
 
คู่มือการปฏบิัติงาน 

(Procedure Manual) 

 
 

เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบล 

เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การลาของพนกังานส่วนต าบล 
พ.ศ. 2555 

 
 
 

งานพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  

อ าเภอบางคนที จังหวัดสมทุรสงคราม  
โทร./โทรสาร 034-762-170 - 1  

www.kradangnga.go.th 
 

 



บทน ำ 
 
ด้วยส ำนักนำยกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรลำของข้ ำรำชกำร 

พ.ศ. 2555 ขึ้นใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกรำคม 2555 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกระเบียบว่ำด้วย
กำรลำของข้ำรำกำร พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ประกอบกับคณะกรรมกำร
กลำงพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.) ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2555 ได้พิจำรณำ
แล้วเห็นว่ำ ตำมประกำศ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร วิธีกำรบริหำร 
และกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล และกิจกำรอันเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลในองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2554 ในส่วนกำรลำหยุดรำชกำรได้ก ำหนดว่ำ “กำรลำหยุดรำชกำรของ
พนักงำนส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก ำหนด โดยให้ค ำนึงถึง
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดไว้ ส ำหรับข้ำรำชกำร”  จึงมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล         
(ก.อบต.จังหวัด) พิจำรณำประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรลำของพนักงำนส่วนต ำบลเพ่ิมเติม โดยไห้
ค ำนึงถึงระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดไว้ส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วย
กำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ. 2555 โดยเพิ่มในหมวดที่ 5 กำรลำ  

ดังนั้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรขอลำในประเภทต่ำงๆ ถูกต้องตำมระเบียบ รวมทั้ง 
เป็นแนวทำงปฏิบัติที่ผู้อ่ืนสำมำรถน ำไปใช้ปฏิบัติงำนได้ คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกระดังงำ จึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง แนวทำงปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน
ส่วนต ำบลจังหวัดสมุทรสงครำม เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรลำของพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2555 เพ่ือเป็น
คู่มือและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับเรื่องกำรลำให้กับพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงในสังกัดของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระดังงำ ให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน และก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรลำได้ถูกต้องตำมระเบียบที่ก ำหนด 

คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระดังงำ หวังเป็นอย่ำงยิ่ง
ว่ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนนี้ จะเป็นประโยชน์แก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กระดังงำและผู้ที่สนใจ  หำกมขี้อบกพร่องประกำรใด  ผู้จัดท ำต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 
 
 

      คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร  
มกรำคม 2561 
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แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2555 

 
1. ที่มา 

ด้วยส ำนักนำยกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ .ศ. 
2555 ชื้นใหม่ ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 129 ตอนพิเศษ 22 ง ลงวันที่ 24 มกรำคม 2555 โดย
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ คือวันที่ 25 มกรำคม 2555 เป็นต้นไป เพ่ือให้มี
ควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรปฏิบัติรำชกำรในปจัจุบัน และให้ยกเลิกระเบียบว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร 
พ.ศ.2534 ระเบียบว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 และระเบียบว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 ประกอบกับคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล(ก.อบต.) ในกำรประชุมครั้งที่ 
4/2555 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2555 ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำตำมประกำศ ก.อบต. เรื่องมำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้ำง กำรแบ่งส่วนรำชกำร วิธีกำรบริหำร และกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล และกิจกำรอัน
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2554 ในส่วนกำรลำหยุด
รำชกำรได้ก ำหนดว่ำ “กำรลำหยุดรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรพนักงำนส่วน
ต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก ำหนด โดยให้ค ำนึงถึงระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดไว้ส ำหรับข้ำรำชกำร” จึงมีมติ
เห็นชอบให้คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจำรณำประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรลำ
ของพนักงำนส่วนต ำบลเพ่ิมเติม โดยให้ค ำนึงถึงระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดไว้ส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือน ตำม
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ. 2555 โดยเพิ่มในหมวดที่ 4 กำรลำ  

ดังนั้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรขอลำในประเภทต่ำงๆ ตั้งแต่กำรจัดท ำใบลำ กำร
ตรวจสอบข้อมูลวันลำ กำรจัดท ำทะเบียนคุมวันลำ และกำรบันทึกข้อมูลกำรลำในทะเบียนคุมวันลำ และกำรจัดท ำ
รำยงำนวันลำประจ ำปี ปฏิบัติได้ถูกต้องตำมระเบียบ รวมทั้งเป็นแนวทำงปฏิบัติที่ผู้อ่ืนสำมำรถน ำไปใช้ปฏิบัติงำน
ได้ คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระดังงำ จึงได้จัดท ำคูมื่อกำรปฏิบัติงำน เรื่อง 
แนวทำงปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรลำของพนักงำนส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2555 

2. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
เพ่ือให้ได้คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง แนวทำงปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วน

ต ำบล เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรลำของพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2555 มีแนวทำงปฏิบัติไปในทำงเดียวกัน 
และเพ่ือให้พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงทุกคนสำมำรถน ำคู่มือนี้ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนได้
ถูกต้องตำมแนวทำงปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรลำของ
พนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. ขอบเขต (Scope) 
เอกสำรฉบับนี้ครอบคลุมกระบวนกำรด ำเนินงำนในเรื่องกำรลำ โดยแสดงขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ตั้งแต่กำรจัดท ำใบลำ กำรตรวจสอบข้อมูลวันลำ กำรจัดท ำทะเบียนคุมวันลำและกำรบันทึกข้อมูลกำรลำใน
ทะเบียนคุมวันลำ และกำรจัดท ำรำยงำนวันลำประจ ำปี ทั้งนี้ได้ด ำเนินกำรภำยใต้ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน
ส่วนต ำบล เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรลำของพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2555 ซ่ึงในประกำศนี้ ได้ก ำหนด
ประเภทกำรลำไว้เป็น 11 ประเภท ดังต่อไปนี้  

(1) กำรลำป่วย  
(2) กำรลำคลอดบุตร  
(3) กำรลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร  
(4) กำรลำกิจส่วนตัว  
(5) กำรลำพักผ่อน 
(6) กำรลำอุปสมบทหรือลำไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(7) กำรลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเตรียมพล 
(8) กำรลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย หรือดูงำน 
(9) กำรลำไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
(10) กำรลำติดตำมคู่สมรส 
(11 ) กำรลำไปฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพ 
กำรลำทุกประเภทตำมระเบียบนี้ ถ้ำมีกฎหมำย ระเบียบ หรือมีมติคณะรัฐมนตรีก ำหนดเกี่ยวกับ

ระเบียบกำรลำประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลำและผู้มีอ ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำต จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรลำประเภทนั้นด้วย 

กำรนับวันลำตำมระเบียบนี้ให้นับตำมปีงบประมำณ กำรนับวันลำเพ่ือประโยชน์ในกำรเสนอหรือ
จัดส่งใบลำ อนุญำตให้ลำ และค ำนวณวันลำ ให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดรำชกำรที่อยู่ในระหว่ำงวันลำ 
ประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลำด้วย เว้นแต่กำรนับเพ่ือประโยชน์ในกำรค ำนวณวันลำ ส ำหรับวันลำป่วยที่มิใช่วัน
ลำป่วยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงเครำะห์ข้ำรำชกำรที่ได้รับอันตรำยหรือกำรป่วยเจ็บเพรำะเหตุปฏิบัติรำชกำร 
วันลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร วันลำกิจส่วนตัว และวันลำพักผ่อนให้นับเฉพำะวันท ำกำร กำรลำป่วย หรือ
ลำกิจส่วนตัว ซึ่งมีระยะเวลำต่อเนื่องกัน จะเป็นปีงบประมำณเดียวกันหรือไม่ก็ตำมให้นับเป็นกำรลำครั้งหนึ่ง ถ้ำ
จ ำนวนวันลำครั้งหนึ่งรวมกันเกินอ ำนำจของผู้มีอ ำนำจอนุญำตระดับใด ให้น ำใบลำเสนอขึ้นไปตำมล ำดับชั้นจนถึง
ผู้มีอ ำนำจอนุญำต 
4. ค าจ ากัดความ (Definition) 

ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาต หมำยถงึ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระดังงำ ปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระดังงำ และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

หัวหน้าส่วนราชการ หมำยถึง หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด อบต. กระดังงำ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

เข้ารับการตรวจเลือก หมำยควำมว่ำ เข้ำรับกำรตรวจเลือกเพ่ือรับรำชกำรเป็นทหำรกอง
ประจ ำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำร 

เข้ารับการเตรียมพล หมำยควำมว่ำ เข้ำรับกำรระดมพล เข้ำรับกำรตรวจสอบผล เข้ำรับกำรฝึก
วิชำทหำร หรือเข้ำรับกำรทดลองควำมพรั่งพร้อม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร 
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ลาติดตามคู่สมรส หมำยควำมว่ำ ลำติดตำมสำมีหรือภริยำโดยชอบด้วยกฎหมำยที่เป็น
ข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจซึ่งไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือ
ไปปฏิบัติงำน ในต่ำงประเทศหรือทำงรำชกำรสั่งให้ไปปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไปตำมควำมต้องกำร
ของทำงรำชกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำเก่ียวกับกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรสั่งให้ข้ำรำชกำรไปท ำกำร ซ่ึงให้นับเวลำ
ระหว่ำงนั้นเหมือนเต็มเวลำรำชกำร แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย หรือ ดูงำน 
ณ ต่ำงประเทศ 
5. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา มีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำหรืออนุญำตกำรลำ
ตำมประเภทกำรลำที่มีอ ำนำจอนุญำตกำรลำนั้นๆ 

-  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา มีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำหรืออนุญำตกำรลำ       
ตำมประเภทกำรลำที่มีอ ำนำจอนุญำตกำรลำนั้นๆ 

- หัวหน้าส่วนราชการ มีหน้ำที่ในกำรให้ควำมเห็นชอบและพิจำรณำหรืออนุญำตกำรลำ     
ตำมประเภทกำรลำที่มีอ ำนำจอนุญำตเฉพำะพนักงำนส่วนต ำบลในสังกัด 

-  งานบุคลากร ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา มีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบ
ข้อมูลวันลำ จัดท ำทะเบียนคุมกำรลำ จัดท ำรำยงำนวันลำประจ ำปี และสรุปข้อมูลระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อพิจำรณำเสนอควำมเห็นต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุญำต 
6. กระบวนการ (Work Flow) 

กำรจัดท ำข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน จะใช้สัญลักษณ์ในกำรท ำกิจกรรมของแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
   

จุดเริ่มต้น และ สิ้นสุดของกระบวนกำร 
 

 กิจกรรม และกำรปฏิบัติงำน 
 

 กำรตัดสินใจ 
 

 กำรรับทรำบ 
 

 ทิศทำงกำรเคลื่อนไหวของงำน 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
7.1 ผังกระบวนงาน การลาป่วย 
 

ขั้นตอน งานการเจ้าหน้าท่ี 
หัวหน้า 

ส่วนราชการ 
ปลัด อบต. นายก อบต. 

เอกสาร/ 
แบบฟอร์ม 

1. ผู้ประสงค์จะขอลาเขียน
ใบลาและยื่นใบลาที่งานการ
เจ้าหน้าที่หรืองานเลขานุการ 
 

    .- แบบใบลำป่วย 
   ลำคลอดบุตร 
   ลำกิจสว่นตัว 
.- ทะเบียนคุมวันลำ 

2. งานการเจ้าหน้าทีห่รือ
งานเลขานุการรับใบลา และ
ตรวจสอบข้อมูลวันลาพร้อม
บันทึกข้อมูลการลาใน
ทะเบียนคุมวันลา 
 

     

3. ผู้ประสงค์จะขอลาเสนอ
ใบลาต่อผู้มีอ านาจพิจารณา
หรืออนุญาตลา 
 

     

4. หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
หรือผู้อ านวยการกอง มี
อ านาจพิจารณาหรืออนุญาต
ให้พนักงานส่วนต าบลทุก
ต าแหน่งเฉพาะในกองหรือ 
ส่วนราชการน้ันได้ครั้งหนึ่งไม ่ 
เกิน 30 วัน 
 

                            
Yes                                            
 
 
 
                 
                  No 

   

5. ปลัด อบต. มีอ านาจ
พิจารณาหรืออนุญาตให้
พนักงานส่วนต าบลทุก    
ต าแหน่งได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 
60 วัน 
 

      
Yes               
 
 
                No   

  

6. นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจพิจารณาหรือ
อนุญาตให้พนักงานส่วน
ต าบลทุกต าแหน่งได้ครั้งหนึ่ง
ตามที่เห็นสมควร 
 

      
Yes 
 
 
             No 

 

7. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว 
งานการเจ้าหนา้ที่หรืองาน
เลขานุการ แจ้งให ้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ และเก็บใบลาใส ่ 
แฟ้มวันลา 
 

     

8. สรุปรายงานวันลา
ประจ าปี 
 

    .- แบบสรุป 
   รำยงำนวันลำ 
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7.1 ค าอธิบาย (Flow Chart) ลาป่วย 
 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอลำเขียนใบลำและยื่นใบลำที่งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนปลัดฯ 

ขั้นตอนที่ 2 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่หรืองำนเลขำนุกำร รับใบลำและตรวจสอบข้อมูลวันลำพร้อมบันทึกข้อมูล
กำรลำในทะเบียนคุมวันลำตำมประเภทกำรลำ 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ประสงค์จะขอลำ เสนอใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับจนถึงผู้มีอ ำนำจอนุญำตก่อนหรือ
ในวันที่ลำ เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็น จะเสนอหรือจัดส่งใบลำในวันแรกที่มำปฏิบัติรำชกำรก็ได ้ 

ขั้นตอนที่ 4 หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. หรือ ผู้อ ำนวยกำรกอง มีอ ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำตให้พนักงำน
ส่วนต ำบล ทุกต ำแหน่งเฉพำะในกองหรือส่วนรำชกำรนั้นลำป่วยได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 30 วัน 

ขั้นตอนที่ 5 หำกลำป่วยครั้งหนึ่งเกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ผู้ประสงค์จะขอลำต้องเสนอใบลำป่วย
ต่อผู้บังคับบัญชำขั้นตนตำมล ำดับชั้นในกองหรือส่วนรำชกำรที่ตนสังกัดอยู่ เพ่ือเสนอควำมเห็นและข้อพิจำรณำต่อ
ปลัด อบต. ซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำตให้พนักงำนส่วนต ำบลทุกต ำแหน่งลำป่วยได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน           
60 วัน 

