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องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
 อ าเภอหนองสองห้อง 

 จังหวัดขอนแก่น 



ค าน า 
 

การส่งเสรมิศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
การมสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน การ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี เพื่อรองรับระบบดิจิทัล 
และส่งเสริม นวัตกรรมเพื่อการพฒันาท้องถิ่น การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานบคุคลแก่ องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่ว
ป่า อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งให้มีการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล เพื่อเป็นการ
ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของพนักงานท้องถิ่นและพนักงานจ้างให้ถูกต้องตามระเบยีบว่าด้วยการลางานการเจ้าหนา้ที่ จึงได้จัดท า
คู่มือปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการลาโดยในเล่มนี้จะประกอบไปด้วยระเบยีบ เกี่ยวกับการลาของพนักงานสว่นท้องถ่ินและพนักงานจ้าง
และแบบฟอรม์ต่างๆเกี่ยวกับการลาเพื่อเป็นการเสรมิสร้างความเข้าใจ การปฏิบตัิงานบุคคลเกี่ยวกับการลา เกิด ประโยชน์ในการ
ปฏิบัตเิกี่ยวกับการลา ให้ถูกต้องตามระเบยีบที่ก าหนด ซึ่งหากผู้คน้คว้า คู่มือนี้ไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานมีความประสงค์หรือ
อยากทราบรายละเอียดในเรื่องใดเพิ่มเติมกส็ามารถศึกษาค้นคว้าจากกฎหมายและกฎระเบยีบที่อ้างถึงในเรื่องนั้นๆ ได ้ อย่าง
รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ หากมีการก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกลา่วเพิ่มเตมิ ผู้ใช้ คู่ม ือก็อาจต ิดตามแก้ไขให ้เป็น ปัจจบุ ันต่อไปได้ 

งานการเจ้าหน้าที่ หวงัเป  ็นอย  ็างย  ็  ็งว า คู็  ม  ็อเล  ็มน้ีจะอ  ็านวยประโยชน  ็ได็้ตาม 

สมควร ซึ่งหากพบข้อบกพร่องประการใด โปรดแจ้งให้งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น ทราบด้วย จะเป็นพระคณุยิ่ง เพื่อจะได ้แก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ต่อไป 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด องค์การ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า  

อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
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การลา 

(พนักงานส่วนท้องถิ่น) 
 

1. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

1.1 ประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกีย่วกับ การบริหารงานบุคคลฯ หมวดวา่ด้วย
การลา 

1.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา ของข้าราชการ พ.ศ. 2555 

1.3 พ.ร.ฎ. การการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหน็จ บ านาญและ เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 

2535 และเงื่อนไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 5) 

1.4 มต ิครม. ที่เกี่ยวข้อง 
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2. ประเภทการลา มี 11 ประเภท ได้แก่ 
 

2.1 ลาป่วย 

2.2 ลาคลอดบตุร 

2.3 ลากิจส่วนตัว 

2.4 ลาพักผ่อน 

2.5 ลาอุปสมบท หรือ ลาไปประกอบพิธีฮัจย ์

2.6 ลาเข ้ารับการตรวจเลือก หรอืเข้าร ับการเตรียมพล 

2.7 ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรอืปฏิบ ัติการวจัย 

2.8 ลาไปปฏิบตัิงานในองค์การระหว่างประเทศ 

2.9 ลาตดิตามคูส่มรส 

2.10 ลาไปชว่ยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 

2.11 ลาไปฟ้ืนฟสมรรถภาพด้านอาชีพ 
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1. การนับวันลา ให้นับตามปีงบประมาณ 
 

2. ให ้นับวันหยุด วันราชการท ี่อยระหว่างวันลาประเภทเด ียวกัน รวมเป็นวันลาด้วย เพื่อประโยชน์ในการ 

(1) เสนอและจัดส่งใบลา 

(2) อนุญาตใหล้า 

(3) ค านวณวันลา ได้แก ่วันลาปว่ยตามกฎหมาย สงเคราะห์ขา้ราชการฯ วันลา คลอดบตุร , วันลาอุปสมบท/พิธ

ฮัจย ์ , วันลาไปศึกษา/อบรม วันเข้ารับการตรวจ เลือก/เตรียมพล , วันลาไปปฏิบ ัติงานในองค ์กรระหว่างประเทศ , 

วันลาต ิดตามคู่ สมรสและลาไปฟืน้ฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

