
หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการลาของผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  และสมาชิกสภาทองถิ่น 

พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการลาของคณะผูบริหารทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น  ประธานสภา  รองประธานสภาและสมาชิกสภาทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ใหเหมาะสม
และสอดคลองกับโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  
มาตรา  ๗๗  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการลาของผูบริหารทองถิ่น  
ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  และสมาชิกสภาทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการลาของคณะผูบริหารทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่น  ประธานสภา  รองประธานสภาและสมาชิกสภาทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัด

หรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  เมอืงพทัยา  

องคการบริหารสวนตําบล  และใหหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 
“ผูบริหารทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  นายก

เมืองพัทยา  นายกองคการบริหารสวนตําบล  และใหหมายความรวมถึงตําแหนงผูบริหารทองถิ่นอื่น 
ที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

“ผูชวยผูบริหารทองถิ่น”  หมายความวา  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  เลขานกุารนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด  ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  รองนายกเมืองพัทยา   เลขานุการนายกเมืองพัทยา  
ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา  ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา  ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา   
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และใหความหมายรวมถึง
ตําแหนงที่กฎหมายกําหนดใหมีหนาที่ชวยเหลือผูบริหารทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 

“สมาชิกสภาทองถิ่น”  หมายความวา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  สมาชกิสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเมืองพัทยา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และใหหมายความรวมถึงสมาชิก 
สภาทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 

ขอ ๕ เพื่อประโยชนแหงการลา  ใหผูมีหนาที่ชวยเหลือประธานสภาทองถิ่นตามกฎหมาย
หรือผูมีหนาที่ชวยเหลือประธานสภาทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังปฏิบัติตามระเบียบนี้เชนเดียวกับ
สมาชิกสภาทองถิ่น 

ขอ ๖ ระเบียบนี้มิใหใชบังคับกับกรุงเทพมหานคร 
ขอ ๗ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 
การลาปวย 

 

 

ขอ ๘ ผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  ผูใดประสงค 
จะลาปวยเพื่อรักษาตัว  ใหเสนอใบลากอนหรือในวันที่ลา  เวนแตในกรณีจําเปน  จะเสนอหรือจัดสง
ใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได 

ในกรณีมีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได  จะใหผูอื่นลาแทนก็ได  แตเมื่อสามารถ
ลงชื่อไดแลวใหรีบเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว 

ขอ ๙ การลาปวยต้ังแตสิบหาวันข้ึนไป  ตองมีใบรับรองแพทยของแพทยซ่ึงไดรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบกับใบลา 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๑๐ ในการพิจารณาอนุญาต  แมการลาไมถึงกําหนดระยะเวลาซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทย
ตามขอ  ๙  ถาผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตเห็นสมควรจะใหมีใบรับรองแพทย  หรือส่ังใหผูลา 
ไปรับการตรวจจากแพทยประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได 

หมวด  ๒ 
การลากิจสวนตัวและการลาพักผอน 

 
 

ขอ ๑๑ ผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  ผูใดจะลากิจสวนตัว
หรือลาพักผอน  จะตองไดรับอนุญาตกอนจึงหยุดงานได  เวนแตการลากิจสวนตัวนั้นมีเหตุจําเปน 
และไมสามารถรอรับการอนุญาตไดทันจะเสนอใบลาแลวหยุดงานก็ได  แตจะตองรีบชี้แจงเหตุผล 
ใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตทราบโดยเร็ว 

หมวด  ๓ 
การลาคลอดบุตร 

 
 

ขอ ๑๒ ผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  ผูใดประสงค 
จะลาคลอดบุตร  ใหเสนอหรือจัดสงใบลากอนหรือในวันที่ลา  เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได  
จะใหผูอื่นลาแทนก็ได  แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว  และมีสิทธิ 
ลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินคาปวยการคร้ังหนึ่งไดเกาสิบวัน  โดยไมตองมีใบรับรองแพทย 

การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทอื่น  ซ่ึงยังไมครบกําหนดวันลาประเภทนั้น   
ใหถือวาการลาประเภทนั้นส้ินสุดลง  และใหนับเปนการลาคลอดบุตรต้ังแตวันเร่ิมลาคลอดบุตร 

หมวด  ๔ 
การลาเขารับการเตรียมพล 

 
 

ขอ ๑๓ ผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  ผูใดที่ไดรับ
หมายเรียกเขารับการเตรียมพล  ใหย่ืนใบลาตอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตภายในย่ีสิบส่ีชั่วโมง  นับแต
ไดรับหมายเรียกเขารับการเตรียมพลเปนตนไป  และใหไปเขารับการเตรียมพลตามวัน  เวลาในหมายนั้น  
โดยไมตองรอคําส่ังอนุญาตแตอยางใด  และเมื่อพนจากการเขารับการเตรียมพลแลวและยังคงอยู 
ในตําแหนงตามวาระ  ใหรีบรายงานตัวตอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

หมวด  ๕ 
การลาไปตางประเทศ 

 
 

ขอ ๑๔ ผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  ผูใดประสงค 
จะลาไปตางประเทศ  ไมวากรณีใดใหเสนอผูวาราชการจังหวัด  พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปน
ประกอบกับการประเมินความคุมคาเพื่อสนับสนุนการพิจารณา  และใหผูวาราชการจังหวัดส่ังอนุญาต
ตามที่เห็นสมควร 

หมวด  ๖ 
การนับวันลา 

 
 

ขอ ๑๕ การนับวันลาใหนับตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยูในระหวางวันลา
ประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย  เวนแตการนับเพื่อประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาปวย
ที่มิใชวันลาปวยเนื่องจากผูนั้นไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่  วันลากิจสวนตัว  
และวันลาพักผอน  ใหนับเฉพาะวันทําการ 

ขอ ๑๖ ผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  ที่ถูกเรียกกลับมา
ปฏิบัติงานในระหวางลานั้นใหถือวาการลาเปนอันส้ินสุดเพียงกอนวันเดินทางกลับ  และวันปฏิบัติงาน
เร่ิมต้ังแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป 

เบ็ดเตล็ด 
 

 

ขอ ๑๗ การลาในลักษณะอยางเดียวกัน  ซ่ึงมีระยะเวลาตอเนื่องกันใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง 
ขอ ๑๘ ผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  ผูใดที่ลาเดินทางไป

กรุงเทพมหานคร  และระหวางที่พํานักอยูในกรุงเทพมหานครมีความจําเปนจะตองลาตออีก  จะย่ืนใบลา
ตออธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นก็ได  ถาไดรับอนุญาตแลวใหแจงผูวาราชการจังหวัดทราบ 

ขอ ๑๙ การลาของผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  หาก
ไดดําเนินการโดยชอบดวยระเบียบนี้ใหถือเปนวันปฏิบัติงาน 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

การจายเงินคาปวยการหรือคาตอบแทนใหแกผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือ
สมาชิกสภาทองถิ่น  หากมีวันปฏิบัติงานต้ังแตย่ีสิบวันข้ึนไป  ใหจายเงินคาปวยการหรือเงินคาตอบแทน
เต็มเดือน  แตถามีวันปฏิบัติงานนอยกวาย่ีสิบวันใหจายเงินคาปวยการหรือเงินคาตอบแทนลดลงตามสวน 

ขอ ๒๐ การลาทุกประเภทของผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  
เวนแตการลาตามขอ  ๑๔  ใหเปนอํานาจพิจารณาอนุญาตของผูดํารงตําแหนง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูวาราชการจังหวัด  สําหรับผูบริหารทองถิ่นและประธานสภาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนจังหวัด  เทศบาลนคร  เทศบาลเมืองและเมืองพัทยา 

(๒) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ  สําหรับผูบริหารทองถิ่นและ
ประธานสภาทองถิ่นของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  แลวแตกรณี 

(๓) ประธานสภาทองถิ่น  สําหรับสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แตละประเภท   

(๔) ผูบริหารทองถิ่น  สําหรับผูชวยผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภท 

ขอ ๒๑ การลาที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ใหนําระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ประชา  มาลีนนท 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 


