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สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี 11000
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เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติวาดวยการลาของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 2 มีนาคม 2548
สิ่งที่สงมาดวย หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติวาดวยการลาของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ขอ 15 บัญญัติไววา
สวนราชการอาจกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงในกลุมงานใดไดรับสิทธิประโยชนเกี่ยวกับ
การลาของพนักงานราชการเทาที่ไมขอหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดเกี่ยวกับการไดรับสิทธินั้น ตามกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งตอมาคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ไดมีประกาศ
เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) ณ วันที่ 2 มีนาคม 2548
โดยกําหนดใหพนักงานราชการมีสิทธิการลาในประเภทตางๆ รวมถึงสิทธิที่ไดรับคาตอบแทนระหวางการลา
ดังกลาว นั้น
ในการนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติวาดวยการลา
ของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2549 เพื่อใหสวนราชการในสังกัดไดถือ
ปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ และถือปฏิบัติตอไปดวย จะเปนพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ
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หลักเกณฑและวิธีการปฏิบตั ิวาดวยการลาของพนักงานราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2549

เพื่อใหพนักงานราชการผูปฏิบัติราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับ
สิทธิประโยชนเกี่ยวกับการลา ภายใตแนวทางตามประกาศของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 2 มีนาคม 2548
อาศัยอํานาจตามความในขอ 15 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติวาดวยการ
ลาของพนักงานราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไว ดังนี้
1. หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติวาดวยการลาของพนักงานราชการใหถือปฏิบัติ ตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2548 เปนตนไป
2. ในหลักเกณฑนี้
“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูวา ราชการจังหวัด
3. ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตและอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสําหรับ
พนักงานราชการใหเปนไปตามตารางที่กําหนดไวทายหลักเกณฑ นี้
ในกรณีที่ผูมีอาํ นาจอนุญาตการลาตามหลักเกณฑนี้ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได
และเหตุจําเปนเรงดวนไมอาจรอขออนุญาตจากผูมีอํานาจได ใหผูลาเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูมีอํานาจ
อนุญาตการลาชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแลวใหแจงผูมีอํานาจอนุญาตตามหลักเกณฑ
ทราบดวย
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือ
ใหแกผูดํารงตําแหนงใดเปนผูพิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได
4. พนักงานราชการผูใดไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการ ณ หนวยงานอื่นใดของทางราชการ
หากประสงคจะลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน หรือลาเขารับการเตรียมพล ในชวงเวลาที่
ไปชวยราชการ ใหเสนอขออนุญาตการลาตอผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่ไปชวยราชการแลวใหหนวยงาน
นั้นรายงานจํานวนวันลาใหหนวยงานตนสังกัดของผูนนั้ ปละครั้ง
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5. การนับวันลาตามระเบียบนี้ใหนับตามปงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลาและคํานวณวันลา
ใหนับตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย (เวนแต
การนับเพื่อประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาปวยที่มิใชวันลาปวยตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะห
พนักงานราชการผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการหรือกฎหมายอื่นที่มีผลบังคับใช
ตอไป) วันลากิจสวนตัวและวันลาพักผอนใหนับเฉพาะวันทําการ
การลาปวยหรือการลากิจสวนตัวซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกันจะเปนในปเดียวกันหรือไมก็ตาม
ใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาตระดับใด ใหนํา
ใบลาเสนอขึน้ ไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต
พนักงานราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหวางการลาใหถือวาการลาเปนอันหมดเขต
เพียงวันกอนวันเดินทางกลับ และวันราชการเริ่มตนตั้งแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป
การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบาย ใหนับเปนการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้นๆ
พนักงานราชการซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาที่ยังไมไดหยุดราชการ
ใหเสนอกอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตใหลา และใหถือวาการลาเปนอันหมด
เขตเพียงวันทีข่ อถอนวันลานั้น
6. เพื่อควบคุมใหเปนไปตามหลักเกณฑนี้ ใหสวนราชการจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการในสังกัด โดยใชแบบเชนเดียวกับของขาราชการและลูกจางประจํา โดยอนุโลม
หรือจะใชเครือ่ งบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได
7. การลาใหใชแบบการลาตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม
กรณีจําเปนหรือรีบดวนจะใชใบลาที่มีขอ ความไมครบถวนตามแบบหรือจะลาโดยวิธกี ารอยางอื่นก็ได แตทั้งนี้
ตองสงใบลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
8. พนักงานราชการซึ่งประสงคจะไปตางประเทศในระหวางการลาตามหลักเกณฑนี้ หรือ
ในระหวางวันหยุดราชการใหเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการ
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9. ประเภทการลาของพนักงานราชการ
แบงออกเปน 5 ประเภท คือ
(1) การลาปวย
(2) การลาคลอดบุตร
(3) การลากิจสวนตัว
(4) การลาพักผอน
(5) การลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพือ่ ฝก
วิชาทหารเขารับการระดมพล หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม
10. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลาตามประเภทตางๆ ใหดําเนินการดังนี้
10.1 พนักงานราชการซึ่งประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลา
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลาในกรณีจําเปนจะเสนอ หรือจัดสง
ใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได
ในกรณีท่พี นักงานราชการผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได
จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว
การลาปวยตั้งแต 3 วันขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย ในกรณีจําเปนหรือเห็นสมควรผูมีอํานาจ
อนุญาตจะสั่งใหใชใบรับรองของแพทย ซึง่ ผูมีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได
10.2 พนักงานราชการซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได
จะใหผูอื่นลาแทนก็ไดแตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว
10.3 พนักงานราชการซึ่งประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมี
เหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทันจะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมระบุเหตุจําเปนไวแลวหยุดราชการไป
กอนก็ได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอาํ นาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมเี หตุพเิ ศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนได ใหเสนอหรือจัดสงใบลา
พรอมทั้งเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติ
ราชการ
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ผูที่ไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว ซึ่งไดหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามี
ราชการจําเปนเกิดขึ้นผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได
10.4 พนักงานราชการมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งได 10 วันทําการ
สําหรับในปแรกที่ไดรับการจางเปนพนักงานราชการยังไมครบ 6 เดือน ไมมีสิทธิลาพักผอน
พนักงานราชการซึ่งประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได
การอนุญาตใหลาพักผอน ผูม ีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
ก็ได โดยมิใหเสียหายแกราชการ กรณีที่ผูไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด
ถามีราชการจําเปนเกิดขึน้ ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได
10.5 พนักงานราชการที่ไดรับหมายเรียกเขารับการเตรียมพลเพื่อตรวจสอบ หรือ
ฝกวิชาทหารเขารับการระดมพล หรือเพือ่ ทดลองความพรั่งพรอม ใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายใน
48 ชั่วโมง นับแตเวลารับหมายเรียกเปนตนไป และใหไปเขารับการเตรียมพลตามวัน เวลาในหมายเรียกนั้น
โดยไมตองรอรับคําสั่งอนุญาต และใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการ
เมื่อพนักงานราชการที่ลานั้นพนจากเขารับการเตรียมพลแลว ใหมารายงานตัวกลับ
เขาปฏิบัติราชการตามปกติตอผูบังคับบัญชาภายใน 7 วัน แตถาพนระยะเวลาของการลาดังกลาวแลวไมมา
รายงานตัวเพือ่ เขาปฏิบัติงานใหงดจายคาตอบแทนหลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติงาน เวนแตกรณีที่มีเหตุ
จําเปนหัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจอาจขยายเวลาและอนุมัติใหจายคาตอบแทนระหวางนั้น
ตอไปอีกก็ได แตตองไมเกิน 15 วัน หากแตรวมทั้งสิ้นแลวตองเปนไปตามหลักเกณฑตามขอ 11.5
11 พนักงานราชการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนระหวางลา ดังนี้
11.1 ลาปวยใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน 30 วันทําการ
ในระหวางที่พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทนยังไมมีผลใชบังคับกับพนักงานราชการ หากในกรณีทพี่ นักงานราชการปวยเพราะไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
ใหนําพระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในสวนที่
เกี่ยวกับการลามาใชบังคับกับพนักงานราชการโดยอนุโลม
11.2 ลาคลอดบุตร ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไมเกิน 45 วัน อีก 45 วัน
ใหรับจากสํานักงานประกันสังคม ทั้งนี้ ตามสิทธิที่เกิดขึน้ ตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม

/11.3 ลากิจ.....
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11.3 ลากิจสวนตัว ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน 10 วันทําการ
11.4 ลาพักผอนประจําป ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน 10 วันทําการ
11.5 การลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพือ่ ฝกวิชาทหาร
เขารับการระดมพล หรือเพือ่ ทดลองความพรั่งพรอมใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน 60 วัน
11.6 การลาของพนักงานราชการนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว หามจายเงิน
คาตอบแทน
12. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปน
ผูวินิจฉัยชีข้ าด

- 6 ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานราชการ
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผูมีอํานาจพิจารณา
หรืออนุญาต

ผูลา

วันอนุญาตครั้งหนึง่ ไมเกิน
ลาปวย ลากิจสวนตัว

ลาคลอดบุตร ลาเขารับการตรวจเลือก
หรือเขารับการเตรียมพล

ลาพักผอน

หมายเหตุ
เปนผูมีอํานาจอนุญาต
การลาไปตางประเทศ
ระหวางวันลาที่ผูมีอํานาจ
ไดอนุญาตแลว
เปนผูมีอํานาจอนุญาต
การลาไปตางประเทศ
ระหวางวันลาที่ผูมีอํานาจ
ไดอนุญาตแลว

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พนักงานราชการทุกประเภท
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ตามที่เห็น
สมควร

ตามที่เห็น
สมควร

x

x

x

ผูวาราชการจังหวัด

พนักงานราชการทุกประเภท
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ตามที่เห็น
สมควร

ตามที่เห็น
สมควร

x

x

x

ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/กลุม/
กอง/หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาสํานัก/
สถาบัน/กลุม/กอง/หัวหนาสวนราช
การประจําจังหวัด/ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป/
โรงพยาบาลชุมชน
หัวหนากลุมงาน/ฝาย/หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทากลุมงาน/ฝาย/หัวหนา
สวนราชการประจําอําเภอ/กิ่งอําเภอ
หัวหนาสวนราชการประจําตําบล

พนักงานราชการทุกประเภท
ในสังกัดที่ประจําสํานัก/สถาบัน/
กลุม/กองหรือเทียบเทา สวนราชการประจําจังหวัด อําเภอ
หรือกิ่งอําเภอ

30 วัน·Ó¡ÒÃ 10 วันทําการ

x

x

x

พนักงานราชการทุกประเภท
15 วัน·Ó¡ÒÃ 5 วัน·Ó¡ÒÃ
ในสังกัดที่ประจํากลุมงาน/ฝาย
หรือเทียบเทา สวนราชการประจํา
อําเภอ/กิ่งอําเภอ
พนักงานราชการทุกประเภท
10 วัน·Ó¡ÒÃ 3 วัน·Ó¡ÒÃ
ในสังกัดที่ประจําสวนราชการ
ประจําตําบล
หมายเหตุ : x หมายถึงมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น

-

-

5 วันทําการ

-

-

3 วันทําการ

พรก.3/การลาพนักงานราชการ

