
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คูมือการลา 

สําหรับบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรียบเรียงและจัดทําโดย 

นางสาวประเสริฐศรี  บุญหลา 
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



คํานํา 
 
 
 การลาของขาราชการและบุคลากรจัดเปนสวัสดิการประเภทหน่ึงท่ีขาราชการไดรับนอกเหนือจากเงินเดือน 
ซ่ึงเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน และ เพ่ือใหขาราชการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2มีความรูความเขาใจและทราบถึงเร่ืองดังกลาว กลุมบริหารงานบุคคลจึงไดจัดทำคูมือการลา และแนวทาง
ปฏิบัติในการขออนุญาตลาประเภทตาง ๆ สำหรับขาราชการและบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ซึ่งเปนการรวบรวมกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ กลุมบริหารงานบุคคล
หวังเปนอยางย่ิงวาคู มือน้ีจะเปนแนวทางใหขาราชการและบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2  ในการศึกษาทําความเขาใจและรับทราบถึงสิทธิของตนเองเก่ียวกับการลา ไดดีย่ิงข ึ้น
รวมท้ังยังเปนคูมือสำหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในเรื่องดังกลาวเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง เปนไปในแนวทางเดียวกัน และกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติเก่ียวกับการลาไดถูกตองตามระเบียบ 
ท่ีกําหนด ท้ังนี้ กลุมบริหารงานบุคคลยินดีและพรอมท่ีจะรับฟงขอเสนอแนะทุกประการ เพ่ือจะไดพิจารณานําไป
ดําเนินการปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนตอไป 
 
 
 
 
 
 



   
วัน เวลา ทำงาน 
 
วันทำงาน : วันจันทร–วันศุกร  
เวลาท างาน      : เร่ิมทำงานต้ังแตเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.  
    หยุดกลางวันเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. 
 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  
เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2502 และ (ฉบับท่ี 16) พ.ศ. 2506 
 
วันหยุดราชการ 
วันหยุดราชการของไทยอาจแบงเปน 4 ประเภท คือ 
วันหยุดราชการประจำสัปดาห คือ วันเสารและวันอาทิตย 

วันหยุดราชการประจำปสวนใหญจะเปนวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
ซ่ึงรัฐบาลจะประกาศใหทราบลวงหนาโดยจะตองผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกอน 

วันหยุดราชการพิเศษ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีจะพิจารณากําหนดใหหยุดเปนคราว ๆ ไป 

วันหยุดชดเชย 
วันหยุดชดเชย วันหยุดราชการประจำปวันใด ตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห ใหเลื่อนวันหยุดราชการประจําป
วันน้ันไปหยุดไปหยุดในวันทำงานถัดไป โดยใหหยุดชดเชยไดไมเกิน 1 วัน เชน ในป พ.ศ. 2560 วันอาสาฬหบูชา 
ตรงกับวันเสารที่ 8 กรกฎาคม 2560 และวันเขาพรรษา ตรงกับวันอาทิตยที่ 9 กรกฎาคม 2560 
จึงหยุดชดเชยในวันจันทรที่ 10 กรกฎาคม 2560 ได 1 วันเทานั้น 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 พฤษภาคม 2544 และวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2547   
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ พ.ศ. 2517 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงาน และวันหยุดราชการ (ฉบับท่ี20) พ.ศ. 2555  
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงาน และวันหยุดราชการ (ฉบับท่ี21) พ.ศ. 2556  

ผูมีอํานาจการลาไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีราชการได หากมีเหตุจําเปนเรงดวนใหเสนอใบลาตอผูมี
อํานาจเหนือข้ึนไปเพ่ือพิจารณา             

การควบคุมการลา 
จัดทําทะเบียนคุมวันลา  



 
การลาชวงกอน/หลังวันหยุดราชการ 
การลาชวงกอนและหลังวันหยุดราชการประจำสัปดาหหรือประจำปเพ่ือใหมีวันตอเน่ืองกัน ใหผูมีอำนาจพิจารณา 
หรืออนุญาตใชดุลพินิจตามความเหมาะสมและจำเปนท่ีจะอนุโลมโดยมิใหเสียหายแกการปฏิบัติราชการ 
 
จากหลักเกณฑดังกลาวโดยสวนใหญแลวจะเปนการลากิจ ลาพักผอน เชน การลาพักผอนในวันศุกรและวันจันทร 
การลากอนและหลังชวงวันหยุดราชการในวันเสารและวันอาทิตยซึ่งเปนกรณกีารลาท่ีตอเน่ืองกับวันหยุดราชการ 
ประจำปตาง ๆ จึงใหเปนอำนาจของผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตท่ีจะใช ดุลพินิจอนุญาตใหลาได 
โดยการอนุญาตดังกลาวจะตองมิใหเสียหายแกการปฏิบัติราชการ 
 
:ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555 ขอ 8 วรรค 5 
 
การนับวันลา 
การนับวันลาใหนับตามปงบประมาณ และการนับวันลาเพ่ือประโยชนในการเสนอหรือจัดสง ใบลา อนุญาตใหลา  
และคำนวณวันลา ใหนับตอเน่ืองกันโดยนับวันหยุดราชการท่ีอยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย 
เดียวกันรวมเปนวันลาดวย เวนแตการนับเพ่ือประโยชนในนการคํานวณวันลาปวยที่มิใชวันลาปวยตามกฎหมายวาดวยการ
สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
วันลากิจสวนตัว และวันลาพักผอน  ใหนับเฉพาะวันทำการ 

การลาปวยหรือลากิจสวนตัวซึ่งมีระยะเวลาตอเน่ืองกัน จะเปนในปงบประมาณเดียวกันหรือไมก็ตาม ใหนับเปนการลา 
คร้ังหน่ึง ถาจํานวนวันลาคร้ังหน่ึงรวมกันเดินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาตระดับใด ใหนําใบลาเวนอข้ึนไปตามลําดับ 
จนถึงผูมีอํานาจอนุญาต 

ขาราชการท่ีไดรับอนุญาตใหลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ลากิจสวนตวัซึ่งมิใช ลากิจสวนตัวเพ่ือเล้ียงดูบุตร 
ตามขอ 22 หรือลาพักผอน ซึ่งไดหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดข้ึนผูบังคับบัญชาหรือ 
ผูมีอำนาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหวางลาก็ได 

การลาของขาราชการท่ีถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหวางการลา ใหถือวาสิ้นสุดกอนวันมาปฏิบัติราชการ  
เวนแตผูมีอำนาจอนุญาตเห็นวาการเดินทางตองใชเวลา  ใหถือวาสิ้นสุดกอนวันเดินทางกลับ 

การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบาย ใหนับเปนการลาครึง่วันตามประเภทการลาน้ันๆ ขาราชการซึ่งไดรับอนุญาตใหลา 
หากประสงคจะยกเลิกวันลาที่ยังไมไดหยุดราชการ ให เสนอขอยกเลิกวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูอํานาจ 
อนุญาตใหลา และใหถือวาการลาเปนอันส้ินสุดกอนวันมาปฏิบัติราชการ 
 
:ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2555 ขอ 10 



 
 
ประเภทการลา 
 

การลาแบงเปน 11 ประเภทไดแก 
1. การลาปวย 
2. การลาคลอดบุตร  
3. การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
4. การลากิจสวนตัว 
5. การลาพักผอน 
6. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 
7. การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
8. การลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน  
9. การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
10.การลาติดตามคูสมรส 
11.การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชพี 

 
: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555 ขอ 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



การเสนอหรือจัดสงใบลาประเภทตาง ๆ ของขาราชการและบุคลากรในสังกัด สํานักงานเขตพื้น่ีการศึกษาประมศึกษา 
ยโสธร เขต 2  
 การลาปวย 

1. ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผูมีอำนาจอนุญาต 
 

2. โดยหลักจะเสนอหรือจัดสงใบลากอนหรือในวันท่ีลาแตในกรณีจำเปนจะเสนอหรือจัดสง 
ใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการก็ไดแตในทางปฏิบัติก็ควรแจงใหผูบังคับบัญชาทราบถึงการลาปวยดังกลาว เชน ทางโทรศัพท 
ทางไลนเปนตนและเม่ือมาปฏิบัติราชการไดแลวก็ใหยื่นใบลาตามแบบในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ 

3. กรณีปวยจนไมสามารถจะลงช่ือในใบลาได จะใหผูอ่ืนลาแทนได แตเม่ือสามารถลงช่ือไดแลว 
ตองเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว 
 
 
 การลาคลอดบุตร 
  

1. มีสิทธิลาคลอดบุตรคร้ังหน่ึงไดจะลาใน 90 วันท่ีคลอด กอนหรือหลังคลอดก็ได 
แตรวมแลวไมเกินระยะเวลา 90วัน (นับตอเน่ืองรวมวันหยุดราชการ)  

2. ไมตองมีใบรับรองแพทยแนบทายการย่ืนใบลา 
 

3. ขาราชการท่ีไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตร และไดหยุดราชการไปแลวแตไมไดคลอดบุตร  
ตามกำหนด หากประสงคจะยกเลิกวันลาคลอดบุตรท่ีหยุดไป ใหผูมีอำนาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตใหยกเลิกได 
โดยใหถือวาวันท่ีไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว 
 

4. การลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกับการลาประเภทใดซ่ึงยังไมครบกำหนดวันลาของการลา ประเภทน้ัน 
ใหถือวาการลาประเภทน้ันส้ินสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรต้ังแตวันเร่ิมวันลา ขาราชการซ่ึงอยูระหวางลาศึกษา 
และประสงคจะลาคลอดบุตร เม่ือไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรแลว ใหถือวา การลาศึกษาส้ินสุดลง  
 
 การลากิจสวนตัว 
 

เปนการลาหยุดราชการเพ่ือทำกิจธุระ เชน ลาหยุดราชการเพ่ือดูแลบุคคลในครอบคร ัว 
รวมถึงการลากิจสวนตัวเพ่ือเล้ียงดูบุตรดวย กรณีลากิจสวนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรจะตองลาตอเน่ืองจากการลาคลอดบุตร 
และมีสิทธิลาไดไมเกิน 150 วันทำการ ตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะหยุดราชการได เวนแต กรณีมีเหตุจำ เปนไมสามารถ 
รอรับอนุญาตได ใหจัดสงใบลาพรอมดวยระบุเหตุจำเปน แลวหยุดราชการไปกอนได แตจะตองช้ีแจงเหตุผลใหผูมีอำนาจ 
อนุญาตทราบโดยเร็ว เม่ือหยุดราชการไปแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมกับเหตุผลความจำเปนตอผูบังคับบัญชา 
ตามลำดับ จนถึงผูมอีำนาจ ทราบทันทีในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ 
 



  
การลาพักผอน 
 

เปนการลาหยุดราชการเพ่ือพักผอนประจำป 
1. มีสทิธิลาพักผอนปหน่ึงได 10 วันทำการ 
2. ขาราชการดังตอไปน้ี ไมมีสิทธิลาพักผอนประจำปในปท่ีไดรับบรรจุเขารับราชการ 

2.1 ไดรบับรรจุเขารับราชการเปนขาราชการครั้งแรก 
2.2 ลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว ตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกแลว 

 
2.3 ลาออกจากราชการเพ่ือดำรงตำแหนงทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกต้ัง 

แลวไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแตวันออกจากราชการ 
 

2.4 ถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอ่ืน (นอกจากไปรับราชการทหาร) และกรณี 
ไปปฏิบัติงานตามความประสงคของทางราชการ แลวไดรับบรรจุเขารับราชการอีก 
 

3. ผูที่รบัราชการติดตอกันไมถึง 10 ป สะสมวันลาพักผอนได โดยวันลาพักผอนสะสม
กับวันลาพักผอนในปปจจุบันรวมกันแลวตองไมเกิน 20 วันทำการ 
 

4. ผูที่รบัราชการติดตอกันมาตั้งแต 10 ปขึ้นไป สะสมวันลาพกัผอนไดโดยวันลาพักผอน 
สะสมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันรวมกันแลวตองไมเกิน 30 วันทำการ   
 

 
 สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เม่ือผูอํานวยการกลุมพิจาณาแลว 
ใหสงใบลาประเภทนั้น ๆ  มายังกลุมบริหารงานบุคคลเพื่อดําเนินการบันทึกขออนุญาตตอผูอํานวยการสาํนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ยโสธรเขต 2 ตามคําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ท่ี 109/2563 เร่ือง มอบหมายหนาท่ี 
ความรับผิดชอบใหขาราชการครู ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
เพื่อพิจารณาอนุญาต 
 
การเสนอใบเสนอลาเพ่ือใหผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณา ตามคําสั่ง 109/2563 มีดังน้ี 
 - รองผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต เขต 2 ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม 
และผูอํานวยการสถานศึกษา ใหเสนอขออนุญาตตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 2  
 - บุคลากรกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุมกฎหมายและคดี และ 
กลุมนโยบายและแผน ใหเสนอขออนุญาตตอรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 
เขต 2 
ในขอ 1 ตามคําสั่ง 
 - บุคลากรกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย และกลุมสงเสรมิการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
ใหเสนอขออนุญาตตอรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต เขต 2 ในขอ 2 ตามคําสั่ง 
 -  บุคลากรกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา และ 
กลุมอํานวยการ ใหเสนอขออนุญาตตอรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต เขต 2 
ในขอ 3 ตามคําสั่ง 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารควบคุม 
และฟอรมแบบการย่ืนขออนุญาตลา 



ระเบียบที่เก่ียวของ ประกาศ และคําส่ัง 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  วันท่ี  ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕  มีผลบังคับใชวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 
 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2502 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงาน และวันหย ุดราชการ (ฉบับท่ี 16) พ.ศ. 6250 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงาน และวันหย ุด พ.ศ. 2517 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงาน และวันหย ุด (ฉบับท่ี 20) พ.ศ. 2555 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงาน และวันหย ุด (ฉบับท่ี 21) พ.ศ. 2556 
 
คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ท่ี 109/2563 เร่ือง มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ 
ใหขาราชการครู ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 


