
สิทธิประโยชน์ในการลาของพนักงาน

เทศบาลในสงักดัเทศบาลนครล าปาง

นิสิตฝึกงานมหาวทิยาลยัพะเยา ปีการศึกษา 2563



การนับวนัลาให้นับตามปีงบประมาณ และให้นับวนัหยุด
วนัราชการที่อยู่ระหว่างวนัลาประเภทเดยีวกนัรวมเป็นวนัลา
ดว้ย เพือ่ประโยชน์ในการ (๑)เสนอและจดัส่งใบลา (๒)อนุญาต
ให้ลา (๓)ค านวณวันลา ได้แก่ ว ันลาป่วยตามกฎหมาย 
สงเคราะหข์า้ราชการฯวนัลาคลอดบุตร วนัลาอุปสมบท/พธิฮีจัย์
วนัลาไปศกึษา/อบรม, วนัเขา้รบัการตรวจเลอืก/เตรยีมพล, วนั
ลาไปปฏบิตัิงานในองค์กรระหว่างประเทศ, วนัลาติดตามคู่
สมรส และลาไปฟ้ืนพสูมรรถภาพดา้นอาชพี



ส าหรบัวนัลาป่วยซึ่งมใิชว่นัลาป่วยตามขอ้ (๓), วนัลา
กจิสว่นตวั, วนัลาพกัผอ่นและวนัลาไปชว่ยเหลอืภรยิาที่
คลอดบุตร ใหน้บัเฉพาะวนัท างาน



ลาป่วย

๑. เสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาจนผูมี้อ านาจอนุญาตก่อน 

หรือในวนัท่ีลา เวน้แต่ ในกรณีจ าเป็นจะเสนอใบลาใน

วนัแรกท่ีมาปฏิบติัราชการก็ได้

๒. การลาป่วย ตั้งแต่ ๓๐ วนัข้ึนไป ตอ้งมีใบรบัรองแพทย์

๓. การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วันผู ้บังคับบัญชาจะสั ่งให้มี

ใบรบัรองแพทยป์ระกอบก็ได้

๔. ไดร้บัเงินเดือนระหวา่งลาได ้๖๐ - ๑๒๐ วนัท าการ



ลาคลอดบุตร

๑. เสนอใบลาต่อผูบ้ังคับบัญชาจนถึงผูมี้อ านาจอนุญาต

ก่อนหรือวนัท่ีลา เวน้แต่ ไม่สามารถลงช่ือในใบลาได ้

จะให้ผู ้อ่ืนลาแทนก็ได้ แต่เม่ือลงช่ือได้แล้วให้จัดส่ง

ใบลาโดยเร็ว

๒. ไดร้บัเงินเดือนครั้งหน่ึง

ได ้๙๐ วนั

๓. ไม่ตอ้งมีใบรบัรองแพทย์



ลากิจสว่นตวั

๑. เสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาจนถึงผูม้ีอ านาจอนุญาตและ

เมื่อไดร้ับอนุญาตจึงจะหยุดราชการได ้เวน้แต่ มีเหตุจ าเป็น

ไม่สามารถรอได ้ใหเ้สนอใบลาพรอ้มเหตุผลความจ าเป็นแลว้

หยุดราชการไปก่อนได้

๒. ไดร้ับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน ๔๕ วนั เวน้แต่ ในปีแรกท่ี

เขา้รบัราชการไดร้บัเงินเดือนระหว่างไม่เกิน ๑๕ วนั

๓. ลากิจเพื่อเล้ียงดูบุตรต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน 

๑๕๐ วนั โดยไม่ไดร้บัเงินเดือน



ลาพกัผ่อน

๑. เสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาจนถึงผูม้ีอ านาจอนุญาตและเมื่อ

ไดร้บัอนุญาตจึงจะหยุดราชการได้

๒. มีสิทธิลาพกัผ่อนได ้๑๐ วนั เวน้แต่ บรรจุเขา้รับราชการยัง

ไม่ถึง ๖ เดือน

๒.๑ สะสมวนัลาไดไ้ม่เกิน ๒๐ วนั

๒.๒ รบัราชการไม่นอ้ยกว่า ๑๐ ปี สะสมวนัลาไดไ้ม่เกิน ๓๐ วนั

๓. พนักงานท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา และมีวนัหยุดภาคการ

เรียน หากไดห้ยุดราชการตามวนัหยุดภาคเรียน เกินกว่าวัน

ลาพกัผ่อนจะไม่มีสิทธิลาพกัผ่อน



ลาอุปสมบทหรอืประกอบพิธฮีจัย์

๑. ตั้งแต่เร่ิมรบัราชการ ยงัไม่เคยอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮจัย์

๒. เสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาจนถึงผูม้ีอ านาจอนุญาตก่อนวนั

อุปสมบท/วนัเดินทางไปประกอบพิธีฮจัย์ ไม่นอ้ยกว่า ๖๐ วนั

๓.ตอ้งอุปสมบทหรืออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ 

วนั

๔. ใหร้ายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการภายใน ๕ วนั นับแต่วนั

