
 

 

 

      1.1 ประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ หมวดว่าด้วยการลา    
      1.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา ของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                      
      1.3 พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และ 
            แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5)                                                                                                       
      1.4 มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 

        
 
 

 2.1   ลาป่วย (60 วันท าการ)  
       2.2   ลากิจส่วนตัว (30 วันท าการ) 
       2.3   ลาพักผ่อน (10 วันท าการ)  
       2.4   ลาคลอดบุตร (90 วันท าการ )  
       2.5   การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร (ไม่เกิน 15 วันท าการ) 
       2.6   ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย์(120 วัน)  
       2.7   ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล  
       2.8   ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย 
       2.9   ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
       2.10 ลาติดตามคู่สมรส 
       2.11 ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ (ไม่เกิน 12 เดือน)  

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทการลา มี 11 ประเภท ไดแ้ก ่



สทิธิประโยชน์ในการลาของพนกังานส่วนต าบล พนกังานครแูละ
ลูกจ้างประจ า 
 
1. การลาป่วย 

1. ปีละไม่เกิน 60วันท าการ 
2. เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลา เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นจะ

เสนอใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
3. ลาป่วยต้ังแต่ 3 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ 
4. ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาเป็นเวลานานในคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน 60 วันท าการ 

มีสิทธิได้รับเล่ือนขั้น เงินเดือนและค่าจ้างปกติในรอบครึ่งปีหรือ6เดือน 
2. การลากิจส่วนตัว 

1. ลาได้ปลีะไม่เกิน 45 วันท าการ 
2. ปีแรกที่เข้ารับราชการลาได้ไม่เกิน 15 วัน 
3. ลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตร มีสิทธิลาได้ 45 วัน 
4. การเสนอใบลา ให้ยื่น ล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีจา เป็นจะเสนอใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการก็

ได้หมายเหตุการณ์ลาป่วยและลากิจในรอบการประเมินหรือ6 เดือนต้องรวมกัน ไม่เกิน 23 วันท าการ  จึงจะมี
สิทธิได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
3. การลาพักผ่อน 

1. สามารถลาได้ปี ละ 10 วันท าการ 
2. สามารถสะสมได้ไม่เกิน 20 วันท าการ 
3. สามารถสะสมได้ไม่ เกิน 30 วันท าการ กรณีมีอายุราชการ 10 ปีขึ้นไป 
4. ถ้าบรรจุไม่ถึง 6 เดือนไม่มีสิทธิ 
5. การเสนอใบลา ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะหยุดได้ 

 
 
 

 
 

 
 
 



4.การลาคลอดบุตร 
1. สามารถลาได้ไม่เกิน 90 วัน 
2. ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 

           3. การเสนอใบลาสามารถเสนอใบลาวันท่ีคลอด/ก่อนวัน ท่ีคลอดก็ได้ 
4. ถ้าลาแล้วไม่ได้คลอด ให้ถือเป็นการลากิจ 

5.การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
1. ลาได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 15 วันท าการ 
2. เสนอใบลาก่อน หรือวันท่ีลาภายใน 90 วันนับแต่วัน ท่ีคลอดบุตร 

6.การลาอุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจย์ 
1. รับราชการไม่น้อย กว่า 1 ปี 
2. การเสนอใบลา ให้ยื่นก่อนอุปสมบท หรือเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน 
3. มีสิทธิลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 120 วัน 
4. หากลาแล้วขอถอนวันลาถือว่าวันท่ีหยุด ไปเป็นวันลากิจส่วนตัว 

7. การลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกทหารหรือเข้ารับการเตรียมพล 
1. เมื่อมีหมายเรียกให้รายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  48 ช่ัว โมง 
2. เมื่อครบก าหนดการลาแล้วให้รายงานตัวกลับ เข้าปฏิบัติราชการตามปกติภายใน 7 วัน 

8. การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
1. ลาภายในประเทศยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต 
2. ลาไปต่างประเทศยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงผู้ว่า ราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต 

9. การลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ 
1. การยื่น ใบลา ให้ยื่นล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต 

เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะลาได้ 
10.การลาติดตามคูส่มรส 

1. มีสิทธิลาได้ 2 ปีแต่ไม่เกิน 4 ปี 
2. การยื่นใบลากรณีลาไปต่างประเทศให้ยื่น ล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้ว่าราชการ

