ประกาศโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อภายในประเทศ หลักสูตรระดับต่าง ๆ
ภาคปกติ / ภาคพิเศษ ประจําทุกปีการศึกษา
สําหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
******************
อนุสนธิประกาศโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ
ภายในประเทศหลักสูตรระดับต่าง ๆ ภาคปกติ/ภาคพิเศษ ประจําทุกปีการศึกษาฯ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ไปแล้วนั้น
เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ การลาศึกษาต่อฯ จึงขอยกเลิกประกาศ
โรงพยาบาลฯ ดังกล่าวและกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลาศึกษาต่อภายในประเทศฯ ฉบับใหม่ โดยคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM) โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้ทบทวนหลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านกําลังคน และแผนปฏิบัติการประจําปี สําหรับข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างทั่วไป
(ลูกจ้างประจํา/ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไป
ศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2552 และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการพลเรือนโดยการให้ไป
ศึกษาเพิ่มเติมภายในประเทศ พ.ศ. 2540 ให้ยื่นความจํานงขอลาศึกษาต่อภายในประเทศหลักสูตรระดับต่าง ๆ ประจํา
ทุกปีการศึกษา (คนละ 1 ครั้ง ต่อปีการศึกษา) ดังนี้
- ภาคปกติ (โดยใช้เวลาราชการลาศึกษาต่อ ฯ)
- ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์ นอกเวลาราชการ) ใช้เวลาราชการฝึกปฏิบัติงานเป็นครั้ง – คราว
การเยี่ยมความจํานงลาศึกษาต่อภายในประเทศ กรณีดังต่อไปนี้ จะไม่มีสิทธิ์ลาศึกษาต่อฯ คือ
1. ในกรณีเมื่อไปสอบผ่านการคัดเลือกได้แล้ว มายื่นความจํานงขอศึกษาต่อเพิ่มเติม จะไม่ได้รับการ
พิจารณาเพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่กําหนดไว้
2. ในกรณียื่นความจํานงขอศึกษาต่อในหลักสูตรที่ไม่ตรงกับสายงานที่ดํารงอยู่ตามที่ ก.พ.กําหนดจะไม่ได้รับ
พิจารณา เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว้

ภาคปกติ
1.1 ให้ยื่นความจํานงขอลาศึกษาต่อภายในประเทศได้ต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงกับสายงานที่ดํารงอยู่ตามที่ ก.พ.
กําหนด และเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสาธารณสุขเท่านั้น
1.2 ให้โควตาในการยื่นความจํานงขอลาศึกษาต่อในหลักสูตรระดับต่าง ๆ คือ ต่ํากว่า ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก/ป.
บัณฑิตฯ และให้นับรวมผู้ที่กําลังศึกษาต่ออยู่แล้ว (คือระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป) ไม่เกิน 10% ของจํานวนเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลฯทั้งหมด ต้องจัดลําดับความสําคัญ ก่อน – หลัง ที่ให้ลาไปศึกษาต่อ (ทั้งนี้ยกเว้นหลักสูตรต่อเนื่อง สาขา
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต/สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต/ทันตาภิบาล/เภสัชศาสตร์/ทันตแพทยศาสตร์/รังสีเทคนิค และ
หลักสูตรระดับต่าง ๆ ในภาคพิเศษ)

