ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจําปี ค่าเล่าเรียนบุตร
และเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๒
----------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพ
ประจํ า ปี ค่ า เล่ า เรี ย นบุ ต ร และเงิ น ช่ ว ยพิ เ ศษกรณี พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ถึ ง แก่ ค วามตาย ของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารจัดการเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรเป็นไปด้วย
ความเรี ยบร้ อยและมี ประสิท ธิภาพ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ แ ละวัตถุประสงค์ของการจั ดสรรเงิ นอุ ด หนุ น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรของรัฐ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) และ (๑๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่ อ วั น ที่
๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สิทธิการเบิก
ค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจําปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย
ถึงแก่ความตาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล
ค่าตรวจสุขภาพประจําปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๔ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘ (๑)
“ก.บ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒
“เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปที่มหาวิทยาลัย
ได้รับจัดสรรจากรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ ซึ่งนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่ง
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสําหรับปีงบประมาณนั้น
“ญาติสายตรง” หมายความว่า คู่สมรส บิดา มารดา และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล
ข้อ ๖ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากเงินอุดหนุนภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลให้แก่ญาติสายตรง โดยเมื่อรวมเบิกของตนและญาติสายตรงแล้ว
ต้องไม่เกินปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามเงื่อนไขข้อ ๖ (๒)
(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยและญาติสายตรงต้องใช้สิทธิเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
ประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม หรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หรือประกันชีวิต หรือสิทธิอื่นในลักษณะเดียวกันก่อน หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน จึงให้ใช้สิทธิเบิกสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาลตามข้อ (๑)
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหรือญาติสายตรงมีเหตุผลความจําเป็นที่ไม่สามารถใช้สิทธิเบิกตาม (๒) ได้
ให้แจ้งอธิการบดี เพื่อขอใช้สิทธิเบิกตาม (๑) โดยระบุเหตุผลและความจําเป็นให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
เป็นรายกรณี โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.
ข้อ ๗ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับสวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจําปีจากเงินอุดหนุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพประจําปี ณ สถานพยาบาลตามสิทธิที่ตนเอง
ประกันตนไว้กับกองทุนประกันสังคมเท่านั้น หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ให้มสี ิทธิเบิกสวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจําปี
เพิ่มเติมเฉพาะส่วนเกินตาม (๒) ทั้งนี้ ในรอบปีจะเบิกได้สําหรับการตรวจสุขภาพปีละหนึ่งครั้ง
(๒) ให้มีสทิ ธิเบิกค่าตรวจสุขภาพประจําปีให้แก่ตนเองเท่านั้น และต้องไม่เกินปีละ ๕๐๐ บาท
ข้อ ๘ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตรจากเงินอุดหนุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ให้มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้จํานวนไม่เกิน ๒ คน คนละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อปีการศึกษา
ในอัตราที่จ่ายจริงตามระเบียบของทางราชการ ทั้งสถานศึกษาของรัฐและสถานศึกษาของเอกชน
ทั้งนี้ เฉพาะการศึกษาในระดับอนุบาลหรือเทียบเท่าจนถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยที่คู่สมรสมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตรจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน
หรือสิทธิอื่นในลักษณะเดียวกัน ต้องใช้สิทธินั้น ๆ ก่อน
(๓) พนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นคูส่ มรสกัน ให้ใช้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย
คนใดคนหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว
ข้อ ๙ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ถึงแก่ความตายในขณะมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่มิใช่เกิดจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือจงใจทําให้ตนเองถึงแก่ความตายหรือยินยอมให้ผู้อื่นทําให้ถึงแก่
ความตาย มีสทิ ธิได้รับสวัสดิการเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตายจากเงินอุดหนุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๓
(๑) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้กบั ผู้ที่พนักงานมหาวิทยาลัย
ได้แสดงเจตนาไว้หรือญาติสายตรง เป็นจํานวน ๓ เท่า ของค่าจ้างรายเดือนเดือนสุดท้าย หากจํานวนที่ได้รับต่ํากว่า
๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้มีสิทธิได้รบั จํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) หากพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นไม่ได้ระบุชื่อผู้ได้สทิ ธิไว้ หรือผู้ที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้แสดงเจตนาไว้
ถึงแก่กรรมไปก่อน การจ่ายเงินตาม (๑) ให้เฉลี่ยจ่ายแก่ญาติสายตรง (ถ้ามี)
ข้อ ๑๐ กรณีที่จําเป็นต้องกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้ ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และนําเสนอ ก.บ.ม. เพื่อทราบ
ข้อ ๑๑ กรณีที่มีปัญหาหรือไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้แจ้งอธิการบดีเพื่อนําเสนอ ก.บ.ม.
พิจารณาวินิจฉัยเป็นรายกรณี และการวินิจฉัยให้ถือเป็นทีส่ ุด
ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ทินกร นําบุญจิตต์
(นายทินกร นําบุญจิตต์)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ทําหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๔
หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกระเบียบฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย สิท ธิการเบิก ค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจํา ปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่ว ยพิ เ ศษ
กรณี พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ถึ ง แก่ ค วามตาย ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่ อ ให้ เ หมาะสมและ
เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการยิ่งขึ้น ประกอบกับความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) และ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลได้ จึงจําเป็นต้องออกระเบียบนี้

