
การลาของพนกังานสว่นตำบล 
ไดแ้บง่การลาออกเปน็ 11 ประ๓ ท คือ

1. การลาปว่ย
2. การลาคลอดบตุร
3. ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร
4. การลากิจส่วนตัว
5. การลาพกัผ่อน
6. การอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
7. การลาเจา้รบัการตรวจเลอืกหรอืเขา้รบัการเตรียมพล
8. การลาไปศึกษา ปีกอบรม ดูงาน หรือปฎิปติการวิจัย
9. การลาไปปฏิป่ติงานในองค์การระหว่างประเทศ
10. การลาติดตามคู,สมรส
11. การลาไปพินฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

สิทธิประโยขนัในการลา 
ของพนักงาบส่วนตำบล /  ดูกจ้างประจำ

1. การลาปวย
1. ลาปว่ยซึง่จำเปน็ตอ้งรกัษาเปน็เวลานานไมค่ราวเดยีว 

หรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน 60 วันทำการ มีสิทธิได้รับเล่ือน 
ข้ันเงินเดือนและค่าจ้างปกติในรอบคร่ึงปีหรือ 6 เดือน

2. ลาปว่ย (และลากจิ) ไม่เกิน 23 วัน มีสิทธิไต้รับการ 
เล่ือนข้ันเงินเดือนและค่าจ้างปกติในรอบคร่ึงปีหรือ 6 เดือน

3. การลาป่วยต้ังแต่ 3 วันข้ึนไปต้องมีใบรับรองแพทย์
4. การย่ืนใบลาป่วย ให้ย่ืนก่อนล่วงหน้า (กรณท่ีีแพทย์นัด) 

หรือย่ืนใบวันแรกท่ีมาปฏิฟ้ติราชการ
5. การลาปว่ยใหเ้สนอตอ่ผู้บงัคับบญัชาตามลำดับขัน้จนถงึ 

หัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้อนุญาต
2. การคลอดบตุร

1. การลาคลอดบุตรมีสิทธิได้ไม่เกิน 90 วัน
2. การลาคลอดบุตรใหเ้สนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับข้ัน 

จนถึงปลัด อบต.เป็นผู้อนุญาต

3. การลาไปชว่ยเหลอืภรยิาทีค่ลอดบตุร(ชอบดว้ยกฎหมาย)
1. เสนอใบลาก่อนหรือในวันท่ีลา ภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ี 

คลอดบุตร
2. ลาได้คร้ังหน่ึงติดต่อกันไม่เกิน 15 วันทำการ

4. การลากจิสว่นตวั
1. ลากิจส่วนตัวย่ืนล่วงหนา้ต่อผู้บังคับบัญชา 3 วัน หรือ 

ย่ืนวันแรกท่ีปฏิบัติราชการก็ได้
2. ลากจิสว่นตวัเพ ือ่เลีย้งดบูตุร มสีทิธีล้าได ้ 45 วัน 

โดยได้รับเงินเดือน
3. ลากจิสว่นตวันบัรวมกนัลาปว่ย ลาได้ไม่เกนิ 23 วัน 

ในรอบคร่ึงปี หากลากจิสว่นตวัรวมกบัการลาปว่ยเกนิ 23 วัน 
ไม่สิทธ้ีได้รับการเล่ือนข้ันเงินเดือน
5. การลาพกัผอ่น

1. สิทธิในการลาพักผ่อนประจำปี ได้ 10 วันทำการ(ยกเว้น 
ผู้บรรจุเจ้ารับราชการคร้ังแรกท่ียังไม่ผ่านการทดลองราชการ)

2. ลาพกัผอ่นประจำป ี 10 วนัทำการ หากผู้ใดลาไม่ครบ 
ตามจำนวน ก็ให้สะสมวันท่ีไม่ได้ลารวมเจ้ากับปีต่อ  ๆ ไป 
ตวัอยา่งเชน่ ปี 2560 ลาไป 2 วัน เหลือ 8 วัน นำ 8
วันท่ีเหลือไปสะสมในปี 2561 รวมกับลาพักผ่อนประจำปี 2562 
ท่ีได้ 10 วัน รวมวันลาเท่ากับ 18 วันทำการ

3. สำหรับผูรั้บราชการติดต่อกนัมาไมน่อ้ยกว่า 10 ป มี  ี
สทิธีน้ำวนัลาพกัผอ่นมาสะสมรวมกบัลาพกัผอ่นประจำปใีนป ี
ปิจจุบันได้ใม่เกิน 30 วันทำการ

4. ลาพกัผ่อนใหย่ื้นใบลาก่อนล่วงหนา้ (3 วัน) เม่ือได้รับ 
อนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการ แล้วจึงลาได้

5. ลาตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยบำเหนจ็ 
ความชอบสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิปติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. 2550 จอ้ 23 กำหนดใหเ้จา้หนา้ท ีผ่ ูป้ฏบิตังิานซึง่ได ้
ปฏบัิตงิานในหนา้ทีป่ระจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนือ่งกัน 
ไมน่อ้ยกวา่สามเดอืน มสีทิธลิาพกัผอ่นประจำปใีนปหีนึง่ 
ไต้เพ่ิมข้ึนอีกสิบวันทำการ

6. การลาอบุฝ่มึบทหรอืการลาไปประกอบพธิฮีจัย์
1. ลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพธีิฮัจย์ใหย่ื้นใบลา 

ก่อนลว่งหนา้ต่อผูบ้งัคับบญัชาตามสำขัน้ จนถงึนายกองคก์าร 
บริหารส่วนตำบล เป็นผู้อนุญาต ไม่น้อยกว่า 60 วัน

2. สิทธิในการลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
ลาได้ไม่เกิน 120 วัน
7. การลาเขา้รบัการคดัเลอืกหรอืเจา้รบัการเตรยีมพล

1. เมือ่มหีมายเรยีกใหร้ายงานผลตอ่ผูบ้งัคบับญัชากอ่น 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ช่ัวโมง

2. เม่ือครบกำหนดการลาไปทหารแล้ว ใหร้ายงานกลบัเจ้า 
ปฏบัิติราชการตามปกติภายใน 7 วัน
8. การลาไปศกึษา ปีกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

1. ลาภายในประเทศ ย่ืนใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
ข้ันจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้อนุญาต

2. ลาไปต่างประเทศ ย่ืนใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
ข้ันจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต
9. การลาไปปฏบิติังานไนองค์การระหว่างประเทศ

1. การลา1ใป่ปฏิบัติงาน,ในองค์การระหว่าฟระเทศมี 2 ประเภท
2. การย่ืนใบลาใหย่ื้นลว่งหนา้ตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลำดบั 

ข้ันจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว 
จึงจะลาได้
10. การลาตดิตามคล่มรล

1. ลาติดตามคู่สมรสมีสิทธิลาได้ 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี
2. การยืน่ใบลากรณลีาภายในประเทศใหย้ืน่ลว่งหนา้ตอ่ 

ผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
11. การลาไปห๋ึเน,คู่สมรรถภาพทางอาชีพ

1. ไดร้บัอตัรายหรอืเจบ็ปว่ยเหตปุฏบิตัริาชการจนทพุพล 
ภาพหรือพิการ

2. ลาได้ตามหลักสูตรทีประสงค์จะลาแต่ไม่เกิน 12 เดือน
3. ตอ้งเปน็หลกัสตูรทีส่ว่นราชการ หนว่ยงานอืน่ชองรัฐ 

องค์กรการกุศลอันเปน็สาธารณะ สถาบันท่ีได้รับการรับรองจาก 
หน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัด หรือร่วมจัด



* * * สทิธปํระโยชน!นการลาของพนกังาบจา้ง***
1. การลาฟ้วย

1. พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังาบจา้งผูเ้ทยีวชาญ 
พิเศ,ฟน้ 1 ป ี มิสิทเลาปวยปกสไิค!้มเ่กนิ60 วันทำการ

2. พนกังานจา้งทำไป ใน 1 ป ี มิสิหเล าปวอไคไ้มเ่กนิ 
15 วันทำการ

3. ลาปวยใใพนใบลาในวันแรกทีมาปฏํฟ้สิงาน หากลาฟา้ย 
เกิน 3 วัน ค้องมิ!บรับรองแพทย์
2. การลากิจฟานทำ

1. พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งผูเ้ทยีวชาญ 
‘ พิเศษใบ 1 ปี มสิทิเลากจิไค!้มเ่กบิ 45 วนัทำการ ยกเวน้จ่
แรกทเีจ้าปฏิปสิงานมสิท?ลาไค้เกิน 15 วันทำการ 1

2. ลากจิสว่นตวัใหย่ื้นใบลากอ่นลว่งหนา้เมอิไครั้บอนญุาต
แล้วจงจะลาไค้ !

3. พนักงานจ้างที'วไป!ม่มิสิทเลากิจส่วนตัว 1
3,-■ ธ:กาไเล■ าพัฟธน

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ พนกังานจ้างผู้เทยีวชาญพเิสษ  
โดยจะต้องฝานการประเมินผลปฏิปสิงาบในรอบ 6 เสิอบก่อ(น

2. พนักงานจ้างทีวไป ใน 1 ป ี มสิทิเทคํฝอนไต ้ 10 วัน
ทำการ ~ -

3. การทนีใบลาพกฝอนใทํ̂ ลว่งหนา้กอ่น 3  
อนุญาตแล้วจ้งลาไค้

การลากธธตนุต?
1. พนกังานจ้างตามภารกจิ และพนกังานจ้างผู้เทียว!0าญ 

พิเศษมิสิทเลาคลอดบุตรไค้ไม่เกิน 90 วับ โตยไต้รับค่าจ้า]เ
2. พนักงานจ้างทวไปทีปฎฟ้สิงานต่อเย่ือง มสิิทเลาด) 

บุตรไค้ไม่เกิน 90 วัน ใตอจ*ไคร้บัคา่จา้งในระหวา่ง]
เกิน 45 วัน เว้นแต่การจ้างในปีแรกล้าไม่ครบ 7 เสือบ 
รัชค่าจ้างในระหว่างลา

5. การลาอุปลมบท

1. พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งผูเ้ทยีวชาญ 
พเิศษมสิทิเลาอปุสมบทไค้!มเ่กนิ 120 วัน โตยไคร้บัคา่จา้งใน 
ระหว่างการลาเว้นแต่ไบปีแรกทีจ้างไมไค้จ้างในระหว่างลา

2. การยืน่ใบลาอปุสมบทใหย้ืน่ลว่งหนา้กอ่นไมน่อ้ยกวา่ 
60 วับ

3. พนักงานจ้างที’วไป!ม่มิสิทเล า อุปสมบท

I  คู่มึอการบริหารงานบุคคลเที่ยวกบวันลา
แ ’

6. การลาเพี่อตรวจคัตเลีอกเช้ารับราชการทหาร เจ้ารับ 
การระตมพล เค้าแกวัชๆทหารฯ I

1. พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งผูเ้ทยีวชาญ
พเิศษมสิทิเลาไคต้ามระยะเวลาทเีขา้ปกี โตยไคร้บัคา่จา้งใน 1 
ระหว่างลา I

2. พนกังานจ้างทีวไป มสิทิเลาไคโ้ดยไตร้บัคา่จา้งระหวา่ง I
ลาไมเ่กิน 30 วัน I

3. พนกังานจา้ง ตามขอ้ 1 และขอ้ 2 ทลีาเขา้ปกีๆ) 
และไค้รับฝ็บเสือนจากกระทรวงกลาโหมจะไมม่สิิทเไค้รับค่าจ้าง: 
ระหว่างลา

*****************************

งานการเจ้าหน้าที ่
องคการบริหารส่วนตำบลลานสกา 

อำ๓ อลานสกา 
จ้งหวัดนครศริธรรมราช 

โทร. 075391160


