คำนำ
คู่มอื ปฏิบัติงานถือว่าเป็นคู่มอื ที่เป็นประโยชน์ตอ่ ผูป้ ฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะสามารถ
ทําให้ผู้ป ฏิ บัติงานหลั ก และผู้ ป ฏิบัติงานร่วมได้ท ราบถึงขึ้น ตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ป รับ ปรุ ง
ขั้นตอน การปฏิบัติงานให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา และยังสามารถช่วยให้ทราบระยะเวลา เครื่องมือ
อุปกรณ์ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ การมีคู่มอื ปฏิบัติงานยังจะช่วยทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ ปฏิบัติงานทดแทน
กันได้และยังจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ให้ผู้ใช้บริการทราบขั้นตอนการ ปฏิบัติงานจนสามารถ
เลือกใช้บ ริก ารได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ ได้พัฒนาริเริ่มขึ้นจากความร่วมมือของ
บุคลากรทุกคนใน กองการเจ้าหน้าที่ ถือเป็น ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง กอง
การเจ้าหน้าที่ จึงขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดทําคู่มือนี้ ไว้ ณ ที่นี้ แต่อย่างไรก็
ตามสมควรที่จะ มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม หรือปรับให้เป็นคู่มือที่เหมาะสมต่อภารกิจของกองการ
เจ้าหน้าที่ตอ่ ไป อย่างต่อเนื่องในอนาคต

งานบุคลากร คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เมษายน 2558

ประวัติควำมเป็นมำ
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหนึ่งใน สังกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
จัดตั้งขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 นับเป็นสํานักวิชาที่ 12 ของมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา คณะ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ในปีการศึกษา 2552 เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และหลัก สูตรในระดับบัณฑิตศึ กษา
3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตร
วิท ยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร
วิศวกรรมมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2553 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้จัดทําแผนดําเนินการ
รั บ นิ สิ ต ในระดั บ ปริ ญ ญา ตรี หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าทรั พ ยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในภูมิภาคและเพิ่มการผลิตบัณฑิต ที่มี
ความรูค้ วามสามารถทางด้านสิ่งแวดล้อม ให้เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศชาติตอ่ ไป

ชื่อหน่วยงำน
(ภาษาไทย)

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

(ภาษาอังกฤษ)

School of Energy and Environment, University of Phayao.

 ปรัชญำ
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันชั้นนําในการพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
 ปณิธำน
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรในระดับสากล เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างศักยภาพในการ
พั ฒ นาสั ง คมและเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ปั ญ หาวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ พลั ง งานและ
สิ่งแวดล้อม ของประเทศไทยและประชาคมโลก
 วิสัยทัศน์
คณะพลั งงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิท ยาลั ย พะเยาจะเป็ นสถาบั นชั้ นนํ าที่จ ะพั ฒนาให้ เ กิ ด
เทคโนโลยีพลั งงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการรัก ษาสิ่งแวดล้อม การใช้ท รัพยากรธรรมชาติอย่างมี
คุณค่า และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ให้เกิดสมดุลคืนสู่ธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน เพื่อ
การอยู่ดี มีสุขของชุมชนและประชาคมโลก
 พันธกิจ
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจด้านการวิจัย การให้บริการทาง
สังคมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การให้บริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพั ฒนาชุมชนของประเทศและ
ของประชาคมโลก ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน
และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

งานบุคลากร คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดําเนินงานโดยมีโครงสร้างการบริหารงาน
ในส่วนสํานักงานเลขานุการคณะพลังงานฯ และมีขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้ คือ
1. งานธุรการ
2. งานสวัสดิการบุคลากร
3. การลาประเภทต่างๆ
 ลาป่วย
 ลากิจส่วนตัว
 ลาพักผ่อน
 ลาคลอดบุตร
 ลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด
 ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจน์
 ลาเข้ารับการตรวจพล หรือลาเข้ารับการเตรียมพล
 ลาไปเพิ่มพูนความรูท้ างวิชาการ
 ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติๆ การวิจัย
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ สามารถแจงรายละเอียดการปฏิบัติงานออกเป็นดังนี้

งำนธุรกำร
ให้บริก ารในงานด้านงานธุรการ และงานสารบรรณ ดําเนินการรวบรวม จัดเก็บ หนังสือ
เข้า-ออก เกี่ยวกับงานบุคลากร ข้อมูลการลาของพนักงาน เสนอผูบ้ ริหารตามสายบังคับบัญชา
- งำนสำรบรรณ

รับหนังสือเข้า (ภายใน/ ภายนอก)

