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ที่มา
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ไดมีการใชระเบียบเกี่ยวกับการลา ของผูบริหาร
ทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
การออกจากราชการของ ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการลาของผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 ประกาศ
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ 24
มกราคม พ.ศ. 2545 และตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัด
เชียงราย (ก.จ.จ.เชียงราย) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 และฉบับแกไขเพิ่มเติมอีกหลายฉบับ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอลาในประเภทตาง ๆ ตั้งแตการจัดทําใบลา
การตรวจสอบขอมูลวันลา การจัดทําทะเบียนคุมวันลาและการบันทึกขอมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา
การจัดทํารายงานวันลาประจําป> และการลาออกจากราชการ ปฏิบัติไดถูกตองตามระเบียบ รวมทั้งเป?น
แนวทางปฏิบัติที่ผูอื่นสามารถนําไปใชปฏิบัติงานได ฝAายบริหารงานบุคคล องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การลา และ การออกจากราชการ

วัตถุประสงค
เพื่อใหไดคูมือการปฏิบัติงานบุคคล(work Manual) เรื่อง การลา การออกจากราชการ
ที่รวบรวมจากขอระเบียบจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด จังหวัดเชียงราย หลายเลมมารวมอยูในเลมเดียวกัน มีแนวทางปฏิบัติไปในทาง
เดียวกัน สะดวกตอการปฏิบัติงาน และเพื่อใหเจาหนาที่ฝAายบริหารงานบุคคล หรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ดานธุรการ ของหนวยงานในสังกัด สามารถนําคูมือนี้ไปใชเป?นแนวทางในการปฏิบัติงานไดถูกตองตามขอ
ระเบียบ
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ขอระเบียบเกี่ยวกับการลา
การลาของผูบริหารทองถิ่น ผูช!วยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการลาของผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
"ผูบริหารทองถิ่น" หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี
นายกเมืองพัทยา นายกองคการบริหารสวนตําบล และใหหมายความรวมถึงตําแหนงผูบริหารทองถิ่นอื่นที่
มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
"ผูชวยผูบริหารทองถิ่น" หมายความวา รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา
ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และใหความหมายรวมถึง
ตําแหนงที่กฎหมายกําหนดใหมีหนาที่ชวยเหลือผูบริหารทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
"สมาชิกสภาทองถิ่น" หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และใหหมยความรวมถึงสมาชิก
สภาทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
ขอ ๕ เพื่อประโยชนแหงการลา ใหผูมีหนาที่ชวยเหลือประธานสภาทองถิ่นตามกฎหมาย
หรือผูมีหนาที่ชวยเหลือประธานสภาทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งปฏิบัติตามระเบียบนี้เชนเดียวกับสมาชิก
สภาทองถิ่น
หมวด ๑
การลาป&วย
ขอ ๘ ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ผูประสงคจะลา
ปAวยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอใบลากอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจําเป?น จะเสนอหรือจัดสงใบลาในวัน
แรกที่มาปฏิบัติงานก็ได
ในกรณีมีอาการปAวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อ
สามารถลงชื่อไดแลวใหรีบเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว
ขอ ๙ การลาปAวยตั้งแตสิบหาวันขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยของแพทยซึ่งไดรับ
ใบอนุญาตเป?นผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบกับใบลา
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ขอ ๑๐ ในการพิจารณาอนุญาต แมการลาไมถึงกําหนดระยะเวลาซึ่งจะตองมีใบรับรอง
แพทยตามขอ ๙ ถาผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตเห็นสมควรจะใหมีใบรับรองแพทย หรือสั่งใหผูลาไป
รับการตรวจจากแพทยประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได
หมวด ๒
การลากิจส!วนตัวและการลาพักผ!อน
ขอ ๑๑ ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ผูใดจะลากิจ
สวนตัวหรือลาพักผอน จะตองไดรับอนุญาตกอนจึงหยุดงานได เวนแตการลากิจสวนตัวนั้นมีเหตุจําเป?น
และไมสามารถรอรับการอนุญาตไดทันจะเสนอใบลาแลวหยุดงานก็ได แตจะตองรีบชี้แจงเหตุผลใหผูมี
อํานาจพิจารณาอนุญาตทราบโดยเร็ว
หมวด ๓
การลาคลอดบุตร
ขอ ๑๒ ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ผูใดประสงคจะ
ลาคลอดบุตร ใหเสนอหรือจัดสงใบลากอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่น
ลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับ
เงินคาปAวยการครั้งหนึ่งไดเกาสิบวัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทอื่น ซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาประเภทนั้น
ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเป?นการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มลาคลอดบุตร
หมวด ๔
การลาเขารับการเตรียมพล
ขอ ๑๓ ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ผูใดที่ไดรับ
หมายเรียกเขารับการเตรียมพล ใหยื่นใบลาตอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตไดรับ
หมายเรียกเขารับการเตรียมพลเป?นตนไป และใหไปเขารับการเตรียมพลตามวัน เวลาในหมายนั้น โดยไม
ตองรอคําสั่งอนุญาตแตอยางใด และเมื่อพนจากการเขารับการเตรียมพลแลวและยังคงอยูในตําแหนงตาม
วาระ ใหรีบรายงานตัวตอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต
หมวด ๕
การลาไปต!างประเทศ
ขอ ๑๔ ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ผูใดประสงคจะ
ลาไปตางประเทศ ไมวากรณีใด ใหเสนอตอผูวาราชการจังหวัด พรอมทั้งเหตุผลและความจําเป?นประกอบ
กับการประเมินความคุมคาเพื่อสนับสนุนการพิจารณา และใหผูวาราชการจังหวัดสั่งอนุญาตตามที่
เห็นสมควร
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หมวด ๖
การนับวันลา
ขอ ๑๕ การนับวันลาใหนับตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยูในระหวางวันลา
ประเภทเดียวกันรวมเป?นวันลาดวย เวนแตการนับเพื่อประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาปAวยที่
มิใชการลาปAวยเนื่องจากผูนั้นไดรับอันตรายหรือการปAวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ วันลากิจสวนตัว และ
วันลาพักผอน ใหนับเฉพาะวันทําการ
ขอ ๑๖ ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ที่ถูกเรียก
กลับมาปฏิบัติงานในระหวางลานั้นใหถือวาการลาเป?นอันสิ้นสุดเพียงกอนวันเดินทางกลับ และวัน
ปฏิบัติงานเริ่มตั้งแตวันออกเดินทางกลับเป?นตนไป
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๑๗ การลาในลักษณะอยางเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกันใหนับเป?นการลา
ครั้งหนึ่ง
ขอ ๑๘ ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ผูใดที่ลา
เดินทางไปกรุงเทพมหานคร และระหวางที่พํานักอยูในกรุงเทพมหานครมีความจําเป?นจะตองลาตออีก จะ
ยื่นใบลาตออธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นก็ได ถาไดรับอนุญาตแลวใหแจงผูวาราชการจังหวัด
ทราบ
ขอ ๑๙ การลาของผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น หาก
ไดดําเนินการโดยชอบดวยระเบียบนี้ใหถือเป?นวันปฏิบัติงาน
การจายเงินคาปAวยการหรือคาตอบแทนใหแกผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น
หรือสมาชิกสภาทองถิ่น หากมีวันปฏิบัติงานตั้งแตยี่สิบวันขึ้นไป ใหจายเงินคาปAวยการหรือคาตอบแทน
เต็มเดือน แตถามีวันปฏิบัติงานนอยกวายี่สิบวันใหจายเงินคาปAวยการหรือเงินคาตอบแทนลดลงตามสวน
ขอ ๒๐ การลาทุกประเภทของผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภา
ทองถิ่น เวนแตการลาตามขอ ๑๔ ใหเป?นอํานาจพิจารณาอนุญาตของผูดํารงตําแหนง ดังตอไปนี้
(๑) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับผูบริหารทองถิ่นและประธานสภาทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเมืองพัทยา
(๒) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเป?นหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ สําหรับผูบริหารทองถิ่น
และประธานสภาทองถิ่นของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี
(๓) ประธานสภาทองถิ่น สําหรับสมาชิกสภาทองถนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแต
ละประเภท

5

(๔) ผูบริหารทองถิ่น สําหรับผูชวยผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภท
ขอ ๒๑ การลาที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ใหนําระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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การลาสําหรับขาราชการ
ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 7
พฤศจิกายน 2545 สวนที่ 5 การลา
ขอ 312 ในสวนนี้
" เขารับการตรวจเลือก " หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป?นทหาร
กองประจําการ
" เขารับการเตรียมพล " หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล เขา
รับการฝ\กวิชาทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
" องคการระหวางประเทศ " หมายความวา องคการที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นดวยความตกลง
ระหวางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสําหรับองคการสหประชาชาติใหหมายความ
รวมถึงทบวงการชํานาญพิเศษและองคการอื่นใดในเครือสหประชาชาติดวย
" องคการตางประเทศ " หมายความวา องคการหรื อ สถาบั น ตางประเทศตามที่ ผู
รักษาการตามประกาศนี้จะไดประกาศรายชื่อใหทราบ
" การไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ " หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงานตาม
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย การไปปฏิบัติงานในองคการตางประเทศ การไปปฏิบัติงานในตางประเทศใน
ลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบัติงานในหนวยงานของ
องคการระหวางประเทศ หนวยงานขององคการตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศซึ่ง
ตั้งอยู ในประเทศไทย โดยไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนจากองคการ
ระหวางประเทศ องคการตางประเทศ หนวยงานของรัฐบาลตางประเทศหรือจากประเทศที่ไปปฏิบัติงาน
แตทั้งนี้ไมรวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการหรือการจัดการ
ประชุ มของทางราชการ การไปรั บราชการประจําในตางประเทศ การไปศึ กษา ฝ\กอบรม ดู งาน หรื อ
ปฏิ บั ติ การวิ จั ย ตามระเบี ย บหรื อขอบั งคั บ วาดวยการใหขาราชการไปศึ กษา ฝ\ กอบรม และดู งาน ณ
ตางประเทศ
" ลาติดตามคูสมรส " หมายความวา ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายที่
เป?นขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ หรือ
ทางราชการสั่งใหไปปฏิบัติงานในตางประเทศตามความตองการของทางราชการตามกฎหมายวาดวยการ
กําหนดหลักเกณฑการสั่ งใหไปทํา การซึ่งใหนั บเวลาระหวางนั้น เหมือนเต็ มเวลาราชการหรื อเต็มเวลา
ทํา งาน ตั้งแต 1 ป> ขึ้น ไป แตไมรวมถึ งกรณี ที่คูสมรสไปศึ กษา ฝ\กอบรม ดู งาน หรือปฏิ บัติ การวิ จัย ณ
ตางประเทศ
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ขอ 313 การลาทุกประเภทตามที่กําหนดในสวนนี้ ถามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไวเป?นพิเศษ ผูลาและผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการ
ลาจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นดวย
ขอ 314 ผูมี อํา นาจพิจ ารณาหรืออนุญ าต และอํ านาจพิ จารณาหรื ออนุญ าตการลา
สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเป?นไปตามตารางที่กําหนดไวทายประกาศนี้ในกรณีที่ผูมี
อํานาจอนุญาตการลาตามประกาศนี้ไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได และมีเหตุจําเป?นเรงดวนไม
อาจรอขออนุญาตจากผูมีอํานาจได ใหผูลาเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูมีอํานาจอนุญาตการลาชั้นเหนือขึ้นไป
เพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแลวใหแจงผูมีอํานาจตามประกาศนี้ ทราบดวย
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป?นหนังสือ
ใหแกผูดํารงตําแหนงใดเป?นผูพิจารณาอนุญาตแทนก็ได
ขอ 315 ขาราชการผู ใดไดรั บ คํ า สั่ งใหไปชวยราชการ ณ หนวยงานอื่ น ใดของทาง
ราชการหากประสงคจะลาปAวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน หรือลาเขารับการตรวจเลือก หรือ
เขารับการเตรียมพล ในชวงเวลาที่ไปชวยราชการ ใหเสนอขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่
ไปชวยราชการ แลวใหหนวยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาใหหนวยงานตนสังกัดของผูนั้นทราบ อยางนอยป>
ละครั้ง
การลาประเภทอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง ใหเสนอขออนุญาตลาตอสวน
ราชการเจาสังกัดตามหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น
ขอ 316 การนับวันลาตามประกาศนี้ใหนับตามป>งบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และคํานวณวันลา
ใหนับตอเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกัน รวมเป?นวันลาดวย เวนแต
การนั บเพื่อประโยชนในการคํา นวณวั น ลาสํา หรั บ วัน ลาปAว ยที่ มิใชวัน ลาปAว ยตามกฎหมายวาดวยการ
สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปAวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลากิจสวนตัวและวันลา
พักผอนใหนับเฉพาะวันทําการ
การลาปAวยหรือลากิจสวนตัวซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกัน จะเป?นในป>เดียวกันหรือไมก็ตาม
ใหนับเป?นการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาตระดับใด ใหนํา
ใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต
ขาราชการที่ถูกเรียกเขามาปฏิบัติราชการระหวางการลา ใหถือวาการลาเป?นอันหมดเขต
เพียงวันกอนเดินทางกลับและวันราชการเริ่มตนตั้งแตวันออกเดินทางกลับเป?นตนไป
การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบาย ใหนับเป?นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลา
นั้น ๆ
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ขาราชการซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาที่ยังไมไดหยุดราชการให
เสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตใหลา และใหถือวาการลาเป?นอัน
หมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น
ขอ 317 เพื่อควบคุมใหเป?นไปตามประกาศนี้ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําบัญชี
ลงเวลาการปฏิบัติราชการของขาราชการในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตามตัวอยางทายประกาศนี้ หรือจะใช
เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได
ในกรณีจําเป?นนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะกําหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือ
วิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของขาราชการที่ทีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป?นอยางอื่นตามที่
เห็นสมควรก็ได แตทั้งนี้ตองมีหลักฐานใหสามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติราชการไดดวย
ขอ 318 การลาใหใชใบลาตามแบบทายประกาศนี้ เวนแตในกรณีจําเป?นหรือรีบดวนจะ
ใชใบลาที่มีขอความไมครบถวนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอยางอื่นก็ได แตทั้งนี้ตองสงใบลาตามแบบใน
วันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ขอ 319 ขาราชการซึ่งประสงคจะไปตางประเทศในระหวางการลาตามประกาศนี้ หรือ
ในระหวางวันหยุดราชการใหเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด
การอนุญาตของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแลวให
รายงานผูวาราชการจังหวัด และปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบดวย
ขอ 320 ขาราชการผูใดไมสามารถมาปฏิบัติ ราชการได อัน เนื่องมาจากพฤติ การณ
พิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในทองที่นั้น หรือพฤติการณพิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับขาราชการผูนั้นและมิไดเกิด
จากความประมาทเลินเลอหรือความผิดของขาราชการผูนั้นเอง โดยพฤติการณพิเศษดังกลาวรายแรงจน
เป? น เหตุ ขัด ขวางทํ าใหไมสามารถมาปฏิ บั ติ ราชการ ณ สถานที่ตั้ งปกติ ใหขาราชการผูนั้ น รีบ รายงาน
พฤติการณที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทําใหมาปฏิบัติราชการไมไดตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได
ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นวาการที่ขาราชการผูนั้นมาปฏิบัติราชการ
ไมไดเป?นเพราะพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ใหสั่งใหการหยุดราชการของขาราชการผูนั้นไมนับเป?น
วันลาตามจํานวนวันที่ไมสามารถมาปฏิบัติราชการไดอันเนื่องมาจากพฤติการณพิเศษดังกลาว
ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เห็นวาการที่ไมสามารถมาปฏิบัติราชการยังไม
สมควรถือเป?นพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาวันที่ขาราชการผูนั้นไมมาปฏิบัติราชการเป?นวันลา
กิจสวนตัว
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*ขอ 321 การลาแบงออกเป?น 11 ประเภท คือ
(1)

การลาปAวย

(2)

การลาคลอดบุตร

(3)

การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

(4)

การลากิจสวนตัว

(5)

การลาพักผอน

(6)

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย

(7)

การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล

(8)

การลาไปศึกษา ฝ\กอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

(9)

การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ

(10)

การลาติดตามคูสมรส

(11)

การลาไปฟefนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ

ขอ 322 ขาราชการซึ่ งประสงคจะลาปA วยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอหรื อจั ดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจําเป?นจะเสนอหรือ
จัดสงใบลา ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได
ในกรณีที่ขาราชการผูขอลามีอาการปAวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาไดจะใหผูอื่นลา
แทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว
การลาปAวยตั้งแต 30 วันขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเป?นผูที่ไดขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป?นผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย ในกรณีจําเป?นหรือเห็นสมควรผูมีอํานาจ
อนุญาตจะสั่งใหใชใบรับรองแพทยซึ่งผูมีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได
การลาปAวยไมถึง 30 วัน ไมวาจะเป?นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกันถาผูมี
อํานาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งใหผูลาไปรับการ
ตรวจจากแพทยของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได
ขอ 323 ขาราชการซึ่ ง ประสงคจะลาคลอดบุ ต ร ใหเสนอหรื อ จั ด สงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได
จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอด
บุตรโดยไดรับเงินเดือนครั้งหนึ่งได 90 วัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้น ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเป?นการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลา
คลอดบุตร
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*ขอ 323/1 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งประสงคจะลาไปชวยเหลือภริยา
โดยชอบดวยกฎหมายที่คลอดบุตรใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจ
อนุญาตกอนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับแตวันที่คลอดบุตร และใหมีสิทธิลาไปชวยเหลือภริยาที่
คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดตอกันไดไมเกิน 15 วันทําการ
ผูมีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจใหแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตดวย
ก็ได
ขอ 324 ขาราชการซึ่ ง ประสงคจะลากิ จ สวนตั ว ใหเสนอหรื อ จั ด สงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมี
เหตุ จํา เป?น ไมสามารถรอรับ อนุญ าตไดทัน ที จะเสนอหรื อจัด สงใบลาพรอมดวยเหตุ จํา เป?น ไวแลวหยุ ด
ราชการไปกอนได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาพรอมทั้งเหตุผลความจําเป?นตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มา
ปฏิบัติราชการ
ขอ 325 ขาราชการที่ลาคลอดบุตรตามขอ 323 แลว หากประสงคจะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
เพิ่มอีก ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนไดอีกไมเกิน
30 วันทําการ
ขอ 326 ขาราชการมีสิทธิลากิจสวนตัว รวมทั้งลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่อง
จากการลาคลอดบุตร โดยไดรับเงินเดือนป>ละไมเกิน 45 วันทําการ
ขาราชการผูที่ไดใชสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรตามขอ
325 ในป>ใดแลว ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนไดอีกตามจํานวนวันที่เหลืออยู
ขอ 327 ขาราชการที่ลาคลอดบุตรและลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลา
คลอดบุตร โดยมีสิทธิไดรับเงินเดือนตามขอ 325 และขอ 326 แลว หากประสงคจะลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยง
ดูบุตรตอไปอีก ใหลาไดไมเกิน 150 วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา
ขอ 328 ผูที่ไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแตกรณีการลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตามขอ 325 และขอ 326 ซึ่งไดหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเป?นเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชา
หรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได
ขอ 329 ขาราชการมี สิ ท ธิ ล าพั ก ผอนประจํ า ป> ใ นป> ห นึ่ ง ได 10 วั น ทํ า การ เวนแต
ขาราชการ ดังตอไปนี้ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําป>ในป>ที่ไดรับบรรจุเขารับราชการยังไมถึง 6 เดือน
(1) ผูซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการครั้งแรก
(2) ผูซึ่งลาออกจากขาราชการเพราะเหตุสวนตัว แลวตอมาไดบรรจุเขารับราชการอีก
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(3) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแลว
ตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแตวันออกจากราชการ
(4) ผูซึ่งถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงคของทางราชการ
แลวตอมาไดรับการบรรจุเขารับราชการอีก
ขอ 330 ถาในป>ใดขาราชการผู ใดมิ ไดลาพักผอนประจํา ป> หรือลาพั กผอนประจํา ป>
แลวแตไมครบ 10 วันทําการ ใหสะสมวันที่มิไดลาในป>นั้นรวมเขากับป>ตอๆ ไปได แตวันลาพักผอนสะสม
รวมกับวันลาพักผอนในป>ปhจจุบันจะตองไมเกิน 20 วันทําการ
สําหรับผูที่ไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป> ใหมีสิทธินําวันลาพักผอน
สะสมรวมกับวันลาพักผอนประจําป>ในปhจจุบันไดไมเกิน 30 วันทําการ
ขอ 331 ขาราชการซึ่งประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได
ขอ 332 การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแกราชการ
ขอ 333 ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามี
ราชการจําเป?นเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได
ขอ 334 ขาราชการซึ่งประสงคจะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือขาราชการที่นับ
ถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ใหเสนอ
หรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนวันอุปสมบทหรือ
กอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ไมนอยกวา 60 วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่ง ใหชี้แจงเหตุผลความ
จําเป?นประกอบการลา และใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได
ขอ 335 ขาราชการที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับ
อนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจยตามขอ 334 แลว จะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย
ภายใน 10 วัน นับแตวันเริ่มลา และจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแตวันที่
ลาสิกขา หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย
ขาราชการที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับอนุญาตให
ลาไปประกอบพิธีฮัจยและไดหยุดราชการไปแลว หากปรากฎวามีปhญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถ
อุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยตามที่ขอลาไว เมื่อไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติและขอ
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ถอนวันลาใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต ใหถอนวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยไดโดยใหถือ
วาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเป?นวันลากิจสวนตัว
ขอ 336 ขาราชการที่ ไ ดรั บ หมายเรี ย กเขารั บ การตรวจเลื อ ก ใหรายงานลาตอ
ผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา 48 ชั่วโมง สวนขาราชการที่ไดรับหมายเรียกเขารับ
การเตรียมพลใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลารับหมายเรียกเป?นตนไป และให
ไปเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไมตองรอรับคําสั่ง
อนุญาตและใหผูบังคับบัญชาเสนอไปตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอ 337 เมื่อขาราชการที่ลานั้นพนจากการเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียม
พลแลว ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติตอผูบังคับบัญชาภายใน 7 วัน เวนแตกรณีที่มี
เหตุจําเป?น นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจขยายเวลาใหไดรวมแลวไมเกิน 15 วัน
ขอ 338 ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปศึกษา ฝ\กอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ณ
ตางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เพื่อพิจารณาอนุญาต
สําหรับการลาไปศึกษา ฝ\กอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุญาต
ขอ 339 ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศใหเสนอ
หรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อพิจารณา โดยความ
เห็นชอบของ ก.จ.จ. ทั้งนี้ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในสวนนี้
ขอ 340 การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศมี 2 ประเภท คือ
" ประเภทที่ 1 " ไดแก การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(1) การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป?นสมาชิกและเป?น
วาระที่ตองสงไปปฏิบัติงานในองคการนั้น
(2) รัฐบาลไทยมีขอผูกพันที่จะตองสงไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหวางประเทศ
(3) ประเทศไทยตองสงไปปฏิบัติงานเพื่อพิทักษรักษาผลประโยชนของประเทศตามความ
ตองการของรัฐบาลไทย
" ประเภทที่ 2 " ไดแก การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ 1
ขอ 341 ขาราชการที่ ไ ปปฏิ บั ติ ง านในองคการระหวางประเทศตองมี คุ ณ สมบั ติ
ดังตอไปนี้
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(1) เป?นขาราชการประจําตลอดมาเป?นระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป>กอนถึงวันที่
ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน เวนแตผุที่ไปปฏิบัติงานในองคการสหประชาชาติกําหนดวันเวลาหาป>ให
ลดลงเป?นสองป>
สําหรับผูที่เคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 มาแลวจะตองมี
เวลาปฏิบัติราชการในสวนราชการไมนอยกวาสองป> นับแตวันเริ่มกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ หลังจากที่
เดินทางกลับจากการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 ครั้งสุดทาย
(2) ผูที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 ตองมีอายุไมเกิน 50 ป>
บริบูรณ นับถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน
(3) เป?นผูปฏิบัติหนาที่ราชการมีความรูความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ
เรียบรอยและไมอยูในระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัย
การขอยกเวนหรือผอนผันคุณสมบัติตาม (1) วรรคสอง และ (2) ใหเสนอเหตุผลความ
จําเป?นตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อพิจารณาโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. เป?นรายๆ ไป
ขอ 342 ใหขาราชการที่ไดรับการคัดเลือกใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาไปตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุญาตโดย
ความเห็นชอบของ ก.จ.จ. และมีคําสั่งใหขาราชการผูนั้นลาไปปฏิบัติงานได โดยถือวาเป?นการไปทําการ
ใดๆ อันจะนับเวลาระหวางนั้น เหมือนเต็มเวลาราชการ มีกําหนดเวลาไมเกิน 4 ป>สําหรับการไปปฏิบัติงาน
ประเภทที่ 1 หรือมีกําหนดเวลาไมเกิน 1 ป> สําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 โดยไมไดรับเงินเดือน
เวนแตอัตราเงินเดือนที่ไดรับจากองคการระหวางประเทศต่ํากวาอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ผูนั้น
ไดรับอยูในขณะนั้นใหมีสิทธิไดรับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองคการ
ระหวางประเทศแลวไมเกินอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ขาราชการผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้น
ขอ 343 ขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ หาก
ประสงคจะอยูปฏิบัติงานตอ ใหยื่นเรื่องราวพรอมทั้งเหตุผลความจําเป?นและประโยชนที่ทางราชการจะ
ไดรับ ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุญาตโดยความ
เห็นชอบของ ก.จ.จ. และมีคําสั่งใหขาราชการผูนั้นไปปฏิบัติงานโดยถือวาเป?นการทําการใดๆ อันจะนับ
เวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ตามกฎหมายวาดวยการกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการ
ไปทําการนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการไดอีกแตเมื่อรวมแลวตองไมเกิน 4 ป>
การอนุญาตใหขาราชการผูใดไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 เกินกวา 1 ป> ใหผูบังคับบัญชา
สั่งใหผูนั้นออกจากราชการในชวงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกิน 1 ป>ดวย
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ขอ 344 เมื่อองคการบริหารสวนจังหวัดไดมีคําสั่งใหขาราชการไปปฏิบัติงานตามขอ
342 หรือใหไปปฏิบัติงานตอหรือใหออกจากราชการตามขอ 343 แลว ใหองคการบริหารสวนจังหวัด
รายงานและสงสําเนาคําสั่งดังกลาวใหสํานักงาน ก.จ. ทราบ
ขอ 345 ใหองคองคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด จั ด ทํ า สั ญ ญาผู ก มั ด ขาราชการที่ ไ ป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 ใหกลับมารับราชการในสวนราชการเป?นเวลาหนึ่งเทา
ของระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน ขาราชการผูใดปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศแลวไมกลับมารั บ
ราชการหรือกลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเงินเบี้ยปรับแกทางราชการ ดังนี้
(1) ไมกลับเขารับราชการเลย ใหชดใชเป?นจํานวนเทากับเงินเดือนเดือนสุดทายที่ไดรับ
คูนดวยเวลาที่ไปปฏิบัติงานที่คิดเป?นเดือน เศษของเดือน ถาเกิน 15 วันใหคิดเป?น 1 เดือน
(2) กลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเบี้ยปรับตาม (1) ลดลงตาม
สวน
การทําสัญญาตามวรรคหนึ่งใหองคการบริหารสวนจังหวัด กําหนดตามแบบที่กําหนด
สําหรับขาราชการพลเรือน เมื่อจัดทําแลวใหสงใหสํานักงาน ก.จ. จํานวน 1 ชุด
ขอ 346 ขาราชการที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ เมื่อปฏิบัติงานแลวเสร็จ
ใหรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ภายใน 10 วัน นับแตวันถัดจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและใหรายงานผล
การไปปฏิบัติงานใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทราบ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่กลับมาปฏิบัติหนาที่
ราชการ
การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ใหใชแบบรายงานการไปปฏิบัติงานใน
องคการระหวางประเทศ ตามที่กําหนดไวทายประกาศนี้
ขอ 347 ขาราชการซึ่ ง ประสงคจะลาติ ด ตามคู สมรส ใหเสนอหรื อ จั ด สงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุญาตโดยความเห็นชอบ
ของ ก.จ.จ. ใหลาไดไมเกิน 2 ป> และในกรณีจําเป?นอาจอนุญาตใหลาตอไดอีกสองป> แตเมื่อรวมแลวตองไม
เกิน 4 ป> ถาเกิน 4 ป> ใหลาออกราชการ
ขอ 348 การพิจารณาอนุญาตใหขาราชการลาติดตามคูสมรส ผูมีอํานาจอนุญาตจะ
อนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ไดโดยมิเสียหายแกราชการ แตเมื่อรวมแลวจะตองไมเกินระยะเวลา
ตามที่กําหนดในขอ 347 และจะตองเป?นกรณีที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานใน
ตางประเทศเป?นระยะเวลาติดตอกันไมวาจะอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกัน
หรือไม
ขอ 349 ขาราชการที่ไดลาติดตามคูสมรสครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 347 ในชวง
เวลาที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศติดตอกันคราวหนึ่งแลว ไมมีสิทธิขอลา
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ติดตามคูสมรสอีก เวนแตคูสมรสจะไดกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทย
ตอมาไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาทีราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศอีกในชวงเวลาใหม จึงจะมีสิทธิ
ขอลาติดตามคูสมรสตามขอ 347 ไดใหม
*ขอ 349/1 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดไดรับอันตรายหรือการเจ็บปAวย
เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ จนทําใหตกเป?นผู
ทุพพลภาพหรือพิการ หากขาราชการผูนั้นประสงคจะลาไปเขารับการฝ\กอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟefนฟู
สมรรถภาพที่จําเป?นตอการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือจําเป?นตอการประกอบอาชีพ แลวแตกรณี มีสิทธิลา
ไปฟefนฟูสมรรถภาพดานอาชีพครั้งหนึ่งไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตรที่ประสงคจะลาแตไมเกิน
12 เดือน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่ไดรับอันตรายหรือปAวยเจ็บจนทําใหตกเป?นผู
ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอื่นนอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง และผูมีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแลว
เห็นวายังสามารถรับราชการตอไปได หากขาราชการผูนั้นประสงคจะลาไปเขารับการฝ\กอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการฟefนฟูสมรรถภาพที่จําเป?นตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
พิจารณาใหลาไปฟefนฟูสมรรถภาพดานอาชีพดังกลาวครั้งหนึ่งไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตรที่
ประสงคจะลาแตไมเกิน 12 เดือน
หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองเป?นหลักสูตรที่สวนราชการ หนวยงานอื่นของ
รัฐ องคกรการกุศลอันเป?นสาธารณะหรือสถาบันที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานของทางราชการ เป?นผู
จัดหรือรวมจัด
ขอ 349/2 ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปฟefนฟูสมรรถภาพดานอาชีพตามขอ 349/1 ให
เสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจหรืออนุญาตพรอมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่ประสงคจะลา และเอกสารที่เกี่ยวของ (ถามี) เพื่อพิจารณาอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลว
จึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟefนฟูสมรรถภาพดานอาชีพได
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาตามขอ 323/1 และขอ 349/2 ใหเป?นไปตาม
ตารางที่กําหนดไวทายประกาศนี้ ผนวกกับขอ 314 ของประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545
ขอ 350 กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเวนการปฏิบัติตามที่กําหนดในสวนนี้ใหนําเสนอ
ก.จ.จ. เพื่อพิจารณาเป?น รายๆ ไป
หมายเหตุ * แกไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนจังหวัด (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
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การลาสําหรับลูกจาง
ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 7
พฤศจิกายน 2545 หมวด 13 การบริหารงานบุคคลของลูกจาง
"ลูกจาง" หมายความวา ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยไมรวมถึงลูกจางของกิจการพาณิชยขององคกาบริหารสวนจังหวัด
ขอ 395 การลาปAวยของลูกจางกําหนดไวดังนี้
(1) การลาปAวยกรณีปกติ
(ก) ในป>หนึ่งลูกจางประจํามีสิทธิลาปAวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลา
ไดไมเกิน 60 วัน แตถานายกองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นสมควรจะใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติ
ระหวางลาตอไปอีกก็ได แตไมเกิน 60 วัน
(ข) ลูกจางชั่วคราวที่มีระยะเวลาการจางหนึ่งป> มีสิทธิลาปAวยโดยไดรับคาจาง
อัตราปกติระหวางลา ในชวงระยะเวลาการจางไมเกิน 15 วันทําการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจางตั้งแต 9
เดือนขึ้นไปแตไมถึง 1 ป> มีสิทธิลาปAวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาในชวงระยะเวลาการจางไม
เกิน 8 วันทําการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจางตั้งแต 6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน มีสิทธิลาปAวยโดย
ไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลา ในชวงระยะเวลาการจางไมเกิน 6 วันทําการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการ
จางต่ํากวา 6 เดือนมีสิทธิลาปAวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลา ในชวงระยะเวลาการจางไมเกิน 4
วันทําการ
(2) การลาปAวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่
(ก) ลูกจางประจําปAวย เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือเนื่องจากการ
ปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ ถาลาปAวยครบตาม (1) (ก) แลว
ยังไมหาย และแพทยขอทางราชการลงความเห็นวามีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางานได
ก็ใหลาปAวยเพื่อรักษาพยาบาล เทาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นสมควรอนุญาตใหลาโดยไดรับ
คาจางอัตราปกติ ทั้งนี้ ถาเป?นลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจํา
สัปดาห แตถาแพทยลงความเห็นวาไมมีทางที่จะรักษาใหหายได ก็ใหพิจารณาใหออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จตอไป
(ข) ถาอั น ตรายหรื อการเจ็บ ปA ว ย หรื อการถู กประทุ ษรายอั น เกิ ด จากกรณี
ดังกลาวใน (ก) ทําใหลูกจางประจําผูใดตกเป?นผูทุพพลภาพหรือพิการ อันเป?นเหตุจะตองสั่งใหออกจาก
ราชการตามประกาศนี้ หากผูบังคับบัญชาเจาสังกัดของลูกจางประจําผูนั้นพิจารณา เห็นวาลูกจางประจําผู
นั้นยังอาจปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่เหมาะสมได และเมื่อลูกจางประจําผูนั้นสมัครใจจะปฏิบัติหนาที่ตอไป ให
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ยายลูกจางประจําผูนั้นไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอื่นที่เหมาะสมโดยไมตองสั่งใหออกจากราชการก็ได โดย
ใหอยูในดุลยพินิจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(ค) ลู กจางชั่ ว คราวปA ว ยเพราะเหตุ ป ฏิ บั ติ งานในหนาที่ หรื อเนื่ องจากการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ ถาลาปAวยครบตาม (1) (ข) แลวยังไม
หายและแพทยของทางราชการลงความเห็นวามีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางานได ให
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจอนุญาตใหลาปAวยเพื่อรักษาพยาบาล โดยไดรับคาจางอัตราปกติ
ไดตามที่เห็นสมควร แตตองไมเกิน 60 วัน ทั้งนี้ ถาเป?นลูกจางชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับ
คาจางในวันหยุดประจําสัปดาห และถาแพทยลงความเห็นวาไมมีทางที่จะรักษาใหหายได ใหพิจารณาสั่ง
ใหออกจากราชการ
ลูกจางผูใดเจ็บปAวยไมอาจปฏิบัติงานได ใหยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชากอนหรือใน
วันที่ลาเวนแตกรณีจําเป?นจะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได
การลาปAวยเกิน 3 วัน ตองมีใบรับรองแพทยแผนปhจจุบันชั้นหนึ่งสงพรอมกับ
ใบลาดวย เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตใหลาจะเห็นสมควรเป?นอยางอื่น
ขอ 396 ในป>หนึ่งลูกจางประจํามีสิทธิลากิจสวนตัว รวมทั้งลาไปตางประเทศ โดยไดรับ
คาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกิน 45 วันทําการ แตในป>แรกที่ไดรับกรบรรจุเป?นลูกจางประจําใหไดรับ
คาจางระหวางลาไมเกิน 15 วัน ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจํา
สัปดาห
ลูกจางประจําผูใดประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น
และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมีเหตุจําเป?นไมสามารถขอรับอนุญาตไดทันจะเสนอ
ใบลา พรอมระบุเหตุจําเป?นไวแลวหยุดราชการไปกอนก็ได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูบังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว
ขอ 397 การลาพักผอนประจําป>ของลูกจางประจํา ใหเป?นไปตามที่กําหนดสําหรับ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม
ขอ 398 ลู กจางประจํ า มีสิ ทธิ ล าคลอดบุ ต รโดยไดรั บคาจางนั บ รวมวั น หยุ ด ประจํ า
สัปดาหและวันหยุดพิเศษในระหวางลาไมเกิน 90 วัน ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับ
คาจางในวันหยุดประจําสัปดาห
ลูกจางประจําที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงคจะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีกใหมี
สิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยไดรับคาจางระหวางลาไดอีกไมเกิน 30
วันทําการ และใหนับรวมในวันลากิจสวนตัว 45 วันทําการดวย
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ลูกจางชั่วคราวรายเดือนที่จางไวปฏิบัติงานตอเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรป>
หนึ่งไมเกิน 90 วัน โดยมีสิทธิไดรับคาจางระหวางลาจากสวนราชการไมเกิน 45 วัน เวนแตกรณีที่เริ่มเขา
ปฏิบัติงานในป>แรกไมครบ 7 เดือน ไมอยูในขายไดรับสิทธิดังกลาว
ขอ 399 ลู ก จางประจํ า ที่ ยั ง ไมเคยอุ ป สมบทในพระพุ ท ธศาสนา หรื อ ยั งไมเคยไป
ประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงคจะลงอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธี
ฮั จ ยแลวแตกรณี มี สิ ทธิ ล าโดยไดรั บ คาจางอั ต ราปกติ ร ะหวางลาไมเกิ น 120 วั น ในป> แรกที่ เ ริ่ มเขา
ปฏิบัติงานเป?นลูกจางประจําจะไมไดรับคาจางระหวางลา ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิ
ไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห
ผูประสงคจะลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นกอนอุปสมบท หรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวา 60 วัน เวนแตมีเหตุผลอัน
สมควรจะเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชานอยกวา 60 วันก็ได อํานาจการอนุญาตใหลาเป?นของนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด
ขอ 400 การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขารับการ
ฝ\กวิชาการทหาร เขารับการทดลองความพรั่งพรอมใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจางมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเขารับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหารโดยไดรับคาจางอัตราปกติในระหวางนั้น การลาดังกลาวจะตองใหผูลาแสดงจํานวน
วันที่ตองเดินทางไปกลับ และวันที่ตองอยูเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหารเทาที่จําเป?น
เพื่อประกอบการพิจารณา ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางใน
วันหยุดประจําสัปดาห
(2) ลูกจางประจํามีสิทธิลาเขารับการระดมพล หรือเขารับการฝ\กวิชาการทหารหรือเขา
รับการทดลองความพรั่งพรอม โดยใหไดรับคาจางอัตราปกติในระหวางการระดมพลหรือรับการฝ\กวิชาการ
ทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมนั้น แตถาพนระยะเวลาของการดังกลาวแลวไมมารายงานตัว
เพื่อเขาปฏิบัติงานภายใน 7 วัน ใหงดจายคาจางหลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติงานเวนแตในกรณีที่ที
เหตุจําเป?น นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะใหจายคาจางระหวางนั้นตอไปอีกก็ไดแตตองไมเกิน 7 วัน
ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห
(3) ในกรณีลูกจางชั่วคราว ลาเขารับการฝ\กวิชาการทหาร ใหไดรับคาจางอัตราปกติไม
เกิน 60 วัน สวนการลาเพื่อเขารับการระดมพล หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมแลวแตกรณีให
ไดรับคาจางอัตราปกติไมเกิน 30 วัน ลูกจางชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด
ประจําสัปดาห
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ในกรณี ก ารลาตาม (2) และ (3) หากลู ก จางไดรั บ เงิ น เดื อ นตามชั้ น ยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแลว ไมมีสิทธิไดรับคาจางขององคการบริหารสวนจังหวัด อํานาจการอนุญาตใหลาเป?น
ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอ 401 การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบายของลูกจาง ใหนับเป?นการลาครึ่งวัน
ตามประเภทการลานั้นๆ
ขอ 402 การลาและการจายคาจางระหวางลานอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้
ใหอยูในดุลยพินิจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
อํานาจการอนุญาตในการลาตามขอ 395 ขอ 396 ขอ 397 และขอ 398 ใหเป?นไปตามที่
กําหนดทายประกาศนี้
ขอ 424 การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัดที่
มิไดกําหนดไวในประกาศนี้ ใหนําแนวทาง หลักเกณฑและเงื่อนไข หรือวิธีการที่กําหนดสําหรับขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดมาใชบังคับโดยอนุโลม
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การลาสําหรับพนักงานจาง
ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547
"พนักงานจาง" หมายความวา ลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัด ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยเป?นบุคคลซึ่งไดรับการจางตาม
สัญญาจางตามหลักเกณฑนี้ โดยไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อ
ปฏิบัติงานใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
"พนักงานจางตามภารกิจ" หมายความถึง พนักงานจางที่มีลักษณะงานเป?นการสงเสริม
หรือสนับสนุนการทํางานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด หรืองานที่ตองใชทักษะเฉพาะบุคคล
"พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ" หมายความถึง พนักงานจางที่มีลักษณะงานเป?นที่
ปรึกษา โดยเป?นผูที่มีความเชี่ยวชาญเป?นพิเศษหรือความชํานาญพิเศษ หรือวิชาชีพเฉพาะพิเศษเฉพาะ
ดาน อันเป?นที่ยอมรับในวงการวิชาการหรือวงการในงานที่เกี่ยวของกับภารกิจขององคการบริหารสวน
จังหวัดดานนั้น ๆ
"พนักงานจางทั่วไป" หมายความวา พนักงานจางที่มีลักษณะงานเป?นการใชแรงงานทั่วไป
ซึ่งไมตองใชความรูหรือทักษะเฉพาะดานในการปฏิบัติงาน และมีระยะเวลาการจางในชวงสั้นๆไมเกิน 1 ป>
ขอ 59 การลาปAวยของพนักงานจางกําหนดไวดังนี้
(1) การลาปAวยกรณีปกติ
(ก) ในป>หนึ่งพนักงานจางตามภารกิจหรือพนักงานจางผูเชียวชาญพิเศษ มีสิทธิลา
ปAวย โดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลาไดไมเกินหกสิบวัน
(ข) พนักงานจางทั่วไปที่มีระยะเวลาการจางหนึ่งป> มีสิทธิลาปAวยโดยไดรับ
คาตอบแทนอัตราปกติระหวางลา ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินสิบหาวันทําการ ในกรณีที่มีระยะเวลา
การจางตั้งแตเกาเดือนขึ้นไปแตไมถึงหนึ่งป> มีสิทธิลาปAวยโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลาในชวง
ระยะเวลาการจางไมเกินแปดวันทําการ ในกรณีมีระยะเวลาการจางตั้งแตหกเดือนขึ้นไปแตไมถึงเกาเดือน
มีสิทธิลาปAวยโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลา ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินหกวันทําการ ใน
กรณีที่มีระยะเวลาการจางต่ํากวาหกเดือน มีสิทธิลาปAวยโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลา ในชวง
ระยะเวลาการจางไมเกินสี่วันทําการ
(2) การลาปAวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่
(ก) พนักงานจางตามภากิจหรือพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ปAวยเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหนาที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตาม
หนาที่ ถาลาปAวยครบตาม (1) (ก) แลวยังไมหาย และแพทยของทางราชการลงความเห็นวามีทางที่จะ
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รักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางานได ก็ใหลาปAวยเพื่อรักษาพยาบาลเทาที่นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดเห็นสมควรอนุญาตใหลาโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติ แตถาแพทยลงความเห็นวาไมมีทางที่จะ
รักษาพยาบาลใหหายได ก็ใหพิจารณาเลิกจาง
(ข) ถาอันตรายหรือการเจ็บปAวย หรือการถูกประทุษรายอันเกิดจากกรณีดังกลาวใน
(ก) ทําใหพนักงานจางตามภารกิจหรือพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษผูใดตกเป?นผูทุพลภาพหรือพิการอัน
เป?นเหตุจะตองเลิกจางตามหลักเกณฑนี้ หากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาเห็นวาพนักงาน
จางผูนั้นอาจปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่เหมาะสมได และเมื่อพนักงานจางผูนั้นสมัครใจจะปฏิบัติหนาที่ตอไป ให
สั่งพนักงานจางผูนั้นไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอื่นที่เหมาะสมโดยไมตองเลิกจางก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจ
ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(ค) พนักงานจางทั่วไปปAวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่ หรือเนื่องจากการ
ปฏิบัติงานในหนาที หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ ถาลาปAวยครบตาม (1) (ข) แลวยังไม
หายและแพทยของทางราชการลงความเห็นวามีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางานได ให
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจอนุญาตใหลาปAวยเพื่อรักษาพยาบาล โดยไดรับคาตอบแทนอัตรา
ปกติไดตามที่เห็นสมควร แตตองไมเกินหกสิบวัน และถาแพทยลงความเห็นวาไมมีทางที่จะรักษาใหหายได
ใหพิจารณาเลิกจาง
ลูกจางผูใดเจ็บปAวยไมอาจปฏิบัติงานได ใหยื่นใบลาตอนายกองคกาบริหารสวนจังหวัด
กอนหรือในวันที่ลาเวนแตกรณีจําเป?นจะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได
การลาปAวยเกินสามวัน ตองมีใบรับรองแพทยแผนปhจจุบันชั้นหนึ่งสงพรอมกับใบลาดวย
เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตใหลาจะเห็นสมควรเป?นอยางอื่น
ขอ 60 ในป>หนึ่งพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลากิจ
สวนตัว รวมทั้งลาไปตางประเทศ ไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลาไมเกินสี่สิบหาวันทําการ แตในป>
แรกที่ไดรับการจาง ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไมเกินสิบหาวัน
พนักงานจางตามวรรคหนึ่งผูใดประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมีเหตุจําเป?นไมสามารถขอรับอนุญาต
ไดทันจะเสนอใบลา พรอมระบุเหตุจําเป?นไวแลวหยุดราชการไปกอนก็ได แตจะตองชี้แจงเหตุผลให
ผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
ขอ 61 การลาพักผอนประจําป>ของพนักงานจาง ใหเป?นไปตามที่กําหนดสําหรับ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม
ขอ 62 พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาคลอดบุตร
โดยไดรับคาตอบแทนนับรวมวันหยุดประจําสัปดาหและวันหยุดพิเศษในระหวางลาไมเกินเกาสิบวัน
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พนักงานจางที่ลาคลอดบุตรตามวรรคหนึ่ง หากประสงคจะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีกใหมี
สิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดอีกไม
เกินสามสิบวันทําการ และใหนับรวมในวันลากิจสวนตัวสี่สบิ หาวันทําการดวย
พนักงานจางทั่วไปที่จางไวปฏิบัติงานตอเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากกาคลอดบุตรป>หนึ่งไม
เกินเกาสิบวัน โดยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนระหวางลาจากองคการบริหารสวนจังหวัดไมเกินสี่สิบหาวัน เวน
แตกรณีที่จางปฏิบัติงานในป>แรกไมครบเจ็ดเดือน ไมอยูในขายไดรับสิทธิดังกลาว
ขอ 63 พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษที่ยังไมเคยอุปสมบท
ในพระพุทธศาสนา หรือยังไมเคยไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประทศซาอุดิอาระเบีย ประสงคจะ
ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย แลวแตกรณี มีสิทธิลาโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติระหวางลา
ไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน ในป>แรกที่จางเขาปฏิบัติงานเป?นพนักงานจางดังกลาวจะไมไดรับคาตอบแทน
ระหวางลา
ผูใดประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นกอนวันอุปสมบทหรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ไมนอยกวาหกสิบวัน เวนแตมีเหตุผลอัน
สมควรจะเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชานอยกวาหกสิบวันก็ได
อํานาจการอนุญาตใหลาเป?นของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอ 64 การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขารับการฝ\ก
วิชาทหาร เขารับการทดลองความพรั่งพรอม ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) พนักงานจางมีสิทธิลาไปรับตรวจคัดเลือกเพื่อเขารับราชการทหาร ตามกฎหมายวา
ดวยการรับราชการทหารโดยไดรับคาตอบแทนอัตราปกติ ในระหวางนั้นการลาดังกลาวจะตองใหผูลา
แสดงจํานวนวันที่ตองเดินทางไปกลับ และวันที่ตองอยูเพื่อตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหารเทาที่จําเป?น
เพื่อประกอบการพิจารณา
(2) พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาเขารับการระดม
พล หรือเขารับการฝ\กวิชาการทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม โดยใหไดรับคาตอบแทนอัตรา
ปกติในระหวางการระดมพล หรือเขารับการฝ\กวิชาการทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมนั้น
แตถาพนระยะเวลาของการดังกลาวแลว ไมมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน ใหงดจาย
คาตอบแทนหลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติงาน เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเป?น นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดจะใหจายคาตอบแทนระหวางนั้นตอไปอีกก็ไดแตตองไมเกินเจ็ดวัน
(3) ในกรณีพนักงานจางทั่วไปลาเขารับการฝ\กวิชาการทหาร ใหไดรับคาตอบแทนอัตรา
ปกติไมเกินหกสิบวัน สวนการลาเพื่อเขารับการระดมพล หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมแลวแต
กรณี ใหไดรับคาตอบแทนอัตราปกติไมเกินสามสิบวัน
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ในกรณีการลาตาม (2) และ (3) หากพนักงานจางไดรับเงินเดือนตามชั้นยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแลว ไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนขององคการบริหารสวนจังหวัด อํานาจการอนุญาตใหลา
เป?นของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอ 65 การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบายของพนักงานจาง ใหนับเป?นการลาครึ่งวัน
ตามประเภทการลานั้น ๆ
ขอ 66 การลาและการจายคาตอบแทนระหวางลา นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศ
นี้ ใหอยูในดุลยพินิจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
การอนุญาตใหลาตามขอ 59,60,61 และขอ 62 ใหเป?นไปตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด

แผนผังแสดงขั้นตอนการลา
เนื่องจากการลาแตละประเภทมีขอระเบียบหลักเกณฑและแบบฟอรมที่แตกตางกัน ซึ่งผู
ผูปฏิบัติจะตองศึกษาจากขอระเบียบดังกลาวขางตนใหชัดเจนถูกตอง แตขั้นตอนวิธีปฏิบัติตาง ๆ ก็จะมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่คลายคลึงกัน ดังนั้นเพื่อแสดงใหเห็นขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลาที่
ชัดเจน ในคูมือเลมนี้จึงไดจัดทําแผนผังแสดงขั้นตอนการลาซึ่งมีการใชงานบอย สําหรับการลาไว 3
ประเภท คือ
1. กาลาปAวย
2. การลากิจสวนตัว
3. การลาพักผอน
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แผนผังแสดงขั้นตอน
การลาป&วย
เขียนใบลา
(เสนอกอนหรือในวันที่ลา ยกเวนจําเป?นเสนอวันแรกที่มาปฏิบัติงาน)

เจาหนาที่รับใบลา (ตามแตละสํานัก/กอง มอบหมาย)
ตรวจสอบขอมูลวันลาพรอมบันทึกขอมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา

เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึง
ผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตการลา

ผูมีอํานาจพิจาณาอนุญาตการลา
(ตามที่เห็นสมควรและตามสิทธิ)

เจาหนาที่รับใบลา (ตามแตละสํานัก/กอง มอบหมาย)
แจงผลการพิจารณาใหผูเขียนใบลาทราบ

เจาหนาที่รับใบลา (ตามแตละสํานัก/กอง มอบหมาย)
จัดทําจัดทําสรุปรายงานวันลาประจําเดือนสงฝAายบริหารงานบุคคล

ฝAายบริหารงานบุคคล
จัดทํารายงานวันลาประจําป>ภายในเดือนตุลาคมของป>งบประมาณถัดไป
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แผนผังแสดงขั้นตอน
การลากิจส!วนตัว
เขียนใบลา
(เสนอกอนวันลา เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได
เวนแตจําเป?นใหชี้แจงเหตุผลในใบลาแลวหยุดราชการไปกอน)

เจาหนาที่รับใบลา (ตามแตละสํานัก/กอง มอบหมาย)
ตรวจสอบขอมูลวันลาพรอมบันทึกขอมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา

เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึง
ผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตการลา

ผูมีอํานาจพิจาณาอนุญาตการลา
(ตามที่เห็นสมควรและตามสิทธิ)
เจาหนาที่รับใบลา (ตามแตละสํานัก/กอง มอบหมาย)
แจงผลการพิจารณาใหผูเขียนใบลาทราบ

เจาหนาที่รับใบลา (ตามแตละสํานัก/กอง มอบหมาย)
จัดทําจัดทําสรุปรายงานวันลาประจําเดือนสงฝAายบริหารงานบุคคล

ฝAายบริหารงานบุคคล
จัดทํารายงานวันลาประจําป>ภายในเดือนตุลาคมของป>งบประมาณถัดไป
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แผนผังแสดงขั้นตอน
การลาพักผ!อน
เขียนใบลา
(เสนอกอนวันลา เมื่อไดรับอนุญาตจึงหยุดราชการได)

เจาหนาที่รับใบลา (ตามแตละสํานัก/กอง มอบหมาย)
ตรวจสอบขอมูลวันลาพรอมบันทึกขอมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา

เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึง
ผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตการลา

ผูมีอํานาจพิจาณาอนุญาตการลา
(ตามที่เห็นสมควรและตามสิทธิ)

เจาหนาที่รับใบลา (ตามแตละสํานัก/กอง มอบหมาย)
แจงผลการพิจารณาใหผูเขียนใบลาทราบ

เจาหนาที่รับใบลา (ตามแตละสํานัก/กอง มอบหมาย)
จัดทําจัดทําสรุปรายงานวันลาประจําเดือนสงฝAายบริหารงานบุคคล

ฝAายบริหารงานบุคคล
จัดทํารายงานวันลาประจําป>ภายในเดือนตุลาคมของป>งบประมาณถัดไป
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ตารางผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
และอํานาจการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของขาราชการองคการบริหารส!วนจังหวัด
ประเภทการลา

ลาอุปสมบทหรือลา
ไปประกอบพิธีฮัจย

ลาเขารับการตรวจเลือก
หรือเขารับการเตรียมพล

ตางประเทศ

ในประเทศ

ลาไปปฏิบัติงานในองคกร
ระหวางประเทศ

ลาติดตามคูสมรส

ตามที่เห็น ตามที่เห็น
สมควร สมควร

ลาพักผอน

ขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดในจังหวัดนั้น
ขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดในจังหวัดนั้น
ขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดทุกตําแหนงใน
กองหรือสวนราชการ

ลาศึกษา
ฝ\กอบรม ฯ

ลาคลอดบุตร

นายกองคการบริหารสวน
จังหวัด
ปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด
ผูอํานวยการกองหรือ
หัวหนาสวนราชการอื่น

ลากิจ
สวนตัว

ผูลา
ลาปAวย

ผูมีอํานาจพิจารณา
หรืออนุญาต

วันอนุญาต
ครั้งหนึ่งไมเกิน

√

√

√

√

√

√

√

√

60 วัน

30 วัน

√

√

-

-

-

-

-

-

30 วัน

√15 วัน

√

√

-

-

-

-

-

-
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ตารางผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
และอํานาจการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของลูกจาง
ผูมีอํานาจอนุญาตใหลา
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ผูอํานายการ/หัวหนาสวนราชการ

ลาปAวย

ลากิจสวนตัว

ลาคลอดบุตร

ลาพักผอนประจําป>

ตามที่เห็นสมควร

ตามที่เห็นสมควร

ตามที่เห็นสมควร

ตามที่เห็นสมควร

60 วัน

45 วัน

90 วัน

10 วัน

30 วัน

15 วัน

-

10 วัน
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แบบใบลาป&วย ลาคลอดบุตร ลากิจส!วนตัว
เขียนที่................................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ................
เรื่อง ....................................................................................................
เรียน .....................................................................................................
ขาพเจา.......................................................ตําแหนง.......................................................
สังกัด............................................................................................................................................................
ปAวย
ขอลา

กิจสวนตัว เนื่องจาก............................................................................
คลอดบุตร

ตั้งแตวันที่.....................................................ถึงวันที่..............................................มีกําหนด..................วัน
ขาพเจาไดลา

ปAวย

กิจสวนตัว

คลอดบุตร ครั้งสุดทายตั้งแตวันที่................

...........................................ถึงวันที่..........................................มีกําหนด..............วันในระหวางลาจะติดตอ
ขาพเจาไดที่...................................................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)......................................................................
(......................................................................)
สถิติการลาในป9งบประมาณ

ความเห็นผูบังคับบัญชา

ประเภท

ลามาแลว

ลาครั้งนี้

รวมเป?น

ปAวย

(วันทําการ)

(วันทําการ)

(วันทําการ)

กิจสวนตัว

(วันทําการ)

(วันทําการ)

(วันทําการ)

.......................................................................
......................................................................
(ลงชื่อ)..........................................................
ตําแหนง.......................................................
วันที่............/........................./.....................

คลอดบุตร
คําสั่ง
(ลงชื่อ).............................................................ผูตรวจสอบ
ตําแหนง............................................................
วันที่................../......................../.......................

อนุญาต

ไมอนุญาต

......................................................................
......................................................................
(ลงชื่อ)............................................................
ตําแหนง.............................................................
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แบบใบลาพักผ!อน
เขียนที่.......................................................................
วันที่...............เดือน............................พ.ศ.................
เรื่อง ขอลาพักผอน
เรียน ....................................................................................................
ขาพเจา...........................................................ตําแหนง...................................................
สังกัด...........................................................................................................................................................
มีวันลาพักผอนสะสม.......วันทําการ มีสิทธิลาพักผอนประจําป>นี้อีก 10 วันทําการ รวมเป?น.......วันทําการ
ขอลาพักผอนตั้งแตวันที่...........................................ถึงวันที่..........................................มีกาํ หนด..........วัน
ในระหวางลาจะติดตอขาพเจาไดที่.................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).....................................................................
(.................................................................)
ความเห็นผูบังคับบัญชา

สถิติการลาในป9งบประมาณ
ลามาแลว
(วันทําการ)

ลาครั้งนี้
(วันทําการ)

รวมเป?น
(วันทําการ)

........................................................
........................................................
(ลงชื่อ).......................................................
ตําแหนง......................................................
วันที่................./..................../....................
คําสั่ง

(ลงชื่อ).............................................................ผูตรวจสอบ

อนุญาต

ไมอนุญาต

ตําแหนง...............................................................

...................................................................

วันที่............../....................../....................

...................................................................
(ลงชื่อ).................................................................
ตําแหนง...............................................................
วันที่................./................................./................
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แบบใบลาอุปสมบท
เขียนที่....................................................................
วันที่...............เดือน............................พ.ศ..............
เรื่อง ขอลาอุปสมบท
เรียน ....................................................................................................
ขาพเจา.........................................................ตําแหนง.......................................................
สังกัด.............................................................................................................................................................
เกิดวันที่.....................................................................เขารับราชการเมื่อวันที่...............................................
ขาพเจา

ยังไมเคย

เคย อุปสมบท บัดนี้มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา

ณ วัด......................................................................ตั้งอยู ณ .......................................................................
.......................................................................................................................................................................
กําหนดวันที่............................................และจะจําพรรษาอยู ณ วัด............................................................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).....................................................................
(...................................................................)
ความเห็นผูบังคับบัญชา
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).....................................................................
ตําแหนง............................................................................
วันที่........................./................................../....................
คําสั่ง
อนุญาต

ไมอนุญาต

.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).....................................................................
ตําแหนง..................................................................
วันที่..................../............................./....................
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แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เขียนที่.......................................................................
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ................
เรื่อง ขอลาไปประกอบพิธีฮัจย
เรียน ....................................................................................................
ขาพเจา.......................................................ตําแหนง.........................................................
สังกัด.............................................................................................................................................................
เกิดวันที่.........................................................เขารับราชการเมื่อวันที่............................................................
ขาพเจา

ยังไมเคย

เคย ไปประกอบพิธีฮัจย บัดนี้มีศรัทธาจะไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมือง

เมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จึงขออนุญาตลาหยุดราชการมีกําหนด...........วัน ตั้งแตวันที่......................
.................................................................ถึงวันที่........................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).....................................................................
(.....................................................................)
ความเห็นผูบังคับบัญชา
...................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................................
ตําแหนง............................................................................
วันที่........................./................................../....................
คําสั่ง
อนุญาต

ไมอนุญาต

...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).....................................................................
ตําแหนง..................................................................
วันที่..................../............................./....................
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แบบรายงานลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล
เขียนที่.....................................................................
วันที่............เดือน..............................พ.ศ................
เรื่อง ....................................................................................
เรียน ....................................................................................
ขาพเจา..............................................................ตําแหนง.................................................
สังกัด............................................................................................................................................................
เกิดวันที่...................................................เขารับราชการเมื่อวันที่................................................................
ไดรับหมายเรียก...........................................................................................................................................
ที่......................................................................ลงวันที่.................................................................................
ใหเขารับการ................................................................................................................................................
ณ ที่.............................................................................................................................................................
ตั้งแตวันที่.............................................................................................มีกําหนด................วัน
จึงรายงานมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).....................................................................
(...................................................................)
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แบบใบลาไปศึกษา ฝ@กอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั ิการวิจัย
เขียนที่....................................................................
วันที่............เดือน...........................พ.ศ.................
เรื่อง ขอลาไปศึกษา ฝ\กอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
เรียน ....................................................................................
ขาพเจา.............................................................ตําแหนง...................................................
ระดับ.........................สังกัด..........................................................................................................................
เกิดวันที่...................................................เขารับราชการเมื่อวันที่.................................................................
ไดรับเงินเดือน ๆ ละ...........................บาท มีความประสงคจะไป................................................................
.................................................................ณ ประเทศ..................................................................................
ดวยทุน.........................................................................................................................................................
มีกําหนด........................ป>......................................เดือน..............................วัน
ขาพเจาขอรับรองวาจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยการไปศึกษา ฝ\กอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..................................................................
(................................................................)
ความเห็นผูบังคับบัญชา
........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)........................................................................
ตําแหนง.......................................................................
วันที่....................../.............................../....................
คําสั่ง

อนุญาต

ไมอนุญาต

..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).....................................................................
ตําแหนง..................................................................
วันที่..................../............................./....................
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แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองคการระหว!างประเทศ
เขียนที่....................................................................
วันที่.............เดือน............................พ.ศ.................
เรื่อง ขอลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
เรียน ....................................................................................
ขาพเจา (ชื่อนามสกุลภาษาไทย).....................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).........................................................ตําแหนง......................................................................
..................................................สังกัด.........................................................................................................
มีความประสงคขอลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ จึงขอเสนอรายละเอียด
เพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
1. คําชี้แจงในการขออนุญาต
1.1 ประวัติ
1.1.1 วัน/เดือน/ป>เกิด................................................................... อายุ .........................ป>
1.1.2 ประวัติการศึกษา...........................................................................................................
ประกาศนียบัตร...........................................................................................................
จาก...................................................ประเทศ................................... พ.ศ. ................
ปริญญาตรี....................................................................................................................
จาก...................................................ประเทศ.................................... พ.ศ. ................
ปริญญาโท.....................................................................................................................
จาก...................................................ประเทศ.................................... พ.ศ. ................
ปริญญาเอก...................................................................................................................
จาก...................................................ประเทศ.................................... พ.ศ. ................
1.1.3 ประวัติการรับราชการ
เริ่มเขารับราชการเมื่อวันที่..............................................................................................
จนถึงกําหนดวันออกเดินทาง รวมเป?นเวลา................ป>..................เดือน...............วัน
โดยเริ่มเขารับราชการเป?นขาราชการ..............................................................................
ตั้งแตวันที่......................................................ถึงวันที่......................................................
เป?นขาราชการ...............................................................................................................
ตั้งแตวันที่...................................................ถึงวันที่........................................................
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-21.1.4 ขณะนี้เป?นขาราชการ.............................................ระดับ / ยศ.........................................
ขั้น........................................บาท ตําแหนง.......................................................................
แผนก/ฝAาย/งาน................................................................................................................
กอง...................................................................................................................................
องคการบริหารสวนจังหวัด...............................................................................................
1.1.5 เคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศหรือไม

เคย

ไมเคย ถาเคย

(1) ไปปฏิบัติงานใหกับ.......................................................................................................
..........................................................................................................................................
ณ ประเทศ.......................................................................เป?นระยะเวลา....................ป>
...................เดือน....................วัน ตั้งแตวันที่...................................................................
....................................................ถึงวันที่..........................................................................
ประเภทการไปปฏิบัติงาน

ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2

(2) ไปปฏิบัติงานใหกับ.........................................................................................
...........................................................................................................................................
ณ ประเทศ.....................................................................เป?นระยะเวลา......................ป>
........................เดือน....................วัน ตั้งแตวันที่...............................................................
..........................................ถึงวันที่....................................................................................
ประเภทการไปปฏิบัติงาน

ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2

1.1.6 สถานที่ติดตอ......................................................................................................................
...........................................................................หมายเลขโทรศัพท....................................
ขอมูลเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงาน
1.2.1 ไปปฏิบัติงานใหกับ.............................................................................................................
ณ ประเทศ..........................................................................................................................
ตามความตกลงระหวาง........................................................................................
กับ........................................................................................................................
ติดตอสมัครโดยผาน.............................................................................................
ติดตอเอง
อื่น ๆ..............................................................
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-31.2.2 ตําแหนงที่จะไปปฏิบัติงาน..................................................................................................
ระดับ.....................................หนาที่ที่จะไปปฏิบัติงาน (โดยยอ).........................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
1.2.3 ระยะเวลาที่จะขอไปปฏิบัติงาน.......................ป>......................เดือน......................วัน
1.2.4 กําหนดออกเดินทางประมาณ..............................................................................................
1.2.5 คาตอบแทนที่ไดรับ
เงินเดือน อัตราเดือน/ป>ละ.....................................................................................
คาที่พัก..................................................................................................................
คาพาหนะในการเดินทาง......................................................................................
อื่น ๆ.....................................................................................................................
ขอรับรองวาขอความขางตนถูกตองเป?นจริงทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
(..........................................................................)
(พิมพชื่อเต็ม)
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-42. คําชี้แจงและคํารับรองของส!วนราชการ
2.1 ขอชี้แจงวาขาราชการผูนี้
2.1.1 ระยะเวลาการเป?นขาราชการกอนไปปฏิบัติงาน
เป?นขาราชการประจําตลอดมาเป?นระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวา 5 ป>กอนถึงวันที่
ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงาน
เป?นขาราชการประจําตลอดมาเป?นระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวา 2 ป>กอนถึงวันที่
ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงาน (กรณีไปปฏิบัติงานในองคการสหประชาชาติหรือองค
การในเครือขององคการสหประชาชาติ)
2.1.2 ในกรณีที่ไปปฏิบัตงิ านครั้งสุดทายเป?นการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ประเภทที่ 2
ไดกลับมาปฏิบัติราชการในสวนราชการครบ 2 ป>แลว นับแตวันที่เริ่มกลับเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการ
มีเวลาปฏิบัติราชการไมครบ 2 ป> แตประสงคจะขอยกเวนหรือผอนผันโดยมีเหตุผล
ความจําเป?นตามเอกสารแนบทาย
2.1.3 ผูที่จะไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2
อายุไมเกิน 52 ป>บริบูรณ นับถึงวันที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงาน
อายุเกิน แตประสงคจะขอยกเวนหรือผอนผัน โดยมีเหตุผลความจําเป?นตามเอกสารแนบทาย

2.1.4 เป?นผูปฏิบัติหนาที่ราชการมีความรูความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติเรียบรอย
และไมอยูระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัย
2.2 ขอรับรองวา การไปปฏิบัติงานของขาราชการผูนี้
2.2.1

ไมทําใหเสียราชการ เพราะยังมีผูอยูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมตองตั้งอัตรากําลังเพิ่ม

2.2.2 เป?นประโยชนตอประเทศไทย หรือตอการปฏิบัติราชการของกระทรวง/กรมนี้ ประการใดบาง
(โปรดระบุ).........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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-52.2.3 องคการบริหารสวนจังหวัดมีแผนงานหรือโครงการที่กําหนดใหกลับมาปฏิบัติหนาที่ประการใดหรือไม
มี

ไมมี

โปรดชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณา..................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(..............................................................................)
หัวหนาสวนราชการ.......................................................................
วันที่......................../........................................./..........................
3. การพิจารณาของนายกองคการบริหารส!วนจังหวัด
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(..............................................................................)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด...........................................
วันที่......................../................................../..........................
4. มติของ ก.จ.จ.
อนุญาต

ไมอนุญาต

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)........................................................................
(......................................................................)
ประธานคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด.................
วันที่........................./............................../...........................
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แบบใบลาอยู!ปฏิบัติงานต!อในองคการระหว!างประเทศ
เขียนที่....................................................................
วันที่..................เดือน...........................พ.ศ.............
เรื่อง ขอลาอยูปฏิบัติงานตอในองคการระหวางประเทศ
เรียน ....................................................................................
ขาพเจา (ชื่อนามสกุลภาษาไทย).....................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...............................................................ตําแหนง................................................................
..............................................................สังกัด.............................................................................................
มีความประสงคขอลาอยูปฏิบัติงานตอในองคการระหวางประเทศ จึงขอเสนอราย
ละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
1. คําชี้แจงในการขออนุญาต
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับผูขอ
1.1.1 วัน/เดือน/ป>เกิด.....................................................อายุ...................ป>.............เดือน
1.1.2 ขณะนี้กําลังปฏิบัติงานอยูในองคการ............................................................................
ประเทศ...........................................................ตําแหนง...............................................
ระดับ.............................ตั้งแตวันที่...............................................................เป?นตนมา
1.1.3 ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานติดตอกันมาแลว...............................ครั้ง
รวมเป?นระยะเวลาติดตอกันมาแลว.............................ป>..........................เดือน
ครั้งที่ 1 ตั้งแตวันที่................................................ถึงวันที่.................................................
ตามคําสั่งกรม/กระทรวง.....................................................................................
ที่.................................................................ลงวันที่............................................
ครั้งที่ 2 ตั้งแตวันที่................................................ถึงวันที่................................................
ตามคําสั่งกรม/กระทรวง....................................................................................
ที่............................................................ลงวันที่.................................................
ครั้งที่ 3 ตั้งแตวันที่...................................................ถึงวันที่............................................
ตามคําสั่งกรม/กระทรวง...................................................................................
ที่............................................................ลงวันที่................................................
1.1.4 สถานที่ติดตอปhจจุบัน......................................................................................................
.........................................................................................................................................
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-21.2 ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ขอตอ
1.2.1 ขออยูปฏิบัติงานในองคกร...............................................................................................
ตําแหนง......................................................ระดับ...........................................................
1.2.2 ระยะเวลาที่ขออยูปฏิบัติงานตอตั้งแตวันที่................................ถึงวันที่..........................
1.2.3 อัตราคาตอบแทนที่ไดรับ
เงินเดือน อัตราเดือน / ป>ละ.............................................................................
คาที่พัก..............................................................................................................
คาพาหนะในการเดินทาง..................................................................................
อื่น ๆ ...............................................................................................................
1.2.4 เหตุผลความจําเป?นที่ขออยูปฏิบัติงานตอ.......................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
1.2.5 ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
ขอรับรองวาขอความขางตนถูกตองเป?นจริงทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ

(......................................................................)
(พิมพชื่อเต็ม)
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-32. คํารับรองของสวนราชการเจาสังกัด
2.1 ประโยชนที่ประเทศไทยและองคการบริหารสวนจังหวัดเจาสังกัดจะไดรับจากการอยูปฏิบัติงานตอ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2.2 ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับเมื่อผูขออนุมัติกลับมาปฏิบัติราชการ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2.3 การอนุมัติใหผูขออยูปฏิบัติงานตอของขาราชการผูนี้ไมเป?นการเสียหายตอการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดแตประการใด

(.....................................................................)
หัวหนาสวนราชการ.......................................................
วันที่................./......................./......................
3. การพิจารณาของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(.....................................................................)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด................................
วันที่................./......................./....................
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-44. คําสั่งของ ก.จ.จ.
อนุญาต

ไมอนุญาต

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(.....................................................................)
ประธานคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด..........................
วันที่................./.........................../....................
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รายงานการไปปฏิบัติงานในองคการระหว!างประเทศ
1. ชื่อ.............................................................นามสกุล.....................................................................
ดํารงตําแหนง/หรือเคยดํารงตําแหนง..........................................................................................
สังกัดกอง..............................................................องคการบริหารสวนจังหวัด.............................
ไปปฏิบัติงานใหกับ.......................................................................................................................
ณ ประเทศ...................................................................................................................................
ตําแหนงที่ไปปฏิบัติงาน................................................................................................................
ประเภทการไปปฏิบัติงาน

ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2

มีกําหนดเวลา...........................ป>.........................................เดือน......................................วัน
ตั้งแตวันที่..................เดือน......................................... พ.ศ. ........................
ถึงวันที่.......................เดือน.......................................... พ.ศ. ........................
2. รายละเอียดการไปปฏิบัติงาน (อาทิขอบเขตของงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ฯลฯ) ที่สมควรรายงานใหมี
รายละเอียดและเนื้อหามากที่สุดเทาที่จะทําได โดยบรรยายสิ่งที่ไดรูเห็น หรือไดรับถายทอดมาใหชัดเจน
รายงานครั้งที่............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. สรุปขอคิดเห็น ประโยชนที่ไดรับ และขอเสนอแนะ หรือสิ่งที่คิดวาจะนํามาปรับปรุงใชใหเป?นประโยชน
แกประเทศ...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(......................................................................)
ผูรายงาน
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-24. ความเห็นของผูบังคับบัญชา..............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(.........................................................................)
หัวหนาสวนราชการ.............................................

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่มีรายละเอียดขอความที่จะรายงานเกินกวาชองในแบบ ใหปรับปรุงขยาย
ชองใหพอดีกับขอความไดตามความเหมาะสม
2. ถามีรายงานที่ตองจัดทําใหองคการหรือหนวยงานที่ไปปฏิบัติงานโดยตรงขอใหแนบ
ไปดวย
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แบบใบลาติดตามคูส! มรส
เขียนที่....................................................................
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ.................
เรื่อง ขอลาติดตามคูสมรส
เรียน ....................................................................................
ขาพเจา ..............................................................ตําแหนง..............................................
ระดับ....................................................สังกัด.............................................................................................
ไดรับเงินเดือน ๆ ละ........................บาท มีความประสงคขอลาติดตามคูสมรส.........................................
ชื่อ...............................................................ตําแหนง..................................................................................
สังกัด..........................................................................................................................................................
ซึ่งไปปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ณ ประเทศ..............................................................................................
มีกําหนด..........ป>............เดือน...........วัน จึงขออนุญาตลาติดตามคูสมรสมีกําหนด..........ป>...........เดือน
...............วัน ตั้งแตวันที่...........................................................ถึงวันที่.........................................................
ครั้งสุดทายขาพเจาไดลาติดตามคูสมรสไปประเทศ...........................................................
เป?นเวลา.............ป>..............เดือน............วัน เมื่อวันที่.................................ถึงวันที่......................................
ในกรณีลาติดตอกันครั้งกอนรวมทั้งครั้งนี้ดวย เป?นเวลา...........ป>.................เดือน............วัน
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).............................................................................
(........................................................................)
ความเห็นผูบังคับบัญชา
..........................................................................................................................................
(ลงชื่อ).....................................................................
ตําแหนง............................................................................
วันที่........................./......................../....................
คําสั่ง

อนุญาต

ไมอนุญาต

....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................................
ตําแหนง..................................................................
วันที่..................../............................./....................
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แบบใบลาไปช!วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
เขียนที่.........................................................................
วันที่.............เดือน............................ พ.ศ. ..................
เรื่อง ขอลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
เรียน ........................................................................................
ขาพเจา...........................................................ตําแหนง.......................................................
ระดับ............................................สังกัด..........................................................................................................
มีความประสงคลาไปชวยเหลือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายชื่อ.......................................................................
ซึ่งคลอดบุตรเมื่อวันที่........เดือน................... พ.ศ............. จึงขออนุญาตลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ตั้งแตวันที่.......เดือน............... พ.ศ. ............ถึงวันที่..... เดือน................. พ.ศ. ........มีกําหนด........วันทําการ
ในระหวางลาจะติดตอขาพเจาไดที่.................................................................................................................
...................................................................................................หมายเลขโทรศัพท.......................................
(ลงชื่อ)............................................................
(...........................................................)
ความเห็นผูบังคับบัญชา
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................................
(...........................................................)
(ตําแหนง)..............................................................
วันที่.........../......................./......................
คําสั่ง

อนุญาต

ไมอนุญาต

..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................................
(...........................................................)
(ตําแหนง)..............................................................
วันที่.........../......................./......................
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แบบใบลาไปฟDEนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
เขียนที่.....................................................................
วันที่..........เดือน......................... พ.ศ. .....................
เรื่อง ขอลาไปฟefนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
เรียน .............................................................
ขาพเจา...........................................................ตําแหนง.......................................................
ระดับ........................................................สังกัด.............................................................................................
มีความประสงคขอลาไปฟefนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับผูขอ
1.1 ประวัติการรับราชการ
1.1.1 ขณะไดรับอันตรายหรือปAวยเจ็บจนทําใหตกเป?นผูทุพพลภาพหรือพิการดํารง
ตําแหนง............................................................................ระดับ....................................................................
สังกัด...........................................................................กระทรวง...................................................................
ปฏิบัติหนาที่ (โดยยอ)..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ตั้งแตวันที่...........เดือน.................. พ.ศ. .................ถึงวันที่............เดือน................. พ.ศ. ...............
1.1.2 ปhจจุบันดํารงตําแหนง..............................................................ระดับ.....................
สังกัด.........................................................................กระทรวง.......................................................................
ปฏิบัติหนาที่ (โดยยอ).....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ตั้งแตวันที่...........เดือน.................. พ.ศ. .................ถึงวันที่............เดือน................. พ.ศ. ...............
1.1.3 ที่อยูปhจจุบัน..........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท..................................................
1.2 สาเหตุที่ไดรับอันตรายหรือปAวยเจ็บ จนทําใหตกเป?นผูทุพพลภาพหรือพิการ
เหตุเกิดที่.............................................................................................................................
ตําบล..........................................อําเภอ...............................................จังหวัด...............................................
เมื่อวันที่..........เดือน............................ พ.ศ. ......................
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-2เนื่องจาก
ไดรับอันตรายหรือการปAวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่
ถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่
เหตุอื่นใดนอกจากเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่/เหตุกระทําการตามหนาที่
(โปรดระบุ)......................................................................................................................................................
ขอเท็จจริงโดยสรุป..............................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
1.3 ความเห็นของแพทยซึ่งเป?นผูที่ไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป?นผูประกอบวิชาชีพทางเวช
กรรมผูเคยตรวจหรือรักษา
1.3.1 แพทยชื่อ................................................................................................................
ตําแหนง...................................................................................................ผูไดรับตรวจหรือรักษา ณ
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล...................................................................................................................
1.3.2 ความเห็นโดยสรุปของแพทยผูตรวจหรือรักษาที่เกี่ยวของกับสภาพความพิการหรือ
ทุพพลภาพที่เกิดขึ้นตามเอกสารแนบ (เชน มีความพิการทางอวัยวะใดบาง ตั้งแตวันเดือนป>เกิด เป?นตน)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2. ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝ\กอบรม
2.1 มีความประสงคจะลาไปเขารับการฝ\กอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับการฟefนฟูสมรรถภาพที่จําเป?นตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือ
หลักสูตรเกี่ยวกับการฟefนฟูสมรรถภาพที่จําเป?นตอการประกอบอาชีพ
ชื่อหลักสูตร.....................................................................................................................................................
ซึ่งจัดโดย.........................................................................................................................................................
ระยะเวลาการฝ\กอบรม.................ชั่วโมง...........วัน............เดือน.................ป>
ตั้งแตวันที่...........เดือน............... พ.ศ. ...............ถึงวันที่...........เดือน................ พ.ศ. ..........
คาใชจายในการฝ\กอบรม (ถามี)......................บาท (...................................................................................)
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-32.2 พรอมนี้ไดแนบหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงคจะลาไปเขารับการฝ\กอบรมในขอ 2.1
และเอกสารที่เกี่ยวของ (ถามี) จํานวน................ฉบับ มาดวยแลว
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนถูกตองตรงกับความเป?นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)................................................................
(...........................................................)
3. ความเห็นของหนวยงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
เป?นผูไดรับอันตรายหรือการปAวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือถูกประทุษราย
เพราะเหตุกระทําตามหนาที่ จนทําใหตกเป?นผูทุพพลภาพหรือพิการ (กรณีตามขอ 39 วรรคหนึ่ง)
เป?นผูไดรับอันตรายหรือปAวยเจ็บจนทําใหตกเป?นผูทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอื่น
(กรณีตามขอ 39 วรรคสอง)
หลักสูตรที่ประสงคที่จะลาไปเขารับการฝ\กอบรมเป?นหลักสูตรที่สวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ
องคกรการกุศลอันเป?นสาธารณะหรือสถาบันที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานของทางราชการ
เป?นผูจัดหรือรวมจัด
ขาราชการผูนี้ยังไมเคยลาไปเขารับการฝ\กอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟefนฟูสมรรถภาพที่จําเป?นตอ
การปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือจําเป?นตอการประกอบอาชีพกรณีการทุพพลภาพหรือพิการในครั้งนี้
อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................................
(...........................................................)
(ตําแหนง)..............................................................
วันที่.........../......................./......................
ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาสวนราชการ
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................................
(...........................................................)
(ตําแหนง)..............................................................
วันที่.........../......................./......................
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-4ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับปลัดกระทรวง/หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง (กรณีการลาเกิน 6 เดือน)
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................................
(...........................................................)
(ตําแหนง)..............................................................
วันที่.........../......................./......................
คําสั่ง
อนุญาต

ไมอนุญาต

..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................................
(...........................................................)
(ตําแหนง)..............................................................
วันที่.........../......................./......................
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(ตัวอยาง)
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
วันที่................เดือน..................................... พ.ศ. ..................
กอง / สวนราชการ....................................................
องคการบริหารสวนจังหวัด..........................
ลําดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล (ตัวบรรจง)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ลายมือชื่อ

เวลามา

ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ

ขาราชการทั้งหมด

................................... คน

อัตราวาง

................................... คน

ยืมตัวมาชวยราชการ

................................... คน

มาปฏิบัติราชการ

................................... คน

ไมมา

................................... คน

มาสาย

................................... คน

ไปราชการ

................................... คน

ผูตรวจ........................................................................
(หัวหนาหนวยงานผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่)
หมายเหตุ

ชื่อ - สกุล จะพิมพหรือใหผูลงชื่อเป?นผูเขียนดวยตัวบรรจงก็ได
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แบบใบขอยกเลิกวันลา
เขียนที่....................................................................
วันที่...............เดือน............................พ.ศ...............
เรื่อง ขอยกเลิกวันลา
เรียน ....................................................................................
ตามที่ขาพเจา ........................................................ตําแหนง............................................
สังกัด............................................................................................................................................................
ไดรับอนุญาตใหลา...........................................................ตั้งแตวันที่............................................................
ถึงวันที่......................................................................................รวม.................................วัน นั้น
เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
จึงขอยกเลิกวันลา...................................จํานวน....................วัน ตั้งแตวันที่..................................................
ถึงวันที่................................................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)...........................................................................
(.........................................................................)
ความเห็นผูบังคับบัญชา
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................................................
ตําแหนง............................................................................
วันที่........................./......................../....................
คําสั่ง

อนุญาต

ไมอนุญาต

........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).....................................................................
ตําแหนง..................................................................
วันที่..................../............................./....................
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ขอมูลวันลาของขาราชการและพนักงานจาง
สํานัก/กอง..................................................................................
ประจําเดือน ....................................................
จํานวน

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหน!ง

ครั้งที่ลา

ลามาแลวตัง้ แต!ตนป9
ลา
ลาป&วย
พักผ!อน

ลากิจ

อื่นๆ

จํานวน
รวม

ครั้งที่ลา

จํานวนวันลาในเดือนนี้
ลาพักผ!อน ลาป&วย

ลากิจ

อื่นๆ

รวม

หมายเหตุ
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ขอมูลวันลาของขาราชการและพนักงานจาง
สํานัก/กอง.............................................................................
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ..............................
จํานวน