ส าหรับวนัลาปว่ยซึ่งมิใช่วันลาปว่ยตาม (3), วันลากิจส่วนตัว , วันลาพักผ่อนและวันลาไป ช่วยเหลอืภรยิาที่คลอดบุตรให้นับเฉพาะวนัท 

างาน 
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ลาป่วย 
 

1. เสนอใบลาต่อผู้บังคับบญัชาจนผู้มีอ านาจอนุญาตก่อน หรือในวันที่ลา 

เว้นแต่ ในกรณีจ าเป็น จะเสนอใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 

2. การลาป่วยตั้งแต ่30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ 

3. การลาป่วยไม ่ถึง 30 วันผู้บังคับบ ัญชาจะส ั่งให้มีใบรับรองแพทย ์ประกอบก ็ได้ 

4. ได้รับเงินเด ือนระหว่างลาได้ 60 - 120 วัน 
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ลาคลอดบุตร 
 

1. เสนอใบลาต ่อผ ู้บังค ับบ ัญชาจนถึงผู้ม ีอ านาจอนุญาต ก่อนหรือวันท ี่ลา 

เว้นแต ่ ไม่สามารถลงชื่อในใบลาได ้จะให ้ผู้อ ื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อลงช ื่อได้แล้ว ให ้จัดส่งใบลาโดยเร ็ว 

2. ไดร้ับเงินเดอืนครั้งหนึ่งได้ 90 วัน 

3. ไมต่้องมีใบรับรองแพทย ์
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ลากิจส่วนตัว 
 

1. เสนอใบลาต ่อผ ู้บังค ับบ ัญชาจนถึงผู้ม ีอ านาจอนุญาตและเมื่อได้รับอนุญาต จึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหต ุ

จ าเป็นไม ่สามารถรอได้ ให ้เสนอใบลา พร ้อมเหตุผลความจ าเป็น แล้วหย ุดราชการไปก ่อนได้ 

2. ได้รับเงินเด ือนระหว ่างลาไม่เกิน 45 วัน เว้นแต่ ในปีแรกที่เข้าร ับราชการ ได้รบัเงินเดือนระหว่างไม่เกิน 15 วัน 

3. ลากิจเพื่อเลยงดูบตุรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วัน โดย ไม่ได้รับเงินเดือน 
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ลาพักผ่อน 
 

1. เสนอใบลาต ่อผ ู้บังค ับบ ัญชาจนถึงผู้ม ีอ านาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาต จึงจะหยุดราชการได้ 

2. มีสิทธลิาพักผ่อนได ้10 วัน เว้นแต่ บรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถงึ 6 เดือน 

2.1 สะสมวันลาไมเ่กิน 20 วัน 

2.2 รับราชการไม่น้อยกว่า 10 ปี สะสมวันลาไดไ้ม่เกิน 30 วัน 

3. พนักงานที่ปฏิบัต ิงานในสถานศ ึกษาและม ีว ันหยุดภาคการเรียนหากได ้หยุด ราชการตามวันหยดุภาคการ

เรียนเกินกวา่วันลาพักผ่อน จะไมม่สิทธิลา พักผ่อน 
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ลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์ 
 

1. ตั้งแต่เริ่มรับราชการ ยังไมเ่คยอุปสมบทหรือประกอบพิธฮีัจย์ 

2. เสนอใบลาต ่อผ ู้บังค ับบ ัญชาจนถึงผู้ม ีอ านาจอนุญาตก ่อนวนัอุปสมบท วันเดินทางไปประกอบพิธฮีัจย ์ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

3. ต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธฮีัจย์ ภายใน 10 วัน 

4. ให ้รายงานตัวกลับเข ้าปฏิบ ัติราชการภายใน 5 วัน นับแต่วันลาส ิกขาหรือ เดินทางกลบัจากไปประกอบพิธี

ฮัจย ์ทั้งนี้ จะต้องนับรวมอยู่ภายในระยะ เวลาที่ได้รับอนุญาตการลา 

5. รับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี 

6. ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกนิ 120 วัน 
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ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับราชการเตรียมพล 
 

1. ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลอกให้รายงานลาต่อผ ู้บังคับบ ัญชาก่อน วันเข้ารับการตรวจเลือก ไม่น้อยกว่า 48 

ชั่วโมง ส่วนที่ได้รับหมายเรียกเข้า รับการเตรียมพล ให้รายงานลาตอ่ผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่ เวลา

รับหมายเรียก 

2. ให้เข้ารับการตรวจเลือก/เข้ารบัการเตรียมพล ตามเวลาในหมายเรียกนั้นโดย ไม่ต้องรอรับค าสั่งอนุญาต 

