สรุประเบียบการลา ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ประเภทการลา
1. การลาป่วย

2. การลาคลอดบุตร

พนักงานเทศบาล พนักงานครู
ลูกจ้างประจา
- ปีละไม่เกิน 60 วันทาการ
- รอบการประเมินลาได้ไม่เกิน 23 วัน
- กรณีจาเป็นผู้มีอานาจสามารถให้ลาได้อกี ไม่
เกิน 60 วันทาการ
- เสนอใบลา ก่อน/ในวันลา หรือวันแรกที่
กลับมาปฏิบัติราชการ
- ลาตั้งแต่ 30 วันขึน้ ไป ต้องมีใบรับรองแพทย์
(กรณีมีความประสงค์ลาป่วยเพื่อรักษาตัว)
- แม้ไม่ถึง 30 วัน แต่ผมู้ ีอานาจฯ จะสั่งให้มี
ใบรับรองแพทย์/ใบรับการตรวจจากแพทย์ก็ได้
- สามารถลาได้ไม่เกิน 90 วัน/ครั้ง
- ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
- ต้องเสนอใบลา ก่อน/ในวันลา
- สามารถลาวันที่คลอด/ก่อนวันที่คลอดก็ได้
- ถ้าลาแล้วไม่ได้คลอดให้ถือว่าวันที่หยุดไปแล้ว
เป็นวันลากิจส่วนตัว
- การลาคลอดที่คาบเกี่ยวกับลาประเภทอื่นซึ่ง
ยังไม่ครบ ให้ถือว่า ลาประเภทอื่นสิ้นสุดและให้
นับเป็นวันเริ่มลาคลอดบุตร

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ

- ลาป่วย ไม่เกิน 15 วันทาการ ได้
- ลาได้ไม่เกิน 60 วันทาการ
ค่าตอบแทน ดังนี้
- รอบการประเมินลาได้ไม่เกิน 23 วัน
1. ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ลาได้ไม่เกิน 15 วัน
2. ระยะเวลาจ้าง 9 เดือน ลาได้ไม่เกิน 8 วัน
3. ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน ลาได้ไม่เกิน 6 วัน
4. ระยะเวลาจ้าง ต่ากว่า 6 เดือน
ลาได้ไม่เกิน 4 วัน

- ไม่เกิน 90 วันได้ค่าตอบแทน
- ไม่เกิน 45 วัน เว้นปีแรกทางานไม่ครบ
7 เดือน

- ไม่เกิน 90 วัน ได้ค่าตอบแทนต่อเนื่องได้
อีก 30 วันทาการรวมในลากิจ

ประเภทการลา
3. การไปช่วยเหลือภริยาที่
คลอดบุตร

พนักงานเทศบาล พนักงานครู
ลูกจ้างประจา
- ลาไปช่วยเหลือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย
- ลาได้ครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทา
การ
- เสนอใบลาก่อน/ในวันลาภายใน 90 วัน

พนักงานจ้างทั่วไป
- ไม่สามารถลาได้

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ไม่สามารถลาได้

4. การลากิจส่วนตัว

- ลากิจส่วนตัวยื่นล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชา
- ไม่สามารถลาได้
3 วัน หรือยื่นวันแรกที่ปฏิบัติราชการก็ได้
- ลากิจส่วนตัวเพื่อเลีย้ งดูบุตร มีสิทธิ์ลาได้
45 วัน โดยได้รับเงินเดือน
- ลากิจส่วนตัวนับรวมกันลาป่วย ลาได้ไม่เกิน
23 วัน ในรอบครึ่งปี หากลากิจส่วนตัวรวมกับ
การลาป่วยเกิน 23 วัน ไม่สิทธิ์ได้รับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน

- พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
เชี่ยวชาญพิเศษ ใน 1 ปี มีสิทธิลากิจได้ไม่
เกิน 45 วันทาการ ยกเว้นปีแรกที่เข้า
ปฏิบัติงาน มีสทิ ธิลาได้เกิน 15 วันทาการ
- ลากิจส่วนตัวให้ย่นื ใบลาก่อนล่วงหน้า
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะลาได้

5. การลาพักผ่อน

- สิทธิในการลาพักผ่อนประจาปี ได้ 10 วัน
ทาการ (ยกเว้นผูบ้ รรจุเข้ารับราชการครั้งแรกที่
ยังไม่ผา่ นการทดลองราชการ)
- ลาพักผ่อนประจาปี 10 วันทาการ หากผูใ้ ด
ลาไม่ครบตามจานวน ก็ให้สะสมวันที่ไม่ได้ลา
รวมเข้ากับปีตอ่ ๆ ไป

- พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษโดยจะต้องผ่านการ
ประเมินผลปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนก่อน
- การยื่นใบลาพักผ่อนให้ยื่นล่วงหน้าก่อน
3 วัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงลาได้

- พนักงานจ้างทั่วไป ใน 1 ปี มีสทิ ธิลา
พักผ่อนได้ 10 วัน ทาการ
- การยื่นใบลาพักผ่อนให้ยื่นล่วงหน้าก่อน 3
วัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงลาได้

ประเภทการลา
ลาพักผ่อน(ต่อ)

พนักงานเทศบาล พนักงานครู
ลูกจ้างประจา
- สาหรับผูร้ ับราชการติดต่อกันมาไม่นอ้ ยกว่า
10 ปี มีสทิ ธิ์นาวันลาพักผ่อนมาสะสมรวมกับ
ลาพักผ่อนประจาปี ในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน
30 วันทาการ
- ลาพักผ่อนให้ยื่นใบลาก่อนล่วงหน้า (3 วัน)
เมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการ
แล้วจึงลาได้

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ

6. การลาอุปสมบท

- พนักงานจ้างทั่วไปไม่มีสิทธิลาอุปสมบท
- ลาอุปสมบทให้ยื่นใบลาก่อนล่วงหน้า
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น จนถึง
นายกเทศมนตรีเป็นผูอ้ นุญาต ไม่น้อยกว่า
60 วัน
- สิทธิในการลาอุปสมบท ลาได้ไม่เกิน 120วัน

- พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษมีสิทธิลาอุปสมบทได้ไม่เกิน
120 วัน โดยได้รับค่าจ้างในระหว่างการลาเว้น
แต่ในปีแรกที่จ้างไม่ได้จา้ งในระหว่างลา
- การยื่นใบลาอุปสมบทให้ยนื่ ล่วงหน้าก่อนไม่
น้อยกว่า 60 วัน

7. การลาเข้ารับการ
คัดเลือกหรือเข้ารับการ
เตรียมพล

- เมื่อมีหมายเรียกให้รายงานผลต่อ
ผูบ้ ังคับบัญชา ก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
48 ชั่วโมง
- เมื่อครบกาหนดการลาไปทหารแล้ว
ให้รายงานกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติ
ภายใน 7 วัน

- พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาได้ตามระยะเวลา
ที่เข้าฝึก โดยได้รับค่าจ้างในระหว่างลา
- พนักงานจ้างที่ลาเข้าฝึกฯ และได้รับ
เงินเดือนจากกระทรวงกลาโหมจะไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างระหว่างลา

- พนักงานจ้างทั่วไป มีสทิ ธิลาได้โดยได้รับ
ค่าจ้างระหว่างลาไม่เกิน 30 วัน
- พนักงานจ้างที่ลาเข้าฝึกฯ และได้รับ
เงินเดือนจากกระทรวงกลาโหมจะไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างระหว่างลา

ประเภทการลา
8. การลาไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศ

9. การลาไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัย

พนักงานเทศบาล พนักงานครู
พนักงานจ้างทั่วไป
ลูกจ้างประจา
- ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่ - ไม่สามารถลาได้
มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี เมื่อปฏิบัติงานแล้ว
เสร็จ ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันครบ กาหนดเวลา
และให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงาน
ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- การยื่นใบลาให้ยื่นล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นจนถึงผูว้ ่าราชการจังหวัด
เป็นผู้อนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะลาได้
1. ลาภายในประเทศ ยื่นใบลาต่อ
ผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึง
นายกเทศมนตรีเป็นผูอ้ นุญาต
2. ลาไปต่างประเทศ ยื่นใบลาต่อ
ผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงผูว้ ่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้อนุญาต

- ไม่สามารถลาได้

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ไม่สามารถลาได้

- ไม่สามารถลาได้

พนักงานเทศบาล พนักงานครู
พนักงานจ้างทั่วไป
ลูกจ้างประจา
10. การลาติดตามคู่สมรส - ลาติดตามคู่สมรสมีสทิ ธิลาได้ 2 ปี แต่ไม่เกิน - ไม่สามารถลาได้
4 ปี
- การยื่นใบลากรณีลาภายในประเทศให้ยื่น
ล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึง
นายกเทศมนตรี กรณีลาไปต่างประเทศยื่น
ล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึง
ผูว้ ่าราชการจังหวัด
11. การลาไปฟื้นฟู
- ผูใ้ ดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุ - ไม่สามารถลาได้
สมรรถภาพด้านอาชีพ
ปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้าย
เพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ จนทา ให้ตก
เป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
- หากประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จาเป็นต่อ
การประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสทิ ธิลาไป
ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะ
ลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน
ประเภทการลา

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ไม่สามารถลาได้

- ไม่สามารถลาได้

