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วัตถุประสงค 

เพ่ือใหขาราชการและลูกจางประจําสังกัดกองการพยาบาล รพ.รร.6  เขาใจถึงหลักเกณฑการคัดเลือก 

การลาศึกษา อบรม ดูงาน 

นโยบาย 

เพ่ือสงเสริมใหขาราชการและลูกจางประจําสังกัดกองการพยาบาล รพ.รร.6  มีโอกาสศึกษา อบรม  

ดูงาน เพ่ิมมากข้ึน และเขาใจถึงหลักเกณฑการคัดเลือก  รวมถึงการทําสัญญา การชดใช และการพิจารณา

บําเหนจ็ประจําป 

ขอบเขต 

ครอบคลุมขาราชการ และลูกจางประจําสังกัดกองการพยาบาล รพ.รร.6 

คุณสมบัติของผูลาศึกษา แบงตามประเภทการลาไปศึกษา ดังนี้ 

 1.  การลาไปศึกษา ประเภท 1 (การลาศึกษาโดยใชเวลาราชการตลอดระยะเวลาการศึกษา) 

1.1 เปนขาราชการประจําการและไดรับราชการในกระทรวงกลาโหม นับถึงวันเปดการศึกษามาแลว 

ไมนอยกวา  2 ป เวนแตผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหาร มีเวลารับราชการในตําแหนงประจําการนอยกวา 2 

ปก็ได แตเม่ือนับเวลาการศึกษาในโรงเรียนทหาร รวมกับเวลารับราชการในตําแหนงประจําการ จะตองมีเวลาไม

นอยกวา 2 ป 

1.2 มีความประพฤติเรียบรอย และมีความรูเดิมอันเปนพ้ืนฐานในการศึกษา ตามหลักสูตรท่ีจะไป  

ศึกษาจนสําเร็จการศึกษา 

1.3 มีรางกายแข็งแรงสมบูรณและมีอายุเหมาะสมกับระยะเวลาในการศึกษา โดยเม่ือสําเร็จ 

การศึกษา  จะตองกลับมารับราชการชดใชไดครบตามกําหนดสัญญา 

1.4 ผูท่ีเคยไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาท้ังในและตางประเทศ จะตองปฏิบัติราชการชดใชตาม 

สัญญาติดตอกันแลวไมนอยกวา 2 ป นับตั้งแตวันสําเร็จการศึกษา จึงจะสามารถขออนุญาตลาไปศึกษาได 

1.5 สาขาวิชาท่ีศึกษาตองตรงกับตําแหนงหนาท่ีท่ีผูขอลาไปศึกษารับราชการอยู หรือเปนวิชาท่ีเปน 

ประโยชนและกองทัพบกมีความตองการ 

1.6 การลาไปศึกษาจะไมทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการท่ีผูขออนุญาตลาไปศึกษานั้นประจํา  

อยู 

1.7 สถาบันท่ีไปศึกษาตองเปนสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ท่ีกระทรวงการศึกษาธิการรับรอง 

มาตรฐานหลักสูตร 
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1.8 หลักสูตรท่ีขออนุญาตลาไปศึกษา ตองไมเปนหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา  

ของกองทัพบก และตองอยูในความตองการของกองทัพบก  

1.9 การอนุญาตใหลาไปศึกษาไมเปนขอผูกพันท่ีกองทัพบกจะตองหาตําแหนงบรรจุใหตามคุณวุฒิ 

ใหม นอกเหนือจากท่ีทางราชการกําหนด โดยกองทัพบกสามารถบรรจุลงในตําแหนงท่ีเหมาะสมได 

1.10 หากทางราชการมีความจําเปนเรงดวน ตองสามารถเรียกตัวกลับมาปฏิบัติหนาท่ีราชการได    

ตลอดเวลาศึกษา 

2.  การลาไปศึกษา ประเภท 2  (ใชเวลาราชการบางสวนเพ่ือการศึกษา) 

     2.1 ขาราชการหรือลูกจางประจํา ท่ีมีอายุราชการนับถึงวันเปดการศึกษาไมนอยกวา 3 ป  

      2.2 มีคุณสมบัติ ตามการลาศึกษา ประเภท 1 ขอ 1.2 - 1.10 

 3.  การลาไปศึกษา ประเภท 3  (ใชเวลานอกราชการตลอดการศึกษา)  

      3.1 ขาราชการหรือลูกจางประจํา ไมจํากัดอายุราชการ 

      3.2 มีความประพฤติเรียบรอย 

      3.3 มีพ้ืนฐานความรูเดิมเปนรากฐานท่ีจะศึกษาตลอดไปจนสําเร็จการศึกษา  

การทําสัญญาและการชดใช  แบงตามกรณี ดังนี้ 

1.  ใหผูลาไปศึกษาทําสัญญาไวกับกองการพยาบาล/หน.แผนกพยาบาล 

2.  เม่ือผูท่ีไดรับการสงไปศึกษาโดยใชเวลาราชการเต็มวันจนสําเร็จการศึกษา  

      2.1 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางตองรับราชการชดใชในหนวยงานเดิม 2 ป  

      2.2 หลักสูตรมหาบัณฑิตท้ังในประเทศและตางประเทศ ตองรับราชการชดใชในหนวยงานเดิม    

3-4 ป นับตั้งแตวันท่ีมาปฏิบัติราชการภายหลังสําเร็จการศึกษา 

3.  ผูท่ีไดรับการสงไปศึกษาตามโครงการสงศึกษาขอถอนตัวจากการศึกษากอนจบหลักสูตร หามมิให 

สมัครรับทุนใดๆ อีกท้ังสิ้น เวนแตการถอนตัวจากการศึกษากอนจบหลักสูตรนั้น เกิดจากการเจ็บปวย ซ่ึงไมได

เกิดข้ึนเพราะความรับผิดชอบของตนเอง หรือมิใชความจําเปนของสถานศึกษาหรือของทางราชการ 

4.  ผูท่ีไดสงไปศึกษาตามโครงการสงศึกษาขอถอนตัวออกจากการศึกษากอนจบหลักสูตร โดยมิใช 

เหตุผลของสถานศึกษาหรือความจําเปนของทางราชการ หรือการเจ็บปวยซ่ึงไมไดเกิดข้ึนเพราะความผิดของ

ตนเอง ซ่ึงคณะกรรมการแพทยของสวนราชการกระทรวงกลาโหมไมนอยกวา  

    3 นาย ตรวจรับรองการเจ็บปวยจนไมสามารถศึกษาตอได  ตองชดใชคาเสียหายใหกองทัพบก

ตามท่ีระบุในสัญญาโดยใหกรมยุทธศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ ทําหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

เสนอขออนุมัติยุติการศึกษาตอกองทัพบก 
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การพิจารณาบําเหน็จประจําป  มีหลักเกณฑ ดังนี้ 

1.  ใหรอการเลื่อนชั้นเงินเดือนของผูลาไปศึกษาไวกอนจนกวาจะกลับมารับราชการ แลวจึงให

พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนท่ีรอไวไดไมเกินครั้งละครึ่งข้ัน  แตหากผลการศึกษาในครึ่งปใดสอบตกหรือไมไดผล 

หรือไมผาน หรือถอนตัวจากการศึกษากอนจบหลักสูตร  ซ่ึงมิใชความจําเปนของทางราชการ ใหพิจารณาไม

เลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปนั้น 

  2.  กรณีท่ีผูลาไปศึกษาถอนตัวจากการศึกษากอนจบหลักสูตร เนื่องจากการเจ็บปวยโดยตนเองมิได

กอข้ึน ใหพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไดไมเกินครึ่งชั้น แตตองใหแพทยของสวนราชการกระทรวงกลาโหมไม

นอยกวา 3 นาย ตรวจรับรองวาปวยจนไมสามารถศึกษาตอได 

3.  ผูลาไปศึกษาหากศึกษาไมสําเร็จตามระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตไวเดิม ใหพิจารณาไมเลื่อนชั้น

เงินเดือนในครึ่งปท่ีแลวมาของปการศึกษาสุดทาย เวนแตไดรับอนุญาตขยายระยะเวลาการศึกษาใหพิจารณา

เลื่อนชั้นเงินเดือนจากผลการศึกษาในแตละครึ่งปท่ีไดรับอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา 

4.  ผูลาไปศึกษาหากสําเร็จการศึกษา หรือใชเวลาศึกษาเกินกวาระยะเวลาท่ีขอขยายการศึกษา

ตามท่ีกําหนดไว ใหพิจารณาไมเลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปท่ีแลวมาของปการศึกษาสุดทาย 

หนาท่ีรับผิดชอบ  มีดังนี้ 

1.  ผูลาศึกษา ทบทวนคุณสมบัติของตนเองใหตรงตามหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรในการลา

ศึกษา อบรม ดูงาน และทําเอกสารรายงานท่ีเก่ียวของกับการลาศึกษาฯ ตามระเบียบปฏิบัติ 

2.  หัวหนาพยาบาล หัวหนาหอผูปวย หัวหนาหนวย คัดเลือกบุคลากรไดตรงตามคุณสมบัติและ

หลักเกณฑการลาศึกษา อบรม ดูงาน รวมถึงการทําสัญญา การชดใช การพิจารณาบําเหน็จ พรอมกํากับ 

ติดตามใหผูลาศึกษาทําเอกสารรายงานท่ีเก่ียวของกับการลาศึกษาฯ ตามระเบียบปฏิบัติไดอยางถูกตอง   

3.  ฝายวิชาการ กองการพยาบาล รพ.รร.6  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูลาศึกษาใหตรงตาม

หลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรในการลาศึกษา อบรม ดูงาน   พรอมตรวจสอบเอกสารรายงานท่ี

เก่ียวของกับการลาศึกษาฯ และดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 

ระเบียบกองทัพบก  วาดวยการใหขาราชการ ลาไปศึกษา  และการสงขาราชการไปศึกษาใน

สถานศึกษาภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2557 
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ตัวช้ีวัด 

 1. ขาราชการและลูกจางประจําสังกัดกองการพยาบาล  รพ.รร.6  ท่ี ลาศึกษาฯ  มีความเขาใจและ

สามารถปฏิบัติตามระเบียบการลาศึกษา อบรม ดูงาน รวมถึงการทําสัญญา การชดใช และการพิจารณา

บําเหน็จประจําไดอยางถูกตอง 

 

ประกาศ ณ วันท่ี      3    มีนาคม  พ.ศ. 2563 

  

                                   พ.อ.หญิง  

                                                   (ศิริวรรณ  ม่ันศุข) 

                                             ผูอํานวยการกองการพยาบาล รพ.รร.6 
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