ
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3. การฝึกอบรมของข้าราชการที่ใช้ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใดเกิน 6 เดือน และส่วน
ราชการจะต้ อ งจ่ า ยเงิ น เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก อบรม เกิ น กว่ า 50,000 บาท (เฉพาะ
ค่าลงทะเบียน) ต้องจัดทําสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการลาไปศึกษาภายในประเทศ แบบ ศน.2 และสัญญาค้ํา
ประกัน แบบ ศน.3 พร้อม ผู้ค้ําประกัน ณ กลุ่มกฎหมาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
4. ได้รับการอนุมัติให้ไปสมัครสอบ จากคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ฝึกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในหลักสูตรต่างๆ จังหวัดขอนแก่น ยกเว้น กรณีเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรที่เปิดใหม่
หรือเป็นนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพที่ 7 หรือมีความจําเป็นตาม Service Plan
คุณสมบัติผทู้ จี่ ะไปดูงานในประเทศ
1) เป็นข้าราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว พ้นจากการทดลองปฏิบัติราชการแล้ว
2) เรื่องหรือหัวข้อที่จะไปดูงานต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับงานส่วนราชการนั้น และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
3) การดูงานจะต้องมีระยะเวลาในการดูงานไม่เกิน 7 วัน ในกรณีที่มีระยะเวลาในการดูงานเกิน 7 วัน
ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามให้ถือเป็นการฝึกอบรม
คุณสมบัติผทู้ จี่ ะไปปฏิบัติการวิจัย
1) เป็นข้าราชการที่พ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว และรับราชการติดต่อกันมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3) ส่วนราชการเจ้าสังกัดรับรองว่ามีประสบการณ์ในการวิจัยในเรื่องที่จะทําการวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
4) กรณีที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมหรือปฏิบัติการวิจัยมาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
5) ได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ ไ ปปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย จากคณะกรรมการการพิ จารณาคั ดเลื อกบุ คคลเข้ าศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในหลักสูตรต่างๆ จังหวัดขอนแก่น ยกเว้น กรณีเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรที่
เปิดใหม่ หรือเป็นนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพที่ 7 หรือมีความจําเป็นตาม Service Plan
โดยการปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศให้สว่ นราชการพิจารณาโดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1) ข้าราชการผู้นั้น จะต้องเป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับประเทศแล้วอย่างน้อย 2 ผลงาน
2) เป็นการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยตรง
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการวิจัยจะต้องไม่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณและจะต้องไม่เป็นไป
ในลักษณะว่าจ้าง
4) เป็นการปฏิบัติการวิจัยตามโครงการและแผนปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากส่วน
ราชการเจ้าสังกัดแล้ว
5) ส่ วนราชการจะอนุ มั ติ ให้ ข้ าราชการไปปฏิ บั ติ การวิ จั ยได้ ไม่ เกิ น 2 ปี นั บแต่ วั นที่ เริ่ มไป
ปฏิบัติการวิจัย
4/1. การยื่นหลักฐาน…
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1. การยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติลาจากผู้มีอํานาจ
ให้หน่วยงานดําเนินการยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติล่วงหน้า 30 วัน ก่อนไปศึกษาเพิ่มเติม
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
1.1) การลาศึกษาเพิ่มเติม หรือฝึกอบรมภายในประเทศ ดังนี้
1) ใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ (ศน.1)
1.1) กรณีลาศึกษา ระยะเวลาตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
จํานวน 3 ชุด
1.2) กรณีฝกึ อบรม ระยะเวลา 10 วันทําการขึ้นไป
จํานวน 1 ชุด
หรือมีค่าใช้จ่ายในการอบรมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
2) หลักสูตร/แนวทางการศึกษาเพิ่มเติมของสถาบันที่จะไปศึกษา
จํานวน 1 ชุด
3) หนังสือตอบรับ/หนังสือรับรองผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา จํานวน 1 ชุด
4) หนังสือขออนุมัติลาศึกษาหรือฝึกอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด
จํานวน 1 ชุด
พร้อมบันทึกแสดงเหตุผล โดยมีคํารับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
5) หลักฐานการได้รับอนุมัติให้ไปสมัครสอบฯ จากคณะกรรมการฯ
จํานวน 1 ชุด
(เฉพาะหลักสูตรแพทย์ประจําบ้านและทันตแพทย์ประจําบ้าน)
1) ใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ (ศน.1)
จํานวน 3 ชุด
2) หนังสือรับรองต้นสังกัดจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จํานวน 1 ชุด
3) หนังสือตอบรับหรือหนังสือรับรองผลการสอบคัดเลือก
จํานวน 1 ชุด
- แพทย์ประจําบ้านใช้ประกาศจากแพทยสภา
- ทันตแพทย์ประจําบ้านใช้ประกาศจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
1.2) การลาไปดูงานในประเทศ
1) ใบลาไปปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานในประเทศ
จํานวน 3 ชุด
2) หนังสือขออนุมัติการดูงานจากหน่วยงานต้นสังกัด
จํานวน 1 ชุด
3) บันทึกแสดงเหตุผล รายละเอียดรายละเอียดหัวข้อที่จะไปดูงาน
จํานวน 1 ชุด
พร้อมคํารับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
4) หลักฐานการได้รับอนุมัติให้ไปสมัครสอบฯ จากคณะกรรมการฯ
จํานวน 1 ชุด
1.3) การลาไปปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ดังนี้
1) ใบลาไปปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานในประเทศ
จํานวน 3 ชุด
จํานวน 1 ชุด
2) หนังสือขออนุมัติการดูงานจากหน่วยงานต้นสังกัด
พร้อมบันทึกแสดงเหตุผล การไปปฏิบัติการวิจัย
โดยมีคํารับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
3) โครงการ แผนปฏิบัติการวิจัย
จํานวน 1 ชุด
4) รายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการไปปฏิบัติการวิจัย
จํานวน 1 ชุด
5) หนังสือตอบรับจาก สถาบัน หรือหน่วยงานที่ทําการวิจัย
จํานวน 1 ชุด
6) หลักฐานการได้รับอนุมัติให้ไปสมัครสอบฯ จากคณะกรรมการฯ
จํานวน 1 ชุด
5/2. การทําสัญญา…
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2. การทําสัญญา
ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติไห้ไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ตั้งแต่ 6 เดือน
ขึ้นไป และส่วนราชการต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เกินกว่า 50,000 บาทต่อคน ต้องทําสัญญาตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด และจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา โดยต้องจัดทําสัญญา ดังนี้
1) สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการลาไปศึกษาภายในประเทศ แบบ ศน.2
จํานวน 3 ชุด
2) สัญญาค้ําประกัน แบบ ศน.3
จํานวน 3 ชุด
พร้อมเอกสารประกอบการทําสัญญา
- ผู้ให้สญ
ั ญา (ผู้เรียน)
1) สําเนาบัตรประชาชนผู้ให้สัญญา (ผู้เรียน)
จํานวน 3 ชุด
2) สําเนาใบทะเบียนบ้านผู้ให้สัญญา (ผู้เรียน)
จํานวน 3 ชุด
3) อากรแสตมป์ เพื่อติดในสัญญาค้ําประกัน แบบ ศน.3
จํานวน 20 บาท
4) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีผู้ให้สัญญา (ผู้เรียน) เปลี่ยนชื่อ-สกุล)
จํานวน 3 ชุด
4) สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้ให้สัญญา (ผู้เรียน) สมรสแล้ว)
จํานวน 3 ชุด
5) สําเนาใบหย่า หรือมรณะบัตร (กรณีผใู้ ห้สัญญา (ผู้เรียน) หย่า/หม้าย)
จํานวน 3 ชุด
- ผู้ค้ําประกัน (บิดาหรือมารดาของผู้ที่จะไปศึกษาหรือฝึกอบรม ในกรณีที่ไม่มีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ค้ํา
ประกันให้พี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันเป็นผู้ค้ําประกัน)
1) สําเนาบัตรประชาชนผู้ค้ําประกัน
จํานวน 3 ชุด
2) สําเนาใบทะเบียนบ้านผู้ค้ําประกัน
จํานวน 3 ชุด
3) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีผู้ให้สัญญา (ผู้เรียน) เปลี่ยนชื่อ-สกุล)
จํานวน 3 ชุด
4) สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้ให้สัญญา (ผู้เรียน) สมรสแล้ว)
จํานวน 3 ชุด
จํานวน 3 ชุด
5) สําเนาใบหย่า หรือมรณะบัตร (กรณีผใู้ ห้สัญญา (ผู้เรียน) หย่า/หม้าย)
- สามี หรือ ภรรยาของผู้ค้ําประกัน
1) สําเนาบัตรประชาชนสามี หรือ ภรรยาของผู้ค้ําประกัน
จํานวน 3 ชุด
2) สําเนาใบทะเบียนบ้านสามี หรือ ภรรยาของผู้ค้ําประกัน
จํานวน 3 ชุด
3) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(กรณีสามีหรือภรรยาของผู้ค้ําประกันเปลีย่ นชื่อ-สกุล) จํานวน 3 ชุด
หมายเหตุ
ให้ดําเนินการจัดทําสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ (ศน.2) และสัญญาค้ําประกัน
(ศน.3) พร้อมผู้ค้ําประกัน ณ กลุ่มกฎหมาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 4322 1125 ต่อ 135
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ข้อปฏิบัติระหว่างการลาศึกษาเพิ่ม ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือคําแนะนําของส่วนราชการเจ้าสังกัดรวมทั้งของ ก.พ.
2. การลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ให้ลาได้ไม่เกินระยะของหลักสูตรกําหนดไว้ แต่ให้
ลาครั้งละไม่เกิน 1 ปี (ต้องต่อคําสั่งทุกปีจนกว่าจะจบการศึกษา)
3. จะต้องรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาและเมื่อสิ้นสุดการศึกษา เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการต่อคําสั่ง (ส่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น หรือทาง E-mail: hrd.kkpho.edu@gmail.com) ใน
กรณีที่ไม่รายงานผลการศึกษาฯ โดยไม่มีเหตุอันควร ผู้มีอํานาจอนุมัติอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษา ฝึกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย หรือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควรก็ได้
4. ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดมีความจําเป็นต้องให้ข้าราชการที่ไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย กลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ ข้าราชการผู้นั้นต้องกลับ
เข้าปฏิบัติราชการตามคําสั่งทันที
5. จะต้องดําเนินการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ให้สําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
6. จะเปลี่ ยนแปลงกํ าหนดระยะเวลา สถานศึกษาหรือฝึกอบรม โครงการวิจัย หรือแนว
การศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ไปจากที่ได้รับอนุมัติไว้ได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
6.1 หลักสูตรที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ให้พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกินระยะเวลาของ
หลักสูตรที่สถานศึกษาหรือสถานที่ฝึกอบรมนั้นๆ กําหนดไว้
6.2 หลักสูตรที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ให้พิจารณาอนุมัติได้มีกําหนด 2 ปี สําหรับ
ระดับปริญญาโท และ 4 ปี สําหรับระดับปริญญาเอก หรือเท่ากับระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษากําหนด
ข้อปฏิบัติภายหลังสําเร็จการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
1) เมื่อครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือเมื่อเสร็จจากการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศ จะต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการโดยเร็วทันที นับแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาที่
ได้รับอนุมัติหรือวันที่เสร็จการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรมฯ หากมารายงานตัวช้ากว่ากําหนด จะต้องแนบหลักฐานที่
แสดงเหตุจําเป็นด้วยในวันที่มารายงานตัว และหากวันที่จะต้องมารายงานตัวตรงกับวันหยุดราชการ จะต้องนับ
วันหยุดราชการนั้นเข้ารวมเป็นระยะเวลาที่จะต้องมาปฏิบัติราชการชดใช้ด้วย เนื่องจาก เมื่อยังไม่มีการรายงาน
ตัวเพื่อปฏิบัติราชการ ก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงระยะเวลาลาศึกษา โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1.1) บุคลากรที่สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ให้รายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติราชการ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
1.2) บุ ค ลากรที่ สั ง กั ด โรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลทั่ ว ไป ให้ ร ายงานตั ว กลั บ
เข้าปฏิบัติราชการ ณ โรงพยาบาลต้นสังกัดนั้นๆ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป แจ้งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสําเนาแจ้งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นทราบ
2) ให้นําหลักฐานจากสถานศึกษา แสดงว่าการศึกษา/ฝึกอบรม ฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว มาแสดงเพื่อ
บันทึกรายงานตัวกลับต่อต้นสังกัด เพื่อลงประวัติใน ก.พ.7
7/3) ในกรณีท.ี่ ..
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3) ในกรณีที่เป็นการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีและในกรณี ไปปฏิ บัติการวิจัย ให้
ข้าราชการ ผู้นั้นมอบวิทยานิพนธ์หรือรายงานผลการปฏิบัติการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จํานวน 2 ฉบับ ให้ส่วน
ราชการเจ้าสังกัดภายใน 45 วัน นับแต่วันที่เสร็จจากการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
การขอขยายระยะเวลาลาศึกษา
ในการยื่นเรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาลาศึกษา ต้องดําเนินการล่วงหน้า 30 วันหรือก่อนระยะเวลา
อนุมัติเดิมจะสิ้นสุด โดยสามารถขยายได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา (ไม่เกิน 6 เดือน) รวมแล้วไม่เกิน 2 ครั้ง
หรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา
เอกสารประกอบการพิจารณาขอขยายระยะเวลาลาศึกษา
1) หนังสือขออนุมัติขยายระยะเวลาจากหน่วยงานต้นสังกัด
จํานวน 1 ชุด
2) หนังสือรับรองการขยายระยะเวลาศึกษาจากสถานศึกษา
จํานวน 1 ชุด
3) ใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ (ศน.1)
จํานวน 3 ชุด
4) เอกสารประกอบการทําสัญญา พร้อมผู้ค้ําประกันจัดทําสัญญาตามนัด
จํานวน 3 ชุด
(ศน.2 และ ศน.3) ณ กลุ่มกฎหมาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
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แผนผังการดําเนินการลาไปศึกษาเพิม่ เติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
บุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
................................................................
1.ข้อปฏิบัติกอ่ นการสมัครสอบ
หน่วยงานวิเคราะห์ความต้องการบุคลากรสาขาต่างๆ ในระดับปริญญาเอก เพื่อจัดทําแผนการขอรับ
จัดสรรบุคลากรสาธารณสุข โควตาระดับปริญญาเอก (HR 03) ส่ง สสจ.ขอนแก่น
(ภายในเดือนมีนาคม)
สสจ.ขอนแก่น ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ประสงค์รับโควตาระดับปริญญาเอก
(ภายในเดือนพฤษภาคม)
หน่วยงานวิเคราะห์ความต้องการบุคลากรสาขาต่างๆ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (HR 02)
พร้อมทั้งรวบรวมใบแสดงความจํานงฯ ทุกหลักสูตร ส่ง สสจ.ขอนแก่น
(ภายในเดือนมิถุนายน)

