***สิ ทธิประโยชน์ ในการลาของพนักงานจ้ าง***
1. การลาป่ วย
1. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษใน
1 ปี มีสิทธิ ลาป่ วยปกติได้ไม่เกิน 60 วันทาการ
2. พนักงานจ้างทัว่ ไป ใน 1 ปี มีสิทธิ ลาป่ วยได้ไม่เกิน 15 วัน
ทาการ
3. ลาป่ วยให้ยื่นใบลาในวันแรกที่มาปฏิบตั ิงาน หากลาป่ วยเกิน
3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์
2. การลากิจส่ วนตัว
1. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษใน
1 ปี มีสิทธิ ลากิจได้ไม่เกิน 45 วันทาการ ยกเว้นปี แรกที่เข้า
ปฏิบตั ิงานมีสิทธิ ลาได้เกิน 15 วันทาการ
2. ลากิจส่ วนตัวให้ยื่นใบลาก่อนล่วงหน้าเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
จึงจะลาได้
3. พนักงานจ้างทัว่ ไปไม่มีสิทธิ ลากิจส่ วนตัว
3. การลาพักผ่ อน
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษโดย
จะต้องผ่านการประเมินผลปฏิบตั ิงานในรอบ 6 เดือนก่อน
2. พนักงานจ้างทัว่ ไป ใน 1 ปี มีสิทธิ พกั ผ่อนได้ 10 วัน
ทาการ
3. การยื่นใบลาพักผ่อนให้ยื่นล่วงหน้าก่อน 3 วันเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงลาได้
4. การลาคลอดบุตร
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษมี
สิ ทธิ ลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับค่าจ้าง
2. พนักงานจ้างทัว่ ไปที่ปฏิบตั ิงานต่อเนื่ อง มีสิทธิ ลาคลอดบุตร
ได้ไม่เกิน 90 วัน โดยจะได้รับค่าจ้างในระหว่างลาไม่เกิน

45 วัน เว้นแต่การจ้างในปี แรกถ้าไม่ครบ 7 เดือน ไม่ได้รับ
ค่าจ้างในระหว่างลา
5. การลาอุปสมบท
1. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษมี
สิ ทธิ ลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 120 วัน โดยได้รับค่าจ้างใน
ระหว่างการลาเว้นแต่ในปี แรกที่จา้ งไม่ได้จา้ งในระหว่างลา
2. การยื่นใบลาอุปสมบทให้ยื่นล่วงหน้าก่อนไม่นอ้ ยกว่า
60 วัน
3. พนักงานจ้างทัว่ ไปไม่มีสิทธิ ลาอุปสมบท
6. การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ ารับราชการทหาร เข้ ารับการ
ระดมพล เข้ าฝึ กวิชาทหารฯ
1. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษมี
สิ ทธิ ลาได้ตามระยะเวลาที่เข้าฝึ ก โดยได้รับค่าจ้างในระหว่างลา
2. พนักงานจ้างทัว่ ไป มีสิทธิ ลาได้โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลา
ไม่เกิน 30 วัน
3. พนักงานจ้าง ตามข้อ 1 และข้อ 2 ที่ลาเข้าฝึ กฯ และได้รับ
เงินเดือนจากกระทรวงกลาโหมจะไม่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างระหว่าง
ลา
*********************************

คู่มือการบริหารงานบุคคล
เกีย่ วกับวันลา

สานักปลัด อบต.หนองแก้ ว
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

การลาของพนักงานองค์ การบริหารส่ วนตาบล
ได้ แบ่ งการลาออกเป็ น 9 ประเภท คือ
1. การลาป่ วย
2. การลาคลอดบุตร
3. การลากิจส่ วนตัว
4. การลาพักผ่อน
5. การอุปสมบทหรื อการลาไปประกอบพิธีฮจั ย์
6. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรื อเข้ารับการเตรี ยมพล
7. การลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั
8. การลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
9. การลาติดตามคู่สมรส
สิ ทธิประโยชน์ ในการลา
ของพนักงานองค์ การบริหารส่ วนตาบล
1. การลาป่ วย
1. ลาป่ วยซึ่ งจาเป็ นต้องรักษาเป็ นเวลานานไม่คราวเดียวหรื อ
หลายคราวรวมกันไม่เกิน 60 วันทาการ มีสิทธิ ได้รับเลื่อนขั้น
เงินเดือนและค่าจ้างปกติในรอบครึ่ งปี หรื อ 6 เดือน
2. ลาป่ วย (และลากิจ) ไม่เกิน 23 วัน มีสิทธิ ได้รับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนและค่าจ้างปกติในรอบครึ่ งปี หรื อ 6 เดือน
3. การลาป่ วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์
4. การยื่นใบลาป่ วย ให้ยื่นก่อนล่วงหน้า (กรณี ที่แพทย์นดั )หรื อ
ยื่นในวันแรกที่มาปฏิบตั ิราชการ
5. การลาป่ วยให้เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึง
หัวหน้าส่ วนราชการ เป็ นผูอ้ นุญาต
2. การคลอดบุตร
1. การลาคลอดบุตรมีสิทธิ ได้ไม่เกิน 90 วัน

2. การลาคลอดบุตรให้เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น
จนถึงปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นผูอ้ นุญาต
3. การลากิจส่ วนตัว
1. ลากิจส่ วนตัวยื่นล่วงหน้าต่อผูบ้ งั คับบัญชา 3 วัน
หรื อยื่นวันแรกที่ปฏิบตั ิราชการก็ได้
2. ลากิจส่ วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร มีสิทธิ์ ลาได้ 45 วัน
โดยได้รับเงินเดือน
3. ลากิจส่ วนตัวนับรวมกันลาป่ วย ลาได้ไม่เกิน 23 วัน
ในรอบครึ่ งปี หากลากิจส่ วนตัวรวมกับการลาป่ วยเกิน
23 วัน ไม่สิทธิ์ ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
4. การลาพักผ่ อน
1. สิ ทธิ ในการลาพักผ่อนประจาปี ได้ 10 วันทาการ
(ยกเว้นผูบ้ รรจุเข้ารับราชการครั้งแรกที่ยงั ไม่ผา่ นการทดลอง
ราชการ)
2. ลาพักผ่อนประจาปี 10 วันทาการ หากผูใ้ ดลาไม่ครบตาม
จานวน ก็ให้สะสมวันที่ไม่ได้ลารวมเข้ากับปี ต่อ ๆ ไป
ตัวอย่ างเช่ น ปี 2555 ลาไป 2 วัน เหลือ 8 วัน นา 8 วันที่
เหลือไปสะสมในปี 2556 รวมกับลาพักผ่อนประจาปี 2556
ที่ได้ 10 วัน รวมวันลาเท่ากับ 18 วันทาการ
3. สาหรับผูร้ ับราชการติดต่อกันมาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
มีสิทธิ์ นาวันลาพักผ่อนมาสะสมรวมกับลาพักผ่อนประจาปี
ในปี ปั จจุบนั ได้ไม่เกิน 30 วันทาการ
4. ลาพักผ่อนให้ยื่นใบลาก่อนล่วงหน้า (3 วัน) เมื่อได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าส่ วนราชการ แล้วจึงลาได้
5. การลาอุปสมบท
1. ลาอุปสมบทให้ยื่นใบลาก่อนล่วงหน้าต่อผูบ้ งั คับบัญชาตาม
ลาชั้น จนถึงนายกเทศมนตรี เป็ นผูอ้ นุญาต ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน

2. สิ ทธิ ในการลาอุปสมบท ลาได้ไม่เกิน 120 วัน
6. การลาเข้ ารับการคัดเลือกหรื อเข้ ารับการเตรี ยมพล
1. เมื่อมีหมายเรี ยกให้รายงานผลต่อผูบ้ งั คับบัญชาก่อนล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 48 ชัว่ โมง
2. เมื่อครบกาหนดการลาไปทหารแล้ว ให้รายงานกลับเข้า
ปฏิบตั ิราชการตามปกติภายใน 7 วัน
7. การลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบัตกิ ารวิจยั
1. ลาภายในประเทศ ยื่นใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น
จนถึงนายกเทศมนตรี เป็ นผูอ้ นุญาต
2. ลาไปต่างประเทศ ยื่นใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น
จนถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูอ้ นุญาต
8. การลาไปปฏิบัตงิ านในองค์ การระหว่ างประเทศ
1. การลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
มี 2 ประเภท
2. การยื่นใบลาให้ยื่นล่วงหน้าต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น
จนถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูอ้ นุญาต เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
จึงจะลาได้
9. การลาติดตามคู่สมรส
1. ลาติดตามคู่สมรสมีสิทธิ ลาได้ 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี
2. การยื่นใบลากรณี ลาภายในประเทศให้ยื่นล่วงหน้าต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกเทศมนตรี กรณี ลาไป
ต่างประเทศยื่นล่วงหน้าต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงผูว้ า่
ราชการจังหวัด
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