ขั้นตอนที่ 6 หำกลำป่วยครั้งหนึ่งเกิน 60 วัน ผู ้ประสงค์จะขอลำต้องเสนอใบลำป่วยต่อผู้บังคับบัญชำ
ขั้นต้นตำมล ำดับชั้นในกองหรือส่วนรำชกำรที่ตนสังกัดอยู่เพ่ือเสนอควำมเห็นและข้อพิจำรณำผ่ำนปลัด อบต. เพ่ือ
เสนอต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระดังงำ ซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำตให้พนักงำนส่วนต ำบลทุก
ต ำแหน่งลำป่วยได้ครั้งหนึ่งตำมท่ีเห็นสมควร 

ขั้นตอนที่ 7 เมื่อได้รับอนุญำตแล้ว งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร แจ้งผู้เกี่ยวข้องและผู้ประสงค์
จะขอลำทรำบและเก็บใบลำใส่แฟ้มไว้เป็นหลักฐำน 

ขั้นตอนที่ 8 จัดท ำสรุปรำยงำนวันลำประจ ำปี ภำยในเดือนตุลำคมของปีงบประมำณถัดไป 
 

หมายเหตุ 
ในกรณีที่พนักงำนส่วนต ำบลผู้ประสงค์จะขอลำมีอำกำรป่วยจนไม่สำมำรถจะลงชื่อในใบลำได้ จะให้ผู้อ่ืน

ลำแทนก็ได้ แต่เมื่อสำมำรถลงชื่อได้ให้เสนอหรือจัดส่งใบลำโดยเร็ว 
กำรลำป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็น         

ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลำด้วย ในกรณีจ ำเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอ ำนำจอนุญำตจะสั่งให้ใช้
ใบรับรองของแพทย์อ่ืนซึ่งผู้มีอ ำนำจเห็นชอบแทนก็ได้ 

กำรลำป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่ำเป็นกำรลำครั้งเดียวหรือหลำยครั้งติดต่อกัน ถ้ำผู้มีอ ำนำจอนุญำต
เห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตำมวรรคสองประกอบใบลำ หรือสั่งให้ผู้ลำไปรับกำรตรวจจำกแพทย์
ของทำงรำชกำรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตก็ได้ 

 
 
 
 
 
 

 

5 



 

 

7.2 ผังกระบวนงาน การลาคลอดบุตร 
 

ขั้นตอน งานการเจ้าหน้าท่ี 
หัวหน้า 

ส่วนราชการ 
ปลัด อบต. นายก อบต. 

เอกสาร/ 
แบบฟอร์ม 

1. ผู้ประสงค์จะขอลาเขียน
ใบลาและยื่นใบลาที่งานการ
เจ้าหน้าที่หรืองานเลขานุการ 

    .- แบบใบลำป่วย 
   ลำคลอดบุตร 
   ลำกิจสว่นตัว 
.- ทะเบียนคุมวันลำ 

2. งานการเจ้าหน้าทีห่รืองาน
เลขานุการรับใบลา และ
ตรวจสอบข้อมูลวันลาพร้อม
บันทึกข้อมูลการลาในทะเบียน
คุมวันลา 
 

     

3. ผู้ประสงค์จะขอลาเสนอ
ใบลาต่อผู้มีอ านาจพิจารณา
หรืออนุญาตลา 
 

     

4. หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
หรือผู้อ านวยการกอง มีอ านาจ
พิจารณาหรืออนุญาตให้
พนักงานส่วนต าบลทุกต าแหน่ง
เฉพาะในกองหรือ 
ส่วนราชการน้ันได้ครั้งหนึ่งไม ่ 
เกิน 90 วัน 
 

                            
Yes                                            
 
 
 
                            
                  No 

   

5. ปลัด อบต. มีอ านาจ
พิจารณาหรืออนุญาตให้
พนักงานส่วนต าบล           
ทุกต าแหน่งได้ครั้งหนึ่ง          
ไม่เกิน 90 วัน 
 

                  
Yes               
 
 
               No   

  

6. นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจพิจารณาหรือ
อนุญาตให้พนักงานส่วนต าบล
ทุกต าแหน่งได้ครั้งหนึ่งตามที่ไม่
เกิน 90 วัน 
 

      
Yes 
 
 
               No 

 

7. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว      
งานการเจ้าหนา้ที่หรืองาน
เลขานุการ แจ้งให ้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ และเก็บใบลาใส ่ 
แฟ้มวันลา 
 

     

8. สรุปรายงานวันลาประจ าปี 
 

    .- แบบสรุป 
   รำยงำนวันลำ 
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7.2 ค าอธิบาย (Flow Chart) ลาคลอดบุตร 
 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอลำเขียนใบลำและยื่นใบลำที่งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนปลัดฯ 

ขั้นตอนที่ 2 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่หรืองำนธุรกำรของส ำนักงำนปลัดฯ รับใบลำและตรวจสอบข้อมูลวันลำ
พร้อมบันทึกข้อมูลกำรลำในทะเบียนคุมวันลำตำมประเภทกำรลำ 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ประสงคจ์ะขอลำ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับจนถึงผู้มีอ ำนำจ
อนุญำตกอ่นหรือในวันที่ลำ เว้นแตไ่มส่ำมำรถจะลงชื่อในใบลำ จะให้ผู้อ่ืนลำแทนก็ได้ แตเ่มื่อสำมำรถลงชื่อได้ ให้
เสนอหรือจัดส่งใบลำโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 

ขั้นตอนที่ 4 หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. หรือ ผู้อ ำนวยกำรกอง มีอ ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำตให้พนักงำน
ส่วนต ำบล ทุกต ำแหน่งเฉพำะในกองหรือส่วนรำชกำรนั้น ลำคลอดไดค้รั้งหนึ่งไมเ่กิน 90 วัน 

ขั้นตอนที่ 5 ปลัด อบต. มีอ ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำตให้พนักงำนส่วนต ำบลทุกต ำแหน่ง ลำคลอดบุตร
ไดค้รั้งหนึ่งไมเ่กิน 90 วัน 

ขั้นตอนที่ 6 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระดังงำ มีอ ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำตให้พนักงำนส่วน
ต ำบล ทุกต ำแหน่ง ลำคลอดบุตรได้ครั้งหนึ่งไมเ่กิน 90 วัน 

ขั้นตอนที่ 7 เมื่อไดร้ับอนุญำตแล้ว งำนกำรเจ้ำหน้ำที่หรืองำนเลขำนุกำรแจ้งผู้เกี่ยวข้องและผู้ประสงคจ์ะ
ขอลำทรำบ และเก็บใบลำใส่แฟ้มไว้เป็นหลักฐำน 

ขั้นตอนที่ 8 จัดท ำสรุปรำยงำนวันลำประจ ำปี ภำยในเดือนตุลำคมของปีงบประมำณถัดไป 
 

หมายเหตุ 
กำรลำคลอดบุตรจะลำในวันที่คลอด ก่อนหรือหลังวันที่คลอดก็ได้ แตเ่มื่อรวมวันลำแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน 
พนักงำนส่วนต ำบล ที่ได้รับอนุญำตให้ลำคลอดบุตรและได้หยุดรำชกำรไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตรตำม

ก ำหนด หำกประสงค์จะขอยกเลิกวันลำคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอ ำนำจอนุญำตให้ยกเลิกวันลำคลอดบุตรได้ โดย
ให้ถือว่ำวันที่ได้หยุดรำชกำรไปแล้วเป็นวันลำกิจส่วนตัว 
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7.3 ผังกระบวนงาน การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
 

ขั้นตอน งานการเจ้าหน้าท่ี 
หัวหน้า 

ส่วนราชการ 
ปลัด อบต. นายก อบต. 

