
             

 กรมจเรทหารบก 
กอง : กผน.จบ. 
แผนก : แผนกวิชาการ 

ฉบับท่ี 1 แก้ไขครั้งท่ี 
แก้ไขวันที่  

วันที่จัดทำ : 19/05/2563 
หมายเลขควบคุมเอกสาร : วันที่เริ่มใช้ :  
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง 
การส่งข้าราชการสังกัด จบ. ศึกษา
ภายในประเทศ นอกสังกัด
กระทรวงกลาโหม 

ผู้อนุมัติ  
ผู้บริหารสูงสุดด้าน
การจัดการความรู้ 
(CKO) 

 
พล.ต. 
       ( ประธาน  นิลพัฒน์ ) 
               จก.จบ. 

 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้การปฏิบัติของแผนกวิชาการ กองแผน กรมจเรทหารบกเก่ียวกับการส่งข้าราชการในสังกัดไป
ศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศ นอกสังกดักระทรวงกลาโหม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    1.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ข้าราชการสังกัด จบ. มีความรู้ทางการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยมีความมุ่งหมายให้นำ
ความรู้มาใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
    1.3 เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านเอกสาร ในการเพ่ิมคุณวุฒิให้แก่ข้าราชการสังกดั จบ. 

2. ขอบเขต 
    เป็นการส่งข้าราชการสังกัด จบ. ไปศึกษาภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม 

3. คำจำกัดความ 
    3.1 การศึกษา หมายความว่า การเล่าเรียน การฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด ซึ่งหมาย
รวมถึงการดูงาน หรือการฝึกที่เป็นส่วนหนึ่งหรือต่อเนื่องกับหลักสูตรการศึกษา การทำวิทยานิพนธ์ หรือ
เอกสารวิจัย 
    3.2 ข้าราชการ หมายความว่า ทหารประจำการและข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่บรรจุในตำแหน่งอัตรา
ของกรมจเรทหารบก 
    3.3 การลาไปศึกษา หมายความว่า การให้ข้าราชการของกรมจเรทหารบก ลาไปเข้ารับการศึกษา ณ 
สถานศึกษาภายในประเทศ 
    3.4 การส่งไปศึกษา หมายความว่า การให้ข้าราชการของกรมจเรทหารบก ไปเข้ารับการศึกษา ณ 
สถานศึกษาภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม ตามโครงการส่งไปศึกษาของกองทัพบก และผู้ที่ทาง
ราชการส่งไปศึกษาจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของทุนตามโครงการนั้นทุกประการ 
    3.5 สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหมที่กระทรวงศึกษาธิการ
ให้การรับรอง 
    3.6 การใช้เวลาในการศึกษา 
         3.6.1 “เวลาราชการ” หมายความว่า เวลาของวันทำการ 
         3.6.2 “ใช้เวลาราชการเต็มวัน” หมายความว่า การใช้เวลาราชการทั้งหมดในการศึกษา 
         3.6.3 “ใช้เวลาราชการบางส่วน” หมายความว่า การใช้เวลาราชการในการศึกษา ไม่เกินครึ่งหนึ่งของ
เวลาราชการในแต่ละวัน 
         3.6.4 “ใช้เวลานอกเวลาราชการ” หมายความว่า การไม่ใช้เวลาราชการในการศึกษา 
    3.7 กรมจเรทหารบก หมายความว่า เป็นหน่วยงานสังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ ตรวจ
ราชการ สืบสวนสอบสวน ในเรื่องเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพ และราชการของหน่วยต่างๆ ของกองทัพบก  
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
    4.1 กผน.จบ. : โดย ผวช. รวบรวมรายชื่อกำลังพล ขออนุมัติออกคำสั่งให้กำลังพลลาไปศึกษา และรายงาน
ผลการศึกษา ให้ ยศ.ทบ. ทราบ 
    4.2 นขต.จบ. : เสนอความต้องการเข้ารับการศึกษาของกำลังพล 
    4.3 กธก.จบ. : ลงข้อมูลการศึกษาในระบบ PDX ของกำลังพล 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    5.1 นขต.จบ. เสนอความต้องการเข้ารับการศึกษาของกำลังพล 
         5.1.1 กำลงัพลที่ลาไปศึกษารายงานตาม ผนวก ถ 
         5.1.2 ต้นสังกัดกำลังพลที่ลาทำบัญชีรายชื่อ ผนวก ท 
    5.2 ผวช.กผน.จบ. รวบรวมรายชื่อกำลังพล แยกเป็นแต่ละหลักสูตร และสถาบันการศึกษา 
    5.3 ขออนุมัติออกคำสั่งให้กำลังพลลาไปศึกษานอกเวลาราชการ ( ผบ.หน่วยระดับ ผู้บังคับกองพลหรอื
เทียบเท่า เป็นผู้ลงนาม ) 
         5.3.1 ร่างคำสั่ง พร้อม ผนวก ท ประกอบคำสั่ง โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับ รายชื่อ ,ตำแหน่ง ,สังกัด , 
หลักสูตรที่ไปศึกษา ,สาขาวิชา ,สถานศึกษา ,ระยะเวลา (เฉพาะ เดือน ปี) 
         5.3.2 จก.จบ. ลงนามในคำสั่ง 
    5.4 หลังจากทีก่ารศกึษาสำเร็จแล้ว ให้กำลังพลที่ลาไปศึกษาแจ้งผลการศึกษาตามสายการบังคับบัญชา โดย
แนบหลักฐานตามผนวก บ 
         5.4.1 สำเนาคำสั่งอนุมัติให้ลาไปศึกษาฯ                                                        จำนวน ๑  ชุด 
         5.4.2 สำเนาคำสั่งอนุมัติแก้ไขการลาศึกษา (ถ้ามี)                                             จำนวน ๑  ชุด 
         5.4.3 สำเนา ผนวก ก แบบรายงานขออนุมัติ                                                  จำนวน ๑  ชุด 
         5.4.4 สำเนา ผนวก ป รายงานผลการศึกษา                                                   จำนวน ๑  ชุด 
         5.4.5 สำเนาคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ                                                          จำนวน ๑ ฉบับ 
         5.4.6 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาก่อนบรรจุเข้ารับราชการ (ฉบับภาษาไทย)                  จำนวน ๑ ฉบับ 
         5.4.7 สำเนาใบรายงานลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย)                                         จำนวน ๔ ฉบับ 
         5.4.8 สำเนาใบปริญญาบัตร/หนังสือรับรอง (ฉบับภาษาไทย)                               จำนวน ๔ ฉบับ 
    5.5 ผวช.กผน.จบ. รวบรวมเอกสารและหลักฐาน รายงานผลการศึกษา ให้ ยศ.ทบ. ทราบ ภายใน มิ.ย. ของ
ทุกปี โดยรายงานตามแบบฟอร์ม ผนวก ป 
    5.6 ยศ.ทบ. ออกหนังสือรับรอง ตาม ผนวก ผ และให้หน่วยบันทึกลงในสมุดประวัติ 
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6. แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

/7. ความเสี่ยง... 

เริ่มต้น 

รวบรวมรายชื่อกำลังพล 
(มิ.ย. ของทุกปี) 

ขออนุมัติออกคำสั่งให้ไปศึกษา 

นขต.จบ. เสนอความต้องการ 
เข้ารับการศึกษาของกำลังพล 

สิ้นสุด 
 

ลงข้อมูลในระบบ PDX 
รวบรวมหลักฐาน 
รายงาน ยศ.ทบ. 

ถ้าสำเร็จ
การศึกษา 

ยศ.ทบ. ออกหนังสือ
รับรอง 

ลงข้อมูลประวัติ 

รายงานผลการศึกษาให้ 
ยศ.ทบ. 
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7. ความเสี่ยง/ปัญหาอปุสรรคและแนวทางในการแก้ไขพัฒนา/มาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ 
แนวทางในการแก้ไขพัฒนา/

มาตรการป้องกัน 

กำลังพลไม่สำเร็จการศึกษาตาม
ห้วงเวลาที่กำหนด 

- ขออนุญาตขยายเวลาศึกษา
เพ่ิมเติม 

8. ระบบการติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กำลังพลสำเร็จการศกึษาทุกนาย ตามห้วงเวลาที่ขออนุมัติ กำลังพลสำเร็จการศึกษา 100 % 

9. หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 
    9.1 พ.ท.หญิง พิชญนันท์  ทัพเป็นไทย ตำแหน่ง หน.ผวช.กผน.จบ. โทร.ทบ. 98845 
    9.2 จ.ส.อ. สิทธิศักดิ์  ขันธวิชัย ตำแหน่ง เสมียน จบ. โทร.ทบ. 98845 
10. ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
  10.1 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษา และการส่งข้าราชการไปศึกษาใน
สถานศึกษาภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2557 
     10.2 หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/2039 ลง 2 ก.ค. 58 
     10.3 ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 
11. ภาคผนวก 
     ตัวอย่างหนังสือการลาศึกษาของกำลังพล 
12. ข้อมูลผู้จัดทำ 
     พ.ท.หญิง พิชญนันท์  ทัพเป็นไทย ตำแหน่ง  หน.ผวช.กผน.จบ.  โทร.ทบ. 98845      
13. ผู้ประสานงานการจดัการความรู้  
     พ.ท.หญิง พิชญนันท์  ทัพเป็นไทย ตำแหน่ง  หน.ผวช.กผน.จบ.  โทร.ทบ. 98845     
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14. ผู้ทบทวน 

ผู้ทบทวน ตำแหน่ง ลงนาม 

ท่านที่ 1 ผอ.กผน.จบ.          พ.อ. 

( สุยุทธ์   วัฒนลิขิต ) 

ผอ.กผน.จบ. 

ท่านที่ 2 รอง จก.จบ.(2)          พ.อ. 

( นุกูล   นรฉันท์ ) 

รอง จก.จบ. 

ท่านที่ 3 รอง จก.จบ.(1)          พ.อ. 

( ธัชพล   เปี่ยมวุฒิ ) 

รอง จก.จบ. 

ท่านที่ 4 จก.จบ.       พล.ต. 

( ประธาน   นิลพัฒน์ ) 

จก.จบ. 

 


