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การบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับวันลา



11. ลาไปพันฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มี 

อำนาจอนุญาต พร้อมแสดงหลักฐานเก่ียวกับหลักสูตรท่ีประสงค์ 
จะลา พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะ 
หยุดราชการเพ่ือไปพันฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 
***สิทธิประโยขใทนการลาของพนักงานจ้าง***
1. การลาปวย
1. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
ใน 1 ปี มีสิทธิลาป่วยปกติไดไม่เกิน 60 วันทำการ
2. พนักงานจ้างท่ัวไป ใน 1 ปี มีสิทธิลาป่วยได้ไม่เกิน 15 วัน 
ทำการ
3. ลาป่วยให้ย่ืนใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติงาน หากลาป่วย 
เกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์
2. การลากิจล่วนตัว
1. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
ใน 1 ปี มีสิทธิลากิจได้ไม่เกิน 45 วันทำการ ยกเว้นปีแรกท่ี 
เข้าปฏิบัติงานมีสิทธิลาได้เกิน 15 วันทำการ
2. ลากิจส่วนตัวให้ยื่นใบลาก่อนล่วงหน้าเม่ือได้รับอนุญาตแล้ว 
จึงจะลาได้
3. พนักงานจ้างท่ัวไปไม่มีสิทธิลากิจส่วนตัว
3. การลาพักผ่อน
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษโดย 
จะต้องผ่านการประเมินผลปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนก่อน
2. พนักงานจ้างท่ัวไป ใน 1 ปี มีสิทธิพักผ่อนได้ 10 วัน 
ทำการ
3. การยื่นใบลาพักผ่อนให้ยื่นล่วงหน้าก่อน 3 วันเมื่อได้รับ 
อนุญาตแล้วจึงลาได้
4. การลาคลอดบุตร

1 .  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผ ู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
พนักงานจ้างท่ัวไป

มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 90 วัน นับรวมวันหยุดประจำ 
สัปดาห์และวันหยุดพิเศษในระหว่างลา โดยได้รับค่าจ้างใน 
ระหว่างลาไม่เกิน 45 วัน และได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน 
เพื่อคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม ตามหลักเกณฑ์และ 
เง่ือนไขตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

เว้นแต่การจ้างในปีแรกถ้าไม่ครบ 7 เดือน ไม่ได้รับค่าจ้างใน 
ระหว่างลา
5. การลาอุปสมบท
1. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษมี 
สิทธิลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 120 วัน โดยได้รับค่าจ้างในระหว่าง 
การลาเว้นแต่ในปีแรกท่ีจ้างไม่ได้จ้างในระหว่างลา
2. การย่ืนใบลาอุปสมบทให้ย่ืนล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่า 
60 วัน
3. พนักงานจ้างท่ัวไปไม่มีสิทธิลาอุปสมบท
6. การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการ 
ระดมพล เข้าปีกวิชาทหารฯ
1. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนกงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษมี 
สิทธิลาได้ตามระยะเวลาท่ีเข้าปีก โดยได้รับค่าจ้างในระหว่างลา
2. พนักงานจ้างท่ัวไป มีสิทธิลาได้โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลา 
ไม่เกิน 30 วัน
3. พนักงานจ้าง ตามข้อ 1 และข้อ 2 ท่ีลาเข้าปีกฯ และ 
ได้รับเงินเดือนจากกระทรวงกลาโหมจะไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง 
ระหว่างลา

คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา

งานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม



การลาของพนักงานส่วนตาบล 
ได้แบ่งการลาออกเป็น 11 ประ๓ ท คือ

1. การลาป่วย
2. การลาคลอดบุตร
3. การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร
4. การลากิจส่วนตัว
5. การลาพักผ่อน
6. การอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
7. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
8. การลาไปคิกบา ‘ฝิกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
9. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
10. การลาติดตามคู่สมรส
11. การลาไปพินฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

สิทธิประโยขนัในการลา 
ของพนักงานส่วนตำบล /  ลูกจ้างประจำ

1. การลาป่วย
1. ลาป่วยซ่ึงจำเป็นต้องรักษาเป็นเวลานานไม่คราวเดียวหรือ 
หลายคราวรวมกันไม่เกิน 60 วันทำการ มีสิทธิได้รับเล่ือนข้ัน 
เงินเดือนและค่าจ้างปกติในรอบคร่ึงปีหรือ 6 เดือน
2. ลาป่วย (และลากิจ) ไม่เกิน 23 วัน มีสิทธิได้รับการเล่ือน 
ข้ันเงินเดือนและค่าจ้างปกติในรอบคร่ึงปีหรือ 6 เดือน
3. การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันข้ึนไปต้องมีใบรับรองแพทย์
4. การย่ืนใบลาป่วย ให้ย่ืนก่อนล่วงหน้า (กรณีท่ีแพทย์นัด)หรือ 
ย่ืนไนวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ
5. การลาป่วยให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับข้ันจนถึง 
หัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้อนุญาต

2. การคลอดบุตร
1. การลาคลอดบุตรมีสิทธิได้1ม่เกิน 90 วัน
2. การลาคลอดบุตรให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับข้ัน 
จนถึงปลัด อบต.เป็นผู้อนุญาต
3. การลากิจส่วนตัว
1. ลากิจิส่วนตัวย่ืนล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชา 3 วัน 
หรือย่ืนวันแรกท่ีปฏิบัติราชการก็ได้
2. ลากิจส่วนตัวเพ่ือเล้ียงดูบุตร มีสิทธ้ิลาได้ 45 วัน 
โดยได้รับเงินเดือน
3. ลากิจส่วนตัวนับรวมกันลาป่วย ลาได้ไม่เกิน 23 วัน 
ในรอบคร่ึงปี หากลากิจส่วนตัวรวมกับการลาป่วยเกิน 
23 วัน ไม่สิทธ้ีได้รับการเล่ือนข้ันเงินเดือน
4. การลาพักผ่อน
1. สิทธิในการลาพักผ่อนประจำปี ได้ 10 วันทำการ 
(ยกเว้นผู้บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกท่ียังไม่ผ่านการทดลอง 
ราชการ)
2. ลาพักผ่อนประจำปี 10 วันทำการ หากผู้Iดลาไม่ครบตาม 
จำนวน ก็ให้สะสมวันท่ีไม่ได้ลารวมีเข้ากับปีต่อ  ๆ ไป
3. สำหรับผู้รับราชการติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
มีสิทธ้ีนำวันลาพักผ่อนมาสะสมรวมกับลาพักผ่อนประจำปี 
ในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทำการ
4. ลาพักผ่อนให้ย่ืนใบลาก่อนล่วงหน้า (3 วัน) เม่ือได้รับ 
อนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการ แล้วจึงลาได้
5.. การลาอุปสมบท
1. ลาอุปสมบทให้ย่ืนใบลาก่อนล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตาม 
ลำข้ัน จนถึงนายก อบต.เป็นผู้อนุญาต ไม่น้อยกว่า 60 วัน
2. สิทธิในการลาอุปสมบท ลาได้ไม่เกิน 120 วัน

6. การลาเข้ารับการคัดเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
1. เม่ือมีหมายเรียกให้รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาก่อนล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 48 ช่ัวโมง
2. เม่ือครบกำหนดการลาไปทหารแล้ว ให้รายงานกลับเข้า 
ปฏิบัติราชการตามปกติภายใน 7 วัน
7. การลาไปคืกษา แกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
1. ลาภายในประเทศ ย่ืนใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับข้ัน 
จนถึงนายก อบต. เป็นผู้อนุญาต
2. ลาไปต่างประเทศ ย่ืนใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชน 
จนถึงผู้ว่าราชการวังหวัดเป็นผู้อนุญาต
8. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
1. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ มี 2 
ประเภท
2. การย่ืนใบลาให้ย่ืนล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามสำดับข้ัน 
จนถึงผู้ว่าราชการวังหวัดเป็นผู้อนุญาต เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว 
จึงจะลาได้
9. การลาติดตามคู่สมรส
1. ลาติดตามคู่สมรสมีสิทธิลาได้ 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี
2. การย่ืนใบลากรณีลาภายในประเทศให้ย่ืนล่วงหน้าต่อ 
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายก อบต. กรณีลาไป
ต่างประเทศย่ืนล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับข้ันจนถึงผู้ว่า 
ราชการวังหวัด
10. การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร(ภริยาตามกฎหมาย) 

วัดล่งใบลาตามลำดับถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ี
ลาภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีคลอดบุตร มีสิทธิลาติดต่อกันได้ไม่ 
เกิน 15 วันทำการ