1.3 ยึดตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ข้อ 6 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1 ผู้ที่จะลาไปศึกษาขั้นต่ํากว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี, ชั้นปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี
หรือชั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรืออธิบดีหรือ หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นกรม เป็นกรณีพิเศษเฉพาะ
ราย
2 รับราชการในกรมเจ้าสังกัดมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือนับระยะเวลาที่เป็นลูกจ้างรวมกับการรับ
ราชการ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (วันที่ 1 มิถุนายน ของปีการศึกษา นั้น ๆ)
3 สําหรับผู้ที่เคยไดรับอนุมัติให้ลาไปศึกษาภายในประเทศมาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี
เว้นแต่ เป็นการลาไปศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือหลักสูตรสาขาวิชาที่ต่อเนื่อง และได้รับอนุมัติจาก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
4 เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป รับรองว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี และตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
5 มีความสามารถที่จะศึกษาหรือฝึกอบรมในสาขาวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา หรือ ฝึกอบรม
6 เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่กรณีถูกฟ้องคดีอาญา
ในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
1.4 พิจารณาตามแผนการศึกษาต่อเนื่องของแต่ละหน่วยงาน ที่มีการกําหนดสาขาวิชาและระดับการศึกษาที่
สอดคล้อง หรือเป็นประโยชน์กับงาน หรือมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ดํารงอยู่ตามที่ กพ. กําหนด รวมทั้งไม่ให้เกิดการ
เสียหายแก่ราชการและไม่ต้องตั้งอัตรากําลังเพิ่มเติม โดยยึดถือตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้
ข้าราชการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2552 ข้อ 7 (1), ข้อ 8 และ ข้อ 9
1.5 ผู้ที่จะได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อได้ตามระเบียบกระทรวงฯ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สมัครสอบจาก
จังหวัดและเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับการคัดเลือก
1.6 ผู้ที่ประสงค์จะลาศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี หน่วยงานต้องรับรองที่จะรับไปปฏิบัติงาน เมื่อ
สําเร็จการศึกษา (ตรงสายงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ลาศึกษา)
1.7 สําหรับการลาศึกษา/ฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจําบ้าน ให้ดําเนินการตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุขที่แจ้งให้จังหวัดดําเนินการในแต่ละปี ส่วนหลักสูตรแพทย์ประจําบ้านต่อยอด (Fellow) จะต้องยื่นความจํานง
ขอศึกษาต่อภายในประเทศ พร้อมกับหลักสูตรระดับต่าง ๆ และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่ 5 ปี) ผู้ที่
จบระดับปริญญาตรีทุกสายวิชาชีพสมัครได้ ถือเป็นสาขาชาดแคลน
1.8 การจัดสรรโควตาหลักสูตรต่าง ๆ ที่จังหวัดได้รับจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือจาก
สถาบันการศึกษาทั้งภาคปกติ/ภาคพิเศษ ทั้งนี้คณะกรรมการระดับจังหวัดจะพิจารณาคัดเลือก จังหวัดจะแจ้งการรับ
สมัครและคัดเลือกตัวบุคคลให้ทราบเป็นระยะ ๆ ของแต่ละหลักสูตร
1.9 หลักสูตรวิสัญญีพยาบาล ซึ่งเปิดอบรมในสถาบันราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์กําหนด สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะจัดสรรโควตาให้ และเนื่องจากสาขานี้เป็นสาขาขาดแคลนไม่มีการปรับวุฒิ จังหวัดจะต้องทํา
คําสั่งให้เข้ารับกาอบรม และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติกระทรวงการคลัง ในการขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก และค่าพาหนะให้แก่ผู้รับการอบรม
1.10 กรณีข้าราชการมาช่วยปฏิบัติราชการ ให้ดําเนินการเรื่องขออนุมัติสมัครสอบที่หน่วยงานที่มาช่วย
ราชการ และเมื่อสอบได้แล้ว ให้นําหลักฐานการสอบได้พร้อมหนังสือการอนุมัติสมัครสอบ แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดที่
ตําแหน่งของผู้ที่จะลาไปศึกษาต่อฯ สังกัดอยู่ เพื่อดําเนินการเรื่องลาศึกษาต่อไป
1.11 การยื่นความจํานงขอลาศึกษาต่อฯ ในปีการศึกษานั้น ๆ สามารถยื่นความจํานงขอลาศึกษาต่อฯ ได้คนละ
2 หลักสูตร และสามารถลาศึกษาต่อๆ ได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น และต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่
ทบวงมหาวิทยาลัยหรือ กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตร

1.12 การพิจารณาให้ไปสมัครสอบ หน่วยงานสามารถพิจารณาได้โดยไม่จํากัดจํานวน และต้องจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญก่อน – หลัง ที่ให้ลาไปศึกษาต่อฯ และผ่านการคัดกรอง/จัดเรียงลําดับก่อน – หลัง ของการลาไปศึกษาต่อฯ
และได้รับการพิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน ในกรณีที่สอบคัดเลือก/ได้รับการคัดเลือกหลายคน ให้
หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติงานและภาระงาน โดยจัดเรียงลําดับความสําคัญก่อน –
หลัง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM)
1.13 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อฯ ได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สมัครสอบจากจังหวัดแล้วและเป็นผู้ที่
ผ่านการสอบคัดเลือก/ได้รับการคัดเลือกจากสถานบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยมีหนังสือรับรองการสอบ/ได้รับการ
คัดเลือกจากสถาบันการศึกษา และลาศึกษาต่อฯ ได้เพียง 1 หลักสูตร เท่านั้น

ลูกจ้างทั่วไป (ลูกจ้างประจํา / พนักงานราชการ / และลูกจ้างชั้วคราวรายเดือน)
- เป็นลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ หรือ ลูกจ้างชั่งคราวรายเดือนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานกระทรวง
สาธารณสุข
- ปฏิบัติงานในราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเรียนวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยการเรียน ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับเทียบเท่า หรือ ปวช./ปวส.)
- ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ํากว่า 1.75 หรือ 50%
- อายุไม่เกิน 40 ปี และไม่จํากัดสถานภาพสมรส
- มีความสามารถที่จะศึกษา หรือฝึกอบรมในสาขาวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมนั้น
- กรณี พนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราว ได้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ เข้าศึกษาต่อได้ (เฉพาะหลักสูตร
ต่ํากว่า ป.ตรี ที่ สป.จัดสรรโควตาให้) จะต้องลาออก จากโรงพยาบาลฯ ใช้ทุนส่วนตัว ในการศึกษาตลอดหลักสูตร เมื่อ
สําเร็จการศึกษาแล้วจะไม่ได้สิทธิบรรจุกลับนอกจากได้ผ่านชั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกในตําแหน่งที่โรงพยาบาลฯ
ประกาศรับสมัคร

ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์ นอกเวลาราชการ) ให้ศึกษาในวันหยุดราชการ ใช้แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. การศึกษาในหลักสูตรที่ไม่ใช้เวลาของทางราชการทําการศึกษาตลอดหลักสูตร และไม่เป็นการเสียหายต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ เป็นสิทธิของผู้เข้าศึกษา ไม่ต้องยื่นความจํานงของอนุมัติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์
2.การศึกษาในหลักสูตรที่จําเป็นต้องใช้เวลาราชการ ในการศึกษาบ้างเป็นครั้ง – คราว และ เป็นการศึกษาที่
ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติจริง ให้ดําเนินการ ดังนี้
2.1 การศึกษาในหลักสูตรภาคพิเศษที่ต้องใช้เวลาราชการไปฝึกงานภาคสนาม (ฝึกภาคปฏิบัติ) จะต้อง
ยื่นความจํานงขออนุมัติลาไปศึกษา จากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ก่อนเปิดการศึกษา โดยต้องระบุว่าจะใช้เวลาราชการ
ในการศึกษาหรือฝึกงานภาคสนามเมื่อใด เป็นเวลานานเท่าไร
2.2 จะต้องขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ อีกครั้ง ก่อนที่จะลาไปศึกษาหรือฝึกงานภาคสนาม
(ฝึกภาคปฏิบัติ) ที่ต้องใช้เวลาราชการ ล่วงหน้า 1 เดือน และ
* ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ
พ.ศ. 2552 ระบุว่า การลาไปศึกษาหรือการฝึกอบรมภายในประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมเกินหกเดือน และ
ส่วนราชการต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกิด ห้าหมื่นบาท ให้จัดทําสัญญาลาไปศึกษา ฉะนั้น เมื่อ
ลาไปศึกษาโดยใช้เวลาราชการ ผู้ลาจะต้องทําใบลาและสัญญาลาศึกษาต่อเฉพาะช่วงที่ใช้เวลาราชการไปศึกษาเท่านั้น
2.3 การศึกษาในหลักสูตรที่จําเป็นต้องใช้เวลาราชการในการศึกษาบ้างเป็นครั้ง – คราว แต่เป็น
การศึกษาที่ไม่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติจริง ให้ใช้เวลา (ลาพักผ่อน/ลากิจ) ในการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553

(ลงชื่อ) ศักดิ์ชัย นิลวัชรารัง
(นายศักดิ์ชัย นิชวัชรารัง)
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

