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การลา 
 
วัตถุประสงค์ในการจัดท า 
 1. เพ่ือให้การลาถูกต้องเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย 
 2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจในหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนการลาบรรลุเปูาหมาย
ตามเจตจ านงของทางราชการ และด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. เพ่ือให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน 
 4. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานในองค์กร 
 

วิธีการนับวันลา 
 1. การนับวันลาให้นับตามปีงบประมาณ (เช่น ปีงบประมาณ 2563  ตั้งแต่วันที 1 ตุลาคม 
2562  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) 
 2. ให้นับวันหยุดราชการที่อยู่ระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย เพ่ือประโยชน์ใน
การด าเนินการ  ดังนี้ 
  2.1 เสนอและจัดส่งใบลา 
  2.2 อนุญาตให้ลา 
  2.3 ค านวณวันลา  ได้แก่ วันลาปุวยตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ , วันลาคลอดบุตร , วัน
ลาอุปสมบท/พิธีฮัจย์ , วันลาไปศึกษา/อบรม , วันเข้ารับการตรวจเลือก/เตรียมพล , วันลาไปปฏิบัติงานในองค์กร
ระหว่างประเทศ , วันลาติดตามคู่สมรส  และลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 3. ส าหรับวันลาปุายซึ่งมิใช่วันลาปุวยตามข้อ 2.3 , วันลากิจส่วนตัว , วันลาพักผ่อน และวันลาไป
ช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรให้นับเฉพาะวันท างาน 
 

การลาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

 กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 
 2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดก าแพงเพชร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  หมวด 14 กิจกรรมอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ส่วนที่ 6 การลา 
 3. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.
2535  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
 4. มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง 
 

 ประเภทการลา 
 1. ลาปุวย 
 2. ลาคลอดบุตร 
 3. ลากิจส่วนตัว 
 

/ 4. ลาพักผ่อน... 
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 4. ลาพักผ่อน 
 5. ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
 6. ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล 
 7. ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
 8. ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 9. ลาติดตามคู่สมรส 
 10. ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
 11. ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 

การลาพนักงานจ้าง 
 

 กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดก าแพงเพชร  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 
 

 ประเภทการลา 
 1. ลาปุวย 
 2. ลากิจส่วนตัว 
 3. ลาพักผ่อน 
 4. ลาคลอดบุตร 
 5. ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
 6. ลาเข้ารับการตรวจเลือก/เข้ารับการเตรียมพล/เข้ารับการฝึกวิชาการทหาร/เข้ ารับการทดลอง
เตรียมความพรั่งพร้อม 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนการลา 
 เนื่องจากการลาแต่ละประเภทมีข้อระเบียบหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่แตกต่างกัน เพ่ือแสดงให้
เห็นขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลาที่ชัดเจนในคู่มือเล่มนี้จึงได้ท าแผนผังแสดงขั้นตอนการลาซึ่งมีการใช้งาน
บ่อยส าหรับการลาไว้  3 ประเภท  ดังนี้ 
 1. ลาปุวย (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 2. ลากิจส่วนตัว (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 3. ลาพักผ่อน (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 
 
 
 
 
 
 

/ แผนผังแสดง... 
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แผนผังแสดงขั้นตอน 
 

การลาป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ แผนผังแสดง... 

ผู้ประสงค์ลาเขียนใบลาพร้อมสมุดคุม 
เสนอวันแรกที่มาปฏิบัติงาน/กรณีหมด

นัดให้เสนอก่อนวันที่ลา 

งานการเจ้าหน้าที่รับใบลาพร้อมสมุดคุม 
เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 

เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
จนถึงผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุญาต

การลา 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตการลา 
(ตามที่เห็นสมควร) 

งานการเจ้าหน้าที่  
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนใบลาทราบ 
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แผนผังแสดงขั้นตอน 
 

การลากิจส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ แผนผังแสดง... 

ผู้ประสงค์ลาเขียนใบลาพร้อมสมุดคุม 
เสนอก่อนวันลา เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึง

หยุดราชการได้ 

งานการเจ้าหน้าที่รับใบลาพร้อมสมุดคุม 
เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 

เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
จนถึงผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุญาต

การลา 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตการลา 
(ตามที่เห็นสมควรและตามสิทธิ) 

งานการเจ้าหน้าที่  
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนใบลาทราบ 
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แผนผังแสดงขั้นตอน 
 

การลาพักผ่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ สรุปการลา... 

ผู้ประสงคล์าเขียนใบลาพร้อมสมุดคุม 
เสนอก่อนวันลา 3 วันท าการ เมื่อได้รับ

อนุญาตแล้วจึงหยุดราชการได้ 

งานการเจ้าหน้าที่รับใบลาพร้อมสมุดคุม 
เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 

เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
จนถึงผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุญาต

การลา 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตการลา 
(ตามที่เห็นสมควรและตามสิทธิ) 

งานการเจ้าหน้าที่  
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนใบลาทราบ 
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สรุปการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจา้งประจ า และพนักงานจ้าง 
 

ประเภทการลา 
พนักงานเทศบาล พนักงานครู 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 

1. การลาปุวย - ปีละไม่เกิน 60 วันท าการ 
- รอบการประเมินลาได้ไม่เกิน 23 วัน 
- กรณีจ าเป็นผู้มีอ านาจสามารถให้ลา
ได้อีกไม่เกิน 60 วันท าการ 
- เสนอใบลาก่อน/ในวันลา หรือวัน
แรกท่ีกลับมาปฏิบัติราชการ 
- ลาตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรอง
แพทย์ 

- ลาได้ไม่เกิน 60 วันท าการ 
- รอบการประเมินลาได้ไม่
เกิน 23 วัน 

- ลาได้ไม่เกิน 15 วันท าการ 
ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ 
1. ระยะเวลาจ้าง 1 ปี  
ลาได้ไม่เกิน 15 วัน 
2. ระยะเวลาจ้าง 9 เดือน  
ลาได้ไม่เกิน 8 วัน 
3. ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน  
ลาได้ไม่เกิน 6 วัน 
4. ระยะเวลาจ้าง ต่ ากว่า  
6 เดือน ลาได้ไม่เกิน 4 วัน 

2. การลาคลอด
บุตร 

- สามารถลาได้ไม่เกิน 90 วัน/ครั้ง 
- ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
- ต้องเสนอใบลาก่อน/ในวันลา 
- สามารถลาวันที่คลอด/ก่อนวันที่
คลอดก็ได้ 
- ถ้าลาแล้วไม่ได้คลอดให้ถือว่าวันที่
หยุดไปเป็นวันลากิจส่วนตัว 
- การลาคลอดท่ีคาบเกี่ยวกับการลา
ประเภทอ่ืนซึ่งยังไม่ครบให้ถือว่าการลา
ประเภทอ่ืนสิ้นสุดและให้นับเป็นวันเริ่ม
ลาคลอดบุตร 

- ไม่เกิน 90 วัน ได้
ค่าตอบแทน  ต่อเนื่องได้อีก 
30 วันท าการรวมในลากิจ 

- ไม่เกิน 90 วันได้รับ
ค่าตอบแทน 
- ไม่เกิน 45 วัน เว้นปีแรก
ท างานไม่ครบ 7 เดือน 

3. การไป
ช่วยเหลือภริยา
ที่คลอดบุตร 

- ลาไปช่วยเหลือภรรยาโดยชอบด้วย
กฎหมาย 
- ลาได้ครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน  
15 วันท าการ 
- เสนอใบลาก่อน/ในวันลาภายใน  
90 วัน 

- ไม่สามารถลาได้ - ไม่สามารถลาได้ 

 
 
 
 
 

/ สรุปการลา... 
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สรุปการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจา้งประจ า และพนักงานจ้าง 
 

ประเภทการลา 
พนักงานเทศบาล พนักงานครู 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 

4. การลากิจ
ส่วนตัว 

- ยื่นใบลาล่วงหน้าเมื่อได้รับอนุญาต
แล้วจึงจะลาได้ 
- ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร มีสิทธิ
ลาได้ 45 วัน โดยได้รับเงินเดือน 
- ลากิจส่วนตัวนับรวมกับลาปุวย ลาได้
ไม่เกิน 23 วันในรอบครึ่งปี หากลากิจ
ส่วนตัวรวมกับลาปุวยเกิน 23 วัน ไม่มี
สิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

- ใน 1 ปี มีสิทธิลากิจได้ไม่
เกิน 45 วันท าการ ยกเว้นปี
แรกท่ีเข้าปฏิบัติงาน มีสิทธิ
ลาได้ไม่เกิน 15 วันท าการ 
- ยื่นใบลาก่อนล่วงหน้าเมื่อ
ได้รับอนุญาตแล้วจึงจะลาได้ 

- ไม่สามารถลาได้ 

5. การลา
พักผ่อน 

- ลาได้ 10 วันท าการ (ยกเว้นผู้บรรจุ
เข้ารับราชการครั้งแรกท่ียังไม่ผ่านการ
ทดลองราชการ) 
- หากผู้ใดลาไม่ครบ 10 วันท าการ
ตามจ านวน ก็ให้สะสมวันที่ไม่ได้ลา
รวมเข้ากับปีต่อไป 
- ผู้รับราชการไม่น้อยกว่า 10 ปี วันลา
พักผ่อนสะสมน ามารวมกับลาพักผ่อน
ประจ าปี ได้ไม่เกิน 30 วันท าการ 
- ยื่นใบลาล่วงหน้าก่อน 3 วันท าการ 
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงลาได้ 

- ลาได้ 10 วันท าการ 
- ยื่นใบลาล่วงหน้าก่อน 3 
วันท าการ เมื่อได้รับอนุญาต
แล้วจึงลาได้ 
- ต้องผ่านการประเมินผล
การปฏิบัติงานในรอบ  
6 เดือนก่อน 

- ลาได้ 10 วันท าการ 
- ยื่นใบลาล่วงหน้าก่อน 3 วัน
ท าการ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
จึงลาได้ 
 

6. การลา
อุปสมบท 

- ยื่นใบลาก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
60 วัน (นายกเทศมนตรีเป็นผู้
อนุญาต) 
- ลาได้ไม่เกิน 120 วัน 

- ลาได้ไม่เกิน 120 วัน โดย
ได้รับค่าจ้างในระหว่างการ
ลาเว้นแต่ในปีแรกท่ีจ้าง 

- ไม่สามารถลาได้ 

7. การลา 
เข้ารับคัดเลือก
หรือเข้ารับการ
เตรียมพล 

- เมื่อมีหมายเรียกให้รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชาก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
48 ชั่วโมง 
- เมื่อครบก าหนดการลาไปทหารแล้ว
ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ตามปกติภายใน 7 วัน 

- ลาได้ตามระยะเวลาที่เข้า
ฝึก โดยได้รับค่าจ้างใน
ระหว่างลา 
- พนักงานจ้างที่ลาเข้าฝึกฯ 
และได้รับเงินเดือนจาก
กระทรวงกลาโหมจะไม่มี
สิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลา 

- มีสิทธิลาได้โดยได้รับค่าจ้าง
ระหว่างลาไม่เกิน 30 วัน 
- พนักงานจ้างที่ลาเข้าฝึกฯ 
และได้รับเงินเดือนจาก
กระทรวงกลาโหมจะไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างระหว่างลา 

 
 

/ สรุปการลา... 
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สรุปการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจา้งประจ า และพนักงานจ้าง 
 

ประเภทการลา 
พนักงานเทศบาล พนักงานครู 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 

8. การลาไป
ปฏิบัติงานใน
องค์กรระหว่าง
ประเทศ 

- ลาที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เมื่อ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ให้รายงานตัวเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน 15 วัน 
นับแต่วันครบก าหนดเวลา และให้
รายงานผลเกี่ยวกับการลาไป
ปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่กลับมา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
- ยื่นใบลาล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้อนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึง
ลาได้ 

- ไม่สามารถลาได้ - ไม่สามารถลาได้ 

9. การลาไป
ศึกษา ฝึกอบรม 
ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัย 

- ลาภายในประเทศ ยื่นใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง
นายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุญาต 
- ลาไปต่างประเทศ ยื่นใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต 

- ไมส่ามารถลาได้ - ไม่สามารถลาได้ 

10. การลา
ติดตามคู่สมรส 

- ลาได้ 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 
- ลาภายในประเทศ ยื่นใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง
นายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุญาต 
- ลาไปต่างประเทศ ยื่นใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต 

- ไม่สามารถลาได้ - ไม่สามารถลาได้ 

 
 
 
 
 
 
 

/ สรุปการลา... 
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สรุปการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจา้งประจ า และพนักงานจ้าง 
 

ประเภทการลา 
พนักงานเทศบาล พนักงานครู 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 

11. การลา     
ไปฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
ด้านอาชีพ 

- ผู้ใดรับอันตรายหรือการปุวยเจ็บ
เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือ
ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการ
ตามหน้าที่ จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพล
ภาพหรือพิการ 
- ประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
หรือทีจ่ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ
แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่
ประสงค์ลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน 

- ไม่สามารถลาได้ - ไม่สามารถลาได้ 

 
ผู้จัดท า นางสาวธิดา  กาญจนนาภา ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 สังกดั งานการเจ้าหน้าที่  ฝุายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล 
 

ผู้รับรอง 1. นายจักรกฤษณ์ ศิริกัณหา ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
 2. นางสุชาดา รักเก้ือ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 3. นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลนครชุม 
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