
การลาของพนักงานสวนตำบล 
ไดแบงการลาออกเปน 9  ประเภท  คือ 

1.  การลาปวย 
2.  การลาคลอดบุตร 
3.  การลากิจสวนตวั 
4.  การลาพักผอน 
5.  การอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 
6.  การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
7.  การลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรอืปฏิบัติการวิจัย 
8.  การลาไปปฏิบัตงิานในองคการระหวางประเทศ 
9.  การลาติดตามคูสมรส 

สิทธิประโยชนในการลา 
ของพนักงานสวนตำบล / ลูกจางประจำ 

1.  การลาปวย 
1.  ลาปวยซึ่งจำเปนตองรักษาเปนเวลานานไมคราวเดียวหรือ
หลายคราวรวมกันไมเกิน  60  วันทำการ  มีสิทธิไดรับเลื่อนขั้น
เงินเดือนและคาจางปกติในรอบครึ่งปหรือ  6  เดือน 
2.  ลาปวย  (และลากิจ)  ไมเกิน  23  วัน  มีสิทธิไดรับการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนและคาจางปกติในรอบครึ่งปหรือ  6  เดือน 
3.  การลาปวยตัง้แต  3  วันข้ึนไปตองมีใบรับรองแพทย 
4.  การย่ืนใบลาปวย  ใหย่ืนกอนลวงหนา (กรณีที่แพทยนัด)หรอื
ยื่นในวันแรกที่มาปฏิบติัราชการ 
5.  การลาปวยใหเสนอตอผูบงัคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึง
หัวหนาสวนราชการ  เปนผูอนุญาต 
2.  การคลอดบุตร 
1.  การลาคลอดบุตรมีสิทธิไดไมเกิน 90 วัน 
2.  การลาคลอดบุตรใหเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลำดบัชัน้
จนถึงปลดั อบต.เปนผูอนุญาต 
3.  การลากิจสวนตัว 
1.  ลากิจสวนตวัย่ืนลวงหนาตอผูบังคับบัญชา  3  วัน   
หรือยื่นวันแรกที่ปฏิบัติราชการก็ได 
2.  ลากิจสวนตวัเพ่ือเลี้ยงดูบุตร  มีสิทธิ์ลาได  45  วัน  
โดยไดรับเงนิเดือน 
 

 
3.  ลากิจสวนตวันบัรวมกันลาปวย  ลาไดไมเกิน  23  วัน   
ในรอบครึ่งป  หากลากิจสวนตัวรวมกับการลาปวยเกิน 
23 วัน  ไมสิทธิ์ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4.  การลาพักผอน 
1.  สิทธิในการลาพักผอนประจำป  ได 10 วันทำการ   
(ยกเวนผูบรรจุเขารับราชการครั้งแรกที่ยังไมผานการทดลอง
ราชการ) 
2.  ลาพักผอนประจำป  10 วันทำการ  หากผูใดลาไมครบตาม
จำนวน  ก็ใหสะสมวนัที่ไมไดลารวมเขากับปตอ ๆ  ไป 
ตัวอยางเชน  ป  2552  ลาไป  2 วัน  เหลือ  8  วัน นำ  8  
วันที่เหลือไปสะสมในป 2553  รวมกับลาพักผอนประจำป 
2553   
ที่ได  10  วัน  รวมวันลาเทากบั  18  วันทำการ 
3.  สำหรับผูรับราชการติดตอกันมาไมนอยกวา  10  ป   
มีสิทธ์ินำวันลาพักผอนมาสะสมรวมกับลาพักผอนประจำป 
ในปปจจบุันไดไมเกิน  30  วันทำการ 
4.  ลาพักผอนใหยื่นใบลากอนลวงหนา  (3 วนั) เมื่อไดรับ
อนุญาตจากหัวหนาสวนราชการ  แลวจึงลาได 
5.  การลาอุปสมบท 
1.  ลาอุปสมบทใหยื่นใบลากอนลวงหนาตอผูบังคับบัญชาตามลำ
ชั้น  จนถึงนายกเทศมนตรีเปนผูอนุญาต  ไมนอยกวา  60  วัน 
2.  สิทธิในการลาอุปสมบท  ลาไดไมเกิน  120  วัน 
6.  การลาเขารับการคัดเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
1.  เมื่อมีหมายเรียกใหรายงานผลตอผูบงัคับบัญชากอนลวงหนา
ไมนอยกวา  48  ชั่วโมง 
2.  เมื่อครบกำหนดการลาไปทหารแลว  ใหรายงานกลบัเขา
ปฏิบัติราชการตามปกติภายใน  7  วัน 
7.  การลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย 
1.  ลาภายในประเทศ  ยื่นใบลาตอผูบังคบับัญชาตามลำดับชั้น
จนถึงนายกเทศมนตรีเปนผูอนญุาต 
2.  ลาไปตางประเทศ  ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น
จนถึงผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุญาต 
 

8.  การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
1.  การลาไปปฏิบัตงิานในองคการระหวางประเทศ  มี  2  
ประเภท 
2.  การย่ืนใบลาใหยื่นลวงหนาตอผูบังคับบัญชาตามลำดบัชัน้
จนถึงผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุญาต  เมื่อไดรับอนุญาตแลว  
จึงจะลาได 
9.  การลาติดตามคูสมรส 
1.  ลาติดตามคูสมรสมีสิทธลิาได  2  ป  แตไมเกิน  4  ป 
2.  การย่ืนใบลากรณีลาภายในประเทศใหยื่นลวงหนาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกเทศมนตรี  กรณีลาไป
ตางประเทศย่ืนลวงหนาตอผูบังคบับัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผูวา
ราชการจังหวัด 
 ************************************ 

 
 
 

***สิทธิประโยชนในการลาของพนักงานจาง*** 
1.  การลาปวย 
1.  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
ใน  1  ป  มีสิทธิลาปวยปกติไดไมเกิน  60  วันทำการ 
2.  พนักงานจางทั่วไป  ใน  1  ป  มีสิทธิลาปวยไดไมเกิน  15  
วันทำการ 
3.  ลาปวยใหยื่นใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัตงิาน  หากลาปวยเกิน  
3  วัน  ตองมีใบรับรองแพทย 
2.  การลากิจสวนตัว 
1.  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
ใน  1  ป  มีสิทธิลากิจไดไมเกิน  45  วันทำการ  ยกเวนปแรกที่
เขาปฏิบัติงานมีสทิธิลาไดเกิน  15  วันทำการ 
 
 



2.  ลากิจสวนตวัใหยื่นใบลากอนลวงหนาเมื่อไดรับอนุญาตแลว
จึงจะลาได 
3.  พนักงานจางทั่วไปไมมีสทิธลิากิจสวนตัว 
3.  การลาพักผอน 
1.  พนักงานจางตามภารกิจ  พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษโดย
จะตองผานการประเมนิผลปฏิบติังานในรอบ  6  เดือนกอน 
2.  พนักงานจางทั่วไป  ใน  1 ป  มีสิทธิพักผอนได  10  วนั 
ทำการ 
3.  การย่ืนใบลาพักผอนใหย่ืนลวงหนากอน  3  วันเม่ือไดรับ
อนุญาตแลวจงึลาได 
4.  การลาคลอดบุตร 
1.  พนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
มีสิทธิลาคลอดบุตรไดไมเกิน  90  วัน  โดยไดรับคาจาง 
2.  พนักงานจางทั่วไปที่ปฏิบัติงานตอเนื่อง  มีสิทธิลาคลอดบุตร
ไดไมเกิน   90   วัน   โดยจะไดรบัคาจางในระหวางลาไมเกิน  
45  วัน  เวนแตการจางในปแรกถาไมครบ  7  เดือน  ไมไดรบั
คาจางในระหวางลา 
5.  การลาอุปสมบท 
1.  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษมี
สิทธิลาอุปสมบทไดไมเกิน  120  วัน  โดยไดรับคาจางใน
ระหวางการลาเวนแตในปแรกที่จางไมไดจางในระหวางลา 
2.  การย่ืนใบลาอุปสมบทใหย่ืนลวงหนากอนไมนอยกวา   
60  วัน 
3.  พนักงานจางทั่วไปไมมีสทิธลิาอุปสมบท 
6.  การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร  เขารับการ
ระดมพล  เขาฝกวิชาทหารฯ 
1.  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษมี
สิทธิลาไดตามระยะเวลาที่เขาฝก โดยไดรับคาจางในระหวางลา 
2.  พนักงานจางทั่วไป  มีสิทธลิาไดโดยไดรบัคาจางระหวางลาไม
เกิน  30  วัน 
3.  พนักงานจาง  ตามขอ  1  และขอ  2  ที่ลาเขาฝกฯ  และ
ไดรับเงินเดือนจากกระทรวงกลาโหมจะไมมสีิทธิไดรับคาจาง
ระหวางลา 
      ********************************* 

 
 

       
คูมือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา 

 
 
 
 
 

 
 

สำนักงานปลัด 
โทร.  034-261745 

โทรสาร.034-261745 


