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การลาป่วย

มีสิทธิลาป่วยเพื่อรักษาตัว โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างปีหนึ่งไม่เกิน 60 วันทาการ ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยต้อง
เข้ารับการรักษาพยาบาลนานครั้งหนึ่ง ตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอานาจ
อนุญาตให้ลาป่วยโดยได้รับเงินค่าตอบแทนต่อไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 60 วันทาการ (รวมแล้วไม่เกิน 120
วัน) แต่ในปีแรกที่เริ่มทางานให้ได้รับเงินค่าตอบแทนระหว่างการลาได้ไม่เกิน 15 วันทาการ กรณี – ลาป่วย
ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการลา
หมายเหตุ การเลื่อนค่าตอบแทน ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีวันลาป่วย ลากิจ ไม่เกิน 8 ครั้ง และจานวนวันลา
ป่วย ลากิจ รวมกันไม่เกิน 23 วันทาการ หรือจานวนวันมาสายไม่เกิน 9 ครั้ง (1 เม.ย.-30 ก.ย.) / (1 ต.ค.31 มี.ค.)
การลากิจส่วนตัว มีสิทธิลากิจส่วนตัว รวมทั้งลากิจส่วนตัวเพือ่ เลี้ยงดูบตุ รต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับเงิน
ค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 45 วันทาการ แต่ในปีที่เริม่ ปฏิบตั ิงานให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วัน
ทาการ
หมายเหตุ การเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้ง ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีวันลาป่วย ลากิจ ไม่เกิน 8 ครั้ง และ
จานวนวันลาป่วย ลากิจ รวมกันไม่เกิน 23 วันทาการ หรือจานวนวันมาสายไม่เกิน 9 ครั้ง (1 เม.ย.-30
ก.ย.) / (1 ต.ค.-31 มี.ค.)
การลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอดบุตรให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับค่าตอบแทนจากมหาวิทยาลัยใน
อัตราปกติระหว่างที่ลาไม่เกิน 45 วัน และอีก 45 วัน ให้ได้รับจากสานักงานประกันสังคมเว้นแต่ในกรณีที่
เริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีแรกยังไม่ครบ 7 เดือนไม่อยู่ในข่ายจะได้รับสิทธิดังกล่าว สามารถลาก่อนหรือหลังวันที่
คลอดก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน หากพนักงานมหาวิทยาลัยประสงค์จะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
เพิ่มอีก ให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินค่าตอบแทนได้อีกไม่
เกิน 30 วันทาการ
(หากครบการลากิจส่วนตัวต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร 30 วันทาการแล้ว หากประสงค์จะลาต่อเนื่องอีกให้
มีสิทธิการลากิจส่วนตัวแต่ไม่เกิน 150 วันทาการ ไม่ไห้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา) กรณี การลาคลอด
บุตรต้องสาเนาใบลาคลอดให้กองคลังและกองบริหารงานบุคคล และหากกลับมาปฏิบัติราชการให้จัดทา
บันทึกข้อความเสนอมหาวิทยาลัยและนาส่งกองบริหารงานบุคคลด้วย
มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรและต้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถลาให้ได้รับเงินเดือน
การลาดูแล
ภรรยาคลอดบุตร ระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทาการ (จะลาเป็นช่วง ๆ ไม่ได้)
การลาพักผ่อน มีสิทธิลาพักผ่อนปีละ 10 วันทาการ มีสิทธิสะสมวันลาได้
กรณี 1. ทางานไม่ครบ 10 ปี ให้ได้รับสิทธิสะสมวันลารวมปีงบประมาณปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20
วันทาการ
กรณี 2. ทางานครบ 10 ปี ให้ได้รับสิทธิสะสมวันลารวมปีงบประมาณปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 30 วันทาการ
กรณี 3. พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับบรรจุใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ
ไม่มสี ิทธิลาพักผ่อน แต่เมื่อปฏิบัตริ าชการครบ 6 เดือนแล้ว มีสิทธิลาพักผ่อนได้
การลาพักผ่อนให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงหยุดงานได้
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การลาอุปสมบทหรือการลา 1. กรณีมีความประสงค์จะลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธฮี ัจย์ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ไปประกอบพิธีฮจั ย์
ต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ไม่น้อยกว่า 60 วัน และต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน มีสิทธิได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาไม่เกิน 120 วัน
2. ต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธฮี ัจย์ภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันลา
3. จะต้องกลับมารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ลาสิกขาหรือวันที่
เดินทางกลับถึงประเทศไทย (โดยทาหนังสือบันทึกข้อความรายงานตัวต่ออธิการบดี+แนบ
หนังสือรับรองการบวชมาด้วยแล้วนาส่งกองบริหารงานบุคคล)
การลาเข้ารับการตรวจเลือก 1. เมื่อได้รับหมายเรียกให้รายงานลาต่อผูบ้ ังคับบัญชาภายใน 48 ชัว่ โมง นับแต่เวลารับ
หรือเข้ารับการเตรียมพล หมายเรียกโดยไม่ต้องรอรับคาสั่งอนุญาต
2. ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ริ าชการภายใน 7 วัน เว้นแต่มเี หตุจาเป็นอาจขยายเวลาให้ได้
แต่รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน
3. พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลให้ได้รับเงินเดือน
ระหว่างนั้นได้ แต่ถ้าพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการภายใน 7 วัน
ให้งดจ่ายเงินเดือนหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติราชการ เว้นแต่ในกรณีที่มเี หตุจาเป็น
ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่อธิการบดีจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกิน 15 วัน
การลาไปศึกษา ฝึกอบรม 1. พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัตกิ ารวิจัย หรือดูงานใน
ปฏิบัติการ วิจัย หรือดูงาน ประเทศหรือต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงหัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อพิจารณาอนุญาต
2. พนักงานมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติภายใต้ข้อบังคับ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงาน
มหาวิทยาลัย
3. พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องทาสัญญาและปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ชดใช้ทุนในการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย โดยระยะเวลาชดใช้ทุนเป็นไป
ตามระเบียบของส่วนราชการ และระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยทุนพัฒนาบุคลากรแล้วแต่แหล่ง
เงินทุนที่ได้รับ
การลาไปปฏิบัติงานใน
- ไม่มีสิทธิ องค์การระหว่างประเทศ
- ไม่มีสิทธิ การลาติดตามคู่สมรส
การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพ
แหล่งที่มา

- ไม่มีสิทธิ -

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธกี ารลา ผู้มีอานาจอนุญาตการลา และการได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธกี ารเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2555
3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
3. วัน คือ นับรวมวันหยุดด้วย
วันทาการ คือ นับเฉพาะวันทาการ
ปี หมายความว่า ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายนของปีถัดไป)
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