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(1) การลาป�วย
หลักเกณฑ�

- ข�าราชการลาป�วยโดยได�รับเง�นเดือนป�ละไม�เกิน 60 วันทําการ

- ผู�บังคับบัญชาต้ังแต�อธ�การบดี/เทียบเท�า อนุญาตอาจต�อไปได�อีกไม�เกิน 60 วันทําการ

แนวทางปฏบิตัิ

- ส�งใบลาก�อนหร�อในวันที่ลา เว�นแต�กรณีจําเป�น ให�ส�งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน

- กรณีป�วยจนไม�สามารถลงช�่อในใบลาได� จะให�ผู�อื่นลาแทนได�

- ลาป�วย 30 วันข�้นไป ต�องมีใบรับรองแพทย�แนบพร�อมใบลา/ลาป�วยไม�ถึง 30 วัน 

อยู�ดุลยพินิจผู�บังคับบัญชา



(2) การลาคลอดบตุร
หลักเกณฑ�

- ลาคร้ังละไม�เกิน 90 วัน ไม�ต�องมีใบรับรองแพทย�

- หากประสงค�จะลากิจส�วนตัวเพื่อเลี้ยงบุตรต�อ ให�ลาได�ไม�เกิน 150 วันทําการ

แนวทางปฏบิตัิ

- ส�งใบลาต�อผู�บังคับบัญชา

- ให�ผู�อ่ืนลาแทนได�

- การลาคลอดบุตรที่คาบเกี่ยวกับการประเภทใดก็ตาม ให�ถือว�าการลาประเภทน้ัน
ส้ินสุดลง



(3) การลาไปช�วยเหลอืภร�ยาทีค่ลอดบุตร

หลักเกณฑ�

- ให�ข�าราชการชายและลูกจ�างของส�วนราชการมีสิทธ�ลาไปช�วยเหลือภร�ยาที่คลอดบุตร

คร้ังหน่ึงติดต�อกันได�ไม�เกิน 15 วันทําการ โดยมีเง�่อนไขว�าหากเป�นการลาภายใน 30

วันแรก นับแต�วันที่ภร�ยาคลอดบุตรจะมีสิทธ�ได�รับเง�นเดือนในระหว�างลา (มติ ครม.20

มีนาคม 2555)

แนวทางปฏบิตัิ

- ผู�มีอํานาจอนุญาตอาจให�แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด�วยกไ็ด�

- ต�องเป�นภร�ยาโดยชอบด�วยกฎหมาย



(4) การลากจิส�วนตวั
หลักเกณฑ�

- ลาได�ไม�เกินป�ละ 45 วันทําการ

- ในป�แรกของการเข�ารับราชการ ลาได�ไม�เกิน  15 วันทําการ

- กรณีลากจิเพือ่เลีย้งดบูตุรต�อเนือ่งจากการลาคลอดบตุร ลาได�ไม�เกนิ 150 วันทาํการ แต�ไม�มี

สิทธ�ได�รบัเง�นเดอืนระหว�างลาต�อเนือ่ง

แนวทางปฏบิตัิ

- ส�งใบลาต�อผู�บังคับบัญชา

- ต�องได�รับอนุญาตจ�งจะหยุดราชการได�

- กรณีเหตุพิเศษ ไม�อาจส�งใบลาให�ส�งใบลาพร�อมเหตุผล ความจําเป�นในวันแรกที่มาปฏิบัติ

ราชการ

- ในระหว�างลากิจส�วนตัว หากมีราชการจําเป�น ผู�บังคับบัญชาสามรถเร�ยกตัวกลับมาปฏิบัติ

ราชการได�



(5) การลาพกัผ�อน
หลักเกณฑ�

- ลาได�ไม�เกิน 10 วันทําการต�อป� ยกเว�นบรรจุเข�ารับราชการไม�ถึง 6 เดือน ไม�มีสิทธ�์ลา

- สะสมวันลาได�ไม�เกิน 20 วันทําการ

- ปฏิบัติราชการติดต�อกันต้ังแต� 10 ป�ข�้นไป มีสิทธ�สะสมวันลาพักผ�อนได�ไม�เกิน 

30 วันทําการ

- ผู�มีอํานาจอนุญาตให�ลาคร้ังเดียวหร�อหลายคร้ังก็ได� โดยมิให�เสียหายแก�ราชการ

แนวทางปฏบิตัิ

- ส�งใบลาต�อผู�บังคับบัญชา

- หากมีราชการจําเป�น ผู�บัคับบัญชาสามารถเร�ยกตัวกลับมาปฏิบัติราชการได�



(6) การลาอปุสมบทหร�อการลาไปประกอบพธิ�ฮจัย�
หลักเกณฑ�

- ไม�เคยลาประเภทนี้มาก�อน

- ลาได�ไม�เกิน 120 วัน แต�ต�องรับราชการมาแล�วไม�น�อยกว�า 1 ป�

- นอกจากนี้ ครม. ยังอนุมัติให�ข�าราชการท่ียังไม�เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หร�อยังไม�เคย
ประกอบพิธ�ฮัจญ� ณ เมืองเมกกะ สามารถลาโดยได�รับเง�นเดือนระหว�างลาได�

ไม�เกิน 120 วัน (20 มีนาคม 2555)

แนวทางปฏบิตัิ

- ส�งใบลาต�อผู�บังคับบัญชาไม�น�อยกว�า 60 วัน

- เม่ือได�รับอนุญาตให�ลาแล�ว ต�องอุปสมบทหร�อออกเดินทางไปประกอบพิธ�ฮัจย�ภายใน 10 วัน

นับแต�วันลา

- ต�องกลับมารายงานตัวเข�าปฏิบตัิราชการภายใน 5 วัน นับแต�วันลาสิกขา

- หากไม�สามารถอุปสมบทหร�อไปประกอบพิธ�ฮัจย�ได�ให�ยกเลิกวันลา และให�ถือเป�น

- วันลากิจส�วนตัว



(7) การลาเข�ารบัการตรวจเลือกหร�อเข�ารบัการเตร�ยมพล
หลักเกณฑ�

- การเข�ารับการตรวจเลือก เพื่อรับราชการเป�นทหารกองประจําการ

- การเข�ารับการเตร�ยมพล เข�ารับการฝ�กว�ชาทหาร หร�อทดลองความพร�อมตามกฎหมาย

ว�าด�วยการรับราชการทหาร

แนวทางปฏบิตัิ

- ให�รายงานต�อผู�บังคับบัญชาก�อนวันเข�ารับการตรวจเลือกไม�น�อยกว�า 48 ชั่วโมง

- เข�ารับการตรวจเลือกหร�อเข�ารับการเตร�ยมพลตามวัน เวลาในหมายเร�ยกน้ัน โดยไม�ต�อง

รอรับคําส่ังอนุญาต

- เมื่อพ�นจากการเข�ารับการตรวจเลือกหร�อเข�ารับการตรวจเตร�ยมพลแล�วให�รายงานตัว

กลับภายใน 7 วัน

- กรณีจําเป�น ผู�บังคับบัญชาอาจขยายเวลาให�ได� แต�รวมแล�วไม�เกิน 15 วัน



(8) การลาไปศกึษา ฝ�กอบรม ปฏิบตักิารว�จยั หร�อดูงาน

หลักเกณฑ�

- ลาได�ไม�เกิน 4 ป� อาจลาได�มากกว�า 4 ป� แต�รวมแล�วไม�เกิน 6 ป�

- ต�องกลับมารับราชการชดใช�เป�นเวลาไม�น�อยกว�า 2 เท�าของเวลาที่ไป

แนวทางปฏบิตัิ

- เสนอใบลาต�อผู�บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุญาต

- เมื่อได�รับอนุญาต ต�องทําสัญญากับส�วนราชการต�นสังกัด

- เมื่อเสร็จส้ินภารกิจการลา ให�รับรายงานตัวเข�าปฏิบัติราชการ และรายงานผลของภารกิจ

ต�อผู�บังคับบัญชา



(9) การลาไปปฏบิตังิานในองค�การระหว�างประเทศ
หลักเกณฑ�

ประเภทที ่1

- ประเทศไทยเป�นสมาช�กในองค�กรระหว�างประเทศ

ประเภทที ่2

- การไปปฏบิัติงานนอกเหนอืจากประเภทท่ี 1

แนวทางปฏบิตัิ

- ประเภทท่ี 1 ลาได�ไม�เกิน 4 ป�

- ประเภทท่ี 2 ลาได�ไม�เกิน 1 ป� ถ�าเกินต�องส่ังให�ผู�นั้นออกจากราชการ

- ไม�ได�รับเง�นเดือนระหว�างลาไปปฏิบัติงานในองค�การระหว�างประเทศ เว�นแต�เง�นท่ีได�รับจาก

องค�การฯ ตํ่ากว�าเง�นเดือนจากทางราชการ

- การลาเฉพาะประเภทท่ี 2 ให�กลับมาปฏิบัติราชการเป�นระยะเวลา 1 เท�า ของเวลาท่ีลาไป หร�อ

ชดใช�เบี้ยปรับแก�ราชการ



(10) การลาตดิตามคู�สมรส

หลักเกณฑ�

- ลาได�ไม�เกิน 2 ป�

- ผู�มีอํานาจอนุญาต อาจให�ลาได�อีก 2 ป� แต�ท้ังนี้ไม�เกิน 4 ป� ถ�าเกินต�องลาออกจากราชการ

