การลา (พนักงานส่วนท้องถิ่น)
กฎหมาย ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
1.1 ประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลฯ หมวดว่าด้วยการลา
1.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลา ของข้าราชการ พ.ศ. 2555
1.3 พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี
บาเหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5)
1.4 มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
ประเภทการลา มี 11 ประเภท ได้แก่
1. ลาป่วย (60)
2.ลาคลอดบุตร (90)
2.3 ลากิจส่วนตัว (30)
2.4 ลาพักผ่อน (10)
2.5 ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮจั ย์
(120)
2.6 ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการ
เตรียมพล
2.7 ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ
วิจัย
2.8 ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
2.9 ลาติดตามคูส่ มรส
2.10 ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร (ไม่เกิน
15 วัน)
2.11 ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ (ไม่เกิน
12 ด.)
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัย
1. ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับจนถึงหัวหน้า ส่วนราชการเพื่อ
พิจารณาอนุญาต
2. เป็นผู้พ้นกาหนดเวลาทดลองปฏิบัติ
ราชการแล้ว 3. ให้ได้รับเงินเดือนระหว่าง
ลาไม่เกิน 4 ปี

ผู้มีอำนำจอนุญำต
นำยก อปท.
-ลาป่วย
-ลาพักผ่อน
-ลาคลอดบุตร
-ลากิจส่วนตัว
-ลาติดตามมคู่สมรส (ปมท.)
-ลาอุปสมบท
–ลาเข้ารับการตรวจเลือก
-ลาศึกษา/ฝึกอบรม (ใน
ประเทศและต่างประเทศ)
-ลาไปปฏิบัติงานในองค์กร
ระหว่างประเทศ (รมต.มท)

ปลัด อปท.
-ลาป่วย (60วัน)
-ลากิจส่วนตัว (30วัน)
–ลาคลอดบุตร
-ลาพักผ่อน

ผอ.กองหรือ
หัวหน้ำส่วน
รำชกำร
-ลาป่วย (30วัน)
-ลากิจส่วนตัว (15วัน)
–ลาคลอดบุตร
-ลาพักผ่อน

ลาคลอดบุตร
1. เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อน
หรือในวันที่ลา เว้นแต่ ไม่สามารถลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่น
ลาแทนก็ได้ แต่เมือ่ ลงชื่อได้แล้วให้จัดส่งใบลาโดยเร็ว
2. ได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ 90 วัน 3. ไม่ต้องมีใบรับรอง

แพทย์ 2. ได้รับเงินเดือนครั้งหนึง่ ได้ 90 วัน
3. ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
ลากิจส่วนตัว
1. เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
จนถึงผูม้ ีอานาจอนุญาต และเมื่อ
ได้รับอนุญาตจึงจะหยุดราชการได้
เว้นแต่ มีเหตุจาเป็น ไม่สามารถรอ
ได้ ให้เสนอใบลาพร้อมเหตุผลความ
จาเป็นแล้ว หยุดราชการไปก่อนได้
2. ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน
45 วัน เว้นแต่ ในปีแรก ที่เข้ารับ
ราชการได้รบั เงินเดือนระหว่างไม่
เกิน 15 วัน
3. ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่อง
จากการลาคลอดบุตร ได้ไม่เกิน
150 วัน โดยไม่ได้รับเงินเดือน

อุปสมบทหรือประกอบพิธฮี ัจย์
1. ตั้งแต่เริ่มรับราชการ ยังไม่เคยอุปสมบท
หรือประกอบพิธีฮจั ย์
2. เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มี
อานาจอนุญาต ก่อนวันอุปสมบท/วันเดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า 60 วัน
3. ต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจย์ภายใน 10 วัน
4. ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการภายใน
5 วัน นับแต่ วันลาสิกขาหรือเดินทางกลับจาก
ไปประกอบพิธีฮัจย์ทั้งนี้ จะต้อง นับรวมอยู่
ภายในระเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา
5. รับราชการไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี 6. ได้รับ
เงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 120 วัน

ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
1. ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจอนุญาต เพื่อพิจารณา
อนุญาต ก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วันนับแต่วันทีค่ ลอด บุตร
2. ลาได้ครัง้ หนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วัน
3. ได้รับเงินเดือนระหว่างลา โดยต้องลาภายใน 30 วัน นับแต่ภริยา คลอดบุตร
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ลาพักผ่อน
1. เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาต จึงจะหยุด
ราชการได้
2. มีสิทธิลาพักผ่อนได้ 10 วัน เว้นแต่ บรรจุเข้ารับราชการ ยังไม่ถึง 6 เดือน
2.1 สะสมวันลาได้ไม่เกิน 20 วัน
2.2 รับราชการไม่น้อยกว่า 10 ปี สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วัน 3. พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา และมีวันหยุดภาค การเรียนหากได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการเรียน
เกินกว่า วันลาพักผ่อน จะไม่มีสิทธิลาพักผ่อน
ลาป่วย
1. เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มี
อานาจอนุญาตก่อน หรือในวันที่ลา เว้นแต่
ในกรณีจาเป็น จะเสนอใบลาในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
2. การลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมี
ใบรับรองแพทย์
3. การลาป่วยไม่ถงึ 30 วัน ผู้บังคับบัญชา
จะสั่งให้มีใบรับรอง แพทย์ประกอบก็ได้ 4.
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ 60-120 วัน

ลาติดตามคู่สมรส
1. ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึง
ปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาอนุญาต
2. ลาได้ไม่เกิน 2 ปี กรณีจาเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อ
ได้อีก 2 ปี เมื่อรวมไม่เกิน 4 ปี ถ้าเกิน 4 ปีให้ลาออก
3. ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา

ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
1. ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกให้รายงานลาต่อ ผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการ
ตรวจเลือก ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ส่วนที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล ให้รายงาน
ลา ต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียก
2. ให้เข้ารับการตรวจเลือก/เข้ารับการเตรียมพล ตามวันเวลา ในหมายเรียกนั้น โดยไม่
ต้องรอรับสั่งอนุญาต
3. ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการภายใน 7 วัน นับแต่พ้นจากการเข้ารับการตรวจ
เลือก 4. ได้รับเงินเดือนระหว่างลา

ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
1. ข้าราชการที่ได้อันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูก ประทุษร้าย
เพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
2. ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจอนุญาตเพื่อพิจารณา อนุญาต
3. ลาได้ครัง้ หนึ่งได้ตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 12 เดือน
4.หลักสูตรที่สว่ นราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรการกุศลที่ได้รับการ รับรองจาก
หน่วยงาน ทางราชการ เป็นผู้จดั
5. ได้รับเงินเดือนระหว่างลาทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 12 เดือน

ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
1. ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
จนถึงรัฐมนตรี เจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาอนุญาต
2. ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่ ได้รบั
เงินเดือน จากองค์การระหว่างประเทศต่างกว่า
เงินเดือนของทางราชการ ให้สมทบส่วนต่าง
ดังกล่าว
3. ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัตงิ านภายใน 15 วัน
นับแต่วันครบ กาหนดเวลา
4. ให้รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้รัฐมนตรีเจ้า
สังกัดทราบ ภายใน 30 วัน

1.การนับวันลา ให้นับตามปีงบประมาณ
2.ให้นับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน รวมเป็นวันลาด้วย เฉพาะการนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการ
(1) เสนอและจัดส่งใบลา (2) อนุญาตให้ลา (3) คานวณวันลา ได้แก่ วันลาป่วยตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการฯ วันลา
คลอดบุตร ,วันลาอุปสมบท/พิธีฮัจย์,วันลาไปศึกษา/อบรม , วันลาเข้ารับการตรวจ เลือก/เตรียมพล ,วันลาไปปฏิบัติงานใน
องค์กรระหว่างประเทศ ,วันลาติตามคู่สมรส และลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
สาหรับวันลาป่วยซึ่งมิใช่วันลาป่วยตาม (3) ,วันลากิจส่วนตัว, วันลาพักผ่อน และวันลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรให้นับ
เฉพาะวันทาการ
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