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1.  การลาปวย 
1.  ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาเปนเวลานานไมคราวเดียวหรือ
หลายคราวรวมกันไมเกิน  60 วันทําการ  มีสิทธไิดรับเลื่อนขั้น
เงินเดือนและคาจางปกติในรอบคร่ึงปหรือ  6  เดือน 
2.  ลาปวย  (และลากิจ)  ไมเกิน  23  วัน  มีสิทธิไดรับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจางปกติในรอบครึ่งปหรือ  6  เดือน 
3.  การลาปวยตั้งแต  3  วันขึ้นไปตองมีใบรับรองแพทย 
4.  การยื่นใบลาปวย  ใหยื่นกอนลวงหนา (กรณีที่แพทยนัด)หรอื
ยื่นในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 
5.  การลาปวยใหเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูมี
อํานาจอนุญาต  เปนผูอนุญาต 
2.  การลาคลอดบุตร 
1.  การลาคลอดบุตรมีสิทธิไดไมเกิน 90 วัน 
2.  การลาคลอดบุตรใหเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา 
 

3.  การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
การลาไปชวยเหลือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายใหเสนอตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่
ลาภายใน ๙๐ วันนบัแตวันที่คลอดบุตร และใหมีสิทธิลาครั้งหนึ่ง
ติดตอกันไดไมเกิน ๑๕ วันทําการ 
๔.  การลากิจสวนตัว 
1.  เสนอใบลาลวงหนา (๓ วัน) ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจ
อนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวถึงจะลาได เวนแต มีเหตุ
จําเปนไมสามารถรอรับการอนุญาตไดทัน ใหสงใบลาพรอมเหตุ
จําเปนทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 
2.  มีสิทธิลากิจสวนตัวโดยไดรบัเงินเดือนปละไมเกิน ๔๕ วันทําการ 
3.  ลากิจสวนตัวนับรวมกันลาปวย  ลาไดไมเกิน  23  วัน   
ในรอบครึ่งป  หากลากิจสวนตัวรวมกับการลาปวยเกิน 
23 วัน  ไมสิทธิ์ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๔.  พนักงานสวนตําบลที่ลาคลอดบุตร หากประสงคจะลากิจเพื่อ
เลี้ยงดูบุตร ใหลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน ๑๕๐ 
วันทําการ 
๕.  การลาพักผอน 
1.  สิทธิในการลาพักผอนประจาํป  ได 10 วันทําการ   
(เวนแตผูบรรจุเขารับราชการยังไมถึง ๖ เดือน) 
2.  ลาพักผอนประจําป  10 วันทําการ  หากผูใดลาไมครบตาม
จํานวน  ก็ใหสะสมวันที่ไมไดลารวมเขากับปตอ ๆ  ไป 
ตัวอยางเชน  ป  255๗  ลาไป  2 วัน  เหลือ  8  วัน นํา  8  
วันที่เหลือไปสะสมในป 255๘  รวมกับลาพักผอนประจาํป 
255๘  ที่ได  10  วัน  รวมวันลาเทากับ  18  วันทาํการ 
3.  สําหรับผูรับราชการติดตอกันมาไมนอยกวา  10  ป   
มีสิทธิ์นาํวันลาพักผอนมาสะสมรวมกับลาพักผอนประจําป 
ในปปจจุบันไดไมเกิน  30  วันทําการ 
4.  ลาพักผอนใหยื่นใบลากอนลวงหนา  (3 วัน) เมื่อไดรับ
อนุญาตจากผูมีอํานาจอนุญาต  แลวจึงจะหยุดราชการได 
 
 
 

๖.  การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 
1.  ใหยื่นใบลากอนลวงหนาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น  
จนถึงนายก อบต.เปนผูอนุญาต  กอนวันอุปสมบทหรือกอนวัน
เดินทาง ไมนอยกวา  60  วัน  
2.  สิทธิในการลาอุปสมบท/ลาไปประกอบพิธีฮัจย  ลาไดไมเกนิ  
120 วัน 
๗.  การลาเขารับการคัดเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
1.  เมื่อมีหมายเรียกใหรายงานผลตอผูบังคับบัญชากอนลวงหนา
ไมนอยกวา  48  ชั่วโมง 
2.  เมื่อครบกําหนดการลาไปทหารแลว  ใหรายงานกลับเขา
ปฏิบัติราชการตามปกติภายใน  7  วัน 
๘.  การลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน   
การลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานในประเทศ
หรือตางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบงัคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจนถึงนายก อบต.เปนผูอนุญาตและเมื่ออนุญาต
แลวใหรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ 
๙.  การลาไปปฏบิัติงานในองคการระหวางประเทศ 
พนักงานสวนตําบลที่ไดรับคัดเลือกใหไปปฏิบัติงานในองคการ
ระหวางประเทศใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จนถึงนายก อบต.เมื่อไดรับอนุญาตแลว ใหมีคําสั่งใหผูนั้นไป
ปฏิบัติราชการ ใหนับเวลาเหมือนเต็มเวลาราชการ มีกําหนด
ระยะเวลาไมเกิน ๔ ป 
๑๐.  การลาติดตามคูสมรส 
ลาติดตามคูสมรสใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดบัชั้น
จนถึงนายก อบต. ใหลาไดไมเกิน ๒ ป และในกรณีจําเปนอาจ
อนุญาตใหลาตอไดอีก ๒ ป แตรวมกันแลวไมเกิน ๔ ป ถาเกิน ๔ 
ป ใหลาออกจากราชการ 
๑๑.  การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงนายก อบต.
พรอมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงคจะลาพรอม
หลักฐาน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะลาหยุดราชการเพื่อไปฟนฟู
สมรรถภาพฯ ได 
 ************************************ 

การลาของพนักงานสวนตําบล 
ไดแบงการลาออกเปน ๑๑ ประเภท  คือ 

สิทธิประโยชนในการลาของพนักงานสวนตําบล  
 



 
 
 
 

1.  การลาปวย 
1.  ลูกจางประจํา/พนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจาง
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใน  1 ป มีสทิธิลาปวยปกตไิดไมเกิน  60 วัน 
2.  พนักงานจางทั่วไป  ใน  1  ป  มีสิทธิลาปวยไดไมเกิน  15  
วันทําการ (กรณี จาง ๙ เดือน ลาไดไมเกิน ๘ วันทําการ, จาง ๖ 
เดือน ลาไดไมเกิน ๖ วันทําการ จางต่ํากวา ๖ เดือน ลาไดไมเกิน 
๔ วันทําการ)  
3.  ลาปวยใหยื่นใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน  หากลาปวยเกิน  
3  วัน  ตองมีใบรับรองแพทย 
2.  การลากิจสวนตัว 
1.  ลูกจางประจํา/พนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจาง
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใน  1  ป  มีสิทธิลากิจรวมทั้งลาไป
ตางประเทศ ไดไมเกิน  45  วันทําการ  ยกเวนปแรกที่เขา
ปฏิบัติงานมีสิทธิลาไดไมเกิน  15  วัน 
2.  ใหเสนอใบลาลวงหนา (๓ วัน) ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมีเหตุ
จําเปนไมสามารถขอรับอนุญาตไดทันใหเสนอใบลาพรอมระบุ
เหตุจําเปนทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 
3.  พนักงานจางทั่วไปไมมีสิทธลิากิจสวนตัว 
3.  การลาพักผอน 
1.  สิทธิการลาพักผอนของลูกจางประจําเปนไปตามสิทธิ
ประโยชนของพนักงานสวนตําบล 
๒.  พนักงานจาง มีสิทธิลาพักผอนปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วันทําการ 
สําหรับในปแรกที่ไดรับการจางยังไมครบ ๖ เดือนไมมีสทิธิลา 
เวนแต พนักงานจาง ผูที่เคยไดรับการจางมาแลวไมนอยกวา ๖ 
เดือน และไดพนจากการเปนพนักงานจางแตตอมาไดรับการจาง
ใน อบต.เดิมอีก 
3.  การยื่นใบลาพักผอนใหยื่นลวงหนากอน  3  วันเมื่อไดรับ
อนุญาตแลวจึงลาได 

 
4.  การลาคลอดบุตร 
1.  ลูกจางประจํา มีสิทธิลาคลอดบุตรไดไมเกิน  90  วัน  โดย
ไดรับคาจาง 
2.  พนักงานจาง มีสิทธิลาคลอดบุตรได ๙๐ วัน นับรวมวันหยดุ
ประจําสัปดาหและวันหยุดพิเศษในระหวางลาโดยไดรับ
คาตอบแทนระหวางลาไมเกิน ๔๕ วัน 
๓.  พนักงานจางจะไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการ
คลอดบุตรจากสํานักงานประกันสังคม (ตองมีการจายเงิน
ประกันสังคมอยางนอย ๗ เดือน ใน ๑๒ เดือน) 
5.  การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 
1.  ลูกจางประจํา/พนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจาง
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย
ไดไมเกิน 120 วัน  โดยไดรบัคาจาง/ตอบแทนในระหวางการลา 
เวนแตในปแรกที่จางจะไมไดรับคาจาง/ตอบแทนระหวางลา 
2.  การยื่นใบลาใหยื่นลวงหนากอนไมนอยกวา  60  วัน 
3.  พนักงานจางทั่วไปไมมีสิทธิลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย 
6.  การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร  เขารับการ
ระดมพล  เขารับการฝกวิชาการทหารฯ 
1.  ลูกจางประจํา/พนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจาง
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาไดตามระยะเวลาที่เขาฝก โดยไดรับ
คาจาง/ตอบแทนในระหวางลา แตถาพนระยะเวลาดังกลาวไมมา
รายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน ใหงดจายคาจาง/ตอบแทน 
2.  พนักงานจางทั่วไป  มีสิทธิลาเขารับการฝกวิชาการทหารได
โดยไดรับคาตอบแทนระหวางลาไมเกิน ๖๐ วัน แต การลาเพื่อ
เขารับการระดมพลหรือทดลองความพรั่งพรูพรอมใหไดรับ
คาตอบแทนไมเกิน ๓๐ วัน 
3.  ลูกจางประจํา/พนักงานจาง  ตามขอ 1  และขอ 2  ที่ลาเขา
ฝกฯ  และไดรบัเงินเดือนจากกระทรวงกลาโหมจะไมมีสิทธไิดรับ
คาจางระหวางลา 
การลานอกจากที่กําหนดไวใหอยูในดุลพินิจของนายก อบต. 

แตไมใหไดรับคาตอบแทนระหวางลา 
********************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการบริหารงานบุคคล 
หลักเกณฑวาดวยการลาของพนักงานสวนตําบล/

ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
 

สํานักงานปลัด อบต. 
(งานการเจาหนาที่) 

อบต.คุริง 
โทร. ๐๗๗-๕๑๐๔๑๐,๐๗๗-๕๑๐๔๑๑ 
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พนักงานจาง 


