
 
 

 
แบบใบลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
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รายงานการรับทุนศึกษา/ฝกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ประชุม 
ณ ตางประเทศ 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 
1.1 ช่ือ/นามสกุล……………………………………………………………………………………………. 

อายุ………ป วุฒิการศึกษา/สาขา………………………………………………………………………. 
1.2 ตําแหนง. ………………………………………………………………………………………….. 

ช่ือหนวยงาน. ………………………………………………………………………………………….. 
        …………………………………………….
โทรศัพท…………………………………………………. 
        หนาท่ีความรับผิดชอบ………………………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………..…………………………………………………. 
        ……………………………………………………..………………………………………………… 
1.3 แหลงผูใหทุน……………………………..หลักสูตร/สาขา………………………………………….. 

……………………………………………………..…………………………………………………. 
………………………เพ่ือไป    ศึกษา      ฝกอบรม     สัมมนา      ดูงาน       ประชุม 
สถาบัน/ประเทศ……………………………………………………..………………………………… 
……………………………………………………..…………………………………………………. 
ระหวางวันท่ี…………………………………รวมระยะเวลาการรับทุน……ป……..เดือน………วัน 
ภายใตโครงการ ……………………………………………………..………………………………… 
…………………………………ของหนวยงาน……………………………………………………….. 
 

       

สวนท่ี 2 : รายงานเก่ียวกับหลักสูตร                  (แนบรายงานตางหากสงไปดวย) 
2.1 เน้ือหาของหลักสูตร……………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………..…………………………………………………. 
 ……………………………………………………..………………………………………………….. 

2.2 ทานคิดวาหลักสูตรดังกลาวเปนประโยชนตอ ตัวทาน หรือไม 
          เปนประโยชน                                          ไมเปนประโยชน 
         เหตุผลเพราะ……………………………………………………………………………………. 
         …………………………………..……………………………………………………………… 

 



 
สวนท่ี 2 : รายงานเก่ียวกับหลักสูตร (ตอ)
2.3 ทานคิดวาหลักสูตรดังกลาวเปนประโยชนตอ หนวยงาน หรือไม 
          เปนประโยชน                                              ไมเปนประโยชน 

        เหตุผลเพราะ……………………………………………………………………………………. 
               …………………………………..……………………………………………………………………………. 
              ..…………………………………..……………………………………………………………………………. 
              …………………………………..……………………………………………………………………………… 
 
 
สวนท่ี 3 : คาใชจายท่ีไดรับ 
3.1 จากรัฐบาลไทย 

3.1.1 ตั๋วโดยสารเครื่องบิน 
 ไดรับตั๋วโดยสารเครื่องบิน 
           ไป – กลับ                               เท่ียวเดียว 
 ไมไดรับตั๋วโดยสารเครื่องบิน 

3.1.2 คาใชจายอื่น ๆ  
                 คาเบ้ียเล้ียง เดือนละ………….บาท              คาเชาท่ีพัก เดือนละ……………บาท 
                 คาเส้ือผา เปนเงิน…………….บาท              คาหนังสือ เปนเงิน……………..บาท 

 อื่น ๆ (นอกเหนือจากคาใชจายท่ีระบุขางตน)………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 

3.2 จากแหลงทุนตางประเทศ 
3.2.1        ตั๋วโดยสารเครื่องบิน 
 ไดรับตั๋วโดยสารเครื่องบิน 
           ไป – กลับ                               เท่ียวเดียว 
 ไมไดรับตั๋วโดยสารเครื่องบิน 

3.2.2 คาใชจายอื่น ๆ  
                 คาเบ้ียเล้ียง เดือนละ………….บาท              คาเชาท่ีพัก เดือนละ……………บาท 
                 คาเส้ือผา เปนเงิน…………….บาท              คาหนังสือ เปนเงิน……………..บาท 

 อื่น ๆ (นอกเหนือจากคาใชจายท่ีระบุขางตน)………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
 

 
 



 
 
 
สวนท่ี 4 : ขอจํากัด ปญหา และอุปสรรคในการรับทุน 
4.1 เน้ือหาของหลักสูตรเปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไม 
          เปนไปตามท่ีกําหนดไว 
          ไมเปนไปตามท่ีกําหนดไว (ระบุความเบ่ียงเบนของเน้ือหาหลักสูตร)……………………………. 
                …………………………………………………………………………………………………… 
                …………………………………………………………………………………………………… 
4.2  การจัดหลักสูตร (เชน องคประกอบของผูเขารวมหลักสูตร ผูบรรยาย ระยะเวลาหลักสูตร ฯลฯ) 
         ……………………………………………………………………………………………………… 
         ……………………………………………………………………………………………………… 
         ……………………………………………………………………………………………………… 
4.3  การเขารวมหลักสูตรของผูรับทุน (เชน ภาษา พ้ืนความรู ฯลฯ) 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
4.4  ความเปนอยูท่ัวไป (เชน การเดินทาง ท่ีพัก คาใชจาย การใหบริการและการอํานวยความสะดวกของ 

 แหลงผูใหทุน และสถาบันผูจัดหลักสูตร ฯลฯ) 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
        ………………………………………………………………………………………………………… 
4.5 การติดตอประสานงานกับกรมวิเทศสหการ 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
4.6  การติดตอประสานงานกับแหลงผูใหทุน (ในประเทศ/ตางประเทศ) 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



 
 

สวนท่ี 5 : ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                             (…………………………………………) 

