คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา
สาหรับข้าราชการ
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คานา

การลาของข้ า ราชการจั ด เป็ น สวั ส ดิ ก ารประเภทหนึ่ ง ที่ ข้ า ราชการได้ รับ นอกเหนื อ จาก
เงินเดือนซึ่งเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลางมีความรู้ความเข้าใจ
และทราบถึงเรื่องดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดทาคู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือน
ระหว่างลา สาหรับข้าราชการ ซึ่งเป็นการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
แนวทางการตอบข้อหารือของสานักนายกรัฐมนตรีที่ได้วางแนวทางการวินิจฉัยไว้
กองการเจ้าหน้าที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้ จะเป็นแนวทางให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลาง
ในการศึกษา ทาความเข้าใจ และรับทราบถึงสิทธิของตนเองเกี่ยวกับการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อน
เงิน เดือนระหว่างลาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นคู่มือสาหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่ าวเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ยินดีและพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะ ติชม
ทุกประการ เพื่อจะได้พิจารณาดาเนินการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

กรมบัญชีกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กรกฎาคม 2560

สารบัญ
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บทที่ 2 การลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา
• วันเวลาทางาน
• ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาต
• การลาช่วงก่อนหรือหลังวันหยุดราชการ
• การลาของข้าราชการที่ได้รับคาสั่งให้ไปช่วยราชการ
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• การไปต่างประเทศระหว่างลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ
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› การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
› การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
› การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
› การลาติดตามคู่สมรส
› การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
• การเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา
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บทที่ 1
บทนา
โดยที่ระเบี ยบสานั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ได้ประกาศ
ใช้ บั ง คั บ เป็ น ระยะเวลาหนึ่ ง และได้ เพิ่ ม เติ ม สิ ท ธิ ก ารลาของข้ า ราชการรวม 2 ประเภท ได้ แ ก่ การลา
ไปช่ ว ยเหลื อ ภริ ย าที่ ค ลอดบุ ต ร และการลาไปฟื้ น ฟู ส มรรถภาพด้ า นอาชี พ และเพิ่ ม สิ ท ธิ ก ารลาพั ก ผ่ อ น
ของข้าราชการที่ป ระจ าการในต่างประเทศ ตลอดจนปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับเกณฑ์การลาไปปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้ส อดคล้องกับพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ ข้าราชการ
ไปทาการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ซึ่งการลานับ เป็นสิทธิของข้าราชการ
ประเภทหนึ่ง แต่ในทางปฏิบัติยังพบปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับความรู้ความเข้า ใจเรื่องสิทธิการลาและจานวน
วันลา รวมถึงการได้รับเงินเดือนและเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา
วัตถุประสงค์
การจัดทาคู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เป็นแนวทางการศึกษา ทาความเข้าใจ และเพื่อให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลางรับทราบถึงสิทธิของตน รวมทั้งยัง
เป็ นคู่มื อส าหรั บผู้ ปฏิ บั ติงานที่ รั บผิ ดชอบในการปฏิ บั ติงานเกี่ยวกับการลา การจ่ ายเงินเดือน และการเลื่ อน
เงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการกรมบั ญชีกลาง เพื่ อให้ มีการปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบที่
กาหนด โดยขอบเขตของเนื้อหาในคู่มือนี้ ประกอบด้วย
- ประเภทการลา สิทธิของข้าราชการผู้ ลา ผู้ มีอานาจอนุญาตการลาแต่ละประเภททั้งส่ วนกลาง
และส่วนภูมิภาค รวมถึงขั้นตอนการลาหรือการส่งเรื่องให้กองการเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- การได้รับเงินเดือนระหว่างลา
- การเลื่อนเงินเดือนระหว่างลาในแต่ละรอบการประเมิน

2
บทที่ 2
การลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา
ระหว่างลา
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
• พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546
• พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539, (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการ
ลาอุปสมบท พ.ศ. 2521
• มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 พฤษภาคม 2544 และวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547
• ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดเวลาทางาน และวันหยุดราชการ
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2502
• ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดเวลาทางาน และวันหยุดราชการ
(ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2506
• ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดเวลาทางาน และวันหยุดราชการ
พ.ศ. 2517
• ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดเวลาทางาน และวันหยุดราชการ
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2555
• ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดเวลาทางาน และวันหยุดราชการ
(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2556
• หนั งสื อส านั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ด่ วนที่ สุ ด ที่ นร 0205/ว 83 ลงวั นที่
11 พฤษภาคม 2544
• หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/ว 38 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547

3
วันเวลาทางาน

วันทางาน
วันจันทร์ – วันศุกร์

วันทางาน

เวลาทางาน
เริ่มทางานตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. หยุดกลางวันเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น.
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดเวลาทางาน และวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2502 และ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2506

วันหยุดราชการ
วันหยุดราชการของไทยอาจแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
1. วันหยุดราชการประจาสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์
2. วันหยุ ดราชการประจ าปี ส่วนใหญ่ จะเป็นวันส าคัญ ของชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย์
ซึ่งรัฐบาลจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าโดยจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน
3. วันหยุดราชการพิเศษ ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะพิจารณากาหนดให้หยุดเป็นคราว ๆ ไป
4. วันหยุดชดเชย
สาหรับจังหวัดปัตตานี สตูล ยะลา นราธิวาส และสงขลา ให้หยุดราชการเพิ่มขึ้นเนื่องในวัน
ตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) 1 วัน และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) 1 วัน เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี อัน เป็ น วัฒ นธรรมท้ องถิ่ น และเปิ ดโอกาสให้ ข้าราชการได้ป ระกอบพิ ธีกรรมทางศาสนาอิส ลาม
ตามสมควรด้วย และให้วันตรุษจีนซึ่งเป็นวันสาคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นวันหยุดราชการประจาปีเพิ่มขึ้น
อีก 1 วัน
วันหยุดชดเชย
วันหยุดราชการประจาปีวันใด ตรงกับวันหยุดราชการประจาสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการ
ประจาปีวันนั้นไปหยุดในวันทางานถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน
เช่น ในปี พ.ศ. 2560 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2560 และวันเข้าพรรษา
ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 จึงหยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 ได้ 1 วันเท่านั้น
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 พฤษภาคม 2544 และวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดเวลาทางานและวันหยุดราชการ พ.ศ. 2517
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดเวลาทางาน และวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2555
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดเวลาทางาน และวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2556
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว 83 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2544
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/ว 38 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547
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ก/กอง งหวัด)
า่ ราชการจั

ในส
ในสัานั
งกัดก/กอง หรือ

เลขานุ
การกรมานัหักวหน้
ผูอ้ านวยการส
/กองาส่วน

เที
บเท่า สานั
/กอง ง
ข้ายราชการทุ
กตกาแหน่

ราชการที
่เรียกกชื
อ่ อย่างอืน่
หัวหน้าสานั
/กอง

ส่ในส
วนราชการประจ
านัก/กอง หรือา

ทีเลขานุ
่มฐี านะเที
ยบเท่หัาวสหน้
านัากส่/วน
การกรม

จัเทีงยหวับเท่
ด อาาเภอหรื
อ
สานัก/กอง

กอง
หัวหน้่เรีายส่กชืวนราชการ
ราชการที
อ่ อย่างอืน่

กิส่งว่ อนราชการประจ
าเภอ
า

ประจ
าจังหวัยดบเท่
นายอ
ที่มฐี านะเที
าสานัาเภอ
ก/

จังหวัด อาเภอหรือ

หรื
อาเภอผู
เ้ ป็นหัวหน้า
กองอปลั
หัวดหน้
าส่วนราชการ

กิง่ อาเภอ

P

P

P

P

P

ในประเทศ ในประเทศ

ปลั
ดกระทรวง
รัฐมนตรี
เจ้าสังกัดหรือ

(ตามที่เห็น (ตามที่เห็น

P

ต่างประเทศ ต่างประเทศ

ข้าราชการทุกตาแหน่ง

P

P

P

ลาติดตามคูส่ มรส
ลาติดตามคูส่ มรส

ลาเข้ารัอบก/
การตรวจเลือก/
ลาเข้ารับการตรวจเลื
ารับการเตรียมพล
เข้ารับการเตรีเข้
ยมพล

ในสังกัด

รันายกรั
ฐมนตรีฐเมนตรี
จ้าสังใกันฐานะ
ด

ลาป่วย

รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือ

P

ลาศึกษา ฝึกอบรมฯ

ลาไปปฏิบัตงิ านใน
ลาไปปฏิบัตงิ านใน
การระหว่างประเทศ
องค์การระหว่องค์
างประเทศ

ลาอุปสมบท/ลาไป
ลาอุปสมบท/ลาไป
ธฮี ัจย์
ประกอบพิธฮี ัจประกอบพิ
ย์

P

ข้าราชการทุกตาแหน่ง

ประเภทการลา

ลาพักผ่อน ลาพักผ่อน

P

นายกรัฐมนตรีในฐานะ

ลาไปช่วยเหลือลาไปช่
ภริยาทีวยเหลื
่ อภริยาที่
คลอดบุตร คลอดบุตร

ผูล้ า

ลาคลอดบุตร ลาคลอดบุตร

ผูม้ อี านาจพิจารณา/อนุญาต

วันอนุญาตครัง้ หนึ่งไม่เกิน
ลากิจส่วนตัว ลากิจส่วนตัว

ผูล้ า

ลาป่วย

ผูม้ อี านาจพิจารณา/อนุญาต

ลาศึกษา ฝึกอบรมฯ

P

P
P

P

(60 วัน)

(30 วัน)

P
(12P
เดือน)
(12 เดือน)

P
(12P
เดือน)
(6 เดือน)

P

P

P

-

P

P

P

-

-

P
(6 เดือน)

P

P

P

-

P

P

P

-

-

P
(6 เดือน)

P

P

P

-

P

P

P

-

-

( (60
120วันวัน) ) (30
(45 วัน)

P

P
(12P
เดือน)
(12 เดือน)

( 120 วัน) (45 วัน)

P

P

(12 เดือน)

P
P

( 120 วัน) (45 วัน)

P

ลาไปฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ลาไปฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพ ด้านอาชีพ

วันอนุญาตครัง้ หนึ่งไม่เกิน

P
(6 เดือน)

P

-

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประจากิ
าจัง่ อหวัาเภอ
ด นายอาเภอ
หัหรืวหน้
อปลัาส่ดอวนราชการประจ
าเภอผูเ้ ป็นหัวหน้า า

ข้าราชการทุกตาแหน่ง

P

P

อประจ
าเภอากิง่ อาเภอ

ในส่วนราชการประจา

(30 วัน)

(15 วัน)

หัวหน้าส่วนราชการประจา

อข้าเภอ
าราชการทุกตาแหน่ง

P

P

อาเภอ

ในส่วนราชการประจา

(30 วัน)

(15 วัน)

อาเภอ

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 8 วรรค 1 ตารางหมายเลข 1 ท้ายระเบียบ
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การลาช่วงก่อน/หลังวันหยุดราชการ

การลาช่ ว งก่ อ นและหลั ง วั น หยุ ด ราชการประจ าสั ป ดาห์ ห รื อ ประจ าปี เพื่ อ ให้ มี วั น หยุ ด
ต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสมและจาเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้
โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการลากิจ ลาพักผ่อน เช่น การลาพักผ่ อน
ในวันศุกร์และวันจันทร์ ซึ่งเป็ นการลาก่อนและหลังช่วงวันหยุดราชการในวันเสาร์และวัน อาทิตย์ หรือกรณี
การลาที่ต่อเนื่องกับวันหยุดราชการประจาปีต่าง ๆ จึงให้เป็นอานาจของผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะใช้
ดุลพินิจอนุญาตให้ลาได้ โดยการอนุญาตดังกล่าวจะต้องมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 8 วรรค 5
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การลาของข้าราชการ
ที่ได้รับคาสั่งให้ไปช่วยราชการ

1. การลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับ
การเตรียมพล ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตของหน่วยงานที่ไปช่วย
ราชการ เช่น กรณีข้าราชการของสานักงานคลังจังหวัด มาช่วยราชการที่กองการพัสดุภาครัฐ ประสงค์จะลา
พักผ่อน ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้อานวยการกองการพัสดุภาครัฐ เช่นเดียวกับข้าราชการกองการพัสดุภาครัฐ
และให้หน่วยงานนั้นรายงานจานวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้นทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
2. การลาประเภทอื่น ได้แก่ การลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอขออนุญาต
ต่อผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตในส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้นั้น
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 9

แนวทางปฏิบัติ
ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน (ช่วยราชการ) จะต้องแก้ไขข้อมูล
ของข้าราชการให้เป็นไปตามหนังสือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ กค 0417.4/325 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560
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การนับวันลา
การนับวันลาให้นับตามปีงบประมาณ และการนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือ จัดส่ง
ใบลา อนุญาตให้ลา และคานวณวันลา ให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภท
เดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย
ยกเว้น การคานวณวันลาสาหรับวันลาป่วย วันลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร วันลากิจส่วนตัว
วันลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันทาการ
ข้ า ราชการที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าไปช่ ว ยเหลื อ ภริ ย าที่ ค ลอดบุ ต ร ลากิ จ ส่ ว นตั ว ซึ่ ง มิ ใ ช่
ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ 22 หรือลาพักผ่อน และหยุดราชการไปยังไม่ครบกาหนด ถ้ามีราชการ
จาเป็นเกิดขึน้ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างลาก็ได้
การลาของข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวัน
มาปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอานาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันเดินทางกลับ
การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทการลานั้น ๆ
ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการ ให้เสนอ
ขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุดก่อน
วันมาปฏิบัติราชการ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 10

ตัวอย่าง
การลาป่วยซึ่งผู้อานวยการกองมีอานาจอนุญาตการลาครั้งหนึ่งไม่เกิน 60 วัน การลาป่วย
ที่ต่อเนื่องกันจะต้องรวมวันหยุดราชการที่อยู่ระหว่างลาเพื่อรวมนับระยะเวลาในการเสนอใบลาว่าอยู่ในอานาจ
การพิจ ารณาของผู้ อานวยการกองหรือไม่ หากนับรวมแล้ วเกิน 60 วัน ผู้ มีอานาจอนุญ าตลา คือ หั วหน้ า
ส่ ว นราชการมิ ใช่ ผู้ อ านวยการกอง จึ งต้ อ งเสนอขออนุ ญ าตการลาต่ อ อธิ บ ดี (หั ว หน้ าส่ ว นราชการ) หรื อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค แต่สาหรับการคานวณวันลาว่า ลาป่วย
มาแล้วกี่วันให้นับเฉพาะวันทาการไม่รวมวันหยุดราชการ
การลาป่ วยหรื อลากิจ ส่ วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกัน
หรือไม่ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอานาจของผู้มีอานาจอนุญาตระดับใด
ให้เสนอใบลาขึ้นไปตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต การที่จะพิจารณาว่าเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันหรือไม่
ให้ พิจารณาดังนี้ เช่น นาย A ป่วยเป็ นมะเร็งต้ องพักรักษาตัวโดยยื่นใบลาป่วยตามใบรับรองแพทย์ 45 วัน
ซึ่งวันที่ 45 ตรงกับวันพุธ ต่อมาแพทย์ให้ลาหยุดต่ออีก 45 วัน กรณีนี้ถือว่าเป็นระเวลาต่อเนื่องกัน ให้นับเป็น
การลาครั้ ง หนึ่ ง จึ ง เท่ า กั บ นาย A ลาป่ ว ย 90 วั น ซึ่ ง เกิ น อ านาจของผู้ อ านวยการกอง ในทางปฏิ บั ติ
จึงต้องยกเลิกใบลาเดิม และยื่นใบลาใบใหม่ 90 วัน เสนออธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่ถ้า
การลาป่วยครั้งแรก 45 วัน วันที่ 45 ตรงกับวันศุกร์ และจะลาป่วยต่ออีก 45 วัน กรณีนี้ไม่ถือว่ามีระยะเวลาต่อเนื่อง
เนื่ องจากมีวัน หยุ ดเสาร์อาทิ ตย์ อานาจในการพิจารณาอนุ ญ าตในการลาป่ว ยอีก 45 วัน (ไม่เกิน 60 วัน )
จึงอยู่ในอานาจของผู้อานวยการกอง
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การไปต่างประเทศระหว่างลา
หรือระหว่างวันหยุดราชการ

• ในระหว่างการลาไม่ว่าประเภทใด ๆ หรือในระหว่างวันหยุดราชการ ถ้าจะไปต่างประเทศ
ระหว่างนั้น ต้องขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จนถึงหัวหน้าส่วนราชการ (อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
สาหรับข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค) และให้ผู้อนุญาตรายงานปลัดกระทรวง
กรณีหัวหน้าส่วนราชการ (อธิบดี) ให้เสนอขออนุญาตต่อปลัดกระทรวง
 ข้าราชการในราชการบริหารส่ วนภูมิภาค (สานักงานคลังจังหวัด) จะไปต่างประเทศที่อยู่
ติดเขตแดนประเทศไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอในท้องที่ที่มีอาณาเขตติดต่อ กับประเทศนั้น ๆ
มี อ านาจอนุ ญ าตให้ ข้ า ราชการในราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าคในสั งกั ด จั งหวั ด หรือ อ าเภอ ไปประเทศนั้ น
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 7 วัน และนายอาเภอมีอานาจอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 3 วัน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 13-14

ผู้มีอานาจอนุญาตการไปต่างประเทศระหว่างลาหรือวันหยุดราชการ
ผู้ลา
ข้าราชการในสังกัด
อธิบดี

ผู้มีอานาจอนุญาตการไปต่างประเทศระหว่างลาหรือวันหยุดราชการ
ที่ปรึกษา/รองอธิบดี*
อธิบดี
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดกระทรวง



-

-

-



*คาสั่งกรมบัญชีกลาง ที่ ก. 176/2557 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 อธิบดีกรมบั ญชีกลางมอบอานาจอนุญาตให้ข้าราชการ ซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศ
ในระหว่างลา หรือในระหว่างวันหยุดราชการ ในหน่วยงานที่กากับดูแล ให้แก่ที่ปรึกษาฯ/รองอธิบดี/คลังเขต

แนวทางปฏิบัติ
เมื่อได้รับ อนุญ าตให้ ไปต่างประเทศระหว่างลาหรือวันหยุดราชการแล้ว ให้จัดส่งสาเนาให้
กองการเจ้าหน้าที่ด้วย
ผู้ ขออนุ ญ าตจะต้องบั น ทึ กการขออนุ ญ าตไปต่างประเทศระหว่างลาหรือวันหยุดราชการ
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตในระบบการลาควบคู่กับการเสนอเอกสาร สาหรับ
กรณีราชการบริหารส่วนภูมิภาค เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้บันทึกข้อมูลในระบบด้วย โดยผู้ดูแลระบบ (Admin)
เป็นผู้บันทึกการอนุญาต ทัง้ นี้ เพื่อรวบรวมรายงานในภาพรวมของกรมบัญชีกลางต่อไป
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การหยุดราชการ
อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ

 มีพฤติการณ์พิเศษ อธิบายตามระเบียบได้ ดังนี้
1. เป็นพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น หรือ
2. เป็นพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับข้าราชการผู้นั้นโดยพฤติการณ์พิเศษนั้น มิได้เกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อ หรือความผิดของข้าราชการผู้นั้นเอง
3. พฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวางทาให้ ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ
ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้
กรณี ที่ ข้ าราชการได้ ห ยุ ด งาน (ไม่ ม าท างาน) เนื่ อ งจากมี พ ฤติ ก ารณ์ พิ เศษลั ก ษณะใด
ลักษณะหนึ่งตามที่กล่ าวข้างต้น ให้ข้าราชการผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งอุปสรรคขัดขวาง
ที่ทาให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึง อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ทันทีในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการ สาหรับอธิบดีให้รายงานต่อปลัดกระทรวง
เมื่ อ รายงานแล้ ว และผู้ มี อ านาจเห็ น ว่ าการที่ ข้ าราชการผู้ นั้ น มาปฏิ บั ติ ราชการไม่ ได้
เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษจริง ให้สั่งให้การหยุดราชการของผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจานวนวันที่ไม่สามารถ
มาปฏิบัติราชการได้นั้น
กรณีที่ผู้มีอานาจเห็นว่าการที่ไม่มาปฏิบัติราชการยังไม่สมควรถือเป็นพฤติการณ์พิเศษ ให้ถือว่า
วันที่ข้าราชการผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 15

แนวทางปฏิบัติ
1. ให้ จั ดท าบั น ทึกเสนอต่อผู้ บั งคั บบั ญ ชาตามล าดับ จนถึงอธิบดี ห รือผู้ ว่าราชการจังหวัด
พิจารณา โดยให้ ระบุ รายละเอีย ดพฤติการณ์ ที่เกิดขึ้นหรืออุปสรรคขัดขวางที่ทาให้ มาปฏิ บัติราชการไม่ได้
พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น ภาพถ่าย
2. กรณี ที่ ผู้ มี อ านาจอนุ ญ าตพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ยั ง ไม่ ส มควรถื อ เป็ น พฤติ ก ารณ์ พิ เศษ
ให้จัดทาใบลากิจส่วนตัวในระบบการลา เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
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ประเภทการลา

การลาแบ่งเป็น 11 ประเภท ได้แก่
1. การลาป่วย
2. การลาคลอดบุตร
3. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
4. การลากิจส่วนตัว
5. การลาพักผ่อน
6. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
7. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
8. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
9. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
10.การลาติดตามคู่สมรส
11.การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 17
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การลาป่วย
เป็นการลาหยุดราชการเพื่อรักษาตัวเมื่อมีอาการป่วยหรือเข้ารับการรักษาตัวกับแพทย์
หลักเกณฑ์
1. การลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบกับใบลาด้ว ย ในกรณีจาเป็นหรือเห็นสมควร ผู้มีอานาจ
อนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อื่นซึ่งผู้มีอานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
2. การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอานาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบใบลาหรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
การเสนอหรือจัดส่งใบลา
1. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
2. โดยหลักจะเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือในวันที่ลา แต่ในกรณีจาเป็นจะเสนอหรือจัดส่ง
ใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ แต่ในทางปฏิบัติก็ควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงการลาป่วยดังกล่าว
เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไลน์ เป็น ต้น และเมื่อ มาปฏิบัติราชการได้แล้วก็ให้ยื่นใบลาตามแบบในวันแรกที่มา
ปฏิบัติราชการ
3. กรณีป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว
ต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
ส าหรั บ กรมบั ญ ชี ก ลางได้ ใช้ร ะบบการลาอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ดั งนั้ น กรณี ป่ ว ยจนไม่ ส ามารถ
จะดาเนิ น การลาในระบบได้ เมื่อผู้ บั งคับ บั ญ ชาพิ จารณาแล้ ว เห็ น ว่า ป่ว ยจนไม่ส ามารถมาปฏิบัติ ราชการ
และเสนอใบลาได้ ด้ ว ยตนเองจริ ง ก็ให้ ม อบหมายเจ้าหน้ าที่ ค นใดคนหนึ่งดาเนิ นการบั น ทึก ขออนุญ าตลา
ทางระบบการลาแทน และผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาตการลาในระบบได้
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ18
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ผู้มีอานาจอนุญาตการลาป่วย
ผู้ลา
ข้าราชการในสังกัด
ผู้อานวยการกอง
ศูนย์ สถาบัน
เลขานุการกรม กลุ่ม
คลังจังหวัด

ผู้อานวยการกองฯ
คลังจังหวัด
ครั้งหนึ่งไม่เกิน
60 วัน
-

คลังเขต*
ครั้งหนึ่งไม่เกิน
120 วัน-

-

-

ผู้มีอานาจอนุญาตการลาป่วย
ที่ปรึกษา/
อธิบดี
รองอธิบดี*
ครั้งหนึ่งไม่เกิน
ครั้งหนึ่งไม่เกิน
120 วัน
120 วัน
ครั้งหนึ่งไม่เกิน
ครั้งหนึ่งไม่เกิน
120 วัน
120 วัน
-

-

ผู้ว่าราชการ
จังหวัด
ครั้งหนึ่งไม่เกิน
120 วัน
-

ปลัดกระทรวง
**
ตามที่
เห็นสมควร
ตามที่
เห็นสมควร

ครั้งหนึ่งไม่เกิน
120 วัน
-

ตามที่
เห็นสมควร
คลังเขต
ครั้งหนึ่งไม่เกิน
ครั้งหนึ่งไม่เกิน
ตามที่
120 วัน
120 วัน
เห็นสมควร
รองอธิบดี
ครั้งหนึ่งไม่เกิน
ตามที่
ที่ปรึกษา
120 วัน
เห็นสมควร
อธิบดี
ตามที่
เห็นสมควร
*คาสั่งกรมบัญชีกลาง ที่ ก. 176/2557 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 อธิบดีกรมบัญชีกลาง มอบอานาจอนุญาตการลาป่วยของข้าราชการในหน่วยงาน
ที่กากับดูแล ให้แก่ที่ปรึกษาฯ/รองอธิบดี/คลังเขต
**คาสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1082/2559 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 มอบอ านาจให้ อ ธิบ ดีก รมบั ญ ชีก ลาง พิจ ารณาหรือ อนุญ าตการลาของ
ข้าราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 สาหรับข้าราชการในตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษลงมา และประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับอาวุโสลงมา

การได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาป่วย มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน 60 วันทาการ
ถ้าเกินระยะเวลาดังกล่าวเป็นอานาจของอธิบดีที่จะพิจารณาอนุมัติให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาต่อไปได้อีก
แต่ต้องไม่เกิน 60 วันทาการ*
ทั้งนี้ ข้าราชการที่ลาป่วย อันเนื่องมาจากได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการ
ผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ มีสิทธิได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลา**
*พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 27
**พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546

แนวทางปฏิบัติ
1. กรณีมีใบนัดแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษา สามารถเสนอใบลาป่วยก่อนวันที่ลาได้
2. ข้าราชการบรรจุใหม่และอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ เจ็บป่วยหรื อจะต้องเข้ารับ
การรักษาโดยมีนัดแพทย์ สามารถขออนุญาตลาป่วยได้ โดยมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามพระราชกฤษฎีกา
การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3. การได้รับเงินเดือนระหว่า งลาในส่วนที่เกิน 60 วันทาการ ให้เสนอการขออนุมัติให้ได้รับ
เงิน เดือนระหว่างลาผ่านหน่วยงานต้นสังกัด และจัดส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิ จารณา ได้แก่ ส าเนาใบลาป่วย สาเนาใบรับรองแพทย์ เป็นต้น ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่จะได้
นาเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาต่อไป
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การลาคลอดบุตร
เป็นการลาหยุดราชการของสตรีซึ่งมีครรภ์ในช่วงก่อนคลอด วันคลอด และหลังคลอด
หลักเกณฑ์
1. มี สิ ท ธิล าคลอดบุ ต รครั้งหนึ่ งได้ 90 วั น จะลาในวั น ที่ ค ลอด ก่ อ นหรื อ หลั งคลอดก็ ได้
แต่รวมแล้วไม่เกินระยะเวลา 90 วัน (นับต่อเนื่องรวมวันหยุดราชการ)
2. ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์แนบท้ายการยื่นใบลา
3. ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตร และได้หยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตร
ตามกาหนด หากประสงค์จะยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอานาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตให้ ยกเลิกได้
โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
4. การลาคลอดบุ ตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกาหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอด เช่น
ข้าราชการซึ่งอยู่ระหว่างลาศึกษา และประสงค์จะลาคลอดบุตร เมื่อได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรแล้ว ให้ถือว่า
การลาศึกษาสิ้นสุดลง
5. การลาคลอดบุตร หากเด็กที่คลอดออกมาแล้วเสียชีวิต ก็ไม่กระทบสิทธิของการลาคลอดบุตร
การเสนอหรือจัดส่งใบลา
1. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจ
2. จะเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือในวันทีล่ าก็ได้
3. ในกรณีที่ไม่สามารถลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว
ต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 19
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ผู้มีอานาจอนุญาตการลาคลอดบุตร
ผู้อานวยการกองฯ
คลังจังหวัด

-

คลังเขต*

ผู้มีอานาจอนุญาตการลาคลอดบุตร
ที่ปรึกษา/
อธิบดี
รองอธิบดี*



ผู้ว่าราชการ
จังหวัด

ปลัดกระทรวง

ผู้ลา
ข้าราชการในสังกัด

ผู้อานวยการกอง
ศูนย์ สถาบัน
เลขานุการกรม กลุ่ม
คลังจังหวัด

คลังเขต


รองอธิบดี

ที่ปรึกษา
อธิบดี

*คาสั่งกรมบัญชีกลาง ที่ ก. 176/2557 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 อธิบ ดีกรมบัญ ชีกลางมอบอานาจอนุญาตการลาคลอดบุ ตรของข้าราชการ
ในหน่วยงานที่กากับดูแล ให้แก่ที่ปรึกษาฯ/รองอธิบดี/คลังเขต

การได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตร มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 90 วัน
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 28

แนวทางปฏิบัติ
เมื่อได้รับอนุญาตการลาจากผู้มีอานาจแล้ว ให้จัดส่งสาเนาใบลาคลอดบุตรให้กองการเจ้าหน้าที่
และสานักงานเลขานุการกรมด้วยทุกครั้ง
ตัวอย่าง
นาง ก. ข้าราชการได้รับ การบรรจุใหม่และอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการได้รับอนุญาต
ให้ลาคลอดบุตร 90 วัน ภายหลังจากการลาคลอดบุตรแล้ว 25 วัน นาง ก. ได้รับหนังสือจากส่วนราชการต้นสังกัด
ให้ไปเข้ารับการอบรมสัมมนาร่วมกันในหลักสูตรของการพัฒนาข้าราชการในระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ
หาก นาง ก. ได้เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวระหว่างการลาคลอดบุตรซึ่งถือได้ว่าข้าราชการผู้นั้นไม่ประสงค์
จะใช้สิทธิลาคลอดบุตรที่เหลืออยู่ต่อไป ส่งผลให้วันลาคลอดบุตรตามสิทธิที่เหลืออยู่เดิมนั้นสิ้นสุดลง*
นาง ข. ขอลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่ 1-10 มกราคม และขอลาคลอดบุตรตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม
(เนื่องจากแพทย์นัดผ่าคลอด) แต่เมื่อลาพักผ่อนจนถึงวันที่ 5 มกราคม นาง ข. ได้คลอดบุตรในวันนั้น กรณีนี้
นาง ข. สามารถยื่นใบลาคลอดบุตรได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 10 มกราคม และให้ถือว่าการลาพักผ่อนสิ้นสุด
ลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอด ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 19 วรรค 4*
*ประมวลคาถาม-คาตอบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
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นาง ค. พนั กงานราชการได้รับอนุญ าตให้ ล าคลอดบุตร ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่
8 พฤษภาคม รวม 90 วัน และได้รับ ประโยชน์ทดแทนเรียบร้อยแล้ ว ต่อมากรมได้เรียกตัวให้บรรจุเข้ารับ
ราชการ โดยเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านในวั น ที่ 21 มี น าคม และประสงค์ จ ะลาคลอดบุ ต รต่ อ เนื่ อ งไปจนถึ ง วั น ที่
8 พฤษภาคม ตามสิ ท ธิดั งกล่ าวข้างต้ น กรณี นี้ บุ ค คลใดเมื่อ ได้ มารายงานตัว รับ การบรรจุเข้ารับ ราชการ
ตามกาหนดเวลาและได้ลงชื่อรับทราบคาสั่งให้บรรจุเข้ารับราชการแล้ว ย่อมมีฐานะเป็นข้าราชการและมีสิท ธิ
หน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบกาหนดไว้ เมื่อระเบียบฯ ข้อ 19 กาหนดให้ข้าราชการจะลาคลอดในวันที่คลอด
ก่อนหรือ หลั งวัน ที่ ค ลอดบุ ต รก็ ได้ แต่ ร วมวันลาแล้ วต้ องไม่ เกิน 90 วัน เมื่ อนาง ค. คลอดบุ ตรตั้งแต่วัน ที่
8 กุมภาพันธ์ และได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเมื่อวันที่ 21 มีนาคม ประสงค์จะลาคลอดบุตรตั้งแต่วันที่ได้รับ
การบรรจุ จนถึงวัน ที่ 8 พฤษภาคม ซึ่งนั บ วันลาแล้ วเป็นจานวนไม่เกิน 90 วัน นาง ค. จึงย่อมมีสิทธิลาได้
ตามระเบียบฯ*
*ข้อหารือสิทธิการลาคลอดบุตรของพนักงานราชการคาบเกี่ยวข้าราชการบรรจุใหม่ ตามหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0106/721
ลงวันที่ 19 เมษายน 2554
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การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
เป็ น การลาหยุ ดราชการของข้าราชการชายเพื่ อไปช่ว ยเหลื อภริยาโดยชอบด้ว ยกฎหมาย
ที่คลอดบุตร
หลักเกณฑ์
1. มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรและต้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. ลาได้ครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทาการ (จะลาเป็นช่วง ๆ ไม่ได้)
การเสนอหรือจัดส่งใบลา
1. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
ส าหรั บ ข้ า ราชการของส านั ก งานคลั ง จั ง หวั ด ซึ่ ง เป็ น ข้ า ราชการในราชการบริ ห าร
ส่วนภูมิภาค ผู้มีอานาจอนุญาต คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วันนับแต่วันที่ภริยาได้คลอดบุตร
เช่น ภริยาคลอดบุตรวันที่ 20 กุมภาพันธ์ มีสิทธิในการเสนอใบลา (ยื่นใบลา) ไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็ นวันที่ภริยาคลอดบุตร โดยจะต้องเสนอใบลาภายใน 90 วันนับแต่วันที่
20 กุมภาพันธ์ หากพ้นกาหนดเวลาดั งกล่าวแล้ว กล่าวคือ เสนอใบลาเกินระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ภริยา
คลอดบุตร กรณีนี้ผู้มีอานาจอนุญาตไม่อาจอนุญาตให้ลาได้
3. ให้แนบสาเนาทะเบียนสมรส และสาเนาสูติบัติเพือ่ ประกอบการพิจารณา
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 20

ผู้มีอานาจอนุญาตการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ผู้ลา
ข้าราชการในสังกัด

คลังเขต*
P

ผู้มีอานาจอนุญาตการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ที่ปรึกษา/รองอธิบดี*
อธิบดี
ผู้ว่าราชการจังหวัด
P
P
P

ปลัดกระทรวง
-

ผู้อานวยการกอง
P
P
ศูนย์ สถาบัน
เลขานุการกรม กลุ่ม
คลังจังหวัด
P
คลังเขต
P
P
รองอธิบดี/ที่ปรึกษา
P
อธิบดี
P
*คาสั่งกรมบัญชีกลาง ที่ ก. 176/2557 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 อธิบดีกรมบั ญชีกลางมอบอานาจอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ของข้าราชการในหน่วยงานที่กากับดูแล ให้แก่ที่ปรึกษาฯ/รองอธิบดี/คลังเขต
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การได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ข้าราชการที่ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร
มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 15 วันทาการ แต่ถ้าเป็นการลาเมื่อพ้น 30 วันนับแต่ภริยาคลอดบุตร
ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่ อธิบดีเห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างลานั้น แต่ไม่เกิน 15 วันทาการ
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติมมาตรา 28/1

แนวทางปฏิบัติ
ให้เสนอใบลาพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาสูติบัตร และเสนอ
ผู้ บั งคับ บั ญ ชาเพื่อพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบ และจัดส่ งไปยังกองการเจ้าหน้าที่เพื่ อเสนออธิบดี พิ จารณา
อนุญาตสาหรับข้าราชการส่วนกลาง แต่สาหรับข้าราชการส่วนภูมิภาคให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไป
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การลากิจส่วนตัว

เป็ น การลาหยุ ด ราชการเพื่ อท ากิ จธุ ระ เช่ น ลาหยุ ดราชการเพื่ อดู แลบุ คคลในครอบครั ว
ลาเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือสาหรับข้าราชการบรรจุใหม่ เป็นต้น รวมถึงการลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรด้วย
กรณีลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร จะต้องลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรและมีสิทธิลาได้ไม่เกิน 150 วันทาการ
การเสนอหรือจัดส่งใบลา
1. ต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
2. ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่
2.1 กรณีมีเหตุจาเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ ให้จัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจาเป็นไว้
แล้วหยุดราชการไปก่อนได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้มีอานาจอนุญาตการลาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
จะต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มีอานาจอนุญาตชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา เว้นแต่จะมีผู้รักษาราชการแทน
ผู้มีอานาจอนุญาตการลา ก็ให้เสนอต่อผู้รักษาราชการแทน และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
2.2 กรณีมีเหตุพิเศษ ที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหยุดราชการได้ เมื่อหยุดราชการไปแล้ว
ให้เสนอหรือจัดส่ งใบลาพร้อมกับ เหตุผลความจาเป็นต่อผู้บังคับบัญ ชาตามลาดับ จนถึงผู้ มีอานาจอนุญ าต
ทราบทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 21-22
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ผู้มีอานาจอนุญาตการลากิจส่วนตัว
ผู้ลา
ข้าราชการในสังกัด
ผู้อานวยการกอง
ศูนย์ สถาบัน
เลขานุการกรม กลุ่ม
คลังจังหวัด

ผู้อานวยการกองฯ
คลังจังหวัด
ครั้งหนึ่งไม่เกิน
30 วัน
-

คลังเขต*
ครั้งหนึ่งไม่เกิน
45 วัน
-

-

-

ผู้มีอานาจอนุญาตการลากิจส่วนตัว
ที่ปรึกษา/
อธิบดี
รองอธิบดี*
ครั้งหนึ่งไม่เกิน
ครั้งหนึ่งไม่เกิน
45 วัน
45 วัน
ครั้งหนึ่งไม่เกิน
ครั้งหนึ่งไม่เกิน
45 วัน
45 วัน
-

-

ผู้ว่าราชการ ปลัดกระทรวง
จังหวัด
**
ครั้งหนึ่งไม่เกิน
ตามที่
45 วัน
เห็นสมควร
ตามที่
เห็นสมควร
ครั้งหนึ่งไม่เกิน
45 วัน
-

ตามที่
เห็นสมควร
คลังเขต
ครั้งหนึ่งไม่เกิน
ครั้งหนึ่งไม่เกิน
ตามที่
45 วัน
45 วัน
เห็นสมควร
รองอธิบดี
ครั้งหนึ่งไม่เกิน
ตามที่
ที่ปรึกษา
45 วัน
เห็นสมควร
อธิบดี
ตามที่
เห็นสมควร
*คาสั่งกรมบั ญชีกลาง ที่ ก. 176/2557 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 อธิบ ดีกรมบั ญ ชีกลางมอบอ านาจอนุญ าตการลากิจส่วนตัว ของข้าราชการ
ในหน่วยงานที่กากับดูแล ให้แก่ที่ปรึกษาฯ/รองอธิบดี/คลังเขต
**คาสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1082/2559 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 มอบอ านาจให้ อ ธิบ ดีก รมบั ญ ชีก ลาง พิจ ารณาหรือ อนุญ าตการลาของ
ข้าราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 สาหรับข้าราชการในตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้ น
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษลงมา และประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับอาวุโสลงมา

การได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ข้าราชการที่ลากิจส่วนตัว มีสิทธิได้รับเงิ นเดือนระหว่างลาปีห นึ่งไม่เกิน 45 วันทาการ
แต่ในปีที่เริ่มรับราชการให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทาการ
ข้าราชการซึ่งลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร ไม่ได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม มาตรา 29-29/1

แนวทางปฏิบัติ
กรณีการลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร จะไม่ได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา ดังนั้ น เมื่ อครบกาหนดระยะเวลาที่ ได้รับอนุ ญ าตให้ ล ากิจส่ ว นตัว เพื่ อ เลี้ ยงดูบุ ตรต่อ เนื่องจาก
การลาคลอดบุตรแล้ว ให้หน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือแจ้งการกลับมาปฏิบัติราชการของข้าราชการรายดังกล่าว
ไปยังกองการเจ้าหน้าทีใ่ นวันแรกที่กลับมาปฏิบัติราชการ
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การลาพักผ่อน

เป็นการลาหยุดราชการเพื่อพักผ่อนประจาปี
หลักเกณฑ์*
1. มีสิทธิลาพักผ่อนปีหนึ่งได้ 10 วันทาการ
2. ข้าราชการดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน
2.1 ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก
2.2 ลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
2.3 ลาออกจากราชการเพื่ อ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งหรื อ เพื่ อ สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
แล้วได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
2.4 ถู ก สั่ งให้ อ อกจากราชการในกรณี อื่ น (นอกจากไปรั บ ราชการทหาร) และกรณี
ไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
3. ผู้ที่รับราชการติดต่อกันไม่ถึง 10 ปี สะสมวันลาพักผ่อนได้ โดยวันลาพักผ่อนสะสมกับ
วันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการ
4. ผู้ที่รับราชการติดต่อกันมาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สะสมวันลาพักผ่อนได้ โดยวันลาพักผ่อน
สะสมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 30 วันทาการ
การเสนอหรือจัดส่งใบลา
1. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
2. ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะหยุดราชการได้
3. ผู้มีอานาจอนุญาต จะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 23-27
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ผู้มีอานาจอนุญาตการลาพักผ่อน
ผู้อานวยการกองฯ
คลังจังหวัด

-

คลังเขต*

ผู้มีอานาจอนุญาตการลาพักผ่อน
ที่ปรึกษา/
อธิบดี
รองอธิบดี*



ผู้ว่าราชการ
จังหวัด
-

ปลัดกระทรวง

ผู้ลา
ข้าราชการในสังกัด

ผู้อานวยการกอง
ศูนย์ สถาบัน
เลขานุการกรม กลุ่ม
คลังจังหวัด

คลังเขต


รองอธิบดี

ที่ปรึกษา
อธิบดี

*คาสั่งกรมบั ญ ชีก ลาง ที่ ก. 176/2557 ลงวันที่ 4 มิถุ นายน 2557 อธิบ ดีก รมบั ญ ชีก ลางมอบอานาจอนุญ าตการลาพั ก ผ่อ นของข้ า ราชการ
ในหน่วยงานที่กากับดูแล ให้แก่ที่ปรึกษาฯ/รองอธิบดี/คลังเขต

การได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ข้ า ราชการที่ ล าพั ก ผ่ อ นประจ าปี ได้ รั บ เงิ น เดื อ นระหว่ า งลาไม่ เกิ น ระยะเวลาที่ ก าหนด
ในระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม มาตรา 30

แนวทางปฏิบัติ
ข้าราชการบรรจุ ใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างทดลองปฏิบั ติราชการ ไม่มีสิ ทธิล าพักผ่ อน แต่เมื่ อ
ปฏิบัติราชการครบ 6 เดือนแล้ว ไม่ว่าจะมีคาสั่งให้พ้นการทดลองปฏิบัติราชการแล้วหรือไม่ ก็มีสิทธิลาพักผ่อน
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การลาอุปสมบท
หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
การลาอุปสมบท หมายถึง การบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา และต้องปฏิบัติตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการลาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ. 2521 ด้วย
หลักเกณฑ์การลาอุปสมบท
1. จะต้องอุปสมบทภายใน 10 วันนับแต่วันเริ่มลา และเมื่อลาสิกขาแล้วต้องกลับมารายงานตัว
เข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วันนับแต่วันที่ลาสิกขา โดยจะต้องนับรวมอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้รับ อนุญาต
การลา เช่น ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทตั้งแต่วันที่ 10-25 มกราคม ดังนั้น จะต้องอุปสมบทภายใน 10 วัน
นับแต่วันที่ 10 มกราคม และจะต้องลาสิกขาในวันที่ 21 มกราคม
2. กรณีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท และได้หยุดราชการไปแล้ว
แต่มีปั ญหาหรืออุป สรรคทาให้ไม่ส ามารถอุปสมบทตามที่ขอลาได้ ให้ มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ ราชการ
ตามปกติและขอยกเลิกวันลา และหากผู้มีอานาจพิจารณาเห็นควรอนุญาตให้ ยกเลิกวันลาอุปสมบทได้แล้ว
ให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
การเสนอหรือจัดส่งใบลา
1. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณา
2. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนวันอุปสมบทไม่น้อยกว่า 60 วัน
3. กรณี มี เหตุ พิ เศษไม่ อ าจเสนอหรือ จัด ส่ งใบลาก่ อ นวั น อุ ป สมบทไม่ น้ อ ยกว่า 60 วัน ได้
ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นประกอบการลา และกรณีเช่นนี้ ให้อยู่ในดุลพิ นิจของผู้มีอานาจที่จะพิจารณาให้ลา
หรือไม่ก็ได้
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 29-30

ผู้มีอานาจอนุญาตการลาอุปสมบท
ผู้ลา
ข้าราชการ (ชาย) ในสังกัด

ผู้มีอานาจอนุญาตการลาอุปสมบท
ปลัดกระทรวง*
P

*คาสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1082/2559 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 มอบอานาจให้อธิบดีกรมบัญชีกลางพิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการ
ตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐมนตรีว่ า ด้ ว ยการลาของข้ า ราชการ พ.ศ. 2555 ส าหรั บ ข้ า ราชการในต าแหน่ งประเภทอ านวยการระดั บ ต้ น
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษลงมา และประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับอาวุโสลงมา

การได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ข้าราชการที่ยั งไม่เคยอุป สมบทในพระพุท ธศาสนาหรือเคยอุป สมบทในพระพุท ธศาสนา
โดยการอุปสมทบนั้นมีมติคณะรัฐมนตรีกาหนดไม่ให้ถือเป็นวันลาของข้าราชการ และรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า
12 เดือน มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 120 วัน
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม มาตรา 31
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การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ เป็นการลาหยุดราชการของข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสลาม
ซึ่งประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
หลักเกณฑ์การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
1. จะต้องออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน 10 วันนับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมา
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วันนับแต่วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งนี้ จะต้องนับรวมอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา
2. กรณี ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าไปประกอบพิ ธีฮั จ ย์ และได้ ห ยุ ด ราชการไปแล้ ว แต่ มี ปั ญ หา
อุปสรรคทาให้ไม่สามารถไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาได้ ให้มารายงานตัวกลับเข้ารับราชการตามปกติ และ
ขอยกเลิกวันลา และหากผู้มีอานาจอนุญาตเห็นควรอนุญาตให้ ยกเลิกวันลาไปประกอบพิธีฮัจย์แล้ว ให้ถือว่า
วันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
การเสนอหรือจัดส่งใบลา
1. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
2. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า 60 วัน
3. กรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า
60 วัน ได้ ให้ ชี้แจงเหตุผลความจาเป็ น ประกอบการลา และกรณี เช่นนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ มีอานาจที่จะ
พิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 29-30

ผู้มีอานาจอนุญาตการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ผู้ลา
ข้าราชการในสังกัด

ผู้มีอานาจอนุญาตการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ปลัดกระทรวง*
P

*คาสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1082/2559 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 มอบอานาจให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง พิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 สาหรับข้าราชการในตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการพิเศษลงมา และประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับอาวุโสลงมา

การได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ข้าราชการที่ยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และรับราชการ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 120 วัน
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม มาตรา 31

แนวทางปฏิบัติ
ให้ เสนอใบลาต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล าดั บ ชั้ น จนถึ ง รองอธิ บ ดี / ที่ ป รึ ก ษาที่ ก ากั บ ดู แ ล
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดส่งให้กองการเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการต่อไป
เมื่ อ ครบก าหนดระยะเวลาที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าอุ ป สมบทหรื อ ลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์
ให้หน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือแจ้งการกลับมาปฏิบัติราชการของข้าราชการรายดังกล่าวไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ในวันแรกที่กลับมาปฏิบัติราชการ

25

การลาเข้ารับการตรวจเลือก
หรือเข้ารับการเตรียมพล
การลาเข้ารับการตรวจเลือก เป็นการลาหยุดราชการของข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกให้ไป
รับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
การลาเข้ารับการเตรียมพล เป็นการลาหยุดราชการของข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกให้ไป
เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
หลักเกณฑ์
1. ต้องเป็นผู้ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก
2. เมื่อพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว ให้มารายงานตัวกลับ
เข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน ยกเว้นเมื่อมีเหตุจาเป็น อธิบดีอาจขยายเวลาให้ได้
แต่รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน
การรายงานการลา
1. กรณีลาเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือก
ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
2. กรณีลาเข้ารับการเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลา
รับหมายเรียกเป็นต้นไป
3. รายงานแล้ ว ให้ ไ ปเข้ า รั บ การตรวจเลื อ ก หรื อ เข้ า รั บ การเตรี ย มพลตามวั น เวลา
ในหมายเรียก โดยไม่ต้องรอรับคาสั่งอนุญาต
4. ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานลา มีหน้าที่ต้องรายงานลาไปตามลาดับจนถึงอธิบดี
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 31-32
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ผู้มีอานาจอนุญาตการลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
ผู้ลา
ข้าราชการในสังกัด
ผู้อานวยการกอง
ศูนย์ สถาบัน
เลขานุการกรม กลุม่
คลังจังหวัด
คลังเขต
ที่ปรึกษา
รองอธิบดี
อธิบดี

ผู้มีอานาจอนุญาตการลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
คลังเขต*
ที่ปรึกษา/
อธิบดี
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดกระทรวง
รองอธิบดี*
P
P
P
P
P

P

-

-

P

P
P

P
-

-

-

-

P

*คาสั่งกรมบัญชีกลาง ที่ ก. 176/2557 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบอานาจการลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการ
เตรียมพลในหน่วยงานทีก่ ากับดูแล กรณีข้าราชการ ให้แก่ที่ปรึกษาฯ/รองอธิบดี/คลังเขต

การได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ข้าราชการที่ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
กรณีพ้นระยะเวลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว ไม่มารายงานตัวเพื่อ
เข้าปฏิบัติราชการภายใน 7 วัน ให้งดจ่ายเงินเดือนหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติราชการ ยกเว้น กรณีมีเหตุ
จาเป็น อธิบดีจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้แต่ไม่เกิน 15 วัน
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม มาตรา 32
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การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
หรือดูงาน
เป็นการลาหยุดราชการเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ซึ่งตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
พ.ศ. 2549 ให้คานิยามไว้ดังนี้
“ศึกษา” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียน หรือการวิจัยตามหลั กสู ตรของ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. รับรอง และ
หมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการรับคาแนะนาก่อนเข้าศึกษา และการฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย
“ฝึกอบรม” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน
หรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝึกอบรม หรือการสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การดาเนินงานตามโครงการ
แลกเปลี่ ย นกั บ ต่ า งประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิ ช าการและประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร ทั้ งนี้ โดยมิ ได้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. รับรอง และหมายความรวมถึงการฝึกฝน
ภาษาและการรับ คาแนะน าก่อนเข้าฝึ กอบรมหรือการดูงานซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของการฝึ กอบรมห รือต่อจาก
การฝึกอบรมนั้นด้วย
“ปฏิ บั ติ ก ารวิจั ย ” หมายความว่า การท างานวิ จัย เพื่ อ น าผลที่ ได้ รับ มาใช้ ป ระโยชน์ ของ
ส่วนราชการโดยตรง ซึ่งไม่รวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือฝึกอบรม
“ดูงาน” หมายความว่า การเพิ่ ม พู น ความรู้แ ละประสบการณ์ ด้ ว ยการสั งเกตการณ์ และ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หลักเกณฑ์การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงานภายในประเทศ
เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปศึกษา
เพิ่มเติม ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว 22 ลงวันที่
15 กันยายน 2552
หลักเกณฑ์การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
ให้ถือปฏิบั ติตามระเบีย บสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
การเสนอหรือจัดส่งใบลา (ในประเทศและต่างประเทศ)
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงอธิบดีเพื่อพิจารณาอนุญาต
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 33
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ผู้มีอานาจอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ผู้ลา

ข้าราชการในสังกัด
อธิบดี

ผู้มีอานาจอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ที่ปรึกษา/รองอธิบดี
อธิบดี
ปลัดกระทรวง
ที่กากับดูแล
กองการเจ้าหน้าที*่
P
P
-

-

P

*คาสั่งกรมบัญชีกลาง ที่ ก. 176/2557 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบอานาจอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัยหรือ ดูงานในประเทศและการลงนามในสัญ ญาให้ ข้าราชการไปศึกษาเพิ่มเติมหรือ ปฏิบั ติการวิจั ยในประเทศ ให้ แ ก่ที่ปรึก ษาฯ/รองอธิบ ดี
ที่กากับดูแลกองการเจ้าหน้าที่
*คาสั่งกรมบัญชีกลาง ที่ ก. 192/2558 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบอานาจอนุญาตให้ข้าราชการลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ให้แก่ที่ปรึกษาฯ/รองอธิดีที่กากับดูแลกองการเจ้าหน้าที่

การได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาไม่เกิ น 4 ปี นับแต่วันไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย จนถึงวันก่อนวันมารายงาน
ตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการ
กรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจอนุญาตการลา (อธิบดี) ให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยเกิน 4 ปี ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา แต่รวมแล้วจะต้องไม่เกิน 6 ปี
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม มาตรา 33

แนวทางปฏิบัติ
ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงรองอธิบดี/ที่ปรึกษาที่กากับดูแลเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็น และจัดส่งใบลาดังกล่าวให้กองการเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการเสนออธิบดีพิจารณอนุญาตต่อไป
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตหรือกรณีสาเร็จการศึกษาก่อนครบกาหนดเวลา
ทีไ่ ด้รับอนุญาต ให้หน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือแจ้งการกลับมาปฏิบัติราชการของข้าราชการรายดังกล่าวไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามหลักเกณฑ์การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน
พร้อมทั้งรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรมฯ โดยด่วนต่อไป

29

การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

เป็นการลาหยุดราชการของข้าราชการซึ่งประสงค์จะไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
หลักเกณฑ์
1. มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะไปปฏิ บั ติ งานในองค์ การระหว่างประเทศ และให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทาการซึ่งให้
นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
2. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เมื่อปฏิบัติงาน
แล้ ว เสร็ จ ให้ ร ายงานตั ว เข้ า ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ภ ายใน 15 วั น นั บ แต่ วั น ครบก าหนดเวลาและให้ ร ายงานผล
การปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติราชการ โดยใช้แบบรายงาน
ตามที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
การเสนอหรือจัดส่งใบลา
1. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณา
อนุญาต และมีคาสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นลาไปปฏิบัติงานได้
2. การขออยู่ ป ฏิ บั ติ ง านต่ อ ให้ ยื่ น เรื่ อ งพร้ อ มด้ ว ยเหตุ ผ ลความจ าเป็ น และประโยชน์
ที่ ท างราชการจะได้รั บ ตามแบบท้ ายระเบี ยบต่ อ ผู้ บั งคับ บั ญ ชาตามล าดั บ ชั้ น จนถึงรัฐ มนตรีเจ้ าสั งกัด เพื่ อ
พิจารณาอนุญาต
3. ให้ ส่ วนราชการส่ งส าเนาค าสั่ งให้ ข้าราชการไปปฏิ บัติ งานในองค์การระหว่างประเทศ
ให้กระทรวงการคลัง และองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ
ผู้มีอานาจอนุญาตการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ผู้ลา
ข้าราชการในสังกัด

ผู้มีอานาจอนุญาตการลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด


การได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่
อัตราเงิน เดือนที่ได้รั บ จากองค์การระหว่างประเทศต่ากว่าอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ผู้ นั้นได้รับ อยู่
ในขณะนั้น ให้ได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศแล้ว
ไม่เกินอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ได้รับอยู่ในขณะนั้น
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม มาตรา 34

30
แนวทางปฏิบัติ
ให้ เสนอใบลาต่อผู้ บังคับบั ญ ชาตามล าดับชั้น จนถึงรองอธิบดีห รือที่ปรึกษาฯ ที่กากับ ดูแล
เพือ่ ให้ความเห็น และจัดส่งให้กองการเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการต่อไป

31

การลาติดตามคู่สมรส

เป็นการลาหยุดราชการของข้าราชการเพื่อติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็น
ข้ าราชการหรื อ พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ซึ่ งไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ราชการ หรื อ ไปปฏิ บั ติ งานในต่ างประเทศ หรื อ
ทางราชการสั่ งให้ ไปปฏิ บั ติ งานในต่ างประเทศตั้ งแต่ 1 ปี ขึ้ น ไป ตามความต้ อ งการของทางราชการตาม
พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทาการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือน
เต็มเวลาราชการ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ
หลักเกณฑ์
1. คู่สมรส
1.1 เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย
1.2 คู่สมรสเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.3 คู่สมรสไปต่างประเทศ ในกรณีดังต่อไปนี้
- ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ข้าราชการ) หรือไปปฏิบัติงาน (พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
1.4 คู่สมรสไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
กรณีคู่สมรสลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ไม่ถือเป็น
การไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงาน ไม่สามารถลาติดตามคู่สมรสได้
2. ขอลาได้คราวหนึ่ง (ช่วงระยะเวลาที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรืออยู่ปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันหรือไม่ก็ตาม) ไม่เกิน 2 ปี และขอลาต่อได้
แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี ถ้าเกิน 4 ปี ต้องลาออกจากราชการ หากไม่ลาออกก็เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่
จะต้องสั่งให้ออกจากราชการ
3. จะลาติดตามคู่สมรสได้ใหม่อีก เมื่อคู่สมรสได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงาน
ประจ าในประเทศไทยแล้ ว ต่อมาได้รับ คาสั่ งให้ ไปปฏิบั ติห น้ าที่ราชการหรือปฏิ บัติงานในต่างประเทศอี ก
การเสนอหรือจัดส่งใบลา
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาอนุญาต
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 36-38

ผู้มีอานาจอนุญาตการลาติดตามคู่สมรส
ผู้ลา
ข้าราชการในสังกัด

ผู้มีอานาจอนุญาตการลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
ปลัดกระทรวง*


*คาสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1082/2559 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 มอบอานาจให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง พิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 สาหรับข้าราชการในตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้ น ประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการพิเศษลงมา และประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับอาวุโสลงมา33

32
การได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ข้าราชการที่ลาติดตามคู่สมรส ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม มาตรา 35

แนวทางปฏิบัติ
ให้ เสนอใบลาต่อผู้ บังคับบั ญ ชาตามล าดับชั้น จนถึงรองอธิบดีห รือที่ปรึกษาฯ ที่กากับดูแล
เพื่อให้ความเห็น และจัดส่งให้กองการเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการต่อไป

33

การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

เป็นการลาหยุดราชการของข้ าราชการที่ได้ปฏิบัติราชการและได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย
เพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ จนตกเป็นผู้ทุพพลภาพ
หรือพิการอันเนื่องมาจากเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกระทาการตามหน้าที่นั้น
หลักเกณฑ์
1. ต้องเป็ น ผู้ ทุพ พลภาพหรื อพิ การจากการได้รับอัน ตรายหรือเจ็บ ป่ว ยเพราะเหตุปฏิ บั ติ
หน้าที่ราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ หรือ
2. เป็ น ผู้ ทุพพลภาพหรือพิการจากการได้รับอันตรายหรือเจ็บป่ว ยเพราะเหตุอื่น และผู้ มี
อานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้
3. มีความประสงค์ จ ะลาไปเข้ารับการฝึ กอบรมหลั กสู ตรเกี่ย วกับ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ
4. บุคคลตามข้อ 1 จะเลือกลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพก็ได้
บุคคลตามข้อ 2 มีสิทธิลาเฉพาะการลาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
5. ลาได้ครั้งหนึ่งตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 12 เดือน
6. ต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะ
หรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด
การเสนอหรือจัดส่งใบลา
1. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาต
2. แสดงหลั กฐานเกี่ย วกับหลักสู ตรที่ป ระสงค์จะลาและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
อนุญาต
3. ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะหยุดราชการได้
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 39-40

34
ผู้มีอานาจอนุญาตการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ผู้ลา
ข้าราชการในสังกัด

ผู้มีอานาจอนุญาตการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
อธิบดี
ปลัดกระทรวง*
6 เดือน
12 เดือน

*คาสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1082/2559 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 มอบอานาจให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง พิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 สาหรับข้าราชการในตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการพิเศษลงมา และประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับอาวุโสลงมา

การได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ข้ า ราชการที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าเพื่ อ ไปเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ การฟื้ นฟู
สมรรถภาพที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ ได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ตามระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 12 เดือน
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 35/1

แนวทางปฏิบัติ
ให้ เสนอใบลาต่อผู้ บังคับบั ญ ชาตามล าดับชั้น จนถึงรองอธิบดีห รือที่ปรึกษาฯ ที่กากับดูแล
เพื่อให้ความเห็น และจัดส่งให้กองการเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการต่อไป
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การเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
• หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/000613 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553

การเลื่อนเงินเดือน
การเลื่อนเงินเดือน เลื่อนปีละ ๒ ครั้ง
• ครั้งที่ ๑ เป็ น การเลื่ อนเงินเดือนส าหรับการปฏิ บัติราชการในครึ่งปีแรก (๑ ตุล าคม
ถึง ๓๑ มีนาคม) โดยให้เลื่อนในวันที่ ๑ เมษายน ของปีที่ได้เลื่อน
• ครั้งที่ ๒ เป็น การเลื่อนเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีห ลัง (๑ เมษายน
ถึง ๓๐ กันยายน) โดยให้เลื่อนในวันที่ ๑ ตุลาคม ของปีถัดไป
การลาที่มีผลต่อการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาจะมีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือนได้ต้องเข้าเงื่อนไข ดังนี้
1. ในครึ่งปีที่แล้วมา ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๔ เดือน
2. ในครึ่งปีที่แล้วมา ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ล าติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน
3. ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องลาป่วยและลากิจส่วนตัวไม่เกิน 10 ครั้ง หรือมาทางานสายไม่เกิน 20 ครั้ง
4. ในครึ่งปีที่ แล้ วมา ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม่เกิน 23 วัน แต่ไม่รวมถึงวันลา
ดังต่อไปนี้
(1) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียเฉพาะ
วันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน (ไม่เกิน 120 วัน)
(2) ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน
(3) ลาป่ วยซึ่งจาเป็ นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไม่เกิน 60 วันทาการ
(4) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(5) ลาพักผ่อน
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(6) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(7) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
การนับจานวนวันลาสาหรับการลาป่วยและการลากิจส่วนตัว ให้นับเฉพาะวันทาการ
5. ข้าราชการผู้ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือถูกสั่งให้ไป
ท าการใด ซึ่งให้ นั บ เวลาระหว่างนั้ น เหมื อ นเป็ น เวลาราชการ เมื่ อ ข้าราชการผู้ นั้ น กลั บ มาปฏิ บั ติราชการ
ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ มี อ านาจสั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ นพิ จ ารณาสั่ ง ให้ มี ก ารค านวณหาอั ต ราเงิ น เดื อ นที่ จ ะได้ รั บ
เมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ
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บทที่ 3
ขั้นตอนการลา
เนื่ องจากกรมบั ญ ชีกลางได้น าระบบอิเล็ กทรอนิกส์ (ระบบการลา) มาประยุกต์ ใช้ในการ
เสนอใบลา อนุ ญ าตให้ ล า และยกเลิ ก วั น ลา ดั งนั้ น ผู้ ข ออนุ ญ าตลาจะต้ อ งกรอกข้ อ มู ล และเสนอใบลา
ในระบบการลาควบคู่ไปกับ การเสนอใบลาตามปกติ ยกเว้น การลาป่วย การลาพักผ่อน และการลากิจส่วนตัว
ซึ่ งมิ ใช่ การลากิ จส่ วนตั วเพื่ อเลี้ ยงดู บุ ตร ให้ ด าเนิ น การเฉพาะในระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ระบบลา) ทั้ ง นี้
เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมสถิติการลารายบุคคลในแต่ละปีงบประมาณ
การจั ดท าใบลาในระบบการลา ให้ ผู้ ลาเลื อกเมนู สร้ างใบลา เลื อกประเภทการลา เช่ น
ลาป่วย ลากิจส่วนตัว ฯลฯ กรอกข้อมูลรายละเอียดการลา, ส่งผู้พิจารณา
บันทึกใบลา ส่งใบลา
ซึ่งผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจะได้รับข้อมูลการเสนอใบลาในระบบการลา เพื่อพิจารณาต่อไป
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ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานระบบวันลาได้ จากระบบสานักงาน
อัตโนมัติ เมนู ระบบคู่มือการใช้งาน
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บทที่ 4
บทสรุป
การลาของข้าราชการถื อ เป็ น สวัส ดิ ก ารอย่างหนึ่ งที่ ได้ รับ นอกเหนื อจากเงิน เดือ นซึ่งเป็ น
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานซึ่งได้กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
โดยแบ่งเป็น 11 ประเภท และสาระสาคัญในระเบียบได้กล่าวถึงสิทธิการลาของข้าราชการในแต่ละประเภท
การลา หลักเกณฑ์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา ผู้มีอานาจอนุญาตการลาทั้งราชการบริหารส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค รูปแบบใบลาที่ใช้สาหรับเสนอการลาแต่ละประเภท รวมถึงการที่กาหนดให้ ส่วนราชการสามารถนา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาตให้ลา และยกเลิกวันลาได้ สาหรับการลาป่วย ลา
พั ก ผ่ อ น หรื อลากิ จ ส่ ว นตั ว ซึ่ งมิ ใช่ล ากิ จ ส่ ว นตั ว เพื่ อ เลี้ ย งดู บุ ต ร และส าหรับ กรมบั ญ ชี กลางก็ ได้ น าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้กับการลาทุกประเภท โดยประเภทการลาที่ระเบียบมิได้กาหนดไว้ให้ลาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถดาเนินการควบคู่ไปกับการเสนอเอกสารใบลาตามปกติ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวม
สถิติการลาของข้าราชการแต่ละรายในแต่ละปีงบประมาณ
นอกจากสิทธิการลาที่กาหนดไว้ในระเบียบดังกล่าวข้างต้นแล้ว การลาของข้าราชการยังมี
ความเกี่ย วข้องกับ การได้รับ เงิน เดือนระหว่างลา ตามพระราชกฤษฎี กาการจ่ายเงิน เดือน เงิน ปี บ าเหน็ จ
บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการเลื่อนเงินเดือนตาม กฎ ก.พ.
ว่าด้ว ยการเลื่ อนเงิน เดือน พ.ศ. 2552 อีกด้ว ย ซึ่งการลาบางประเภทไม่อาจกาหนดจานวนวันลาได้ เช่น
การลาป่วย การใช้สิทธิดังกล่าวเมื่อมีการเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ก็ต้องให้ใช้สิทธิลา
ได้ ต ามที่ ป่ ว ยจริ ง แต่ ในเรื่ อ งการได้รั บ เงิน เดื อ นและการเลื่ อนเงิน เดื อ นระหว่ างลาป่ ว ยต้อ งเป็ น ไปตามที่
กฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวกาหนดไว้ แต่การลาบางประเภทระเบียบได้กาหนดจานวน
วันลาที่ข้าราชการจะมีสิทธิลาได้ เช่น การลาคลอดบุตร ระเบียบกาหนดให้ลาได้ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า
การลาที่ระเบียบกาหนดจานวนวันที่จะมีสิทธิลาได้นั้น การได้รับเงินเดือนระหว่างลา ก็จะกาหนดให้มีความสอดคล้องกัน

อ้างอิง

• ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
• พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
พ.ศ. 2546
• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท
พ.ศ. 2521
• พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539, (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
• ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ าด้ ว ยบ าเหน็ จ บ านาญส าหรั บ เจ้ าหน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550
• ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดเวลาทางาน และวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 12)
พ.ศ. 2502
• ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดเวลาทางาน และวันหยุดราชการ (ฉบับ ที่ 16)
พ.ศ. 2506
• ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดเวลาทางาน และวันหยุดราชการ พ.ศ. 2517
• ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดเวลาทางาน และวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 20)
พ.ศ. 2555
• ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดเวลาทางาน และวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 21)
พ.ศ. 2556
• หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 83 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2544
• หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/ว 38 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547
• กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
• หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/000613 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553
• ประมวลคาถาม-คาตอบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
• ข้ อ หารื อ สิ ท ธิ ก ารลาคลอดบุ ต รของพนั ก งานราชการคาบเกี่ ย วข้ าราชการบรรจุ ใหม่
ตามหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0106/721 ลงวันที่ 19 เมษายน 2554
• คาสั่งกระทรวงการคลังและคาสั่งกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวกับการลา

รวมคำสั่งกระทรวงกำรคลังและกรมบัญชีกลำง
ที่เกี่ยวกับกำรลำ
คาสั่งกรมบัญชีกลาง
เรื่องที่มอบอานาจ
ที่ ก.176/2557
ล าดั บ ที่ 6 อนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิน เดื อ นระหว่ างลาและ
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 การอนุมัติให้จ่ายค่าจ้างระหว่างลา
ลาดับที่ 7 อนุญ าตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการ
วิจั ย หรื อ ดู งานในประเทศ และลงนามในสั ญ ญาให้
ข้ า ราชการไปศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ใน
ประเทศ
ลาดับที่ 16
1.1 อนุญาตการลาป่วย การลาคลอดบุตร การลากิจ
ส่วนตัว การลาพักผ่อน ของข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการในหน่วยงานที่กากับดูแล
1.2 อนุ ญ าตให้ ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง และพนั ก งาน
ราชการ ซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างลา หรือ
ในระหว่างวันหยุดราชการ ในหน่วยงานทีก่ ากับดูแล
1.3 อนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรของ
ข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานที่กากับดูแล
1.4 พิจารณาการลาอุปสมทบและลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ลาดับที่ 17 การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับ
การเตรียมพลในหน่วยงานที่กากับดูแล กรณีข้าราชการ
และลูกจ้างประจา
ที่ ก.192/2558
ลาดับที่ 13 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

ผู้รับมอบอานาจ
ที่ ป รึ ก ษา/รองอธิ บ ดี ที่ ก ากั บ ดู แ ล
กองการเจ้าหน้าที่
ที่ ป รึ ก ษา/รองอธิ บ ดี ที่ ก ากั บ ดู แ ล
กองการเจ้าหน้าที่

คาสั่งกระทรวงการคลัง
ที่ 1082/2559
ลงวันที่ 1 กันยายน 2559

ผู้รับมอบอานาจ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

เรื่องที่มอบอานาจ
การพิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ. 2555 สาหรับข้าราชการ
ในตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษลงมา และ
ประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับอาวุโสลงมา
ในสังกัดของส่วนราชการที่ปฏิบตั ริ าชการประจา
อยู่ในส่วนกลาง

ที่ปรึกษา/รองอธิบดี/คลังเขต

ที่ปรึกษา/รองอธิบดี/คลังเขต

ที่ ป รึ ก ษา/รองอธิ บ ดี ที่ ก ากั บ ดู แ ล
กองการเจ้าหน้าที่