เอกสาร/ 
แบบฟอร์ม 

1. ผู้ประสงค์จะขอลาเขียน
ใบลาและยื่นใบลาที่งานการ
เจ้าหน้าที่หรืองานเลขานุการ 
 

    .- แบบใบลำไปช่วย           
   เหลือภริยำที่คลอด 
   บุตร 
.- ทะเบียนคุมวันลำ 

2. งานการเจ้าหน้าทีห่รืองาน
เลขานุการรับใบลา และ
ตรวจสอบข้อมูลวันลาพร้อม
บันทึกข้อมูลการลาในทะเบียน
คุมวันลา 
 

     

3. ผู้ขอลาเสนอใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาผู้ตามล าดับ
จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อน
หรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน 
นับแต่วันที่คลอดบุตร 
 

     

4. นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจอนุญาตให้
พนักงานส่วนต าบลทุกต าแหน่ง
ลาครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 
15 วันท าการ 
 

                                                                        
 
 
 
 

  
Yes                 
 
 
               
               No 

 

5. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว      
งานการเจ้าหนา้ที่หรืองาน
เลขานุการ แจ้งให ้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ และเก็บใบลาใส ่ 
แฟ้มวันลา 
 

                               
 
 
               

  

6. สรุปรายงานวันลาประจ าปี 
 

      
 
              

- แบบสรุปรำยงำน 
  วันลำ 
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7.3 ค าอธิบาย (Flow Chart) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอลำเขียนใบลำและยื่นใบลำที่งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนปลัดฯ ก่อนหรือในวันที่ลำภำยใน 90 วัน นับแต่วนัที่คลอดบุตร 

ขั้นตอนที่ 2 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร รับใบลำและตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสิทธิ
ในกำรลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตรซึ่งตำมระเบียบก ำหนดให้มีสิทธิลำไปช่วยเหลือภริยำที่ถูกต้องตำมกฎหมำย
ที่คลอดบุตร ลำได้ครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไมเ่กิน 15 วันท ำกำร และบันทึกข้อมูลกำรลำในทะเบียนคุมวันลำ 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ประสงคจ์ะขอลำ เสนอใบลำหรือจัดส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับจนถึงผู้มีอ ำนำจ
อนุญำตกอ่นหรือในวันที่ลำภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร 

ขั้นตอนที่ 4 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจอนุญำตให้พนักงำนส่วนต ำบลทุกต ำแหน่งลำครั้ง
หนึ่งติดต่อกันได้ไมเ่กิน 15 วันท ำกำร 

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้รับอนุญำตแล้ว งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร แจ้งผู้เกี่ยวข้อง และผู้ประสงค์
จะขอลำทรำบและเก็บใบลำใส่แฟ้มวันลำ 

ขั้นตอนที่ 6 จัดท ำสรุปรำยงำนวันลำประจ ำปี ภำยในเดือนตุลำคมของปีงบประมำณถัดไป 
 
หมายเหตุ 
ผู้มีอ ำนำจอนุญำต อำจให้ผู้ประสงคจ์ะขอลำไปช่วยเหลือภริยำโดยชอบด้วยกฎหมำยที่คลอดบุตร แสดง

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตด้วยก็ได้ 
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7.4 ผังกระบวนงาน การลากิจส่วนตัว 
 

ขั้นตอน งานการเจ้าหน้าท่ี 
หัวหน้า 

ส่วนราชการ 
ปลัด อบต. นายก อบต. 

เอกสาร/ 
แบบฟอร์ม 

1. ผู้ประสงค์จะขอลาเขียน
ใบลาและยื่นใบลาที่งานการ
เจ้าหน้าที่หรืองานเลขานุการ 
 

    .- แบบใบลำป่วย   
   ลำคลอดบุตร  
   ลำกิจสว่นตัว 
.- ทะเบียนคุมวันลำ 

2. งานการเจ้าหน้าทีห่รืองาน
เลขานุการรับใบลา และ
ตรวจสอบข้อมูลวันลาพร้อม
บันทึกข้อมูลการลาในทะเบียน
คุมวันลา 
 

     

3. ผู้ประสงค์จะขอลาเสนอ
ใบลาต่อผู้มีอ านาจพิจารณา
หรืออนุญาตลา 
 

     

4. หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
หรือผู้อ านวยการกอง มีอ านาจ
พิจารณาหรืออนุญาตให้
พนักงานส่วนต าบลทุกต าแหน่ง
เฉพาะในกองหรือ 
ส่วนราชการน้ันได้ครั้งหนึ่งไม ่ 
เกิน 15 วัน 
 

                            
Yes                                            
 
 
 
                No 

   

5. ปลัด อบต. มีอ านาจ
พิจารณาหรืออนุญาตให้
พนักงานส่วนต าบลทุก    
ต าแหน่งได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน   
30 วัน 
 

                 Yes               
 
 
             No   

  

6. นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจพิจารณาหรือ
อนุญาตให้พนักงานส่วนต าบล
ทุกต าแหน่งได้ครั้งหนึ่งตามที่
เห็นสมควร 
 

      
Yes 
 
 
             No 

 

7. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว           
งานการเจ้าหนา้ที่หรืองาน
เลขานุการ แจ้งให ้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ และเก็บใบลา             
ใส ่แฟ้มวันลา 
 

     

8. สรุปรายงานวันลาประจ าปี 
 
 

    .-  แบบสรุป 
    รำยงำนวันลำ 

 
 

 

10 



 

 

7.4 ค าอธิบาย (Flow Chart) ลากิจส่วนตัว 
 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงคจ์ะขอลำเขียนใบลำและยื่นใบลำที่งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนปลัดฯ 

ขั้นตอนที่ 2 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่หรืองำนเลขำนุกำร รับใบลำและตรวจสอบข้อมูลวันลำพร้อมบันทึกข้อมูล
กำรลำในทะเบียนคุมวันลำตำมประเภทกำรลำ 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ประสงคจ์ะขอลำ เสนอใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับจนถึงผู้มีอ ำนำจอนุญำต และเมื่อ
ไดร้ับอนุญำตแล้วจึงจะหยุดรำชกำรได้ เว้นแตใ่นกรณีจ ำเป็นไม่สำมำรถรอรับอนุญำตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลำ 
พร้อมระบุเหตุจ ำเป็นไว้ แล้วหยุดรำชกำรไปก่อนได้ แตจ่ะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอ ำนำจอนุญำตทรำบโดยเร็ว 

ขั้นตอนที่ 4 หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. หรือ ผู้อ ำนวยกำรกอง มีอ ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำตให้พนักงำน
ส่วนต ำบล ทุกต ำแหน่งเฉพำะในกองหรือส่วนรำชกำรนั้นลำกิจไดค้รั้งหนึ่งไม่เกิน 15 วัน 

ขั้นตอนที่ 5 หำกลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่งเกิน 15 วัน แต่ไมเ่กิน 30 วัน ผู้ประสงคจ์ะขอลำต้องเสนอใบลำ
กิจส่วนตัวต่อผู้บังคับบัญชำขั้นต้นตำมล ำดับชั้น ในกองหรือส่วนรำชกำรที่ตนสังกัดอยู่ เพ่ือเสนอควำมเห็นและ
ข้อพิจำรณำต่อปลัด อบต. ซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำตให้พนักงำนส่วนต ำบลทุกต ำแหน่งลำกิจส่วนตัว
ไดค้รั้งหนึ่งไม ่เกิน 30 วัน 

