สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานการเจ้าหน้าที่
16/10/2561

สิทธิการลาหยุดงานโดยได้รับเงินเดือน
(1) ลาปวย : มีสทิ ธิ์ลาป่ วยเพื่อรักษาตัวในกรณีปกติปีละไม่เกิน 60 วัน
กรณีลาป่ วยที่ตอ้ งเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและ/หรือพักรักษาตัว
ต่อเนื่องตามความเห็นของแพทย์ ลาได้อีก 60 วัน เมื่อรวมกับการ
ลาป่ วยกรณีปกติมีสทิ ธิลาป่ วยได้ ปี หนึง่ ไม่เกิน 120 วันทาการ
(2) ลาคลอดบุตร : มีสทิ ธิ์ลาคลอดบุตรได้ครัง้ ละ 90 วัน
(3) ลากิจส่วนตัว : มีสทิ ธิ์ลากิจปี ละไม่เกิน 45 วันทาการ แต่ในปี ทเี่ ริม่ เข้าปฏิบตั ิงาน
ลาได้ไม่เกิน 15 วันทาการ
พ.ม.ที่ลาคลอดบุตร หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลีย้ งดูบตุ รต่อเนื่องจากการ
ลาคลอดบุตรมีสทิ ธิ์ลาได้ไม่เกิน 150 วันทาการ โดยไม่ได้รบั เงินเดือนระหว่างลา
(4) ลาพักผ่อนประจาปี : มีสทิ ธิ์ลาได้ปีละไม่เกิน 10 วันทาการ เว้นแต่ กรณีทเี่ ข้า
ปฏิบตั ิงานในปี แรกยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มีสทิ ธิลาพักผ่อน (สะสมวันลาได้ปีตอ่ ๆไปไม่เกิน
20 วัน สาหรับผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานติดต่อมาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี สะสมได้ไม่เกิน 30 วัน)

สิทธิการลาหยุดงานโดยได้รับเงินเดือน
(5) ลาไปช่วยเหลือภรรยาทีค่ ลอดบุตร: มีสทิ ธิ์ลาได้ไม่เกิน 15 วันทาการ
ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายคลอดบุตร ภายใน 30 วัน (แต่ถา้ เป็ นการลาเมื่อพ้น 30 วัน
นับแต่ภรรยาคลอดบุตร ไม่ให้ได้รบั เงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่อธิการบดีเห็นสมควร
จะให้จา่ ยเงินเดือนระหว่างลานัน้ ก็ได้ แต่ไม่เกิน 15 วันทาการ)

(6) ลาอุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจย์ : มีสทิ ธิ์ลาได้ไม่เกิน 120 วัน ลาได้เฉพาะ พ.ม.
(พ.ม.จะมีสทิ ธิ์ลาจะต้องปฏิบตั ิงานแล้วไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน และที่ยงั ไม่เคยลา
อุปสมบท หรือ พ.ม.ที่นบั ถือศาสนาอิสลามที่ยงั ไม่เคยลาไปประกอบพิธีฮจั ย์

(7) ลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัตกิ ารวิจัย หรือดูงาน : พนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั หรือดูงาน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.บ.ม.กาหนด

สิทธิการลาหยุดงานโดยได้รับเงินเดือน
(8) ลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัตกิ ารวิจัย หรือดูงาน : พนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั หรือดูงาน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.บ.ม.กาหนด
(9) ลาติดตามคู่สมรส : มีสทิ ธิ์ลาติดตามคูส่ มรสในกรณีทคี่ สู มรสอยูป่ ฏิบตั ิหน้าที่
ราชการหรือปฏิบตั ิงานในต่างประเทศ โดยไม่ได้รบั เงินเดือน ได้ไม่เกิน 2 ปี
กรณีจาเป็ น ผูม้ ีอานาจอาจอนุญาตให้ลาต่อโดยไม่ได้รบั เงินเดือนได้อีก 2 ปี
แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี หากเกิน 4 ปี ให้ลาออกจากงาน
(10) ลาไปฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ : พนักงานมหาวิทยาลัยผูใ้ ดได้รบั อันตราย
หรือการป่ วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตั ิงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการ
ตามหน้าที่ จนทาให้ตกเป็ นผูท้ พุ พลภาพหรือพิการ มีสทิ ธิลาไปฟื ้ นฟูสมรรถภาพด้าน
อาชีพครัง้ หนึง่ ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 12 เดือน ให้ได้รบั
เงินเดือนระหว่างลาได้ตามระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 12 เดือน

สิทธิการลาหยุดงานโดยได้รับเงินเดือน
(11) ลาไปปฏิบัตงิ านใดๆตามความประสงค์ของทางราชการ :
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาไปปฏิบตั ิงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการให้เป็ น
ไปตาม ก.บ.ม.กาหนด

(12) ลาไปปฏิบัตงิ านในองค์การระหว่างประเทศ : ลาได้ไม่เกิน 1 ปี รายงาน
ตัวกลับเข้าปฏิบตั ิงานภายใน 15 วัน นับแต่วนั ครบกาหนดเวลา และให้รายงานผลเกี่ยวกับ
การลาให้อธิการบดีทราบภายใน 30 วัน นบแต่วนั ที่กลับมาปฏิบตั งิ าน

(13) ลาไปถือศีลปฏิบัตธิ รรมสาหรับสุภาพสตรี : ใช้สทิ ธิลาโดยได้รบั เงินเดือน
ครึง่ หนึง่ ลอดอายุการปฏิบตั งิ าน ไม่ต่ากว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่ถือเป็ นวันลา

การจ่ายเงินประจาตาแหน่งระหว่างลา
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ลาป่ วยไม่เกิน 60 วันทาการ
ลาเนื่องจากคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน
ลากิจส่วนตัวไม่เกิน 45 วันทาการ แต่ในปี เริม่ เข้าทางานลาได้ ไม่เกิน 15 วันทาการ
ลาพักผ่อนประจาปี ไม่เกินตามทีก่ าหนดไว้ (ปี ละ 10 วันทาการ)
ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเกกะ ไม่เกิน 60 วัน
ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลไม่เกิน 60 วัน

สรุปสิ ทธิ์การลา
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ลาป่ วยไม่เกิน 60 วันทาการ
ลากิจส่วนตัวไม่เกิน 45 วันทาการ
ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน
ลากิจส่วนตัวเพื่อเลีย้ งดูบตุ ร 150 วันทาการ
ลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร ไม่เกิน 15 วันทาการ
ลาพักผ่อน 10 วันทาการ สะสมได้ไม่เกิน 20 วัน ทางานเกิน 10 ปี สะสมได้ 30 วันทา
การ
ลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮจั ย์ ไม่เกิน 120 วัน
ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล (ตามประกาศ)
ลาศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั หรือดูงาน ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
เป็ นพนักงานมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ยกเว้นได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุม ก.บ.พ.
ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
ลาติดตามคูส่ มรส
ลาไปฟื ้ นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

สวัสดิการ
ประเภท
จานวนเงิน
เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิตระหว่าง 3 เท่าของค่าจ้าง
รับราชการ
เดือนสุดท้าย
เงินสมทบเพิ่มกรณีเสียชีวติ ระหว่าง
20,000 บาท
รับราชการ
30,000 บาท
40,000 บาท
พวงหรีด
1,000 บาท
เงินทาบุญเป็ นเจ้าภาพ
-บุคลากร
10,000 บาท
-ญาติสายตรง
3,000 บาท
5,000 บาท

หลักเกณฑ์
ยื่นเรือ่ งภายใน 1 ปี
อายุงานน้อยกว่า 10 ปี
10-20 ปี
มากกว่า 20 ปี
ตามจ่ายจริง

อายุงานน้อยกว่า 10 ปี
มากกว่า 10 ปี

สวัสดิการ
ประเภท
เงินสงเคราะห์ครอบครัวบาเพ็ญกุศล
ค่าของเยี่ยมไข้
เงินบรรณสารสงเคราะห์
สาย ก
สาย ข

เงินค่าเครือ่ งแบบ (ชุดแบบฟอร์ม)
เงินอุดหนุน ค่าเช่าที่พกั (กรณีไม่สามารถ
จัดให้ได้)

เงินตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานเกิน 20 ปี

จานวนเงิน
20,000 บาท
500 บาท

1,200 บาท
600 บาท
เสือ้ 300 บาท
ทัง้ ชุด 600 บาท
3,500 บาท/เดือน
2,000 บาท/เดือน
20,000 บาท

หลักเกณฑ์
ปฏิบตั ิไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ยื่นเรือ่ งภายใน 60 วัน
ตามจ่ายจริง
เบิกจ่ายให้เสร็จสิน้ ภายใน
วันที่ 15 กันยายน
“

อาจารย์แพทย์
พยาบาล/พชท/พจบ/
ตาแหน่งอื่นตามมติ กก.