3. ให้รายงานตัวเข้าปฏิบตัิงานราชการภายใน 7 วัน นับแต่พ้นจากการเข้ารับ การตรวจเลือก 

4. ได้รับเงินเดือนระหว่างลา 
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ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย 
 

1. ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบญัชาตามลาดับจนถึงหัวหน้า ส่วนราชการ เพื่อพิจารณาอนุญาต 

2. เป็นผู้พ ้นกำหนดเวลาทดลองปฏิบ ัติราชการแล้ว 

3. ให ้ได้รับเงินเด ือนระหว่างลาไมเ่ก ิน 4 ปี 
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ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 

1. ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบญัชาตามลาดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกดัเพื่อ พิจารณาอนุญาต 

2. ไมไ่ดร้ับเงินเดือนระหวา่งลา เวน้แต ่ไดร้ับเงินเดือนจากองค์การระหว่าง ประเทศต ่ากว่าเงินเดือน ของ

ทางราชการให้สมทบส่วนต่างดังกล่าว 

3. ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดเวลา 

4. ให้รายงานผลการปฏิบตัิงานให้รัฐมนตรีเจา้สังกัดทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่กลับมาปฏิบ ัติ หน้าที่ราชการ 
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ลาติดตามคู่สมรส 
 

1. ให ้เสนอใบลาต่อผ ู้บังคับบ ัญชาตามล าดับจนถ ึงปลัดกระทรวงเพ ื่อพ ิจารณาอนุญาต 

2. ลาไดไ้มเ่กิน 2 ป ีกรณีจ าเปน็อาจอนญุาตใหล้าต่อได้อกี 2 ปี เมื่อรวมไมเกิน 4 ปี ถ้าเกิน 4 ปี ให้ลาออก 

3. ไม่ไดเ้งินเดือนระหวา่งลา 
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ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
 

1. ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบญัชาตามลาดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตเพื่อพิจารณา อนุญาต ก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 

90 วัน นับแต่วันที่คลอดบตุร 

2. ลาได ้คร ั้งหน ึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันท าการ 

3. ได้รับเงินเดือนระหว่างลา โดยต้องลาภายใน 30 วัน นับแต่ภรยิาคลอดบุตร 
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ลาฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 

1. ข้าราชการทไดร้ับอันตรายหรอืเจ็บป่วยเพราะปฏิบัตริาชการในหน้าที่ หรือถูก ประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที ่

ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ 

2. ผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับฟื้นฟูสมรรถภาพที่ จ าเปน็ต่อการปฏิบ ัติหน้าที่

ราชการ หร ือท ี่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพแล้วแต่ กรณี 

3. ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบญัชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตเพื่อพิจารณา อนุญาต 

4. ลาได ้คร ั้งหนึ่ง ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว ้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 12 เดือน 

5. หลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรการกุศลที่ไดร้ับการ รับรองจากหน่วยงานทาง

ราชการเป็นผู้จัด 

6. ได้รับเงินเดือนระหว่างลาที่กำ หนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 12 เดือน 
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การลา 

(พนักงานจ้าง) 
 

1. กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2557 

 
2. ประเภทการลามี 6 ประเภท ได้แก่ 

2.1 ลาป่วย 

2.2 ลากิจส่วนตัว 

2.3 ลาพักผ่อน 

2.4 ลาคลอดบตุร 

2.5 ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ์

2.6 ลาเขา้รับการตรวจเลือก/เขา้รับการเตรียมพล/เข้ารบั การฝึกวิชาการ 
 

ทหาร/เข้ารับการทดลอง เตรยีมความพรั่งพรอม 
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ลาป่วย 

1. ลาป่วยกรณีทั่วไป 

1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่เกิน 60 วัน 

1.2 พนักงานจ้างทั่วไป 

(1) ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ไม่เกิน 15 วัน 

(2) ระยะเวลาจ้าง 9 เดือน < 1 เดือน ไม่เกิน 8 วัน 

(3) ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน < 9 เดือน ไม่เกิน 6 วัน 

(4) < 6 เดือน ไมเ่กิน 4 วัน 

2. ลาป่วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

2.1 พนักงานจ้างภารกิจ 

(1) ถ้าลาป่วยครบ 60 วันแล้ว ตามข ้อ 1.1 แล้วย ังไม่หาย 

- แพทย์ลงความเห็นวา่รักษาหายและรบัราชกสนต่อได้ ให้นายก อปท. อนุญาตให ้ลาตามท ี่

เห ็นสมควร โดยได้รับค ่าตอบแทนอัตราปกติ 

- ถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่ม ีทางร ักษาหาย กให ้พิจารณาเลิกจ้าง (2) ตามข้อ (1) และตกเป็นผู้

