ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ จํานวนวัน เงื่อนไขเกี่ยวกับการลา
และการใหไดรับคาจาง คาตอบแทน และเงินประจําตําแหนงในระหวางการลา
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๓
----------------------------เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารงาน
บุค คลของพนัก งานมหาวิท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๒๖ ในส ว นที่ เกี่ย วกั บ หลั ก เกณฑ วิ ธี การ
จํานวนวัน เงื่อนไขเกี่ยวกับการลา และการใหไดรับคาจาง คาตอบแทน และเงินประจําตําแหนง
ในระหวางการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ
จํานวนวัน เงื่อนไขเกี่ยวกับการลา และการใหไดรับคาจาง คาตอบแทน และเงินประจําตําแหนง
ในระหวางการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะหรือวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดตั้งสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และใหหมายความรวมถึงคณบดีคณะหรือวิทยาลัยที่เปนสวนงานภายใน
ตามกฎหมายวาดวยการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา และคณบดีซงึ่ เปนหัวหนาหนวยงาน
ภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

-๒“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอาํ นวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามกฎกระทรวงการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
และใหหมายความรวมถึงผูอํานวยการซึ่งเปนหัวหนาสวนงานภายในตามกฎหมายวาดวยการบริหาร
สวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา และหัวหนาหนวยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
“ผูบังคับบัญชา” หมายความวา อธิการบดี คณบดี ผูอาํ นวยการ หัวหนาสวนราชการ
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หัวหนาภาควิชา ผูอ ํานวยการกอง
หรือหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง และใหหมายความรวมถึง
หัวหนาหนวยงานภายในที่จดั ตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“เขารับการตรวจเลือก” หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเปนทหาร
กองประจําการ
“เขารับการเตรียมพล” หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล
เขารับการฝกวิชาทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
หลักเกณฑ วิธีการ จํานวนวัน และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลา

_______________
ขอ ๖ ใหอธิการบดีเปนผูมอี ํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาทุกประเภทของพนักงาน
มหาวิทยาลัย
อธิการบดีอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองอธิการบดีหรือคณบดีหรือผูอํานวยการ
เปนผูพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งภายใตเงือ่ นไขที่อธิการบดี
กําหนดก็ได
ขอ ๗ การนับวันลาตามระเบียบนีใ้ หนับตามปงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และคํานวณวันลา
ใหนับตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย
เวนแตการนับเพื่อประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาปวย วันลากิจสวนตัวและวันลาพักผอน
ใหนับเฉพาะวันทําการ

-๓การลาปวยหรือลากิจสวนตัวซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกันจะเปนในปเดียวกันหรือไมก็ตาม
ใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติงานระหวางการลา ใหถอื วาการลาเปนอัน
หมดเขตเพียงวันกอนวันกลับมาปฏิบัติงาน และวันปฏิบัติงานเริ่มตนตั้งแตวนั กลับมาปฏิบตั ิงาน
การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบาย ใหนับเปนการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาที่ยังไมไดหยุด
ปฏิบัติงาน ใหเสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมอี ํานาจอนุญาตใหลา
และใหถือวาการลาเปนอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น
ขอ ๘ เพื่อควบคุมใหเปนไปตามระเบียบนี้ ใหมหาวิทยาลัยจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย หรือจะใชเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติงานหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นใด
เพื่อบันทึกเวลาการปฏิบตั ิงานแทนก็ได
ในกรณีจําเปนอธิการบดีอาจจะกําหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติงานหรือวิธีควบคุมการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีการปฏิบัตงิ านในลักษณะพิเศษเปนอยางอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได
แตทั้งนี้จะตองมีหลักฐานใหสามารถตรวจสอบวัน เวลา ในการปฏิบตั ิงานไดดวย
ขอ ๙ การลาใหใชใบลาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เวนแตในกรณีจําเปนหรือรีบดวน
จะใชใบลาที่มขี อความไมครบถวนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอยางอื่นก็ได แตทั้งนี้ตองสงใบลา
ตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน
ขอ ๑๐ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประสงคจะไปตางประเทศในระหวางการลาตามระเบียบนี้
หรือในระหวางวันหยุดราชการ ใหเสนอขออนุญาตตอผูบงั คับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดี
ขอ ๑๑ การลาแบงออกเปน ๙ ประเภท คือ
(๑) การลาปวย
(๒) การลากิจสวนตัว
(๓) การลาพักผอนประจําป
(๔) การลาคลอดบุตร
(๕) การลาเพื่อดูแลบุตร หรือดูแลภรรยาหลังคลอด
(๖) การลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธฮี จั ย
(๗) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
(๘) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั ิงานวิจัย
(๙) การลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
ขอ ๑๒ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลา
ตอผูบ ังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอาํ นาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจําเปนจะเสนอ
หรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบตั ิงานก็ได
ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได
จะใหผูอนื่ ลาแทนก็ได แตเมือ่ สามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว

-๔การลาปวยตั้งแต ๗ วันขึ้นไปตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูทไี่ ดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย
การลาปวยไมถึง ๗ วัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกัน
ถาผูมีอํานาจอนุญาตเห็นสมควรจะสั่งใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสามประกอบใบลาหรือสั่งใหผูลา
ไปรับการตรวจจากแพทยของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได
ขอ ๑๓ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมือ่ ไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดงานได
เวนแตมีเหตุจาํ เปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทนั จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยระบุเหตุผล
จําเปนไวแลวหยุดงานไปกอนก็ได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาพรอมทัง้ เหตุผลความจําเปนทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติงานตอผูบ ังคับบัญชาตามลําดับ
จนถึงผูมีอํานาจอนุญาต
ขอ ๑๔ พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลากิจสวนตัวไดปล ะไมเกิน ๔๕ วันทําการ
แตในปที่เริ่มทํางานใหลาไดไมเกิน ๑๕ วันทําการ
ขอ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาคลอดบุตรตามขอ ๒๒ แลว หากประสงคจะลากิจสวนตัว
เพื่อเลี้ยงดูบุตร ใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน ๑๕๐ วันทําการ
ขอ ๑๖ ผูที่ไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแตกรณีการลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตามขอ ๑๕ ซึง่ ไดหยุดงานไปยังไมครบกําหนด ถามหาวิทยาลัยมีงานจําเปนเกิดขึ้นอธิการบดีหรือ
ผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบตั ิงานก็ได
ขอ ๑๗ พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งได ๑๐ วันทําการ
เวนแตพนักงานมหาวิทยาลัยดังตอไปนีไ้ มมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปที่ไดรับการบรรจุเขาปฏิบัติงาน
ยังไมถึงหกเดือน
(๑) ผูซึ่งไดรับการบรรจุเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งแรก
(๒) ผูซึ่งลาออกจากงานเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
แลวตอมาไดรบั การบรรจุเขาปฏิบตั ิงานอีกหลังหกเดือนนับแตวนั ออกจากงาน
(๓) ผูซึ่งถูกสั่งใหออกจากงานในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
วาดวยการรับราชการทหาร
ขอ ๑๘ ถาในปใดพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดมิไดลาพักผอนประจําปหรือลาพักผอนประจําปแลว
แตไมครบ ๑๐ วันทําการ ใหสะสมวันที่ยังมิไดลาในปนนั้ รวมเขากับปตอ ๆ ไปได แตวันลาพักผอนสะสม
รวมกับวันลาพักผอนในปปจ จุบันจะตองไมเกิน ๒๐ วันทําการ
สําหรับผูที่ไดปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป ใหมีสิทธินาํ วันลาพักผอนสะสม
รวมกับวันลาพักผอนในปปจ จุบันไดไมเกิน ๓๐ วันทําการ
ขอ ๑๙ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประสงคจะลาพักผอนประจําป ใหเสนอหรือจัดสงใบลา
ตอผูบ ังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอาํ นาจอนุญาต และเมื่อไดรบั อนุญาตแลวจึงจะหยุดงานได

