
  
 
 

1. วัตถุประสงค 
1) เปนแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลาศึกษาเพิ่มเติมในประเทศในเวลาราชการของ

ขาราชการกรมปศุสัตว ไดอยางถูกตองและครบถวน 
2) สงเสริมความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกระบวนการ/ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลาศึกษา

เพิ่มเติมในประเทศในเวลาราชการของขาราชการกรมปศุสัตว และการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน 
รวมท้ังหนวยงานและผูเกี่ยวของ 

2. ขอบเขต 
การดําเนินการจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน “การลาศึกษาเพิ่มเติมในประเทศในเวลาราชการของ

ขาราชการกรมปศุสัตว” ประกอบดวย ผังกระบวนการ รายละเอียดการดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 
หนวยงาน/ผูเกี่ยวของ และเอกสาร/แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ท่ีสํานักงาน 
ก.พ. และกรมปศุสัตวกําหนด ดังนี้ 

1) หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.8.5/ว 22 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย      
ในประเทศ 

2) ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการใหขาราชการพลเรือนไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ พ.ศ. 2553 

3. คําจํากัดความ 
 “ ศึกษาเพิ่ มเติม” หมายถึง การเพิ่ มพูนความรูดวยวิธีการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตร              
ของสถาบันการศึกษาในประเทศ เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเปนการเรียนหรือ
การวิจัยในเวลาราชการ 

4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 ดําเนินการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีศึกษา ฝกอบรม ดูงาน สัมมนาและทุนการศึกษา ฝกอบรมตางๆ       
ใหบุคลากร มีการพัฒนาสมรรถนะท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุเปาหมายและภารกิจของกรมปศุสัตว 

5. ผูรับผิดชอบ 
 นางสาวชุติมา มวงไหมทอง ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โทร. 02-653-4465  

        โทร.(ภายใน) 2151 , 2153 
6. Work Flow “การลาศึกษาเพิ่มเติมในประเทศในเวลาราชการของขาราชการกรมปศุสัตว”

กระบวนการลาศึกษาเพิ่มเติมในประเทศในเวลาราชการของขาราชการกรมปศุสัตว 



ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  

“การลาศึกษาเพิ่มเติมในประเทศในเวลาราชการของขาราชการกรมปศุสัตว” 

ลําดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดดําเนินการ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน/ผูเก่ียวของ เอกสาร/แบบฟอรม 
ที่เก่ียวของ 

1  1.1 ขาราชการจัดทําหนังสือบันทึกขออนุญาตสอบคัดเลือก โดยระบุ
เหตุผลความจําเปนในการศึกษาเพ่ิมเติม พรอมจัดทําแบบฟอรมขอ
อนุญาตสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศในเวลาราชการ 
(ลศ.1) เสนอหัวหนาหนวยงานตนสังกัดพิจารณาเห็นชอบใหสอบ
คัดเลือกเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติม 
1.2 หนวยงานตนสังกัดจัดสงหนังสือบันทึกฉบับท่ีหัวหนาหนวยงาน
เห็นชอบ เสนออธิบดีกรมปศุสัตวผานกองการเจาหนาท่ี พิจารณา
อนุญาตใหสอบคัดเลือก พรอมแนบแบบฟอรม ลศ.1 และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาตามท่ีระบุในแบบฟอรม ลศ.1 ดังน้ี 
   1) รายละเอียดหลักสูตรหรือแนวทางการศึกษาของสถาบันการศึกษา 
   2) สําเนาบัตรขาราชการ 
   3) สําเนาปริญญาบัตร  
   4) สําเนาระเบียนผลการเรียนตลอดหลักสูตร 
   5) สําเนาหนังสือท่ีเคยไดรับอนุมัติหรือสําเนาคําสั่งใหลาศึกษา
เพ่ิมเติม (กรณีท่ีเคยไดรับอนุมัติ) 
   6) หนังสือบันทึกของหนวยงานตนสังกัดแสดงเหตุผล ความจําเปน
และความตองการใหขาราชการศึกษาเพ่ิมเติม พรอมแผนงานหรือ
โครงการท่ีใหขาราชการกลับมาปฏิบติัราชการ  

  - .ขาราชการผูประสงค
ศึกษาเพ่ิมเติม                 
- .หนวยงานตนสังกัด 

 - แบบฟอรมขออนุญาต
สอบคัดเลือกเพ่ือศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศในเวลา
ราชการ (ลศ.1) 

2                                                                  
                                                     
                                                   
                                                  
                                                     
   

2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติขาราชการผูประสงคศึกษาเพ่ิมเติมใน
ประเทศ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการพล
เรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ ท่ีสํานักงาน ก.พ.กําหนด ดังน้ี 
   1) พนจากการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการแลว 
   2) มีเวลากลับมาปฏิบัติราชการหลังจากศึกษาสําเร็จแลว เพียง
พอท่ีจะชดใชครบกอนเกษียณอายุราชการ 
   3) ผูบังคับบัญชาต้ังแตระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไป
รับรองวาเปนผูมีความประพฤติดี และต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

15-30 นาที - กลุมพัฒนาบุคลากร 
กองการเจาหนาท่ี 

 - หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ 
นร 1013.8.5/ว 22 ลงวันที่ 
15 กันยายน 2552 เร่ือง 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การใหขาราชการพลเรือน
สามัญไปศึกษาเพิ่มเติม 
- ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวย
การใหขาราชการพลเรือนไป

ศึกษาเพิ่มเติม ฯ -  

ขาราชการ 
ขออนุญาตสอบ

ั ื  

ตรวจสอบ
คุณสมบัติและ
พิจารณาเหตุผล

 

YES 

  No 
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ลําดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดดําเนินการ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน/ผูเก่ียวของ เอกสาร/แบบฟอรม 
ที่เก่ียวของ 

     4) ในกรณีท่ีเคยไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพ่ิมเติม หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศ จะตองกลับมาปฏิบัติราชการแลวไมนอยกวา 1 ป 
2.2 พิจารณาเหตุผลความจําเปนสอดคลองหรือเปนประโยชนกับงาน
หรือตําแหนง ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน ก.พ.กําหนดหรือไม 
2.3 ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาตามท่ีแนบ พรอม
แบบฟอรม ลศ.1 ใหถูกตอง ครบถวน ตามขอ 1.2  
2.4 กรณีคุณสมบัติไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามท่ีกําหนด ใหสง
เรื่องคืน /หากเอกสารไมครบถวนประสานใหสงเอกสารเพ่ิมเติม 

  - แบบฟอรมขออนุญาต
สอบคัดเลือกเพ่ือศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศในเวลา
ราชการ (ลศ.1) 

3 
 

 
 
                                        

                         

             

3.1 จัดทําหนังสือบันทึกพรอมเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา 
เพ่ือเสนออธิบดีกรมปศุสัตว พิจารณาอนุญาต  
3.2 แจงผลการพิจารณาอนุญาตใหขาราชการสอบคัดเลือกให
หนวยงานตนสังกัดทราบ เพ่ือแจงใหขาราชการดําเนินการสอบ
คัดเลือกในสาขาและสถาบันการศึกษาตามท่ีไดรับอนุญาต  
3.3 กรณีกรมฯ ไมอนุญาตใหแจงหนวยงานตนสังกัดเพ่ือทราบ 
 

5–7 
วันทําการ 

 - กลุมพัฒนาบุคลากร 
กองการเจาหนาท่ี 

- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 
1013.8.5/ว 22 ลงวันที่ 15 
กันยายน 2552 เร่ือง 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การใหขาราชการพลเรือน
สามัญไปศึกษาเพิ่มเติมฯ 
- ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวย
การใหขาราชการพลเรือนไป
ศึกษาเพิ่มเติมฯ พ.ศ. 2553 

