


๑. ยกเลกิระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ

พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๓๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

และกําหนดใหมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้นใหม

เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการปฏิบัติ

ราชการในปจจุบัน (ระเบียบฯ ขอ ๑ และขอ ๓)



๒๒..  ปรับปรุงบทนยิามปรับปรุงบทนยิาม  ((ระเบียบฯระเบียบฯ  ขอขอ  ๕๕))

๒๒..๑๑    คําวาคําวา  ““ปลัดกระทรวงปลัดกระทรวง””

เพิ่มความในบทนิยามคําวาเพิ่มความในบทนิยามคําวา  ““ปลัดกระทรวงปลัดกระทรวง””

ใหใหหมายความรวมถึงรองปลดักระทรวงผูเปนหัวหนาหมายความรวมถึงรองปลดักระทรวงผูเปนหัวหนา

กลุมภารกิจกลุมภารกิจดวยดวย  เพื่อใหสอดคลองกบัพระราชบัญญัตริะเบียบเพื่อใหสอดคลองกบัพระราชบัญญัตริะเบียบ

บริหารราชการแผนดนิบริหารราชการแผนดนิ  พพ..ศศ..  ๒๕๓๔๒๕๓๔  ซึง่แกไขเพิ่มเตมิโดยซึง่แกไขเพิ่มเตมิโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดนิพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดนิ  ((ฉบับที่ฉบับที่  ๕๕))

พพ..ศศ..  ๒๕๔๕๒๕๔๕  และกฎกระทรวงวาดวยกลุมภารกิจและกฎกระทรวงวาดวยกลุมภารกิจ  พพ..ศศ..  ๒๕๔๕๒๕๔๕  



๒.๒  คําวา “หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง”

ปรับปรุงความในบทนิยามคําวา “หัวหนา

สวนราชการขึ้นตรง” ใหหมายความวา หัวหนา

สวนราชการที่มีฐานะหรือไมมฐีานะเปนกรม

ซึ่งขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรดีวย

เชน กรณีเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน หรือ

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา



และหัวหนาสวนราชการที่มกีฎหมายกําหนดให

การปฏิบัติราชการขึ้นตรงหรืออยูภายใตการบังคับบัญชา

ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรอีีกดวย เชน กรณี

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)

ซึ่งเปนสวนราชการรูปแบบเฉพาะที่ไมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีฐานะ

เปนนิติบุคคล และอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี



๒.๓  คําวา “หัวหนาสวนราชการ”

๒.๓.๑  เพิ่มความในบทนิยามคําวา “หัวหนา

สวนราชการ” หมายความวา หัวหนาสวนราชการ

ซึ่งไมมีฐานะเปนกรมแตมีฐานะเปนอธิบดีดวย เพื่อให

สอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิม่เตมิ เชน กรณี
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติที่ไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐



๒.๓.๒  ตัดความในบทนิยามคําวา “หัวหนา

สวนราชการ” ในสวนที่กําหนดใหหมายความรวมถึง

นายกราชบัณฑิตยสถานดวยออก เพื่อใหสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔ และ

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

พ.ศ. ๒๕๔๕



๒.๔  ยกเลิกบทนิยามคําวา “องคการระหวาง

ประเทศ” “องคการตางประเทศ” และ “การไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ” โดยใหถือปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกากําหนด

หลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการซึ่งใหนับเวลา

ระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐



๓. ปรับปรุงขอบเขตการบังคับใชระเบียบนี้

แกขาราชการรวม ๔ ประเภท ไดแก ขาราชการพลเรือน

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการการเมือง และขาราชการตํารวจตามกฎหมาย

วาดวยตํารวจแหงชาติ  (ระเบียบฯ ขอ ๖ วรรคหนึ่ง)



๔. ปรับปรุงกรณีทีก่ระทรวง ทบวง กรม หรือ

สวนราชการทีเ่รียกชื่ออยางอื่นและมฐีานะเทียบเทากรม 

มีเหตุพิเศษซึ่งจะตองวางหลักเกณฑและขั้นตอน

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลาแตกตางจากที่ระเบียบกําหนด

ใหเสนอขออนุมัติคณะรฐัมนตรกีําหนดระเบียบ

เปนการเฉพาะได  ทั้งนี้  ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดวย

(ระเบียบฯ ขอ ๖ วรรคสอง)



๕. นํามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

 ๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ เรื่อง การพิจารณาปรับปรุง

จํานวนวันหยุดราชการอนุมัติตามมติคณะกรรมการ

กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีฯ ขอ ๓ ซึ่งเห็นควรวา 

ในการลาของขาราชการในชวงกอนและหลังวันหยุด

เพื่อใหมีวันหยุดตอเนื่อง ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจ

ตามความเหมาะสมและจําเปนที่จะอนุญาตใหลาได

โดยตองมิใหเสียหายแกการปฏิบัติราชการ มากําหนดไว

ในระเบียบนี้ (ระเบียบฯ ขอ ๘ วรรคหา)