- ไม�ได�รับเง�นเดือนระหว�างลา

แนวทางปฏบิตัิ

- เสนอใบลาต�อผู�บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุญาต

- ผู�มีอํานาจอนุญาต จะอนุญาตให�ลาครั้งเดียวหร�อหลายครัง้กไ็ด� โดยมิให�เสียหายแก�ทางราชการ 

และไม�เกินระยะเวลาท่ีกําหนด



(11) การลาไปฟ��นฟสูมรรถภาพด�านอาช�พ

หลักเกณฑ�

- ได�รับอันตรายหร�อการป�วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตัิราชการในหน�าท่ี มีสิทธ�ลาไปฟ��นฟูสมรรถภาพ

ด�านอาช�พครั้งหนึ่งได�ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตรท่ีประสงค�จะลา แต�ไม�เกิน 12 เดือน

- ได�รับอันตรายหร�อการเจ็บป�วยเพราะเหตุอ่ืน  ให�ผู�มีอํานาจพิจารณาหร�ออนุญาตพิจารณาให�ลา

ได�ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตรท่ีประสงค�จะลา แต�ไม�เกิน 12 เดือน ต�องเป�นหลักสูตร

ท่ีส�วนราชการ หน�วยงานอ่ืนของรัฐองค�กรการกศุลอันเป�นสาธารณะหร�อสถาบันท่ีได�รับการ

รับรองจากหน�วยงาของทางราชการ เป�นผู�จัดหร�อร�วมจัด

แนวทางปฏบิตัิ

- เสนอหร�อจัดส�งใบลาต�อผู�บังคับบัญชาพร�อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกบัหลักสูตรท่ีประสงค�จะลา 

และเอกสารท่ีเกี่ยวข�อง (ถ�ามี) เพื่อพิจารณาอนุญาต และเม่ือได�รับอนุญาตแล�ว จ�งจะหยุด

ราชการเพื่อไปฟ��นฟูสมรรถภาพด�านอาช�พได�



ลายังไงได�รบัเง�นเดอืนระหว�างลา

(1)   ลาป่วยไมเ่กนิ 60 วนัทาํการ  หากมคีวามจาํเป็นเจบ็ป่วยต่อเน่ืองรวมกนั

ไดไ้มเ่กนิ 120 วนัทาํการ 

(2)   ลากคลอดบตุรไมเ่กนิ 90 วนั

หากประสงคล์ากจิสว่นตวัเพือ่เลี้ยงบตุรต่อใหล้าไดไ้ม่เกนิ 150 วนัทาํการ 

(ไม่ไดร้บัเงนิเดือน)

(3)   ลาไปช่วยเหลอืภรยิาทีค่ลอดบตุร   ไดไ้มเ่กนิ  15 วนัทาํการ

(4)   ลากจิส่วนตวัไมเ่กนิ 45 วนัทาํการ แต่ในปีเริ่มเขา้ทาํงานลาได ้ไมเ่กนิ 15 วนัทาํการ

(5)   ลาพกัผ่อนประจาํปีไมเ่กนิตามทีก่าํหนดไว ้ ปีละ 10 วนัทาํการ

(6)   ลาอปุสมบทหรอืลาไปประกอบพธิฮีจัย์ ณ เมอืงเกกะ ไมเ่กนิ  120 วนั

(7)   ลาเขา้รบัการตรวจเลอืกหรอืเขา้รบัการเตรยีมพล (ตามประกาศ)



ประเภท จาํนวนเงนิ หลกัเกณฑ์

เงนิช่วยพเิศษกรณีเสยีชวีติระหวา่ง

รบัราชการ

3 เท่าของค่าจา้งเดอืน

สุดทา้ย

ยืน่เรื่องภายใน 1 ปี

เงนิสมทบเพิม่กรณีเสยีชวีติ

ระหวา่งรบัราชการ

20,000 บาท

30,000 บาท

40,000 บาท

อายุงานนอ้ยกวา่ 10 ปี

10-20 ปี

มากกวา่ 20 ปี

พวงหรดี 1,000 บาท ตามจ่ายจรงิ

เงนิทาํบญุเป็นเจา้ภาพ

-บคุลากร 10,000 บาท

-ญาตสิายตรง 3,000 บาท อายุงานนอ้ยกวา่ 10 ปี

5,000 บาท มากกวา่ 10 ปี

สวสัดิการ



ประเภท จาํนวนเงนิ หลกัเกณฑ์

ค่าของเยีย่มไข ้ 500 บาท ตามจ่ายจรงิ

เงนิบรรณสารสงเคราะห์

สาย ก 1,200 บาท

เบกิจ่ายใหเ้สร็จสิ้น

ภายในวนัที ่15 กนัยายน

สาย ข 600 บาท “

เงนิค่าเครื่องแบบ (ชดุแบบฟอรม์) เสื้อ 300 บาท

ท ัง้ชดุ 600 บาท

เงนิอดุหนุน ค่าเช่าทีพ่กั (กรณีไมส่ามารถ

จดัใหไ้ด)้

3,500 บาท/เดอืน

2,000 บาท/เดอืน

อาจารยแ์พทย์

พยาบาล/พชท/พจบ/

ตาํแหน่งอืน่ตามมต ิกก.