ขั้นตอนที่ 6 หำกลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่งเกิน 30 วัน ผู้ประสงคจ์ะขอลำต้องเสนอใบลำกิจส่วนตัวต่อ
ผู้บังคับบัญชำขั้นต้นตำมล ำดับชั้นในกองหรือส่วนรำชกำรที่ตนสังกัดอยู่ เพ่ือเสนอควำมเห็นและข้อพิจำรณำผ่ำน
ปลัด อบต. เพ่ือเสนอต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระดังงำ ซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำตให้ 
พนักงำนส่วนต ำบลทุกต ำแหน่งลำกิจส่วนตัวได้ครั้งหนึ่งตำมที่เห็นสมควร 

ขั้นตอนที่ 7 เมื่อไดร้ับอนุญำตแล้ว งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร แจ้งผู้เกี่ยวข้องและผู้ประสงค์
จะขอลำทรำบ และเก็บใบลำใส่แฟ้มไว้เป็นหลักฐำน 

ขั้นตอนที่ 8 จัดท ำสรุปรำยงำนวันลำประจ ำปี ภำยในเดือนตุลำคมของปีงบประมำณถัดไป 
 
หมายเหตุ 
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อำจเสนอหรือจัดส่งใบลำก่อนได ้ให้เสนอหรือจัดส่งใบลำพร้อมทั้งเหตุผลควำม

จ ำเป็นต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับจนถึงผู้มีอ ำนำจอนุญำตทันทีในวันแรกท่ีมำปฏิบัติรำชกำร 
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7.5 ผังกระบวนงาน การลาพักผ่อน 
 

ขั้นตอน งานการเจ้าหน้าท่ี 
หัวหน้า 

ส่วนราชการ 
ปลัด อบต. นายก อบต. 

เอกสาร/ 
แบบฟอร์ม 

1. ผู้ประสงค์จะขอลาเขียน
ใบลาและยื่นใบลาที่งานการ
เจ้าหน้าที่หรืองานเลขานุการ 
 

    .- แบบใบลำพักผ่อน 
.- ทะเบียนคุมวันลำ 

2. งานการเจ้าหน้าทีห่รืองาน
เลขานุการรับใบลา และ
ตรวจสอบข้อมูลวันลาพร้อม
บันทึกข้อมูลการลาในทะเบียน
คุมวันลา 
 

     

3. ผู้ประสงค์จะขอลาเสนอ
ใบลาต่อผู้มีอ านาจพิจารณา
หรืออนุญาตลา 
 

     

4. หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
หรือผู้อ านวยการกอง มีอ านาจ
พิจารณาหรืออนุญาตให้
พนักงานส่วนต าบลทุกต าแหน่ง
เฉพาะในกองหรือ 
ส่วนราชการน้ัน 
 

                            
Yes                                            
 
 
 
                No 

   

5. ปลัด อบต. มีอ านาจ
พิจารณาหรืออนุญาตให้
พนักงานส่วนต าบลทุก    
ต าแหน่ง  

   Yes 
               
 
 
                No   

  

6. นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจพิจารณาหรือ
อนุญาตให้พนักงานส่วนต าบล
ทุกต าแหน่ง  

    Yes 
 
 
                No 

 

7. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว           
งานการเจ้าหนา้ที่หรืองาน
เลขานุการ แจ้งให ้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ และเก็บใบลา             
ใส ่แฟ้มวันลา 
 

     

8. สรุปรายงานวันลาประจ าปี 
 
 

    .-  แบบสรุป 
    รำยงำนวันลำ 
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7.5 ค าอธิบาย (Flow Chart) ลาพักผ่อน 
 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอลำเขียนใบลำและยื่นใบลำที่งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนปลัดฯ 

ขั้นตอนที่ 2 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่หรืองำนเลขำนุกำร รับใบลำและตรวจสอบข้อมูลวันลำพร้อมบันทึกข้อมูล
กำรลำในทะเบียนคุมวันลำตำมประเภทกำรลำ 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ประสงค์จะขอลำ เสนอใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับจนถึงผู้มีอ ำนำจอนุญำต และเมื่อ
ได้รับอนุญำตแล้วจึงจะหยุดรำชกำรได้  

ขั้นตอนที่ 4 หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. หรือ ผู้อ ำนวยกำรกอง มีอ ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำตให้พนักงำน
ส่วนต ำบล ทุกต ำแหน่งเฉพำะในกองหรือส่วนรำชกำรนั้น กำรอนุญำตให้ลำพักผ่อน ผู้มีอ ำนำจจะอนุญำตให้ลำ 
ครั้งเดียวหรือหลำยครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหำยแก่ทำงรำชกำร 

ขั้นตอนที่ 5 ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำอนุญำตให้พนักงำนส่วนต ำบลทุกต ำแหน่งลำได ้กำร
อนุญำตให้ลำพักผ่อน ผู้มีอ ำนำจจะอนุญำตให้ลำครั้งเดียวหรือหลำยครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหำยแก่ทำงรำชกำร 

ขั้นตอนที่ 6 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำอนุญำตให้พนักงำนส่วนต ำบลทุกต ำแหน่งลำได ้
กำรอนุญำตให้ลำพักผ่อนผู้มีอ ำนำจจะอนุญำตให้ลำครั้งเดียวหรือหลำยครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหำยแก่ทำงรำชกำร 

ขั้นตอนที่ 7 เมื่อไดร้ับอนุญำตแล้ว งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร แจ้งผู้เกี่ยวข้องและผู้ประสงค์
จะขอลำทรำบ และเก็บใบลำใส่แฟ้มไว้เป็นหลักฐำน 

ขั้นตอนที่ 8 จัดท ำสรุปรำยงำนวันลำประจ ำปี ภำยในเดือนตุลำคมของปีงบประมำณถัดไป 
 
หมายเหตุ 
พนักงำนส่วนต ำบลมีสิทธิลำพักผ่อนประจ ำปีในปีงบประมำณหนึ่งได้ 10 วันท ำกำร เว้นแตพ่นักงำนส่วน

ต ำบลดังตอ่ไปนี้ไมม่ีสิทธิลำพักผ่อนประจ ำปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ำรับรำชกำรยังไม่ถึง 6 เดือน 
(1) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรครั้งแรก 
(2) ผู้ซึ่งลำออกจำกรำชกำรเพรำะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมำได้รับบรรจุเข้ำรับรำชกำรอีก 
(3) ผู้ซึ่งลำออกจำกรำชกำรเพ่ือด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแล้วต่อมำได้รับบรรจุ

เขำ้รับรำชกำรอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วันออกจำกรำชกำร 
(4) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรในกรณีอ่ืน นอกจำกกรณีไปรับรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับ

รำชกำรทหำร และกรณีไปปฏิบัติงำนใด ๆ ตำมควำมประสงค์ของทำงรำชกำร แล้วต่อมำได้รับบรรจุเข้ำรับรำชกำร
อีก 

ถ้ำในปีใดพนักงำนส่วนต ำบลผู้ใดมิไดล้ำพักผ่อนประจ ำปี หรือลำพักผ่อนประจ ำปีแล้วแต่ไมค่รบ 10 วัน
ท ำกำร ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลำในปีนั้นรวมเข้ำกับปต่ีอ ๆ ไปได้ แตว่ันลำพักผ่อนสะสมรวมกับวันลำพักผ่อนในปี
ปัจจุบันจะตอ้งไมเ่กิน 20 วันท ำกำร 

ส ำหรับผู้ที่ได้รับรำชกำรติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี ให้มีสิทธิน ำวันลำพักผ่อนสะสมรวมกับวันลำ
พักผอ่นในปีปจัจุบันได้ไมเ่กิน 30 วันท ำกำร 
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7.6 ผังกระบวนงาน  การลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
 

ขั้นตอน งานการเจ้าหน้าท่ี 
หัวหน้า 

ส่วนราชการ 
ปลัด อบต. นายก อบต. 

เอกสาร/ 
แบบฟอร์ม 

1. ผู้ประสงค์จะขอลาเขียน
ใบลาและยื่นใบลาที่งานการ
เจ้าหน้าที่หรืองานเลขานุการ
ก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวัน
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่
น้อยกว่า60วัน 
 

    .- แบบใบลำอุปสมบท 
- แบบใบลำไปประกอบ 
  พธิีฮัจย ์
.- ทะเบียนคุมวันลำ 

2. งานการเจ้าหน้าทีห่รืองาน
เลขานุการรับใบลา และ
ตรวจสอบข้อมูลวันลาพร้อม
บันทึกข้อมูลการลาในทะเบียน
คุมวันลา 
 

     

3. ผู้ขอลาเสนอใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึง
ผู้มีมีอ านาจอนุญาตลา 
 

     

4. นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจอนุญาต          
ให้พนักงานส่วนต าบล         
ทุกต าแหน่งลาครั้งหนึ่ง
ติดต่อกันได้ไม่เกิน 120 วัน 
 

                                                                       
 
 
 
                 

 Yes  
 
 
 
                No 

 

5. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แจ้งผู้
ขอลาฯและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
และเก็บใบลาใส่ฟ้าวันลา 
 

   
               
 
                  

  

6. ผู้ลา ฯ เมื่อได้รับอนุญาต
แล้วต้องอุปสมบท หรือออก
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มลา 
และกลับมารายงานตัวเขา้
ปฏิบัติราชการภายใน 5 วันนับ
แต่วันที่ลาสิกขา หรือวันที่
เดินทางกลับถึงประเทศไทย  
 

     - บันทึกรำยงำนตัวเขำ้ 
  ปฏบิัติรำชกำร 

7. รับรายงานตัวและจัดท า
หนังสือรายงานตัวให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
 

     

8. สรุปรายงานวันลาประจ าปี 
 
 

    .-  แบบสรุป 
    รำยงำนวันลำ 
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7.6 ค าอธิบาย (Flow Chart) การลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ์ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงคจ์ะขอลำเขียนใบลำและยื่นใบลำที่งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนปลัดฯ ก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ไมน่้อยกว่ำ 60 วัน 

ขั้นตอนที่ 2 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร รับใบลำและตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสิทธิ
ในกำรลำไปอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ และบันทึกข้อมูลกำรลำในทะเบียนคุมวันลำ 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ประสงคจ์ะขอลำ เสนอใบลำต่อผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำกำรลำ 
ขั้นตอนที่ 4 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจอนุญำตให้พนักงำนส่วนต ำบลทุกต ำแหน่งลำครั้ง

หนึ่งติดต่อกันได้ไมเ่กิน 120 วัน 
ขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้รับอนุญำตแล้ว งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร แจ้งผู้เกี่ยวข้อง และผู้ประสงค์

จะขอลำทรำบ และเก็บใบลำใส่แฟ้มวันลำ 
ขั้นตอนที่ 6 ผู้ลำ ฯ เมื่อได้รับอนุญำตแล้วต้องอุปสมบท หรือออกเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ภำยใน 30 

วันนับแต่วันเริ่มลำ และกลับมำรำยงำนตัวเข้ำปฏิบัติรำชกำรภำยใน 5 วันนับแต่วันที่ลำสกิขำ หรือวันที่เดินทำง
กลับถึงประเทศไทย ทั้งนี้ จะนับรวมอยู่ภำยในระยะเวลำที่ได้รับอนุญำตกำรลำ 

ขั้นตอนที่ 7 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร รับรำยงำนตัวและจัดท ำหนังสือกำรรำยงำนตัวเสนอ
ให้นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบ 

ขั้นตอนที่ 8 สรุปรำยงำนวันลำประจ ำปี 
 
หมายเหตุ 
ผู้ได้รับอนุญำตให้ลำไปอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ และได้หยุดรำชกำรไปแล้ว หำกปรำกฏว่ำมี

ปัญหำอุปสรรคท ำให้ไม่สำมำรถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตำมที่ขอลำไว้ เมื่อได้รับรำยงำนตัวกลับเข้ำ
ปฏิบัติรำชกำรตำมปกติและขอยกเลิกวันลำ ให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำตให้ยกเลิกวันลำอุปสมบทหรือไป
ประกอบพิธีฮัจย์ โดยให้ถือวันที่ได้หยุดรำชกำรไปแล้วเป็นวันลำกิจส่วนตัว 
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7.7 ผังกระบวนงาน  การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 

ขั้นตอน งานการเจ้าหน้าท่ี 
หัวหน้า 

ส่วนราชการ 
ปลัด อบต. นายก อบต. 

เอกสาร/ 
แบบฟอร์ม 

1. พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับ
หมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก 
ยื่นแบบรายงานที่งานการ
เจ้าหน้าที่ หรือ งานเลขานุการ 
ก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่
น้อยกว่า 48 ชั่วโมง หรือเข้ารับ
การเตรียมพล ภายใน 48 ชั่วโมง 
นับแต่เวลารับหมายเรยีกเขา้รับ
การเตรียมพล 
 

    .- แบบใบลำเข้ำรับกำร 
  ตรวจเลือกหรือเข้ำรับ 
  กำรเตรียมพล. 
- ทะเบียนคุมวันลำ 

2. งานการเจ้าหน้าทีห่รืองานเลข
นุการ รับใบลาและตรวจสอบ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องและสทิธิใน
การลา พร้อมบันทึกข้อมูลวันลา
ในทะเบียนคุมวันลา 
 

     

3. ผู้ขอลา เสนอใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

     

4. งานการเจ้าหน้าทีห่รืองาน
เลขานุการ แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
และเก็บใบลาใส่แฟ้ม 
 

                                                                    
 
               

        

5. เมื่อพ้นจากการตรวจเลือก
หรือเข้ารับการเตรียมพล             
ต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการภายใน 7 วัน                
และรายงานให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทราบ 
 

   
               
 
                  

 - บันทึกรำยงำนตัวกลับ
เข้ำปฏิบัติรำชกำร 

6. สรุปรายงานวันลาประจ าปี 
 
 

     .-  แบบสรุป 
    รำยงำนวันลำ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

16 



 

 

7.7 ค าอธิบาย (Flow Chart) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 

ขั้นตอนที่ 1 พนักงำนส่วนต ำบลที่ได้รับหมำยเรียกเข้ำรับกำรตรวจเลือก ยื่นแบบรำยงำนที่งำนกำร
เจ้ำหน้ำที่ หรือ งำนเลขำนุกำร ก่อนวันเข้ำรับกำรตรวจเลือกไม่น้อยกว่ำ 48 ชั่วโมง หรือเข้ำรับกำรเตรียมพล 
ภำยใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลำรับหมำยเรียกเข้ำรับกำรเตรียมพล 

ขั้นตอนที่ 2 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่หรืองำนเลขนุกำร รับใบลำและตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องและสิทธิใน
กำรลำ พร้อมบันทึกข้อมูลวันลำในทะเบียนคุมวันลำ 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ขอลำ เสนอใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นจนถึงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ขั้นตอนที่ 4 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่หรืองำนเลขำนุกำร แจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ และเก็บใบลำใส่แฟ้ม 
ขั้นตอนที่ 5 เมื่อพ้นจำกกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเตรียมพล ต้องรำยงำนตัวกลับเข้ำปฏิบัติรำชกำร

ภำยใน 7 วัน และรำยงำนให้นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบ 
ขั้นตอนที่ 6 จัดท ำสรุปรำยงำนวันลำประจ ำปี ภำยในเดือนตุลำคมของปีงบประมำณถัดไป 
 
หมายเหตุ 
เมื่อพนักงำนส่วนต ำบลที่ลำนั้นพ้นจำกกำรเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเตรียมพลแล้ว ให้มำ

รำยงำนตัวกลับเขำ้ปฏิบัติรำชกำรตำมปกติต่อผู้บังคับบัญชำภำยใน 7 วัน เว้นแตก่รณีท่ีมีเหตุจ ำเป็น นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลอำจขยำยเวลำให้ไดแ้ตร่วมแล้วไม่เกิน 15 วัน 
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7.8 ผังกระบวนงาน  การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือศึกษาดูงาน 
 

ขั้นตอน งานการเจ้าหน้าท่ี 
หัวหน้า 

ส่วนราชการ 
ปลัด อบต. นายก อบต. 

เอกสาร/ 
แบบฟอร์ม 

1. ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลา
และยื่นใบลาที่งานการเจ้าหนา้ที่
หรืองานเลขานุการ 
 

    .- แบบใบลำไปศึกษำ 
   ฝึกอบรมปฏบิัติกำร 
   วิจัยหรือดูงำน 
- ทะเบียนคุมวันลำ 

2. งานการเจ้าหน้าทีห่รืองานเลข
นุการ รับใบลาและตรวจสอบ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องและสทิธิใน
การลา  
 

     

3. ผู้ขอลา เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึง
ผู้มีอ านาจอนุญาตการลา 

 

     

4. นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจพิจารณา           
หรืออนุญาตการลา 
 

                                                                    
 
               

        

5. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แจ้งผู้
ขอลาฯ และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
พร้อมบันทึกข้อมูลการลาและเก็บ
ใบลาใส่แฟ้ม 
 

   
               
 
                  

  

6. สรุปรายงานวันลาประจ าปี 
 
 

     .-  แบบสรุป 
    รำยงำนวันลำ 
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7.8 ค าอธิบาย (Flow Chart) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงคจ์ะขอลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย หรือดูงำน เขียนใบลำและยื่นใบลำที่
งำนกำรเจำ้หน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร ส ำนักงำนปลัดฯ อบต. 

ขั้นตอนที่ 2 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร รับใบลำและตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสิทธิ
ในกำรลำ 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ประสงคจ์ะขอลำ เสนอใบลำต่อผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำอนุญำตกำรลำ 
ขั้นตอนที่ 4 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจอนุญำตให้พนักงำนส่วนต ำบลทุกต ำแหน่งลำ 
ขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้รับอนุญำตแล้ว งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร แจ้งผู้เกี่ยวข้อง และผู้ประสงค์

จะขอลำทรำบ พร้อมบันทึกข้อมูลกำรลำในทะเบียน และเก็บใบลำใส่แฟ้มวันลำ 
ขั้นตอนที่ 6 จัดท ำสรุปรำยงำนวันลำประจ ำปี ภำยในเดือนตุลำคมของปีงบประมำณถัดไป 
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7.9 ผังกระบวนงาน  การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 

ขั้นตอน 
งานการเจ้าหน้าท่ี/

เลขานุการ 

/ผู้ขอลา 

หัวหน้า 

ส่วนราชการ 
ปลัด อบต. นายก อบต. 

เอกสาร/ 
แบบฟอร์ม 

1. ผู้ประสงค์จะขอลาเขียน
ใบลาและยื่นใบลาที่งานการ
เจ้าหน้าที่หรืองานเลขานุการ 
 

    .- แบบใบลำไป 
  ปฏบิัติงำนในองค์กำร 
  ระหว่ำงประเทศ 
.- ทะเบียนคุมวันลำ 

2. งานการเจ้าหน้าทีห่รืองาน
เลขานุการรับใบลา และ
ตรวจสอบข้อมูลวันลาพร้อม
บันทึกข้อมูลการลาในทะเบียน
คุมวันลา 
 

     

3. ผู้ขอลาเสนอใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึง
ผู้มีมีอ านาจอนุญาตลา 
 

     

4. นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจพิจารณาหรือ
อนุญาตการโดยถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน 
พ.ร.ก. เกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการ
ไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่าง
น้ันเต็มเวลาราชการ 
 

                                                                       
 
 
 
                 

  
Yes  
 
 
 
 
                        
              No 

 

5. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แจ้งผู้
ขอลาฯ และผู้เกี่ยวข้องทราบ
พร้อมบันทึกข้อมูลการลาใน
ทะเบียนคุมวันลาและเก็บใบลา
ใส่ฟ้าวันลา 
 

   
               
 
                  

  

6. รายงานผลเกี่ยวกับการลา
ไปปฏิบัติงานให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทราบภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่กลับมา
ปฏิบัติหน้าที่ 
 

     - บันทึกรำยงำนตัวเขำ้ 
  ปฏบิัติรำชกำร 

7. สรุปรายงานวันลาประจ าปี 
 
 

    .-  แบบสรุป 
    รำยงำนวันลำ 
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7.9 ค าอธิบาย (Flow Chart) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงคจ์ะขอลำไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ เขียนใบลำและยื่นใบลำที่งำน
กำรเจำ้หน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร ส ำนักงำนปลัดฯ อบต. 

ขั้นตอนที่ 2 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร รับเอกสำร ตรวจสอบแบบใบลำ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และสิทธิในกำรลำ พร้อมบันทึกข้อมูลกำรลำในทะเบียนคุมวันลำ 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ประสงคจ์ะขอลำ เสนอใบลำต่อผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำอนุญำตกำรลำ 
ขั้นตอนที่ 4 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำตกำรลำ โดยถือปฏิบัติตำม

หลักเกณฑท์ีก่ ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำเกี่ยวกับกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรสั่งให้ข้ำรำชกำรไปท ำกำรซึ่งให้นับ
เวลำระหว่ำงนั้นเต็มเวลำรำชกำร 

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้รับอนุญำตแล้ว งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร แจ้งผู้ขอลำไปปฏิบัติงำนใน
องค์กำรระหว่ำง และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึกข้อมูลกำรลำในทะเบียน และเก็บใบลำใส่แฟ้มวันลำ 

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อลำไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศเสร็จภำรกิจแล้ว (ไมเ่กิน 1 ปี) ต้องรำยงำน
ตัวเขำ้ปฏิบัติรำชกำรภำยใน 15 วัน นับแต่ครบก ำหนดเวลำ และท ำรำยงำนผลเกี่ยวกับกำรลำไปปฏิบัติงำน 
ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่กลับมำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ส่งให้งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร ตรวจสอบ
และจัดท ำหนังสือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ขั้นตอนที่ 7 จัดท ำสรุปรำยงำนวันลำประจ ำปี ภำยในเดือนตุลำคมของปีงบประมำณถัดไป 
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7.10 ผังกระบวนงาน  การลาติดตามคู่สมรส 
 

ขั้นตอน 
งานการเจ้าหน้าท่ี/

เลขานุการ 

/ผู้ขอลา 

หัวหน้า 

ส่วนราชการ 
ปลัด อบต. นายก อบต. 

เอกสาร/ 
แบบฟอร์ม 

1. ผู้ประสงค์จะขอลาเขียน
ใบลาและยื่นใบลาที่งานการ
เจ้าหน้าที่หรืองานเลขานุการ 
 

    .- แบบใบลำติดตำม 
   คู่สมรส 
 
.- ทะเบียนคุมวันลำ 

2. งานการเจ้าหน้าทีห่รืองาน
เลขานุการรับใบลา และ
ตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และสิทธิในการลา 
 

     

3. ผู้ขอลาเสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตการลา 
 

     

4. นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจพิจารณาหรือ
อนุญาตให้พนักงานส่วนต าบล
ทุกต าแหน่งลาติดตามคู่สมรส 
การพิจารณาจะอนุญาตให้ลา
ครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ 
โดยไม่ให้เสียหายแก่ทาง
ราชการ การพิจารณาอนุญาต
ลาครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน 2 ปี และ
กรณีจ าเป็นอนุญาตให้ลาต่อได้
อีก 2 ปี แต่เมื่อรวมแล้ว ต้อง
ไม่เกิน 4 ปี ถ้าเกิน 4 ปีให้
ลาออกจากราชการ 
 

                                                                       
 
 
 
                 

  
Yes  
 
 
 
 
                        
              
 
 
 
 
                No 

 

5. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แจ้งผู้
ขอลาฯ และผู้เกี่ยวข้องทราบ
พร้อมบันทึกข้อมูลการลา          
และเก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 
 

   
               
 
                  

  

6. สรุปรายงานวันลาประจ าปี 
 
 

    .-  แบบสรุป 
    รำยงำนวันลำ 
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7.10 ค าอธิบาย (Flow Chart) การลาติดตามคู่สมรส 
 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงคจ์ะขอลำติดตำมคู่สมรส เขียนใบลำและยื่นใบลำที่งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำน
เลขำนุกำร ส ำนักงำนปลัดฯ อบต. 

ขั้นตอนที่ 2 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร รับใบลำและตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสิทธิ
ในกำรลำ 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ประสงคจ์ะขอลำ เสนอใบลำต่อผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำอนุญำตกำรลำ 
ขั้นตอนที่ 4 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำตให้พนักงำนส่วนต ำบลทุก

ต ำแหน่งลำติดตำมคู่สมรส กำรพิจำรณำจะอนุญำตให้ลำครั้งเดียวหรือหลำยครั้งก็ได้ โดยไม่ให้เสียหำยแกท่ำง
รำชกำร กำรพิจำรณำอนุญำตลำครั้งหนึ่งได้ไมเ่กนิ 2 ปี และกรณีจ ำเป็นอนุญำตให้ลำต่อได้อีก 2 ปี แตเ่มื่อรวม
แล้วต้องไม่เกิน 4 ปี ถ้ำเกิน 4 ปีให้ลำออกจำกรำชกำร 

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้รับอนุญำตแล้ว งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร แจ้งผู้ขอลำติดตำมคู่สมรสและ
ผู้เกี่ยวขอ้งทรำบ พร้อมบันทึกข้อมูลกำรลำในทะเบียน และเก็บใบลำใส่แฟ้มวันลำ 

ขั้นตอนที่ 6 จัดท ำสรุปรำยงำนวันลำประจ ำปี ภำยในเดือนตุลำคมของปีงบประมำณถัดไป 
 
หมายเหตุ 
พนักงำนส่วนต ำบลที่ลำติดตำมคู่สมรส ในระหว่ำงเวลำที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือปฏิบัติงำนใน

ต่ำงประเทศ ติดต่อกันครำวหนึ่งแล้ว ไมม่ีสิทธิจะลำติดตำมคู่สมรสอีก เว้นแต่คูส่มรสจะได้กลับมำปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร หรือปฏิบัติงำนประจ ำในประเทศไทย แล้วต่อมำได้รับค ำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือไปปฏิบัติงำน
ในตำ่งประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลำติดตำมคู่สมรสได้ใหม่ 
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7.11 ผังกระบวนงาน  การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 

ขั้นตอน 
งานการเจ้าหน้าท่ี/

เลขานุการ 

/ผู้ขอลา 

หัวหน้า 

ส่วนราชการ 
ปลัด อบต. นายก อบต. 

เอกสาร/ 
แบบฟอร์ม 

1. ผู้ประสงค์จะขอลาเขียน
ใบลาและยื่นใบลาพร้อมแสดง
หลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่
ประสงค์จะลา และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) และยื่นใบลาที่
งานการเจ้าหนา้ที่หรืองาน
เลขานุการ 
 

    .- แบบใบลำฟื้นฟ ู
  สมรรถภำพด้ำนอำชีพ 
 
.- หลักสูตรเอกสำรอื่นๆ 

2. งานการเจ้าหน้าทีห่รืองาน
เลขานุการรับใบลา และ
ตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และสิทธิในการลา 
 

     

3. ผู้ขอลาเสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตการลา 
 

     

4. นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจพิจารณาหรือ
อนุญาตการลา หลักสูตรที่
ประสงค์จะลา แต่ครั้งหนึ่งไม่
เกิน 12 เดือน 

                                                                       
 
 
          

 Yes  
 
 
 

                    
No 

 

5. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แจ้งผู้
ขอลาฯ และผู้เกี่ยวข้องทราบ
พร้อมบันทึกข้อมูลการลา          
และเก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 
 

   
               
 
                  

  

6. กรณีมีเหตุพิเศษ สมควร
ยกเว้นการปฏิบัติตามที่ก าหนด
ไว้ให้น าเสนอ ก.อบต.จังหวัด
เพื่อพิจารณาเป็นรายๆ 
 

     

6. สรุปรายงานวันลาประจ าปี 
 
 

    .-  แบบสรุป 
    รำยงำนวันลำ 
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7.11 ค าอธิบาย (Flow Chart) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงคจ์ะขอลำไปฟื้นฟูสมรรถนะด้ำนอำชีพ เขียนใบลำ พร้อมแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่ประสงคจ์ะลำ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำม)ี และยื่นใบลำที่งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนปลัด อบต. 

ขั้นตอนที่ 2 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร รับใบลำพร้อมแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับหลักสูตรที่
ประสงคจ์ะลำ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) และตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสิทธิในกำรลำ 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ประสงคจ์ะขอลำ เสนอใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับจนถึงผู้มีอ ำนำจพิจำรณำหรือ
อนุญำตพร้อมแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลำ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) เพ่ือพิจำรณำอนุญำต 
และเม่ือได้รับอนุญำตแล้วจึงจะหยุดรำชกำรไปฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพได้ 

ขั้นตอนที่ 4 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจอนุญำตให้พนักงำนส่วนต ำบลทุกต ำแหน่งลำได้ครั้ง
หนึ่งไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลำ แต่ไมเ่กิน 12 เดือน 

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้รับอนุญำตแล้ว งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรืองำนเลขำนุกำร แจ้งผู้ขอลำ และผู้เกี่ยวขอ้ง
ทรำบ พรอ้มบันทึกข้อมูลกำรลำในทะเบียน และเก็บใบลำใส่แฟ้มวันลำ 

ขั้นตอนที่ 6 กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเว้นกำรปฏิบัติตำมที่ก ำหนดไว้ให้น ำเสนอ ก.อบต.จังหวัดเพ่ือ
พิจำรณำเป็นรำยๆ 

ขั้นตอนที่ 7 จัดท ำสรุปรำยงำนวันลำประจ ำปี ภำยในเดือนตุลำคมของปีงบประมำณถัดไป 
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