ทุพพลภาพ/พิการ 

- หาก นายก อปท. พิจารณาแล้วเห็นว่าพนักงานจ้างยังอาจปฏิบตัหิน้าที่ อื่นที่เหมาะสมได ้และ

พนักงานจ้างผู้นั้นสมัครใจ 

- ให ้สั่งพนกังานจ้างผู้นั ้นไปปฏิบ ัติหน้าที่ในตำแหน่งอื่น โดยไมต่้องเลิกจ้าง โดยให้อย ู่ในดลุยพ ินิจของนายก 

อปท. 
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2.2 พนักงานจ้างทั่วไป 

ถ้าลาป่วยครบตาม ข้อ 1.2 แล้วไม่หาย 

- แพทย์ลงความเห็นว่ารักษาหายและรบัราชการต่อได้ให้ นายก อปท. อนุญาตให ้ลาตามท ี่เห ็นสมควร 

โดยได้รับค ่าตอบแทนอัตราปกติ แต่ไม ่เกิน 60 วัน 

- ถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่ม ีทางร ักษาหาย ก็ให้พิจารณาเลิกจ้าง 
 

หมายเหตุ การลาป่วยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
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ลากิจส่วนตัว 
 

- พนักงานจ้างตามภารกจิ มีสทธิลาไม่เกิน 45 วัน 

- ยกเว้น ปีแรกที่ได้รับการจ้าง มีสทธิลาไม่เกิน 15 วัน 
 

หมายเหตุ พนักงานจ ้างทั่วไป ไม่มส ิทธ ิลากิจ 
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ลาพักผ่อน 
 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปมีสิทธิพักผ่อน 

ไม่เกิน 10 วันท าการส าหรับในปีแรก ได้รับการจ้างไม่เกิน 6 เดือน ไม่มีสิทธิลา เว้นแต่ผู้ที่เคยได้รับการจ้างเป ็นพนักงาน

จ ้างมาแล ้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือนและพ ้น จากการเป็นพนักงานจ้างไปแล้วต่อมาเป็นพนักงาน ที่ อปท. เดิมอีก 
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ลาคลอดบุตร 
 

1. พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป 

- ลาได ้90 วัน (นับวันหยุดรวมดว้ย) 

- ได้รับคา่ตอบแทนระหว่างลา 45 วัน 

- มีสิทธิไดร้ับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร จากกองทุน ประกันสังคม ทั้งตามกฎหมายว่าด้วย

ประกันสังคม 

 
หมายเหตุ แก้ไขตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 
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ลาอุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจย ์
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

- ยังไม่เคยอปสุมบท/ประกอบพิธฮีัจย ์ลาโดยไดร้ับค ่าตอบแทน อัตราปกต ิไม่เกิน 120 วัน 

-  ในปีแรกที่จ้างเข้าปฏิบ ัติ ลาโดยไม่ได้รับค ่าตอบแทน 

- นายก อปท. เป็นผู้อนุญาตใหล้า 

 
หมายเหตุ พนักงานจ ้างทั่วไปไม่มส ิทธ ิลา 
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ลาเข้ารับการตรวจเลือก/เข้ารับการเตรียมพล/เข้ารับการฝึก วิชาการทหาร/เข้ารับการทดลองเตรียม
ความพรั่งพร้อม 

 
1. ลาเขา้รับการตรวจเลือก พนักงานจ้างทุกประเภทมีสทธลิา โดยได้รบัค่า ตอบแทนอัตราปกติ 

2. เข้ารับการเตร ียมพล/เข้ารับการฝ ึกวิชาการทหาร/เข้ารบั การทดลอง เตรียมความพรั่งพรอม 

(พนักงานจ้างตามภารกิจ มีสิทธิลาโดยไดร้ับค่าตอบแทนอัตราปกติ) 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการลา 
 

เนื่องจากการลาแต่ละประเภทมีข้อระเบียบหล ักเกณฑ์และแบบฟอร ์มที่แตกต่างก ัน ซึ่งผู้ปฏิบ ัติจะต้องศ ึกษาจากข้อ