ลาสิกขาหรือเดินทางกลบัจากไปประกอบพิธีฮจัย์ ทั้งน้ีจะตอ้ง

นับรวมอยู่ภายในระยะเวลาท่ีไดร้บัอนุญาตการลา

๕. รบัราชการไม่นอ้ยกว่า ๑ ปี

๖. ไดร้บัเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน ๑๒๐ วนั



ลาเขา้รบัการตรวจเลือกหรือเขา้รบัการเตรียมพล

๑.ไดร้ับหมายเรียกเขา้รับการตรวจเลือกใหร้ายงานการลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาก่อนวันเขา้รับการตรวจเลือก ไม่น้อยกว่า ๔๘ 

ชัว่โมง นับตั้งแต่เวลารบัหมายเรียก

๒. ใหเ้ขา้รับการตรวจเลือก/เขา้รับการเตรียมพล ตามเวลาใน

หมายเรียกน้ัน โดยไม่ตอ้งรอรบัค าสัง่อนุญาต

๓. ใหร้ายงานตวัเขา้ปฏิบติัราชการภายใน ๗ วนั นับแต่พน้จาก

การเขา้รบัการตรวจเลือก

๔. ไดร้บัเงินเดือนระหว่างลา



ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดงูานหรือปฏิบตัิการวิจยั

๑.ใหเ้สนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั

จนถึงนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุญาต

๒. เป็นผูพ้น้ก าหนดเวลาทดลองปฏิบติัราชการแลว้

๓.ใหไ้ดร้บัเงินเดือนระหวา่งลาไม่เกิน ๔ ปี ในกรณี

นายกเทศมนตรีเห็นสมควรใหล้าเกิน ๔ ปี ก็ใหไ้ดร้บั

เงินเดือนระหวา่งลาไม่เกิน ๖ ปี



ลาไปปฏิบตัิงานในองคก์ารระหว่างประเทศ

๑ .  ให้เ สนอ ใบล า ต่ อ ผู้บั ง คับ บัญช าตามล า ดั บ จ น ถึ ง

นายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต

๒. ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เวน้แต่ได้รับเงินเดือนจาก

องคก์ารระหว่างประเทศต า่กว่าเงินเดือนของทางราชการ ให้

สมทบส่วนต่างดงักล่าว

๓. ใหร้ายงานตัวเขา้ปฏิบัติงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันครบ

ก าหนดเวลา

๔. ใหร้ายงานผลการปฏิบติังานใหน้ายกเทศมนตรีทราบภายใน 

๓๐ วนั นับแต่วนัท่ีกลบัมาปฏิบติัหนา้ที่ราชการ



ลาตดิตามคู่สมรส

๑ . ใ ห้ เ ส นอ ใ บล า ต่ อ ผู้บั ง คั บ บัญ ช า ต า ม ล า ดั บ จ น ถึ ง

นายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาตโดยความเห็นชอบของ 

ก.ท.จ.

๒. ลาไดไ้ม่เกิน ๒ ปี กรณีจ าเป็นอาจอนุญาตใหล้าต่อไดอ้ีก ๒ ปี 

แต่เมื่อรวมแลว้ตอ้งไม่เกิน ๔ ปี ถา้เกิน ๔ ปี ใหล้าออกจาก

ราชการ

๓. ไม่ไดเ้งินเดือนระหว่างลา



ลาไปช่วยเหลือภรยิาที่คลอดบุตร

๑. ใหเ้สนอใบลาต่อผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจ

เพื่อพิจารณาอนุญาต ก่อนหรือในวนัวนัท่ีลา ภายใน ๙๐ วนั 

นับแต่วนัท่ีคลอดบุตร

๒. ลาไดค้รั้งหน่ึงติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน ๑๕ วนัท าการ

๓. ไดร้บัเงินเดือนระหว่างลา โดยตอ้งลา

ภายใน ๓๐ วนั นับแต่ภริยาคลอดบุตร



ลาฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพ

๑. พนักงานเทศบาลท่ีได้อันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะปฏิบัติราชการในหน้าท่ี ห รือถูก

ประทุษรา้ยเพราะเหตุกระท าตามหนา้ท่ีจนตกเป็นผูทุ้พพลภาพหรือพิการ

๒.พนักงานเทศบาลท่ีไดรบัอนัตรายหรือการเจ็บป่วยจนท าใหต้กเป็นผูทุ้พพลภาพหรือพิการ

เพราะเหตุอ่ืน และผูม้ีอ านาจสัง่บรรจุ พิจารณาแลว้เหน็วา่ยงัสามารถรบัราชการต่อไปได้

๓.ใหเ้สนอใบลาต่อผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผูม้ีอ านาจเพื่อพิจารณาอนุญาต พรอ้ม

แสดงหลกัฐานเกี่ยวกบัหลกัสูตรท่ีประสงคจ์ะลา

๔.ลาไดค้รั้งหน่ึง ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน

๕. หลกัสูตรท่ีส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนของรฐัองคก์รการกุศลอนัเป็นสาธารณะหรือสถาบนั

ท่ีไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานของทางราชการเป็นผูจ้ดัหรือร่วมจดั

๖. ไดร้บัเงินเดือนระหวา่งลา ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน




