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ผูเขียนไดรับขอคําถามจากเพื่อนรวมงานมาวา “ผูบังคับบัญชาสามารถไมอนุญาตการลา
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดหรือไม” ก็ตองขอบคุณสําหรับคําถาม ที่ใชจุด
ประกายใหกั บ บทความในเดื อนนี้ มากๆ นะคะ สํา หรับ ทา นผูอ านท านใดมี ขอ สงสั ยเกี่ ยวกั บ
ระเบียบ ขอกฎหมายอื่นๆ ก็สามารถสงเขาจดหมายสวนตัวของผูเขียนไดเลยคะ
เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความประสงคใชสิทธิลา ไมวาจะเปนการลา
ปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน ฯลฯ ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จนถึงผูมีอํานาจอนุญาตการลาตามแบบใบลา ซึ่งสํานักงาน ก.ค.ศ. ไดมีหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๔๒
ลงวั น ที่ ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๕ แจ ง ให นํ า ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการลาของ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาใชบังคับกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยอนุโลม และ
ไดกําหนดตารางผู มีอํานาจพิจ ารณาหรืออนุญาตการลาไวจ นกวา ก.ค.ศ. จะกําหนดระเบีย บ
ก.ค.ศ. วาดวยการลาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนการเฉพาะ
ตามตารางผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดกําหนดใหผูอํานวยการสถานศึกษา มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหนงในสังกัด สําหรับการลาดังตอไปนี้
๑. ลาปวยครั้งหนึ่งไมเกิน ๖๐ วัน
๒. ลากิจสวนตัวครั้งหนึ่งไมเกิน ๓๐ วัน
๓. ลาคลอดบุตร
๔. ลาชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
๕. ลาพักผอน
๖. ลาศึกษา, ฝกอบรมภายในประเทศ

และกําหนดใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหนงในสังกัด สําหรับการลาดังตอไปนี้
๑. ลาปวยครั้งหนึ่งไมเกิน ๑๒๐ วัน
๒. ลากิจสวนตัวครั้งหนึ่งไมเกิน ๔๕ วัน
๓. ลาคลอดบุตร
๔. ลาชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
๕. ลาพักผอน
๖. ลาศึกษา, ฝกอบรมภายในประเทศ
ประเด็นที่นาพิจารณา คือ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจพิจารณาหรือ
อนุญาตการลาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไดหรือไม พิเคราะห
แลวเห็นวา พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา ยอมแสดงใหเห็นวา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีฐานะเปน
ผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอีกชั้นหนึ่งดวย ซึ่งเมื่อ
พิจารณาประกอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
ตารางผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.
ศ. กําหนดใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ทุกตําแหนงในสังกัด” ยอมหมายรวมถึงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาบนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และที่สังกัดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตพื้นที่การศึกษาดวย ทําใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจพิจารณา หรือ
อนุญาตการลาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่อยูในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาไดนั่นเอง
นอกจากนี้ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการลาขอขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๘
วรรคทายไดกําหนดวา “ในกรณีที่ผูมีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไมอยู หรือไมสามารถ
ปฏิบัติราชการได และมีเหตุจําเปนเรงดวนไมอาจรอขออนุญาตจากผูมีอํานาจอนุญาตได ใหผูลา
เสนอหรือจัดสงใบลาตอผูมีอํานาจอนุญาตชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแลวใหแจง
ใหผูมีอํานาจอนุญาตตามระเบียบนี้ทราบดวย” เปนการยืนยันวาผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาซึ่งมีฐานะซึ่งเปนผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปจากผูอํานวยการสถานศึกษา มีอํานาจ
พิจ ารณา และอนุ ญาตการลาของข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึก ษาได
เพียงแตเมื่ออนุญาตการลาแลวตองแจงใหผูอํานวยการสถานศึกษาซึ่งเปนผูมีอํานาจอนุญาตการลา
ทราบเทานั้น

กล า วโดยสรุ ป แล ว เห็ น ว า ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป น ผู มี อํ า นาจ
พิ จ ารณา หรื อ อนุ ญ าตการลาของข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก ตํ า แหน ง ใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และทุกตําแหนงในสถานศึกษาที่อยูในสั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานั้นๆ ได
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