
 

 

 
 

 
 

 

ผู้บริหาร/ 
ผู้ช่วยผู้บริหาร/
สมาชิกสภาฯ 

ประเภทการลา 

ลาป่วย 
ลากิจส่วนตัว 
และลาพักผ่อน 

ลาคลอดบุตร ลาเข้ารับการเตรียมพล 
ลาไปต่างประเทศ 

นายกเทศมนตรี - ลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอ
ใบลาก่อน หรือในวันที่ลา  
เว้นแต่กรณีจ าเป็นจะเสนอใบลา
ในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได้ 
(ลาป่วยตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป 
ต้องมีใบรับรองแพทย์)  

- ลากิจหรือลาพักผ่อน 
จะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึง
หยุดงานได้ เว้นแต่การลากิจ
นั้นมีเหตุผลความจ าเป็นไม่
สามารถรอรับการอนุญาตได้ 
และรีบชี้แจงเหตุผลให้ทราบ
โดยเร็ว   

-ลาคลอดบุตรให้เสนอใบลาก่อน
หรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถ
ลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลาแทน 
แล้วเมือ่ลงชื่อได้ให้เสนอใบลา
โดยเร็ว (มีสิทธิได้รับเงินค่าป่วย
การครั้งหนึ่ง 90 วัน โดยไม่
ต้องมีใบรับรองแพทย์) 

-เมื่อได้รับหมายเรียกเข้ารับการ
เตรียมพล ให้ย่ืนใบลาภายใน  
24 ชั่วโมงนับแต่ได้รับหมายเรียก 
โดยไม่ต้องรอค าส่ังอนุญาต เมื่อ
พ้นจากการเข้ารับเตรียมพลแล้ว
และยังอยู่ในต าแหน่งตามวาระ   
ให้รีบรายงานตัวต่อนายอ าเภอ 

-ลาไปต่างประเทศ     
ให้เสนอใบลาพร้อมเหตุผล 
และความจ าเป็น
ประกอบการพิจารณา 

ผู้อนุญาต นายอ าเภอ นายอ าเภอ นายอ าเภอ นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผู้ช่วยผู้บริหาร - รองนายก ที่ปรึกษา   
เลขานุการนายกฯ ลาป่วยเพื่อ
รักษาตัวให้เสนอใบลาก่อนหรือ
ในวัน ที่ลา เว้นแต่กรณีจ าเป็น
จะเสนอใบลาในวันแรกที่มา
ปฏิบัติงานก็ได้(ลาป่วยตั้งแต่ 15 
วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์)  

- ลากิจหรือลาพักผ่อน 
จะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึง
หยุดงานได้ เว้นแต่การลากิจ
นั้นมีเหตุผลความจ าเป็นไม่
สามารถรอรับการอนุญาตได้ 
และรีบชี้แจงเหตุผลให้ทราบ
โดยเร็ว   

-ลาคลอดบุตรให้เสนอใบลาก่อน
หรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถ
ลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลาแทน 
แล้วเมือ่ลงชื่อได้ให้เสนอใบลา
โดยเร็ว (มีสิทธิได้รับเงินค่าป่วย
การครั้งหนึ่ง 90 วัน โดยไม่
ต้องมีใบรับรองแพทย์) 

-เมื่อได้รับหมายเรียกเข้ารับการ
เตรียมพล ให้ย่ืนใบลาภายใน  
24 ชั่วโมงนับแต่ได้รับหมายเรียก 
โดยไม่ต้องรอค าส่ังอนุญาต เมื่อ
พ้นจากการเข้ารับเตรียมพลแล้ว
และยังอยู่ในต าแหน่งตามวาระ  
ให้รีบรายงานตัวต่อนายก 
เทศมนตรี 

-ลาไปต่างประเทศ     
ให้เสนอใบลาพร้อมเหตุผล 
และความจ าเป็น
ประกอบการพิจารณา 

ผู้อนุญาต นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด 

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
สามารถลาเหมือน กับข้าราชการได้ด้วยเหรอครับ   

เรื่องนี ้HR มี
ค าตอบมาให้ค่ะ      



 

 

