
การลาของพนักงานสวนตําบล 

ไดแบงการลาออกเปน 9  ประเภท  คือ 

1.  การลาปวย 

2.  การลาคลอดบุตร 

3.  การลากิจสวนตัว 

4.  การลาพักผอน 

5.  การอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 

6.  การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 

7.  การลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรอืปฏิบัติการวิจัย 

8.  การลาไปปฏิบัตงิานในองคการระหวางประเทศ 

9.  การลาติดตามคูสมรส 

สิทธิประโยชนในการลา 

ของพนักงานสวนตําบล / ลูกจางประจํา 

1.  การลาปวย 

1.  ลาปวยซึ่งจาํเปนตองรักษาเปนเวลานานไมคราวเดียวหรือ

หลายคราวรวมกันไมเกิน  60  วันทําการ  มีสิทธไิดรับเลื่อนขั้น

เงินเดือนและคาจางปกติในรอบครึ่งปหรือ  6  เดือน 

2.  ลาปวย  (และลากิจ)  ไมเกนิ  23  วัน  มีสิทธไิดรับการเลื่อน

ขั้นเงินเดือนและคาจางปกติในรอบครึ่งปหรือ  6  เดือน 

3.  การลาปวยตั้งแต  3  วนัขึ้นไปตองมีใบรับรองแพทย 

4.  การยื่นใบลาปวย  ใหยื่นกอนลวงหนา (กรณีที่แพทยนัด)หรือ

ยื่นในวันแรกที่มาปฏิบตัิราชการ 

5.  การลาปวยใหเสนอตอผูบังคบับัญชาตามลาํดับชั้นจนถึง

หัวหนาสวนราชการ  เปนผูอนญุาต 

2.  การคลอดบุตร 

1.  การลาคลอดบุตรมีสิทธไิดไมเกิน 90 วัน 

2.  การลาคลอดบุตรใหเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดบัชัน้

จนถึงปลดั อบต.เปนผูอนุญาต 

3.  การลากิจสวนตัว 

1.  ลากิจสวนตัวยื่นลวงหนาตอผูบังคับบัญชา  3  วัน   

หรือยื่นวันแรกที่ปฏิบัติราชการก็ได 

2.  ลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดบูุตร  มีสิทธิ์ลาได  45  วัน  

โดยไดรับเงนิเดือน 

3.  ลากิจสวนตัวนับรวมกนัลาปวย  ลาไดไมเกิน  23  วัน   

ในรอบครึ่งป  หากลากิจสวนตัวรวมกับการลาปวยเกิน 

23 วัน  ไมสิทธิไ์ดรับการเลื่อนขัน้เงินเดือน 

4.  การลาพักผอน 

1.  สิทธิในการลาพักผอนประจาํป  ได 10 วันทําการ   

(ยกเวนผูบรรจุเขารับราชการคร้ังแรกที่ยังไมผานการทดลอง

ราชการ) 

2.  ลาพักผอนประจาํป  10 วนัทําการ  หากผูใดลาไมครบตาม

จํานวน  ก็ใหสะสมวนัที่ไมไดลารวมเขากับปตอ ๆ  ไป 

ตัวอยางเชน  ป  2552  ลาไป  2 วัน  เหลือ  8  วัน นํา  8  

วันที่เหลือไปสะสมในป 2553  รวมกับลาพักผอนประจาํป 2553   

ที่ได  10  วัน  รวมวันลาเทากับ  18  วันทําการ 

3.  สําหรับผูรับราชการติดตอกันมาไมนอยกวา  10  ป   

มีสิทธิ์นาํวันลาพักผอนมาสะสมรวมกับลาพักผอนประจาํป 

ในปปจจบุันไดไมเกิน  30  วันทาํการ 

4.  ลาพักผอนใหยื่นใบลากอนลวงหนา  (3 วนั) เมื่อไดรับ

อนุญาตจากหัวหนาสวนราชการ  แลวจึงลาได 

5.  การลาอุปสมบท 

1.  ลาอุปสมบทใหยื่นใบลากอนลวงหนาตอผูบังคบับัญชาตามลาํ

ชั้น  จนถึงนายกเทศมนตรีเปนผูอนุญาต  ไมนอยกวา  60  วัน 

2.  สิทธิในการลาอุปสมบท  ลาไดไมเกิน  120  วัน 

6.  การลาเขารับการคัดเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 

1.  เมื่อมีหมายเรียกใหรายงานผลตอผูบงัคับบญัชากอนลวงหนา

ไมนอยกวา  48  ชั่วโมง 

2.  เมื่อครบกําหนดการลาไปทหารแลว  ใหรายงานกลบัเขา

ปฏิบัติราชการตามปกติภายใน  7  วัน 

7.  การลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย 

1.  ลาภายในประเทศ  ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดบัชัน้

จนถึงนายกเทศมนตรีเปนผูอนญุาต 

2.  ลาไปตางประเทศ  ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดบัชัน้

จนถึงผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุญาต 

8.  การลาไปปฏิบตัิงานในองคการระหวางประเทศ 

1.  การลาไปปฏิบัตงิานในองคการระหวางประเทศ  มี  2  

ประเภท 

2.  การยื่นใบลาใหยื่นลวงหนาตอผูบังคับบัญชาตามลําดบัชัน้

จนถึงผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุญาต  เมื่อไดรับอนญุาตแลว  

จึงจะลาได 

9.  การลาตดิตามคูสมรส 

1.  ลาติดตามคูสมรสมีสิทธลิาได  2  ป  แตไมเกิน  4  ป 

2.  การยื่นใบลากรณีลาภายในประเทศใหยื่นลวงหนาตอ

ผูบังคับบัญชาตามลาํดับจนถึงนายกเทศมนตรี  กรณีลาไป

ตางประเทศยืน่ลวงหนาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูวา

ราชการจังหวัด 

 ************************************ 



 
 

 

***สิทธิประโยชนในการลาของพนักงานจาง*** 

1.  การลาปวย 

1.  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษใน  

1  ป  มีสิทธิลาปวยปกติไดไมเกิน  60  วันทําการ 

2.  พนักงานจางทั่วไป  ใน  1  ป  มีสิทธลิาปวยไดไมเกิน  15  

วันทําการ 

3.  ลาปวยใหยื่นใบลาในวันแรกที่มาปฏบิัติงาน  หากลาปวยเกนิ  

3  วัน  ตองมีใบรับรองแพทย 

2.  การลากิจสวนตัว 

1.  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษใน  

1  ป  มีสิทธิลากิจไดไมเกิน  45  วันทําการ  ยกเวนปแรกที่เขา

ปฏิบัติงานมสีิทธิลาไดเกิน  15  วันทําการ 

2.  ลากิจสวนตัวใหยื่นใบลากอนลวงหนาเมื่อไดรับอนุญาตแลว

จึงจะลาได 

3.  พนักงานจางทั่วไปไมมีสิทธลิากิจสวนตัว 

3.  การลาพักผอน 

1.  พนักงานจางตามภารกิจ  พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษโดย

จะตองผานการประเมนิผลปฏิบตัิงานในรอบ  6  เดือนกอน 

2.  พนักงานจางทั่วไป  ใน  1 ป  มีสิทธิพักผอนได  10  วัน 

ทําการ 

3.  การยื่นใบลาพักผอนใหยื่นลวงหนากอน  3  วันเมื่อไดรับ

อนุญาตแลวจงึลาได 

4.  การลาคลอดบุตร 

1.  พนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ

มีสิทธิลาคลอดบุตรไดไมเกิน  90  วัน  โดยไดรับคาจาง 

2.  พนักงานจางทั่วไปที่ปฏิบตัิงานตอเนื่อง  มีสิทธลิาคลอดบุตร

ไดไมเกิน   90   วัน   โดยจะไดรับคาจางในระหวางลาไมเกิน  

45  วัน  เวนแตการจางในปแรกถาไมครบ  7  เดือน  ไมไดรบั

คาจางในระหวางลา 

5.  การลาอุปสมบท 

1.  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษมี

สิทธิลาอุปสมบทไดไมเกิน  120  วัน  โดยไดรับคาจางในระหวาง

การลาเวนแตในปแรกที่จางไมไดจางในระหวางลา 

2.  การยื่นใบลาอุปสมบทใหยื่นลวงหนากอนไมนอยกวา   

60  วัน 

3.  พนักงานจางทั่วไปไมมีสิทธลิาอุปสมบท 

6.  การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร  เขารับการ

ระดมพล  เขาฝกวิชาทหารฯ 

1.  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษมี

สิทธิลาไดตามระยะเวลาที่เขาฝก โดยไดรับคาจางในระหวางลา 

2.  พนักงานจางทั่วไป  มสีิทธิลาไดโดยไดรบัคาจางระหวางลาไม

เกิน  30  วัน 

3.  พนักงานจาง  ตามขอ  1  และขอ  2  ที่ลาเขาฝกฯ  และ

ไดรับเงินเดือนจากกระทรวงกลาโหมจะไมมสีิทธไิดรับคาจาง

ระหวางลา 

      ********************************* 

 
  คูมือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา 

 

 

 

 
สํานักงานปลัด 

งานบริหารงานบุคคล 

โทร./โทรสาร.075-270033 


