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บทที่ 1
บทนา
กำรจัดทำคู่มือกำรลำ กำรได้รับเงินเดือน และกำรเลื่อนเงินเดือนระหว่ำงลำ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นแนวทำงกำรศึกษำ ทำควำมเข้ำใจ และเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ พกฉ. ทรำบถึงสิทธิของตน รวมทั้งยังเป็นคู่มือสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรลำ กำรจ่ำยเงินเดือน และกำรเลื่อนเงินเดือนระหว่ำงลำของ
เจ้ ำหน้ ำที่ เพื่ อ ให้ มี ก ำรปฏิ บั ติ เป็ น ไปอย่ ำงถู ก ต้ อ งตำมข้ อ บั งคั บ คณะกรรมกำรส ำนั ก งำนพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2552 โดยขอบเขตเนื้อหำของ
คูม่ ือนี้ ประกอบด้วย
- ประเภทกำรลำ สิ ท ธิข องเจ้ำหน้ ำที่ ผู้ ล ำ ผู้ มี อำนำจอนุ ญ ำตกำรลำแต่ล ะประเภท รวมถึ ง
ขั้นตอนกำรลำหรือกำรส่งเรื่องให้สำนักอำนวยกำรเพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- กำรได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำ
- กำรเลื่อนเงินเดือนระหว่ำงลำในแต่ละรอบกำรประเมิน
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บทที่ 2
การลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา

กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ. 2555
๒. พระรำชกฤษฎีก ำกำรจ่ำยเงิน เดือน เงิน ปี บ ำเหน็ จ บ ำนำญ และเงิน อื่น ในลั ก ษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พงศ. 2539 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
๓. ข้อบังคับคณะกรรมกำรสำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2552
๔. ระเบี ย บส ำนั ก งำนพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เกษตรเฉลิ ม พระเกี ยรติพ ระบำทสมเด็ จพระเจ้ำอยู่ หั ว
(องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรลำ และกำรอนุ ญำตในกำรลำของผู้ปฏิบัติงำน พ.ศ.
2554
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วันเวลาทางาน

วันทางาน

เวลาทางาน

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1
วันจันทร์ – วันศุกร์
กลุ่มที่ 2
วันอังคำร – วันเสำร์
กลุ่มที่ 3
อำทิตย์ – วันพฤหัสบดี
ตั้งแต่ 08.30 น. ถึง 16.30 น.
หยุดพักกลำงวัน เวลำ 12.00 น. ถึง 13.00 น.
(ประกาศสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
เรื่อง กาหนดวันหยุดประจาสัปดาห์ พุทธศักราช 2562)

วันหยุด

วันหยุดของสำนักงำน มีดังนี้
1. วันหยุดประจำสัปดำห์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 หยุดวันเสำร์ และ วันอำทิตย์
กลุ่มที่ 2 หยุดวันอำทิตย์ และ วันจันทร์
กลุ่มที่ 3 หยุดวันศุกร์ และ วันเสำร์

2. วันหยุดรำชกำรประจำปี หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่วนใหญ่จะเป็นวันสำคัญของชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์ ซึ่งรัฐบำลจะประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำโดยจะต้องผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน
3. วันหยุดพิเศษ ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะพิจำรณำกำหนดเป็นครำว ๆ ไป
4. วันหยุดชดเชย** หมำยถึง วันหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจาปี
คำอธิบำย หำกวันหยุดรำชกำรประจำปีตรงกับวันหยุดประจำสัปดำห์ ให้เลื่อนวันหยุดรำชกำร
ประจำปี นั้ น ไปหยุดในวัน ทำงำนถัดไป โดยให้ ห ยุด (ชดเชย) ได้ไม่เกิน 1 วัน เช่น พ.ศ. 2562 วันสงกรำนต์
ตรงกับวันที่ 13 – 15 เมษำยน 2562 ตรงกับวันเสำร์ที่ 13 เมษำยน 2562 และวันอำทิตย์ที่ 14 เมษำยน
2562 จะมีวันหยุดชดเชยในวันอังคำรที่ 16 เมษำยน 2562 ได้ 1 วัน ในกรณีของผู้ที่มีวันหยุดประจำสัปดำห์
เป็นวันอำทิตย์และวันจันทร์
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ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาต
ผู้มีอำนำจพิจำรณำหรืออนุญำตกำรลำ และกำรใช้อำนำจพิจำรณำหรืออนุญำตกำรลำสำหรับ
เจ้ำหน้ำที่
ประเภทกำรลำ

ลำคลอดบุตร

ต่ำงประเทศ

ในปะเทศ

ผู้อำนวยกำร

รองผู้อำนวยกำร
ผู้อำนวยกำรสำนัก
เจ้ำหน้ำที่







































(ตำมที่เห็นสมควร)

ผู้อำนวยกำรสำนัก เจ้ำหน้ำที่ในสังกัด


(ตำมที่เห็นสมควร)

ลำกิจส่วนตัว

ลำเข้ำรับกำรตรวจ
เลือก/เข้ำรับกำร
เตรียมพล

ลำพักผ่อนประจำปี



ผู้ลำ

ลำป่วย

ผู้มีอำนำจ
พิจำรณำ/อนุญำต

ลำไปดูงำนฯ

ลำอุปสมบท/
ลำไปประกอบพิธีฮจั จ์

อนุญำตครั้งหนึ่งไม่เกิน

(ตำมที่เห็นสมควร)






(ตำมที่เห็นสมควร)

(ระเบียบสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลา และการอนุญาตในการลาของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554)
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การลาช่วงก่อน/หลังวันหยุด
กำรลำช่วงก่อนและหลังวันหยุดรำชกำรประจำสัปดำห์หรือวันหยุดตำมประเพณี เพื่อให้มีวันหยุด
ต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอำนำจพิจำรณำหรืออนุญำตใช้ดุลพินิจตำมควำมเหมำะสมและจำเป็นที่จะอนุญำตให้ลำได้โดยไม่
เสียหำยแก่กำรปฏิบัติงำน
จำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวโดยส่วนใหญ่จะเป็นกำรลำกิจ ลำพักผ่อน เช่น กำรลำพักผ่อนในวันศุกร์
และวันจันทร์ ซึ่งเป็นกำรลำก่อนและหลังช่วงวันหยุดในวันเสำร์และวันอำทิตย์ หรือกรณีลำที่ต่อเนื่องกับวันหยุด
ตำมประเพณี ต่ำงๆ จึ งให้ เป็ น อำนำจผู้ มีอำนำจพิจำรณำหรืออนุญ ำตที่จะใช้ดุล พิ นิจให้ ล ำได้ โดยกำรอนุญ ำต
ดังกล่ำวจะต้องมิให้เสียหำยแก่กำรปฏิบัติงำน

(เทียบเคียงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 8 วรรค 5)
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การนับวันลา

กำรนับวันลำให้นับตำมปีงบประมำณ และกำรนับวันลำเพื่อประโยชน์ในกำรเสนอหรือจัดส่งใบลำ
อนุญำตให้ลำ และคำนวณวันลำ ให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุ ดรำชกำรที่อยู่ในระหว่ำงวันลำประเภทเดียวกัน
รวมเป็นวันลำด้วย
ยกเว้น กำรคำนวณวันลำสำหรับวันลำป่วย วันลำกิจส่วนตัว วันลำพักผ่อน ให้นับเฉพำะวันทำกำร
เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับอนุญำตให้ลำพักผ่อน และยังหยุดไม่ครบกำหนด ถ้ำมีควำมจำเป็น บังคับบัญชำ
หรือผู้มีอำนำจจะเรียกตัวมำปฏิบัติงำนระหว่ำงลำก็ได้
กำรลำของเจ้ำหน้ำที่ที่ถูกเรียกตัวกลับมำปฏิบัติงำนระหว่ำงกำรลำ ให้ ถือว่ำสิ้นสุดก่อนวันมำ
ปฏิบัติงำน เว้นแต่ผู้มีอำนำจ
(ข้อบังคับคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 ข้อ 29)

กำรลำครึ่งวันในตอนเช้ำหรือตอนบ่ำย ให้นับเป็นกำรลำครึ่งวันตำมประเภทกำรลำนั้น ๆ
เจ้ำหน้ำที่ซึ่งได้รับอนุญำตให้ลำ หำกประสงค์จะยกเลิกวันลำที่ยังไม่ได้หยุด ให้เสนอขอยกเลิกวัน
ลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับจนถึงผู้มีอำนำจอนุญำตให้ลำ และให้ถือว่ำกำรลำเป็นอันสิ้นสุดก่อนวันมำปฏิบัติงำน
(เทียบเคียงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 8 วรรค 5)

ตัวอย่าง
กำรลำป่วยซึ่งผู้อำนวยกำรสำนักมีอำนำจอนุญำตในกำรลำครั้งหนึ่งไม่เกิน 30 วัน กำรลำป่วยที่
ต่อเนื่องกันต้องรวมวันหยุดรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงลำเพื่อรวมนับระยะเวลำในกำรเสนอใบลำว่ำผู้อยู่ในอำนำจกำร
พิจำรณำของผู้อำนวยกำรสำนักหรือไม่ หำกนับรวมแล้วเกิน 30 วัน ผู้มีอำนำจอนุญำตลำ คือผู้อำนวยกำร พกฉ.
ไม่ ใ ช่ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก จึ ง ต้ อ งเสนอขออนุ ญ ำตต่ อ ผู้ อ ำนวยกำร พกฉ. แต่ ส ำหรั บ กำรค ำนวณวั น ลำว่ ำ
ลำป่ำยมำแล้วกี่วันให้นับเฉพำะวันทำกำรไม่รวมวันหยุด
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กำรลำป่วยหรือลำกิจส่ วนตัวซึ่งมีระยะเวลำต่อเนื่องกัน จะเป็นปีงบประมำณเดียวกันหรือไม่ก็
ตำม ให้นับเป็นกำรลำครั้งหนึ่ง ถ้ำจำนวนวันลำครั้งหนึ่ง รวมกันเกินอำนำจของผู้มีอำนำจอนุญำตระดับใด ให้เสนอ
ใบลำขึ้นไปตำมลำดับจนถึงผู้มีอำนำจอนุญำต กำรที่จะพิจำรณำว่ำเป็นระยะเวลำต่อเนื่องกันหรือไม่ ให้พิจำรณำ
ดังนี้ เช่น นำย ก. ป่วยเป็นวัณโรคต้องพักรักษำตัวโดยยื่นใบลำป่วยตำมใบรับรองแพทย์ 25 วัน ซึ่งวันที่ 25 ตรง
กับ วันพุธ ต่อมำแพทย์ให้ ลำหยุดต่ออีก 25 วัน กรณีถือว่ำเป็นระยะเวลำต่อเนื่องกันให้นับเป็นกำรลำครั้งหนึ่ง
จึงเท่ำกับ นำย ก. ลำป่วย 50 วัน ซึ่ง เกินอำนำจของผู้อำนวยกำรสำนัก ในทำงปฏิบัติจึงต้อยกเลิกใบลำเดิม และ
ยื่นใบลำใหม่ 50 วัน เสนอผู้อำนวยกำร พกฉ. แต่ถ้ำกำรลำป่ำยครั้งแรก 25 วัน วั นที่ 25 ตรงกับวันศุกร์ และจะ
ป่วยต่ออีก 25 วัน กรณีนี้ไม่ถือว่ำมีระยะเวลำต่อเนื่อง เนื่องจำกมีวันหยุดเสำร์อำทิตย์ อำนำจในกำรพิจำรณำ
อนุญำตในกำรลำป่วยอีก 25 วัน (ไม่เกิน 30 วัน) จึงอยู่ในอำนำจของผู้อำนวยกำรสำนัก
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การไปต่างประเทศระหว่างลา
หรือระหว่างวันหยุด
ในระหว่ำงกำรลำไม่ว่ำประเภทใด ๆ หรือในระหว่ำงวันหยุด ถ้ำจะไปต่ำงประเทศระหว่ำงนั้น
ต้องขออนุญำตต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ จนถึงผู้อำนวยกำร พกฉ.
กรณี ผู้อำนวยกำร พกฉ. ให้เสนอขออนุญำตต่อประธำนกรรมกำร พกฉ.
ผู้มีอำนำจอนุญำตกำรไปต่ำงประเทศระหว่ำงลำหรือวันหยุด
ผู้ลำ
เจ้ำหน้ำที่ (ปต.)
เจ้ำหน้ำที่ (ปส.)
ผู้อำนวยกำรสำนัก
รองผู้อำนวยกำร
ผู้อำนวยกำร พกฉ.

ผู้มีอำนำจอนุญำตกำรไปต่ำงประเทศระหว่ำงลำหรือวันหยุด
ผู้อำนวยกำรสำนัก
รองผู้อำนวยกำร ผู้อำนวยกำร พกฉ. ประธำนกรรมกำรฯ











แนวทางปฏิบัติ
เมื่อได้รับ อนุ ญำตให้ ไปต่ำงประเทศระหว่ำงลำหรือวันหยุดแล้ว ให้จัดส่งสำเนำให้ฝ่ ำยบริห ำร
ทรัพยำกรมนุษย์ สำนักอำนวยกำรด้วย
ผู้ ข ออนุ ญ ำตจะต้ อ งบั น ทึ ก กำรขออนุ ญ ำตไปต่ ำ งประเทศระหว่ ำ งลำหรื อ วั น หยุ ด เสนอ
ผู้บังคับบัญชำตำมลำดับขั้นจนถึงผู้มีอำนำจอนุญำตในระบบกำรลำควบคู่กับกำรเสนอเอกสำร
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การหยุดอันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ
“พฤติการณ์พิเศษ” อธิบำยตำมระเบียบฯ* ได้ดังนี้
1. เป็นพฤติกำรณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น หรือ
2. เป็นพฤติกำรณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับเจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นโดยพฤติกำรณ์พิเศษนั้นมิได้เกิดจำกควำม
ประมำทเลินเล่อ หรือควำมผิดของเจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นเอง
3. พฤติกำรณ์พิเศษดังกล่ำวร้ำยแรงจนเป็นเหตุขัดขวำงทำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำน ณ สถำน
ที่ตั้งตำมปกติได้
กรณีเจ้ำหน้ำที่ได้หยุดงำน (ไม่ มำทำงำน) เนื่องจำกมีพฤติกำรณ์พิเศษลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นรีบรำยงำนพฤติกำรณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งอุปสรรคขัดขวำงที่ทำให้มำปฏิบัติงำน
ไม่ได้ต่อผู้บั งคับ บัญชำตำมลำดับจนถึงผู้อำนวยกำร พกฉ. ทันทีในวันแรกที่มำปฏิบัติงำน สำหรับผู้อำนวยกำร
พกฉ. ให้รำยงำนต่อประธำนกรรมกำร
เมื่อรำยงำนแล้ว และผู้มีอำนำจเห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นมำปฏิบัติงำนไม่ได้เป็นเพรำะพฤติกำรณ์
พิเศษจริง ๆ ให้สั่งให้กำรหยุดงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นไม่นับเป็นวันลำตำมจำนวนวันที่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้นั้น
กรณีผู้มีอำนำจเห็น ว่ำกำรไม่มำปฏิบัติงำนยังไม่สมควรถือว่ำเป็นพฤติกำรณ์พิเศษ ให้ถือว่ำวันที่
เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นไม่มำปฏิบัติงำนเป็นวันลำกิจส่วนตัว
(เทียบเคียงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 15)

แนวทางปฏิบัติ
1. ให้จัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชำตำมลำดับจนถึงผู้อำนวยกำร พกฉ. พิจำรณำ โดยให้ระบุ
รำยละเอียดพฤติกำรณ์ที่เกิดขึ้นหรืออุปสรรคขัดขวำงที่ทำให้มำปฏิบัติงำนไม่ได้พร้อมแนบหลักฐำนประกอบกำร
พิจำรณำ (ถ้ำมี) เช่น ภำพถ่ำย
2. กรณีผู้มีอำนำจอนุญำตพิจำรณำแล้วเห็นว่ำยังไม่สมควรถือเป็นพฤติกำรณ์พิเศษให้จัดทำใบลำ
กิจส่วนตัว เสนอผู้บังคับบัญชำตำมลำดับจนถึงผู้มีอำนำจอนุญำต
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ประเภทการลา
กำรลำแบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่
1. กำรลำป่วย
2. กำรลำกิจส่วนตัว
3. กำรลำพักผ่อนประจำปี
4. กำรลำคลอดบุตร
5. กำรลำอุปสมบทและลำไปประกอบพิธีฮัจจ์
6. กำรลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเตรียมพลหรือเนื่องจำกรำชกำรทหำร
7. กำรลำไปดูงำน ประชุม ฝึกอบรม ศึกษำอบรม ศึกษำต่อภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ

(ข้อบังคับคณะกรรมการสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 ข้อ 25)
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การลาป่วย
เป็นกำรลำหยุดเพื่อรักษำตัวเมื่อมีอำกำรป่วยหรือเข้ำรับกำรรักษำตัวกับแพทย์
หลักเกณฑ์
1. กำรลำป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมแนบกับใบลำด้วย ในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควร ผู้มีอำนำจอนุญำต
จะสั่งให้ใช้ใบรับรองแพทย์อื่นที่ผู้มีอำนำจอนุญำตเห็นชอบแทนก็ได้
2. กำรลำป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรลำครั้งแรกหรือหลำยครั้งติดต่อกัน ถ้ำผู้มีอำนำจ
อนุ ญำตเห็ น สมควร จะสั่งให้ มีใบรับ รองแพทย์ประกอบใบลำหรือสั่งให้ ผู้ลำไปรับกำรตรวจจำกแพทย์ของทำง
รำชกำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตก็ได้
การเสนอหรือจัดส่งใบลา
1. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ จนถึงผู้มีอำนำจอนุญำต
2. โดยหลักจะเสนอหรือส่งใบลำก่อนหรือในวันที่ลำ แต่ในกรณีจำเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลำ ใน
วันแรกที่มำปฏิบัติงำนก็ได้ ซึ่งในทำงปฏิบัติแล้ว ควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำทรำบถึงกำรลำป่วยดังกล่ำวในช่องทำง
อื่น ๆ เช่น ทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์ เป็ น ต้น และเมื่อมำปฏิบั ติงำนได้แล้ ว ก็ให้ ยื่นใบลำตำมแบบในวัน แรกที่ม ำ
ปฏิบัติงำน
3. กรณีป่วยจนไม่สำมำรถจะลงชื่อในใบลำได้ จะให้ผู้อื่นลำแทนได้ แต่เมื่อสำมำรถลงชื่อได้แล้ว
ต้องเสนอหรือส่งใบลำโดยเร็ว
(เทียบเคียงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 18)

การได้รับเงินเดือนระหว่างลา
เจ้ำหน้ำที่ได้รับอนุญำตให้ลำป่วย มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำได้ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วันทำกำร
ถ้ำเกินระยะเวลำดังกล่ำวเป็นอำนำจของผู้อำนวยกำร พกฉ. ที่จะพิจำรณำอนุมัติให้ได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำต่อไป
ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับเจ้ำหน้ำที่ลำป่วย อันเนื่องมำจำกประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย อันเกิดขึ้นเพรำะ
ปฏิบัติงำน
แนวทางปฏิบัติ
1. กรณีมีใบนัดแพทย์เพื่อเข้ำรับกำรรักษำ สำมำรถเสนอใบลำป่วยก่อนวันที่ลำได้
2. เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่และอยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติงำน เจ็บป่วยหรือจะต้องเข้ำรับกำรรักษำโดย
มีนั ดแพทย์ สำมำรถขออนุ ญ ำตลำป่ วยได้ โดยมีสิ ท ธิได้รับ เงินเดือนระหว่ำงลำตำมพระรำชกฤษฎี กำกำรจ่ำย
เงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม
3. กำรได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำในส่วนที่เกิน 30 วัน ให้เสนอกำรขออนุมัติให้ได้รับเงินเดือน
ระหว่ำงลำผ่ำนสำนัก และจัดส่งไปยังสำนักอำนวยกำรพร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ได้แก่
ส ำเนำใบลำป่ วย ส ำเนำใบรับ รองแพทย์ เป็น ต้น ซึ่งกองกำรเจ้ำหน้ำที่จะได้น ำเสนอผู้ อำนวยกำร พกฉ. เพื่ อ
พิจำรณำต่อไป
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การลากิจส่วนตัว
เป็นกำรลำหยุดเพื่อทำกิจธุระ เช่น ลำหยุดเพื่อดูแลบุคคลในครอบครัว เป็นต้น รวมถึงกำรลำกิจ
ส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรด้วย กรณีลำกิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร จะต้องลำต่อเนื่องจำกกำรลำคลอดบุตรและมีสิทธิลำได้ไม่
เกิน 120 วัน
หลักเกณฑ์
1. มีสิทธิลำกิจส่วนตัวปีหนึ่งได้ 15 วันทำกำร
2. เจ้ำหน้ำที่มีสิทธิลำกิจส่วนตัว ต้องปฏิบัติงำนติดต่อกันมำแล้วครบหกเดือน เว้นแต่มีควำม
จำเป็น
(ข้อบังคับคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 ข้อ 26)

การเสนอหรือจัดส่งใบลา
1. ต้องเสนอหรือจัดส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ จนถึงผู้มีอำนำจอนุญำต
2. ต้องได้รับอนุญำตก่อนจึงจะหยุดได้ เว้นแต่
2.1 กรณีมีเหตุจำเป็นไม่สำมำรถรอรับอนุญำตได้ ให้จัดส่งใบลำพร้อมด้วยระบุเหตุจำเป็นไว้
แล้วหยุดไปก่อนได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอำนำจอนุญำตทรำบโดยเร็ว
หำกข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ ผู้มีอำนำจอนุญำตกำรลำไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้จะต้อง
เสนอหรือจัดส่งใบลำต่อผู้มีอำนำจอนุ ญำตชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจำรณำ เว้นแต่จะมีผู้ รักษำกำรแทนผู้มีอำนำจ
อนุญำตกำรลำ ก็ให้เสนอต่อผู้รักษำกำรแทน และเมื่อได้รับอนุญำตแล้วจึงจะหยุดได้
2.2 กรณี เหตุพิเศษ ที่ไม่อำจเสนอหรือจัดส่งใบลำก่อนหยุดงำนได้ เมื่อหยุดงำนไปแล้วให้
เสนอหรือจัดส่งใบลำพร้อมกับเหตุผลควำมจำเป็นต่อผู้ บังคับบัญชำตำมลำดับ จนถึงผู้มีอำนำจอนุญำตทรำบทันที
ในวันแรกที่มำปฏิบัติงำน
(เทียบเคียงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 21 – 22)

การได้รับเงินเดือนระหว่างลา
เจ้ำหน้ำที่ที่ลำกิจส่วนตัว มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำปีหนึ่งไม่เกิน 45 วันทำกำร แต่ในปีที่
เริ่มบรรจุให้ได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำได้ไม่เกิน 15 ทำกำร
เจ้ำหน้ำที่ซึ่งลำกิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจำกกำรคลอดบุตร ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำ
(เทียบเคียง พ.ร.ฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 29 – 29/1)
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แนวทางปฏิบัติ
กรณีลำกิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจำกกำรลำคลอดบุตร จะไม่ได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำ
ดังนั้น เมื่อครบกำหนดระยะเวลำที่ได้รบอนุญำตให้ลำกิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจำกกำรลำคลอดบุตรแล้ว
ให้หน่วยงำนต้นสังกัดมีหนังสือแจ้งกำรกลับมำปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รำยดังกล่ำวไปยังสำนักอำนวยกำรใน
วันที่กลับมำปฏิบัติงำน
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การลาพักผ่อนประจาปี
เป็นกำรลำหยุดเพื่อพักผ่อนประจำปี
หลักเกณฑ์
1. มีสิทธิลำพักผ่อนปีหนึ่งได้ 10 วันทำกำร
2. เจ้ำหน้ำที่มีสิทธิลำพักผ่อนประจำปีต้องปฏิบัติงำนติดต่อกันมำแล้วครบหกเดือน
3. เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนติดต่อกันไม่ถึง 10 ปี สะสมวันลำพักผ่อนได้ โดยวันลำพักผ่อนสะสมกับ
วันลำพักผ่อนในปีปัจจุบันรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำกำร
4. เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สะสมวันลำพักผ่อนได้ โดยวันลำพักผ่อน
สะสมกับวันลำพักผ่อนในปีปัจจุบันรวมกับแล้วต้องไม่เกิน 30 วันทำกำร
(ข้อบังคับคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 ข้อ 27)

การเสนอหรือจัดส่งใบลา
1. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ จนถึงผู้มีอำนำจอนุญำต ล่วงหน้ำ
2. ต้องได้รับอนุญำตก่อนจึงจะหยุดงำนได้
3. ผู้มีอำนำจอนุญำต จะอนุญำตให้ลำครั้งเดียวหรือหลำยครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหำยแก่สำนักงำน

-14-

การลาคลอดบุตร

เป็นกำรลำหยุดของสตรีซึ่งมีครรภ์ในช่วงก่อนคลอด วันคลอด และหลังคลอด
หลักเกณฑ์
1. มีสิทธิลำคลอดบุตรครั้งหนึ่งได้ 90 วัน จะลำในวันที่คลอด ก่อนหรือหลังคลอดก็ได้ แต่รวมกัน
แล้วไม่เกินระยะเวลำ 90 วัน (นับต่อเนื่องรวมวันหยุดรำชกำร)
2. ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์แนบท้ำยกำรยื่นใบลำ
3. เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับอนุญำตให้ลำคลอดบุตร และได้หยุดไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตรตำมกำหนด
หำกประสงค์จะยกเลิกวันลำคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุญำตให้ยกเลิกได้โดยให้ถือว่ำวันที่ได้หยุด
งำนไปแล้วเป็นวันลำกิจส่วนตัว
4. กำรลำคลอดบุตรคำบเกี่ยวกับกำรลำประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกำหนดวันลำของกำรลำประเภท
นั้น ให้ถือว่ำกำรลำประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นกำรลำคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลำคลอด เช่น เจ้ำหน้ำที่อยู่
ระหว่ำงลำศึกษำ และประสงค์จะลำคลอดบุตร เมื่อได้รับอนุญำตให้ลำคลอดบุตรแล้ว ให้ถือว่ำกำรลำศึกษำสิ้น
สุดลง
5. กำรลำคลอดบุตร หำกเด็กที่คลอดออกมำแล้วเสียชีวิต ก็ไม่กระทบสิทธิกำรลำคลอดบุตร
การเสนอหรือจัดส่งใบลา
1. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับจนถึงผู้มีอำนำจ
2. จะเสนอหรือจัดส่งใบลำก่อนหรือในวันที่ลำก็ได้
3. ในกรณีที่ไม่สำมำรถลงชื่อในใบลำได้ จะให้ ผู้อื่นแทนก็ได้ แต่เมื่อสำมำรถลงชื่อได้แล้วต้อง
เสนอหรือจัดส่งใบลำโดยเร็ว
(เทียบเคียงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 19)
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การได้รับเงินเดือนระหว่างลา
เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับอนุญำตให้ลำคลอดบุตร มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำไม่เกิน 90 วัน
(เทียบเคียง พ.ร.ฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 28)

แนวทางปฏิบัติ
เมื่อได้รับอนุญำตกำรลำจำกผู้มีอำนำจแล้ว ให้จัดส่งสำเนำใบลำคลอดบุตรให้สำนักอำนวยกำร
ด้วยทุกครั้ง
ตัวอย่าง
นำงสำวสวย เจ้ำหน้ำที่ได้รับกำรบรรจุใหม่และอยู่ระหว่ำงกำรทดลองปฏิบัติงำนได้รับอนุญำตให้
ลำคลอดบุตร 90 วัน ภำยหลักจำกำรลำคลอดบุตรแล้ว 25 วัน นำงสำวสวย ได้รับหนังสือจำกสำนักงำนให้ไปเข้ำ
รับกำรอบรมสัมมนำร่วมกันในหลักสูตรพัฒ นำบุคลำกรในระหว่ำงกำรทดลองปฏิบัติงำน หำก นำงสำวสวย ได้
เดิ น ทำงไปเข้ ำร่ ว มสั ม มนำดั งกล่ ำวระหว่ำงกำรลำคลอดบุ ตรซึ่ งถือ ได้ว่ำเจ้ำหน้ ำที่ ผู้ นั้ น ไม่ ป ระสงค์จ ะใช้ สิ ท ธิ
ลำคลอดบุตรทีม่ อี ยู่ต่อไป ส่งผลให้วันลำคลอดบุตรตำมสิทธิที่เหลืออยู่เดิมนั้นสิ้นสุดลง
นำงสำวรวย ขอลำพั ก ผ่ อ นตั้ งแต่วัน ที่ 1 – 10 กุม ภำพั น ธ์ และขอลำคลอดตั้ งแต่ วันที่ 11
กุมภำพันธ์ (นัดผ่ำคลอด) แต่เมื่อลำพักผ่อนถึงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ นำงสำวรวย ได้คลอดบุตรในวันนั้น กรณี นี้
นำงสำวรวย สำมำรถยื่นใบลำคลอดบุตรได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ และให้ถือว่ำกำรลำพักผ่อน
สิ้นสุดลง และให้นับเป็นกำรลำคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลำคลอด ตำมนัยระเบีย บสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
ลำของข้ำรำชกำร พ.ศ. 2555 ข้อ 19 วรรค 4
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การลาอุปสมบท
หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจจ์
การลาอุปสมบท หมำยถึง กำรบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศำสนำ และต้องปฏิบัติตำมพระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยกำรลำพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้ข้ำรำชกำรลำอุปสมบท พ.ศ. 2521 ด้วย
หลักเกณฑ์การลาอุปสมบท
1. จะต้องอุปสมบทภำยใน 10 วันนับแต่วันเริ่มลำ และเมื่อลำสิ กขำแล้วต้องกลับมำรำยงำนตัว
เข้ำปฏิบัติงำนภำยใน 5 วันนับแต่วันที่ลำสิกขำ โดยจะต้องนับรวมอยู่ภำยในระยะเวลำที่ได้รับอนุญำตกำรลำ เช่น
ได้รับอนุญำตให้ลำอุปสมบทตั้งแต่วันที่ 10 – 25 กุมภำพันธ์ ดังนั้น จะต้องอุปสมบทภำยใน 10 วัน นับแต่วันที่
10 กุมภำพันธ์ และจะต้องลำสิกขำในวันที่ 21 กุมภำพันธ์
2. กรณี ได้รับ พระรำชทำนพระบรมรำชำนุ ญ ำตให้ ล ำอุป สมบท และได้ห ยุ ดงำนไปแล้ วแต่ มี
ปัญหำเรื่องอุปสมบทหรืออุปสรรคทำให้ไม่สำมำรถอุปสมบทตำมที่ขอลำได้ ให้มำรำยงำนตัวกลับเข้ำปฏิบัติ งำน
ตำมปกติและขอยกเลิกวันลำ และหำกผู้มีอำนำจพิจำรณำเห็นสมควรอนุญำตให้ยกเลิกวันลำอุปสมบทได้ แล้วให้
ถือว่ำวันที่ได้หยุดไปแล้วเป็นวันลำกิจส่วนตัว
การเสนอหรือจัดส่งใบลา
1. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับจนถึงผู้มีอำนำจพิจำรณำ
2. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลำก่อนวันเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจจ์ไม่น้อยกว่ำ 60 วัน
3. กรณีมีเหตุพิเศษไม่อำจเสนอหรื อจัดส่งใบลำก่อนเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจจ์ไม่น้อยกว่ำ 60
วันได้ ให้ชี้แจงเหตุผลควำมจำเป็นประกอบกำรลำ และกรณีเช่นนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนำจที่จะพิจำรณำให้
ลำหรือไม่ก็ได้
(เทียบเคียงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 29-30)

การได้รับเงินเดือน
เจ้ ำ หน้ ำที่ ที่ ยั งไม่ เคยลำอุ ป สมบทในพระพุ ท ธศำสนำหรือ เคยอุ ป สมบทในพระพุ ท ธศำสนำ
โดยกำรอุปสมบทนั้นมีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดไม่ให้ถือเป็นวันลำ และปฏิบัติงำนติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำไม่เกิน 120 วัน
(เทียบเคียง พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 31)
(ข้อบังคับคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 ข้อ 32)
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การลาไปประกอบพิธีฮัจจ์
เป็ น กำรลำหยุ ด ของเจ้ ำหน้ ำที่ ที่ นั บ ถื อ ศำสนำอิ ส ลำมซึ่ ง ประสงค์ จ ะไปประกอบพิ ธี ฮั จ จ์ ณ
เมืองเมกกะ ประเทศซำอุดิอำระเบีย
หลักเกณฑ์การลาไปประกอบพิธีฮัจจ์
1. จะต้องออกเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจจ์ ภำยใน 10 วันนับแต่วันเริ่มลำ และจะต้องกลับมำ
รำยงำนตัว เข้ ำปฏิ บั ติงำนภำยใน 5 วัน นั บ แต่วัน ที่ เดิน ทำงมำถึงประเทศไทยหลั งจำกำรเดิน ทำงไปประกอบ
พิธีฮัจจ์ ทั้งนี้ จะต้องนับรวมอยู่ภำยในระยะเวลำที่ได้รับอนุญำตกำรลำ
2. กรณีได้รับอนุญำตให้ไปประกอบพิธีฮัจจ์ และได้หยุดงำนไปแล้วแต่มีปัญหำอุปสรรคทำให้ไม่
สำมำรถประกอบพิธีฮัจจ์ที่ขอลำได้ ให้มำรำยงำนตัวกลับเข้ำปฏิบัติงำนตำมปกติและขอยกเลิกวันลำ และหำกผู้มี
อำนำจพิจำรณำเห็นสมควรอนุญำตให้ยกเลิกวันลำไปประกอบพิธีฮัจจ์แล้วให้ถือว่ำวันที่ได้หยุดไปแล้วเป็นวันลำกิจ
ส่วนตัว
การได้รับเงินเดือน
เจ้ำหน้ำที่ที่ยังไม่เคยเคยประกอบพิธีฮัจจ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซำอุดิอำระเบีย และปฏิบัติงำน
ติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำไม่เกิน 120 วัน
แนวทางปฏิบัติ
ให้ เสนอใบลำต่อผู้ บั งคับ บั ญ ชำตำมล ำดับชั้นจนถึงผู้ อำนวยกำร พกฉ. เพื่อพิจำรณำให้ ควำม
เห็นชอบ และจัดส่งให้สำนักอำนวยกำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
เมื่อครบกำหนดระยะเวลำที่ได้รับอนุญำตให้ลำอุปสมบทหรือลำไปประกอบพิธีฮัจจ์ให้หน่วยงำน
ต้น สั งกัดมีห นั งสื อแจ้ งกำรกลั บ มำปฏิบั ติงำนของเจ้ ำหน้ำที่รำยดังกล่ ำวไปยังส ำนักอำนวยกำรในวันที่กลั บมำ
ปฏิบัติงำน

-18-

การลาเข้ารับการตรวจเลือก
หรือเข้ากับการเตรียมพล
กำรลำเข้ำรับกำรตรวจเลือก เป็นกำรลำหยุดของเจ้ำหน้ำที่ที่ได้ รับหมำยเรียกให้ไปรับกำรตรวจ
เลือกเพื่อเข้ำรับรำชกำรเป็นทหำรกองประจำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร
กำรลำเข้ำรับ กำรเตรีย มพล เป็นกำรลำหยุดของเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับหมำยเรียกให้ ไปเข้ำรับกำร
ระดมพล เข้ำรับกำรตรวจสอบพล เข้ำรับกำรฝึกวิชำทหำร หรือเข้ำรับกำรทดลองควำมพรั่งพร้อมตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรรับรำชกำรทหำร
หลักเกณฑ์
1. ต้องเป็นผู้ได้รับหมำยเรียกเข้ำรับกำรตรวจเลือก
2. เมื่อพ้นจำกกำรเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเตรียมพลแล้ว ให้มำรำยงำนตัวกลับเข้ำ
ปฏิบัติงำนตำมปกติต่อผู้บังคับบัญชำภำยใน 7 วัน ยกเว้นเมื่อมีเหตุจำเป็น ผู้อำนวยกำร พกฉ. อำจขยำยเวลำให้ได้
แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 วัน
การรายงานการลา
1. กรณีลำเข้ำรำชกำรตรวจเลือก ให้รำยงำนลำต่อผู้บังคับบัญชำก่อนวันเข้ำรับกำรตรวจเลือกไม่
น้อยกว่ำ 48 ชั่วโมง
2. กรณีลำเข้ำรับกำรเตรียมพล ให้รำยงำนลำต่อผู้บังคับบัญชำภำยใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลำรับ
หมำยเรียกเป็นต้นไป
3. รำยงำนแล้วให้ไปเข้ำรับกำรตรวจเลือก หรือเข้ำรับกำรเตรียมพลตำมวันเวลำในหมำยเรียก
โดยไม่ต้องรอรับคำสั่งอนุญำต
4. ผู้บังคับบัญชำที่ได้รับกำรรำยงำนลำ มีหน้ำที่ต้องรำยงำนลำไปตำมลำดับจนถึงผู้อำนวยกำร
พกฉ.
(เทียบเคียงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 31-32)

การได้รับเงินเดือนระหว่างลา
เจ้ำหน้ำที่ที่ลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเตรียมพบ มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำ
หำกเจ้ำหน้ำที่ได้รับค่ำจ้ำงตำมชั้นยศของตนจำกกระทรวงกลำโหมแล้ว จะไม่มีสิทธิได้รับค่ำจ้ำงจำกสำนักงำน
กรณี พ้ น ระยะเวลำเข้ำรั บ กำรตรวจเลื อกหรือเข้ำรับ กำรเตรียมพลแล้ ว ไม่ มำรำยงำนเพื่ อเข้ ำ
ปฏิ บั ติงำนภำยใน 7 วัน ให้ งดจ่ ำยเงิน เดื อนหลั งจำกนั้ น ไว้จนถึ งวันเข้ำปฏิ บั ติงำน ยกเว้น กรณี มีเหตุ จำเป็ น
ผู้อำนวยกำร พกฉ. จะให้จ่ำยเงินเดือนระหว่ำงนั้นต่อไปอีกก็ได้แต่ไม่เกิน 15 วัน
(เทียบเคียง พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 32)
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การลาไปดูงาน ประชุม ฝึกอบรม ศึกษาต่อ
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ

เป็นกำรลำหยุดเพื่อไปดูงำน ประชุม ฝึกอบรม ศึกษำต่อ ซึ่งตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย และดูงำน ณ ต่ำงประเทศ พ.ศ. 2549 ให้คำนิยำมไว้
ดังนี้
“ดู ง าน” หมำยควำมว่ ำ กำรเพิ่ ม พู น ควำมรู้ แ ละประสบกำรณ์ ด้ ว ยกำรสั ง เกตกำรณ์ แ ละ
กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
“ฝึกอบรม” หมำยควำมว่ำ กำรเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมชำนำญ หรือประสบกำรณ์ด้วยกำรเรียน
หรือกำรวิจัยตำมหลักสูตรของกำรฝึกอบรมหรื อกำรสัมมนำ อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
แลกเปลี่ยนกับต่ำงประเทศ กำรไปเสนอผลงำนทำงวิชำกำรและประชุมเชิงปฏิบัติกำร ทั้งนี้ โดยมิได้มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้ซึ่งปริญญำหรือประกำศนียบัตรวิชำชีพที่ ก.พ. รับรอง และหมำยควำมรวมถึงกำรฝึกฝนภำษำและกำรรับ
คำแนะนำก่อนเข้ำฝึกอบรมหรือกำรดูงำนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรฝึกอบรมหรือต่อจำกกำรฝึกอบรมนั้นด้วย
“ศึ ก ษา” หมำยควำมว่ ำ กำรเพิ่ ม พู น ควำมรู้ด้ ว ยกำรเรี ย น หรื อ กำรวิ จั ย ตำมหลั ก สู ต รของ
สถำบันกำรศึกษำหรือสถำบันวิชำชีพ เพื่อให้ได้มำซึ่งปริญญำตรี หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพที่ ก.พ. รับรอง และ
หมำยควำมรวมถึงกำรฝึกฝนภำษำและกำรรับคำแนะนำก่อนเข้ำศึกษำ และกำรฝึกอบรมหรือกำรดูงำนที่เป็นส่วน
หนึ่งของกำรศึกษำหรือต่อจำกกำรศึกษำนั้นด้วย
(ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549)