ลงบันทึกรับหนังสือเข้า

ดําเนินการตามคําสั่ง
( เก็บรวบรวม/ ประชาสัมพันธ์/ แจ้งเพื่อ
ทราบ ฯลฯ )

เสร็จสิ้น

รับคําสั่งจัดทําหนังสือออก
ส่งหนังสือออก (ภายใน/ ภายนอก)

ดําเนินการตามคําสั่ง

เสนอลงนาม

ออกเลขทะเบียนคุมหนังสือ และส่งหนังสือ
ตามกระบวนการ ต่อไป

เสร็จสิ้น

งำนสวัสดิกำรบุคลำกร
ให้บริการด้านงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลให้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง
ชั่ ค ราว ตามสั ญ ญาของมหาวิ ท ยาลั ย รวบรวมข้ อ มู ล ความรู้ ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด สวั ส ดิ ก ารภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เสนอแนะแก่หน่วยงาน และผูเ้ กี่ยวข้อง
- สวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำล
ประกั น สั ง คม ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ประกั น สั ง คม บุ ค ลากรผู้ จ ะได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารจาก
ประกันสังคม ต้องเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537
และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542
การเบิ ก เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การ รั ก ษาพยาบาล สํ า หรั บ โรงพยาบาลในสั ง กั ด
สาธารณสุขเพื่อเป็นสวัสดิการ สําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยพะเยาสามารถขอเบิกได้
เที ย บเท่ า กั บ ระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยค่ า รั ก ษาพยาบาลของข้ า ราชการ การขอรั บ สวั ส ดิ ก ารการ
รักษาพยาบาล เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554
- สวัสดิกำรทั่วไป
1. เงินสมทบช่วยเหลื อ กรณีสมาชิกเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 วัน รายละไม่เกิน 1,000 บาท
หลักฐานการประกอบการพิจารณา
- ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาล
- สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
- แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เงินแสดงความยินดี กรณีบุคลากรทําการสมรสระหว่างพนักงานด้วยกัน และจดทะเบียน
สมรสตามกฎหมาย ให้จ่ายเงินขวัญถุง คู่ละ 5,000 บาท และให้สิทธิเบิกจ่ายได้เพียงครั้งเดียว หรือ
กรณีบุคลากรทําการสมรสกับบุคคลภายนอกและจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายให้ จ่ายเงินขวัญถุง
คนละไม่เกิน 1,000 บาท และให้สิทธิเบิกจ่ายได้เพียงครั้งเดียว

หลักฐานการประกอบการพิจารณา
- สําเนาทะเบียนสมรส
- แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. เงินแสดงความยินดี กรณีบุคลากรมีบุตร วงเงิ นไม่เกิน 1,000 บาท และถ้ าบิดาและ
มารดาเป็นสมาชิก ทั้ง 2 คน ให้มสี ิทธิเบิกเพียงคนเดียว เท่านัน้ ทั้งนี้ ให้จา่ ยเงินแสดงความยินดี

แก่

บุคลากรที่มบี ุตรจากสามีหรือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่เกิน 3 คน
หลักฐานการประกอบการพิจารณา
- สําเนาทะเบียนสมรส
- แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยพะเยา
4. กรณี สมาชิกพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ วงเงินไม่เกินรายละ 2,000
บาท
หลักฐานการประกอบการพิจารณา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
- แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยพะเยา
5. เงินสมทบกรณี สมาชิกถึงแก่กรรม ให้จัดหาพวงหรีดในนามของมหาวิทยาลัย วงเงินไม่
เกินรายละ 1,000 บาท
หลักฐานการประกอบการพิจารณา
- สําเนาใบมรณะบัตร
- ใบเสร็จรับเงินในนามของมหาวิทยาลัยพะเยา
- แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยพะเยา
6. เงินสมทบ กรณี คู่สมรส บุตร บิดา มารดา (ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม) ของสมาชิกถึง แก่
กรรม ในวงเงินรายละไม่เกิน 1,000 บาท ให้สมาชิกใช้สทิ ธิเบิกจ่ายได้เพียงครั้งเดียว
หลักฐานการประกอบการพิจารณา
- สําเนาใบมรณะบัตร
- แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยพะเยา
7. ค่าจัดหาพวงหรีดในนามของมหาวิทยาลัย กรณี คู่สมรส บุตร ธิดา มารดา (ไม่รวมถึ ง
บุตรบุญธรรม) ของบุคลากรถึงแก่กรรม ในวงเงินรายละไม่เกิน 1,000 บาท

หลักฐานการประกอบการพิจารณา
- สําเนาใบมรณะบัตร
- ใบเสร็จรับเงินในนามของมหาวิทยาลัยพะเยา
- แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยพะเยา
8. เงินช่วยเหลือกรณี บุคลากรประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกทัย ให้จ่ายเงินช่วยเหลือใน
วงเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท
หลักฐานการประกอบการพิจารณา
- หนังสือรับรองของเจ้าหน้าที่ปกครองชุมชน
- สําเนาบัตรของเจ้าหน้าที่ปกครองชุมชน
- สําเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก
- รูปถ่ายสถานที่ประสบภัย
- แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาตรวจสอบความเสี ยหายและ
นําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัตติ ่อไป
9. เงินสมทบกรณี บุคลากรลาอุปสมบทตามประเพณี ให้จ่ายเงินเพื่อช่วยงานหรือร่วม
ทําบุญในการอุปสมบท ในวงเงินรายละไม่เกิน 1,000 บาท และให้ใช้สทิ ธิเบิกจ่ายได้เพียงครั้งเดียว
หลักฐานการประกอบการพิจารณา
- สําเนาใบอนุญาตอุปสมบทหรือใบฉายาบัตร
- แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยพะเยา
10. เงินสมทบกรณี ร่ วมแสดงความยินดี ในการเปิดสํานักงาน บุคคลที่ทําคุณประโยชน์
หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือเป็นประจํา ให้จัดหาของที่ระลึกตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้
ไม่เกิน 2,000 บาท
11. เงินสมทบกรณี ร่วมทําบุญตักบาตรในวันสําคัญต่างๆ ของทางราชการ หรือองค์กร
ต่างๆ ให้เบิกจ่ายเงินร่วมสมทบได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท
12. เงินสมทบกรณี ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิ หรือองค์กรต่ างๆ รวมทั้งการร่วมทอดกฐิน
กับหน่วยงานต่างๆ ให้จา่ ยเงินสมทบในวงเงินรายละไม่เกิน 2,000 บาท
13. สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ ค่ า เล่ า เรี ย นบุ ต รของบุ ค ลากร ซึ่ ง ประเภทและอั ต ราตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด

13.1 ให้ใช้สิทธิเฉพาะบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามเรียงลําดับก่อน-หลัง
13.2 ต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย อายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 1 พฤษภาคมของ
ทุกปี แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรที่ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผูอ้ ื่นไปแล้ว บุตรซึ่งมิได้อยู่ใน
อํานาจปกครองของตน และบุตรซึ่งสมรส หรือบุตรซึ่งมีงานทําแล้ว
13.3 ให้สวัสดิการเฉพาะบุตรที่กําลังศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ และเอกชน และ
มหาวิทยาลัยกําหนด
หลักฐานประกอบการพิจารณา
- ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับสวัสดิการค่ ารักษาพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (แบบฟอร์ม
กจ-06-01-07)
- ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาล
- ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาล
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา มารดา คู่สมรสและหรือบุตร
(กรณีบุตรไม่มบี ัตรประจําตัวประชาชน ให้ใช้สําเนาสูตบิ ัตร) ที่ขอรับสิทธิ์
- สําเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา คู่สมรส และหรือบุตรที่ขอรับสิทธิ์
- สําเนาทะเบียนสมรส

ผู้ประสงค์ขอเบิกสวัสดิการกรอกแบบฟอร์ม
พร้อมเอกสารแนบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่บุคลากร
บุคลากร

ตรวจสอบความเรียบร้อย และเอกสารแนบ

เสนอหัวหน้าส่วนงานลงนาม
และส่งกองการเจ้าหน้าที่

เสนอพิจารณา
อนุมัตติ ามลําดับ

YES

เสร็จสิ้น

No

กำรลำประเภทต่ำงๆ
กำรลำป่วย
บุคลากรผู้ซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มี
อํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจําเป็น จะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัตริ าชการก็ได้
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้แต่เมื่อ
สามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
การลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น ผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจําเป็นหรือเห็นสมควร ผู้มีอํานาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรอง
ของแพทย์อ่นื ซึ่งผู้มอี ํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
การลาป่ ว ยไม่ถึ ง 30 วั น ไม่ ว่า จะเป็ น การลาครั้ ง เดี ย วหรื อ หลายครั้ ง ติด ต่อ กั น ถ้ า ผู้ มีอํ า นาจอนุ ญ าต
เห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของ
ทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้

ผู้ประสงค์ ลาป่วย ดาวน์โหลด/รับแบบฟอร์ม
เพื่อกรอกรายละเอียด

เสนอผู้บังคับบัญชา

No

ชั้นต้น/หัวหน้าสาขา
พิจารณา

YES
ส่งงานบุคลากรเพื่อตรวจสอบเอกสารและบันทึก
สถิตกิ ารลาป่วย

เสนอผู้บังคับบัญชา
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

YES
เสร็จสิน้

No

กำรลำกิจส่วนตัว
บุคลากรผู้ซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจ
อนุ ญาต และเมื่อได้ รับอนุญ าตแล้ว จึ งจะหยุ ด ปฏิบัติง านได้ เว้ นแต่มีเหตุ จํ าเป็ น ไม่ส ามารถรอรั บอนุ ญาตได้ ทัน
จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจําเป็นไว้ แล้วหยุดปฏิบัติงานไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอํานาจ
อนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา พร้อมทั้ง
เหตุผลความจําเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน

ผู้ประสงค์ ลากิจ กรอกแบบฟอร์มและ
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่บุคลากร

บันทึกสถิติการลากิจ

No

เสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
YES

เสร็จสิ้น

กำรลำพักผ่อน
พนักงาน มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีงบประมาณหนึ่งได้ 10 วันทําการ เว้นแต่ บุคลากร ที่อยู่ในเกณฑ์
ดังต่อไปนีไ้ ม่มสี ิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้าปฏิบัตงิ านยังไม่ถึง 6 เดือน
(1) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้าปฏิบัตงิ านเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาครัง้ แรก
(2) ผู้ซึ่งลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้า เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาอีก
(3) ผู้ซึ่งลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับ
เลือกตัง้ แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาอีกหลัง ๖ เดือน นับแต่วันลาออก
(4) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยากรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมา
ได้รับบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาอีก
ถ้าในปีใดพนักงานผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาพักผ่อนประจําปีแล้วแต่ไม่ครบ 10 วันทําการ
ให้
สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีตอ่ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่
เกิน 20 วันทําการ สําหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินําวันลาพักผ่อนสะสม รวม
กับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทําการ
พนักงานซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจ
อนุญาต และเมือ่ ได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดปฏิบัตงิ านได้
การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอํานาจอนุญาต จะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงาน

ผู้ประสงค์ ลาพักผ่อนกรอกแบบฟอร์ม
และยื่นต่อเจ้าหน้าที่บุคลากร

ตรวจสอบและบันทึกสถิติการลาพักผ่อน

No

เสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
YES

เสร็จสิ้น

กำรลำคลอดบุตร
พนักงานผู้ซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจ
อนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีใบรับรองของแพทย์
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน
90 วัน พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตรตามกําหนด หาก
ประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตอนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือ
ว่าวันที่ได้หยุดการปฏิบัตงิ านไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนั้น ให้ถือว่า
การลาประเภทนัน้ สิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตัง้ แต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร

ผู้ประสงค์ ลาคลอดกรอกแบบฟอร์ม
และยื่นต่อเจ้าหน้าที่บุคลากร

บันทึกสถิติการลาคลอด

No

เสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
YES

เสร็จสิ้น

กำรลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร
พนักงานผู้ซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มี
สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครัง้ หนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทําการ
ผู้มีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้

ผู้ประสงค์ ลาไปช่วยภริยาที่คลลอดบุตร
กรอกแบบฟอร์มและยื่นต่อเจ้าหน้าที่
บุคลากร

บันทึกสถิติการลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร

No

เสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
YES

เสร็จสิ้น

กำรไปศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย หรือดูงำน
พนักงานผู้ซึ่งประสงค์จะไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัตกิ ารวิจัย หรือดูงานในประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่ง หนังสือ
ขออนุมัตกิ ารไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัตงิ าน วิจัย หรือดูงาน พร้อมเอกสารแนบต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
หรือกรณีต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งหนังสือขออนุมัติการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงาน วิจัย หรือดูงาน
พร้อมเอกสารแนบต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การอนุญาตของหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแล้วให้จัดทํารายงานการผลการไปศึกษา อบรม
ปฏิบัตงิ าน วิจัย หรือดูงาน ต่อหัวหน้าส่วนงานด้วย

ผู้ประสงค์ ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัตงิ าน วิจัย หรือ
ดูงานกรอกแบบฟอร์มและยื่นต่อเจ้าหน้าที่บคุ ลากร

No

ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขอ
อนุมัติ ครบ/ ไม่ครบ

YES
(เบิกค่าใช้จา่ ยจากเงินรายได้ฯ)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

YES

ตรวจสอบงบประมาณ

(ไม่เบิกค่าใช้จา่ ย/
เบิกจากโครงการอื่นๆ)

บันทึกสถิติการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัตงิ าน
วิจัย หรือดูงาน

No

เสนอ
ผู้บังคับบัญชา
เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
เสร็จสิ้น

YES