สสจ.ขอนแก่นรวบรวมรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรมฯ และนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนากําลังคนด้านสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาอนุมัติฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติให้บุคลากรมีสิทธิ์ไปสอบตามแผนการศึกษาต่อเนื่อง
(ภายในเดือนตุลาคม)
เสนอรายชื่อผู้ผ่านมติจากคณะกรรมการฯ ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
(จังหวัดขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบอํานาจให้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเป็นผูอ้ นุมัติ)
แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานและผู้สมัคร
(ภายในเดือนพฤศจิกายน)
ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

~9~
2.ข้อปฏิบัติภายหลังสอบได้แล้ว (กรณีลาศึกษา)
ผู้ขอลาศึกษา ยื่นเอกสารกับหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้
1.ใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ (ศน.1)
2.หลักสูตรหรือแนวทางการศึกษาเพิ่มเติมของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา
3.หนังสือตอบรับหรือหนังสือรับรองผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา
4.หนังสือขออนุมัติลาศึกษาหรือฝึกอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมบันทึกแสดงเหตุผล โดยมีคํารับรองจาก
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
5.หลักฐานการได้รับอนุมัติให้ไปสมัครสอบจากคณะกรรมการฯ

หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ทขี่ อลาศึกษา
1. จัดทําหนังสือขออนุมัติลาศึกษา

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่งไปยังกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
2. แจ้งบุคลากรทําสัญญาลาศึกษา
โดยแนบ ศน.2-3 พร้อมผู้ค้ําประกัน
จัดทําสัญญา ณ กลุ่มกฎหมายหลังจาก
ได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ

จัดทําคําสั่งลาศึกษาฯ
เสนอผู้วา่ ราชการจังหวัดขอนแก่นลงนามหรือ
ผู้มีอํานาจอนุมัติ

(กรณีลาตั้งแต่ 6 เดือน และส่วนราชการต้อง
จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เกินกว่า
50,000 บาทต่อคน)

ส่งสําเนาคําสัง่ ลาศึกษา ให้
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และกลุ่มกฎหมาย

กลุ่มกฎหมาย

จัดทําสัญญาลาศึกษาเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้มอี ํานาจ
ลงนาม

จัดทําหนังสือส่งตัวให้แก่สถาบันการศึกษา

หมายเหตุ หากผู้ให้สัญญา (ผู้เรียน) ได้รบั คําสั่งลาศึกษาจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.ขอนแก่นแล้ว

ส่งสัญญาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ให้ดําเนินการติดต่อกลุ่มกฎหมาย สสจ.ขอนแก่น เพื่อจัดทําแบบ ศน.2 และแบบ ศน.3
พร้อมผู้คา้ํ ประกัน

~ 10 ~
3.ข้อปฏิบัติภายหลังสอบได้แล้ว (กรณีลาฝึกอบรม)
ผู้ขอลาฝึกอบรม ยื่นเอกสารกับหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้
1.ใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ (ศน.1)
2.หลักสูตรหรือแนวทางการศึกษาเพิ่มเติมของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา
3.หนังสือตอบรับหรือหนังสือรับรองผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา
4.หนังสือขออนุมัติลาศึกษาหรือฝึกอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมบันทึกแสดงเหตุผล โดยมีคํารับรอง
จากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
5.หลักฐานการได้รับอนุมัติให้ไปสมัครสอบจากคณะกรรมการฯ

หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ทขี่ อลาฝึกอบรม
1.จัดทําหนังสือขออนุมัติลาฝึกอบรม
ส่งไปยังกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
2. แจ้งบุคลากรทําสัญญาฝึกอบรม
โดยแนบ ศน.2-3 พร้อมผู้ค้ําประกัน
จัดทําสัญญา ณ กลุ่มกฎหมาย
(กรณีลาตั้งแต่ 6 เดือน และส่วนราชการต้อง

เสนอผู้วา่ ราชการจังหวัดขอนแก่นลงนามหรือ
ผู้มีอํานาจอนุมัติ
(กรณีลาตั้งแต่ 6 เดือน จะต้องทําคําสั่ง)

จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เกินกว่า
50,000 บาทต่อคน)

กลุ่มกฎหมาย

จัดทําสัญญาลาฝึกอบรมเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
ผู้มีอํานาจลงนาม

ส่งสัญญาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่งหนังสืออนุมัติให้ลาฝึกอบรมไปยัง
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
(กรณีลากรณีลาตั้งแต่ 6 เดือน ส่งคําสั่งให้
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

จัดทําหนังสือส่งตัวให้แก่สถาบันการฝึกอบรม
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4.ข้อปฏิบัติภายหลังลาศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ

บุคลากรสังกัด สสจ.ขอนแก่น

บุคลากรสังกัด รพศ./รพท.

ผู้ที่สําเร็จการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน

ผู้ที่สําเร็จการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน

หรือปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ

หรือปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ

ดําเนินการ ดังนี้

ดําเนินการ ดังนี้

ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ

ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ

ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.ขอนแก่น

ณ โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป ต้นสังกัด

ด้วยตัวเองทันที ภายหลังสําเร็จการศึกษา อบรม ดูงาน

ด้วยตัวเองทันที ภายหลังสําเร็จการศึกษา อบรม ดูงาน

หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ พร้อมหนังสือส่งตัวกลับ

หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ พร้อมหนังสือส่งตัวกลับ

จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่ไปศึกษา และหลักฐานจาก

จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่ไปศึกษา และหลักฐานจาก

สถานศึกษา แสดงว่าการศึกษา/ฝึกอบรม ฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

สถานศึกษา แสดงว่าการศึกษา/ฝึกอบรม ฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป

1.แจ้งหนังสือส่งตัวไป

2.แจ้งหนังสือส่งตัว

1.แจ้งหนังสือส่งตัวไป

2.แจ้งสํานักงาน

สํานักงาน

ไปหน่วยงาน

สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ต้นสังกัด

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอนแก่นทราบ

หมายเหตุ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ ที่สังกัด สสจ.ขอนแก่น ต้องมารายตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการด้วยตัวเอง
ทันทีที่สําเร็จหรือเสร็จสิ้นการศึกษา อบรมฯ แล้ว นับแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือวันที่เสร็จการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
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ภาคผนวก
เอกสาร 1 แบบฟอร์มใบแสดงความจํานงขอสมัครสอบเพือ่ ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย
เอกสาร 2 แบบฟอร์มใบลาไปปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานในประเทศ
เอกสาร 3 แบบฟอร์มใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ (ศน.1)
เอกสาร 4 แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการลาไปศึกษาภายในประเทศ (แบบ ศน.2)
เอกสาร 5 แบบฟอร์มสัญญาค้ําประกัน (แบบ ศน.3)

จัดทําโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0 4322 1125 ต่อ 113
** หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้จาก QR Code ด้านบน หรือเว็บไซต์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
หัวข้อ เอกสาร/แบบฟอร์มงานบุคลากร/แบบฟอร์มที่ใช้ในการลาศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ

