การลาของพนัก งานส่วนตำบล
ได้แ บ่งการลาออกเป็น 11 ประ๓ ท คือ
1. การลาป่วย
2. การลาคลอดบุตร
3. ลาไปช่วยเหลือภริยาทีค่ ลอดบุตร
4. การลากิจส่วนตัว
5. การลาพักผ่อน
6. การอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธฮี จั ย์
7. การลาเจ้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
8. การลาไปศึกษา ปีกอบรม ดูงาน หรือปฎิปติการวิจยั
9. การลาไปปฏิปต่ งิ านในองค์การระหว่างประเทศ
10. การลาติดตามคู,สมรส
11. การลาไปพินฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
สิทธิประโยขนัในการลา
ของพนักงาบส่วนตำบล / ดูกจ้างประจำ
1. การลาปวย
1. ลาป่วยซึง่ จำเป็น ต้องรักษาเป็น เวลานานไม่คราวเดียว
หรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน 60 วันทำการ มีสทิ ธิได้รบั เลือ่ น
ขัน้ เงินเดือนและค่าจ้างปกติในรอบครึง่ ปีหรือ 6 เดือน
2. ลาป่วย (และลากิจ) ไม่เกิน 23 วัน มีสทิ ธิไต้รบั การ
เลือ่ นขัน้ เงินเดือนและค่าจ้างปกติในรอบครึง่ ปีหรือ 6 เดือน
3. การลาป่วยตัง้ แต่ 3 วันขึน้ ไปต้องมีใบรับรองแพทย์
4. การยืน่ ใบลาป่วย ให้ยน่ื ก่อนล่วงหน้า (กรณีทแ่ี พทย์นดั )
หรือยืน่ ใบวันแรกทีม่ าปฏิฟต้ ริ าชการ
5. การลาป่วยให้เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลำดับขัน้ จนถึง
หัวหน้าส่วนราชการ เป็นผูอ้ นุญาต
2. การคลอดบุต ร
1. การลาคลอดบุตรมีสทิ ธิได้ไม่เกิน 90 วัน
2. การลาคลอดบุตรให้เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลำดับขัน้
จนถึงปลัด อบต.เป็นผูอ้ นุญาต

3. การลาไปช่วยเหลือภริยาทีค่ ลอดบุตร(ชอบด้วยกฎหมาย)
6. การลาอุบ ฝ่ มึ บทหรือการลาไปประกอบพิธฮี จั ย์
1.
เสนอใบลาก่อนหรือในวันทีล่ า ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ 1. ลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธฮี จั ย์ให้ยน่ื ใบลา
คลอดบุตร
ก่อนล่วงหน้าต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามสำขัน้ จนถึงนายกองค์การ
2. ลาได้ครัง้ หนึง่ ติดต่อกันไม่เกิน 15 วันทำการ
บริหารส่วนตำบล เป็นผูอ้ นุญาต ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
2. สิทธิในการลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธฮี จั ย์
4. การลากิจส่วนตัว
1. ลากิจส่วนตัวยืน่ ล่วงหน้าต่อผูบ้ งั คับบัญชา 3 วัน หรือ ลาได้ไม่เกิน 120 วัน
7. การลาเข้ารับการคัดเลือกหรือเจ้ารับการเตรียมพล
ยืน่ วันแรกทีป่ ฏิบตั ริ าชการก็ได้
1. เมือ่ มีห มายเรียกให้รายงานผลต่อผูบ้ งั คับบัญ ชาก่อน
2. ลากิจส่วนตัวเพือ่ เลีย้ งดูบ ตุ ร มีสทิ ธีล้ าได้ 45 วัน
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 48 ชัว่ โมง
โดยได้รบั เงินเดือน
2. เมือ่ ครบกำหนดการลาไปทหารแล้ว ให้รายงานกลับเจ้า
3. ลากิจส่วนตัวนับรวมกันลาป่วย ลาได้ไม่เกิน 23 วัน
ในรอบครึง่ ปี หากลากิจส่วนตัวรวมกับการลาป่วยเกิน 23 วัน ปฏิบตั ริ าชการตามปกติภายใน 7 วัน
8. การลาไปศึกษา ปีกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั กิ ารวิจยั
ไม่สทิ ธีไ้ ด้รบั การเลือ่ นขัน้ เงินเดือน
1. ลาภายในประเทศ ยืน่ ใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลำดับ
5. การลาพัก ผ่อน
ขัน้ จนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผูอ้ นุญาต
1. สิทธิในการลาพักผ่อนประจำปี ได้ 10 วันทำการ(ยกเว้น
2. ลาไปต่างประเทศ ยืน่ ใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลำดับ
ผูบ้ รรจุเจ้ารับราชการครัง้ แรกทีย่ งั ไม่ผา่ นการทดลองราชการ)
ขัน้ จนถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นผูอ้ นุญาต
2. ลาพักผ่อนประจำปี 10 วันทำการ หากผูใ้ ดลาไม่ครบ
9. การลาไปปฏิบตั งิ านไนองค์การระหว่างประเทศ
ตามจำนวน ก็ให้สะสมวันทีไ่ ม่ได้ลารวมเจ้ากับปีตอ่ ๆ ไป
1. การลา1ใป่ปฏิบตั งิ าน,ในองค์การระหว่าฟระเทศมี 2 ประเภท
ตัวอย่างเช่น ปี 2560 ลาไป 2 วัน เหลือ 8 วัน นำ 8
2. การยืน่ ใบลาให้ยน่ื ล่วงหน้าต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลำดับ
วันทีเ่ หลือไปสะสมในปี 2561 รวมกับลาพักผ่อนประจำปี 2562
ขัน้ จนถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นผูอ้ นุญาต เมือ่ ได้รับอนุญาตแล้ว
ทีไ่ ด้ 10 วัน รวมวันลาเท่ากับ 18 วันทำการ
3. สำหรับผูร้ บั ราชการติดต่อกันมาไม่นอ้ ยกว่า 10 ป มี ี จึงจะลาได้
สิทธีน้ ำวันลาพักผ่อนมาสะสมรวมกับลาพักผ่อนประจำปีในปี 10. การลาติด ตามค่ล มรล
ปิจจุบนั ได้ใม่เกิน 30 วันทำการ
1. ลาติดตามคูส่ มรสมีสทิ ธิลาได้ 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี
4. ลาพักผ่อนให้ยน่ื ใบลาก่อนล่วงหน้า (3 วัน) เมือ่ ได้รบั
2. การยืน่ ใบลากรณีลาภายในประเทศให้ยน่ื ล่วงหน้าต่อ
อนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการ แล้วจึงลาได้
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
5. ลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยบำเหน็จ 11. การลาไปหึเ๋ น,คสู่ มรรถภาพทางอาชีพ
ความชอบสำหรับเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิปติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. ได้รบั อัตรายหรือเจ็บป่วยเหตุปฏิบตั ริ าชการจนทุพพล
พ.ศ. 2550 จ้อ 23 กำหนดให้เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบ ตั งิ านซึง่ ได้ ภาพหรือพิการ
ปฏิบตั งิ านในหน้าทีป่ ระจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอ่ เนือ่ งกัน
2. ลาได้ตามหลักสูตรทีประสงค์จะลาแต่ไม่เกิน 12 เดือน
ไม่น อ้ ยกว่าสามเดือ น มีส ทิ ธิล าพัก ผ่อ นประจำปีในปีห นึง่
3. ต้องเป็นหลักสูตรทีส่ ว่ นราชการ หน่วยงานอืน่ ชองรัฐ
ไต้เพิม่ ขึน้ อีกสิบวันทำการ
องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะ สถาบันทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก
หน่วยงานของทางราชการ เป็นผูจ้ ัด หรือร่วมจัด

* * * สิท ธํป ระโยชน!นการลาของพนัก งาบจ้าง***

1. การลาฟ้วย

1. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาบจ้างผูเ้ ทียวชาญ
พิเศ,ฟ น้ 1 ปี มิสทิ เลา ปวยปกสิไค้!ม่เกิน 60 วันทำการ
2. พนักงานจ้างทำไป ใน 1 ปี มิสหิ เล า ปวอไค้ไม่เกิน
15 วันทำการ
3. ลาปวยใใพนใบลาในวันแรกทีมาปฏํฟส้ งิ าน หากลาฟ้าย
เกิน 3 วัน ค้องมิ!บรับรองแพทย์

2. การลากิจฟานทำ
1. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผูเ้ ทียวชาญ
‘ พิเศษใบ 1 ปี มิสทิ เลากิจไค้!ม่เกิบ 45 วันทำการ ยกเว้นจ่
แรกทีเจ้าปฏิปสิงานมสิท?ลาไค้เกิน 15 วันทำการ
1
2. ลากิจส่วนตัวให้ยน่ื ใบลาก่อนล่วงหน้าเมิอไค้รบั อนุญาต
แล้วจงจะลาไค้
!
3. พนักงานจ้างที'วไป!ม่มสิ ทิ เลากิจส่วนตัว
1

3,-■กาไเล■
ธ: าพัฟธน

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างผูเ้ ทียวชาญพิเส ษ
โดยจะต้องฝานการประเมินผลปฏิปสิงาบในรอบ 6 เสิอบก่อ(น
2. พนักงานจ้างทีวไป ใน 1 ปี มิสทิ เทํคฝอนไต้ 10 วัน
ทำการ
~ 3. การทีนใบลาพกฝอนใทํ^ล่วงหน้าก่อน 3
อนุญาตแล้วจ้งลาไค้

การลากธธตนุต?

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผูเ้ ทียว!0าญ
พิเศษมิสทิ เลาคลอดบุตรไค้ไม่เกิน 90 วับ โตยไต้รบั ค่าจ้า]เ
2. พนักงานจ้างทวไปทีปฎฟ้สงิ านต่อเยือ่ ง มิสทิ เลาด)
บุตรไค้ไม่เกิน 90 วัน ใตอจ*ไค้รบั ค่าจ้างในระหว่าง]
เกิน 45 วัน เว้นแต่การจ้างในปีแรกล้าไม่ครบ 7 เสือบ
รัชค่าจ้างในระหว่างลา

5. การลาอุปลมบท

I คู่มึอการบริหารงานบุคคลเที่ยวกบวันลา

1. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผูเ้ ทียวชาญ แ ’
พิเศษมิสทิ เลาอุปสมบทไค้!ม่เกิน 120 วัน โตยไค้รบั ค่าจ้างใน
ระหว่างการลาเว้นแต่ไบปีแรกทีจา้ งไมไค้จา้ งในระหว่างลา
2. การยืน่ ใบลาอุปสมบทให้ยน่ื ล่วงหน้าก่อนไม่น อ้ ยกว่า
60 วับ
3. พนักงานจ้างที’วไป!ม่มสิ ิทเล า อุปสมบท

6. การลาเพี่อตรวจคัตเลีอกเช้ารับราชการทหาร เจ้ารับ
การระตมพล เค้าแกวัชๆทหารฯ
I
1. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผูเ้ ทียวชาญ
พิเศษมิส ทิ เลาไค้ต ามระยะเวลาทีเข้าปีก โตยไค้รบั ค่าจ้างใน 1
ระหว่างลา
I
2. พนักงานจ้างทีวไป มิสทิ เลาไค้โดยไต้รบั ค่าจ้างระหว่าง I
ลาไม่เกิน 30 วัน
I
3. พนักงานจ้าง ตามข้อ 1 และข้อ 2 ทีล าเข้าปีก ๆ)
และไค้รบั ฝ็บเสือนจากกระทรวงกลาโหมจะไม่มสิ ทิ เไค้รบั ค่าจ้าง:
ระหว่างลา
*****************************

งานการเจ้าหน้าที่
องคการบริหารส่วนตำบลลานสกา
อำ๓ อลานสกา
จ้งหวัดนครศริธรรมราช
โทร. 075391160