๖. ปรับปรุงกรณีมีราชการจําเปน

ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตสามารถเรียกตัว

ขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหลารวม ๓ ประเภท ไดแก 

การลาไปชวยเหลือภริยาทีค่ลอดบุตร ลากิจสวนตัว

ซึ่งมิใชลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามขอ ๒๒ และ

ลาพักผอน ซึ่งไดหยุดราชการไปแลวแตยังไมครบ
กําหนด ใหกลับมาปฏิบัติราชการระหวางการลาได

(ระเบียบฯ ขอ ๑๐ วรรคสี่)



๗. เพิ่มกรณีสวนราชการนําระบบอิเล็กทรอนิกส

มาประยกุตใชในราชการ เพื่อใหขาราชการสามารถ

นําเสนอใบลา อนุญาตใหลา หรือยกเลกิวันลา สําหรับ

การลารวม ๓ ประเภท ไดแก การลาปวย การลาพักผอน 

หรือการลากิจสวนตัวซึ่งมิใชลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร

ตามขอ ๒๒ ผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่มคีวามปลอดภัย 

รัดกุม สามารถตรวจสอบตัวบุคคล และจัดเก็บขอมูล

เกี่ยวกับการลาดังกลาวแทนระบบการลาดวยใบลา

แบบกระดาษก็ได (ระเบียบฯ ขอ ๑๒ วรรคสอง)



๘. ปรับปรุงการกําหนดสิทธิในการไดรับเงินเดือน

ระหวางลา โดยกําหนดใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา

เกี่ยวกับการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ และ

เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ระเบียบฯ ขอ ๑๖)



๙. เพิ่มสิทธิการลาไปชวยเหลือภริยาทีค่ลอดบุตร

เปนการลาอีกประเภทหนึ่ง เพื่อใหขาราชการชายสามารถ

ลาไปชวยเหลือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายที่คลอดบุตร

ครั้งหนึ่งติดตอกันไดไมเกนิ ๑๕ วันทําการ

(ระเบียบฯ ขอ ๒๐)



๑๐. เพิ่มจํานวนวันลาพักผอนประจําปใหแก

ขาราชการที่ไปประจําการในตางประเทศในเมืองที่กําลัง
พัฒนาซึ่งตั้งอยูในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา และ
อเมรกิากลาง เมืองที่มีความเปนอยูยากลําบาก เมืองที่มี
ภาวะความเปนอยูไมปกติ และเมอืงที่มีสถานการณพิเศษ
อีก ๑๐ วันทําการ  แตทั้งนี ้มิใหสะสมวันลาพักผอน
ประจําปทีเ่พิ่มขึ้นและยังมิไดลารวมเขากับวันลาพักผอน
ประจําปของปถัดไป โดยใหปลัดสํานัก-นายกรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดรายชื่อเมืองดังกลาวอยางนอยปละครั้ง 
(ระเบียบฯ ขอ ๒๕)



๑๑. ปรับปรุงผูมีอํานาจอนุญาตการใหขาราชการ

ลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และดงูาน

ณ ตางประเทศ โดยใหหัวหนาสวนราชการยกเวน

ผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง 

แลวแตกรณี มีอํานาจพิจารณาอนุญาต เพื่อใหสอดคลองกับ

ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัตกิารใหขาราชการไปศกึษาฯ

ณ ตางประเทศ ตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย

การใหขาราชการไปศกึษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และ

ดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ระเบียบฯ ขอ ๓๓)



๑๒. ปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการลาไป

ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ เพื่อใหสอดคลอง

กับหลักเกณฑการใหขาราชการไปปฏบิัติงานในองคการ

ระหวางประเทศตามพระราชกฤษฎีกา กําหนด

หลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการซึ่งใหนับเวลา

ระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

(ระเบียบฯ ขอ ๓๔ – ขอ ๓๕)



๑๓. เพิ่มสิทธิการลาไปฟนฟูสมรรถภาพดาน

อาชีพเปนการลาอีกประเภทหนึ่ง โดยกําหนดใหสิทธิ

สําหรับขาราชการซึ่งไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บ

เพราะเหตุปฏบิัติราชการในหนาที่ หรือถูกประทุษราย

เพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ มสีิทธิลาไปเขารับการ

ฝกอบรมได ทั้งหลักสูตรเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพ

ที่จําเปนตอการปฏบิัติหนาที่ราชการหรือหลักสูตร

ที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ



สวนขาราชการซึ่งไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บ

หรือถูกประทษุรายเพราะเหตุอื่น ใหมีสิทธิลาไปเขารับ

การฝกอบรมไดเฉพาะหลักสูตรเกี่ยวกับการฟนฟู

สมรรถภาพที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ราชการเทานั้น

(ระเบียบฯ ขอ ๓๙ – ขอ ๔๐)



๑๔. ปรับปรุงตารางการลาของขาราชการ

รวม ๓ ประเภท (ตารางหมายเลข ๑ – หมายเลข ๓)

และแบบใบลาทายระเบียบฯ 


