
การลาของพนักงานเทศบาล 
ได้แบ่งการลาออกเป็น 11 ประเภท  คือ 

1.  การลาป่วย 
2.  การลาคลอดบุตร 
3.  การลากิจส่วนตัว 
4.  การลาพักผ่อน 
5.  การอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย ์
6.  การลาเข้ารบัการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
7.  การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย 
8.  การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
9.  การลาติดตามคูส่มรส 
10.การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
11.การลาไปฟ้ืนฟูสรรถภาพด้านอาชีพ 

สิทธิประโยชน์ในการลา 
ของพนักงานเทศบาล / ลูกจ้างประจ า 

1.  การลาป่วย 
1.  ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาเปน็เวลานานไม่คราวเดียวหรือหลาย
คราวรวมกันไม่เกิน  60  วันท าการ  มีสิทธิได้รับเลื่อนขั้นเงินเดือน
และค่าจา้งปกติในรอบครึ่งปีหรือ  6  เดือน 
2.  ลาป่วย  (และลากจิ)  ไม่เกิน  23  วัน  มีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนและค่าจ้างปกติในรอบครึ่งปีหรือ  6  เดือน 
3.  การลาป่วยตั้งแต่  3  วันข้ึนไปต้องมีใบรับรองแพทย์ 
4.  การยื่นใบลาป่วย  ให้ยื่นก่อนลว่งหน้า (กรณีที่แพทย์นัด) หรือยื่น
ในวันแรกที่มาปฏิบัตริาชการ 
5.  การลาป่วยให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงหัวหน้า
ส่วนราชการ  เป็นผู้อนุญาต 
 

2.  การคลอดบุตร 
1.  การลาคลอดบุตรมีสิทธิไดไ้ม่เกิน 90 วัน 
2.  การลาคลอดบุตรใหเ้สนอต่อผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง
ปลัดเทศบาลเป็นผู้อนุญาต 

3.  การลากิจส่วนตัว 
1.  ลากิจส่วนตัวยื่นล่วงหน้าต่อผูบ้ังคับบัญชา  3  วัน   
หรือยื่นวันแรกท่ีปฏิบตัิราชการก็ได้ 
2.  ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบตุร  มีสิทธ์ิลาได้  45  วัน  
โดยได้รับเงินเดือน 
3.  ลากิจส่วนตัวนับรวมกันลาป่วย  ลาไดไ้มเ่กิน  23  วัน   
ในรอบครึ่งปี  หากลากิจส่วนตัวรวมกับการลาป่วยเกิน 
23 วัน  ไม่สิทธ์ิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4.  การลาพักผ่อน 
1.  สิทธิในการลาพักผ่อนประจ าป ี ได้ 10 วันท าการ   
(ยกเว้นผู้บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกที่ยังไมผ่่านการทดลองราชการ) 
2.  ลาพักผ่อนประจ าปี  10 วันท าการ  หากผู้ใดลาไม่ครบตาม
จ านวน  ก็ให้สะสมวันที่ไมไ่ดล้ารวมเข้ากับปีต่อ ๆ  ไป 
3.  ส าหรับผูร้ับราชการติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า  10  ปี   
มีสิทธ์ิน าวันลาพักผ่อนมาสะสมรวมกับลาพักผ่อนประจ าป ี
ในปีปัจจุบันไดไ้ม่เกิน  30  วันท าการ 

************************************ 
5.  การลาอุปสมบท 
1.  ลาอุปสมบทให้ยื่นใบลาก่อนลว่งหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตาม ล าดบั
ช้ันจนถึงนายกเทศมนตรเีป็นผู้อนุญาต  ไม่น้อยกว่า  60  วัน 
2.  สิทธิในการลาอปุสมบท  ลาไดไ้ม่เกิน  120  วัน 
6.  การลาเข้ารับการคัดเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
1.  เมื่อมีหมายเรียกใหร้ายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาก่อนล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า  48  ช่ัวโมง 
2.  เมื่อครบก าหนดการลาไปทหารแล้ว  ให้รายงานกลับเข้าปฏบิัติ
ราชการตามปกติภายใน  7  วัน 
7.  การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย 
1.  ลาภายในประเทศ  ยื่นใบลาตอ่ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง
นายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุญาต 

