การลา
(พนักงานส่วนท้องถิ่น)
1. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.1 ประกาศ ก.จั ง หวั ด เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ หมวดว่าด้วยการลา
1.2 ระเบี ย บสานั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ. 2555
1.3 พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดื อน เงินปี บ ำเหน็จ บำนาญ และ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และแก้ไข เพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 5)
1.4 มติครม. ที่เกี่ยวข้อง
2. ประเภทการลา มี 11 ประเภท ได้แก่
2.1 ลาป่วย (60)
2.2 ลาคลอดบุตร (90)
2.3 ลากิจส่วนตัว (30)
2.4 ลาพักผ่อน (10)
2.5 ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ (120)
2.6 ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
2.7 ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
2.8 ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
2.9 ลาติดตามคู่สมรส
2.10 ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร(ไม่เกิน 15 วัน)
2.11 ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ (ไม่เกิน 12 ด.)

ข้อควรรู้ของการลา
1. การนับวันลา ให้นับตามปีงบประมาณ
2. ให้ นั บ วั น หยุ ด ราชการที่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งวั น ลาประเภท
เดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย เฉพาะการนับวันลาเพื่อ ประโยชน์
ในการ
(1) เสนอและจัดส่งใบลา
(2) อนุญาตให้ลา
(3) คำนวณ วั น ลา ได้ แ ก่ วั น ลาป่ ว ยตามกฎ หมาย
สงเคราะห์ข้าราชการฯ วันลาคลอดบุตร วันลาอุปสมบท/พิธี
ฮัจย์ วันลาไปศึกษา/อบรม วันลาเข้ารับการตรวจเลือก/เตรียม
พล วันลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ วันลาติตามคู่
สมรสและลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ สำหรับวันลาป่วยซึ่ง
มิใช่วันลาป่วยตาม(3) วันลากิจส่วนตัว วันลาพักผ่อนและวันลา
ไปช่วยเหลือภริยาที่ คลอดบุตรให้นับเฉพาะวันทำการ
ลาป่วย
1. เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต ก่อน
หรือในวันที่ลา เว้นแต่ ในกรณีจำเป็น จะเสนอใบลาในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
2. การลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์
3. การลาป่ ว ยไม่ ถึ ง 30 วั น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะสั่ ง ให้ มี
ใบรับรองแพทย์ประกอบก็ได้
4. ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้60-120 วัน
ลากิจส่วนตัว
1. เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต และ
เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะหยุดราชการได้เว้นแต่ มีเหตุจ ำเป็นไม่
สามารถรอได้ ให้เสนอใบลาพร้อมเหตุผลความจำเป็นแล้วหยุด
ราชการไปก่อนได้
2. ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 45 วัน เว้นแต่ ในปี แรกที่
เข้ารับราชการได้รับเงินเดือนระหว่างไม่เกิน 15 วัน

3. ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร ได้ไม่
เกิน 150 วัน โดยไม่ได้รับเงินเดือน
ลาพักผ่อน
1. เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต และ
เมื่อได้รับอนุญาต จึงจะหยุดราชการได้
2. มีสิทธิลาพักผ่อนได้ 10 วัน เว้นแต่ บรรจุเข้ารับ ราชการ
ยังไม่ถึง 6 เดือน
2.1 สะสมวันลาได้ไม่เกิน 20 วัน
2.2 รับราชการไม่น้อยกว่า 10 ปีสะสมวันลาได้ไม่ เกิน
30 วัน
3. พนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา และมีวันหยุด ภาค
การเรียนหากได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการเรียน เกินกว่า
วันลาพักผ่อน จะไม่มีสิทธิลาพักผ่อน
ลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์
1. ตั้งแต่เริ่มรับราชการ ยังไม่เคยอุปสมบทหรือประกอบ พิธี
ฮัจย์
2. เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต ก่อน
วันอุปสมบท/วันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า 60 วัน
3. ต้ อ งอุ ป สมบทหรื อ ออกเดิ น ทางไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์
ภายใน 10 วัน
4. ให้ร ายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติร าชการภายใน 5 วัน นั บ
แต่วันลาสิกขาหรือเดินทางกลับจากไปประกอบพิธีฮัจ ย์ ทั้ง นี้
จะต้องนับรวมอยู่ภายในระเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา
5. รับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี
6. ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 120 วัน

ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
1. ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกให้รายงานลา ต่อ
ผู้บัง คั บบั ญ ชาก่อ นวันเข้ารับการตรวจเลือ ก ไม่น้ อยกว่า 48
ชั่วโมง ส่วนที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล ให้ รายงาน
ลาต่ อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาภ ายใน 48 ชั่ ว โมง นั บ แต่ เ วลารั บ
หมายเรียก
2. ให้เข้ารับการตรวจเลือก/เข้ารับ การเตรียมพล ตามวัน
เวลาในหมายเรียกนั้น โดยไม่ต้องรอรับสั่งอนุญาต
3. ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการภายใน 7 วัน นับแต่
พ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก
4. ได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
1. ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึง หัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อพิจารณาอนุญาต
2. เป็นผู้พ้นกาหนดเวลาทดลองปฏิบัติราชการแล้ว
3. ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 4 ปี
ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
1. ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึง รัฐมนตรี
เจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาอนุญาต
2. ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่ ได้รับเงินเดือน จาก
องค์การระหว่างประเทศต่ ำกว่าเงินเดือ นของทางราชการให้
สมทบส่วนต่างดังกล่าว
3. ให้ ร ายงานตั ว เข้ าปฏิ บั ติ ง านภายใน 15 วัน นั บ แต่ วั น
ครบกำหนดเวลา
4. ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบ
ภายใน 30 วัน

ลาติดตามคู่สมรส
1. ให้ เสนอใบ ลาต่ อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตามลาดั บ จนถึ ง
ปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาอนุญาต
2. ลาได้ไม่เกิน 2 ปี กรณีจำเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้ อีก
2 ปีเมื่อรวมไม่เกิน 4 ปี ถ้าเกิน 4 ปีให้ลาออก
3. ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
1. ให้ เสนอใบลาต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามลาดั บ จนถึ ง ผู้ มี
อำนาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต ก่อนหรือในวันที่ลา ภายใน
90 วันนับแต่วันที่คลอดบุตร
2. ลาได้ครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วัน
3. ได้รับเงินเดือนระหว่างลา โดยต้องลาภายใน 30 วัน นับ
แต่ภริยาคลอดบุตร
ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
1. ข้าราชการที่ ได้อันตรายหรือเจ็บป่ วยเพราะเหตุ ปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้า ยเพราะเหตุกระทำการ ตาม
หน้าที่ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
2. ให้ เสนอใบลาต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามลาดั บ จนถึ ง ผู้ มี
อำนาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต
3. ลาได้ครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่ก ำหนดไว้ใน หลักสูตร
แต่ไม่เกิน 12 เดือน
4.หลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ องค์กร
การกุศลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน ทางราชการ เป็นผู้จัด
5. ได้รับเงินเดือนระหว่างลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ ไม่
เกิน 12 เดือน

วันลา
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น

งานบริหารงานทั่วไป
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

