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งานการเจ้าหน้าท่ี 

ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 

 

 



 

กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้อง 
1.  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ  
    บริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.  2555         
    ลงวันที่   21  พฤศจิกายน  2555 
2.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ. 2555 ลงวันที่  11  มกราคม  พ.ศ. 2555 
3.  พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และแก้ไข 
    เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
4.  มติ ครม.ที่เก่ียวข้อง 
 

ประเภทการลามี 11 ประเภท  ได้แก ่
1.  ลาปุวย  (60 วัน)                                         8.  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
2.  ลาคลอดบุตร  (90 วัน)                                  9.  ลาติดตามคู่สมรส 
3.  ลากิจส่วนตัว  (30 วัน)                                  10.  ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
4.  ลาพักผ่อน (10 วัน)                                           (ไม่เกิน  15 วัน) 
5.  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ (120 วัน) 11.  ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
6.  ลาเข้ารับการตรวจเลือด หรือเข้ารับการเตรียมพล        (ไม่เกิน 12 เดือน) 
7.  ลาไปศึกษา  ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้มีอ านาจอนุญาต 

นายก อปท. ผอ.กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด อปท. 

-  ลาปุวย                -  ลาพักผ่อน 
-  ลาคลอดบุตร         -  ลากิจส่วนตัว 
-  ลาติดตามคู่สมรส    -  ลาอุปสมบท 
-  ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับ
การเตรียมพล 
-  ลาศึกษา/ฝึกอบรม (ในประเทศและ
ต่างประเทศ) 
-  ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่าง
ประเทศ (รมต.มท. 

-  ลาปุวย (60 วัน) 
-  ลากิจส่วนตัว (30 วัน) 
-  ลาพักผ่อน 
-  ลาคลอดบุตร 

 

-  ลาปุวย (30 วัน) 
-  ลากิจส่วนตัว (15 วัน) 
-  ลาพักผ่อน 
-  ลาคลอดบุตร 

 



 

การนับวันลา 
-  การนับวันลา  ให้นับตามปีงบประมาณ 
-  ให้นับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน รวมเป็นวันลาด้วย  เฉพาะการนับวันลา   
 เพ่ือประโยชน์ในการ 
 1.  เสนอและจัดส่งใบลา 
 2.  อนุญาตให้ลา 
 3.  ค านวณวันลา  ได้แก่  วันลาปุวยตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการฯ  วันลาคลอดบุตร , วันลา 
      อุปสมบท  ,พิธีฮัจย์  , วนัลาไปศึกษา/อบรม , วันลาเข้ารับการตรวจเลือก/เตรียมพล ,วันลาไป 
      ปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ , วันลาติดตามคู่สมรสและลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
**ส าหรับวันลาปุวย (ซึ่งไม่ใช้วันลาปุวยตามกฎหมายสงเคราะห์พนักงานเทศบาลผู้ได้รับอันตรายหรือการ
ปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ) , วันลากิจส่วนตัว ,วันลาพักผ่อนและวันลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอด
บุตร ให้นับเฉพาะวันท าการ ** 
4.  การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือในตอนบ่าย ให้นับการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ 

 

1.  ลาปุวย 
 1.  เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น  
      จะเสนอในลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้  
 2.  การลาปุวยตั้งแต่  30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์  
 3.  การลาปุวยไม่ถึง  30  วัน ผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณาก็ได้ 
 4.  ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ 60 – 120 วัน 

2.  ลาคลอดบุตร 
1.  เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือวันที่ลา เว้นแต่ ไม่สามารถ 
    ลงชื่อในใบลาไดจ้ะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อลงชื่อได้แล้วให้จัดส่งใบลาโดยเร็ว 
2.  มีสิทธิลาโดยได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ 90 วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
    (นับวันหยุดราชการรวมด้วย) 