-๕ขอ ๒๐ การอนุญาตใหลาพักผอนประจําป ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียว
หรือหลายครั้งก็ไดโดยมิใหเสียหายตอราชการ
ขอ ๒๑ ผูทไี่ ดรับอนุญาตใหลาพักผอนประจําปซึ่งไดหยุดงานไปยังไมครบกําหนด
ถามหาวิทยาลัยมีงานจําเปนเกิดขึ้นอธิการบดีหรือผูมีอาํ นาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติงานก็ได
ขอ ๒๒ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร ใหเสนอหรือจัดสงใบลา
ตอผูบ ังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอาํ นาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อ
ในใบลาไดจะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว
และมีสิทธิลาคลอดบุตรครัง้ หนึ่งไดไมเกิน ๙๐ วัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลว
ตองไมเกิน ๙๐ วัน
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรบั อนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดงานไปแลว แตไมได
คลอดบุตรตามกําหนด หากประสงคจะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอํานาจอนุญาต
อนุญาตใหถอนวันลาคลอดบุตรได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดงานไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้น ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิน้ สุดลงและใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวนั เริ่มวันลา
คลอดบุตร
ขอ ๒๓ พนักงานมหาวิทยาลัยชายใดที่ประสงคจะลาเพือ่ ดูแลบุตรหรือดูแลภรรยาหลังคลอด
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบ ังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลว
จึงจะหยุดงานได และมีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรหรือดูแลภรรยาหลังคลอดครั้งหนึ่งไดไมเกิน ๓๐ วัน
การลาตามวรรคหนึ่งจะลาในวันที่ภรรยาคลอด กอนหรือหลังวันที่ภรรยาคลอดบุตรก็ได
แตเมื่อรวมวันลาแลวตองไมเกิน ๓๐ วัน
ขอ ๒๔ ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาเพื่อดูแลบุตรหรือดูแลภรรยาหลังคลอดตามขอ ๒๓
ซึ่งไดหยุดงานไปยังไมครบกําหนด ถามหาวิทยาลัยมีงานจําเปนเกิดขึ้นอธิการบดีหรือผูมีอํานาจอนุญาต
จะเรียกตัวมาปฏิบัติงานก็ได
ขอ ๒๕ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ยังไมเคยไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทและประสงค
จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่นับถือศาสนาอิสลามที่ยังไมเคย
ไดรับอนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮจั ย และประสงคจะไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ
ประเทศซาอุดอิ าระเบีย ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบ ังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูม ีอํานาจพิจารณา
หรืออนุญาตกอนวันอุปสมบทหรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธฮี จั ยไมนอยกวา ๖๐ วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่ง ใหชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนประกอบการลา และใหอยูในดุลพินิจของผูม ีอํานาจที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได
ขอ ๒๖ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับอนุญาตใหลา
ไปประกอบพิธีฮัจยตามขอ ๒๕ แลว จะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยภายใน
๑๐ วันนับแตวันเริ่มลา และจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติงานภายใน ๕ วันนับแตวันที่ลาสิกขา
หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย

-๖พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรบั อนุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับอนุญาตใหลาไปประกอบ
พิธีฮัจยและไดหยุดงานไปแลว หากปรากฏวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบทหรือ
ไปประกอบพิธีฮัจยตามที่ขอลาไว เมื่อไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิงานตามปกติและขอถอนวันลา
ใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตใหถอนวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบ
พิธีฮัจยได โดยใหถือวาวันทีไ่ ดหยุดงานไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว
ขอ ๒๗ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก ใหรายงานลา
ตออธิการบดีกอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา ๔๘ ชั่วโมง สวนพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ไดรับหมายเรียกเขารับการเตรียมพล ใหรายงานลาตออธิการบดีภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับแตเวลา
รับหมายเรียกเปนตนไป และใหไปเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลา
ในหมายเรียกนั้นโดยไมตองรอรับคําสั่งอนุญาต
ขอ ๒๘ เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลานัน้ พนจากการเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับ
การเตรียมพล ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานตามปกติตออธิการบดีภายใน ๗ วัน
เวนแตกรณีทมี่ ีเหตุจําเปนอธิการบดีอาจขยายเวลาใหไดแตรวมแลวตองไมเกิน ๑๕ วัน
ขอ ๒๙ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประสงคจะลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั ิงานวิจัย
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบ ังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไขการลาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการวาดวยการใหขาราชการไปศึกษาตอและฝกอบรมภายในประเทศ โดยอนุโลม
และใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาราชการไปศึกษาอบรม ปฏิบตั ิการวิจัย
และดูงาน ณ ตางประเทศ โดยอนุโลม
การใดตามวรรคสองที่มิอาจใชบังคับไดกบั พนักงานมหาวิทยาลัยใหเสนอ ก.บ.ม. พิจารณา
อนุมัติเปนกรณีไป
ขอ ๓๐ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประสงคจะลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการใหเสนอ
หรือจัดสงใบลาตอผูบ ังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไขการลาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมวาดวยการใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการ
ลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ โดยอนุโลม
หมวด ๒
หลักเกณฑและวิธีการใหไดรับคาจาง คาตอบแทน และเงินประจําตําแหนงในระหวางการลา

_______________
ขอ ๓๑ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาปวยใหไดรับคาจางระหวางลาไดในปหนึ่งไมเกิน
๖๐ วันทําการ แตถา อธิการบดีเห็นสมควรจะใหจายคาจางตอไปอีกก็ไดแตไมเกิน ๖๐ วันทําการ

-๗ขอ ๓๒ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ลากิจสวนตัวใหไดรบั คาจางระหวางลาไดในปหนึ่งไมเกิน
๔๕ วันทําการ แตในปที่เริ่มทํางานใหไดรับคาจางระหวางลาไดไมเกิน ๑๕ วันทําการ แตการลากิจสวนตัว
ตามขอ ๑๕ ไมมีสิทธิไดรบั คาจางระหวางลา
ขอ ๓๓ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาพักผอนประจําปใหไดรับคาจางระหวางลาไดไมเกิน
ระยะเวลาที่ผูนั้นมีสิทธิลาพักผอนประจําปตามที่กาํ หนดไวในหมวด ๑
ขอ ๓๔ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาคลอดบุตรใหไดรบั คาจางระหวางลารอยละ ๕๐
ของคาจางเฉลีย่ เปนระยะเวลาไมเกิน ๙๐ วัน
ขอ ๓๕ พนักงานมหาวิทยาลัยชายใดที่ลาเพื่อดูแลบุตรหรือดูแลภรรยาหลังคลอดใหไดรับ
คาจางระหวางลาไดไมเกิน ๓๐ วัน
ขอ ๓๖ ตั้งแตเริ่มบรรจุ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดยังไมเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
หรือยังไมเคยประกอบพิธฮี จั ย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หากประสงคจะลาอุปสมบท
หรือลาไปประกอบพิธีฮจั ย ณ เมืองเมกกะ แลวแตกรณี ใหลาโดยไดรบั คาจางระหวางลาไดไมเกิน
๑๒๐ วัน ทั้งนี้ ตองปฏิบตั ิงานมาแลวไมนอ ยกวา ๑๒ เดือน
ขอ ๓๗ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
ใหไดรับคาจางในระหวางนัน้ ได แตถาพนระยะเวลาดังกลาวแลวไมมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัตงิ าน
ภายใน ๗ วัน ใหอธิการบดีสั่งการโดยชอบดวยกฎหมายใหงดจายคาจางหลังจากนัน้ ไวจนถึง
วันเขาปฏิบตั ิงาน เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนอธิการบดีจะใหจายคาจางระหวางนัน้ ตอไปอีกก็ได
แตตองไมเกิน ๑๕ วัน
ขอ ๓๘ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติงานวิจัย ใหไดรบั คาจางในระหวางลาไมเกิน ๓ ป นับแตวันไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติงานวิจัย จนถึงวันกอนวันมารายงานเพื่อเขาปฏิบัติงาน
ในกรณีที่อธิการบดีเห็นสมควรใหพนักงานมหาวิทยาลัยลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติงานวิจัยเกิน ๓ ป ก็ใหไดรับคาจางระหวางลาได แตทั้งนี้เมื่อรวมทั้งสิ้นจะตองไมเกิน ๕ ป
ขอ ๓๙ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ใหไดรับคาจาง
ในระหวางลาได ทั้งนี้ เปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยการใหขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึง่ ดํารงตําแหนงวิชาการ ลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
โดยอนุโลม
ขอ ๔๐ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงผูใดลาปวย
ใหจายเงินประจําตําแหนงระหวางลาสําหรับผูนั้นไดในปหนึ่งไมเกิน ๖๐ วันทําการ
ขอ ๔๑ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงผูใดลากิจสวนตัว
ใหจายเงินประจําตําแหนงระหวางลาสําหรับผูนั้นไดในปหนึ่งไมเกิน ๔๕ วันทําการ แตในปที่เริ่มปฏิบัติงาน
ใหจายเงินประจําตําแหนงระหวางลาไดไมเกิน ๑๕ วันทําการ

-๘ขอ ๔๒ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงผูใดลาพักผอนประจําป
ใหจายเงินประจําตําแหนงระหวางลาสําหรับผูนั้นไดไมเกินระยะเวลาที่ผูนั้นมีสิทธิลาพักผอนประจําป
ตามที่กาํ หนดไวในหมวด ๑
ขอ ๔๓ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงผูใดลาคลอดบุตร
ใหจายเงินประจําตําแหนงระหวางลาสําหรับผูนั้นไดไมเกิน ๙๐ วัน
ขอ ๔๔ พนักงานมหาวิทยาลัยชายใดซึ่งมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงลาเพื่อดูแลบุตร
หรือดูแลภรรยาหลังคลอด ใหจายเงินประจําตําแหนงระหวางลาสําหรับผูนั้นไดไมเกิน ๓๐ วัน
ขอ ๔๕ ตั้งแตเริ่มบรรจุ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงผูใด
ยังไมเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไมเคยประกอบพิธฮี ัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย หากปฏิบตั งิ านมาแลวไมนอยกวา ๑๒ เดือน และไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบท
หรือลาไปประกอบพิธีฮจั ย ณ เมืองเมกกะ แลวแตกรณี ใหจายเงินประจําตําแหนงระหวางลา
สําหรับผูนนั้ ไดไมเกิน ๖๐ วัน
ขอ ๔๖ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงผูใดลาไปเขารับการ
ตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ใหจายเงินประจําตําแหนงในระหวางลาสําหรับผูนั้นไดไมเกิน
๖๐ วัน แตถาพนระยะเวลาที่ลาดังกลาวแลวไมมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนง
ที่ไดรับแตงตั้งภายใน ๗ วัน ใหงดจายเงินประจําตําแหนงหลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติหนาทีห่ ลัก
ขอ ๔๗ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงผูใดไดรับอนุญาตใหลา
ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยใหจายเงินประจําตําแหนงในระหวางลาสําหรับผูน นั้
ไมเกิน ๖๐ วัน
ขอ ๔๘ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงผูใดไดรับอนุญาต
ใหลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ใหจา ยเงินประจําตําแหนงในระหวางลาสําหรับผูน ั้นได
ทั้งนี้ เปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยการใหขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรูท างวิชาการ
โดยอนุโลม
ขอ ๔๙ การใดที่กําหนดไวตามระเบียบนีซ้ ึ่งเปนผลใหตอ งงดจายเงินประจําตําแหนง
ในระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดก็ใหงดจายคาตอบแทนรายเดือนของผูนั้นในระหวางลา
เชนเดียวกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อาวุธ ศรีศุกรี
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

-๙หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกระเบียบฉบับนี้ คือ โดยที่ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๒๖ กําหนดไววาหลักเกณฑ
วิธีการ จํานวนวัน และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลา หลักเกณฑและวิธีการใหไดรับคาจางและคาตอบแทน
ไดรับคาจางและคาตอบแทนบางสวน หรือไมไดรับคาจางและคาตอบแทนในระหวางการลาใหเปนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย จึงจําเปนตองออกระเบียบนี้