เงนิตอบแทนผูป้ฏบิตังิานเกิน 20 ปี 20,000 บาท พน้สภาพ 

สวสัดิการ



สวัสดกิารให�บร�การเง�นกู�(มหาว�ทยาลยัฯ) 8 ประเภท

ประเภท จํานวนเง�น อัตรา ดอกเบีย้/ป�

(1) เพ่ือซ�อมแซมที่อยู�อาศัย 50,000 4

(2) เพ่ือซ�้อหร�อซ�อมแซมยานพาหนะ 50,000 4

(3)   เพ่ือประกอบกิจกรรมด�านวัฒนธรรม* 2

+ข�้นบ�านใหม� 50,000

+มงคลสมรส 100,000

+เดินทางไปประกอบพิธ�ฮัจย� 50,000

+จัดงานศพญาติสายตรง 50,000



ประเภท จํานวนเง�น อัตรา ดอกเบีย้/ป�

(4) เพ่ือทัศนศึกษาต�างประเทศ 30,000 4

(5) เพ่ือซ�้อเคร�่องคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�

ประกอบ

30,000 2

(6) เพ่ือซ�้อวัสดุการศึกษาของบุตร 7,000 1.5

(7) เพ่ือการศึกษาของบุคลากร 20,000 0.5

(8) เพ่ือค�าเล�าเร�ยนบุตรในส�วนเกินสิทธ� ตามที่จ�ายจร�งตาม

ใบเสร็จรับเง�น

หลังจากใช�เบิกค�า

เล�าเร�ยนตามสิทธ�

2

สวัสดกิารให�บร�การเง�นกู�(มหาว�ทยาลยัฯ) 8 ประเภท



กองทุนสาํรองเลีย้งช�พ (กสพ.)

หลักการจ�ายเง�นสะสมและเง�นสมทบ อัตราเง�นสะสม 

(ร�อยละ)

อัตราเง�นสมทบ 

(ร�อยละ)

(1) ไม�เกิน 2 ป� 3-15 3

(2) ครบ 2 ป� หร�อมากกว�าแต�ไม�ครบ 5 ป� 3 3

4-15 4

(3)  ครบ 5 ป� หร�อมากกว�า 3 3

4 4

5-15 5



การจ�ายเง�นสมทบและผลประโยชน�ทีเ่กดิจากการบร�หารเง�น

อายุสมาช�ก เง�นสมทบและผลประโยชน�ของ

เง�นสมทบ (ร�อยละ)

(1) ตํ่ากว�า 2 ป� 0

(2) ครบ 2 ป� หร�อมากกว�าแต�ไม�ครบ 4 ป� 50

(3)   ครบ 4 ป� หร�อมากกว�า 100



ประเภท เง�นช�วยเหลอื

(1) การจ�ายเง�นสงเคราะห�ครอบครัวและเง�นบําเพ็ญ

กุศลศพบุคลากรถึงแก�กรรม

20,000

(2) เง�นชดเชย กรณีเกษียณอายุ เสียช�ว�ต หร�อเมื่ออายุ

ครบ 55 ป�บร�บูรณ�  เมื่อปฏิบัติงาน

+ 120 วัน แต�ไม�ครบ 1 ป� ได�รับเง�นค�าชดเชย 1 เดือน

+ ครบ 1 ป� แต�ไม�ครบ 3 ป� 3 เดือน

+ ครบ 3 ป� แต�ไม�ครบ 6 ป� 6 เดือน

+ ครบ 6 ป� แต�ไม�ครบ 10 ป� 8 เดือน

+ ครบ 10 ป� 10 เดือน

กรณีบคุลากรเสยีช�ว�ต



รายละเอยีด

(1) มอบเคร�่องราชอิสร�ยาภรณ�

(2) ประกาศเกียรติคุณผู�รับราชการ 20 ป�

(3) ประกาศเกียรติคุณและสดุดีผู�เกษียณอายุราชการ

(4)  ประกาศเกียรติคุณผู�ทําช�่อเสียงให�มหาว�ทยาลัยและ The Best Practices

(5) คัดเลือกบุคลากรดีเด�น

(6) การคัดเลือกอาจารย�ตัวอย�างและผลงานดีเด�นของ

มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�

(7)   การส�งบุคลากรเข�ารับการยกย�องในเวทีต�าง ๆ  ตามสถาบันการศึกษาและ

กระทรวงต�าง ๆ

การให�รางวลัและการยกย�องเช�ดชเูกยีรติ
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