
 
      
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เรื่อง  การลาพักผ่อนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
------------------- 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ประกาศ
ในราชกิจานุ เบกษา เล่ม 129 ตอนพิ เศษ 22 ง 24 มกราคม 2555 และหนั งสือ ก .อบต. ที่  มท 
0908.3/9164 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล เพ่ิมเติม 
ตามระเบียบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  เพ่ือให้การบริหารงานาบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศสิทธิการลาพักผ่อนประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศนี้  

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕62 

                                                                   (ลงชื่อ) 
                        (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เรื่อง  การลาพักผ่อนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)  ลงวันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕62 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

อายุราชการ/
อายุงาน 

ณ 1 ต.ค. 62 

ข้อมูลการลาพักผ่อน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วัน) 

สิทธิการลาพักผ่อน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วัน) 

สิทธิ
การลา 

จำนวน 
วันลาที่ใช้ไป 

คงเหลือ ยกมา ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

สิทธิการลา 

  พนักงานส่วนตำบล         

1 นายสำรวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตมู 22 ปี 6 เดือน 30 5 25 20 +10 ทั้งปี 30 วัน 

2 นายธานินทร์   บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 14 ปี 2 เดือน 30 9 21 20 +10 ทั้งปี 30 วัน 

3 น.ส.ชลภสัสรณ ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12 ปี 9 เดือน 26 6     17 17 +10 ทั้งปี 27 วัน 

4 นางจุไรรตัน ์ ทองรอด นักพัฒนาชุมชน 12 ปี 11 เดือน 27 4 23 20 +10 ทั้งปี 30 วัน 

5 นางฐิติพรรณ แย้มโพธ์ิกลาง นักจัดการงานท่ัวไป 14 ปี 10 เดือน 23 11 12 12 +10 ทั้งปี 22 วัน 

6 นายกิตติศักดิ ์ แทนสระน้อย นักทรัพยากรบุคคล 10 ปี 11 เดือน 20 10 10 10 +10 ทั้งปี 20 วัน 

7 นายปิยะ วีระศร จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 13 ปี 5 เดือน 21 7 14 14 +10 ทั้งปี 24 วัน 

8 สิบเอกศุภกฤต งอนสระน้อย เจ้าพนักงานธุรการ 15 ปี 11 เดือน 30 6 24 20 +10 ทั้งปี 30 วัน 

9 นางศิริพร เฉื่อยกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง 23 ปี 2 เดือน 22 12 10 10 +10 ทั้งปี 20 วัน 

10 นางสาวอาภาภรณ ์ ศรีชำนาญ นักวิชาการคลัง 13 ปี 4 เดือน 30 10 20 20 +10 ทั้งปี 30 วัน 

11 น.ส.สุกญัญา สัญพรมราช นักวิชาการพัสด ุ 13 ปี 3 เดือน 30 3 27 20 +10 ทั้งปี 30 วัน 

12 นางสุทารัตน ์ พุดดอน นักวิชาการเงินและบญัชี 14 ปี 7 เดือน 12 8 4 4 +10 ทั้งปี 14 วัน 

13 นายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่าง 26 ปี 6 เดือน 30 - 30 20 +10 ทั้งปี 30 วัน 

14 นายธงชัย สิงหวิสัย นายช่างโยธา 15 ปี 2 เดือน 30 9 21 20 +10 ทั้งปี 30 วัน 

15 นายทักษ์ดนัย ยาตะค ุ นายช่างโยธา 22 ปี 4 เดือน 30 12 18 18 +10 ทั้งปี 28 วัน 

/16…. 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

อายุราชการ/
อายุงาน 

ณ 1 ต.ค. 62 

ข้อมูลการลาพักผ่อน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วัน) 

สิทธิการลาพักผ่อน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วัน) 

สิทธิ
การลา 

จำนวน 
วันลาที่ใช้ไป 

คงเหลือ ยกมา ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

สิทธิการลา 

16 นางสุภาวด ี สิงหวิสัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ 15 ปี 2 เดือน 30 6 24 20 +10 ทั้งปี 30 วัน 

17 นางสาวมิรันต ี ศิริเมฆา นักวิชาการศึกษา 1 ปี 4 เดือน 10 3 7 7 +10 ทั้งปี 17 วัน 

         หมายเหตุ บรรจุ 1 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ 6 เดือน (1 มิ.ย. – 30 พ.ย. 61) 

18 น.ส.ณภัทร ์ บรรลังค ์ ครู (ศดว.วังวารีวน) 7 ปี 6 เดือน 19 5 14 10 +10 ทั้งปี 20 วัน 

19 นางปุญมนัส ทองอิ่ม ครู  (ศพด.พรหมราช) 4 ปี 8 เดือน 18 2 16 10 +10 ทั้งปี 20 วัน 

20 นางวิภารัตน ์ ชินสำโรง ครู  (ศพด.พรหมราช) 4 ปี 8 เดือน 17 5 12 10 +10 ทั้งปี 20 วัน 

  ลูกจ้างประจำ  
        

21 นายพรมพิรยิะ พะวันพรมราช เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 16 ปี – เดือน 30 7 23 20 +10 ทั้งปี 30 วัน 

22 นางวราภรณ ์ กิตติเจริญกลู เจ้าพนักงานธุรการ 20 ปี – เดือน 30 14 16 16 +10 ทั้งปี 26 วัน 

  พนักงานจ้างตามภารกจิ  
        

23 นางชอบ กลิ่นตะค ุ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ศดว.วังวารีวน) 15 ปี – เดือน 10 - - - +10 ทั้งปี 10 วัน 

24 นางเกรยีงสวรรค ์ วิจิตรกิ่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ศพด.วัดพรหมราช) 3 ปี 4 เดือน 10 - - - +10 ทั้งปี 10 วัน 

  พนักงานจ้างทั่วไป   
        

25 นางโชติกา ซอพรมราช คนงานท่ัวไป - 10 10 0 - +10 ทั้งปี 10 วัน 

26 นายสมหมาย ประโรกิจจักร ์ คนงานท่ัวไป - 10 10 0 - +10 ทั้งปี 10 วัน 

27 น.ส.พิมพ์ปวีณ์  อ่ำอินทร์ คนงานท่ัวไป - 10 6 4 - +10 ทั้งปี 10 วัน 

28 นายประวัติ  พ่ึงวีระวงศ์ พนักงานขับรถยนต์ - 10 6 4 - +10 ทั้งปี 10 วัน 

/29…. 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

อายุราชการ/
อายุงาน 

ณ 1 ต.ค. 62 

ข้อมูลการลาพักผ่อน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วัน) 

สิทธิการลาพักผ่อน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วัน) 

สิทธิ
การลา 

จำนวน 
วันลาที่ใช้ไป 

คงเหลือ ยกมา ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

สิทธิการลา 

29 นายณัฐวุฒิ   จรโคกกรวด พนักงานขับรถยนต์ - 10 3 7 - +10 ทั้งปี 10 วัน 

30 น.ส.มณีรัตน์ ชดตะคุ คนงานทั่วไป - 10 3 7 - +10 ทั้งปี 10 วัน 

31 นายอภิชาติ  ชิมสำโรง คนงานทั่วไป - 10 9 1 - +10 ทั้งปี 10 วัน 

32 นางสาววาสนา   มาสำโรง ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) - 10 7 3 - +10 ทั้งปี 10 วัน 

33 นางสายมั่น พะวันพรมราช คนงานทั่วไป - 10 - 10 - +10 ทั้งปี 10 วัน 

34 นายอนิวัฒน์   เอียดตะคุ พนักงานขับรถยนต์ - 10 4 6 - +10 ทั้งปี 10 วัน 



เอกสารแนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เรื่อง  สิทธิการลาพักผ่อนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)   
ลงวันที่  28 เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕62 

 
การลาของพนักงานส่วนตำบล 

ได้แบ่งการลาออกเป็น 9  ประเภท  คือ 
1.  การลาป่วย 
2.  การลาคลอดบุตร 
3.  การลากิจส่วนตวั 
4.  การลาพักผ่อน 
5.  การอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
6.  การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
7.  การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย 
8.  การลาไปปฏิบัตงิานในองคก์ารระหว่างประเทศ 
9.  การลาติดตามคูส่มรส 
 

สิทธิประโยชน์ในการลา 
ของพนักงานส่วนตำบล / ลูกจ้างประจำ 

1.  การลาป่วย 
1.1  ลาป่วยซึ่งจำเปน็ต้องรักษาเป็นเวลานานไม่คราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน  60  วันทำการ  มีสิทธไิด้รับ
เลื่อนขั้นเงินเดือนและคา่จ้างปกติในรอบคร่ึงปีหรือ  6  เดือน 
1.2  ลาป่วย  (และลากิจ)  ไม่เกิน  23  วัน  มีสิทธไิด้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจา้งปกติในรอบคร่ึงปีหรือ  6  เดือน 
1.3  การลาป่วยตั้งแต่  30  วนัขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วนั ถ้าผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นสมควร จะ
สั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตกไ็ด้ 
1.4  การยื่นใบลาป่วย  ให้ยื่นกอ่นล่วงหน้า (กรณีที่แพทย์นดั)หรือยื่นในวันแรกที่มาปฏบิัติราชการ 
1.5  การลาป่วยให้เสนอต่อผู้บงัคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ  เป็นผู้อนุญาต 
 
2.  การคลอดบุตร 
2.1  การลาคลอดบุตรมีสิทธไิดไ้ม่เกิน 90 วัน 
2.2  การลาคลอดบุตรให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดบัชัน้จนถึงปลัด อบต.เป็นผู้อนุญาต 
2.3  การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอด
บุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันที่ลาภายใน ๙๐ วนั นบัแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไป
ช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรคร้ังหนึ่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน ๑๕ วันทำการ ผู้มีอำนาจอนญุาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดง
หลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้ 

 
 

/3.การ... 
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3.  การลากิจส่วนตัว 
3.1  ลากิจส่วนตัวยื่นลว่งหน้าตอ่ผู้บังคับบัญชา  3  วัน  หรือยื่นวันแรกที่ปฏบิัติราชการก็ได้ 
3.2  ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดบูตุร  มีสิทธิ์ลาได้  45  วัน โดยได้รับเงินเดือน 
3.3  ลากิจส่วนตัวนับรวมกันลาป่วย  ลาได้ไม่เกิน  23  วัน  ในรอบคร่ึงปี  หากลากิจส่วนตวัรวมกับการลาปว่ยเกิน 23 
วัน  ไม่สทิธิ์ได้รบัการเลื่อนขั้นเงนิเดือน 
 
4.  การลาพักผ่อน 
4.1  สิทธิในการลาพักผ่อนประจำปี  ได้ 10 วันทำการ   
(ยกเว้นผู้บรรจุเข้ารับราชการคร้ังแรกที่ยังไม่ผา่นการทดลองราชการ) 
4.2  ลาพักผ่อนประจำปี  10 วันทำการ  หากผู้ใดลาไม่ครบตามจำนวน  ก็ให้สะสมวันทีไ่ม่ไดล้ารวมเข้ากับปีต่อ ๆ  ไป
ตัวอย่างเช่น  ปี  2557  ลาไป  2 วัน  เหลือ  8  วัน นำ  8  วันที่เหลือไปสะสมในปี 2558  รวมกับลาพักผ่อนประจำปี 
2558  ที่ได้  10  วัน  รวมวันลาเท่ากับ  18  วนัทำการ 
4.3  สำหรับผู้รับราชการติดต่อกันมาไมน่้อยกว่า  10  ปี  มีสทิธิ์นำวนัลาพักผ่อนมาสะสมรวมกับลาพักผ่อนประจำปีในปี
ปัจจุบนัไดไ้ม่เกิน  30  วันทำการ 
4.4  ลาพักผ่อนให้ยื่นใบลาก่อนล่วงหนา้  (3 วนั) เมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการ  แล้วจึงลาได้ 
 
5.  การลาอุปสมบท 
5.1  ลาอุปสมบทให้ยื่นใบลาก่อนล่วงหน้าต่อผู้บังคบับัญชาตามลำชัน้  จนถึงนายกเทศมนตรีเป็นผู้อนญุาต  ไม่น้อยกว่า  
60  วัน 
5.2  สิทธิในการลาอุปสมบท  ลาไดไ้ม่เกิน  120  วัน 
 
6.  การลาเข้ารับการคัดเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
6.1  เมื่อมีหมายเรียกให้รายงานผลต่อผูบ้ังคับบัญชาก่อนล่วงหน้าไมน่้อยกว่า  48  ชั่วโมง 
6.2  เมื่อครบกำหนดการลาไปทหารแล้ว  ให้รายงานกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติภายใน  7  วัน 
 
7.  การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย 
7.1  ลาภายในประเทศ  ยื่นใบลาต่อผู้บงัคับบัญชาตามลำดบัชัน้จนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปน็ผู้อนุญาต 
7.2  ลาไปตา่งประเทศ  ยื่นใบลาต่อผู้บงัคับบัญชาตามลำดบัชัน้จนถึงผูว้่าราชการจังหวัดเปน็ผู้อนุญาต 
 
8.  การลาไปปฏบิัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
8.1  การลาไปปฏิบัตงิานในองค์การระหว่างประเทศ  มี  2  ประเภท 
8.2  การยื่นใบลาให้ยื่นล่วงหนา้ต่อผู้บังคบับัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้วา่ราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต  เมื่อได้รับอนญุาต
แล้ว  จึงจะลาได ้
 
9.  การลาติดตามคูส่มรส 
9.1  ลาติดตามคู่สมรสมีสิทธลิาได้  2  ปี  แตไ่ม่เกิน  4  ปี 
9.2  การยื่นใบลากรณีลาภายในประเทศให้ยื่นล่วงหน้าต่อผูบ้ังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกเทศมนตรี  กรณีลาไป
ต่างประเทศยืน่ล่วงหน้าต่อผูบ้ังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้วา่ราชการจงัหวัด 

/สิทธิ... 



-3- 

สิทธิประโยชน์ในการลาของพนักงานจ้าง 
1.  การลาป่วย 
1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพเิศษ ใน  1 ปี  มีสิทธลิาป่วยปกติได้ไม่เกิน  60  วันทำการ 
1.2  พนักงานจ้างทั่วไป  ใน  1  ปี  มีสิทธิลาปว่ยไดไ้ม่เกิน  15  วันทำการ 
1.3  ลาป่วยให้ยื่นใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน  หากลาป่วยเกิน  3  วัน  ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
 
2.  การลากิจส่วนตัว 
2.2  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพเิศษ ใน  1  ปี  มีสิทธลิากิจได้ไม่เกิน  45  วันทำการ  
ยกเว้นปีแรกที่เข้าปฏิบัติงานมสีทิธิลาได้เกิน  15  วันทำการ 
2.2  ลากิจส่วนตัวให้ยื่นใบลาก่อนล่วงหน้าเมื่อได้รบัอนุญาตแลว้จึงจะลาได้ 
2.3  พนักงานจ้างทั่วไป ไม่มีสทิธิลากิจสว่นตัว 
 
3.  การลาพักผ่อน 
3.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษโดยจะต้องผ่านการประเมนิผลปฏิบัตงิานในรอบ  6 เดือน
ก่อน 
3.2  พนักงานจ้างทั่วไป  ใน  1 ปี  มีสิทธิพักผ่อนได้  10  วนัทำการ 
3.3  การยื่นใบลาพักผ่อนให้ยื่นล่วงหน้าก่อน  3  วนัเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจงึลาได้ 
 
4.  การลาคลอดบุตร 
4.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาคลอดบุตรไดไ้มเ่กิน  90 วัน  โดยได้รบั
ค่าจ้าง 
4.2  พนักงานจา้งทั่วไปที่ปฏิบตัิงานต่อเนื่อง  มีสทิธิลาคลอดบตุรได้ไม่เกิน  90 วัน   โดยจะได้รับค่าจ้างในระหว่างลาไม่
เกิน  45  วัน  เว้นแต่การจ้างในปีแรกถ้าไม่ครบ  7  เดือน  ไม่ได้รับค่าจา้งในระหวา่งลา 
5.  การลาอุปสมบท 
5.1  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพเิศษ มีสิทธิลาอุปสมบทไดไ้ม่เกิน  120  วัน  โดยได้รับ
ค่าจ้างในระหว่างการลาเว้นแต่ในปีแรกที่จ้างไม่ได้จ้างในระหว่างลา 
5.2  การยื่นใบลาอุปสมบทให้ยืน่ล่วงหนา้ก่อนไมน่้อยกว่า   
60  วัน 
5.3  พนักงานจ้างทั่วไป ไม่มีสทิธิลาอุปสมบท 
 
6.  การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร  เข้ารับการระดมพล  เข้าฝึกวิชาทหารฯ 
6.1  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพเิศษ มีสิทธิลาได้ตามระยะเวลาที่เข้าฝึก โดยได้รบัค่าจา้งใน
ระหว่างลา 
6.2  พนักงานจ้างทั่วไป  มีสิทธิลาได้โดยได้รับค่าจ้างระหวา่งลาไม่เกิน  30  วัน 
6.3  พนักงานจา้ง  ตามข้อ  1  และข้อ  2  ที่ลาเข้าฝึกฯ  และได้รับเงินเดือนจากกระทรวงกลาโหมจะไม่มสีิทธไิด้รับ
ค่าจ้างระหวา่งลา 
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