พ้นสภาพ

สวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล : ทางานตัง้ แต่ 1 เมษายน 2550
จานวนเงิน (บาท)
ก.จ่ายจริงตามระเบียบไม่เกิน
วงเงิน 10,000 บาท/งปม
ข. จ่ายเงินไม่เกิน 800 บาท/
ครัง้ ไม่เกิน 20 ครัง้ /งปม

สิทธิ์ที่ได้รับ

เฉพาะตัวและบุคคลใน
ครอบครัว
เฉพาะตัว กรณีเป็ นผูป้ ่ วย
นอกทุกสถานพยาบาลที่มี
แพทย์
ค. จ่ายจริงไม่เกิน 2,000 บาท/ คาสั่งแพทย์ทกุ
ครัง้ /ไม่จากัดจานวนครัง้
สถานพยาบาลที่มีแพทย์
จ่ายจริงตามระเบียบไม่เกิน
เฉพาะบุคคลในครอบครัว
วงเงิน 120,000 บาท/งปม
(คูส่ มรส บิดา มารดา บุตร)

หมายเหตุ
เป็ นสมาชิกกองทุน
สารองเลีย้ งชีพ
“

“
ไม่เป็ นสมาชิกกองทุน
สารองเลีย้ งชีพ

สวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล : กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
สิทธิ์ทไ่ี ด้รับ

หมายเหตุ

20,000 บาท สะสมได้ 40% ของเงินที่เหลือ ไม่
เกิน 200,000 บาท

รวมญาติสายตรง บิดา มารดา คู่
สมรส บุตร

ค่ารักษาพยาบาล/คลอดบุตร/
ทันตกรรม ขูดหินปูน อุดฟัน
ถอนฟัน ผ่าฟันคุด รักษารากฟัน

ครัง้ ละไม่เกิน 1,500 บาท จานวน 20 ครัง้ /ปี

เฉพาะตนเอง

ค่ารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพ
ประจาปี

รายละ 200,000 บาท

เฉพาะตนเอง

ทุพพลภาพจากอุบตั ิเหตุหรือ
เจ็บป่ วย และต้องออกจากงาน

ลดหย่อนส่วนเกินสิทธิ์ค่าห้องพิเศษ (รพ.มอ)

บุคลากร 100%
ญาติสายตรง 75%

ชมรม

600 บาท/คน/ปี

จานวนเงิน (บาท)

20,000 บาท จ่ายร่วมกับมหาวิทยาลัย Co-pay
เฉพาะค่าวัสดุอปุ กรณ์ทางการแพทย์และอวัยวะ
เทียม 50% ไม่เกิน 200,000 บาท

มีให ้เลือกตามถนัด 22

สวัสดิการ
เงินอืน่ ๆ
จานวนเงิน (บาท)

พตส.
เงินสมมนาคุณเ : เงิน
ค่าตอบแทนที่จ่ายสมทบ
ให้แก่อาจารย์แพทย์

เลือ่ นขัน้ ประจาปี
ค่าปฏิบตั ิงานนอกเวลา

สิทธิ์ที่ได้รับ

5,000-10,000 บาท
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
พิจารณาภาระหน้าที่
จาเป็ น (80%)
25,000-61,750 บาท
10,000-40,625 บาท
5,000-24,600 บาท
มหาลัยฯ ร้อยละ 4
850-1,110 บาท

หมายเหตุ

ตามเกณฑ์การเบิกจ่าย

บัญชี ก (อาจารย์แพทย์)
บัญชี ข (อ.ปริญญาเอก)
บัญชี ค (อ.ปริญญาโท)
(เลือ่ นได้ถงึ ร้อยละ 10)
ตามเกณฑ์การเบิกจ่าย

สวัสดิการ
สิทธิ์ที่จอดรถยนต์

สิทธิ์
อาจารย์แพทย์
อาจารย์ที่ไม่ใช่แพทย์
ทันตแพทย์/พชท./พจป./พจบ.
ต่อยอด
เจ้าหน้าที่กลุม่ วิชาชีพสหเวช
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ

คะแนน
คะแนน 5
คะแนน 4
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 1

สวัสดิกฯรให้บริกฯรเงินกู้ 8 ประเภถ*
ประเภถ
(1) เพื่ อซ่อมแซมถี่อฝู่อฯศัฝ
(2) เพื่ อซื๊อหรือซ่อมแซม
ฝฯนพฯหนะ
(3) เพื่ อประกอบกิจกรรม
ด้ฯนวัฒนธรรม*
+ขึ๊นบ้ฯนใหม่
+มงฌลสมรส
+เดินถฯงโปประกอบพิ ธี
ฮัจฝ์
+จัดงฯนศพญฯติสฯฝตรง

จฯนวนเงิน

อัตรฯ
ดอกเบี๊ฝ/ปี

50,000
50,000

4
4

2
50,000
100,000
50,000
50,000

ประเภถ
(4) เพื่ อถัศนศึกผฯ
ต่ฯงประเถศ
(5) เพื่ อซื๊อเฌรื่อง
ฌอมพิ วเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบ
(6) เพื่ อซื๊อวัสดุกฯรศึกผฯ
ของบุตร
(7) เพื่ อกฯรศึกผฯของ
บุฌลฯกร
(8) เพื่ อฌ่ฯเล่ฯเรีฝนบุตรใน
ส่วนเกินสิถธิ

จฯนวนเงิน

อัตรฯ
ดอกเบี๊ฝ/ปี

30,000

4

30,000

2

7,000

1.5

20,000

0.5

ตฯมถี่จ่ฯฝจริง
ตฯม
ใบเสร็จรับเงิน

2

กองถุนสฯรองเลี๊ฝงชีพ (กสพ.)
หลักกฯรจ่ฯฝเงินสะสมและ
เงินสมถบ

อัตรฯเงิน
สะสม
(ร้อฝละ)

อัตรฯเงิน
สมถบ
(ร้อฝละ)

(1) โม่เกิน 2 ปี
(2) ฌรบ 2 ปี หรือมฯกกว่ฯแต่
โม่ฌรบ 5 ปี

3-15
3

3
3

4-15

4

3
4
5-15

3
4
5

(3) ฌรบ 5 ปี หรือมฯกกว่ฯ

กฯรจ่ฯฝเงินสมถบและพลประไฝชน์ถี่เกิดจฯก
กฯรบริหฯรเงินฌืนสมฯชิก
อฯฝุสมฯชิก
(1) ต่ฯกว่ฯ 2 ปี
(2) ฌรบ 2 ปี หรือมฯกกว่ฯแต่
โม่ฌรบ 4 ปี
(3) ฌรบ 4 ปี หรือมฯกกว่ฯ

เงินสมถบและ
พลประไฝชน์ของเงิน
สมถบ (ร้อฝละ)
0
50
100

ประเภถ
(1) กฯรจ่ฯฝเงินสงเฌรฯะห์ฌรอบฌรัว
และเงินบฯเพ็ ญกุศลศพ
บุฌลฯกรถึงแก่กรรม
(2) เงินชดเชฝ กรณีเกผีฝณอฯฝุ
เสีฝชีวิต หรือเมื่ออฯฝุฌรบ 55 ปี
บริบูรณ์ เมื่อปฏิบัติงฯน
+ 120 วัน แต่โม่ฌรบ 1 ปี โด้รับ
เงินฌ่ฯชดเชฝ
+ ฌรบ 1 ปี แต่โม่ฌรบ 3 ปี
+ ฌรบ 3 ปี แต่โม่ฌรบ 6 ปี
+ ฌรบ 6 ปี แต่โม่ฌรบ 10 ปี

เงินช่วฝเหลือ
20,000

1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
8 เดือน

กฯรให้รฯงวัลและกฯรฝกฝ่องเชิดชูเกีฝรติ
(1) มอบเฌรื่องรฯชอิสริฝฯภรณ์
(2) ประกฯศเกีฝรติฌุณพู้รับรฯชกฯร 20 ปี
(3) ประกฯศเกีฝรติฌุณและสดุดีพู้เกผีฝณอฯฝุรฯชกฯร
(4) ประกฯศเกีฝรติฌุณพู้ถฯชื่อเสีฝงให้มหฯวิถฝฯลัฝและ
The Best Practices
(5) ฌัดเลือกบุฌลฯกรดีเด่น
(6) กฯรฌัดเลือกอฯจฯรฝ์ตัวอฝ่ฯงและพลงฯนดีเด่นของ
มหฯวิถฝฯลัฝสงขลฯนฌรินถร์
(7) กฯรส่งบุฌลฯกรเข้ฯรับกฯรฝกฝ่องในเวถีต่ฯง ๆ ตฯม
สถฯบันกฯรศึกผฯและกระถรวงต่ฯง ๆ

