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คํานํา
การลาของข า ราชการ ลู ก จา งประจํ า และพนั ก งานจ า งจั ด เปน สวั ส ดิ ก าร
ประเภทหนึ่งที่ทุกคนตองไดรับ นอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน
และเพื่อใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความรูความเขาใจ
และทราบถึงเรื่องดังกลาว
กองการเจาหนาที่จึงไดจัดทําคูมือการลา สําหรับขาราชการ ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง ซึ่งเปนการรวบรวมระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ และหวังเปนอยางยิ่ง
วาคูมือนี้จะเปนแนวทางใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการศึกษา ทํ า ความเข า ใจ และรั บทราบถึ ง สิ ท ธิ ข องตนเองเกี่ ย วกั บการลาได ดียิ่ งขึ้ น
รวมทั้งยังเปนคูมือสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในเรื่องดังกลาว เพื่อใหเกิดความเขาใจและ
ปฏิบัติไดอยางถูกตองตอไป
กองการเจาหนาที่
ฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
เมษายน 2564

สารบัญ
*การลาของขาราชการ
*การลาของลูกจางประจํา
*การลาของพนักงานจาง
*ขั้นตอนการลา
*แบบฟอรมใบลา

หนา
1
6
9
12
13

การลาของขาราชการ
การลา แบงออกเปน 11 ประเภท ดังตอไปนี้
(1) การลาปวย
(2) การลาคลอดบุตร
(3) การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
(4) การลากิจสวนตัว
(5) การลาพักผอน
(6) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย
(7) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(8) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
(9) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(10) การลาติดตามคูสมรส
(11) การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ

ลาคลอดบุตร

ลาปวย
1.ให เ สนอหรื อ จั ด ส ง ใบลาต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ
จนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณี
จํ า เป น จะเสนอหรื อ จั ด ส ง ใบลาในวั น แรกที่ ม าปฏิ บั ติ
ราชการก็ได กรณีที่ผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะ
ลงชื่อ ในใบลาไดจะใหผูอื่ นลาแทนก็ ได แตเมื่ อสามารถ
ลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว
2. การลาปวยตั้งแต 30 วันขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทย
3. การลาปวยไมถึง 30 วัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียว
หรือหลายครั้งติดตอกัน ถาผูมีอํานาจอนุญาตเห็นสมควร
จะสั่งใหมีใบรับรองแพทยประกอบใบลา หรือสั่งใหผูลา
ไปรั บ ก ารตรว จจาก แพทย ข องทา งราชก ารเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได
หมายเหตุ : มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาในปหนึ่ง
ไมเกิน 60 วันทําการ

1.ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อ
ในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทน ก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว โดยไมตองมีใบรับรองแพทย
2.การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลวตองไมเกิน 90 วัน
3.การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนั้น ใหถือวาการลาประเภท
นั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันที่เริ่มวันลาคลอดบุตร
หมายเหตุ : มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน 90 วัน

ลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

1.ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปชวยเหลือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายที่คลอดบุตรใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับแตวันที่คลอดบุตร
2. ใหมีสิทธิลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดตอกันไดไมเกิน 15 วันทําการ
หมายเหตุ : มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน 15 วันทําการ แตถาเปนการลาเมือ่ พน 30 วันนับแตภริยาคลอดบุตร
ไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา
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ลากิจสวนตัว
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1.ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได
เวนแตมีเหตุจําเปน ไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยเหตุจําเปนไวแลวหยุดราชการไปกอนได
แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
2.ในกรณี มี เ หตุ พิ เ ศษที่ ไ ม อ าจเสนอหรื อ จั ด ส ง ใบลาก อ นได ให เ สนอหรื อ จั ด ส ง ใบลาพร อ มทั้ ง เหตุ ผ ลความจํ า เป น
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
3.ขาราชการที่ลาคลอดบุตรแลว หากประสงคจะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีก ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจาก
การลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนไดอีกไมเกิน 30 วันทําการ
4.ขาราชการมีสิทธิลากิจสวนตัว รวมทั้งลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยไดรับเงินเดือนปละ
ไมเกิน 45 วันทําการ และหากขาราชการผูที่ไดใชสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรในปใดแลว
ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนไดอีกตามจํานวนวันที่เหลืออยู
5.ขาราชการที่ลาคลอดบุตรและลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยมีสิทธิไดรับเงินเดือนแลว
หากประสงคจะลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอไปอีก ใหลาไดไมเกิน 150 วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา
6.ผูที่ไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแตกรณีการลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ซึ่งไดหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามี
ราชการจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได
หมายเหตุ : ในปที่เริ่มรับราชการ มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน 15 วันทําการ

ลาพักผอน
1.ขาราชการมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งได 10 วันทําการ เวนแต ขาราชการ ดังตอไปนี้ ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําป
ในปที่ไดรับบรรจุเขารับราชการยังไมถึง 6 เดือน
(1) ผูซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการครั้งแรก
(2) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว แลวตอมาไดบรรจุเขารับราชการอีก
(3) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแลวตอมาไดรบั บรรจุเขารับราชการอีก
หลัง 6 เดือน นับแตวันออกจากราชการ
(4) ผูซึ่งถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการแลวตอมาไดรับการบรรจุเขารับราชการอีก
2.ถาในปใดขาราชการผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอนประจําปแลว แตไมครบ 10 วันทําการ ใหสะสมวันที่มิได
ลาในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไปได แตวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 20 วันทําการ
สําหรับผูที่ไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป ใหมีสิทธินําวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนประจําปในป
ปจจุบันไดไมเกิน 30 วันทําการ
3.ขาราชการซึ่งประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อ
ไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได
4.ขาราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา หากไดหยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกวา
วันลาพักผอนตามประกาศนี้ ไมมีสิทธิลาพักผอนตามที่กําหนดไว ในสวนนี้
5.ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
อนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได
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ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนวัน
อุปสมบทหรือกอนวันเดินทาง ไปประกอบพิธฮี ัจย ไมนอยกวา 60 วัน
หมายเหตุ : มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน 120 วัน ทั้งนี้ ตองรับราชการมาแลว
ไมนอยกวา 12 เดือน และตั้งแตเริ่มรับราชการไมเคยอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจยมากอน

ลาเขารับการตรวจเลือก/เขารับการเตรียมพล
1.ขาราชการที่ไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก ใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือก
ไมนอยกวา 48 ชั่วโมง สวนขาราชการที่ไดรับหมายเรียกเขารับการเตรียมพล ใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายใน
48 ชั่วโมง นับแตเวลารับหมายเรียกเปนตนไป และใหไปเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลา
ในหมายเรียกนั้นโดยไมตองรอรับคําสั่งอนุญาต และใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับ
2.เมื่อขาราชการที่ลานั้นพนจากการเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลแลว ใหมารายงานตัวกลับเขา
ปฏิบัติราชการตามปกติตอผูบังคับบัญชาภายใน 7 วัน เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
อาจขยายเวลาใหไดรวมแลวไมเกิน 15 วัน
หมายเหตุ : มีสิทธิไดรับเงินเดือนในระหวางลาได แตถาพนระยะเวลาการลาดังกลาว แลวไมมารายงานตัว
เพื่อกลับเขาปฏิบัติราชการภายใน 7 วัน ใหงดจายเงินเดือน

ลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุญาต
หมายเหตุ : มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน 4 ป

ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
1.ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุญาต โดยความ
เห็นชอบของ ก.จ.จ.และมีคําสั่งใหขาราชการผูนั้นลาไปปฏิบัติงานได โดยถือวาเปนการไปทําการใด ๆ อันจะนับเวลาระหวาง
นั้น เหมือนเต็มเวลาราชการ มีกําหนดเวลาไมเกินสี่ปสําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 1 หรือมีกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งป
สําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 โดยไมไดรับเงินเดือน
2. การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศมี 2 ประเภท คือ
"ประเภทที่ 1" ไดแก การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(1) การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิกและเปนวาระที่ตองสงไปปฏิบัตงิ านใน
องคการนั้น
(2) รัฐบาลไทยมีขอผูกพันที่จะตองสงไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหวางประเทศ
"ประเภทที่ 2" ไดแก การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ 1
หมายเหตุ : ไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา เวนแตอัตราเงินเดือนที่ไดรับจากองคการระหวางประเทศต่ํากวาอัตรา
เงินเดือนของทางราชการที่ผูนั้นไดรบั อยูในขณะนั้น ใหไดรับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ
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ลาติดตามคูสมรส
1.ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุญาตโดย
ความเห็นชอบของ ก.จ.จ. ใหลาไดไมเกิน 2 ป และในกรณีจําเปนอาจอนุญาตใหลาตอไดอีก 2 ป แตเมื่อรวมแลวตอง
ไมเกิน 4 ป ถาเกิน 4 ป ใหลาออกจากราชการ
2.การพิจารณาอนุญาตใหขาราชการลาติดตามคูสมรส ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ไดโดย
มิใหเสียหายแกราชการ แตเมื่อรวมแลวจะตองไมเกินระยะเวลาตามที่กําหนด และจะตองเปนกรณีที่คูสมรสอยูปฏิบัติ
หนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศ เปนระยะเวลาติดตอกัน ไมวาจะอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานใน
ประเทศเดียวกันหรือไม
3.ขาราชการที่ไดลาติดตามคูสมรสครบกําหนดระยะเวลาแลว ในระหวางเวลาที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
ปฏิบัติงานในตางประเทศติดตอกันคราวหนึ่งแลว ไมมีสิทธิขอลาติดตามคูสมรสอีก เวนแตคูสมรสจะไดกลับมาปฏิบัติ
หนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทย แลวตอมาไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานใน
ตางประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคูสมรสไดใหม
หมายเหตุ : ไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา

ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
1.ขาราชการผูใดไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ราชการในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุ
กระทําตามหนาที่ จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ หากขาราชการ ผูนั้นประสงคจะลาไปเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ แลวแตกรณี มีสิทธิลา
ไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพครั้งหนึ่ง ไดตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตรที่ประสงคจะลา แตไมเกิน 12 เดือน
2.ขาราชการที่ไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวย จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอื่น นอกจากที่กําหนดขางตน
และผูมีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแลวเห็นวายังสามารถรับราชการตอไปได หากขาราชการผูนั้นประสงคจะลาไปเขารับการ
ฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
พิ จ ารณาให ล าไปฟ น ฟู ส มรรถภาพด า นอาชี พ ดั ง กล า วครั้ ง หนึ่ ง ได ต ามระยะเวลาที่ กํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต รที่ ป ระสงค
จะลา แตไมเกิน 12 เดือน
3.ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมี
อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพรอมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงคจะลา และเอกสารที่เกี่ยวของ (ถามี) เพื่อ
พิจารณาอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพได
หมายเหตุ : มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาไดตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร แตไมเกิน 12 เดือน

ตารางผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจการพิจารณาหรืออนุญาตการลา
ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
ผูลา

ประเภทการลา

วัน
อนุญาต
ครั้งหนึ่ง
ไมเกิน

ลาศึกษา
ฝกอบรม
ฯ

ลาปวย
ลากิจสวนตัว

ผอ.กอง หรือ
หัวหนาสวนราชการ
อื่น

นายก อบจ.

ปลัด อบจ.

ขาราชการ อบจ.ใน
จังหวัดนั้น

ขาราชการ อบจ.
ในจังหวัดนั้น




(60 วัน)


(30 วัน)


(30 วัน)


(15 วัน)

(ตามที่เห็นสมควร)


(ตามที่เห็นสมควร)

ขาราชการ อบจ.
ทุกตําแหนงในกอง
หรือสวนราชการ

ลาคลอดบุตร





-

ลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร



-

-

ลาพักผอน







ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบ
พิธีฮัจย



-

-

ลาเขารับการตรวจเลือกหรือ
เขารับการเตรียมพล



-

-

ตางประเทศ



-

-

ในประเทศ



-

-

ลาไปปฏิบัติงานในองคการ
ระหวางประเทศ



-

-

ลาติดตามคูสมรส



-

-

ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ



-

-

(12 เดือน)
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หมายเหตุ :  หมายถึง มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ : 1.ประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2545 ลงวันที่ 1 พ.ย.2545 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
และที่แกไขเพิ่มเติม

การลาของลูกจางประจํา
ลาปวยกรณีปกติ
ในปหนึ่งลูกจางประจํามีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาได
ไมเกิน 60 วัน แตถานายกองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นสมควรจะใหลาโดย
ไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาตอไปอีกก็ได แตไมเกิน 60 วัน

ลาปวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่
1.ถ า ลาป ว ยครบตามการลาป ว ยกรณี ป กติ แล ว ยั ง ไม ห าย และแพทย ข องทางราชการลงความเห็ น ว า มี ท างที่ จ ะ
รักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางานไดก็ ใหลาปวยเพื่อรักษาพยาบาลเทาที่นายกองค การบริหารสวนจังหวั ด
เห็นสมควรอนุญาตใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติ
2. ถาอันตรายหรือการเจ็บปวย หรือการถูกประทุษรายอันเกิดจากเหตุปฏิบัติงานในหนาที่ ทําใหลูกจางประจําผูใด
ตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ อันเปน เหตุจะตองสั่งใหออกจากราชการตามมาตรฐานทั่วไปนี้ หากผูบังคับบัญชา
เจาสังกัดของลูกจางประจําผูนั้นพิจารณา เห็นวาลูกจางประจําผูนั้นยังอาจปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่เหมาะสมได และเมื่อ
ลูกจางประจําผูนั้นสมัครใจจะปฏิบัติหนาที่ตอไป ใหยายลูกจางประจําผูนั้นไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอื่นที่เหมาะสม
โดยไมตองสั่งใหออกจากราชการก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

-ผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติงานได ใหยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชากอนหรือในวันที่ลา เวนแตกรณีจําเปนจะเสนอหรือจัดสงใบลา
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได
-การลาปวยเกิน 3 วัน ตองมีใบรับรองแพทยสงพรอมกับใบลาดวย เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตใหลาจะเห็นสมควรเปนอยางอื่น

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) ฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาที่
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ลากิจสวนตัว
1.ในปหนึ่งลูกจางประจํามีสิทธิลากิจสวนตัว รวมทั้งลาไปตางประเทศ โดยไดรับ
คาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกิน 45 วันทําการ แตในปแรกที่ไดรับการบรรจุเปน
ลูกจางประจําใหไดรับคาจางระหวางลาไมเกิน 15 วัน
2.ผูใดประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและ
เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถขอรับ
อนุญาตไดทันจะเสนอใบลาพรอมระบุเหตุจําเปนไวแลวหยุดราชการไปกอนก็ได
แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

ลาพักผอน
การลาพักผอนของลูกจางประจําใหเปนไปตามที่กําหนดสําหรับ ขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม

ลาคลอดบุตร
1.ลูกจางประจํามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับคาจางนับรวมวันหยุดประจําสัปดาหและวันหยุดพิเศษในระหวางลาไมเกิน 90 วัน
2. ลูกจางประจําที่ลาคลอดบุตร หากประสงคจะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีกใหมีสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการ
ลาคลอดบุตร โดยไดรับคาจางระหวางลาไดอีกไมเกิน 30 วันทําการ และใหนับรวมในวันลากิจสวนตัว 45 วันทําการดวย

ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย
1.ลูกจางประจําที่ยังไมเคยอุปสมบท หรือยังไมเคยไปประกอบพิธีฮัจย ประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย
แลวแตกรณี มีสิทธิลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกิน 120 วัน
2.ในปแรกที่เริ่มเขาปฏิบัติงาน เปนลูกจางประจําจะไมไดรับคาจางระหวางลา
3.ผูประสงคจะลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นกอนอุปสมบท หรือวัน
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวา 60 วัน เวนแตมีเหตุผลอันสมควรจะเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชานอยกวา 60 วันก็ได
4.อํานาจการอนุญาตใหลาเปนของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
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ลาเขารับการตรวจเลือก
การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขารับการฝกวิชาการทหาร เขารับการทดลองความ
พรั่งพรอมใหถือปฏิบัติดังนี้
1.ลูกจางมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเขารับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารโดยไดรับคาจาง
อัตราปกติในระหวางนั้น การลาดังกลาวจะตองใหผูลาแสดงจํานวนวันที่ตองเดินทางไปกลับ และวันที่ตองอยูเพื่อตรวจ
คัดเลือกเขารับราชการทหารเทาที่จําเปน เพื่อประกอบการพิจารณา
2.ลูกจางประจํามีสิทธิลาเขารับการระดมพล หรือเขารับการฝกวิชาการทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม โดยให
ไดรับคาจางอัตราปกติในระหวางการระดมพล หรือเขารับการฝกวิชาการทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมนั้น
แตถาพนระยะเวลาของการดังกลาวแลวไมมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติงานภายใน 7 วัน ใหงดจายคาจางหลังจากนั้นไว
จนถึงวันเขาปฏิบัติงาน เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะใหจายคาจางระหวางนั้นตอไปอีก
ก็ไดแตตองไมเกิน 7 วัน ซึ่งหากลูกจางไดรับเงินเดือนตามชั้นยศของตนทางกระทรวงกลาโหมแลว ไมมีสิทธิไดรับคาจาง
ขององคการบริหารสวนจังหวัด
3.อํานาจการอนุญาตใหลาเปนของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

-การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบายของลูกจางประจํา ใหนับเปนการลาครึ่งวัน ตามประเภทการลานั้นๆ
-การลาและการจายคาจางระหวางลานอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ใหอยูในดุลยพินิจของ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ตารางผูมีอํานาจอนุญาตใหลาสําหรับลูกจาง อบจ.
ผูมีอํานาจ
อนุญาตใหลา

ลาปวย

ลากิจสวนตัว/
ลาไปตางประเทศ

ลาคลอดบุตร

ลาพักผอน
ประจําป

นายก อบจ.

ตามที่เห็นสมควร

ตามที่เห็นสมควร

ตามที่เห็นสมควร
แตไมเกิน 90 วัน

ตามที่เห็นสมควร
แตไมเกิน 30 วัน

ปลัด อบจ.

60

45

90

10

ผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการกอง
หัวหนาหนวยงาน
เทียบเทากอง

30

15

-
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กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ : 1.ประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2545 ลงวันที่ 1 พ.ย.2545 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.ประกาศกําหนดอํานาจอนุญาตการลาสําหรับลูกจาง อบจ. ลงวันที่ 18 ก.ย.2545

การลาของพนักงานจาง
ลาปวยกรณีปกติ
1.ในปหนึ่งพนักงานจางตามภารกิจมีสิทธิ ลาปวยโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลาไดไมเกิน 60 วัน
2.พนักงานจางทั่วไป มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลา ในชวงระยะเวลาการจาง ตามระยะเวลา
การจาง ดังนี้
2.1 ระยะเวลาการจาง 1 ป มีสิทธิลาปวย ไมเกิน 15 วันทําการ
2.2 ระยะเวลาการจาง ตั้งแต 9 เดือน แตไมถึง 1 ป มีสิทธิลาปวย ไมเกิน 8 วันทําการ
2.3 ระยะเวลาการจาง ตั้งแต 6 เดือน แตไมถึง 9 เดือน มีสิทธิลาปวย ไมเกิน 6 วันทําการ
2.4 ระยะเวลาการจาง ต่ํากวา 6 เดือน มีสิทธิลาปวย ไมเกิน 4 วันทําการ

ลาปวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่
1.พนักงานจางตามภารกิจ ปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่ ถาลาปวยครบตามกรณีปกติ แลวยังไมหาย และแพทย
ลงความเห็นวามีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางานได ก็ใหลาปวยเพื่อรักษาพยาบาลเทาที่นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดเห็น สมควรอนุญาตใหลาโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติ แตถาแพทยลงความเห็นวาไมมีทางที่จ ะ
รักษาพยาบาลใหหายได ก็ใหพิจารณาเลิกจาง
2.ถาอันตรายหรือการเจ็บปวย หรือถูกประทุษรายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ทําใหพนักงานจางตามภารกิจ ผูใดตกเปน
ผูทุพพลภาพหรือพิการอันเปนเหตุจะตองเลิกจางตามมาตรฐานทั่วไปนี้ หากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาเห็นวา
พนักงานจาง ผูนั้นยังอาจปฏิบัติหนาที่อื่ นใดที่เหมาะสมได และพนักงานจางผู นั้นสมัครใจจะปฏิบัติหนาที่ตอไป ใหสั่ ง
พนักงานจาง ผูนั้นไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอื่นที่เหมาะสมโดยไมตองเลิกจางก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด
3.พนักงานจางทั่วไป ปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่ ถาลาปวยครบตามกรณีปกติ แลวยังไมหาย และแพทยลงความเห็น
วา มี ทางที่จ ะรัก ษาให ห ายและสามารถทํ างานได ให น ายกองค การบริห ารส ว นจั ง หวั ด มีอํ า นาจอนุญ าตให ลาป วยเพื่ อ
รักษาพยาบาล โดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติไดตามที่เห็นสมควร แตตองไมเกิน 60 วัน และถาแพทยลงความเห็นวาไมมี
ทางที่จะรักษาใหหายได ใหพิจารณาเลิกจาง
-ผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติงานได ใหยื่นใบลาตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกอนหรือในวันที่ลาเวนแตกรณีจําเปนจะเสนอ
หรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได
-การลาปวยเกิน 3 วัน ตองมีใบรับรองแพทยสงพรอมกับใบลาดวย เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตใหลาจะเห็นสมควรเปนอยางอื่น
การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) ฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาที่
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ลากิจสวนตัว
ในปหนึ่งพนักงานจางตามภารกิจ มีสิทธิลากิจสวนตัว รวมทั้งลาไปตางประเทศ
โดยได รับ คา ตอบแทนอั ตราปกติ ระหว างลาไมเ กิน 45 วันทํ าการ แตใ นป แรก
ที่ไดรับการจาง ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไมเกิน 15 วัน โดยใหเสนอใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมี
เหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน จะเสนอใบลา พรอมระบุเหตุจําเปนไว
แล วหยุ ดราชการไปก อนก็ไ ด แตจ ะตอ งชี้ แ จงเหตุ ผล ใหผู บัง คั บบั ญชาทราบ
โดยเร็ว

ลาพักผอน
-การลาพั ก ผ อ นประจํ า ป ข องพนั ก งานจ า ง มี สิ ท ธิ ล าพั ก ผ อ นโดยให ไ ด รั บ
คาตอบแทนระหวางลาปหนึ่งไมเกิน 10 วันทําการ
-สําหรับในปแรกที่ไดรับการจางเปนพนักงานจางยังไมครบ 6 เดือน ไมมีสิทธิ
ลาพักผอน เวนแตผูที่เคยไดรับการจางเปนพนักงานจางมาแลวไมนอยกวา
6 เดือน และไดพนจากการเปนพนักงานจางไปแลว แตตอมาไดรับการจาง
เปนพนักงานจางในองคการบริหารสวนจังหวัดเดิมอีก

ลาคลอดบุตร
พนักงานจาง มีสิทธิลาคลอดบุตรได 90 วัน นับรวมวันหยุดประจําสัปดาห
และวั นหยุ ดพิ เศษในระหวา งลาโดยไดรั บ คา ตอบแทนระหว างลาไมเ กิ น
45 วัน และมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจาก
กองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามกฎหมายวาดวย
ประกันสังคม
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ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย
1.พนักงานจางตามภารกิจ ที่ยังไมเคยอุปสมบท หรือยังไมเคยไปประกอบพิธีฮัจย ประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบ
พิธีฮัจย แลวแตกรณี มีสิทธิลาโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลาไมเกิน 120 วัน ในปแรกที่จางเขาปฏิบัติงานเปน
พนักงานจางดังกลาวจะไมไดรับคาตอบแทนระหวางลา
2.ผูประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบฮัจย ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นกอนวันอุปสมบทหรือวัน
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ไมนอยกวา 60 วัน เวนแตมีเหตุผลอันสมควรจะเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชานอยกวา 60 วันก็ได
3.อํานาจการอนุญาตใหลาเปนของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ลาเขารับการตรวจเลือก
การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขารับการฝกวิชาการทหาร เขารับการทดลองความ
พรั่งพรอม ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) พนักงานจางมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเขารับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหารโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติ ในระหวางนั้นการลาดังกลาวจะตองใหผูลาแสดงจํานวนวันที่ตองเดินทาง
ไปกลับ และวันที่ตองอยูเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหารเทาที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณา
(2) พนักงานจางตามภารกิจ มีสิทธิลาเขารับการระดมพล หรือเขารับการฝกวิชาการทหาร หรือเขารับ
การทดลองความพรั่งพรอม โดยใหไดรับคาตอบแทนอัตราปกติในระหวางการระดมพล หรือเขารับการฝกวิชาการทหาร
หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมนั้นแตถาพนระยะเวลาของการดังกลาวแลว ไมมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติงาน
ภายใน 7 วัน ใหงดจายคาตอบแทนหลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติงาน เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปน นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดจะใหจายคาตอบแทนระหวางนั้นตอไปอีกก็ไดแตตองไมเกิน 7 วัน
(3) ในกรณีพนักงานจางทั่วไปลาเขารับฝกวิชาการทหาร ใหไดรับคาตอบแทนอัตราปกติไมเกิน 60 วัน
สวนการลาเพื่อเขารับการระดมพล หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมแลวแตกรณี ใหไดรับคาตอบแทนอัตราปกติ
ไมเกิน 30 วัน
ในกรณี ก ารลาตาม (2) และ (3) หากพนั ก งานจ า งได รั บ เงิ น เดื อ นตามชั้ น ยศของตน ทาง
กระทรวงกลาโหมแลว ไม มีสิ ทธิ ไดรั บค าตอบแทนขององคก ารบริ หารสว นจั งหวัด อํา นาจการอนุญ าตใหล าเปนของ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

-การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบายของพนักงานจาง ใหนับเปนการลาครึ่งวัน ตามประเภทการลานั้นๆ
-การลา นอกเหนือจากนีใ้ หอยูในดุลยพินิจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด แตไมใหไดรับคาตอบแทนระหวางลา
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ : ประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
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ขั้นตอนการลา
เขียนคําขอตามแบบฟอรม

สงใบลาตอเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบการลา
(สงกอน หรือในวันที่ลา หรือวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ขึ้นอยูกับประเภทการลา)
พรอมหลักฐานอื่นๆ เชน ใบรับรองแพทย สูติบัตรของบุตร ฯ

เจาหนาที่เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
จนถึงผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต
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แบบฟอรมใบลา
1.แบบใบลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว
2.แบบใบลาพักผอน
3.แบบใบลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
4.แบบใบขอยกเลิกวันลา

