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การลาของขาราชการ 

ลาปวย 

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) ฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาท่ี 

1.ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ

จนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันท่ีลา เวนแตในกรณี

จําเปนจะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติ

ราชการก็ได กรณีท่ีผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะ

ลงช่ือในใบลาไดจะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถ         

ลงช่ือไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว 

2. การลาปวยตั้งแต 30 วันข้ึนไป ตองมีใบรับรองแพทย 

3. การลาปวยไมถึง 30 วัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียว

หรือหลายครั้งติดตอกัน ถาผูมีอํานาจอนุญาตเห็นสมควร 

จะสั่งใหมีใบรับรองแพทยประกอบใบลา หรือสั่งใหผูลา 

ไปรั บก ารตรวจจากแพทย ของทา งร าชการ เ พ่ื อ

ประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได 

   หมายเหตุ : มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาในปหน่ึง  

                ไมเกิน 60 วันทําการ 

1.ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันท่ีลา เวนแตไมสามารถจะลงช่ือ

ในใบลาได จะใหผูอ่ืนลาแทน  ก็ได แตเมื่อสามารถลงช่ือไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว โดยไมตองมีใบรับรองแพทย 

2.การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีคลอด กอนหรือหลังวันท่ีคลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลวตองไมเกิน 90 วัน 

3.การลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกับการลาประเภทใด ซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของการลาประเภทน้ัน ใหถือวาการลาประเภท

น้ันสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันท่ีเริ่มวันลาคลอดบุตร 

หมายเหตุ : มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน 90 วัน 

ลาคลอดบุตร 

ลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
1.ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปชวยเหลือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายท่ีคลอดบุตรใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันท่ีลาภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีคลอดบุตร  

2. ใหมีสิทธิลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหน่ึงติดตอกันไดไมเกิน 15 วันทําการ 

หมายเหตุ : มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน 15 วันทําการ แตถาเปนการลาเมือ่พน 30 วันนับแตภริยาคลอดบุตร     

              ไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา 



1.ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได 

เวนแตมีเหตุจําเปน ไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยเหตุจําเปนไวแลวหยุดราชการไปกอนได 

แตจะตองช้ีแจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 

2.ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนได ใหเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมท้ังเหตุผลความจําเปน                           

ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ 

3.ขาราชการท่ีลาคลอดบุตรแลว หากประสงคจะลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรเพ่ิมอีก ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตอเน่ืองจาก

การลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนไดอีกไมเกิน 30 วันทําการ 

4.ขาราชการมีสิทธิลากิจสวนตัว รวมท้ังลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตอเน่ืองจากการลาคลอดบุตร โดยไดรับเงินเดือนปละ         

ไมเกิน 45 วันทําการ และหากขาราชการผูท่ีไดใชสิทธิลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตอเน่ืองจากการลาคลอดบุตรในปใดแลว  

ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนไดอีกตามจํานวนวันท่ีเหลืออยู 

5.ขาราชการท่ีลาคลอดบุตรและลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตอเน่ืองจากการลาคลอดบุตร โดยมีสิทธิไดรับเงินเดือนแลว              

หากประสงคจะลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตอไปอีก ใหลาไดไมเกิน 150 วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา 

6.ผูท่ีไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแตกรณีการลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร ซึ่งไดหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามี

ราชการจําเปนเกิดข้ึน ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได 

      หมายเหตุ : ในปท่ีเริ่มรับราชการ มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน 15 วันทําการ 

ลากิจสวนตัว 
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ลาพักผอน 

1.ขาราชการมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหน่ึงได 10 วันทําการ เวนแต ขาราชการ ดังตอไปน้ี ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําป

ในปท่ีไดรับบรรจุเขารับราชการยังไมถึง 6 เดือน 

  (1) ผูซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการครั้งแรก 

  (2) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว แลวตอมาไดบรรจุเขารับราชการอีก 

  (3) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพ่ือดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรบัเลือกตั้งแลวตอมาไดรบับรรจุเขารับราชการอีก

หลัง 6 เดือน นับแตวันออกจากราชการ 

  (4) ผูซึ่งถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหาร  ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 

และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการแลวตอมาไดรับการบรรจุเขารับราชการอีก 

2.ถาในปใดขาราชการผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอนประจําปแลว แตไมครบ 10 วันทําการ ใหสะสมวันท่ีมิได

ลาในปน้ันรวมเขากับปตอ ๆ ไปได แตวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 20 วันทําการ 

สําหรับผูท่ีไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป ใหมีสิทธินําวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนประจําปในป

ปจจุบันไดไมเกิน 30 วันทําการ 

3.ขาราชการซึ่งประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อ

ไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได 

4.ขาราชการท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา หากไดหยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกวา

วันลาพักผอนตามประกาศน้ี ไมมีสิทธิลาพักผอนตามท่ีกําหนดไว ในสวนน้ี 

5.ผูท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดข้ึน ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ

อนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได 



1.ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุญาต โดยความ

เห็นชอบของ ก.จ.จ.และมีคําสั่งใหขาราชการผูน้ันลาไปปฏิบัติงานได โดยถือวาเปนการไปทําการใด ๆ อันจะนับเวลาระหวาง

น้ัน เหมอืนเต็มเวลาราชการ มีกําหนดเวลาไมเกินสี่ปสําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทท่ี 1 หรือมีกําหนดเวลาไมเกินหน่ึงป

สําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทท่ี 2 โดยไมไดรับเงินเดือน  

2. การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศมี 2 ประเภท คือ 

   "ประเภทท่ี 1" ไดแก การไปปฏิบัติงานในกรณีหน่ึงกรณีใด ดังตอไปน้ี 

     (1) การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิกและเปนวาระท่ีตองสงไปปฏิบัตงิานใน

องคการน้ัน 

     (2) รัฐบาลไทยมีขอผูกพันท่ีจะตองสงไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหวางประเทศ 

   "ประเภทท่ี 2" ไดแก การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทท่ี 1 

หมายเหตุ : ไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา เวนแตอัตราเงินเดือนท่ีไดรับจากองคการระหวางประเทศต่ํากวาอัตรา

เงินเดือนของทางราชการท่ีผูน้ันไดรบัอยูในขณะน้ัน ใหไดรับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ 

ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนวัน

อุปสมบทหรือกอนวันเดินทาง ไปประกอบพิธีฮัจย ไมนอยกวา 60 วัน 

หมายเหตุ : มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน 120 วัน ท้ังน้ี ตองรับราชการมาแลว      

ไมนอยกวา 12 เดือน และตั้งแตเริ่มรับราชการไมเคยอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจยมากอน 

ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย 
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ลาเขารับการตรวจเลือก/เขารับการเตรียมพล 

1.ขาราชการท่ีไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก ใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือก    

ไมนอยกวา 48 ช่ัวโมง สวนขาราชการท่ีไดรับหมายเรียกเขารับการเตรียมพล ใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายใน 

48 ช่ัวโมง นับแตเวลารับหมายเรียกเปนตนไป และใหไปเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลา

ในหมายเรียกน้ันโดยไมตองรอรับคําสั่งอนุญาต และใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับ 

2.เมื่อขาราชการท่ีลาน้ันพนจากการเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลแลว  ใหมารายงานตัวกลับเขา

ปฏิบัติราชการตามปกติตอผูบังคับบัญชาภายใน 7 วัน เวนแตกรณีท่ีมีเหตุจําเปน  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

อาจขยายเวลาใหไดรวมแลวไมเกิน 15 วัน 

หมายเหตุ : มีสิทธิไดรับเงินเดือนในระหวางลาได แตถาพนระยะเวลาการลาดังกลาว แลวไมมารายงานตัว 

             เพ่ือกลับเขาปฏิบัติราชการภายใน 7 วัน ใหงดจายเงินเดือน 

 

ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุญาต 

หมายเหตุ : มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน 4 ป 

ลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน 

ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 



ลาติดตามคูสมรส 

1.ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือพิจารณาอนุญาตโดย

ความเห็นชอบของ ก.จ.จ. ใหลาไดไมเกิน 2 ป และในกรณีจําเปนอาจอนุญาตใหลาตอไดอีก 2 ป แตเมื่อรวมแลวตอง            

ไมเกิน 4 ป ถาเกิน 4 ป   ใหลาออกจากราชการ 

2.การพิจารณาอนุญาตใหขาราชการลาติดตามคูสมรส ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ไดโดย

มิใหเสียหายแกราชการ แตเมื่อรวมแลวจะตองไมเกินระยะเวลาตามท่ีกําหนด และจะตองเปนกรณีท่ีคูสมรสอยูปฏิบัติ

หนาท่ีราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศ เปนระยะเวลาติดตอกัน ไมวาจะอยูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือปฏิบัติงานใน

ประเทศเดียวกันหรือไม 

3.ขาราชการท่ีไดลาติดตามคูสมรสครบกําหนดระยะเวลาแลว ในระหวางเวลาท่ีคูสมรสอยูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือ

ปฏิบัติงานในตางประเทศติดตอกันคราวหน่ึงแลว ไมมีสิทธิขอลาติดตามคูสมรสอีก เวนแตคูสมรสจะไดกลับมาปฏิบัติ

หนาท่ีราชการหรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทย แลวตอมาไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไปปฏิบัติงานใน

ตางประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคูสมรสไดใหม 

      หมายเหตุ : ไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา 

1.ขาราชการผูใดไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติหนาท่ีราชการในหนาท่ี หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุ

กระทําตามหนาท่ี จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ หากขาราชการ ผูน้ันประสงคจะลาไปเขารับการฝกอบรมหลักสูตร

เก่ียวกับการฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพ แลวแตกรณี มีสิทธิลา

ไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพครั้งหน่ึง  ไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีประสงคจะลา แตไมเกิน 12 เดือน 

ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
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2.ขาราชการท่ีไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวย จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอ่ืน นอกจากท่ีกําหนดขางตน 

และผูมีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแลวเห็นวายังสามารถรับราชการตอไปได   หากขาราชการผูน้ันประสงคจะลาไปเขารับการ

ฝกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต

พิจารณาใหลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพดังกลาวครั้งหน่ึงไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรท่ีประสงค              

จะลา แตไมเกิน 12 เดือน 

3.ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมี

อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพรอมแสดงหลักฐานเก่ียวกับหลักสูตรท่ีประสงคจะลา และเอกสารท่ีเก่ียวของ (ถามี) เพ่ือ

พิจารณาอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงจะหยุดราชการเพ่ือไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพได 

   หมายเหตุ : มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร แตไมเกิน 12 เดือน 

 



ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต นายก อบจ. ปลัด อบจ. 
ผอ.กอง หรือ 

หัวหนาสวนราชการ

อ่ืน 

ผูลา 
ขาราชการ อบจ.ใน

จังหวัดน้ัน 

ขาราชการ อบจ.

ในจังหวัดน้ัน 

ขาราชการ อบจ.           

ทุกตําแหนงในกอง

หรือสวนราชการ 

ปร
ะเ

ภท
กา

รล
า 

วัน

อนุญาต 

คร้ังหนึ่ง 

ไมเกิน 

ลาปวย  
(ตามที่เห็นสมควร) 

 
(60 วัน) 

 
(30 วัน) 

ลากิจสวนตัว  
(ตามที่เห็นสมควร) 

 
(30 วัน) 

 
(15 วัน) 

ลาคลอดบุตร   - 

ลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร  - - 

ลาพักผอน    

ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบ 

พิธีฮัจย 
 - - 

ลาเขารับการตรวจเลือกหรอื 

เขารับการเตรียมพล 
 - - 

ลาศึกษา 

ฝกอบรม

ฯ 

ตางประเทศ  - - 

ในประเทศ  - - 

ลาไปปฏิบัติงานในองคการ

ระหวางประเทศ 
 - - 

ลาติดตามคูสมรส  - - 

ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ  
(12 เดือน) 

- - 

ตารางผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจการพิจารณาหรืออนุญาตการลา         

ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
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กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของ : 1.ประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

                                        ขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2545 ลงวันท่ี 1 พ.ย.2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

                                      2.พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 

                                         และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

หมายเหตุ :   หมายถึง มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น 



การลาของลกูจางประจํา 

ลาปวยกรณีปกติ 

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) ฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาท่ี 

ในปหน่ึงลูกจางประจํามีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาได  

ไมเกิน 60 วัน แตถานายกองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นสมควรจะใหลาโดย

ไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาตอไปอีกก็ได แตไมเกิน 60 วัน 

 

ลาปวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาท่ี 

1.ถาลาปวยครบตามการลาปวยกรณีปกติ แลวยังไมหาย และแพทยของทางราชการลงความเห็นวามีทางท่ีจะ

รักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางานไดก็ใหลาปวยเพ่ือรักษาพยาบาลเทาท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

เห็นสมควรอนุญาตใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติ 

2. ถาอันตรายหรือการเจ็บปวย หรือการถูกประทุษรายอันเกิดจากเหตุปฏิบัติงานในหนาท่ี ทําใหลูกจางประจําผูใด             

ตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ อันเปนเหตุจะตองสั่งใหออกจากราชการตามมาตรฐานท่ัวไปน้ี หากผูบังคับบัญชา               

เจาสังกัดของลูกจางประจําผูน้ันพิจารณา เห็นวาลูกจางประจําผูน้ันยังอาจปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดท่ีเหมาะสมได และเมื่อ

ลูกจางประจําผูน้ันสมัครใจจะปฏิบัติหนาท่ีตอไป ใหยายลูกจางประจําผูน้ันไปปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอ่ืนท่ีเหมาะสม      

โดยไมตองสั่งใหออกจากราชการก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

-ผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติงานได ใหยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชากอนหรือในวันท่ีลา เวนแตกรณีจําเปนจะเสนอหรือจดัสงใบลา

ในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได 

-การลาปวยเกิน 3 วัน ตองมีใบรับรองแพทยสงพรอมกับใบลาดวย เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตใหลาจะเห็นสมควรเปนอยางอ่ืน 



1.ลูกจางประจําท่ียังไมเคยอุปสมบท หรือยังไมเคยไปประกอบพิธีฮัจย  ประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย

แลวแตกรณี มีสิทธิลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกิน 120 วัน  

2.ในปแรกท่ีเริ่มเขาปฏิบัติงาน เปนลูกจางประจําจะไมไดรับคาจางระหวางลา  

3.ผูประสงคจะลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันกอนอุปสมบท หรือวัน

เดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวา 60 วัน เวนแตมีเหตุผลอันสมควรจะเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชานอยกวา 60 วันก็ได  

4.อํานาจการอนุญาตใหลาเปนของนายกองคการบรหิารสวนจังหวัด 

1.ในปหน่ึงลูกจางประจํามีสิทธิลากิจสวนตัว รวมท้ังลาไปตางประเทศ โดยไดรับ 

คาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกิน 45 วันทําการ แตในปแรกท่ีไดรับการบรรจุเปน

ลูกจางประจําใหไดรับคาจางระหวางลาไมเกิน 15 วัน  

2.ผูใดประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันและ

เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถขอรับ

อนุญาตไดทันจะเสนอใบลาพรอมระบุเหตุจําเปนไวแลวหยุดราชการไปกอนก็ได 

แตจะตองช้ีแจงเหตุผลใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

ลากิจสวนตัว 
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ลาพักผอน 

การลาพักผอนของลูกจางประจําใหเปนไปตามท่ีกําหนดสําหรับ ขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม 

1.ลูกจางประจํามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับคาจางนับรวมวันหยุดประจําสัปดาหและวันหยุดพิเศษในระหวางลาไมเกิน 90 วัน  

2. ลูกจางประจําท่ีลาคลอดบุตร  หากประสงคจะลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรเพ่ิมอีกใหมีสิทธิลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตอเน่ืองจากการ

ลาคลอดบุตร โดยไดรับคาจางระหวางลาไดอีกไมเกิน 30 วันทําการ และใหนับรวมในวันลากิจสวนตัว 45 วันทําการดวย 

ลาคลอดบุตร 

ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย 
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ลาเขารับการตรวจเลือก 

     การลาเพ่ือตรวจคัดเลือกเขารบัราชการทหาร เขารับการระดมพล เขารับการฝกวิชาการทหาร เขารับการทดลองความ

พรั่งพรอมใหถือปฏิบัติดังน้ี 

1.ลูกจางมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพ่ือเขารับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารโดยไดรับคาจาง

อัตราปกติในระหวางน้ัน การลาดังกลาวจะตองใหผูลาแสดงจํานวนวันท่ีตองเดินทางไปกลับ และวันท่ีตองอยูเพ่ือตรวจ

คัดเลือกเขารับราชการทหารเทาท่ีจําเปน เพ่ือประกอบการพิจารณา  

2.ลูกจางประจํามีสิทธิลาเขารบัการระดมพล หรือเขารับการฝกวิชาการทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม โดยให

ไดรับคาจางอัตราปกติในระหวางการระดมพล หรือเขารับการฝกวิชาการทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมน้ัน 

แตถาพนระยะเวลาของการดังกลาวแลวไมมารายงานตัวเพ่ือเขาปฏิบัติงานภายใน 7 วัน ใหงดจายคาจางหลังจากน้ันไว

จนถึงวันเขาปฏิบัติงาน เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะใหจายคาจางระหวางน้ันตอไปอีก 

ก็ไดแตตองไมเกิน 7 วัน  ซึ่งหากลูกจางไดรับเงินเดือนตามช้ันยศของตนทางกระทรวงกลาโหมแลว ไมมีสิทธิไดรับคาจาง

ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

3.อํานาจการอนุญาตใหลาเปนของนายกองคการบรหิารสวนจังหวดั 

-การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบายของลูกจางประจํา ใหนับเปนการลาครึ่งวัน  ตามประเภทการลาน้ันๆ 

-การลาและการจายคาจางระหวางลานอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในประกาศน้ีใหอยูในดุลยพินิจของ 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของ : 1.ประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล               

                                        ขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2545 ลงวันท่ี 1 พ.ย.2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

                                     2.ประกาศกําหนดอํานาจอนุญาตการลาสําหรับลูกจาง อบจ. ลงวันท่ี 18 ก.ย.2545 

ผูมีอํานาจ

อนุญาตใหลา 

ลาปวย ลากิจสวนตัว/ 

ลาไปตางประเทศ 

ลาคลอดบุตร ลาพักผอน

ประจําป 

นายก อบจ. ตามท่ีเห็นสมควร ตามท่ีเห็นสมควร ตามท่ีเห็นสมควร 

แตไมเกิน 90 วัน 

ตามท่ีเห็นสมควร 

แตไมเกิน 30 วัน 

ปลัด อบจ. 60 45 90 10 

ผูอํานวยการสํานัก 

ผูอํานวยการกอง 

หัวหนาหนวยงาน

เทียบเทากอง 

30 15 - 10 

ตารางผูมีอํานาจอนุญาตใหลาสําหรับลูกจาง อบจ. 



การลาของพนักงานจาง 

ลาปวยกรณีปกติ 

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) ฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาท่ี 

1.ในปหน่ึงพนักงานจางตามภารกิจมีสิทธิ ลาปวยโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลาไดไมเกิน 60 วัน 

2.พนักงานจางท่ัวไป มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลา ในชวงระยะเวลาการจาง ตามระยะเวลา          

การจาง ดังน้ี 

   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 

1.พนักงานจางตามภารกิจ ปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาท่ี ถาลาปวยครบตามกรณีปกติ แลวยังไมหาย และแพทย       

ลงความเห็นวามีทางท่ีจะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางานได ก็ใหลาปวยเพ่ือรักษาพยาบาลเทาท่ีนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดเห็นสมควรอนุญาตใหลาโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติ แตถาแพทยลงความเห็นวาไมมีทางท่ีจะ

รักษาพยาบาลใหหายได ก็ใหพิจารณาเลิกจาง 

2.ถาอันตรายหรือการเจ็บปวย หรือถูกประทุษรายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ทําใหพนักงานจางตามภารกิจ ผูใดตกเปน           

ผูทุพพลภาพหรือพิการอันเปนเหตุจะตองเลิกจางตามมาตรฐานท่ัวไปน้ี หากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาเห็นวา

พนักงานจาง ผูน้ันยังอาจปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดท่ีเหมาะสมได และพนักงานจางผู น้ันสมัครใจจะปฏิบัติหนาท่ีตอไป ใหสั่ง

พนักงานจาง ผูน้ันไปปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอ่ืนท่ีเหมาะสมโดยไมตองเลิกจางก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัด 

3.พนักงานจางท่ัวไป ปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาท่ี ถาลาปวยครบตามกรณีปกติ แลวยังไมหาย และแพทยลงความเห็น

วามีทางท่ีจะรักษาใหหายและสามารถทํางานได ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจอนุญาตใหลาปวยเพ่ือ

รักษาพยาบาล โดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติไดตามท่ีเห็นสมควร แตตองไมเกิน 60 วัน และถาแพทยลงความเห็นวาไมมี

ทางท่ีจะรักษาใหหายได ใหพิจารณาเลิกจาง 

ลาปวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาท่ี 

-ผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติงานได ใหยื่นใบลาตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกอนหรือในวันท่ีลาเวนแตกรณีจําเปนจะเสนอ

หรือจัดสงใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได 

-การลาปวยเกิน 3 วัน ตองมีใบรับรองแพทยสงพรอมกับใบลาดวย  เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตใหลาจะเห็นสมควรเปนอยางอ่ืน  



ในปหน่ึงพนักงานจางตามภารกิจ มีสิทธิลากิจสวนตัว รวมท้ังลาไปตางประเทศ 

โดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลาไมเกิน 45 วันทําการ แตในปแรก              

ท่ีไดรับการจาง ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไมเกิน 15 วัน โดยใหเสนอใบลาตอ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได  เวนแตมี

เหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน จะเสนอใบลา พรอมระบุเหตุจําเปนไว

แลวหยุดราชการไปกอนก็ได แตจะตองช้ีแจงเหตุผล  ใหผูบังคับบัญชาทราบ

โดยเร็ว 

ลากิจสวนตัว 

10 

ลาพักผอน 

-การลาพักผอนประจําปของพนักงานจาง มีสิทธิลาพักผอนโดยใหไดรับ

คาตอบแทนระหวางลาปหน่ึงไมเกิน 10 วันทําการ  

-สําหรับในปแรกท่ีไดรับการจางเปนพนักงานจางยังไมครบ 6 เดือน ไมมีสิทธิ

ลาพักผอน เวนแตผูท่ีเคยไดรับการจางเปนพนักงานจางมาแลวไมนอยกวา            

6 เดือน และไดพนจากการเปนพนักงานจางไปแลว แตตอมาไดรับการจาง

เปนพนักงานจางในองคการบริหารสวนจังหวัดเดิมอีก  

พนักงานจาง มีสิทธิลาคลอดบุตรได 90 วัน นับรวมวันหยุดประจําสัปดาห

และวันหยุดพิเศษในระหวางลาโดยไดรับคาตอบแทนระหวางลาไมเกิน             

45 วัน และมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรจาก

กองทุนประกันสังคม ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามกฎหมายวาดวย

ประกันสังคม 

ลาคลอดบุตร 



1.พนักงานจางตามภารกิจ ท่ียังไมเคยอุปสมบท หรือยังไมเคยไปประกอบพิธีฮัจย ประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบ

พิธีฮัจย แลวแตกรณี มีสิทธิลาโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลาไมเกิน 120 วัน ในปแรกท่ีจางเขาปฏิบัติงานเปน

พนักงานจางดังกลาวจะไมไดรับคาตอบแทนระหวางลา 

2.ผูประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบฮัจย ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันกอนวันอุปสมบทหรือวัน

เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ไมนอยกวา 60 วัน เวนแตมีเหตุผลอันสมควรจะเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชานอยกวา 60 วันก็ได 

3.อํานาจการอนุญาตใหลาเปนของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย 
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ลาเขารับการตรวจเลือก 

     การลาเพ่ือตรวจคัดเลือกเขารบัราชการทหาร เขารับการระดมพล เขารับการฝกวิชาการทหาร เขารับการทดลองความ      

พรั่งพรอม ใหถือปฏิบัติดังน้ี 

 (1) พนักงานจางมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพ่ือเขารับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ

ราชการทหารโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติ ในระหวางน้ันการลาดังกลาวจะตองใหผูลาแสดงจํานวนวันท่ีตองเดินทาง     

ไปกลับ และวันท่ีตองอยูเพ่ือตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหารเทาท่ีจําเปนเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 (2) พนักงานจางตามภารกิจ มีสิทธิลาเขารับการระดมพล หรือเขารับการฝกวิชาการทหาร หรือเขารับ

การทดลองความพรั่งพรอม โดยใหไดรับคาตอบแทนอัตราปกติในระหวางการระดมพล หรือเขารับการฝกวิชาการทหาร 

หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมน้ันแตถาพนระยะเวลาของการดังกลาวแลว ไมมารายงานตัวเพ่ือเขาปฏิบัติงาน

ภายใน 7 วัน ใหงดจายคาตอบแทนหลังจากน้ันไวจนถึงวันเขาปฏิบัติงาน เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดจะใหจายคาตอบแทนระหวางน้ันตอไปอีกก็ไดแตตองไมเกิน 7 วัน 

 (3) ในกรณีพนักงานจางท่ัวไปลาเขารับฝกวิชาการทหาร ใหไดรับคาตอบแทนอัตราปกติไมเกิน 60 วัน 

สวนการลาเพ่ือเขารับการระดมพล หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมแลวแตกรณี ใหไดรับคาตอบแทนอัตราปกติ     

ไมเกิน 30 วัน 

 ในกรณีการลาตาม (2) และ (3) หากพนักงานจางไดรับเ งินเดือนตามช้ันยศของตน ทาง

กระทรวงกลาโหมแลว ไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนขององคการบริหารสวนจังหวัด อํานาจการอนุญาตใหลาเปนของ                

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

-การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบายของพนักงานจาง ใหนับเปนการลาครึ่งวัน  ตามประเภทการลาน้ันๆ 

-การลา นอกเหนือจากน้ีใหอยูในดุลยพินิจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด แตไมใหไดรับคาตอบแทนระหวางลา 

กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของ : ประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 

ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 



ข้ันตอนการลา 
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เขียนคําขอตามแบบฟอรม 

สงใบลาตอเจาหนาท่ีเพ่ือตรวจสอบการลา 

(สงกอน หรือในวันที่ลา หรือวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ  

ขึ้นอยูกับประเภทการลา) 
พรอมหลักฐานอื่นๆ เชน ใบรับรองแพทย สูติบัตรของบุตร ฯ 

เจาหนาที่เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 

จนถึงผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต 



แบบฟอรมใบลา 
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1.แบบใบลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว 

2.แบบใบลาพักผอน 

3.แบบใบลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 

4.แบบใบขอยกเลิกวันลา 
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