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ขั้นตอน การดําเนินการ ศกึษาขอมลูเพ่ิมเติมไดที ่ ระยะเวลา 
 • กรณีศรป.ไดหนังสือแจงตอบรบัคัดเลือกจากแหลงทุนแลว:  

กลุมวิเทศสัมพนัธดําเนินการตรวจสอบเอกสารอีกคร้ังตามเง่ือนไขอ่ืนๆ 
ตามทีแ่หลงทุนกาํหนด  
• กรณีผูขออนมุัติไดรับหนังสอืตอบรับเองจากแหลงทุน: หนวยงานตน
สังกัดทําหนังสือมายังศรป.พรอมเอกสารแนบ 

 
 
 

- คูมือวิเทศสัมพันธวาดวยเรือ่งระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการให
ขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติวิจัย
และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549 
(Link) 

 
- ตัวอยางหนังสือของหนวยงานถึง ศรป. 
(กรณี ประชุม สัมมนา Link)                                                                                                                                                                                                                                

10 นาท ี

 2. ศึกษาและตรวจสอบเอกสารแนบ 
              ฝกอบรม   ศึกษา 
1. หนังสือเชิญ/ตอบรับ ผูใหทุน/

งบประมาณ ระบุใหชัดเจน  
2. กําหนดการ 
3. สําเนา Official 

Passport/VISA (ถามี) 
4. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน  

โควิด-19  
5. เง่ือนไขอ่ืนๆ ตามที่แหลงทนุ

กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือเชิญ/ตอบรับ  
ผูใหทุน/งบประมาณ ระบุให
ชัดเจน (ประเภทของทุน) 

2. กําหนดการ 
3. สําเนา Official 

passport/ VISA (ถามี) 
4. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 

โควิด-19 
5. แบบฟอรมโครงการหรอื

แนวทางการศึกษาและ 
แบบฟอรมเหตุผลความ
จําเปนและโครงการหรือ
แผนงานที่จะกลับปฏิบัติ
ราชการ 

6. ผลสอบภาษาอังกฤษไมเกิน 
2 ป เชน DIFA TES, 
IELTS, TOEFL 
 

หมายเหตุ : เง่ือนไขอื่นๆ ตามท่ีแหลงทุนกําหนด 

1. ประเทศและดินแดนที่ผูถืออหนังสือ
เดินทางไทยเดินทางไปไดโดยไมตองขอรบ
การตรวจลงตรา (Link) 

2. แบบฟอรมโครงการหรือแนวทาง
การศึกษา และแบบฟอรมเหตุผลความ
จําเปนและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับ
ปฏิบัติราชการ (Link) 

3. นัดหมายทําวัคซีนพาสปอรต  
    3.1 แอพพลิเคชั่นหมอพรอม เลือกเมนู 

International Certificate     
3.2 เว็บไซต (Link) กรณีมีความเรงดวน
ตองเดินทางภายใน 1 สัปดาห 

    และไมสามารถนัดหมายผานแอปพลเิคชัน
หมอพรอมได 

4. มาตรการเดินทางเขาประเทศไทยทาง         
อากาศ (Link) 

 
 
 
 

20 นาที 

ศรป.แจงเวียนสมัคร 
รับทุนและคัดเลือกแลว 
 

แหลงทุน 

 1 

กลุมวิเทศสัมพันธตรวจสอบ 
เอกสารแนบของผูขออนุมตั ิ2

ศรป.ไดรับหนังสือตอบรับจากแหลงทุน/
หนวยงานตนสังกัดทําหนังสือมายังศรป. 

 
1. หนังสือเชิญ/ตอบรับ ผูใหทุน 
    งบประมาณ ระบุใหชัดเจน  
2. กําหนดการ 
3. สําเนา Official 
    Passport/VISA (ถามี) 
 

ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cic-ebook
https://cic.anamai.moph.go.th/th/form-foreignrelations
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER010/GENERAL/DATA0000/00000063.PDF
https://cic.anamai.moph.go.th/th/form-foreignrelations
https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/
https://consular.mfa.go.th/th/content/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-1-%E0%B8%9E%E0%B8%84-65?cate=5ddbe42115e39c4768007e1d
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 3. กลุมวเิทศสัมพันธจัดทํา 
3.1 หนังสอืขออนุมัติ  
3.2 หนังสอืเรียนปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
3.3 หนังสือเรียนเลขานุการคณะกรรมการการแพทยของสํานักงาน ก.พ. 
3.4 หนังสือเรียนผูอาํนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา  
หมายเหต ุ 
- ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ศกึษาดูงาน ดําเนินการขอ 3.1-3.2 
- ลาศึกษาตอตางประเทศดําเนินการต้ังแตขอ 3.1-3.4 

- การออกหนังสอืเดินทางราขการตาม
ระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวย
การออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 
(Link) 
 
- Template หนังสือขอ 3.1 – 3.2  
(ใชสําหรับจนท. วิเทศฯ Link) 
 

20 นาที 

 
 

4. รองอธิบดีลงนามเพ่ือรับทราบ (รองอธิบดีที่กํากับ ศรป.)  
 
 
 

- 1 วัน 

 5. อธิบดีกรมอนามัย พิจารณาลงนาม ดังน้ี 
ฝกอบรม/ประชุม/ 

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
ศึกษา 

1.  ลงนามบันทกึอนุมัติ 
2. ลงนามในหนังสือเรียน 

ปลัดกระทรวงการตาง 
ประเทศ             

 
 
 
 
 
 

 

1. ลงนามบันทึกอนุมัติ 
2. ลงนามในโครงการแนวทาง

การศึกษา 
3. ลงนามในหนังสือเรียน

ปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ 

4. ลงนามเรียนเลขานุการ
คณะกรรมการการแพทย
ของก.พ.* 

5. ลงนามเรียนผูอํานวยการ
โรงพยาบาลศรีธัญญา * 

       * หมายเหตุ สําหรับการลาศึกษาตอตางประเทศดําเนินการต้ังแตขอ 1-5 

- 1 วัน 

ไมอนุมตั ิอนุมัต ิ

 5 อธิบดีพิจารณาลงนาม 

             
 4 ขออนุมัติผานรองอธิบด ี

            จัดทําหนังสือเรียนอธิบดีกรมฯ 
        เพื่อขออนุมัต ิ3

https://www.mfa.go.th/th/publicservice/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3?cate=5d5d1709c3445d0044671993
https://cic.anamai.moph.go.th/th/form-foreignrelations
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6.1 สาํเนาหนังสอือนมุัติแจงไปยังกองการเจาหนาท่ี ดําเนินการดังนี ้
   - จัดทําสัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม หรือ 
     ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ  
 - คําสั่งกรมอนามัยใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ 
     วิจัย ณ ตางประเทศ 
6.2 กลุมวิเทศสมัพันธทําหนังสือแจงผลไปยังหนวยงานตนสงักัด 
      ของผูไดรับอนุมัติเพ่ือใหดําเนินการดังนี ้
   - ทําหนังสือเดินทางราชการ/วีซา (Official Passport)/VISA  
   - ทํารายงานสรุปผลการเดินทางไปศึกษาตางประเทศ เมื่อผูขออนุมัติ
สิ้นสุดการเดินทางไปศึกษา 
 

กองการเจาหนาที ่ 
กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
งานลาศึกษาและทุนพัฒนา 
0 2590 4124 
 
คูมือวิเทศสัมพันธ 
วาดวยเรือ่งการดําเนินการทาํหนังสือ
เดินทางราชการ (Link) 
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 7. เจาหนาที่วิเทศสัมพันธบันทกึขอมูลลงระบบฐานขอมูลรายงานผลการ
ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย  
ณ ตางประเทศ 
 
 

ระบบฐานขอมูล 
http://cicdata.anamai.moph.go.th/ 

5 นาที 

 8. ผูไดรับอนมุัติสงรายงานสรปุผลการเดินทาง 
   8.1 หลงัจากที่กลับจากเดินทางไปศึกษาตอ ภายใน 15 วัน ผูขอ 
        อนุมัติสงรายงานสรุปผลการเดินทางมายังศูนยความรวมมอื     
        ระหวางประเทศ 
   8.2 นักวิเทศสัมพันธดําเนินการอัปโหลดเอกสารรายงานฯ ในระบบ 
         ฐานขอมูลฯ (ในอนาคตจะพัฒนาระบบใหผูเดินทางคีย รายงาน
สรุปผลการเดินทางดวยตนเอง)  

แบบฟอรมรายงานสรุปผลการเดินทาง
ราชการ ณ ตางประเทศ (link) 
*ระบบฐานขอมูลรายงานผลการไปศึกษา 
ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ 
งานวิจัย ณ ตางประเทศของเจาหนาที่กรม
อนามัย 

10 นาท ี

 9. เสนอผูบริหาร 
   9.1 ทําหนังสือเสนอสรุปผลการเดินทางไปราชการประจําเดือน 
        ใหผูบริหารรับทราบ เพื่อเปนขอเสนอเชิงนโยบายหรือการ 
        ดําเนินการของกรมอนามัยตอไป 
   9.2 รายงานสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   9.3 สรุปผลการดําเนินงานประจําปของกรมอนามัย 
 

ระบบฐานขอมูล 
http://cicdata.anamai.moph.go.th/ 

15 นาท ี

             
 6 แจงผลการพิจารณา 

 

 
 

- ทําหนังสือแจง 
  ผูไดรับอนุมัติ 
- ทําหนังสือแจง 
  กองการเจาหนาที่        
 

 

 
 

- ทําหนังสือแจงผล 
   การพิจารณาผูขอ 
   อนุมัติ   
 

             
 7 ลงระบบฐานขอมูล 

             
 8 ผูไดรับอนุมัติสง 

รายงานสรุปผลการเดินทาง 
 

 

             
 9 เสนอผูบริหาร 

 
 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cic-ebook
http://cicdata.anamai.moph.go.th/
https://cic.anamai.moph.go.th/th/form-foreignrelations
http://cicdata.anamai.moph.go.th/
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	3. นัดหมายทำวัคซีนพาสปอร์ต 
	    3.1 แอพพลิเคชั่นหมอพร้อม เลือกเมนู International Certificate    3.2 เว็บไซต์ (Link) กรณีมีความเร่งด่วนต้องเดินทางภายใน 1 สัปดาห์
	    และไม่สามารถนัดหมายผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้
	4. มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทาง         อากาศ (Link)