หลักเกณฑ์การไปดูงาน ประชุม ฝึกอบรม ศึกษาต่อภายในประเทศ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขของกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญไปศึกษำเพิ่มเติม
ฝึ กอบรม หรื อปฏิ บั ติกำรวิจั ย ในประเทศตำมหนังสื อ ส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว 22 ลงวัน ที่ 15
กันยำยน 2552
หลักเกณฑ์การไปดูงาน ประชุม ฝึกอบรม ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ำมระเบี ย บส ำนั ก นำยกรัฐ มนตรีว่ ำ ด้ ว ยกำรให้ ข้ ำ รำชกำรไปศึ ก ษำ ฝึ ก อบรม
ปฏิบัติกำรวิจัย และดูงำน ณ ต่ำงประเทศ พ.ศ. 2549
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การเสนอหรือจัดส่งใบลา (ในประเทศและต่างประเทศ)
ให้ เสนอหรื อจั ดส่ งใบลำต่ อ ผู้ บั งคับ บั ญ ชำตำมล ำดั บ จนถึ งผู้ อำนวยกำร พกฉ. เพื่ อ พิ จ ำรณำ
อนุญำต
(เทียบเคียงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 33)

การได้รับเงินเดือนระหว่างลา
เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับอนุญำตให้ลำไปดูงำน ประชุม ฝึกอบรม ศึกษำต่อ ให้ได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำ
ไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันไปศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน หรือปฏิบัติกำรวิจัย จนถึงวันก่อนมำรำยงำนตัวเพื่อเข้ำปฏิบัติงำน
กรณี ผู้ บั งคั บ บั ญ ชำผู้ มี อ ำนำจอนุ ญ ำตกำรลำ (ผู้ อ ำนวยกำร พกฉ.) ให้ ล ำไป ดู งำน ประชุ ม
ฝึกอบรม ศึกษำต่อ เกิน 4 ปี ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำ แต่รวมแล้วจะต้องไม่เกิน 6 ปี
(เทียบเคียง พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 33)

แนวทางปฏิบัติ
ให้เสนอใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้น เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็น และจัดส่งใบลำดังกล่ำว
ให้สำนักอำนวยกำรเพื่อดำเนินกำรเสนอพิจำรณำผู้อำนวยกำร พกฉ. อนุญำตต่อไป
เมื่อครบกำหนดระยะเวลำที่ได้รับอนุญำตหรือกรณีสำเร็จกำรศึกษำก่อนครบกำหนดเวลำที่ได้รับ
อนุญำต ให้หน่วยงำนต้นสังกัดมีหนังสือแจ้งกำรกลับมำปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รำยดังกล่ำวไปยังสำนักอำนวยกำร
ภำยในระยะเวลำที่กำหนดตำมหลักเกณฑ์กำรไปดูงำน ประชุม ฝึกอบรม ศึกษำต่อ พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรศึกษำ
ฝึกอบรมฯ โดยด่วนต่อไป
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การเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา
การเลื่อนเงินเดือน
กำรเลื่อนเงินเดือน เลื่อนปีละ 1 ครั้ง คือ 1 ตุลำคม ถึง 30 กันยำยน โดยให้ได้รับเลื่อนในวันที่
1 ตุลำคม ของปีที่ได้เลื่อน
การลามีผลต่อการเลื่อนเงินเดือน
เจ้ำหน้ำที่ได้รับอนุญำตให้ลำจะมีสิทธิได้รับกำรเลื่อนเงินเดือนต้องเข้ำเงื่อนไข ดังนี้
1. ในปีที่แล้วมำ เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับอนุญำตให้ไปดูงำน ประชุม ฝึกอบรม ศึกษำต่อในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ ต้องมีเวลำปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 8 เดือน
2. ในปีที่แล้วมำ ต้องลำป่วยและลำกิจส่วนตัวไม่เกิน 20 ครั้ง หรือมทำงำนสำยไม่เกิน 20 ครั้ง
3. ในปีที่แล้วมำ ต้องมีเวลำปฏิบัติงำน โดยมีวันลำไม่เกิน 46 วัน แต่ไม่รวมถึงวันลำดังต่อไปนี้
(1) ลำอุปสมบท หรือลำไปประกอบพิธีฮัจจ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซำอุดิอำระเบีย เฉพำะ
วันที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินเดือน (ไม่เกิน 120 วัน)
(2) ลำคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน
(3) ลำป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษำตัวเป็นเวลำนำนไม่ว่ำครำวเดียวหรือหลำยครำวรวมกันไม่เกิน
30 วันทำกำร
(4) ลำป่วยเพรำะประสบอันตรำยในขณะปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่หรือในขณะเดินทำงไปหรือ
กลับจำกกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่
(5) ลำพักผ่อน
(6) ลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเตรียมพล
(เทียบเคียงกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/000613 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553)
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ขั้นตอนการเสนอใบลา

ผู้ลากรอกแบบฟอร์มใบลา

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

หัวหน้าฝ่าย/งาน

ผอ.สานัก

- กำรลำป่วย
- กำรลำกิจส่วนตัว
- กำรลำพักผ่อน
- กำรลำคลอดบุตร

รองผู้อานวยการ

ผู้อานวยการ พกฉ.
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- กำรลำอุปสมบท และลำไปประกอบพิธี
ฮัจจ์
- กำรลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับ
กำรเตรียมพลหรือเนื่องจำกรำชกำร
ทหำร
- กำรลำไปดูงำน ประชุม ฝึกอบรม ศึกษำ
อบรม ศึกษำต่อภำยในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ

