
 

 

      

คู่มอืการปฏบิตังิาน 

งานบรหิารงานบุคคล  ส านักปลดัเทศบาล เทศบาลต าบลหนองบวั 
เรื่อง  การลาป่วย  การลากจิสว่นตวั  การลาคลอดบุตร  การลา

พกัผ่อน 
 

 

ขัน้ตอนการปฏิบติังาน  การลาป่วย  การลากิจ  การลาคลอดบุตร   การลาพกัผ่อน 

ที ่ ผูป้ฏบิตั ิ ขัน้ตอนการท างาน สิง่ทีต่อ้งปฏบิตั/ิเป้าหมาย เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

1 ผูท้ีม่คีวามประสงค ์ทีจ่ะลา กรอกรายละเอยีดการลาตาม
แบบฟอรม์ประเภทการลา 

 

 1.  ผูท้ีม่คีวามประสงค ์จะลาป่วย แบบฟอรม์การลา 
 ลาป่วย  ลากจิสว่นตวั  ลาคลอดบุตร  เลอืกแบบฟอรม์การลา ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากจิสว่นตวั 
 ลาพกัผ่อน แบบใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร แบบใบลาพกัผ่อน 
  ลากจิสว่นตวั  แบบใบลาพกัผ่อน  
  2.  กรอกแบบฟอรม์การลาใหถู้กตอ้ง  
   และครบถว้น  
2 ผูบ้งัคบับญัชาขัน้ต้น เสนอผูบ้งัคบับญัชา 

ขัน้ตน้พจิารณา 
 

 1.  เสนอผูบ้งัคบับญัชาขัน้ตน้ แบบฟอรม์การลา 
    พจิารณาอนุญาตขัน้ตน้ และลงชื่อ ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากจิสว่นตวั 
  เพือ่เสนอความเหน็ต่อผูบ้งัคบับญัชา แบบใบลาพกัผ่อน 
  ต่อไป  
3 เจา้หน้าทีง่านการเจา้หน้าที ่ เจา้หน้าทีง่านการเจา้หน้าที่

ตรวจสอบ 
และรายงานสถติการลา 

 

1.  ท าหน้าทีต่รวจสอบวนัลาของผูล้า 1.  แบบฟอรม์การลา   
  โดยตรวจสอบจากบญัชคีุมวนัลาของ 2.  บญัชคีุมวนัลา 

  พนกังานและลูกจา้ง ทีจ่ดัท าไว ้เพือ่  

   เป็นขอ้มลูตรวจสอบ  
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ที ่ ผูป้ฏบิตั ิ ขัน้ตอนการท างาน สิง่ทีต่อ้งปฏบิตั/ิเป้าหมาย เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

   ๒. รายงาน สถติกิารลาของผูล้า 3. ระเบยีบการลาของพนกังาน สว่นที ่
๖ แห่ง ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์
และเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงาน
บุคคลของเทศบาล 
๔.  ระเบยีบการลาของพนกังานจา้ง 
หมวด 10 แห่งประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง 
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบั
พนกังานจา้ง 

   ๓. เสนอนายกเทศมนตรตี าบลหนอง
บวั 

   ผ่านหวัหน้าส านกัปลดัเทศบาล  

   ปลดัเทศาล ผูม้อี านาจพจิารณาหรอื 

   อนุญาต 

    

4 นายกเทศมนตรตี าบลหนองบวั เสนอผูบ้งัคบับญัชา 
พจิารณาอนุญาต 

 

นายกเทศมนตรพีจิารณาอนุญาต  

 เป็นผูม้อี านาจพจิารณาหรอือนุญาต  ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากจิสว่นตวั 
   แบบใบลาพกัผ่อน 
    
5 เจา้หน้าทีง่านการเจา้หน้าที ่ แจง้ใหผู้ท้ีข่ออนุญาตลาทราบ 

 
แจง้ใหก้บัผูท้ีข่อลา  เพือ่ทราบ แบบฟอรม์การลา 

   ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากจิสว่นตวั 
   แบบใบลาพกัผ่อน 

 
6 เจา้หน้าทีง่านการเจา้หน้าที ่ จดัเกบ็ใบลา 

เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
เกบ็เขา้แฟ้มการลา ไวเ้ป็นหลกัฐาน แบบฟอรม์การลา 

  ตามประเภทใบลา ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากจิสว่นตวั 



    แบบใบลาพกัผ่อน 
 

 

 

 

 

 

 

สรปุหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการลาป่วย  การลากิจส่วนตวั  การลาคลอดบุตร  การลาพกัผ่อน 
 

 



