
การลาของพนกังานเทศบาล 

ไดแ้บ่งการลาออกเปน็ 11  ประเภท  คือ 

1.  การลาปุวย 

2.  การลาคลอดบุตร 

3.  การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 

4.  การลากิจส่วนตัว 

5.  การลาพักผ่อน 

6.  การอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธี

ฮัจย์ 

7.  การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับ

การเตรียมพล 

8.  การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือ

ปฏิบัติการวิจัย 

9.  การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง

ประเทศ 

10.การลาติดตามคู่สมรส 

11.การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 

 

สิทธิประโยชนใ์นการลา 

ของพนกังานเทศบาล / ลกูจ้างประจ า 

1.  การลาปวุย 

1.  ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาเป็นเวลานาน

ไม่คราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน  

60  วันท าการ  มีสิทธิได้รับเลื่อนขั้นเงินเดือน

และค่าจ้างปกติในรอบครึ่งปีหรือ  6  เดือน 

2.  ลาปุวย  (และลากจิ)  ไม่เกิน  23  วัน  มี

สิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง

ปกติในรอบครึ่งปีหรือ  6  เดือน 

3.  การลาปุวยตั้งแต่  3  วันขึ้นไปต้องมี

ใบรับรองแพทย์ 

4.  การยื่นใบลาปุวย  ให้ยื่นก่อนล่วงหน้า 

(กรณีที่แพทย์นัด)หรือยื่นในวันแรกที่มา

ปฏิบัติราชการ 

5.  การลาปุวยให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับชั้นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ  เป็น

ผู้อนุญาต 

2.  การคลอดบตุร 

1.  การลาคลอดบุตรมีสิทธิได้ไม่เกิน 90 วัน 

2.  การลาคลอดบุตรให้เสนอต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง

ปลัดเทศบาลเป็นผู้อนุญาต 

 

 

 

3.  การลาไปช่วยเหลอืภรยิาที่คลอดบตุร 

1.  การลาได้หนึ่งครั้งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 

วัน 

2.  สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรและ

ต้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย  

4.  การลากจิสว่นตวั 

1.  ลากิจสว่นตัวยื่นล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชา  

3  วัน   

หรือยื่นวันแรกที่ปฏิบัติราชการก็ได้ 

2.  ลากิจสว่นตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร  มีสิทธิ์ลาได้  

45  วัน  

โดยได้รับเงินเดือน 

3.  ลากิจสว่นตัวนับรวมกันลาปุวย  ลาได้ไม่

เกิน  23  วนั   

ในรอบครึ่งปี  หากลากิจส่วนตัวรวมกับการลา

ปุวยเกิน 

23 วัน  ไม่สิทธิ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

5.  การลาพกัผอ่น 

1.  สิทธิในการลาพักผ่อนประจ าปี  ได้ 10 วัน

ท าการ   

(ยกเว้นผู้บรรจุเข้ารับราชการครัง้แรกที่ยังไม่

ผ่านการทดลองราชการ) 

2.  ลาพักผ่อนประจ าปี  10 วันท าการ  หาก

ผู้ใดลาไม่ครบตามจ านวน  ก็ให้สะสมวันที่

ไม่ได้ลารวมเข้ากับปีต่อ ๆ  ไป 

ตวัอยา่งเชน่  ปี  2555  ลาไป  2 วัน  เหลือ  8  

วัน น า  8  วันท่ีเหลือไปสะสมในปี 2556  รวม

กับลาพักผ่อนประจ าปี 2556   

ที่ได้  10  วัน  รวมวันลาเท่ากับ  18  วันท า

การ 

3.  ส าหรับผู้รับราชการติดต่อกันมาไม่น้อย

กว่า  10  ปี   

มีสิทธิ์น าวันลาพักผ่อนมาสะสมรวมกับลา

พักผ่อนประจ าปี 

ในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน  30  วันท าการ 

4.  ลาพักผ่อนให้ยื่นใบลาก่อนลว่งหน้า  (3 

วัน) เม่ือได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วน

ราชการ  แล้วจึงลาได้ 



6.  การลาอปุสมบทหรอืการลาไปประกอบพิธี

ฮจัย ์

1.  ลาอุปสมบทให้ยื่นใบลาก่อนล่วงหน้าต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามล าชั้น  จนถึง

นายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุญาต  ไม่น้อยกว่า  

60  วัน 

2.  สิทธิในการลาอุปสมบท  ลาได้ไม่เกิน  

120  วัน 

7.  การลาเข้ารบัการคัดเลอืกหรอืเข้ารบัการ

เตรยีมพล 

1.  เมื่อมีหมายเรียกให้รายงานผลต่อ

ผู้บังคับบัญชาก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  48  

ชั่วโมง 

2.  เมื่อครบก าหนดการลาไปทหารแล้ว  ให้

รายงานกลบัเข้าปฏิบัติราชการตามปกติ

ภายใน  7  วัน 

8.  การลาไปศกึษา  ฝกึอบรม  ดูงาน  หรอื

ปฏิบตักิารวจิยั 

1.  ลาภายในประเทศ  ยื่นใบลาต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง

นายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุญาต 

2.  ลาไปต่างประเทศ  ยื่นใบลาต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงผู้ว่าราชการ

จังหวัดเป็นผู้อนุญาต 

9.  การลาไปปฏิบตังิานในองคก์ารระหว่าง

ประเทศ 

1.  การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง

ประเทศ  มี  2  ประเภท 

2.  การยื่นใบลาให้ยื่นล่วงหน้าต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงผู้ว่าราชการ

จังหวัดเป็นผู้อนุญาต  เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว  

จึงจะลาได้ 

10.  การลาติดตามคูส่มรส 

1.  ลาติดตามคู่สมรสมีสิทธิลาได้  2  ปี  แต่ไม่

เกิน  4  ป ี

2.  การยื่นใบลากรณีลาภายในประเทศให้ยื่น

ล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึง

นายกเทศมนตรี  กรณีลาไปต่างประเทศยื่น

ล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

11.  การลาไปฟื้นฟสูรมรรถภาพด้านอาชพี 

1.  ต้องเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการจากการ

ได้รับอันตรายหรือเจ็บปุวยเพราะเหตุปฏิบัติ

หน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท า

ตามหน้าที่ หรือ 

2.  เป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการจากการได้รับ

อันตรายหรือเจ็บปุวยเพราะเหตุอื่น และผู้มี

อ านาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วยังเห็นว่ายัง

สามารถรับราชการต่อไปได้ 

3. มีความประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่

จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่

จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 

4.  บคุคลตามข้อ 1 จะเลือกลาไปเข้ารับการ

ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟู

สมรรถภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือ

จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 

    บคุคลตามข้อ 2 มสีิทธิลาเฉพาะการลาเข้า

รับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟู

สมรรถภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่

ราชการ 

5.  ลาครั้งหนึ่งตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร แต่ไม่เกิน 12 เดือน 

6.  ต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรการกุศลอันเป็น

สาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับรองจาก

หน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วม

จัด 

 

************************************ 

 

***สทิธปิระโยชนใ์นการลาของ

พนกังานจ้าง*** 

1.  การลาปวุย 

1.  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษใน  1  ปี  มีสิทธิลาปุวยปกติ

ได้ไม่เกิน  60  วันท าการ 

2.  พนักงานจ้างทั่วไป  ใน  1  ปี  มีสิทธิลา

ปุวยได้ไม่เกิน  15  วนัท าการ 

3.  ลาปุวยให้ยื่นใบลาในวันแรกที่มา

ปฏิบัติงาน  หากลาปุวยเกิน  3  วัน  ต้องมี

ใบรับรองแพทย์ 

2.  การลากจิสว่นตวั 



1.  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษใน  1  ปี  มีสิทธิลากิจได้ไม่

เกิน  45  วนัท าการ  ยกเว้นปีแรกที่เข้า

ปฏิบัติงานมีสิทธิลาได้เกิน  15  วันท าการ 

2.  ลากิจสว่นตัวให้ยื่นใบลาก่อนล่วงหน้าเมื่อ

ได้รับอนุญาตแล้วจึงจะลาได้ 

3.  พนักงานจ้างทั่วไปไม่มีสิทธิลากิจส่วนตัว 

3.  การลาพกัผอ่น 

1.  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้าง

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษโดยจะต้องผ่านการ

ประเมินผลปฏิบัติงานในรอบ  6  เดือนก่อน 

2.  พนักงานจ้างทั่วไป  ใน  1 ปี  มีสิทธิ

พักผ่อนได้  10  วัน 

ท าการ 

3.  การยื่นใบลาพักผอ่นให้ยื่นล่วงหน้าก่อน  

3  วันเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงลาได้ 

 

 

 

 

 

 

4.  การลาคลอดบตุร 

1.  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงาน

จ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษมีสิทธิลาคลอดบุตรได้

ไม่เกิน  90  วัน  โดยได้รับค่าจ้าง 

2.  พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง  มี

สิทธิลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน  90  วัน  โดยจะ

ได้รับค่าจ้างในระหว่างลาไม่เกิน       45  วัน  

เว้นแต่การจ้างในปีแรกถ้าไม่ครบ  7  เดือน  

ไมไ่ด้รับค่าจ้างในระหว่างลา 

5.  การลาอปุสมบท 

1.  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษมีสิทธิลาอุปสมบทได้ไม่เกิน  

120  วัน  โดยได้รับค่าจ้างในระหว่างการลา

เว้นแต่ในปีแรกที่จ้างไม่ได้จ้างในระหว่างลา 

2.  การยื่นใบลาอุปสมบทให้ยื่นล่วงหน้าก่อน

ไม่น้อยกว่า   

60  วัน 

3.  พนักงานจ้างทั่วไปไม่มีสิทธิลาอุปสมบท 

6.  การลาเพือ่ตรวจคดัเลอืกเข้ารบัราชการ

ทหาร  เข้ารบัการระดมพล  เขา้ฝกึวชิาทหาร

ฯ 

1.  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษมีสิทธิลาได้ตามระยะเวลาที่

เข้าฝึก โดยได้รับค่าจ้างในระหว่างลา 

2.  พนักงานจ้างทั่วไป  มีสิทธิลาได้โดยได้รับ

ค่าจ้างระหว่างลาไม่เกิน  30  วนั 

3.  พนักงานจ้าง  ตามข้อ  1  และข้อ  2  ที่ลา

เข้าฝึกฯ  และได้รับเงินเดือนจาก

กระทรวงกลาโหมจะไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง

ระหว่างลา 

      ********************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มอืการบริหารงานบุคคลเกีย่วกบั

วนัลา 

 

 

 

 

 

 

 

ส านกัปลดัเทศบาล 

งานการเจา้หน้าที่ 

โทร.  0-4384-0055 