ผู้บริหาร/ 
ผู้ช่วยผู้บริหาร/
สมาชิกสภาฯ 

ประเภทการลา 

ลาป่วย 
ลากิจส่วนตัว 
และลาพักผ่อน 

ลาคลอดบุตร ลาเข้ารับการเตรียมพล ลาไปต่างประเทศ 

ประธานสภา
เทศบาล 

- ลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอ
ใบลาก่อน หรือในวันที่ลา  
เว้นแต่กรณีจ าเป็นจะเสนอใบลา
ในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได้ 
(ลาป่วยตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป 
ต้องมีใบรับรองแพทย์)  

- ลากิจหรือลาพักผ่อน จะต้อง
ได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดงานได้ 
เว้นแต่การลากิจนั้นมีเหตุผล
ความจ าเป็นไม่สามารถรอรับการ
อนุญาตได้ และรีบชี้แจงเหตุผล
ให้ทราบโดยเร็ว   

-ลาคลอดบุตรให้เสนอใบลาก่อน
หรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถ
ลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลาแทน 
แล้วเมือ่ลงชื่อได้ให้เสนอใบลา
โดยเร็ว (มีสิทธิได้รับเงินค่าป่วย
การครั้งหนึ่ง 90 วันโดยไม่ 
ต้องมีใบรับรองแพทย์) 

-เมื่อได้รับหมายเรียกเข้ารับการ
เตรียมพล ให้ย่ืนใบลาภายใน   
24 ชั่วโมง นับแต่ได้รับหมายเรียก 
โดยไม่ต้องรอค าส่ังอนุญาต เมื่อพ้น
จากการเข้ารับเตรียมพลแล้วและยัง
อยู่ในต าแหน่งตามวาระ ให้รีบ
รายงานตัวต่อนายอ าเภอ 

-ลาไปต่างประเทศ ให้เสนอ
ใบลาพร้อมเหตุผลและความ
จ าเป็นประกอบการพิจารณา 

ผู้อนุญาต นายอ าเภอ นายอ าเภอ นายอ าเภอ นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

สมาชิกสภา
เทศบาล 

- ลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอ
ใบลาก่อน หรือในวันที่ลา  
เว้นแต่กรณีจ าเป็นจะเสนอใบลา
ในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได้ 
(ลาป่วยตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป 
ต้องมีใบรับรองแพทย์) 

- ลากิจหรือลาพักผ่อน จะต้อง
ได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดงานได้ 
เว้นแต่การลากิจนั้นมีเหตุผล
ความจ าเป็นไม่สามารถรอรับการ
อนุญาตได้ และรีบชี้แจงเหตุผล
ให้ทราบโดยเร็ว   

-ลาคลอดบุตรให้เสนอใบลาก่อน
หรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถ
ลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลาแทน 
แล้วเมือ่ลงชื่อได้ให้เสนอใบลา
โดยเร็ว (มีสิทธิได้รับเงินค่าป่วย
การครั้งหนึ่ง 90 วัน โดยไม่
ต้องมีใบรับรองแพทย์) 

-เมื่อได้รับหมายเรียกเข้ารับการ
เตรียมพล ให้ย่ืนใบลาภายใน       
24 ชั่วโมง นับแต่ได้รับหมายเรียก 
โดยไม่ต้องรอค าส่ังอนุญาต เมื่อพ้น
จากการเข้ารับเตรียมพลแล้วและยัง
อยู่ในต าแหน่งตามวาระ ให้รีบ
รายงานตัวต่อประธานสภาเทศบาล 

-ลาไปต่างประเทศ ให้เสนอ
ใบลาพร้อมเหตุผลและความ
จ าเป็นประกอบการพิจารณา 

ผู้อนุญาต ประธานสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด 
   

 การลาของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาล หากด าเนินการตามระเบียบนี้ให้ถือเป็นวันปฏิบัติงาน  
     การจ่ายเงินค่าป่วยการหรือค่าตอบแทน หากมีวันปฏิบัติงานตั้งแต่ 20 วันขึ้นไป ใหจ่ายเต็มเดือน  
                 แต่ถ้าน้อยกว่า 20 วัน ให้จ่ายลดลงตามส่วนค่ะ   

งานการเจ้าหน้าท่ี  ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม ่

 