                                                                     ผูรายงาน
 
สวนท่ี 6 : ความเห็นของผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกองข้ึนไปหรือเทียบเทา 
                 (ยกเวนกรณีผูรายงานเปนขาราชการระดับอธิบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป)
 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                
                                                                                (…………………………………………) 

 
 

ความเห็นอธิบดีกรมควบคุมโรค 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                                                               (…………………………………………) 
 

 
 



 
 

แบบรายงานตัวกลับจากตางประเทศ 
  ขาราชการลาศึกษา           ขาราชการลาฝกอบรม          ขาราชการลาดูงาน 

---------------------------------------------- 
        เขียนท่ี……………………………… 

                                          วนัท่ี…………เดือน……………พ.ศ……… 
เรียน   อธิบดีกรมควบคุมโรค 
 

  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดอนุมัติใหขาพเจา (ชื่อ)……………………………………. 
เกิดเม่ือวันท่ี………….เดือน…………………….พ.ศ…………….อายุ……………..ป……………...เดือน 
ตําแหนง…………………………………………………………..ระดับ……..ขั้น……………………บาท 
งาน……………………………………….ฝาย…………………………………………………………….. 
โรงพยาบาล……………………………..กอง……………………………..จังหวัด……………………….. 
กรม………………………………………ขณะน้ีปฏิบัติงาน ณ……………………………………………. 
. …………………………………………………………………………………………………………… 
                                           (งาน/ฝาย/โรงพยาบาล/กอง/จังหวัด) 
ลา        ศึกษา       ฝกอบรม          ดูงาน ในสาขา………………………………………………… 
……………………………………………….ณ (ชื่อสถาบัน)…………………………………………….. 
ประเทศ………………………………………….โดยทุน…………………………………………………. 
มีกําหนด………….ป……………….เดือน………………วัน น้ัน 
 บัดน้ี ขาพเจาไดเสร็จส้ิน   การศึกษา       ฝกอบรม          ดูงาน ดังกลาวแลว ซ่ึงปรากฏผล 
  การศึกษา       ฝกอบรม          ดูงาน คือ 

 สําเร็จตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติ และไดรับ……………………………………………. 
 ไมสําเร็จเน่ืองจาก (ระบุสาเหตุ)…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 
ขาพเจาหยุดราชการและออกเดินทางจากประเทศไทย วันท่ี…………เดือน…………………….พ.ศ……... 
และเดินทางกลับถึงประเทศไทย วันท่ี……….เดือน……………………..พ.ศ…………………………….. 
ขาพเจาจะเร่ิมกลับเขาปฎิบัติหนาท่ีราชการตามปกติ วันท่ี………………..เดือน………………..พ.ศ……... 
 ฉะน้ัน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
      ขอแสดงความนับถือ 
     (ลงชื่อ)………………………………………ผูรายงาน 
                      (……………………………………..) 
หมายเหตุ    ขาพเจาจะเสนอรายงานผล            การศึกษา       ฝกอบรม          ดูงาน  
ดังกลาวขางตนตอกระทรวง ฯ เปนจํานวน……………..ชุด ภายใน……………..วัน 



 
แบบรายงานตัวกลับจากตางประเทศ 

  ขาราชการลาศึกษา    ขาราชการลาฝกอบรม    ขาราชการลาดูงาน 
1. ขอความท่ัวไป 
ช่ือ……………………………………………………   ………………………………………………... 
                           ภาษาไทย                                                                      ภาษาอังกฤษ 
ขาราชการพลเรือนสามัญ    ระดับ…………รับเงินเดือน…………………………………..บาท 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วฒุิเดิม……………………………………………………………... 
เกิดวันท่ี………..เดือน………………………………พ.ศ…..…………อายุ……………………………ป 
ท่ีอยูปจจุบัน……………………………………………………………………………โทรศัพท…………..
2.   โครงการท่ีไดรับอนุมัติกอนออกเดินทาง 
       ศึกษา   ฝกอบรม   ดูงานทาง…………………………………………………………... 
…………………………………………….ขั้น……………ณ ……………….เมือง……………………….
ประเทศ………………………….ทุน……………………………………………………………………….

1. ไดรับอนุมัติเพ่ิมเติมจากโครงการเดิม 
           ศึกษา   ฝกอบรม   ดูงานทาง…………………………………………………………... 
…………………………………………….ขั้น……………ณ ……………….เมือง……………………….
ประเทศ………………………….ทุน………………………………………………………………………. 
4.     ผลการศึกษา 
 สําเร็จตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติ 
 ไมสําเร็จ เพราะ……………………………………………………………………………………... 
         …………………………………………………………………………………….……………….. 
         เร่ิมศึกษาเมื่อ……………………………………สําเร็จเม่ือ………………………………………...

2. ระยะเวลา 
ออกเดินทางจากประเทศไทย                  วันท่ี……….เดือน…………………………..พ.ศ………………... 
ออกเดินทางจากตางประเทศ                   วันท่ี……….เดือน…………………………..พ.ศ………………... 
เดินทางถึงประเทศไทย                           วนัท่ี……….เดือน…………………………..พ.ศ………………... 
วันเขาปฏิบัติราชการ                               วนัท่ี……….เดือน…………………………..พ.ศ………………... 
วันรายงานตัว ณ สํานักงาน ก.พ.             วันท่ี……….เดือน…………………………..พ.ศ………………...
 
                                                                               (ลงชื่อ)…………………………………………………. 
                                                                                                                 ผูรายงาน 
 
 


