
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

ประเภทเอกสาร :   คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อเอกสาร  :  ขั้นตอนการด าเนินงานจัดฝึกอบรม 
รหัสเอกสาร  :  - 
แก้ไขครั้งที่  :  - 
วันที่บังคับใช ้  :  - 
ส าเนาที่   : -  
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นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการ  
ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที ่

นางสาวพลาพร รัตนปริคณน ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาข้าราชการ 

กองการเจ้าหน้าที ่

นางจริยาพร  สุวรรณมงคล 
ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที ่
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คู่มือปฏิบัติงาน   เร่ือง   ขั้นตอนการด าเนินงานฝึกอบรม 

ผู้จัดท ำ   นำงเพียงจันทร์  พจน์โพธิ์ศร ี       ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนช ำนำญกำร         

ผู้ทบทวน นำงสำวพลำพร รัตนปริคณน์       ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำข้ำรำชกำร  

ผู้อนุมัติ นำงจริยำพร  สุวรรณมงคล       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่  
 

บันทึกการแก้ไข 

แก้ไขคร้ังท่ี วันท่ี ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดการแก้ไข 
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ค ำน ำ 

 

 การพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ส่วนใหญ่ท่ีผ่านมาจะด าเนินการโดยวิธีการจัดฝึกอบรมให้

ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ  ซึ่งในแต่ละปีได้มีการจัดฝึกอบรมหลายหลักสูตร และในการด าเนินการ

จัดฝึกอบรมนั้นมีขั้นตอนท่ีต้องเตรียมการ  และด าเนินการหลายขั้นตอน ท้ังนี้ หากผู้ท่ีมีหน้าท่ี

ในการจัดฝึกอบรมได้ทราบ และมีการเตรียมการที่ดีก็จะช่วยให้การจัดฝึกอบรมด าเ นินไปด้วย

ความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ 
 

ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ ในฐานะท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการจัดฝึกอบรม จึงได้จัดท า

เอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานจัดฝึกอบรมขึ้น เพื่อให้ผู้ท่ีรับผิดชอบในการจัดฝึกอบรม

หรือผู้ท่ีสนใจได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดฝึกอบรม หรือน าไป ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน

ฝึกอบรมต่อไป    

 

 

ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
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สำรบัญ 

 
  สำรบัญ         หน้ำ 

กิจกรรมก่อนการฝึกอบรม         ๑ 
กิจกรรมระหว่างการฝึกอบรม       ๓ 

กิจกรรมวันเปิด-ปิด การฝึกอบรม      ๕ 

กิจกรรมหลังการฝึกอบรม       ๖ 
ผังขั้นตอนการจัดฝึกอบรม       ๘ 

ภาคผนวก         ๙ 

ตัวอย่างหนังสือ 

- บันทึกขออนุมัติโครงการและด าเนินการ 

- หนังสือครุฑขอเชิญวิทยากร 

- หนังสือครุฑขอความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม  

- หนังสือครุฑขอน าคณะเข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน 

- หนังสือครุฑขอบคุณวิทยากร 

- บันทึกเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 

- บันทึกเชิญประธานเปิดการฝึกอบรม/สัมมนา 

- บันทึกเชิญกล่าวรายงาน 

- บันทึกอนุมัติยืมเงินราชการ 

- บันทึกอนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 

- บันทึกอนุมัติจัดจ้างท าเอกสาร 

- บันทึกอนุมัติจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 
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เอกสำรแนบอื่น ๆ 

- ประวัติผู้บรรยาย 

- แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 

- สัญญาการยืมเงิน 

- ประมาณการเงินยืมค่าใช้จ่าย 

- ค ากล่าวประธานเปิด/ปิดการฝึกอบรม 

- ค ากล่าวรายงานพิธีเปิด/ปิดการฝึกอบรม 

- แบบประเมินวิทยากร 

- แบบประเมินผลโครงการ 

- ใบลงทะเบียน 
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๑ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานจัดฝึกอบรม 

 

1.กิจกรรมก่อนการฝึกอบรม 
 

     1.1 ด้านหลักสูตร 

       ร่างหลักสูตรโดยระบุปัญหาและความจ าเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรม ก าหนดวัตถุประสงค์ใน

การฝึกอบรม ก าหนดกลุ่มเป้าหมายหัวข้อวิชา ขอบเขตเนื้อหา ฯลฯ   
 

     1.2 ด้านวิทยากร 

        คัดเลือก สรรหา วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับหัวข้อที่

จะบรรยาย โดยพิจารณาจากประวัติ ประสบการณ์ ในการบรรยายที่ผ่านมา ประสานเชิญวิทยากรอย่างไม่

เป็นทางการ แจ้งรายละเอียดหัวข้อ ขอบเขตเนื้อหา วัตถุประสงค์ วัน เวลา สถานที่ และกลุ่มผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม ระบจุ านวน อายุ เพศ ระดับการศึกษา/ต าแหน่ง  
 

      1.๓ ด้านสถานที่  

        ติดต่อประสานจองสถานที่ ควรพิจารณาเลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่ก าหนดใน

หลักสูตร  ห้องพัก ห้องอาหาร ห้องฝึกอบรม  สถานที่ท ากิจกรรม ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  

จะต้องมีความพร้อม (กรณีอบรมหลักสูตรระยะยาว ควรมีสถานที่ส าหรับออกก าลังกาย มีที่ส าหรับผ่อน

คลาย) และควรที่จะส ารวจสถานที่ก่อนจัดฝึกอบรม   
 

       1.๔ ด้านการจัดท าโครงการ 

         ก าหนดชื่อโครงการให้ชัดเจน  อธิบายหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ  

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน หลักสูตรการฝึกอบรม ระยะเวลา ก าหนดการฝึกอบรม  สถานที่

ฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม วิทยากร งบประมาณค่าใช้จ่าย รูปแบบ/กิจกรรม

ที่ใช้ในการฝึกอบรม การประเมินรับรองผล ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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๒ 

 
 

1.5 ด้านการขออนุมัติโครงการ/อนุมัติด าเนินการ 

 - ท าหนังสือเสนอผู้มีอ านาจ (อธิบดี/หัวหน้าส่วนราชการ) ลงนามและอนุมัติโครงการ 

อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย โดยจะต้องระบุวัน/เวลา/สถานที่จัดฝึกอบรมที่ชัดเจน  

        -ท าหนังสือขออนุมัติเงินยืมราชการ อนุมัติเดินทางไปราชการ (กรณีจัดฝึกอบรมนอก

สถานที่) อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง อนุมัติใช้รถยนต์ อนุมัติจ้างเหมารถ  
 