 

พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 

 
                        ลาไดไ้ม่เกนิ  23  วนั ต่อการปฏบิตัริาชการ  6  เดอืน 
 
                                                             โดยพนกังานเทศบาลซึง่ประสงคจ์ะลาป่วยเพือ่รกัษาตวั  ใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถงึผูม้อี านาจ 
                                              อนุญาตก่อนหรอืในวนัทีล่า  เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นจะเสนอหรอืจดัสง่ใบลา ในวนัแรกทีม่าปฏบิตัริาชการกไ็ด้ 
 
                                              การลาป่วยตัง้แต่ 3 วนัขึน้ไป ตอ้งมใีบรบัรองแพทยซ์ึง่เป็นผูท้ีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม 
                                              แนบไปกบัใบลาดว้ย 
  
       

                                                    ลาไดไ้ม่เกนิ  23  วนั  ต่อการปฏบิตัริาชการ  6  เดอืน 
        โดยพนกังานเทศบาลซึ่งประสงคจ์ะลากจิสว่นตวั  ใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถงึผูม้อี านาจ  และเมื่อ  
                                             ไดร้บัอนุญาตแลว้จงึจะหยุดราชการได ้ เวน้แต่มเีหตุจ าเป็นไม่สามารถรอรบัอนุญาตไดท้นัจะเสนอหรอืจดัสง่ใบลาพรอ้มดว้ย 
                                             เหตุผลจ าเป็นไวแ้ลว้หยุดราชการไปก่อนไดแ้ต่จะตอ้งชีแ้จงเหตุผลใหผู้ม้อี านาจอนุญาตทราบโดยเรว็ 
 
         ในกรณีมเีหตุพเิศษทีไ่ม่อาจเสนอหรอืจดัสง่ใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได ้ ใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาพรอ้มทัง้เหตุผลความจ าเป็น
ต่อ 
                                               ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถงึผูม้อี านาจอนุญาตทนัทใีนวนัแรกทีม่าปฏบิตัริาชการ 
 

:การนับจ านวนวนัลาส าหรบัวนัลากิจส่วนตวัและวนัลาป่วย ให้นับเฉพาะวนัท าการ: 

การลาป่วย 

การลากิจส่วนตวั 
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     ลาไดไ้ม่เกนิ  ๙๐  วนั 
 

                                                     พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือใน 
    วันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว และมี 
    สิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ ๙๐ วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
 

                                        การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่ลาคลอดก่อนหรือหลังวันที่ลาคลอดบุตรก็ได้  แต่เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน 
     

    พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้วแต่ไม่ได้คลอดบุตรตามกำหนด  หากประสงค์จะขอถอนวันลา 
    คลอดบุตรที่หยุดไป  ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ถอนวันลาคลอดบุตรได้  โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 
  

    การลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกับการลาประเภทใด ซึ่งยังไม่ครบกำหนดวันลาของการลา ประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง 
    และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 

        
                                              พนักงานเทศบาลมสีทิธลิาพกัผ่อนประจ าปีในปีหนึ่งได้ 10 วนัท าการ เว้นแต่ พนักงานเทศบาล ดงัต่อไปนี้ไม่มสีทิธลิาพกัผ่อน
ประจ าปี 
    ในปีทีไ่ดร้บับรรจุเขา้รบัราชการยงัไม่ถงึ 6 เดอืน 
 

    ถา้ในปีใดพนักงานเทศบาลผู้ใดมไิดล้าพกัผ่อนประจ าปี หรอืลาพกัผ่อนประจ าปีแลว้แต่ไม่ครบ 10 วนัท าการ ใหส้ะสมวนัทีม่ไิดล้า
ในปีนัน้ 
    รวมเขา้กบัปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วนัลาพกัผ่อนสะสมรวมกบัวนัลาพกัผ่อนในปีปัจจุบนัจะต้องไม่เกนิ 20 วนัท าการส าหรบัผู้ที่ได้รบั
ราชการ 
    ตดิต่อกนัมาแลว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี ใหม้สีทิธนิ าวนัลาพกัผ่อนสะสมรวมกบัวันลาพกัผ่อนประจ าปีในปีปัจจุบนัไดไ้ม่เกนิ 30 วนัท า
การ 
 

    พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาพกัผ่อน ให้เสนอหรอืจดัส่งใบลาต่อผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถงึผู้มอี านาจอนุญาต และเมื่อ
ไดร้บั 
    อนุญาตแลว้จงึจะหยุดราชการได ้

การลาคลอดบุตร 

การลาพักผ่อน 


