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1. ลาป่วย
การลาป่วย หมายความว่า เป็นการลาหยุดเพื่อรักษาตัวเมื่อมีอาการป่วยหลักเกณฑ์การลา
– ลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่สามสิบวันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์
– การลาป่วยไม่ถึงสามสิบวัน ไม่ว่าจะเป็นครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอานาจอนุญาต
เห็นสมควรจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
– มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาป่วยปีหนึ่งได้ ๖๐ – ๑๒๐ วัน
การเสนอหรือจัดส่งใบลา
– ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
– ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือในวันที่ลาก็ได้ ยกเว้นในกรณีจาเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวัน
แรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
– กรณีป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วต้อง
เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
– การลาป่วย แม้จะมีราชการจาเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลาป่วยอยู่นั้น ผู้มีอานาจอนุญาตก็ไม่สามารถ
เรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้เพราะการลาป่วยเป็นเรื่องจาเป็น
2. การลาคลอดบุตร
ผู้อานวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ ลาได้ไม่เกิน ๙๐ วัน โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา ในส่วนของ
เงินวิทยฐานะให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน ๙๐ วัน
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ผู้อานวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๕ วันทาการ และหากลาภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ภริยาคลอดบุตร ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๑๕ วันทาการ หากลาเมื่อพ้น ๓๐ วันนับแต่วันที่
ภริยาคลอดบุตร ไม่ให้ ได้รับเงินเดือนระหว่างลา ในส่วนของเงินวิทยฐานะอยู่ระหว่างพิจารณากาหนด
รายละเอียด เนื่องจากเป็นประเภทการลาที่กาหนดขึ้นใหม่

3. ลากิจส่วนตัว
การลากิจส่วนตัว หมายความว่า เป็นการลาหยุดเพื่อทาธุระ เช่น ลาหยุดเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นต้น
ผู้อานวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วัน อนุญาตได้ครั้งหนึง่ ไม่เกิน ๔๕ วัน ปีหนึ่งลาโดย
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๔๕ วันทาการ แต่ในปีที่เริ่มรับราชการ ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้
ไม่เกิน ๑๕ วันทาการ
การลากิจส่วนตัวอาจแยกได้ ดังนี้
(๑) การลากิจส่วนตัว (ด้วยเหตุอื่น)
(๒) การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
หลักเกณฑ์การลากิจส่วนตัวด้วยเหตุอื่น
– มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา เมื่อมีราชการจาเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลากิจส่วนตัวอยู่นั้น
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจอนุญาตจะเรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานก็ได้
หลักเกณฑ์การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
– ข้าราชการที่ได้ลาคลอดบุตร ๙๐ วัน (นับวันหยุดราชการรวมด้วย) โดยได้รับเงินเดือนแล้ว มีสิทธิ
ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรไม่เกิน ๑๕๐ วันทาการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา
– ระหว่างลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร แม้จะมีราชการจาเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลาอยู่นั้นผู้มีอานาจ
อนุญาตก็ไม่สามารถเรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานได้
การเสนอหรือจัดส่งใบลา
– ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
– ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดราชการได้ เว้นแต่ มีเหตุจาเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้
- ให้จัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจาเป็นไว้แล้วลาหยุดไปก่อนได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอานาจ
อนุญาตทราบโดยเร็ว หรือมีเหตุพิเศษ ที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหยุดได้ เมื่อหยุดไปแล้ว ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุผลความจาเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จนถึงผู้มีอานาจอนุญาตทราบทันทีในวัน
แรกที่มาปฏิบัติราชการ
อานาจการอนุญาตการลา
ผู้อานวยการสถานศึกษา ลาป่วย ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๖๐ วันทาการ ลากิจส่วนตัว ครั้งหนึ่งไม่เกิน
๓๐ วันทาการ นอกเหนือจากนี้เป็นอานาจ ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
เกณฑ์การลาบ่อยครั้ง ปฎิบัติงานในโรงเรียน ลาเกิน ๖ ครั้ง
เกณฑ์การมาสายเนื่องๆ ปฎิบัติงานในโรงเรียน สายเกิน ๘ ครั้ง
ข้อพึงระวัง
ลาเกิน(ลาบ่อยครั้ง)จานวนครั้งที่กาหนด ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
เว้นแต่ถ้าวันลาไม่เกิน ๑๕ วันและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นอาจผ่อนผันให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้
มาทางานสายเนื่องๆ ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
ลาป่วย + ลากิจส่วนตัว เกินกว่า ๒๓ วันทาการ ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน

5. การลาพักผ่อน
ผู้อานวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ ลาได้ปีละ ๑๐ วันทาการ หากมิได้ลาหรือลาไม่ครบ ให้สะสมรวม
กับปีต่อ ๆ ไปได้ไม่เกิน ๒๐ วันทาการ แต่สาหรับผู้รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี สะสมได้ไม่เกิน ๓๐
วันทาการ ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อน ไม่มี
สิทธิลาพักผ่อน ในส่วนของเงินวิทยฐานะหากลาพักผ่อนเกินสิทธิไม่ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลา
6. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจั ย์
สาหรับผู้ที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน หากตั้งแต่เริ่มรับราชการ ผู้ใดยังไม่เคยอุปสมบท
หรือยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจย์ ให้ผู้นั้นลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ แล้วแต่กรณี ได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน
โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ในส่วนของเงินวิทยฐานะให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
ระหว่างลาได้ไม่เกิน ๖๐ วัน
๗. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
ลาได้โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา แต่เมื่อครบกาหนดแล้วไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการ
ภายใน ๗ วัน ให้งดจ่ายเงินเดือนไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติราชการ แต่หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควร ให้จ่าย
เงินเดือนต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาต ในส่วนของเงินวิทยฐานะให้เบิก
จ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน ๖๐ วัน
๘. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๔ ปีนับแต่วนั ไป จนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติ
ราชการ หากผู้อนุญาตเห็นสมควรให้ลาเกิน ๔ ปีก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๖ ปี ในประเทศผู้อานวยการ
สถานศึกษา และ ผอ.สพม. อนุญาตได้ ต่างประเทศหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาต ในส่วนของเงิน
วิทยฐานะให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน ๖๐ วัน
๙. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ลาได้โดยไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่อัตราเงินเดือนที่ได้รับจากองค์การระหว่างประเทศต่ากว่า
อัตราเงินเดือนของทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ รวมแล้วไม่เกินอัตราเงินเดือนของทาง
ราชการที่ได้รับอยู่ในขณะนั้น รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาอนุญาต ในส่วนของเงินวิทยฐานะไม่ให้เบิกจ่ายเงิน
วิทยฐานะระหว่างลา
๑๐. การลาติดตามคู่สมรส (คู่สมรสไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศ)
ลาได้โดยไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี กรณีจาเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก
๒ ปี แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน ๔ ปี ให้ลาออกจากราชการ หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาต ใน
ส่วนของเงินวิทยฐานะไม่ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลา
๑๑. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
สาหรับผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะ
เหตุกระทาการตามหน้าที่ จนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ ลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ ลาได้ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา แต่ต้องไม่เกิน ๑๒ เดือน หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาอนุญาต ในส่วนของเงินวิทยฐานะอยู่ระหว่างพิจารณากาหนดรายละเอียด เนื่องจากเป็นประเภท
การลาที่กาหนดขึ้นใหม่

