
ข้ันตอนการดําเนินการเกี่ยวกับการลา (version 1)
กรณีปฏิบัติตามการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

เกิดจากประมาทเลินเลอ / ความผิด มิได เกิดจากความประมาทฯ

บุคลากรท่ีมีความเสี่ยง หรือ
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

ผานการคัดกรองจากพนักงานควบคุมโรค
มีคําสั่งใหกักตัว หรือตองเขารับการรักษา

อาการปวยจากการติดเช้ือ

รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตอ
ผูบังคับบัญชา

ลากิจ หรือลาปวย
แลวแตกรณี

(ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555)

หนวยงานรวบรวมรายงาน
สสจ.ลําพูน

เสนอผูมีอํานาจพิจารณาสั่งใหการ
หยุดราชการไมนับเปนวันลา

รายงานพฤติการณ ซึ่งเปนเหตุ
แหงการไมสามารถปฏิบัติราชการ

บันทึกขอมูล
การลา /

การไมนับเปน
วันลา



รายละเอียดการดําเนินการเกี่ยวกับการลา (version 1)
กรณีปฏิบัติตามการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

1. เม่ือบุคลากรในสังกัด ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
และลูกจางชั่วคราว (เฉพาะรายเดือน รายวัน) ไดรับคําสั่งจากเจาพนักงานควบคุมโรคฯ ใหกักตัว หรือ
ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จําเปนตองเขารับการรักษาตัว จนไมสามารถมาปฏิบัติราชการได ใหรีบ
รายงานผูบังคับบัญชาทราบเบื้องตน

2. เม่ือครบกําหนดระยะเวลากักตัว หรือรักษาหาย ใหบุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตอ
ผูบังคับบัญชา แลวรีบจัดทํารายงานพฤติการณท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังอุปสรรคขัดขวางท่ีทําใหไมสามารถมา
ปฏิบัติราชการได ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการข้ึนตรง หรือหัวหนาสวนราชการ
ทันทีในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ

3. กรณีผูบังคับบัญชาพิจารณาจากรายงานพฤติการณซึ่งเปนเหตุแหงการไมสามารถมาปฏิบัติราชการ
ดังกลาว ดังนี้
3.1 เกิดจากจากความประมาทเลินเลอ หรือความผิดของบุคลากรผูนั้นเอง ใหถือวาวันท่ีบุคลากรไมมา

ปฏิบัติราชการเปนวันลากิจสวนตัว หรือลาปวยแลวแตกรณี ท้ังนี้ ใหดําเนินการระเบียบการลาของ
บุคลากรแตละประเภท

3.2 กรณีมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอ หรือความผิดของบุคลากรฯ ใหผูคับบัญชารายงาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงหัวหนาสวนราชการข้ึนตรง หรือหัวหนาสวนราชการทันที เพ่ือขอให
ผูบังคับบัญชาสั่งใหการหยุดราชการของบุคลากรผูนั้นไมนับเปนวันลาตามจํานวนวันท่ีไมมาปฏิบัติ
ราชการได ท้ังนี้ การรายงานจะตองแนบเอกสารดังนี้
3.2.1 บันทึกการรายงานพฤติการณของบุคลากร โดยตองรายงานทันทีท่ีกลับมาปฏิบัติราชการ
3.2.2 หนังสือ/คําสั่ง กักตัวจากผูมีอํานาจฯ และ/หรือ
3.2.3 ใบรับรองแพทยท่ีรับรองการปวยและจําเปนตองพักรักษาตัว

4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เม่ือไดรับรายงาน ดําเนินการดังนี้
4.1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ท่ีปฏิบัติราชการในสังกัดทุกแหง (ยกเวน รพท.) เสนอนายแพทย

สาธารณสุขจังหวัดฯ พิจารณาสั่งใหการหยุดราชการ ท่ีมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือ
ความผิดของผูนั้น ไมนับเปนวันลาตามจํานวนวันท่ีไมมาปฏิบัติราชการ (ตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงสาธารณสุข ดวนท่ีสุด ท่ี สธ 0201.040/ว 257 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557)

4.2 ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว เสนอผูวาราชหารจังหวัดฯ พิจารณา
สั่งใหการหยุดราชการ ท่ีมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือความผิดของผูนั้น ไมนับเปนวันลา
ตามจํานวนวันท่ีไมมาปฏิบัติราชการ
(ขาราชการ ถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0106/ว 316 ลง
วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563



พนักงานราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ท่ี นร 1008.5/89
ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2563
ลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราว ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0408.3/ว 71
ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2563)

4.3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ แจงการพิจารณาหนวยงานบันทึกขอมูลการลา หรือไมนับเปนวันลา
ในประวัติการลาของบุคลากรแตละประเภท



ข้ันตอนการดําเนินการเกี่ยวกับการลา (version 2)
กรณีปฏิบัติตามการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

เกิดจากประมาทเลินเลอ / ความผิด มิได เกิดจากความประมาทฯ

บุคลากรท่ีมีความเสี่ยง หรือ
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

ผานการคัดกรองจากพนักงานควบคุมโรค
มีคําสั่งใหกักตัว หรือตองเขารับการรักษา

อาการปวยจากการติดเช้ือ

ครบระยะเวลากักตัว/ รักษาหาย
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ และรายงาน

พฤติการณ ซึ่งเปนเหตุแหงการไมสามารถมาปฏิบัติ
ราชการ ตอผูบังคับบัญชา ตามลําดับช้ัน

ลากิจ หรือลาปวย
แลวแตกรณี

(ตามระเบียบฯ การลา พ.ศ.2555)

พิจารณาสั่งใหการหยุดราชการไม
นับเปนวันลา

(ตามระเบียบฯ การลา พ.ศ.2555
ขอ 15 วรรค 2)

หัวหนาสวนราชการพิจารณา

บันทึกขอมูล
การลา /

การไมนับเปน
วันลา

หนวยงานรายงานเหตุแหงการไมสามารถมาปฏิบัติ
ราชการ แนบหลักฐานฯ ท่ีผานผูบังคับบัญชา

ตามลําดับแลว ไปยัง สสจ.ลําพูน



รายละเอียดการดําเนินการเกี่ยวกับการลา (version 2)
กรณีปฏิบัติตามการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

1. เม่ือบุคลากรในสังกัด ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
และลูกจางชั่วคราว (เฉพาะรายเดือน รายวัน) ไดรับคําสั่งจากเจาพนักงานควบคุมโรคฯ ใหกักตัว หรือ
ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จําเปนตองเขารับการรักษาตัว จนไมสามารถมาปฏิบัติราชการได ใหรีบ
รายงานผูบังคับบัญชาทราบเบื้องตน

2. เม่ือครบกําหนดระยะเวลากักตัว หรือรักษาหาย ใหบุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตอ
ผูบังคับบัญชา แลวรีบจัดทํารายงานพฤติการณท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังอุปสรรคขัดขวางท่ีทําใหไมสามารถมา
ปฏิบัติราชการได ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการข้ึนตรง หรือหัวหนาสวนราชการ
ทันทีในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ

3. หนวยงานท่ีรับรายงาน ดําเนินการจัดสงเอกสารไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน ดังนี้
3.1 สําเนาบันทึกการรายงานพฤติการณของบุคลากร ท่ีเสนอผานผูบังคับบัญชาตามลําดับแลว
3.2 สําเนาหนังสือ/คําสั่ง กักตัวจากผูมีอํานาจฯ และ/หรือ
3.3 สําเนาใบรับรองแพทยท่ีรับรองการปวยและจําเปนตองพักรักษาตัว

4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เม่ือไดรับรายงาน ดําเนินการดังนี้
4.1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ท่ีปฏิบัติราชการในสังกัดทุกแหง (ยกเวน รพท.) เสนอนายแพทย

สาธารณสุขจังหวัดฯ พิจารณาสั่งใหการหยุดราชการ ท่ีมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือ
ความผิดของผูนั้น ไมนับเปนวันลาตามจํานวนวันท่ีไมมาปฏิบัติราชการ กรณี เกิดจากความประมาท
หรือความผิดฯ ใหลากิจ หรือลาปวยแลวแตกรณี (ถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงสาธารณสุข
ดวนท่ีสุด ท่ี สธ 0201.040/ว 257 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557)

4.2 ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว เสนอผูวาราชการจังหวัดฯ พิจารณา
สั่งใหการหยุดราชการ ท่ีมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือความผิดของผูนั้น ไมนับเปนวันลา
ตามจํานวนวันท่ีไมมาปฏิบัติราชการ กรณี เกิดจากความประมาท หรือความผิดฯ ใหลากิจ หรือลาปวย
แลวแตกรณี
(ขาราชการ ถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0106/ว 316
ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563
พนักงานราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ท่ี นร 1008.5/89
ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2563
ลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราว ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0408.3/ว 71
ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2563)

4.3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ แจงการพิจารณาหนวยงานบันทึกขอมูลการลา หรือไมนับเปนวันลา
ในประวัติการลาของบุคลากรแตละประเภท



บันทึกขอความ

สวนราชการ .....................................................................................................................................................................................
ท่ี ลพ วันท่ี
เรื่อง รายงานพฤติการณท่ีทําใหไมสามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานท่ี ตั้งตามปกติ

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาล / สาธารณสุขอําเภอ / ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

ตนเรื่อง
ดวยขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ...........................................ตําแหนง............................

สังกัด.....................................................มิไดมาปฏิบัติราชการ ณ.............................................ตั้งแต
วันที่... ...................................ถึงวันที่................................ เนื่องจาก มีคําสั่ง.......ใหกักตัวเพื่อสังเกตุ
อาการ หรือ ตรวจพบเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทําใหไมสามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั ้ง
ตามปกติได จึงขอรายงานพฤติการณ ดังนี้ .............................................. ..............................................
................................................ .............................................................................................................................

ขอเท็จจริง
บัดนี้ ขาพเจาฯ ไดกักตัว ตามคําสั่ง............ครบระยะเวลาท่ีกําหนด/ รักษาตัว ตามคําสั่งแพทย

หายเปนปกติแลว จึงขอรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติ พรอมแนบหลักฐาน ดังนี้
1. สําเนาคําสั่ง / สําเนาหนังสือ..........ลงวันท่ี..............................(กรณีกักตัว ตองเปนหนังสือท่ี

ออกโดยหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเทานั้น)
2. สําเนาใบรับรองแพทย จาก......................................................(กรณีปวยพบเชื้อฯ)

หมายเหตุ จัดสงอยางใดอยางหนึ่ง เวนแต ในระหวางมีคําสั่งกักตัวยังไมครบระยะเวลาท่ีกําหนด และปวยติดเชื้อฯ
ใหจัดสง ท้ัง ขอ 1 และขอ 2 (กรณีพบวาปวยติดเชื้อฯ ใหยื่นใบลาปวยตามระเบียบฯ การลา พ.ศ.2555)

ขอพิจารณา
ขาพเจาฯ ขอรับรองวาพฤติการณตามท่ีไดรายงานขางตน เปนขอเท็จจริง ซึ่งมิไดเกิดจากความ

ประมาทเลนเลอ หรือเกิดจากความผิดของขาพเจาฯ แตอยางใด จึงขอพิจารณาใหการหยุดราชการ ระหวางวันท่ี
......ถึงวันท่ี.........รวมเปนระยะเวลา.........วัน ไมนับเปนวันลา

ขอเสนอ
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

(……………………………………..)
ตําแหนง.........................................

ความเห็นของผูบังคับบัญชา
.............................................

ความเห็นของผูบังคับบัญชา (เหนือข้ึนไป)
.............................................

ตัวอยาง หนังสือรายงานพฤติการณฯ ของบุคลากร



ท่ี ลพ
หนวยงาน..............................

พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขอสงรายงานพฤติการณท่ีทําใหไมสามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานท่ีตั้งตามปกติ

เรียน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพูน

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. บัญชีรายละเอียดของบุคลากร จํานวน ฉบับ
2. สําเนารายงานพฤติการณของเจาหนาท่ีฯ จํานวน ฉบับ
3. สําเนาใบรับรองแพทย จํานวน      ฉบับ

ดวยมีบุคลากรในสังกัดไดรายงานพฤติการณที่ทําใหไมสามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถาน
ท่ีตั้งตามปกติได จํานวน ... ราย ดังนี้

1. กักตัวตามคําสั่งฯ จํานวน ราย
2. ปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน ราย
3. กักตัวตามคําสั่งฯ และปวยติดเชื้อฯ ระหวางกักตัว จํานวน ราย

โรงพยาบาล..../อําเภอ..... ขอสงรายงานพฤติการณฯ และหลักฐานท่ีเก่ียวของ ดังรายละเอียดสิ่ง
ท่ีสงมาดวย เพ่ือพิจารณาใหการหยุดราชการของบุคลากรท่ีมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือความผิดของ
บุคลากรเอง เปนพฤติการณพิเศษที่ทําใหไมสามารถมาปฏิบัติราชการไดตามปกติ และใหการหยุดราชการนั้น
ไมนับเปนวันลาตามจํานวนวันท่ีไมมาปฏิบัติราชการได

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สวนราชการ
โทร.
โทรสาร

ตัวอยาง หนังสือนําสง รายงานพฤติการณ ของหนวยงาน