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหน!ง

ครั้งที่ลา

รวมจํานวนวันลาในป9งบประมาณ
ลา
ลาป&วย
พักผ!อน

ลากิจ

อื่นๆ

รวม

หมายเหตุ
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ขอระเบียบเกี่ยวกับการออกจากราชการ
การออกจากราชการของขาราชการ
ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการ
รองทุกข ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2545
ขอ 83 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดออกจากราชการเมื่อ
(1) ตาย
(2) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
(3) ลาออกจากราชการ และไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตามขอ 84
(4) ถูกสั่งใหออกตามขอ 28 ขอ 85 ขอ 86 ขอ 87 ขอ 88 ขอ 89 หรือขอ 92 หรือไม
ผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามที่กําหนดในหลักเกณฑที่วาดวยเรื่องนั้น
(5) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก
การออกจากราชการตามวรรคหนึ่งตองทําเป?นคําสั่ง เวนแตการตายและการพนจาก
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุกรณีผูมีอายุครบหกสิบป>บริบูรณ
การออกคําสั่งเกี่ยวกับการออกจากราชการตามวรรคสอง ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เวนแตคําสั่งใหออกจากราชการตามขอ 89 วรรคหนึ่ง
วันออกจากราชการตาม (4) และ (5) ใหเป?นไปตามที่กําหนดในสวนที่ 4 ของหมวดนี้
การตอเวลาราชการใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่ตองออกจากราชการตาม
(2) รับราชการตอไปจะกระทั่งทํามิได
ขอ 84 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดประสงคจะลาออกจากราชการ ใหยื่น
หนังสือขอลาออกตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเป?นผูออก
คําสั่งใหลาออกจากราชการ โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดกอน
ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาเห็นวาจําเป?นเพื่อประโยชนแก
ราชการ จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเป?นเวลาไมเกินเกาสิบวันนับตั้งแตวันขอลาออกก็ได แตตองแจง
การยับยั้งการอนุญาตใหลาออกพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ และใหการลาออกมีผลตั้งแตวันถัด
จากวันที่ครบกําหนดเวลาที่ยับยั้ง
ถานายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใหการ
ลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะยับยั้งการอนุญาตตามวรรคสอง โดยเหตุเนื่องจากอยู
ระหวางการดําเนินการทางวินัยมิได กรณีที่สงสัยวาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งขอลาออกจาก
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ราชการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตั้งเรื่องกลาวหาผูนั้นเป?นหนังสือไว
ในวันกอนที่จะมีคําสั่งอนุญาตใหผูนั้นลาออกจากราชการเพื่อจะไดดําเนินการทางวินัยตอไปตามขอ 27
ภายใตบังคับวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดประสงคจะ
ลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป?นสมาชิกรัฐสภา สมาชิก
สภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นใหยื่นหนังสือขอลาออกตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และใหการ
ลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตใหลาออกและการยับยั้ง
การอนุญาตใหลาออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคหา ใหเป?นไปตามที่กําหนดในสวนที่
3 ของหมวดนี้
ขอ 85 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจสั่งใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นได ในกรณีที่กฎหมายดังกลาว
กําหนดใหผูถูกสั่งใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ แตในการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ
บํานาญเหตุรับราชการนานจะตองมีกรณีตามที่กําหนดในหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดกําหนดดวย และการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
นอกจากใหทําไดในกรณีที่กําหนดในขออื่นตามหลักเกณฑนี้ และกรณีที่กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่นกําหนดใหผูถูกสั่งใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนแลว ใหทําไดใน
กรณีตอไปนี้ดวย คือ
(1) เมื่อขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูไดเจ็บปAวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการ
ของตนไดโดยสม่ําเสมอ ถานายกองคการบริหารสวนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นสมควรใหออกจากราชการแลว ใหสั่งใหผูนั้นออกจากราชการได
(2) เมื่อขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความ
ประสงคของทางราชการ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
(3) เมื่อขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดไมมีสัญชาติไทย ดํารงตําแหนงทาง
การเมืองเป?นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง เป?นบุคคลลมละลาย ทุพพลภาพจนไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟhmนเฟeอนไมสมประกอบ หรือเป?นโรคตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
(4) เมื่อขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควร
สงสัยวาเป?นผูไมเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป?นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดวยความบริสุทธิ์ใจ และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นวากรณีมี
มูล ก็ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา และใหนําขอ 86
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มาใชบังคับโดยอนุโลมในกรณีที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติเห็นชอบวาผูนั้น
เป?นผูไมเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป?นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ ก็นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
(5) เมื่อขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูไดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป?นที่พอใจของทางราชการได ใหนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดโดยความเป?นชอบของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งใหผูนั้นออกจาก
ราชการได โดยใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดผูนั้นเป?นหลัก และใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
ก. การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใน
สังกัดใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหารือรวมกับรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดในสังกัด เพื่อกําหนดเปoาหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของ
การปฏิบัติงานที่ทางราชการพึงประสงค และประกาศใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในสังกัดได
ทราบโดยทั่วกันเป?นเวลาไมนอยกวาหกเดือนกอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดในสังกัด โดยการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกลาวตองมีมาตรฐานอยางนอย 3
ดาน ดังนี้
1. ดานคุณภาพ ตองกําหนดผลงานที่ตองการหรือตองปฏิบัติวามีกี่งาน
อะไรบาง ตองการใหเกิดผลสําเร็จอะไรจากการทํางานนั้น หรือตองการใหเกิดผลงานอะไร และอยางไร
2. ดานปริมาณ ตองกําหนดปริมาณของผลผลิต หรือกิจกรรมและระบุ
ผลลัพธของงานไวดวย
3. ดานเวลา ตองกําหนดระยะเวลาการทํางานวาจะใชเวลาเทาใด
ข. ในการประเมินใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการอยาง
นอยสามคน ประกอบดวยรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และ
ขาราชการฝAายพลเรือนที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย จํานวนเทา ๆ กัน เพื่อดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและเสนอแนะความคิดเห็นตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหคณะกรรมการดังกลาว
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามวิธีการดังนี้
1. จัดใหมีเครื่องมือพื้นฐานชวยเหลือในการประเมิน ไดแก
1.1 หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง โดยระบุใหชัดเจนถึงงานหลักที่
ผูดํารงตําแหนงนั้น ๆ รับผิดชอบปฏิบัติอยู
1.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เปoาหมายของงานหรือตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน
1.3 แบบบันทึกการปฏิบัติงาน โดยใหขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดซึ่งเป?นผูรับการประเมินเป?นผูบันทึกผลการปฏิบัติงานของตนไวทุกหาวันทําการ โดยทุกสิ้นเดือนให
คณะกรรมการรวบรวมและเก็บผลการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแตละคนไวเพื่อ
ใชเป?นหลักฐานในการประเมินและชี้แจงผูอื่น
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2. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน
และเดือนธันวาคม
3. เมื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละชวงเวลาตาม 2. แลวให
รายงานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดทายหลักเกณฑนี้
ค. ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ไดพิจารณาแลวเห็นวา มีผลการปฏิบัติงานต่ํากวาเปoาหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม ก. และไมได
รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนติดตอกันตั้งแตสองครั้งขึ้นไป ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแจงผล
การประเมินหรือผลการพิจารณาพรอมเหตุผลและกําหนดใหผูนั้นพัฒนาหรือปรับปรุงตนเองภายใน
ระยะเวลาสามเดือนแตไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดแจงผลการประเมินหรือผลการพิจารณาใหทราบโดยให
ลงลายมือชื่อรับทราบไวเป?นหลักฐาน
ง. ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นสมควรใหแตงตั้งขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาม ค. ใหดํารงตําแหนงอื่นในระดับเดียวกันกับที่ขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดผูนั้นมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงซึ่งอาจคาดหมายไดวา จะทําใหผูนั้นปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อพิจารณาเห็นชอบแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวได
จ. ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ข. แลวเห็นวาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดมีผลการปฏิบัติงานต่ํากวาเปoาหมายหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตาม ก. แตไมเขากรณีตาม ค. ถานายกองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นสมควรใหพัฒนา หรือ
ปรับปรุงตนเองเพื่อใหการปฏิบัติราชการเป?นไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแลว นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดอาจพิจารณาดําเนินการตาม ค. และ ง. ได
ฉ. เมื่อไดดําเนินการตาม ค. หรือ ง. หรือ จ. แลว ใหนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใชวิธีการตามที่กําหนดใน ข. จํานวนสองครั้ง ครั้งแรกใหประเมินผล
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดใหพัฒนาหรือปรับปรุงตนเอง และครั้งที่สองใหประเมินเมื่อครบ
กําหนดสามเดือนนับจากการประเมินครั้งแรก
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดมีผลการประเมินครั้งที่สองต่ํากวาเปoาหมาย
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม ก. ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทําความเห็นเสนอคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อพิจารณาเห็นชอบใหผูนั้นออกจากราชการตอไป
ขอ 86 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดมีกรณีถูกกลาวหา หรือมีเหตุอันควร
สงสัยวาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไม
เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นวากรณีมีมูล ใหผูนั้นรับ
ราชการตอไปจะเป?นการเสียหายแกราชการ ก็ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด สั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยไมชักชา ในการสอบสวนนี้จะตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอ
กลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหา
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ชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย ทั้งนี้ ใหนําขอ 23 วรรคเจ็ด ขอ 26 และ ขอ 70 วรรคสอง มาใช
บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติประการใด ก็ใหนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติใหเป?นไปตามนั้น
ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน
ตามขอ 23 ในเรื่องที่จะตองทําการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 23 ได
สอบสวนไวแลว นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จะใชสํานวนการสอบสวนนั้นพิจารณา
ดําเนินการ โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งก็ได
ในกรณีที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติเห็นชอบใหผูนั้นออก
จากราชการก็ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
การสอบสวนพิจารณาใหเป?นไปตามที่กําหนดในสวนที่ 3 ของหมวด 2
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ และนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดเห็นวาถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเป?นการเสียหายแกราชการในกรณี
ดังตอไปนี้ถือเป?นกรณีที่ปรากฏชัดแจงซึ่งจะดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไมสอบสวนก็ได
(1) กระทํา หรือละเวนกระทําการใดจนตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูนั้นกระทําผิด แตให
รอการกําหนดโทษหรือกําหนดโทษแตใหรอการลงโทษไว และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งเป?น
ผูบังคับบัญชาเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษานั้นไดความประจักษชัดอยูแลว
(2) มีกรณีหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการบกพรองในหนาที่ราชการ
หรือ ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการและไดรับสารภาพเป?นหนังสือตอผูบังคับบัญชา
หรือใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือตอคณะกรรมการสอบสวนตามหลักเกณฑนี้และไดมีการ
บันทึกถอยคํารับสารภาพเป?นหนังสือ
ขอ 87 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามขอ 23 และคณะกรรมการสอบสวนหรือนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นวากรณีมีเหตุอัน
ควรสงสัยอยางยิ่งวาผูนั้นไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟhงลงโทษ
ตามขอ 70 วรรคหนึ่ง ถาใหรับราชการตอไปจะเป?นการเสียหายแกราชการและควรใหออกจากราชการ ก็
ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดรายงานความเห็นตอคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด เพื่อสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการตาม
ขอ 70 พิจารณาทําความเห็นเสนอ เมื่อคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติพิจารณา
ประการใด ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติใหเป?นไปตามนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติวาเห็นวาใหผูนั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองใน
กรณีที่ถูกสอบสวน ก็ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
เหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
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ขอ 88 เมื่อขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล
หรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกและมิไดมีการรอลงอาญาในความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดจําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่นก็ได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดกอน
ขอ 89 เมื่อขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการรับราชการทหาร ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่จะตองถูก
สั่งใหออกจากราชการตามขออื่นอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอ
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อพิจารณามีมติ เมื่อคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดมีมติใหเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหออกตามวรรคหนึ่งเป?นใหออกจากราชการตามขอ
อื่นแลว ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามขออื่นนั้นได
ขอ 90 ในกรณีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับรายงานตามขอ 81 วรรคหนึ่ง เห็น
วาสมควรใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดออกจากราชการตามขอ 85 (4) หรือขอ 86 ก็ให
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ดําเนินการตามขอ 85 (4) หรือขอ 86
ในกรณีที่จะตองสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการกลับเขารับราชการ ใหนําขอ 28 มาใช
บังคับโดยอนุโลม
เมื่อนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดสั่งใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกลับ
เขารับราชการแลวใหรายงานไปยังคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งผูถูกดําเนินการ
หรือถูกสั่งใหออกจากราชการสังกัดอยูเพื่อทราบ
ขอ 91 เมื่อนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นสมควรใหขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดออกจากราชการในเรื่องใด หรือไมผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถา
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาเห็นเป?นการสมควรที่จะตองสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อประโยชนแหงความเป?นธรรม หรือเพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลใหองคการบริหารสวนจังหวัด
ปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้โดยถูกตองและเหมาะสมตามความเป?นธรรม ก็ใหคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดแจงใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงประเด็น หรือขอสําคัญ
ไปเพื่อใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนที่แตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวน
เพิ่มเติมได
ขอ 92 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือ
ขาราชการตามกฎหมายอื่น ผูใดมีกรณีที่สมควรใหออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือ ขาราชการตามกฎหมายอื่นนั้นอยูกอนวันโอนมาบรรจุ ใหนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งเป?นผูบังคับบัญชาของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูนั้นมีอํานาจ
พิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดเกี่ยวกับเรื่องนั้นแลวแตกรณี แตถาเป?นเรื่องที่อยูในระหวาง
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การสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอน ก็ใหสืบสวนหรือสอบสวนตอไปจนเสร็จ
แลวสงเรื่องใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งเป?นผูบังคับบัญชาของขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดผูนั้นพิจารณาดําเนินการตอไปตามหลักเกณฑที่กําหนดแลวแตกรณีโดยอนุโลม และในกรณีที่จะตอง
สั่งใหออกจากราชการ ใหปรับบทกรณีใหออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือ
ขาราชการตามกฎหมายอื่นโดยอนุโลม
ขอ 104 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดประสงคจะลาออกจากราชการตามขอ
84 ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามแบบ ลก.1 ทายหลักเกณฑนี้
การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ นอกจากรณีลาออกเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งตามขอ 84 วรรคหา ใหยื่นลวงหนากอนวันลาออกไมนอยกวา 30 วัน
ในกรณีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นวามีเหตุผลความจําเป?นพิเศษ นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดจะอนุญาตเป?นลายลักษณอักษรกอนวันขอลาออก ใหผูที่ประสงคจะลาออกจากราชการ
ยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวา 30 วันก็ได
หนังสือขอลาออกจากราชการทียื่นลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวา 30 วัน โดยไมได
รับอนุญาตเป?นลายลักษณอักษรจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือที่มิไดระบุวันขอลาออกใหถือวัน
ถัดจากวันครบกําหนด 30 วัน นับแตวันยื่นเป?นวันขอลาออก
ขอ 105 เมื่อนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับหนังสือขอลาออกแลว ใหบันทึกวันยื่น
หนังสือขอลาออกนั้นไวเป?นหลักฐาน และใหตรวจสอบวาหนังสือขอลาออกดังกลาวไดยื่นลวงหนากอนวัน
ขอลาออกไมนอยกวา 30 วันหรือไม พรอมทั้งพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดภายใน 7 วัน นับแตวันไดรับหนังสือขอลาออก
ขอ 106 เมื่อนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ไดรับหนังสือขอลาออกจากราชการของ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดแลว ถาเป?นหนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นลวงหนากอนวัน
ขอลาออกไมนอยกวา 30 วัน หรือที่มิไดระบุวันขอลาออก ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาวา
ควรอนุญาตใหผูนั้นลาออกจากราชการ หรือจะสั่งยับยั้งการอนุญาตใหลาออก โดยใหดําเนินการ ดังนี้
(1) ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด พิจารณาเห็นวาควรอนุญาตใหลาออกจาก
ราชการได ใหเสนอคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบใหผูนั้น
ออกจากราชการ เมื่อคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นชอบแลวใหนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกเป?นลายลักษณอักษรใหเสร็จสิ้นกอนวันขอลาออก แลวแจง
คําสั่งดังกลาวใหผูขอลาออกทราบกอนวันขอลาออกดวย
(2) ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาเห็นวาควรยับยั้งการอนุญาตให
ลาออก เนื่องจากจําเป?นเพื่อประโยชนแกราชการ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีคําสั่งยับยั้งการ
อนุญาตใหลาออกเป?นลายลักษณอักษรใหเสร็จสิ้นกอนวันขอลาออก แลวแจงคําสั่งดังกลาวพรอมทั้งเหตุผล
ใหผูขอลาอกทราบกอนวันขอลาออกดวย ทั้งนี้ การยับยั้งการอนุญาตใหลาออกใหสั่งยับยั้งไดเพียงครั้งเดียว
และจะขยายอีกไมได
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ในกรณีเป?นหนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวา 30 วัน
เมื่อนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับหนังสือขอลาออกดังกลาวแลว ใหมีคําสั่งเป?นลายลักษณอักษร
ภายใน 3 วัน นับแตวันไดรับหนังสือขอลาออกวาจะอนุญาตใหยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวา 30
วัน ตามที่ผูขอลาออกไดยื่นไวหรือไม ทั้งนี้ เพื่อจะไดทราบวาวันขอลาออกในกรณี ดังกลาวคือ วันที่ระบุไว
ในหนังสือขอลาออก หรือวันถัดจากวันครบกําหนด 30 วัน นับแตวันยื่นหนังสือขอลาออกแลวใหพิจารณา
ดําเนินการตาม (1.) หรือ (2) แลวแตกรณี
ขอ 107 ในกรณีที่ผูขอลาออกไดออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมายตามขอ 84 วรรค
สอง และวรรคสี่ เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมิไดมีคําสั่งอนุญาตใหลาออก และมิไดมีคําสั่ง
ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกกอนวันขอลาออก หรือเนื่องจากครบกําหนดเวลายับยั้งการอนุญาตใหลาออก
ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีหนังสือแจงวันออกจาการาชการใหผูขอลาออกทราบภายใน 15 วัน
นับแตวันที่ผูนั้นออกจากราชการและแจงใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและ
คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดทราบดวย
ขอ 108 การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเพื่อ
สมัครรับเลือกตั้งตามขอ 84 วรรคหา ใหยื่นตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอยางชาภายในวันที่ขอ
ลาออก และใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอหนังสือขอลาออกนั้นตอคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดภายใน 3 วันทําการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
เมื่อคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหความเห็นชอบการลาออกตาม
วรรคหนึ่งแลวใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการไดตั้งแตวันที่ขอ
ลาออก
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การออกจากราชการของลูกจาง
ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 7
พฤศจิกายน 2545
"ลูกจาง" หมายความวา ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยไมรวมถึงลูกจางของกิจการพาณิชยขององคกาบริหารสวนจังหวัด
ขอ 390 ลูกจางออกจากราชการ เมื่อ
(1) ตาย
(2) พนจากราชการตามระเบียบวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น
(3) ไดรับอนุญาตใหลาออก
(4) ถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ 393 (3) (4)
(5) ครบกําหนดการจาง
(6) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก
(7) ขาดคุณสมบัติตามขอ 361
วันออกจากราชการตาม (6) ใหเป?นไปตามหลักเกณฑละเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหออกจาก
ราชการของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม
การตอเวลาการปฏิบัติราชการใหลูกจางประจําตาม (2) ปฏิบัติราชการตอไป จะกระทํา
มิได
ขอ 391 การลาออกของลูกจาง ใหเป?นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให
ออกจากราชการของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม
ขอ 392 ลูกจางผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารให
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
วันออกจากราชการตามขอนี้ ใหเป?นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวสําหรับ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม
ขอ 393 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจสั่งใหลูกจางออกจากราชการโดย
ความเห็นชอบของ ก.จ.จ. เมื่อปรากฏวา
(1) ลูกจางผูใดขาดคุณสมบัติตามขอ 361
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(2) ลูกจางผูใดเจ็บปAวยไมอาจปฏิบัติราชการในหนาที่ของตนไดโดยสม่ําเสมอหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดอันเป?นผลเนื่องมาจากตองตกอยูในภยันตรายใด ๆ และเวลาไดลวงพนไป
เกิน 60 วัน ยังไมมีผูใดพบเห็น
(3) ลูกจางผูใดหยอนความสามารถดวยเหตุใดในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนหรือ
ประพฤติหนาที่ของตน หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่หรือบกพรองในหนาที่ดวยเหตุอันใด
และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นวา ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเป?นการเสียหายแกราชการ ก็ให
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนโดยไมชักชาสําหรับหลักเกณฑ
และวิธีการสอบสวนใหเป?นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการ
ดําเนินการทางวินัยของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม
(4) ลูกจางผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับการสอบสวนตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยของขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดแลว การสอบสวนไมไดความวากระทําผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไลออก แตมี
มลทิน หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะใหปฏิบัติราชการตอไปอาจจะเป?นการเสียหายแกราชการ
(5) ลูกจางผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือ ไลออก
(6) ลูกจางผูใดขาดราชการบอยครั้ง ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก
(7) ยุบเลิกตําแหนง
วันออกจากราชการตามขอนี้ ใหเป?นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหออกจาก
ราชการของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมาใชบังคับโดยอนุโลม
การใหออกจากราชการตามขอนี้ไมถือเป?นโทษทางวินัย
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การออกจากการปฏิบัติงานของพนักงานจาง
ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547
"พนักงานจาง" หมายความวา ลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยเป?นบุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางตาม
หลักเกณฑนี้ โดยไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อปฏิบัติงานใหกับ
องคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
"พนักงานจางตามภารกิจ" หมายความถึง พนักงานจางที่มีลักษณะงานเป?นการสงเสริม
หรือสนับสนุนการทํางานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด หรืองานที่ตองใชทักษะเฉพาะบุคคล
"พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ" หมายความถึง พนักงานจางที่มีลักษณะงานเป?นที่ปรึกษา
โดยเป?นผูที่มีความเชี่ยวชาญเป?นพิเศษหรือความชํานาญพิเศษ หรือวิชาชีพเฉพาะพิเศษเฉพาะดาน อันเป?น
ที่ยอมรับในวงการวิชาการหรือวงการในงานที่เกี่ยวของกับภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดดานนั้น ๆ
"พนักงานจางทั่วไป" หมายความวา พนักงานจางที่มีลักษณะงานเป?นการใชแรงงานทั่วไป
ซึ่งไมตองใชความรูหรือทักษะเฉพาะดานในการปฏิบัติงาน และมีระยะเวลาการจางในชวงสั้น ๆ ไมเกิน
1 ป>
ขอ 55 ในสัญญาจาง พนักงานจางผูใดประสงคจะลาออกจากการปฏิบัติงาน ใหยื่น
หนังสือขอลาออกตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การ
ลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกขของขาราชการองคการ บริหาร
สวนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม
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แผนผังแสดงขั้นตอน
การลาออก
ยื่นหนังสือขอลาออก (ตามแบบ ลก.1)
ยื่นลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน
* ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามระเบียบขอ 104-108

ฝAายบริหารงานบุคคล
นําเสนอเรื่องตอนายก อบจ.ชร.
เพื่ออนุญาตใหลาออกและนําเสนอ ก.จ.จ.ชร.ใหความเห็นชอบ

เสนอ ก.จ.จ.เชียงราย
พิจารณาใหความเห็นชอบ

ฝAายบริหารงานบุคคล
จัดทําคําสั่งใหออกจากราชการนําเสนอ นายก อบจ.ชร.
(หลังจาก ก.จ.จ.เชียงรายใหความเห็นชอบ)

นายก อบจ.ชร.
ลงนามคําสั่งใหออกจากราชการ

ฝAายบริหารงานบุคคล
แจงการออกคําสั่งตอหนวยงานที่เกี่ยวของ/ผูขอลาออก
หมายเหตุ ขั้นตอนที่ 2 สําหรับพนักงานจางทั่วไป เมื่อนายก อบจ.อนุญาตใหลาออก
ฝAายบริหารงานบุคคลจัดทําคําสั่งอนุญาตใหออก (โดยไมตองนําเสนอ ก.จ.จ.)
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แบบ ลก.1

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
เขียนที่ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
วันที่...........เดือน..............................พ.ศ...............
เรื่อง ขอลาออกจากราชการ
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ดวยขาพเจา.........................................................ตําแหนง..................................................
........................................................อัตราเงินเดือน................................บาท สังกัด กอง/สํานัก....................
............................................................................. องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย มีความประสงคขอ
ลาออกจากราชการ เนื่องจาก.........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อขอลาออกจากราชการตั้งแตวันที่.................................................................
ขอแสดงความนับถือ

(

)

ตําแหนง..............................................................

หมายเหตุ

ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับใหออกจากราชการ
1. ใหยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหยื่น
ลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา 30 วัน เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป?น
พิเศษหรือกรณีลาออกเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายจะอนุญาตใหยื่นใบลาออกลวงหนากอนวัน
ขอลาออกนอยกวา 30 วัน ก็ไดโดยมีคําสั่งอนุญาตเป?นลายลักษณอักษรกอนวันขอ
ลาออก