1.6 ด้านเอกสาร 

       -ท าหนังสือเชิญเข้ารับการฝึกอบรมถึงหน่วยงาน แนบก าหนดการ/โครงการ แบบตอบรับเข้า

ร่วม แผนที่สถานที่จัดอบรม กรณีระบุตัวบุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรมให้แนบรายชื่อด้วย 

       -ท าหนังสือเชิญวิทยากร แนบรายละเอียดโครงการ/ก าหนดการ/ข้อมูลผู้เข้าอบรม/แบบ

ประวัติวิทยากร/แผนที่สถานที่จัดอบรม ฯลฯ 

       -ท าหนังสือเชิญประธาน/ผู้กล่าวรายงาน พร้อมแนบค ากล่าว เชิญผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิด-ปิด  

เชิญประชาสัมพันธ์ท าข่าว  

       -ท าหนังสือขอน าคณะเข้าศึกษาดูงาน  (กรณีที่จัดให้มีการศึกษาดูงาน) โดยแจ้งวัน/เวลา/

จ านวนคน/ชื่อหัวหน้าคณะ/ผู้ประสานงาน/วัตถุประสงค์ในการดูงาน ฯลฯ 
 

  1.7 ด้านเอกสารอื่น ๆ 

 - จัดท าตารางการรับ-ส่งวิทยากรในแต่ละวัน  ป้ายประชาสัมพันธ์หลักสูตร  

 - จัดท าเอกสารประกอบการบรรยาย/Power Point /ประวัติวิทยากร  

 -จัดท าป้ายชื่อวิทยากร ป้ายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ใบลงทะเบียนประจ าวัน ป้ายที่จอดรถวิทยากร 

ฯลฯ 

       -จัดเตรียมใบส าคัญรับเงิน ค่าตอบแทนการบรรยาย ค่าพาหนะในแต่ละวัน ฯลฯ 

       -จัดเตรียมแฟ้มเอกสาร/อุปกรณ์ส าหรับแจกผู้เข้าอบรม เช่น สมุดโน้ต ปากกา ดินสอ ฯลฯ 

       -จัดท าแบบประเมินวิทยากร แบบประเมินโครงการ  แบบทดสอบก่อน และหลังการ

ฝึกอบรม ทุกหัวข้อวิชา 
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2.กิจกรรมระหว่างการฝึกอบรม 
 

 2.1 ด้านวิทยากร 
 

        -ติดต่อวิทยากรเพื่อยืนยันก าหนดการบรรยาย โดยโทรศัพท์ประสานล่วงหน้าก่อนวันที่จะมา

บรรยาย และสอบถามอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ที่จะใช้ในการบรรยาย 
 

        -ประสานจัดเตรียมรถส าหรับรับ-ส่งวิทยากร  จัดเตรียมสถานที่จอดรถวิทยากร  
 

        -ให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวก จัดเตรียมเครื่องดื่มอาหารส าหรับวิทยากร และ          

ส่งวิทยากร  

 - กล่าวแนะน าประวัติวิทยากร ก่อนเริ่มการบรรยาย และ ขอบคุณวิทยากรหลังเสร็จสิ้นการ

บรรยาย 

 - จัดเตรียมค่าตอบแทนวิทยากรใส่ซอง พร้อมแนบใบส าคัญค่าตอบแทนและให้วิทยากรลง

ลายมือชื่อในใบส าคัญรับเงิน 
 

 2.2 ด้านสถานที่  

 - จัดโต๊ะ-ที่นั่ง/แท่นยืน ส าหรับประธานพร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย ป้ายชื่อ แฟ้มค า

กล่าวประธาน อุปกรณ์โสตฯ   

 - จัดเตรียมที่นั่ง แท่นยืน แฟ้มค ากล่าวรายงานส าหรับผู้กล่าวรายงาน แขกผู้มีเกียรติ ให้

เพียงพอตามจ านวนที่ท าหนังสือเชิญ       

        -จัดห้องอบรมโต๊ะ-เก้าอี้ ผู้เข้าอบรมตามรูปแบบที่วิทยากรก าหนด หรือเหมาะสมกับ

กิจกรรม และจัดให้พอดีกับจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม   

 - ตรวจสอบโต๊ะ-เก้าอี้ วิทยากร ป้ายชื่อวิทยากรที่โต๊ะ ดอกไม้ตั้งโต๊ะ (ไม่ควรบังหน้า

วิทยากร)  จัดเตรียมกระดาษ ปากกา ฯลฯ 

 - ตรวจสอบป้ายข้อความที่ติดในห้องอบรม ตรวจอุปกรณ์เครื่องเสียง ไมโครโฟน 

โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมก่อนที่จะเริ่มใช้งาน 
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       -ปรับอุณหภูมิในห้องอบรมให้เหมาะสมไม่ให้อากาศร้อนหรือเย็นจนเกินไป แสงสว่างใน

ห้องอบรมให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ  

       -ห้องรับประทานอาหาร จัดโต๊ะส าหรับผู้บริหาร วิทยากร ผู้ติดตาม และผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมให้เหมาะสมและเพียงพอ 
 

2.3 ด้านเอกสาร 

       -ใบลงทะเบียน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงทะเบียนในแต่ละวัน   

  - เอกสารการประกอบการบรรยายของวิทยากรในแต่ละหัวข้อ 

       -เอกสารใบส าคัญค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ส าหรับวิทยากรในแต่ละวัน   

 - เก็บรวบรวมแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม แบบประเมินวิทยากร แบบประเมินผล

โครงการ 
 

 - เตรียมใบวุฒิบัตรส าหรับผู้ผ่านการอบรม 

 - เตรียมหนังสือส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับต้นสังกัด 
 

 2.3 กิจกรรมอื่น ๆ  

 - อ านวยความสะดวกให้แก่วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

 - ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของการฝึกอบรมในแต่ละวันให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ 

 - จัดกิจกรรมนันทนาการ ให้กับผู้เข้าอบรม  เพื่อสร้างบรรยากาศและความคุ้นเคย 

ในระหว่างการฝึกอบรม    

 - จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ให้เพียงพอ และเหมาะสมในแต่ละวัน  

 - ระหว่างการฝึกอบรมสังเกตพฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม การให้ความสนใจ การมีส่วน

ร่วม การรักษาระเบียบวินัย และ ความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

 - สังเกตการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรในแต่ละวัน การบรรยายเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ

วิชา วัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ เทคนิคการถ่ายทอดและการบรรยาย ฯลฯ 
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3.กิจกรรมวันเปิด-ปิดการฝึกอบรม 
 

3.1 ประธานในพิธี 

                 -ประสานงานกับเลขาฯ หรือผู้ติดตามของประธานแจ้งยืนยัน วัน เวลา สถานที่   จัดงาน

ก่อนวันจัดงาน และในวันงานโทรประสานล่วงหน้าก่อนก าหนดอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง 

 - จัดสถานที่จอดรถประสานแจ้งจุดที่จอด หรือติดป้ายระบุเลขทะเบียนรถ  

 - จัดวางป้ายชื่อประธาน แฟ้มค ากล่าว รายละเอียดข้อมูลต่างๆ เช่น ก าหนดการ รายชื่อผู้เข้า

อบรม กระดาษโน้ต ปากกา ฯลฯ  จัดวางที่โต๊ะประธาน 

         -อ านวยความสะดวกให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง หรือจัดที่นั่ง(ชุดโซฟารับรอง) ในห้อง

อบรม จัดเตรียมเคร่ืองดื่ม (น้ าชา/กาแฟ)  

         -พิธีกรเชิญผู้กล่าวรายงาน และเชิญประธานเปิดการฝึกอบรม หลังจากประธานกล่าวเสร็จ 

พิธีกรกล่าวขอบคุณประธาน  

         -ส่งประธานกลับ และขอบคุณ 
 

 3.2 ผู้กล่าวรายงาน 

        -ประสานงานกับผู้กล่าวรายงานแจ้งยืนยัน วัน เวลา สถานที่จัดงาน ก่อนวันจัดงาน และใน

วันงานโทรประสานล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง 

        -จัดค ากล่าวใส่แฟ้มวางที่โพรเดี่ยม ส าหรับผู้กล่าวรายงาน 

 - จัดสถานที่จอดรถ ประสานแจ้งจุดที่จอด หรือติดป้ายระบุเลขทะเบียนรถ  

        -พิธีกรเชิญผู้กล่าวรายงาน  

        -ส่งผู้กล่าวรายงานกลับ และขอบคุณ 
 

 3.3 การประชาสัมพันธ์ 

        -ประสานงานกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์ในการท าข่าว สรุปข้อมูลโครงการส าหรับการ

ประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมที่นั่งส าหรับประชาสัมพันธ์ และนักข่าว 

        -อ านวยความสะดวก และให้การต้อนรับ จัดเตรียมเคร่ืองดื่ม (น้ าชา/กาแฟ) 

       -ส่งนักข่าวกลับ และขอบคุณ 
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3.๔ การด าเนินรายการของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(พิธีกร) 
 

        -กล่าวทักทาย ชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดโครงการฝึกอบรม กิจกรรม ก าหนดการ

ต่างๆ แนะน าการเข้าพักโรงแรม แนะน าสถานที่ ห้องอาหาร ห้องอบรม ห้องออกก าลังกาย บริการพิเศษ

เงื่อนไขต่าง ๆ ของการฝึกอบรม การขาด การลา การเบิก-จ่าย ข้อห้ามหรือข้อไม่พึงปฏิบัติในระหว่างการ

อบรม ฯลฯ  

        -ชี้แจงรายละเอียดพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม 

        -ด าเนินกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

        -กล่าวแนะน า-ขอบคุณวิทยากร ในแต่ละวัน 

        -ชี้แจงรายละเอียดระหว่างการฝึกอบรม และหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในแต่ละวัน 

        -แนะน าคณะท างาน ผู้ประสานที่รับผิดชอบโครงการ  
 

 

 

 

4.กิจกรรมหลังการฝึกอบรม 
 

       4.1 สรุปค่าใช้จ่าย ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม  

                      -แนบเอกสารใบส าคัญรับเงิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าน้ ามัน

เชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ  

    -แนบเอกสารเรื่องเดิม หนังสืออนุมัติโครงการ อนุมัติด าเนินการจัดฝึกอบรม อนุมัติ

เดินทาง อนุมัติใช้รถยนต์ อนุมัติจ้างเหมารถยนต์ ก าหนดการฝึกอบรม สัญญาเงินยืม ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย สรุปค่าใช้จ่าย พร้อมรับรองส าเนา   
 

     4.2 จัดท าหนังสือขอบคุณวิทยากร และแนบสรุปผลการประเมินวิทยากร  
 

     4.3 น าแบบประเมินวิทยากร/ประเมินโครงการมาวิเคราะห์และสรุปผล จัดท ารายงานผลการ

ฝึกอบรมเสนอผู้บริหาร 
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     4.4 ติดตามประเมินผลการอบรมหลังเสร็จส้ินการอบรมไปแล้ว 3 เดือน   
 

     4.5 วิเคราะห์ สรุปรายงานการติดตามประเมินผล เสนอผู้บริหาร น าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง 

พัฒนาหลักสูตรต่อไป   
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ผังขัน้ตอนการด าเนินงานฝึกอบรม 

กิจกรรมระหว่างการฝึกอบรม 

เริ่มตั้งแต่วันที่เริ่มฝึกอบรม – วันสิ้นสุดการฝึกอบรม 

กิจกรรมก่อนการฝึกอบรม 

ระยะเวลาที่ใช้ด าเนินงาน ๑๐ – ๑๒ วัน 

กิจกรรมหลังการฝึกอบรม 

ช่วงที่ ๑ ( ๕ วัน) 
- สรุปค่าใช้จ่าย ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม 

- จัดท าหนังสือขอบคุณวิทยากร และแนบสรุปผล
การประเมินผลวิทยากร 
- น าแบบประเมนิวิทยากร/ประเมนิโครงการมา
วิเคราะห์และสรปุผล จดัท ารายงานผลการ
ฝึกอบรมเสนอผู้บรหิาร 

ช่วงที่ ๒ (๓ – ๕ เดือน) 
- ติดตามประเมินผลการอบรมหลงัเสร็จส้ินการ
อบรมไปแล้ว ๓ เดือน 

- วิเคราะห์ สรุปรายงานการติดตามประเมนิผล 
เสนอผู้บรหิาร น าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพฒันา
หลักสูตรต่อไป  
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ภาคผนวก          

ตัวอย่างหนังสือ 

- บันทึกขออนุมัติโครงการและด าเนินการ 

- หนังสือครุฑขอเชิญวิทยากร 

- หนังสือครุฑขอความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม 

- หนังสือครุฑขอน าคณะเข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน 

- หนังสือครุฑขอบคุณวิทยากร 

- บันทึกเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 

- บันทึกเชิญประธานเปิดการฝึกอบรม/สัมมนา 

- บันทึกเชิญกล่าวรายงาน 

- บันทึกอนุมัติยืมเงินราชการ 

- บันทึกอนุมัติจัดซื้อวัสด ุ

- บันทึกอนุมัติจัดจ้างท าเอกสาร 

- บันทึกอนุมัติจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 

เอกสารแนบอ่ืน ๆ 

- ประวัติผู้บรรยาย 

- แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 

- สัญญาการยืมเงิน 

- ประมาณการเงินยืมค่าใช้จ่าย 

- ค ากล่าวประธานเปิด/ปิดการฝึกอบรม 

- ค ากล่าวรายงานพิธีเปิด/ปิดการฝึกอบรม 

- แบบประเมินวิทยากร 

- แบบประเมินผลโครงการ 

- ใบลงทะเบียน 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองการเจ้าหน้าท่ี  ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ   โทร. 418,420  
ที่  รง ๐๔๑๕/                                       วันที ่           
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม  
 

เรียน อธิบดี  ผ่านผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าท่ี ที่ รง ........  ลงวันที่ ....................  กรมฯ อนุมัติยืมเงิน

ราชการ โครงการ..................................... ระหว่างวันที่ ...................  ณ .....................................

เป็นเงิน จ านวน ................... บาท (..................................) รายละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน  
 

 กองการเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ จึงขอส่งหลักฐานใบส าคัญมาเพื่อเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมดังกล่าว เป็นเงินจ านวน .................... บาท (...........................)  

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี ......... 

แผนงาน  ............................................... 

ผลผลิต   ...............................................            

กิจกรรม  ............................................... 

และขอหักล้างเงินยืมราชการของ................................................ ตามใบส าคัญที่ ................................ 

เป็นเงินจ านวน ......................  บาท (.................................... ) พร้อมส่งคืนเงินยืมท่ีเหลือ

จ านวน ................ บาท (...........................................) 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  

 

 

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

                                         ผู้อ ำนวยกำร........................ 

  
 

 

 

 

 

 

      
  



 

 

 
 

 

ที่ รง 0415/ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 ถนนมิตรไมตรี  ดินแดง 

 กรุงเทพฯ  10400 
 

                                                                              2553 
 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากร 
 

เรียน   

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1.เอกสารประกอบการฝึกอบรม    จ านวน 1 ชุด 

                   2.แบบประวัติวิทยากร                จ านวน 1 ชุด       
                    

  ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ก าหนดจัดโครงการ................................................  

ให้กับข้าราชการระดับ.......................ของกรมฯ จ านวน ........ รุ่น ๆ ละ ........  คน  ระหว่างวันที่ 

.............   2553   ณ โรงแรม................ จังหวัด............ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ.................. 
 

  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นผู้ที่ มีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการพัฒนาบุคลากรของกรมฯ  จึงขอเรียนเชิญ ท่านเป็น

วิทยากรบรรยาย หัวข้อ ................................... ในวัน ที่..... .........  2553 ระหว่างเวลา 

........................น.  ณ โรงแรม............. จังหวัด....................รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 

  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ 

โทรศัพท์/โทรสาร ........................ 

 

แจ้งท้าย   ..................................... 

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

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

 

 

 



 

 

 
 

 

ที่ รง 0415/ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 ถนนมิตรไมตรี  ดินแดง 

 กรุงเทพฯ  10400 
 

                                                                              2553 
 

เรื่อง  ขอเชิญวิทยากร 
 

เรียน   

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1.เอกสารประกอบการฝึกอบรม    จ านวน 1 ชุด 

                   2.แบบประวัติวิทยากร                จ านวน 1 ชุด       
                    

  ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ก าหนดจัดโครงการ................................................  

ให้กับข้าราชการระดับ.......................ของกรมฯ จ านวน ........ รุ่น ๆ ละ ........  คน  ระหว่างวันที่ 

.............   2553   ณ โรงแรม................ จังหวัด............ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ.................. 
 

  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  พิจารณาแล้วเห็นว่า ......( กรมบัญชีกลาง )................ มี

ผู้ทรงคุณวุฒิ มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการพัฒนาบุคลากร

ของกรมฯ  จึงขอเรียนเชิญ วิทยากรบรรยาย หัวข้อ ................................... ในวันที่ .............. 

2553 ระหว่างเวลา ..............น.  ณ โรงแรม.............จังหวัด............รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 

  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ 

โทรศัพท์/โทรสาร ........................ 

 

แจ้งท้าย   ..................................... 

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

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

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
ที่ รง 0415/   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

  ถนนมิตรไมตรี  ดินแดง 

  กรุงเทพฯ  10400 
 

                                                                         2553 
 

เรื่อง   ขอความร่วมมือส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรม 
 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด..........................   

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย    เอกสารประกอบการฝึกอบรม  จ านวน  1  ชุด 

                      

  ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ก าหนดจัดโครงการ................................................  

ให้กับข้าราชการระดับ.......................ของกรมฯ จ านวน ........ รุ่น ๆ ละ ........  คน  ระหว่างวันที่ 

.............   2553   ณ โรงแรม................ จังหวัด............ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ..................  
 

                กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงขอความร่วมมือท่านอนุญาตให้ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือ

แรงงาน  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่      

ดังกล่าว  โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับผิดชอบค่าท่ีพัก และค่าอาหารตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 

ส าหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เบิกได้ตามระเบียบทางราชการจากต้นสังกัด  

      

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 
 

 

 
 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ 

โทรศัพท์/โทรสาร ............................. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ที่ รง 0415/ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 ถนนมิตรไมตรี  ดินแดง 

 กรุงเทพฯ  10400 
 

                                                                              2553 
 

เรื่อง  ขอน าคณะเข้าเย่ียมชม/ศึกษาดูงาน 
 

เรียน   

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1.ก าหนดการฝึกอบรม              จ านวน 1 ชุด 

                   2.รายชื่อ          จ านวน 1 ชุด       
                    

  ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ก าหนดจัดโครงการ................................................  

ให้กับข้าราชการระดับ.......................ของกรมฯ จ านวน ........ รุ่น ๆ ละ ........  คน  ระหว่างวันที่ 

.............   2553   ณ โรงแรม................ จังหวัด............ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ.................. 
 

  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  พิจารณาแล้วเห็นว่า ................................เป็นหน่วยงานที่

...........................................................จึงขอน าคณะข้าราชการ /เจ้าหน้าท่ี เข้าเย่ียมชม /ศึกษาดูงาน

.....(ระบุส่วนที่จะขอเข้าดูงาน).....ในวันที.่............. ระหว่างเวลา ..............น.   
  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ 

โทรศัพท์/โทรสาร ........................ 

 

 

 



 
 

 

 
 

ที่ รง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 ถนนมิตรไมตรี  ดินแดง 

 กรุงเทพฯ  10400 
 

                                                                             2553 
 

เรื่อง  ขอขอบคุณ 
 

เรียน   

 

อ้างถึง หนังสือที ่............/..........   ลงวันที่ ........................................ 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  

 

 ตามหนังสือทีอ่้างถึง .....................................   มอบหมายให้.............................  

ต าแหน่ง........................................... เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ............................................... 

ระหว่างวันที่ ......................  ณ .............................. จังหวัด.............. ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน  
 

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ขอขอบคุณ................................ มา ณ โอกาสน้ี ที่ให้ ความ

อนุเคราะห์วิทยากรมาบรรยายในหัวข้อดังกล่าว และขอส่งแบบประเมินมาพร้อมน้ี จ านวน.....ชุด  

                

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กองการเจ้าหน้าท่ี 

ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ 

โทรศัพท์ /โทรสาร..................................... 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กองการเจ้าหน้าท่ี  โทร. 0 2643 4984   
ที่  รง 0415/                                       วันที ่                       2553   
เรื่อง  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม  
 

เรียน ผู้อ านวยการส านัก  เลขานุการกรม  ผู้อ านวยการกอง  ผู้อ านวยการกลุ่มงาน   

 ผู้อ านวยการสถาบันฯภาค ผู้อ านวยการศูนย์ 
 

 ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ก าหนดจัดโครงการ ................................................  

ให้กับข้าราชการระดับ.......................ของกรมฯ จ านวน ........ รุ่น ๆ ละ ........ คน  ระหว่างวันที่ 

.............   2553   ณ โรงแรม................ จังหวัด............ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ..................  
 

              กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงขอเชิญ....(ท่านและผู้ทีมี่รายชื่อตามเอกสารแนบ หรือผู้ที่

ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง) จ านวน........คน เข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดย

กรมฯรับผิดชอบค่าอาหาร ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม  ส าหรับค่าพาหนะ

เฉพาะวันเดินทางไป-กลับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เบิกได้ตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 

พ.ศ. 2549 จากต้นสังกัด  
 

 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 

 

 

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

                                                   อธิบดี/หัวหน้าส่วนราชการ     

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองการเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ  โทร. 420  
ที่  รง 0405/                                               วันที่                           
เรื่อง  ขอเชิญเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม/สัมมนา 
 

เรียน  อธิบดี 

 

  ตามที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมาย ให้กองการเจ้าหน้าท่ี  ด าเนินการจัด

ฝึกอบรมหลักสูตร .................................... ให้แก่................ จ านวน ...... รุ่นๆละ ....... คน   

ระหว่างวันที่ .................... 2553   ณ โรงแรม......................... จังหวัด................ น้ัน  
 

  กองการเจ้าหน้าท่ี  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม  ในวันที่ ..........

เวลา.....-.....น. และบรรยายพิเศษหัวข้อ.............................วันที่ ...............เวลา .......- ......  น. 

ณ....................จังหวัด.................. 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ได้แนบก าหนดการ และค ากล่าวมาพร้อมน้ี  

 

 

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

                                                         ผู้อ านวยการ...................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ    โทร 420          
ที่                                                         วันที ่                          
เรื่อง  ขอเชิญกล่าวรายงาน 
 

เรียน   
 

  ตามที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมาย ให้กองการเจ้าหน้าท่ี  ด าเนินการจัด

ฝึกอบรมหลักสูตร .................................... ให้แก่................ จ านวน ...... รุ่นๆละ ....... คน   

ระหว่างวันที่ ....................  2553   ณ โรงแรม......................... จังหวัด................ และได้เรียน

เชิญอธิบดีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม น้ัน  
 

  ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ   จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้กล่าวรายงาน  ในวันที่ .................

เวลา.....-.....น. ณ.................................................................               
   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ได้แนบก าหนดการ และค ากล่าวมาพร้อมน้ี  

 

 

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

                                                         หัวหน้าฝ่าย...................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองการเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ โทร 420    
ที่                                                             วันที่            
เรื่อง  ขออนุมัติยืมเงินราชการ  
 

เรียน  อธิบดี ผ่านผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 หนังสอืกองการเจ้าหน้าท่ี ที่ รง ........... /........  ลงวันที่ .....................  กรมฯ อนุมัติ

ด าเนินการ.......................................... ระหว่างวันที่ .......................   ณ ..........................  

จังหวัด............... ในวงเงิน ............. บาท (..........................) ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน  
 

 กองการเจ้าหน้าท่ี  จึงขออนุมัติให้ นาย.................................  ต าแหน่งนักวิชาการ

พัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการ  ยืมเงินราชการเป็นเงิน ................... บาท (............................. ) 

ตามหนังสือสัญญายืมเงินซึ่งแนบมาพร้อมน้ี  

โดยขอเบิกจากเงินงบประมาณปี ............   

แผนงาน  ........................................................... 

ผลผลิต    .......................................................................... 

กิจกรรม  ........................................................... 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  

 

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

                                ผู้อ ำนวยกำร........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองการเจ้าหน้าท่ี  ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ        โทร. 606  

ที่  รง 0415/                                        วันที ่                      2553             

เรื่อง  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ  
 

เรียน  อธิบดี ผ่านผู้อ านวยการกองคลัง 
 

  

 ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าท่ี ที่ รง .............. ลงวันที่ ..................... 2553  กรมฯ 

อนุมัติด าเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ....................................... ให้แก่ ..................  

จ านวน .......... คน ระหว่างวันที่ ........................ 2553   ณ โรงแรม ................... จังหวัด    

และอนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมดังกล่าว เป็นเงินจ านวน ............... บาท 

(...................................................) ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน  
 

 กองการเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรม

ดังกล่าว รายการตามเอกสารแนบ  

โดยขอเบิกจากเงินงบประมาณปี 2553   

แผนงาน  .......................................................................   

ผลผลิต   ....................................................................... 

กิจกรรม  ....................................................................... 

และขอแต่งต้ังกรรมการตรวจรับดังน้ี  

 1.นาย................................. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการพิเศษ 

 2.นาง................................. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการ 

  3.นางสาว............................ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 

   

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

                                          ผู้อ านวยการ........................ 

 

 

 

 



  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองการเจ้าหน้าท่ี  ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ        โทร. 606  
ที่  รง 0415/                                        วันที ่                       2553             
เรื่อง  ขออนุมัติจัดจ้างท าเอกสาร  
 

เรียน  อธิบดี ผ่านผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าท่ี ที่ รง .............. ลงวันที่ ..................... 2553  กรมฯ 

อนุมัติด าเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ....................................... ให้แก่ ..................  

จ านวน .......... คน ระหว่างวันที่ ........................ 2553   ณ โรงแรม ................... จังหวัด    

และอนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมดังกล่าว เป็นเงินจ านวน ............... บาท 

(...................................................) ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน  
 

 กองการเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ  ขออนุมัติจัด จ้างท าเอกสาร  จ านวน ....... ชุด  

เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมดังกล่าว   

แผนงาน  .......................................................................   

ผลผลิต   ....................................................................... 

กิจกรรม  ....................................................................... 

และขอแต่งต้ังกรรมการตรวจรับดังน้ี  

 1.นาย................................. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการพิเศษ 

 2.นาง................................. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการ 

  3.นางสาว............................ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 

   

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

                                          ผู้อ านวยการ........................ 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองการเจ้าหน้าท่ี  ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ    โทร. 606  
ที่  รง 0415/                                        วันที ่                       2553             
เรื่อง  ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ  
 

เรียน   
 

 ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าท่ี ที่ รง .............. ลงวันที่ .....................  2553  กรมฯ 

อนุมัติด าเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ....................................... .ให้แก่ .................  

จ านวน ..........คน ระหว่างวันที่ ........................2553   ณ โรงแรม...................จังหวัด    และ

อนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมดังกล่าว เป็นเงินจ านวน ...............  บาท 

(...................................................) ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน  

 

 กองการเจ้าหน้าท่ี  ขออนุมัติจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 45 ที่น่ัง จ านวน ..........คัน เพื่อ

รับ-ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ..................2553  ณ จังหวัด.......................... 

โดยขอเบิกจากเงินงบประมาณปี 2553   

แผนงาน  .......................................................................   

ผลผลิต   ....................................................................... 

กิจกรรม  ....................................................................... 

และขอแต่งต้ังกรรมการตรวจรับดังน้ี  

 1.นาย................................. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการพิเศษ 

 2.นาง................................. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการ 

  3.นางสาว............................ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 

   

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

                                          ผู้อ านวยการ........................ 

 

 

 

 

 



ประวัติผู้บรรยาย 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

 

 หัวข้อบรรยาย............................................................................................................ 

 ช่ือ-สกุล....................................................................................................................... 

 ที่อยู่..........................ซอย................................................ถนน..................................... 

 แขวง..............................เขต...................................จังหวัด.......................................... 

 โทรศัพท์....................................................โทรสาร...................................................... 

 ต าแหน่งปัจจุบัน........................................................................................................... 

 สถานที่ท างาน.............................................................................................................. 

 ที่อยู่..........................ซอย................................................ถนน..................................... 

 แขวง..............................เขต...................................จังหวัด.......................................... 

 โทรศัพท์....................................................โทรสาร...................................................... 

 โทรศัพท์มือถือ...........................................e-mail................................................... 

 ประวัติการศึกษา 

 1.................................................................................................................................. 

 2.................................................................................................................................. 

 3.................................................................................................................................. 

4.................................................................................................................................. 

5.................................................................................................................................. 

ประสบการณ์ในการท างาน 

1.................................................................................................................................. 

 2.................................................................................................................................. 

 3.................................................................................................................................. 

4.................................................................................................................................. 

5.................................................................................................................................. 

6.................................................................................................................................. 

หัวข้อวิชาที่ถนัด 

1.................................................................................................................................. 

 2.................................................................................................................................. 

 3.................................................................................................................................. 

4.................................................................................................................................. 

5.................................................................................................................................. 

6.................................................................................................................................. 



 

 
แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตร....................................  

ระหว่างวันท่ี ................. พ.ศ. ณ .....................จังหวัด...............................    
 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

สังกัด.......................................................... 

         ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย)......................................................................................  
     ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ).................................................................................  

       ต าแหน่ง................................................................................................. ..... 
     โทรศัพท์ท่ีท างาน................................ โทรศัพท์มือถือ......................................  

     E Mail...............................................   
☺ ประสงค์จะเข้าพักระหว่างวันท่ี.................................. พักคู่กับ..................................................   
☺ ไม่ประสงค์จะเข้าพัก 
☺ ประสงค์จะเดินทางไปพร้อมกับคณะ  
     (มีรถออกจาก............. วันท่ี ........... พ.ศ. เวลา .............น.) 

☺ ไม่ประสงค์จะเดินทางไปพร้อมกับคณะ  
 
 

      (ลงชื่อ)............................................  
       (..........................................)  
           ผู้อ านวยการ..........................................  
  
หมายเหตุ   การเบิก-จ่าย 
         - กรมรับผิดชอบค่าท่ีพัก ตั้งแต่วันท่ี ......................พักคู่ 2 ท่าน/ห้อง 
  -  ค่าอาหารจัดเล้ียงครบทุกม้ือตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 
  -  ค่าพาหนะ (ค่าเคร่ืองบิน) และจัดรถรับ-ส่ง ระหว่างการฝึกอบรม  

     การแต่งกายชุด  
- ในช่วงการฝึกอบรมทางวิชาการใส่ชุด..................................  
- ในช่วงปฏิบัติธรรมใส่ชุด..................................  
- ในช่วงการท ากิจกรรมใส่ชุด....................................... รองเท้า...................  

     อุปกรณ์ของใช้ที่ต้องน ามาเอง 
            - ของใช้ส่วนตัวอาทิ............................................... ................................     

               กรุณาส่งแบบตอบรับคืนท่ี............................ภายในวันท่ี................พ.ศ. 

               หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร .........................    

       ชื่อผู้ประสาน...............................................  

 

         

 

 

 



                                                                              แบบสัญญายืมเงิน                                                       แบบ 216  
สัญญาการยืมเงิน  

ยื่นต่อ ______________________________(1) 
เลขที…่…………………………………….. 

วันครบก าหนด 
_____________________________________________ 

ข้าพเจ้า............................................................................(1)         ต าแหน่ง    ………………………………………………............. 
ข้าพเจ้า…………………………………………………(2)         ต าแหน่ง   ....................................................................................... 
ข้าพเจ้า............................................................................(3)         ต าแหน่ง  ...................................................................................... 
สังกัด    ............................................................................................................................. .......................  
มีความประสงค์ขอยืมจาก…………………………………………………………………………………………………..(2) 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ…………………………………………………………………………………………………….  (3)       
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
            ค่าใช้จ่ายในการ 
 
 
  
             
                                                                                                            รวมเป็นเงิน     
 ( ตัวอักษร) ………………………………………………………………………………………… 
 

                         บาท                                                                   
           
 
 
 
                        บาท                     

        ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบทางราชการทุกประการ และจะน าใบส าคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องพร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี) 
ส่งใช้ภายในก าหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คืนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินนี้  ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามก าหนด 
ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด  บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการชดใช้จ านวนเงิน 
ที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที 
ลายมือ…………………………………………………………………………..ผู้ยืม(1) วันที…่…………………………………… 
ลายมือ…………………………………………………………………………..ผู้ยืม(2) วันที…่…………………………………… 
ลายมือ…………………………………………………………………………..ผู้ยืม(3) วันที…่…………………………………… 
 

 

เสนอ ………. .............................................................................................................................................................................( 4) 
         ได้ตรวจสอบแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้ยืมฉบับนี้ได้ จ านวน…………………………….……….……………………….บาท 
(ตัวอักษร) ……………………………………………………………………………………………………………………….) 
ลงช่ือ………………………………………………………………………………วันที…่……………………………………….. 

ค าอนุมัติ 
     อนุมัติให้ยืมตามเงินไขข้างต้นได้ เป็นเงิน……………………………………………………………………….….....บาท 
(ตัวอักษร)………………………………………………………………………………………………………………….) 
ลงช่ือ………………………………………………………………………………วันที…่……………………………………….. 

ใบรับเงิน 
ได้รับเงินยืมจ านวน………………………….. ……………..(ตัวอักษร)………..……………………………………………..… 
ไปเป็นการถูกต้อง 
ลงช่ือ……………………………………………………………….ผู้รับเงิน วันที…่……………………………………….. 

      



รายการส่งใช้เงิน 
 

 
ครั้ง

ที ่

 
วัน เดือน ปี 

รายการส่งใช้  
คงค้าง 

 
ลายมือชื่อ

ผู้รับ 

 
ใบรับเลขที ่

เงินสดหรือ

ใบส าคัญ 
 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

หมายเหตุ (๑)ยื่นต่อ ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หัวหน้าแผนกคลัง หรือต าแหน่งอ่ืนใดที่

ปฏิบัติงานเช่นเดียวกันแล้วแต่กรณ ี
       (๒)ให้ระบุชื่อส่วนราชการท่ีจ่ายเงิน 
                (๓)ระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินไปใช้ยืม 
       (๔) เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 



 
ประมาณการเงินยืมค่าใช้จ่าย 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร .......................................  

 
 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร =   ..................  บาท 

    ภาคเอกชน (95 ช.ม. x 1,200 บาท)     

    อภิปราย/แบ่งกลุ่ม/กิจกรรม (4 ช.ม. x 1,200 บาท x 5 คน)  

2. ค่าพาหนะวิทยากร (2 คน x 600 บาท x 6 วัน)    =  ....................  บาท 

3. ค่าอาหารผู้บริหาร/ผู้เข้าอบรม/ผู้ประสาน/วิทยากร     =  ....................  บาท  

 (45 คน x 800 บาท x 5 วัน) (45 คน x 450 บาท x 4 วัน)     

4. ผู้เข้ารับการอบรม/ผู้ประสาน       =  ....................  บาท 

    (ห้องคู่ 23 ห้อง x 1,500 บาท x 7 คืน) 

    ค่าท่ีพัก (ดูงานต่างจังหวัด) 

    วิทยากร/ผู้บริหาร ( ห้องเดี่ยว 3 ห้อง x 1,200 บาท x 2 คืน)  =   ...................  บาท 

5. ค่าพาหนะเดินทางเคร่ืองบินวิทยากร (9,140 บาท x 4 คน)   =   ...................  บาท 

6. ค่าพาหนะเดินทางเคร่ืองบินจังหวัดเชียงใหม่     =   ...................  บาท 

 (6,640 บาท x 45 คน) 

9. รถปรับอากาศดูงานรับ-ส่ง       =   ...................  บาท   

    (18,000 บาท x 4 วัน)  

10. เอกสาร         =   ...................  บาท  

11. ค่าวัสดุ         =   ...................  บาท 

  
                                  เป็นเงิน ..........................บาท  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ากล่าวประธานเปิดการฝึกอบรม 

 หลักสูตร  .....................................................  

วันท่ี ...................................พ.ศ........... 

ณ โรงแรม..................................... 

*************************** 

 
ท่าน............................................................................................................  
 

            ผมมีความยินดี เป็นอย่างยิ่ง ท่ีได้มาเป็นประธานปิดการฝึกอบรม

หลักสูตร .............................................. ในวันนี้  

 จากการรั บฟังค ากล่าวรายงาน นับว่าเป็นท่ีน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง 

ส าหรับทุกคนท่ีมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมครั้งนี้  หลักสูตร

................................. เป็นโครงการที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง

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

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

            ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้น าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม

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

ผมขอขอบคุณวิทยากร ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง................................................. 

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

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

 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอ ปิดการฝึกอบรมหลักสูตร 

................................................    และขออวยพรให้ ทุกท่าน

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

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

 
*************************** 

 
 

 



 
ค ากล่าวประธานปิดการฝึกอบรม 

 หลักสูตร  .....................................................  

วันท่ี ...................................พ.ศ........... 

ณ โรงแรม..................................... 

*************************** 

 
ท่าน............................................................................................................  
 

            ผมมีความยินดี เป็นอย่างยิ่ง ท่ีได้มาเป็นประธานปิดการ ฝึกอบรม

หลักสูตร .............................................. ในวันนี้  

 จากการรับฟังค ากล่าวรายงาน นับว่าเป็น ท่ีน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง 

ส าหรับทุกคนท่ีมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมครั้งนี้  หลักสูตร

................................. เป็นโครงการที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง

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

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

            ผมหวังเป็นอย่ างยิ่งว่าทุกท่านจะได้น าความรู้ ท่ีได้จากกา รฝึกอบรม

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

ผมขอขอบคุณวิทยากร ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง................................................. 

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

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

 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอ ปิดการ ฝึกอบรมหลักสูตร 

................................................    และ ขออวยพรให้ ทุกท่าน

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

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

 
*************************** 

 

 



 
ค ำกล่ำวรำยงำนพิธีเปิดกำรฝึกอบรม 

 หลักสูตร  ........................................................  

วันศุกร์ท่ี .............เดือน...........พ.ศ........ 

ณ ...................................... 

*************************** 
 

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

 กระผม/ดิฉัน ในนามผู้ด าเนินการจัด ฝึกอบรม ขอขอบคุณท่าน .....

(ประธาน)................ เป็นอย่างสูงท่ีได้กรุณาสละเวลา มาเป็นประธานปิด การ

ฝึกอบรม ในวันนี้  

 ส าหรับการฝึกอบรมหลักสูตร ........................... ได้ด าเนินการมา

ต้ังแต่วันท่ี ........ จนถึงวันท่ี ........... ซึ่งตลอดระยะเวลา รวมร ะยะเวลาท้ังสิ้น

........วัน    จากการทีก่รมฯมีนโยบาย..................................................... 

 ................................................................. ดังนั้น  จึงได้จัดท าโครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตร  .............................................. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

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

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

 ส าหรับโครงการดังกล่าว ก าหนดจัดให้แก่..............จ านวน ........คน 

ระยะเวลาในฝึกอบรมรวม ......... วัน  ระหว่างวันท่ี.....-............ รูปแบบการฝึกอบรม  

ประกอบด้วย...(ภาคบรรยาย/ภาคปฏิบัติ/การศึกษาดูงาน )...ในการนี้ ได้รับ

การสนับสนุนวิทยากรจาก..................................................................... 

  บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน....(ประธาน)...... กล่าวปิด

การฝึกอบรม พร้อมท้ังได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งพร้อมกันอยู่ ณ 

ท่ีนี้แล้ว ขอเรียนเชิญค่ะ/ครับ  

***************************  
 

 

 



ค ำกล่ำวรำยงำนพิธีปิดกำรฝึกอบรม 

 หลักสูตร  ........................................................  

วันศุกร์ท่ี .............เดือน...........พ.ศ........ 

ณ ...................................... 

*************************** 
 

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

 กระผม/ดิฉัน ในนามผู้ด าเนินการจัดฝึกอบรม ขอขอบคุณท่าน .....

(ประธาน)................ เป็นอย่างสูงท่ีได้กรุณาสละเวลา มาเป็นประธานปิด การ

ฝึกอบรม ในวันนี้  

 ส าหรับการฝึกอบรมหลักสูตร ........................... ได้ด าเนินการมา

ต้ังแต่วันท่ี ........ จนถึงวันท่ี ........... ซึ่งตลอดระยะเวลา รวมระยะเวลาท้ังสิ้น

........วัน    จากการที่กรมฯมีนโยบาย..................................................... 

 ................................................................. ดังนั้น  จึงได้จัดท าโครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตร  .............................................. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

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

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

 ส าหรับโครงการดังกล่าว ก าหนดจัดให้แก่..............จ านวน ........คน 

ระยะเวลาในฝึกอบรมรวม ......... วัน  ระหว่างวันท่ี.....-............ รูปแบบการฝึกอบรม  

ประกอบด้วย...(ภาคบรรยาย/ภาคปฏิบัติ/การศึกษาดูงาน )...ในการนี้ ได้รับ

การสนับสนุนวิทยากรจาก..................................................................... 

  บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน....(ประธาน)...... กล่าวปิด

การฝึกอบรม พร้อมท้ังได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งพร้อมกันอยู่ ณ 

ท่ีนี้แล้ว ขอเรียนเชิญค่ะ/ครับ  

***************************  
 

 

 

 



 
แนวการร่างค ากล่าวรายงาน มีสาระขั้นตอนเรียงล าดับ ดังนี ้

 
(1)  ค าขึ้นต้น 

(2)  ขอบคุณประธาน 

(3)  ชี้แจงความเป็นมาของเรื่อง  

-เหตุผล วัตถุประสงค ์

-จ านวน กลุ่มเป้าหมาย  

-   

(4) เชิญประธานท าพิธีเปิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินวิทยากร 

หลักสูตร ……………………….. 
 

ชื่อวิทยากร   …………………………………………………….. 

หัวข้อบรรยาย ………………………………………. 

โปรดแสดงความคิดเห็นโดยท าเคร่ืองหมาย/ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
ดีมาก ด ี พอใช ้ ควรปรับปรุง 

1.1  ความรอบรู้ในเน้ือหา      

1.2  ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจ      

1.3  การถ่ายทอดเนื้อหาวิชาให้เป็นท่ีน่าสนใจ      

1.4  การจัดล าดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชา      

1.5  ความชัดเจนในการบรรยาย      

1.6  การตอบค าถาม      

1.7  เทคนิค/วิธีการฝึกอบรมท่ีใช้ในการถ่ายทอด      

1.8  การใช้โสตทัศนูปกรณ ์      

1.9  การควบคุมชั้นเรียน      

1.10  การรักษาเวลา      

1.11  ความเหมาะสมของวิทยากรโดยส่วนรวม      

 

2. ส่ิงท่ีท่านประทับใจวิทยากรท่านน้ีมากท่ีสุด คือ.............................................................................................................                                                                                             

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

 
3. ส่ิงท่ีวิทยากรท่านควรปรับปรุง คือ............................................................................................................................. ...                                                                                                                                                     

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

 
4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ............................................................................................................................. ........................   

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

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

 
 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการกรอกแบบประเมิน 

 

 

                                                         ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ 

  กองการเจ้าหน้าที ่

 
 



ล าดับ

 ที่
รายการ ดีมาก ดี

ปาน

กลาง
นอ้ย นอ้ยที่สดุ

1 ก่อนการฝึกอบรมท่านมีความรู้เก่ียวกับเร่ืองน้ีมากน้อยเพียงใด

2 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรน้ีของท่านหลังการอบรม

3 ประโยชน์ของเน้ือหาสาระหลักสูตรน้ีตอ่การปฏบิตังิานท่าน

4 การบรรยายของวิทยากรหลักสูตรน้ีโดยภาพรวม

5 โสตทัศนูปกรณแ์ละส่ือการสอนเหมาะสมเพียงใด

6 ท่านมีโอกาสแลกเปล่ียนความคดิเห็น ประสบการณม์ากน้อยเพียงใด

7 เอกสารประกอบการบรรยายมีเน้ือหาสาระดเีพียงใด

8 วัน เวลา และช่วงเวลาในการอบรมเหมาะสมเพียงใด

9 ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม

10 การให้การตอ้นรับและการอ านวยความสะดวกระหว่างการอบรม

11 โดยภาพรวมของการจดัอบรมในคร้ังน้ีท่านคดิว่าอยู่ในเกณฑ์ใด

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

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

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

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

แบบประเมินผลโครงการ

……………………………………………………………….

ระหวา่งวนัที่ …………….เดือน.......................พ.ศ............. 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ

กองการเจ้าหนา้ที่

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

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

ขอขอบคุณที่ให้ความรว่มมือกรอกแบบประเมิน



 

 

 

 



เช้า บ่าย

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

วิทยากร

ผู้ประสาน

รายช่ือผู้เข้ารบัการฝึกอบรมหลักสตูร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

วนัที่ …………….เดือน...............................พ.ศ.....................

ณ ..............................................................................................................................

ลายมือช่ือ

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล ต าแหนง่ หนว่ยงาน


