
สิทธิประโยชน์ในการลาของพนักงานจ้าง                   
1. การลาป่วย                                                                                            
1. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ           บุตรได้ไม่เกิน 90 วัน โดยจะได้รับค่าจ้างในระหว่างลา             

ใน 1 ปี มีสิทธลิาปุวยปกติได้ไม่เกิน 60 วันท าการ    ไม่เกินเกิน 45 วัน เว้นแต่การจ้างในปแีรกถ้าไม่ครบ 7 เดือน 

2. พนักงานจ้างทั่วไป ใน 1 ปี มีสิทธิลาปุวยได้ไม่เกิน 15   ไม่ได้รับค่าจา้งในระหว่างลา 

วันท าการ        5. การลาอุปสมบท 
3. ลาปุวยให้ย่ืนใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน หากลาปุวย   1. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  

เกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย ์    มีสิทธิลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 120 วัน โดยได้รับค่าจา้งใน         ส านกังานปลดั 

2. การลากจิส่วนตัว       ระหว่างการลาเว้นแต่ในปีแรกที่จา้งไม่ได้จ้างในระหว่างลา       องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสระแกว้ 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ   2. การย่ืนใบลาอุปสมบทให้ย่ืนล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่า   อ าเภอทา่ศาลา  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 ใน 1 ปี มีสิทธลิากิจได้ไม่เกนิ 45 วันท าการ ยกเว้นปีแรก   60 วัน                          โทร 075-375162 
ที่เข้าปฏิบตัิงานมีสิทธิลาได้เกิน 15 วันท าการ    3. พนักงานจ้างทั่วไปไม่มีสทิธิลาอุปสมบท 

2. ลากิจส่วนตัวให้ย่ืนใบลาก่อนล่วงหน้าเมื่อได้รับอนุญาต   6. การลาเพ่ือตรวจคดัเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับ 

แล้วจึงจะลาได้       การระดมพล เข้าฝึกวิชาทหารฯ 
3. พนักงานจ้างทั่วไปไม่มีสทิธิลากิจส่วนตัว    1. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

3. การลาพกัผ่อน       มีสิทธิลาได้ตามระยะเวลาที่เข้าฝึก โดยไดรั้บค่าจา้งในระหว่าง 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ   ลา 

โดยจะต้องผ่านการประเมินผลปฏิบัตงิานในรอบ 6 เดือน   2. พนักงานจ้างทั่วไป มีสิทธิลาได้โดยได้รับค่าจา้งระหว่าง 

ก่อน        ลาไม่เกิน 30 วัน 

2. พนักงานจ้างทั่วไป ใน 1 ปี มีสิทธพิักผ่อนได้ 10 วัน    3. พนักงานจ้าง ตามข้อ 1 และข้อ 2 ที่ลาเข้าฝึกฯ และ 

ท าการ         ได้รับเงินเดือนจากกระทรวงกลาโหมจะไม่มีสิทธิได้รับค่าจา้ง 

3. การย่ืนใบลาพักผ่อนให้ย่ืนล่วงหนา้ก่อน 3 วันเมื่อได้รับ     

อนุญาตแล้วจงึลาได ้

4. การลาคลอดบุตร 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ   

พิเศษมีสิทธิลาคลอดบตุรได้ไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับค่าจา้ง 

2. พนักงานจ้างทั่ว ไปทีป่ฏิบัติงานต่อเนื่อง มีสิทธิลาคลอด 

 

 

 

 

งานบริหารงานบคุคล 



การลาของพนกังานส่วนต าบล     4. การลากจิส่วนตัว       2. ลาไปต่างประเทศ ย่ืนใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

ได้แบ่งการลาออกเป็น 11 ประเภท คือ     1. ลากิจส่วนตัวย่ืนล่วงหนา้ต่อผู้บังคบับัญชา 3 วัน    เมือ่นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลอนุญาตแล้วให้รายงาน 

1. การลาปุวย       หรือย่ืนวันแรกที่ปฏบิัติราชการก็ได้     ผู้วา่ราชการจังหวัดด้วย 

2. การลาคลอดบุตร        2. ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร มีสิทธิ์ลาได้ 45 วนั    9. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
3. ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร     โดยได้รับเงินเดือน        1. การลาไปปฏิบัตงิานในองค์การระหว่างประเทศ ม ี2 ประเภท 

4. การลากิจส่วนตัว       3. ลากิจส่วนตัวนับรวมกันลาปุวย ลาได้ไม่เกิน 23 วัน   2. การย่ืนใบลาให้ย่ืนล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถงึ 

5 การลาพักผ่อน       ในรอบคร่ึงป ีหากลากิจส่วนตัวรวมกบัการลาปุวยเกิน   ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพจิารณา 

6. การอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์    23 วัน ไม่สิทธิ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน     10. การลาติดตามคู่สมรส 

7. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรยีมพล   5. การลาพกัผ่อน       - ลาติดตามคู่สมรสมีสิทธิลาได ้2 ป ีแต่ไม่เกิน 4 ป ีถ้าเกิน 

8. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย   1. สิทธิในการลาพกัผ่อนประจ าปี ได ้10 วันท าการ    4 ปี ให้ลาออกจากราชการ  

9. การลาไปปฏิบัตงิานในองค์การระหว่างประเทศ    (ยกเว้นผู้บรรจุเข้ารับราชการคร้ังแรกที่ยังไม่ผ่านการทดลองราชการ)  11. การลาไปฟืน้ฟสูมรรถภาพดา้นอาชพี 

10. การลาติดตามคู่สมรส       2. ลาพักผ่อนประจ าปี 10 วันท าการ หากผู้ใดลาไม่ครบตามจ านวน  - พนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับอันตรายหรือเจ็บปุวยเพราะ 

11. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ     ก็ให้สะสมวันที่ไม่ได้ลารวมเข้ากับปีตอ่ ๆ ไป    เหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะ 

                     สิทธิประโยชน์ในการลา     ตัวอย่างเช่น ป ี2557 ลาไป 2 วัน เหลอื 8 วัน น า 8 วันที่เหลือ   เหตุกระท าการตามหน้าที่จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพลภาพหรือ 

     ของพนักงานส่วนต าบล / ลูกจ้างประจ า     ไปสะสมในป ี2558 รวมกับลาพกัผ่อนประจ าปี 2558    พิการมีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพคร้ังหนึง่ 

1. การลาป่วย       ที่ได ้10 วัน รวมวันลาเท่ากบั 18 วันท าการ     ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหลักสูตรที่ประสงค์จะลา 

1. ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาเป็นเวลานานไม่คราวเดียวหรือ    3. ส าหรับผูรั้บราชการติดต่อกันมาไม่นอ้ยกว่า 10 ป ี   แต่ไม่เดิน 12 เดือน 

หลายคราวรวมกันไม่เกนิ 60 วันท าการ มีสิทธิได้รับเลื่อน   มีสิทธิ์น าวันลาพกัผ่อนมาสะสมรวมกบัลาพักผ่อนประจ าปี 

ขั้นเงินเดือนและค่าจ้างปกติในรอบคร่ึง ปีหรือ 6 เดือน   ในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันท าการ  

2. ลาปุวย (และลากิจ) ไม่เกิน 23 วัน มีสิทธิได้รับการ    4. ลาพักผ่อนให้ย่ืนใบลาก่อนล่วงหนา้ (3 วัน) เมื่อได้รับอนุญาตจาก 

เลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจา้งปกติในรอบคร่ึง ปีหรือ 6 เดือน    หัวหน้าส่วนราชการ แล้วจงึลาได ้

3. การลาปุวยตั้งแต ่3 วันขึน้ไปต้องมใีบรับรองแพทย์    6. การลาอุปสมบท 
4. การย่ืนใบลาปุวย ให้ย่ืนก่อนล่วงหน้า (กรณีทีแ่พทยน์ัด)   1. ลาอุปสมบทให้ย่ืนใบลาก่อนล่วงหน้าต่อผู้บังคับบญัชาตามล าชั้น 

หรือย่ืนในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ     จนถึงนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเป็นผู้อนุญาต ไม่น้อยกว่า 60 วัน 
5. การลาปุวยให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชัน้จนถงึ   2. สิทธิ์ในการลาอุปสมบท ลาได้ไม่เกิน 120 ว ั

หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุญาต     7. การลาเข้ารับการคดัเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

2. การคลอดบุตร       1. เมื่อมีหมายเรียกให้รายงานผลต่อผู้บังคับบญัชาก่อน 
1. การลาคลอดบุตรมีสิทธิได้ไม่เกิน 90 วัน     ล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 48 ชั่วโมง 

2. การลาคลอดบุตรให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น   2. เมื่อครบก าหนดการลาไปทหารแลว้ ให้รายงานกลับเขา้ 

3. การลาไปชว่ยเหลอืภริยาทีค่ลอดบตุร     ปฏิบัติราชการตามปกติภายใน 7 วัน 

-ให้เสนอหรือจัดสง่ใบลาต่อผู้บังคับบญัชาตามล าดับจนถงึผู้ม ี  8. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวจิัย 

อ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที ่  1. ลาภายในประเทศ ย่ืนใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  

คลอดบุตรซึง่ลาได้คร้ังหนึง่ติดต่อกันไม่เกิน 15 วันท าการ   จนถึงนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเป็นผู้อนุญาต 



 

 

 


