
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 

โครงการส่งเสริมการ
จดัการเรียนรู้ในองคก์ร  นายก อปท. มีอ านาจพิจารณาอนุญาตไดทุ้กต าแหน่ง 

และอนุญาตใหล้าไดทุ้กประเภทตามท่ีเห็นสมควร 
 ปลดั อปท. มีอ านาจพิจารณาอนุญาตการลาให้

พนกังานส่วนทอ้งถ่ินทุกต าแหน่งลาดงัน้ี 
                     1. ลาป่วย อนุญาตไดไ้ม่เกิน  120 วนั 
                     2. ลากิจส่วนตวั อนุญาตไดไ้ม่เกิน 45 วนั 
                    3. มีอ านาจพิจารณาใหล้าคลอดบุตร 
                    4. มีอ านาจพิจารณาอนุญาตใหล้าไปช่วยเหลือภริยา
ท่ีคลอดบุตร 
         5. มีอ านาจพิจารณาอนุญาตใหล้าพกัผอ่น 
 ผอ.ส านัก/ผอ.กอง/หัวหน้าส านัก/หรือหัวหน้าส่วน

ราชการอ่ืนทีเ่ทยีบเท่ากอง มอี านาจพจิารณา ดงันี้ 
           1. ลาป่วย อนุญาตไดไ้ม่เกิน  60 วนั 
                      2. ลากิจส่วนตวั อนุญาตไดไ้ม่เกิน 30 วนั 
                     3. มีอ านาจพิจารณาใหล้าคลอดบุตร 
                     4. มีอ านาจพิจารณาอนุญาตใหล้าไปช่วยเหลือ
ภริยาท่ีคลอดบุตร 
          5. มีอ านาจพิจารณาอนุญาตใหล้าพกัผอ่น 
 หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าส่วนราชการทีเ่ทยีบเท่าฝ่าย มี

อ านาจพจิารณา ดงันี ้
          1. ลาป่วย อนุญาตไดไ้ม่เกิน  30 วนั 
                      2. ลากิจส่วนตวั อนุญาตไดไ้ม่เกิน 15 วนั 
                     3. มีอ านาจพิจารณาใหล้าคลอดบุตร 
                     4. มีอ านาจพิจารณาอนุญาตใหล้าไปช่วยเหลือ
ภริยาท่ีคลอดบุตร 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตการ
ลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น  

งานบริหารงานบุคคล  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระแกว้ 

อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 



การลาแบ่งออกเป็น ๑๑ ประเภท คือ  

    ๑) ลาป่วย 
    ๒) ลาคลอดบุตร 
    ๓) 
ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร*** 
    ๔) ลากิจส่วนตวั 
    ๕) ลาพกัผอ่น 
    ๖) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย ์
    ๗) ลาเขา้รับการตรวจเลือก หรือเขา้รับการเตรียมพล 
    ๘) ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบติัการวจิยั หรือดูงาน 
    ๙) ลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 
  ๑๐) ลาติดตามคู่สมรส 
    ๑๑) ลาไปฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นอาชีพ (ขอ้๑๗) 

       การนบัวนัลา เพ่ือประโยชน์ในการเสนอ หรือจดัส่ง
ใบลา อนุญาตใหล้า และค านวณวนัลา ใหน้บัต่อเน่ืองกนัโดย
นบัวนัหยดุราชการท่ีอยูใ่นระหวา่งวนัลาประเภทเดียวกนัรวม
เป็นวนัลาดว้ย เวน้แต่ การนบัเพ่ือประโยชน์ในการค านวณ
วนัลาส าหรับวนัลาป่วยท่ีมิใช่วนัลาป่วยตามกฎหมายวา่ดว้ย
การสงเคราะห์ขา้ราชการผูไ้ดรั้บอนัตราย หรือเจ็บป่วยเพราะ
เหตปุฏิบติัราชการ วนัลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร วนั
ลากิจส่วนตวั และวนัลาพกัผอ่น ใหน้บัเฉพาะวนัท าการ   

ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 

โทรศพัท:์ 555-555-5555 
โทรสาร: 555-555-5555 

อีเมล: someone@example.com 

ท่ีอยูธุ่รกิจหลกั 
ท่ีอยูบ่รรทดัท่ี 2 
ท่ีอยูบ่รรทดัท่ี 3 
ท่ีอยูบ่รรทดัท่ี 4 

HEAVEN KILLERS RELEASE GROUP 

 ขา้ราชการท่ีประสงคจ์ะลาป่วย ใหเ้สนอหรือจดัใบลาต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั ก่อนหรือในวนัท่ีลา เวน้แต่ กรณี
จ าเป็นจะเสนอหรือจดัใบลาในวนัแรกท่ีมาปฏิบติัราชการก็
ได ้(ขอ้๑๘วรรค๑)  

 การลาป่วยตั้งแต่ ๓๐ วนัข้ึนไป ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์(ขอ้
๑๘วรรค ๓)  

 การลาคลอดบุตร จะลาในวนัท่ีคลอด ก่อน หรือหลงัวนัท่ี
คลอดบุตรก็ได ้แต่เม่ือรวมวนัลาแลว้ตอ้งไม่เกิน ๙๐ วนั (ขอ้
๑๙ วรรค ๒)  

 ขา้ราชการท่ีลาคลอดบุตรแลว้ หากตอ้งการจะลากิจเพ่ือเล้ียง
ดูบุตร ใหมี้สิทธิลาต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน 
๑๕๐ วนัท าการ โดยไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 

 การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ตอ้งเป็นภริยาโดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย และใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาก่อนหรือในวนัท่ี
ลาภายใน ๙๐ วนั นบัแต่วนัท่ีคลอดบุตร และใหมี้สิทธิลาได้
คร้ังหน่ึงติดต่อกนัไม่เกิน ๑๕ วนัท าการ (ขอ้ ๒๐)  

 ขา้ราชการบรรจุคร้ังแรกลาพกัผอ่นในปีงบประมาณหน่ึงได ้
๑๐ วนัท าการ เวน้แต่ ในปีนั้นเขา้รับราชการยงัไม่ถึง ๖ เดือน 
(ขอ้ ๒๓(๑))  

 การสะสมวนัลาพกัผอ่นจากปีท่ีแลว้ รวมกบัปีปัจจุบนัตอ้ง
ไม่เกิน ๒๐ วนัท าการ แต่ส าหรับผูท่ี้รับราชการติดต่อกนั
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ ปี ใหส้ะสมไดร้วมกนัปีปัจจุบนัไม่
เกิน ๓๐ วนัท าการ (ขอ้ ๒๔)  

 การลาพกัผอ่น จะตอ้งไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะ
หยดุราชการได ้(ขอ้๒๖)  

 กรณีการลาติดตามคู่สมรส ผูมี้อ  านาจพิจารณา
อนุญาตใหล้าไดไ้ม่เกิน๒ปี หรือกรณีจ าเป็นให้
ลาต่อไปไดอี้ก ๒ ปี รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน ๔ ปี ถา้
เกิน ๔ ปีใหล้าออกจากราชการ (ขอ้๓๖)  

 ขา้ราชการท่ีไดรั้บอนัตราย หรือป่วยเจ็บ เพราะ
เหตปุฏิบติัราชการในหนา้ท่ี หรือถูกประทุษร้าย
เพราะเหตุกระท าการตามหนา้ท่ี จนตกเป็นผู ้
ทุพพลภาพหรือพิการ หากประสงคจ์ะลาไปเขา้
รับการฝึกอบรมหลกัสูตรเก่ียวกบัการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
หรือจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ ใหล้าไดค้ร้ัง
หน่ึงตามระยะเวลาท่ีก าหนดในหลกัสูตร แต่ไม่
เกิน ๑๒ เดือน (ขอ้๓๙วรรค๑)  