3.  ลากิจส่วนตัว 
1.  ลาได้ปีละไม่เกิน 45 วันท าการ 
2.  ในปีแรกท่ีเข้ารับราชการ ลาได้ไม่เกิน 15 วัน 
3.  พนักงานที่ลาคลอดบุตรแล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดเพ่ิมอีกโดย 
 -  ได้รับเงินเดือน  ได้อีกไม่เกิน  30  วันท าการ (แต่ทั้งปีรวมการลากิจส่วนตัว 
และลากิจเพ่ือดูแลบุตรต่อเนื่องต้องไม่เกิน 45 วัน)   
 -  หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อไปอีก ให้ลาได้ไม่เกิน 150 วันท าการ 
 โดยไม่สีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 
 



 

4.  ลาพักผ่อน 
1.  เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตและเม่ือได้รับอนุญาต จึงจะหยุดราชการได้ 
2.  พนักงานเทศบาลมีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีหนึ่งได้ 10 วันท าการ เว้นแต่  บรรจุเข้ารับราชการยังไม่ 
     ถึง 6 เดือน 
3.  สามารถสะสมวันลาที่มิได้ลาไปในปีนั้นรวมกับปีต่อ ๆ ไปได้ ตาวันลาต้องไม่เกิน 20 วันท าการ 
4.  ส าหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธิน าวันลาสะสมรวมกับประจ าปี 
    ปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันท าการ 
5.  ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่า 
    วันลาพักผ่อนตามข้างต้น ไม่มี  สิทธิลาพักผ่อน 

5.  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
1.  ตั้งแต่เริ่มรับราชการ ยังไม่เคยอุปสมบทหรือประกิบพิธีฮัจย์ 
2.  เสนอในลาต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนวันอุปสมบท/วันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่ 
    น้อยกว่า 60 วัน 
3.  ต้องอุปสาบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน 10 วัน 
4.  ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการภายใน  5 วัน นับแต่วันลาสิขาหรือเดินทางกลับ 
    จากไปประกอบพิธีฮัจย์  ทั้งนี้ จะต้องนับรวมอยู่ในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา 
5.  รับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี 
6.  ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 120 วัน 

6.  ลาเข้ารับการตรวจเลือด หรือเข้ารับการเตรียมพล 
1.  ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่ 
    น้อยกว่ากว่า 48 ชั่วโมง ส่วนที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา 
    ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียก 
2.  ให้เข้ารับการตรวจเลือก/เข้ารับการเตรียมพล ตามวันเวลาในหมายเรียกนั้น โดยไม่ต้อง 
    รอรับสั่งอนุญาต 
3.  ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการภายใน 7 วัน นับแต่พ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก 
4.  ได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

7.  ลาไปศึกษา  ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย 
1.  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
2.  เป็นผู้พ้นก าหนดเวลาทดลองปฏิบัติราชการแล้ว 
3.  ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 4 ปี  

 

 



 

 8.  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

1.  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อพิจารณาอนุญาต และมีค าสั่งให้ 
    พนักงานเทศบาลผู้นั้นลาไปปฏิบัติงานได้โดยถือว่าเป็นการไปท าการใด ๆ 
2.  อันจะนับเวลาระหว่างนั้น เหมือนเต็มเวลาราชการ มีก าหนดเวลาไม่เกิน 4 ปี หรือ ไม่เกิน 1 ปี(ตามงาน 
    ประเภทที่ 1 หรือ 2) 
3.  ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่ ได้รับเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศต่ ากว่าเงินเดือนของ 
    ทางราชการ ให้สมทบส่วนต่างดังกล่าว  
4.  พนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้รายงานตัวเข้า 
    ปฏิบัติหน้าที่ภายใน 10 วนั 
5.  ให้รายงานผลการไปปฏิบัติงานให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่กลับมา     
    ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

9.  ลาติดตามคู่สมรส 
1.  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงปลัดกระทรวงเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
2.  ลาได้ไม่เกิน 2 ปี กรณีจ าเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 2 ปี เมื่อรวมไม่เกิน 4 ปี ถ้าเกิน 4 ปี ให้ลาออก 
3.  ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

10.  ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
1.  ให้เสนอในลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตเพ่ือพิจารณาอนุญาต ก่อนหรือในวันที่ 
     ลา ภายใน 90 วัน  นับแต่วันที่คลอดบุตร 
2.  ให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันท าการ 
3.  ได้รับเงินเดือนระหว่างลา โดยต้องลาภายใน 30 วัน นับแต่ภริยาคลอดบุตร 

11.  ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 1.  ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บปุวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้าย เพราะ 
      เหตุกระท าการตามหน้าที่ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ 
 2.  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
 3.  ลาได้ครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 12 เดือน 
 4.  หลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรการกุศลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน  
      ทางราชการเป็นผู้จัด 
 5.  ได้รับเงินเดื่อระหว่างลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 12 เดือน 

 

 

 



 

*** สิทธิประโยชน์ในการลาของพนักงานจ้าง *** 

พนักงานจ้างท่ัวไป                  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.  ลาปุวย 
-  ลาได้ไม่เกิน  15  วันท าการ (ได้รับค่าตอบแทน) 
-  ระยะเวลาการจ้าง  1 ปี ไม่เกิน 15 วัน 
-  ระยะเวลาการจ้าง  9 เดือน ลาได้ไม่เกิน 8 วัน 
-  ระยะเวลาการจ้าง  6 เดือน ลาได้ไม่เกิน 6 วัน 
-  ระยะเวลาการจ้างต่ ากว่า 6 เดือน ลาได้ไม่เกิน 4 วัน 

1.  ลาปุวย 
-  ลาได้ไม่เกิน  15  วันท าการ (ได้รับค่าตอบแทน) 
 
2.  ลากิจ  
-  ลาได้ไม่เกิน 45 วันท าการ (ได้รับค่าตอบแทน) 

**การลาปุวยเกิน 3 วนั ต้องมีใบรับรองแพทย์ส่งพร้อมในลาด้วย ยกเว้นผู้มีอ านวยให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น** 

2.  ลาพักผ่อน  ปีละไม่เกิน 10 วัน (ไม่มีสะสม) 3.  ลาพักผ่อน  ปีละไม่เกิน 10 วัน (ไม่มีสะสม) 
3.  ลาคลอดบุตร   
-  ลาได้ไม่เกิน 90 วัน ได้ค่าตอบแทน 
-  ท างานไม่ครบ 7 เดือน  ลาได้ไม่เกิน 45 วัน 

4.  ลาคลอดบุตร   
-  ลาได้ไม่เกิน 90 วัน ได้ค่าตอบแทน 
-  ลาต่อเนื่องได้อีก 30 วัน (ให้นับรวมในวันลากิจ) 

4.  ลาบวช  ไม่มีสิทธิลาบวช 
**อ านาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกเทศมนตรี 

5.  ลาบวช 
-  ลาได้ไม่เกิน 90 วัน ได้ค่าตอบแทน  
-  เว้นปีแรกลาได้แต่ไม่ได้ค่าตอบแทน 

**ระหว่างลาการลาและการจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากที่ก าหนดในประกาศนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกฯ** 
 
                **การสง่ใบลาทกุคร้ังต้องผ่านทางหัวหน้างานตามสายงานบังคบับัญชาตามขั้นตอนก่อนส่งฝ่ายงานบุคลากร** 
                  1.  ลากิจ , ลาพักผ่อน , ต้องส่งใบลาล่วงหน้า 3 วัน 
                  2.  ลาปุวยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แนบกับใบลา (นับวันหยุดราชการรวมด้วย) 
                  3.  ลากิจ ลาพักผ่อนติดวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวันต้องชี้แจงเหตุผล 
                  

 
   

 

 

 

 

 

 