  
 
 
 

4.1 ขาราชการผูผานการสอบคัดเลือกตามท่ีกรมฯ อนุญาต จัดทํา
หนังสือบันทึกขออนุมัติลาศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศในเวลาราชการ 
พรอมจัดทําแบบฟอรมการขออนุมัติลาศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ      
ในเวลาราชการ (ลศ. 2) เสนอหัวหนาหนวยงานพิจารณาอนุมัติ และ
รับรองคุณสมบัติถูกตองครบถวนทุกประการ มีอัตรากําลังเพียงพอโดย
มีการมอบหมายงานในหนาท่ีใหมีผูปฏิบัติงานแทน 
4.2 หนวยงานตนสังกัดจัดสงหนังสือบันทึกฉบับท่ีหัวหนาหนวยงาน
อนุมัติและรับรองคุณสมบัติเสนออธิบดีกรมปศุสัตวผานกองการ
เจาหนาท่ีพิจารณาอนุมัติใหลาศึกษาเพ่ิมเติม พรอมแบบฟอรม สศ. 2 
และเอก 30ส 30ารประกอบการพิจารณาตามท่ีระบุในแบบฟอรม ลศ. 2 
ดังน้ี  
 

   

 

แจงเพื่อทราบ 

เสนออธิบดี 
กรมปศุสัตว
พิจารณา 

  No 

YES 

ขออนุมัติ 
ลาศึกษาเพิ่มเติม 
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ลําดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดดําเนินการ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน/ผูเก่ียวของ เอกสาร/แบบฟอรม 
ที่เก่ียวของ 

4     1) สําเนาหนังสือท่ีกรมปศุสัตวอนุญาตใหไปสอบคัดเลือก  
   2) สําเนาประกาศผลการสอบคัดเลือกของสถาบันการศึกษา  
   3) รายละเอียดหลักสูตร หรือ แนวทางการศึกษาเพ่ิมเติมของ
สถาบันท่ีขออนุมัติไปศึกษา  
   4) สําเนาหลักฐานการไดรับทุน(ถามี) 

 - ขาราชการผูประสงค
ศึกษาเพ่ิมเติม  
- หนวยงานตนสังกัด  

- แบบฟอรมการขออนุมัติ
ลาศึกษาเพ่ิมเติมใน
ประเทศในเวลาราชการ 
(ลศ.2) 

5                                                                                   
                                                             
                                                          
                                                          
                                                          
                                                         
                                                           
      
 

5.1 ตรวจสอบแบบฟอรม ลศ.2  หัวหนาหนวยงานอนุมัติ และรับรอง
คุณสมบัติถูกตองครบถวน หากขอมูลเปนเท็จ กรมปศุสัตวสามารถ
ดําเนินการทางวินัยตอไป 
5.2 ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาตามท่ีแนบพรอม
แบบฟอรม ลศ.2 ใหถูกตอง ครบถวน ตามขอ 4.2  
5.3 จัดทําหนังสือบันทึกพรอมเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
เพ่ือเสนออธิบดีกรมปศุสัตวพิจารณาอนุมัติ 
5.4 แจงผลการพิจารณาอนุมั ติ ใหหนวยงานทราบ เพ่ือแจ งให
ขาราชการดําเนินการทําสัญญาลาศึกษากับสํานักกฎหมาย ตาม
ข้ันตอนตอไป 
5.5 กรณีกรมปศุสัตวไมอนุมัติใหแจงหนวยงานเพ่ือทราบ 

5–7 
วันทําการ 

- กลุมพัฒนาบุคลากร 
กองการเจาหนาท่ี 
- กลุมสรรหาและบรรจุ
แตงต้ัง กองการเจาหนาท่ี 

 

6 
 

         
 
 

6.1 ขาราชการผูไดรับอนุมัติใหศึกษาเพ่ิมเติมประสานสํานักกฎหมาย
เพ่ือจัดทํ าสัญญาตามระเบี ยบ  หลักเกณ ฑ  วิธีการและแบบ ท่ี
กระทรวงการคลงักําหนด  
6.2 สํานักกฎหมายจัดสงสัญญาใหกองการเจาหนาท่ี เพ่ือเสนอ     
กรมปศุสัตวออกคําสั่งอนุมัติใหขาราชการศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ    
ในเวลาราชการ  
6.3 แจ งสํ า เนาคําสั่ งใหหน วยงานตนสั งกัดทราบ เพ่ือให แจ ง
ขาราชการเขารับการศึกษาเพ่ิมเติมตอไป และกํากับดูแลขาราชการให
สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
6.4 แจงสําเนาคําสั่งและหนังสืออนุมัติการศึกษาเพ่ิมเติมใหกลุม
ทะเบียนประวัติฯและกองคลัง เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

3-5 
วันทําการ 

- ขาราชการผูไดรับอนุมัติ
ใหศึกษาเพ่ิมเติม  
- สํานักกฎหมาย 
- กลุมพัฒนาบุคลากร 
กองการเจาหนาท่ี 
- กลุมสรรหาและบรรจุ
แตงต้ัง กองการเจาหนาท่ี 
- กลุมทะเบียนประวัติ
และบําเหน็จความชอบ 
กองการเจาหนาท่ี 
- กองคลัง 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการทําสัญญาและ
การชดใชเงิน กรณีรับทุน    
ลาศึกษา ฝกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองคการ
ระหวางประเทศ พ.ศ. 
2548 

 

เสนออธิบดีกรมปศุสัตว
พิจารณาอนุมัติ 

  No 

แจงเพื่อทราบ 

YES 

การทําสัญญา 
การลาศึกษาเพิ่มเติม 
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ลําดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดดําเนินการ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน/ผูเก่ียวของ เอกสาร/แบบฟอรม 
ที่เก่ียวของ 

7  7.1 ขาราชการรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาใหกรมปศุสัตว
ทราบโดยจัดทําหนังสือบันทึกผานหนวยงานตนสังกัด เสนออธิบดีกรม
ปศุสัตวผานกองการเจาหนาท่ี 
7.2 จัดทําหนังสือบันทึกรายงานผลการศึกษาเสนอกรมฯ เพ่ือทราบ 
7.3 ขาราชการตองปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการให
ขาราชการพลเรือนใหศึกษาเพ่ิมเติมฯ พ.ศ.2553 อยางเครงครัด 
ท้ังน้ี หากไมรายงานผลการศึกษาโดยไมมีเหตุอันควร หรือมีความ
ประพฤติเสียหายขณะศึกษา กรมปศุสัตวอาจพิจารณาใหยุติการศึกษา
และกลับมาปฏิบัติราชการทันที  
7.4 ขาราชการตองศึกษาใหสําเร็จตามหลักสูตรการศึกษาภายใน
ระยะเวลาท่ีกรมฯ มีคําสั่งอนุมัติใหศึกษาเพ่ิมเติม  
   - กรณีขาราชการท่ีลาศึกษาเพ่ิมเติมไมสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด ให ดําเนินการขอขยายระยะเวลาการศึกษา       
ในข้ันตอนตอไป 
   - กรณีศึกษาสําเร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหดําเนินการตาม
ข้ันตอนการสําเร็จการศึกษาตอไป 

1-3  
วันทําการ 

- ขาราชการผูไดรับ
อนุมัติใหศึกษาเพ่ิมเติม 
- หนวยงานตนสังกัด 
- กลุมพัฒนาบุคลากร 
กองการเจาหนาท่ี 

 

8 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

8.1 ขาราชการประสานสถานศึกษาใหจัดทําหนังสือขอขยาย
ระยะเวลาการศกึษา โดยใหระบุระยะเวลาท่ีจะสําเร็จการศึกษา ท้ังน้ี 
ตองไมเกิน 6 เดือน (1 ภาคการศึกษา) พรอมเหตุผลความจําเปนตอง
ขอขยายระยะเวลาการศึกษา และชี้แจงการศกึษาปจจุบันอยูระหวาง
ข้ันตอน/ดําเนินการอะไร เพ่ือเสนอกรมปศุสัตวพิจารณาอนุมัติ  
8.2 ขาราชการจัดทําหนังสือบันทึกขออนุมัติขยายระยะเวลาลาศึกษา
เพ่ิมเติม โดยระบุเหตุความจําเปนในการขอขยายระยะเวลาการศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศในเวลาราชการ ลศ.3 (แบบฟอรมการขออนุมัติ
ขยายเวลาลาศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศในเวลาราชการ) ผานหัวหนา
หนวยงานตนสังกัด เพ่ือเสนออธิบดีกรมปศุสัตวผานกองการเจาหนาท่ี
พิจารณาอนุมัติ พรอมแนบหนังสือสถาบันการศึกษา และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาตามท่ีระบุในแบบฟอรม ลศ. 3  ดังน้ี 

3-5 
วันทําการ 

- ขาราชการผูไดรับอนุมัติ
ใหศึกษาเพ่ิมเติม  
- หนวยงานตนสังกัด 
- สํานักกฎหมาย 
- กลุมพัฒนาบุคลากร 
กองการเจาหนาท่ี 
- กลุมสรรหาและบรรจุ
แตงต้ัง กองการเจาหนาท่ี 
- กลุมทะเบียนประวัติ
และบําเหน็จความชอบ 
กองการเจาหนาท่ี 
- กองคลัง 

- แบบฟอรมการขออนุมัติ
ขยายเวลาลาศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศในเวลา
ราชการ (ลศ.3) 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการทําสัญญาและ
การชดใชเงิน กรณีรับทุน    
ลาศึกษา ฝกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองคการ
ระหวางประเทศ พ.ศ. 
2548 

การดําเนินการขณะศึกษา 

ขอขยายระยะเวลาลาศึกษา 
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ลําดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดดําเนินการ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน/ผูเก่ียวของ เอกสาร/แบบฟอรม 
ที่เก่ียวของ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***หมายเหตุ : หากขาราชการศึกษาไมสําเร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดโดยมีเหตุผลจําเปน 
อธิบดีกรมปศุสัตวมีอํานาจอนุมัติขยายเวลา
ศึกษา สามารถขอขยายสัญญาการลาศึกษาได
ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมไมเกิน 2 ครั้ง 
หรือ 1 ปการศึกษา ตามท่ีสํานักงาน ก.พ . 
กําหนด 

   1) สําเนาหนังสือกรมปศุสัตวอนุมัติใหลาศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ
ในเวลาราชการ และสําเนาหนังสือกรมปศุสัตวอนุมัติขยายเวลาศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศในเวลาราชการ (กรณีเคยขออนุมัติขยายเวลาฯ) 
   2) หนังสือรับรองแสดงเหตุผลความจําเปนการขอขยายเวลา
การศึกษาจากสถาบันการศึกษา  
   3) แผนการศึกษาเพ่ือใหสําเร็จตามหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษา
กําหนด  
   4) สําเนาระเบียนผลการเรียนถึงภาคการเรียนปจจุบัน  
   5) สําเนาความคืบหนาวิทยานิพนธหรือสาระนิพนธ (กรณีสูงกวา
ปริญญาตรี) 
8.3 แจงผลกรมปศุสัตวอนุมัติใหขยายระยะเวลาศึกษาเพ่ิมเติมให
หนวยงานตนสังกัดแจงใหขาราชการทราบ 
8.4 ขาราชการประสานสํานักกฎหมายทําสัญญาขยายระยะเวลา
ศึกษาเพ่ิมเติม เมื่อไดรับอนุมัติจากกรมปศุสัตวแลว 
8.5 สํานักกฎหมายจัดสงสัญญาขอขยายระยะเวลาการศึกษาเพ่ิมเติม 
ใหกองการเจาหนาท่ีเพ่ือเสนอกรมปศุสัตวออกคําสั่งอนุมัติขยาย
ระยะเวลาการศึกษาเพ่ิมเติม 
8.6 แจงสําเนาคําสั่งใหหนวยงานตนสังกัด เพ่ือแจงใหขาราชการ
ทราบและกํากับดูแลขาราชการใหสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ี
ขอขยายเพ่ิมเติม 
8.7 แจงสําเนาคําสั่งและหนังสืออนุมัติใหขยายเวลาการศึกษาใหกลุม
ทะเบียนประวัติฯ และกองคลังเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 
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ลําดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดดําเนินการ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน/ผูเก่ียวของ เอกสาร/แบบฟอรม 
ที่เก่ียวของ 

9                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ : หากขาราชการสําเร็จการศึกษา
ครบตามหลักสูตร กอนระยะเวลาท่ีไดรับการ
อนุมั ติ  หรือไม มีความจําเปนในการใช เวลา
ราชการในการศึกษา สามารถรายงานตัวกลับ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการไดทันที เพ่ือประโยชนตอ
ทางราชการ 

9.1 ขาราชการรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการโดยไปลงชื่อปฏิบัติ
ราชการท่ีหนวยงานตนสังกัด 
9.2 ขาราชการจัดทําหนังสือบันทึกผานหนวยงานตนสังกัด เสนอ
อธิบดีกรมปศุสัตวผานกองการเจาหนาท่ีแจงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติ
ราชการภายใน 7 วัน (รวมวันหยุด) นับจากวันท่ีสิ้นสุดสัญญาลาศึกษา
หรือสําเร็จการศึกษา พรอมแนบแบบฟอรมรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติ
ราชการ (ลศ.4) และเอกสารตามท่ีระบุในแบบฟอรม ลศ.4  ดังน้ี 
   1) สําเนาคําสั่งกรมฯ ท่ีอนุมัติใหลาศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศในเวลา
ราชการ 
   2) สําเนาระเบียนผลการเรียนตลอดหลักสูตร  
   3) หนังสือสงตัวกลับเขาปฏิบัติราชการจากสถาบันการศึกษา  
   4) สําเนาหนังสือรับรองสําเร็จการศึกษาฉบับสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ (กรณีสําเร็จการศึกษา)  
   5) หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาชี้แจงเหตุผลความจําเปน 
(กรณียังศึกษาไมสําเร็จ)  
   6) สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน 1 ฉบับ เสนอกลุมทะเบียน
ประวัติฯ เพ่ือบันทึกในประวัติ ก.พ. 7 
   7) วิทยานิพนธหรือสาระนิพนธ (ฉบับสมบูรณ) จํานวน 2 ฉบับ 
9.3 จัดทําหนังสือบันทึกเสนอกรมปศุสัตวเพ่ือทราบ และรายงานผล
การศึกษา 
9.4 กรณีท่ีสิ้นสุดสัญญาลาศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาและรายงานตัว
กลับเขาปฏิบั ติราชการแลว แต วิทยานิพนธยังไม เสร็จสมบูรณ 
เน่ืองจากอยูระหวางดําเนินการจัดทํา หรืออยูระหวางการปรับปรุง
แกไข ใหขาราชการจัดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 2 ฉบับ 
ผานหนวยงานตนสังกัด ใหกรมปศุสัตวผานกองการเจาหนาท่ี ภายใน 
45 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา 
 

 - ขาราชการผูไดรับอนุมัติ
ใหศึกษาเพ่ิมเติม  
- หนวยงานตนสังกัด 
- กลุมพัฒนาบุคลากร 
กองการเจาหนาท่ี 
- กลุมทะเบียนประวัติ
และบําเหน็จความชอบ 
กองการเจาหนาท่ี 

- แบบฟอรมรายงานตัว
กลับ เขาปฏิบั ติราชการ     
(ลศ.4) 

 

การสําเร็จการศึกษา 