จังหวัด 
 
 

 

 
 
 



11.ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  
1. ข้าราชการท่ีได้อันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ีหรือถูก ประทุษร้ายเพราะ

เหตุกระท าการตามหน้าท่ีตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  
2. ใหเ้สนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตเพื่อพิจารณา อนุญาต  
3. ลาได้ครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 12 เดือน  
4. หลักสูตรท่ีส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรการกุศลท่ีได้รับการ รับรองจากหน่วยงาน 

ทางราชการ เป็นผู้จัด  
5. ได้รับเงินเดือนระหว่างลาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 12 เดือน 

 
 
 

1. การลาป่วย 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษใน 1 ปีมีสิทธิลาป่วยปกติไดไม่เกิน 60

วันท าการ 
2. พนักงานจ้างท่ัวไปใน 1 ปีมีสิทธิลาป่วยได้ไม่เกิน 15 วันท าการ 
3. ให้ยื่นใบลาป่วยในวันแรกที่มาปฏิบัติงานหากลาปว่ยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ 

2. การลากิจส่วนตัว 
1. พนักงานจ้าตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ ใน 1ปีมีสิทธิลากิจได้ไม่เกิน 45 วันท า

การ ยกเว้นปีแรกท่ีเข้าปฏิบัติงานมีสิทธิลาได้  ไม่เกิน 15 วันท าการ 
2. ให้ยื่น ใบลากิจก่อนล่วงหน้าเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะลาได้เว้นแต่กรณีจ าเป็นจะยื่นในวันแรก

ท่ีมาปฏิบัติงานก็ได  ้ 
3. พนักงานท่ัว ไปไม่มีสิทธิลากิจส่วนตัว 

3. การลาพักผ่อน 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป มีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีได้ 10 วันท าการ โดยไม่

สามารถยกไปใช้ในปีงบประมาณถัดไปได้ 
2. ต้องยื่น ใบลาก่อนล่วงหน้าเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะลาได้หมายเหตุส าหรับในปีแรกท่ีได้รับการ

จ้างยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน เว้นแต่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ
ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิมอีก 
4.การลาคลอดบุตร 

1. พนักงานจ้างมีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วัน นับรวมวันหยุดประจ าสัปดาห์และวันหยุดพิเศษใน
ระหว่างลาโดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกิน 45 วัน และมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การการหยุดงานเพื่อ
การคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม 

 

สิทธิประโยชน์ในการลาของพนกังานจ้าง 



5.การลาอุปสมบท 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ มีสิทธิลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 120 วัน โดยได้รับค่าจ้างในระหว่างการลา     

เว้นแต่ในปีแรกท่ีได้รับการจ้างจะไม่ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา 
2. การยื่นใบลาอุปสมบท ให้ยื่น ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน 
3. พนักงานจ้างท่ัว ไปไม่มีสิทธิลาอุปสมบท 

 
6. การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้าฝึกวิชาทหารฯ 

1. พนักงานจ้างงตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป มีสิทธิลาได้ตามระยะเวลาท่ีเข้าฝึกโดยได้รับ
ค่าจ้างระหว่างลาไม่เกิน 30วัน แต่หากได้รับเงินเดือนจากกระทรวงกลาโหมจะไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลา 

 
หมายเหตุ  พนักงานจ้างตามภารกิจการลาป่วยและลากิจในรอบการประเมินหรือ6 เดือน (รอบแรก 1ต.ค. – 
30 เม.ย. ,รอบท่ีสอง 1เม.ย. – 30 ก.ย.) ต้องรวมกันไม่เกิน 23 วัน ท าการและมาสายได้ไม่เกินจ านวนวนท่ี
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด จึงจะมีสิทธิได้รับการประเมินเพื่อเล่ือนค่าตอบแทน 
 

 
 

 

                           
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



      ขัน้ตอนการลา 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                 

1. เขียนใบลา 

5. เสนอใบลาต่อ นายกองค์การบริการ
ส่วนต าบลพิจารณาอนุญาต 

2. เสนอใบลาเพื่อตรวจสอบวันลา  

(ส านักปลัด) 

3. เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา  

เพื่อพิจารณา 

4. เสนอใบลาต่อ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพื่อพิจารณา 