ระเบียบด ังกล่าวข้างต้น ให ้ชดัเจนและถูกต้องแต่ละ ขั้นตอนวิธีปฏิบ ัติต ่างๆ ก็จะม ีขั้นตอนการปฏิบ ัติงานที่คลายคลึงกัน 

ดังนั้นเพื่อแสดงให้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติงานเกีย่วกับการลาที่ชัดเจน ในคู่มือเลม่นี ้จึงได้จดทำแผนผังแสดงขั้นตอนการลาซึ่งมี

การใช้งานบ่อยสำหรับ 

 
การลาไว้ 3 ประเภท คือ 

1. การลาป่วย 

2. การลากิจส่วนตัว 

3. การลาพักผ่อน 
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แผนผังแสดงขัน้ตอน 

การลาป่วย 
 
 

เขียนใบลาเสนอวันแรกที่มาปฏิบัติงาน/ 
กรณีหมอนัดให้เสนอก่อนวันที่ลา 

 

 

เจ้าหน้าที่รับใบลา (บุคลากรงานการเจ้าหนา้ที่) ตรวจสอบข้อมลูวนั 
ลาพร้อมบันทึกข ้อม ูลการลาในทะเบียนคุมวันลา 

 

 

เสนอใบลาต ่อผ ู้บังคับบญชาตามลาดับจนถ ึงผู้ม ีอ านาจ 
ในการพิจารณาอนุญาตการลา 

 

 

ผู้ม ีอ านาจพิจารณาการลา 
(ตามที่เห็นสมควร) 

 

 

เจ้าหน้าที่รับใบลา (บุคลากรงานการเจ้าหนา้ที่) 
แจ้งผลการพิจารณาใหผ ู้เขียนใบลาทราบ 

 

 

เจ้าหน้าที่รับใบลา (บุคลากรงานการเจ้าหนา้ที่) 
จัดท าสรุปวันลาประจ าปีภายในเดือนตุลาคมของ ปีงบประมาณถัดไป 
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แผนผังแสดงขัน้ตอน 

การลากิจส่วนตัว 
 
 

เขียนใบลา (เสนอก่อนวันลา เมอได้รบัอนุญาตแล้วจึงจะหยดุราชการ 
ได้ เว้นแต่จ าเป็น ใหช้ ี้แจงเหตุผลในใบลาแล ้วหยุดราชการไปก ่อน) 

 

 

เจ้าหน้าที่รับใบลา (บุคลากรงานการเจ้าหนา้ที่) ตรวจสอบข้อมลูวนัลา 
พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา 

 

 

เสนอใบลาต ่อผ ู้บังคับบญชาตามลาดับจนถ ึงผู้ม ีอ านาจ 
ในการพิจารณาอนุญาตการลา 

 

 

ผู้ม ีอ านาจพิจารณาการลา 
(ตามที่เห็นสมควรและตามสิทธิ) 

 

 

เจ้าหน้าที่รับใบลา (บุคลากรงานการเจ้าหนา้ที่) 
แจ้งผลการพิจารณาใหผ ู้เขียนใบลาทราบ 

 

 

เจ้าหน้าที่รับใบลา (บุคลากรงานการเจ้าหนา้ที่) 
จัดท าสรุปวันลาประจ าปีภายในเดือนตุลาคมของ ปีงบประมาณ

ถัดไป 
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แผนผังแสดงขัน้ตอน 

การพักผ่อน 
 
 

เขียนใบลา (เสนอก่อนวันลา เมอได้รับอนุญาตแล้ว 
จึงจะหยุดราชการได้) 

 

 

เจ้าหน้าที่รับใบลา (บุคลากรงานการเจ้าหนา้ที่) ตรวจสอบ 
ข้อมูลวันลาพร้อมบันทึกข้อมลูการลาในทะเบียนคมุวันลา 

 

 

เสนอใบลาต ่อผ ู้บังคับบญชาตามลาดับจนถ ึงผู้ม ีอ านาจ 
ในการพิจารณาอนุญาตการลา 

 

 

ผู้ม ีอ านาจพิจารณาการลา 
(ตามที่เห็นสมควรและตามสิทธิ) 

 

 

เจ้าหน้าที่รับใบลา (บุคลากรงานการเจ้าหนา้ที่) 
แจ้งผลการพิจารณาใหผ ู้เขียนใบลาทราบ 

 

 

เจ้าหน้าที่รับใบลา (บุคลากรงานการเจ้าหนา้ที่) 
จัดท าสรุปวันลาประจ าปีภายในเดือนตุลาคมของ ปีงบประมาณถัดไป 
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แบบใบลาพักผ่อน 

เขียนที.่........................................ 
วันท่ี............ เดือน........................... พ.ศ............ 

เรื่อง  ขอลาพักผ่อน 
เรียน  ............................................................. 
  ข้าพเจ้า....................................................... ต าแหน่ง.................................................... 
สังกัด..................................................................................................................................................... 
มีวันลาพักผ่อนสะสม............วันท าการ มีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีนีอ้ีก 10 วันท าการ รวมเป็น.........วันท าการ 
ขอลาพักผ่อนตั้งแต่วันท่ี...................................... ถึงวันท่ี......................................... มีก าหนด..............วัน 
ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าไดท้ี่........................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................ 
                  สถิติการลาในปีงบประมาณนี ้

ลามาแล้ว 
(วันท าการ) 

 

ลาครั้งนี ้
(วันท าการ) 

รวมเป็น 
(วันท าการ) 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงช่ือ ............................................................. 
       (...........................................................) 

 
 

   

  
ลงช่ือ...........................................ผู้ตรวจสอบ 
ต าแหน่ง................................................... 
วันท่ี............./............................/................ 

-ค้าน้ัชนผญวบััคับบัู็า็ัเนาวน  
.................................................................... 

ลงช่ือ..................................................... 
ต าแหน่ง........................................................ 

วันท่ี............/............................../.............. 
-ค้าน้ัชนผญวบััคับบัู็า  /้พราอิพืรพโอาืพา  

 
ลงช่ือ..................................................... 

ต าแหน่ง........................................................ 
วันท่ี............/............................../.............. 

 ค าสัาั 
              อนุญาต              ไมอ่นุญาต 
.................................................................... 
.................................................................... 

 
     ลงช่ือ........................................................ 

ต าแหน่ง........................................................ 
วันท่ี................/.............................../.......... 

 

 
 

หมายเหตุ  ในการลาพักผ่อนครั้งนี้ข้าพเจ้าได้มอบหมาย      
             งานในหน้าที่ให้............................................... 
              ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 
 

(ลงชื่อ..........................................)ผู้มอบ  
)..........................................( 

 
 

(ลงชื่อ..........................................)ผู้รับมอบ  
)..........................................( 

    



ใบลาป่วย – ลาคลอดบุตร ลากิจสว่นตัว 
เขียนที.่............................................... 

วันท่ี ...............เดือน.......................พ.ศ................  
เรื่อง ....................................................................... 

้ืียน นายกอัคะกาืบ โืัาืส่้นา าบลา์กัา้พาา 

ข้าพเจ้า .......................................................พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง.............................. .......................... 
สังกัด ................................................................................................................................................... .......................... 
   ป่วย 
ขอลา   กิจส่วนตัว เนื่องจาก.................................................................................... ........................ 
   คลอดบุตร 
ตั้งแต่วันท่ี.............................. .......................ถึงวันท่ี........................... ...... ...................มีก าหนด........ .............. ........วัน  
ข้าพเจ้าไดล้า     ป่วย     กิจส่วนตัว                    คลอดบุตร 
ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันท่ี........................... ............ถึงวันท่ี....................... ... ..................มีก าหนด......... ................... ......วัน  
ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าไดท้ี่.............................................................................................................................. 
  ประเภท    ลามาแล้ว ลาครั้งนี้   รวมเป็น                    ขอแสดงความนับถือ 

ป่วย       ) ลงช่ือ ..............................................) 
กิจส่วนตัว                     )...........................................( 
คลอดบุตร      -ค้าน้ัชนผญวบััคับบัู็า็ัเนาวน  

(ลงช่ือ...............................................)ผู้ตรวจสอบ                     ................................................   
            (นายจรรยา  สรุพธิน )     (ลงช่ือ.......................................)......  

            นักทรัพยากรบุคคล                              )                                (                 
   วันท่ี............/................./........     ต าแหน่ง ……………………………………. 
                   วันท่ี............./................./........ 

-ค้าน้ัชนผญวบััคับบัู็า  /้พราอิพืรพโอาืพา  

            ( ลงช่ือ).............................................. 
                                                                                        )                                 (  

ต าแหน่ง........................................................ 
้ันทีา

............/.....................

........./.............. 
ค าสั่ง   อนญูาา  ไน่
อนญูาา 

        (ลงช่ือ.........................................)  
        (นายสมชาย   สง่าภาคภมูิ)  

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

         วันท่ี............../................./....................



  


