
วนัลา

ของพนกังานส่วน

ทอ้งถิน่

จดัท าโดยองคก์ารบรหิารส่วนต าบลขาม

ป้อม

ต าบลขามป้อม  อ าเภอเปือยน้อย  

จงัหวดัขอนแกน่



การลา

(พนกังานสว่นทอ้งถิน่)

1.กฎหมาย ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

1.1 ประกาศ ก.จงัหวดั เร ือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข

เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานบุคคลฯ

หมวดวา่ดว้ยการลา

1.2 ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการลาของ
ขา้ราชการ พ.ศ. 2555

1.3 พ.ร.ฎ.การจา่ยเงินเดอืน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั

พ.ศ. 2535 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่5) 

1.4 มต ิครม. ทีเ่กีย่วขอ้ง



ผูม้อี านาจ

อนุญาต

นายก 

อปท.
ปลดั 

อปท.
ผอ.กองหรอืหวัหน้า

ส่วนราชการ- ลาป่วย                              - ลา
พกัผ่อน

- ลาคลอดบุตร                       - ลา
กจิสว่นตวั

- ลาตดิตามคูส่มสร (ปทม.) -
ลาอปุสมบท

- ลาเขา้รบัการตรวจเลอืก
- ลาศกึษา/ฝึกอบรม (ในประเทศ
และต่างประเทศ)

- ลาไปปฏบิตังิานในองคก์าร
ระหวา่งประเทศ(รมต.มท)

- ลาป่วย (60 
วนั)

- ลากจิส่วนตวั 
(30 วนั)

- ลาคลอดบุตร
- ลาพกัผ่อน

- ลาป่วย (30 
วนั)

- ลากจิส่วนตวั 
(15 วนั)

- ลาคลอดบุตร
- ลาพกัผ่อน



2.1 ลาป่วย (60) 2.8 ลาไปปฏบิตังิานในองคก์าร
ระหวา่งประเทศ

2.2 ลาคลอดบุตร (90) 2.9 ลาตดิตามคูส่มรส
2.3 ลากจิส่วนตวั (90) 2.10 ลาไปชว่ยเหลอืภรยิาที่

คลอดบุตร (ไม่เกนิ 15 วนั)

2.4 ลาพกัผอ่น (10) 2.11 ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้น
อาชพี (ไม่เกนิ 12 ด.)

2.5 ลาอปุสมบท หรอืลาไปประกอบพธิฮีจัย ์ (120)

2.6 ลาเขา้รบัการตรวจเลอืก หรอืเขา้รบัการเตรยีมพล
2.7 ลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดูงานหรอืปฏบิตักิารวจิยั



1.การนบัวนัลา ใหน้บัตามปีงบประมาณ

2.ใหน้บัวนัหยุดราชการทีอ่ยู่ในระหวา่งวนัลาประเภท
เดยีวกนัรวมเป็นวนัลาดว้ย

เฉพาะการนบัวนัลา เพือ่ประโยชนใ์นการ

(1) เสนอและจดัส่งใบลา  (2) อนุญาตใหล้า  (3) ค านวณ

วนัลา ไดแ้ก่ วนัลาป่วยตามกฎหมายสงเคราะห ์

ขา้ราชการฯวนัลาคลอดบุตร,วนัลาอปุสมบท/พธิฮีจัย ์
,วนัลาไปศกึษา/อบรม,วนัลาเขา้รบัการตรวจเลอืก/
เตรยีมพล,วนัลาไปปฏบิตังิานในองคก์รระหวา่งประเทศ,

วนัลาตดิตามคูส่มรสและลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้น

อาชพี ส าหรบัวนัลาป่วยซึง่มใิชว่นัลาป่วยตาม (3),วนั
ลากจิส่วนตวั,วนัลาผกัผ่อนและวนัลาไปชว่ยเหลอืภรยิา
ทีค่ลอดบุตรใหน้บัเฉพาะวนัท าการ



ลาป่วย

1.เสนอใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาจนถงึผูม้อี านาจ
อนุญาตกอ่นหรอืในวนัทีล่า เวน้แต ่ในกรณีจ าเป็น จะ

เสนอใบลาในวนัแรกทีม่าปฏบิตัริาชการกไ็ด ้

2.การลาป่วยต ัง้แต ่30 วนัขึน้ไป ตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์

3.การลาป่วยไม่ถงึ 30 วนั ผูบ้งัคบับญัชาจะส ัง่ใหม้ี
ใบรบัรองแพทยป์ระกอบกไ็ด ้

4.ไดร้บัเงินเดอืนระหวา่งลาได ้ 60 - 120 วนั



ลาคลอดบุตร

1.เสนอใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาจนถงึผูม้อี านาจ
อนุญาตกอ่นหรอืในวนัทีล่า เวน้แต่

ไม่สามารถลงชือ่ในใบลาไดจ้ะใหผู้อ้ืน่ลาแทนกไ็ด ้

แตเ่มือ่ลงชือ่ไดแ้ลว้ใหจ้ดัส่งใบลาโดยเรว็

2.ไดร้บัเงินเดอืนคร ัง้หน่ึงได ้90 วนั

3.ไม่ตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์



ลากจิส่วนตวั

1.เสนอใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาจนถงึผูม้อี านาจ
อนุญาตและเมือ่ไดร้บัอนุญาตจงึจะหยุดราชการได ้

เวน้แต ่มเีหตจุ าเป็นไม่สามารถรอได ้ใหเ้สนอใบลา

พรอ้มเหตผุลความจ าเป็นแลว้หยุดราชการไปก่อน

ได้

2.ไดร้บัเงินเดอืนระหวา่งลาไม่เกนิ 45 วนั เวน้แต ่
ในปีแรกทีเ่ขา้รบัราชการไดร้บัเงินเดอืนระหวา่งไม่

เกนิ 15 วนั

3.ลากจิเพือ่เลีย้งดูบุตรตอ่เน่ืองจากการลาคลอด
บุตรไดไ้ม่เกนิ 150 วนั โดยไม่ไดร้บัเงินเดอืน 



ลาพกัผ่อน

1.เสนอใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาจนถงึผูม้ี
อ านาจอนุญาตและเมือ่ไดร้บัอนุญาต จงึจะหยุด

ราชการได้

2.มสีทิธลิาพกัผ่อนได ้10 วนั เวน้แต่ บรรจุ
เขา้รบัราชการยงัไม่ถงึ 6 เดอืน

2.1 สะสมวนัลาไดไ้ม่เกนิ 20 วนั

2.2 รบัราชการไม่น้อยกวา่ 10 ปี สะสมวนั
ลาไดไ้ม่เกนิ 30 วนั

3.พนกังานทีป่ฏบิตังิานในสถานศกึษา และมี
วนัหยุดภาคการเรยีนหากไดห้ยุดราชการตาม

วนัหยุดภาคการเรยีน  เกนิกวา่วนัลาพกัผ่อน  

จะไม่มสีทิธลิาพกัผ่อน



ลาอปุสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัย ์

1.ต ัง้แตเ่ร ิม่รบัราชการ ยงัไม่เคยอปุสมบทหรอื
ประกอบพธิฮีจัย ์

2.เสนอใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาจนถงึผูม้อี านาจ
อนุญาตกอ่นวนัอปุสมบท/วนัเดนิทางไปประกอบพธิี
ฮจัย ์ ไม่น้อยกวา่ 60 วนั 

3.ตอ้งอปุสมบทหรอืออกเดนิทางไปประกอบพธิฮีจัย ์
ภายใน 10 วนั

4.ใหร้ายงานตวักลบัเขา้ปฏบิตัริาชการภายใน 5 วนั 
นบัแตว่นัลาสกิขาหรอืเดนิทางกลบัจากไปประกอบพธิี

ฮจัย ์ท ัง้นี ้จะตอ้งนบัรวมอยู่ภายในระยะเวลาทีไ่ดร้บั

อนุญาตการลา

5.รบัราชการไม่น้อยกวา่ 1 ปี

6.ไดร้บัเงินเดอืนระหวา่งลาไม่เกนิ 120 วนั



ลาเขา้รบัการตรวจเลอืก หรอืเขา้รบัการเตรยีมพล

1.ไดร้บัหมายเรยีกเขา้รบัการตรวจเลอืกให้
รายงานลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชากอ่นวนัเขา้รบัการ

ตรวจเลอืก ไม่น้อยกวา่ 48 ชัว่โมง ส่วนทีไ่ดร้บั
หมายเรยีกเขา้รบัการเตรยีมพล ใหร้ายงานลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาภายใน 48 ชัว่โมง นบัแตเ่วลารบั
หมายเรยีก

2.ใหเ้ขา้รบัการตรวจเลอืก/เขา้รบัการเตรยีมพล 
ตามวนัเวลาในหมายเรยีกนัน้ โดยไม่ตอ้งรอรบัส ัง่

อนุญาต

3.ใหร้ายงานตวักลบัเขา้ปฏบิตัริาชการภายใน 7
วนั นบัแตพ่น้จากการเขา้รบัการตรวจเลอืก

4.ไดร้บัเงินเดอืนระหวา่งลา



ลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดูงานหรอืปฏบิตักิารวจิยั

1.ใหเ้สนอใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั
จนถงึหวัหน้าส่วนราชการเพือ่พจิารณา

อนุญาต

2.เป็นผูพ้น้ก าหนดเวลาทดลองปฏบิตัิ
ราชการแลว้

3.ใหไ้ดร้บัเงินเดอืนระหวา่งลาไม่เกนิ 4 ปี



ลาไปปฏบิตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศ

1.ใหเ้สนอใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั
จนถงึรฐัมนตรเีจา้สงักดัเพือ่พจิารณาอนุญาต

2.ไม่ไดร้บัเงินเดอืนระหวา่งลา เวน้แต ่ไดร้บั
เงินเดอืนจากองคก์ารระหวา่งประเทศต า่กวา่

เงินเดอืนของทางราชการใหส้มทบส่วนตา่ง

ดงักล่าว

3.ใหร้ายงานตวัเขา้ปฏบิตังิานภายใน 15 วนั 
นบัแตว่นัครบก าหนดเวลา

4.ใหร้ายงานผลการปฏบิตังิานใหร้ฐัมนตรเีจา้
สงักดัทราบภายใน 30 วนั



ลาตดิตามคูส่มรส

1.ใหเ้สนอใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั
จนถงึปลดักระทรวงเพือ่พจิารณาอนุญาต

2.ลาไดไ้ม่เกนิ  2 ปี กรณีจ าเป็นอาจอนุญาต

ใหล้าตอ่ไดอ้กี  2 ปี เมือ่รวมไม่เกนิ 4 ปี ถา้เกนิ 
4 ปีใหล้าออก

3.ไม่ไดร้บัเงินเดอืนระหวา่งลา



ลาไปชว่ยเหลอืรยิาทีค่ลอดบุตร

1.ใหเ้สนอใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั
จนถงึผูม้อี านาจอนุญาตเพือ่พจิารณาอนุญาต 

กอ่นหรอืในวนัทีม่าภายใน 90 วนันบัแตว่นัที่

คลอดบุตร

2.ลาไดค้ร ัง้หน่ึงตดิตอ่กนัไดไ้ม่เกนิ 15 วนั

3.ไดร้บัเงินเดอืนระหวา่งลา  โดยตอ้งลา
ภายใน  30  วนั   นบัแตภ่รยิาคลอดบุตร



ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชพี

1.ขา้ราชการทีไ่ดอ้นัตรายหรอืเจบ็ป่วยเพราะเหตุ
ปฏบิตัริาชการในหน้าทีห่รอืถูกประทุษรา้ยเพราะ

เหตกุระท าการตามหน้าทีต่กเป็นผูทุ้พพลภาพหรอื

พกิาร

2.ใหเ้สนอใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถงึ
ผูม้อี านาจอนุญาตเพือ่พจิารณาอนุญาต

3.ลาไดค้ร ัง้หน่ึงไดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้น
หลกัสูตร แตไ่ม่เกนิ 12 เดอืน 

4.หลกัสูตรทีส่่วนราชการ หน่วยงานอืน่ของรฐั 
หรอืองคก์รการกศุลทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก

หน่วยงาน ทางราชการ เป็นผูจ้ดั

5.ไดร้บัเงินเดอืนระหวา่งลาทีก่ าหนดไวใ้น
หลกัสูตร แตไ่ม่เกนิ 12 เดอืน