2.  ลาไปต่างประเทศ  ยื่นใบลาตอ่ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต 
8.  การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
1.  การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  มี  2  ประเภท 
2.  การยื่นใบลาให้ยื่นล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต  เมื่อไดร้ับอนุญาตแล้ว  จึงจะลาได้ 
9.  การลาติดตามคู่สมรส 
1.  ลาติดตามคู่สมรสมสีิทธิลาได้  2  ปี  แต่ไม่เกิน  4  ปี 
2.  การยื่นใบลากรณีลาภายในประเทศให้ยื่นล่วงหน้าต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกเทศมนตรี  กรณลีาไป
ต่างประเทศยื่นล่วงหน้าต่อผู้บังคบับัญชาตามล าดับชั้นจนถึง  ผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
10. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
1.  ลาได้ครั้งหนึ่งติดต่อกันไดไ้ม่เกนิ 15 วัน 
2.  ได้รับเงินเดือนระหว่างลา โดยต้องลาภายใน 30 วันนับแต่ภรยิา
คลอดบุตร 
11. การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
1.  ลาได้ครั้งหนึ่งไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แตไ่ม่เกนิ 
12 เดือน 
2.  หลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กร           
การกุศลทีไ่ด้รับรองจากหน่วยงานทางราชการเป็นผูจ้ัด 
3.  ได้รับเงินเดือนระหว่างลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แตไ่ม่เกิน 12 
เดือน 
 
 
 
 

 
 
 



สิทธิประโยชน์ในการลาของพนักงานจ้าง 
1.  การลาป่วย 
1.  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษใน                
    1  ปี  มีสิทธิลาป่วยปกตไิดไ้ม่เกิน  60  วันท าการ 
2.  พนักงานจ้างทั่วไป  ใน  1  ปี  มีสิทธิลาป่วยไดไ้ม่เกิน  15                
    วันท าการ 
3.  ลาป่วยให้ยื่นใบลาในวันแรกทีม่าปฏิบัติงาน  หากลาป่วย                    
    เกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
2.  การลากิจส่วนตัว 
1.  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษใน            
    1  ปี  มีสิทธิลากิจได้ไมเ่กิน  45  วันท าการ  ยกเว้นปีแรกท่ีเข้า 
   ปฏิบัติงานมีสิทธิลาไดเ้กิน  15  วันท าการ 
2.  ลากิจส่วนตัวให้ยื่นใบลาก่อนลว่งหน้าเมื่อไดร้ับอนุญาตแล้วจึงจะ 
    ลาได ้
3.  พนักงานจ้างทั่วไปไม่มีสิทธิลากิจส่วนตัว 
3.  การลาพักผ่อน 
1.  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนกังานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษโดย 
    จะต้องผ่านการประเมินผลปฏบิัติงานในรอบ  6  เดือนก่อน 
2.  พนักงานจ้างทั่วไป  ใน  1 ปี  มีสิทธิพักผ่อนได้  10  วันท าการ 
3.  การยื่นใบลาพักผ่อนให้ยื่นล่วงหน้าก่อน  3  วันเมื่อได้รับอนุญาต 
    แล้วจึงลาได ้
4.  การลาคลอดบุตร 
1.  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษมี 
    สิทธิลาคลอดบตุรได้ไม่เกิน  90  วัน  โดยได้รับคา่จ้าง 
2.  พนักงานจ้างทั่วไปท่ีปฏิบัติงานต่อเนื่อง  มีสิทธิลาคลอดบุตรได้         
    ไม่เกิน   90   วัน   โดยจะไดร้บัค่าจ้างในระหว่างลาไมเ่กิน   
    45  วัน  เว้นแต่การจ้างในปีแรกถ้าไม่ครบ  7  เดือน  ไมไ่ดร้ับ 
    ค่าจ้างในระหว่างลา 
 
 

5.  การลาอุปสมบท 
1.  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
มีสิทธิลาอุปสมบทได้ไม่เกิน  120  วัน  โดยไดร้ับค่าจ้างในระหว่าง
การลาเว้นแต่ในปีแรกทีจ่้างไม่ได้จา้งในระหว่างลา 
2.  การยื่นใบลาอุปสมบทให้ยื่นลว่งหน้าก่อนไม่น้อยกว่า   
60  วัน 
3.  พนักงานจ้างทั่วไปไม่มีสิทธิลาอุปสมบท 
6.  การลาเพ่ือตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร  เข้ารับการระดม
พล  เข้าฝึกวิชาทหารฯ 
1.  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษมสีิทธิ
ลาได้ตามระยะเวลาที่เข้าฝึก โดยได้รับค่าจ้างในระหว่างลา 
2.  พนักงานจ้างทั่วไป  มีสิทธิลาได้โดยไดร้ับค่าจ้างระหว่างลาไมเ่กนิ  
30  วัน 
3.  พนักงานจ้าง  ตามข้อ  1  และข้อ  2  ที่ลาเข้าฝึกฯ  และไดร้ับ
เงินเดือนจากกระทรวงกลาโหมจะไม่มสีิทธิไดร้ับค่าจ้างระหว่างลา 
 
      ********************************* 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา 

การลาของพนักงานเทศบาล 
 

 
งานการเจ้าหน้าที่ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
โทร.  054-269429 

โทรสาร.  054-268699 
 


