
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการลาของผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการลาของคณะ

ผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบัน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน

จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ แหง
พระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ .ศ . ๒๕๔๒ และมาตรา  ๕  แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการลาของ

ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการลาของคณะผูบริหาร

ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีมีกําหนดไวแลวในระเบียบนี ้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และใหหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 

“ผูบริหารทองถิ่ น” หมายความว า  นายกองคการบริหารส วนจั งหวัด 
นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา นายกองคการบริหารสวนตําบล และใหหมายความรวมถึง
ตําแหนงผูบริหารทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 

“ผูชวยผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด รอง

                                                 
๑
 รก.๒๕๔๘/พ๗๙ง/๑๖/๘ กันยายน ๒๕๔๘ 
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นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี รองนายกเมืองพัทยา 
เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานท่ีปรึกษานายกเมืองพัทยา 
ท่ีปรึกษานายกเมืองพัทยา รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และใหความหมายรวมถึงตําแหนงท่ีกฎหมายกําหนดใหมีหนาท่ีชวยเหลือผูบริหาร
ทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 

“สมาชิกสภาทองถิ่น” หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และให
หมายความรวมถึงสมาชิกสภาทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 

 
ขอ ๕  เพื่อประโยชนแหงการลา ใหผูมีหนาท่ีชวยเหลือประธานสภาทองถิ่นตาม

กฎหมายหรือผูมีหนาท่ีชวยเหลือประธานสภาทองถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ังปฏิบัติตามระเบียบนี้
เชนเดียวกับสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 
ขอ ๖  ระเบียบนี้มิใหใชบังคับกับกรุงเทพมหานคร 
 
ขอ ๗  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
การลาปวย 

   
 

ขอ ๘  ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ผูใด
ประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอใบลากอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจําเปน จะเสนอ
หรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได 

ในกรณีมีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แต
เม่ือสามารถลงช่ือไดแลวใหรีบเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว 

 
ขอ ๙  การลาปวยตั้งแตสิบหาวันขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยของแพทยซ่ึงไดรับ

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบกับใบลา 
 
ขอ ๑๐  ในการพิจารณาอนุญาต แมการลาไมถึงกําหนดระยะเวลาซ่ึงจะตองมี

ใบรับรองแพทยตามขอ ๙ ถาผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตเห็นสมควรจะใหมีใบรับรอง
แพทย หรือสั่งใหผูลาไปรับการตรวจจากแพทยประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได 

 
หมวด ๒ 

การลากิจสวนตัวและการลาพักผอน 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๑  ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ผูใดจะ
ลากิจสวนตัวหรือลาพักผอน จะตองไดรับอนุญาตกอนจึงหยุดงานได เวนแตการลากิจสวนตัวนั้นมี
เหตุจําเปนและไมสามารถรอรับการอนุญาตไดทันจะเสนอใบลาแลวหยุดงานก็ได แตจะตองรีบ
ชี้แจงเหตุผลใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตทราบโดยเร็ว 

 
หมวด ๓ 

การลาคลอดบุตร 
   

 
ขอ ๑๒  ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ผูใด

ประสงคจะลาคลอดบุตร ใหเสนอหรือจัดสงใบลากอนหรือในวันท่ีลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อ
ในใบลาไดจะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว และ
มีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินคาปวยการคร้ังหน่ึงไดเกาสิบวัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย 

การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทอื่น ซ่ึงยังไมครบกําหนดวันลา
ประเภทนั้นใหถือวาการลาประเภทนั้นส้ินสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรต้ังแตวันเริ่มลา
คลอดบุตร 

 
หมวด ๔ 

การลาเขารับการเตรียมพล 
   

 
ขอ ๑๓  ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ผูใดท่ี

ไดรับหมายเรียกเขารับการเตรียมพล ใหย่ืนใบลาตอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตภายในย่ีสิบส่ี
ช่ัวโมง นับแตไดรับหมายเรียกเขารับการเตรียมพลเปนตนไป และใหไปเขารับการเตรียมพลตาม
วัน เวลาในหมายนั้นโดยไมตองรอคําส่ังอนุญาตแตอยางใด และเม่ือพนจากการเขารับการเตรียม
พลแลวและยังคงอยูในตําแหนงตามวาระ ใหรีบรายงานตัวตอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต 

 
หมวด ๕ 

การลาไปตางประเทศ 
   

 
ขอ ๑๔  ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ผูใด

ประสงคจะลาไปตางประเทศ ไมวากรณีใดใหเสนอผูวาราชการจังหวัด พรอมทั้งเหตุผลและความ
จําเปนประกอบกับการประเมินความคุมคาเพื่อสนับสนุนการพิจารณา และใหผูวาราชการจังหวัด
ส่ังอนุญาตตามท่ีเห็นสมควร 

 
หมวด ๖ 
การนับวันลา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

ขอ ๑๕  การนับวันลาใหนับตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการท่ีอยูในระหวางวัน
ลาประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย เวนแตการนับเพื่อประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวัน
ลาปวยที่มิใชวันลาปวยเนื่องจากผูนั้นไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติหนาท่ี วันลา
กิจสวนตัว และวันลาพักผอน ใหนับเฉพาะวันทําการ 

 
ขอ ๑๖  ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ท่ีถูก

เรียกกลับมาปฏิบัติงานในระหวางลานั้นใหถือวาการลาเปนอันส้ินสุดเพียงกอนวันเดินทางกลับ 
และวันปฏิบัติงานเริ่มตั้งแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป 

 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

ขอ ๑๗  การลาในลักษณะอยางเดียวกัน ซ่ึงมีระยะเวลาตอเนื่องกันใหนับเปน
การลาครั้งหนึ่ง 

 
ขอ ๑๘  ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ผูใดท่ี

ลาเดินทางไปกรุงเทพมหานคร และระหวางท่ีพํานักอยูในกรุงเทพมหานครมีความจําเปนจะตอง
ลาตออีก จะย่ืนใบลาตออธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นก็ได ถาไดรับอนุญาตแลวใหแจง
ผูวาราชการจังหวัดทราบ 

 
ขอ ๑๙  การลาของผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภา

ทองถ่ิน หากไดดําเนินการโดยชอบดวยระเบียบนี้ใหถือเปนวันปฏิบัติงาน 
การจายเงินคาปวยการหรือคาตอบแทนใหแกผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหาร

ทองถ่ิน หรือสมาชิกสภาทองถิ่น หากมีวันปฏิบัติงานต้ังแตย่ีสิบวันข้ึนไป ใหจายเงินคาปวยการ
หรือเงินคาตอบแทนเต็มเดือน แตถามีวันปฏิบัติงานนอยกวาย่ีสิบวันใหจายเงินคาปวยการหรือ
เงินคาตอบแทนลดลงตามสวน 

 
ขอ ๒๐  การลาทุกประเภทของผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือ

สมาชิกสภาทองถิ่น เวนแตการลาตามขอ ๑๔ ใหเปนอํานาจพิจารณาอนุญาตของผูดํารงตําแหนง 
ดังตอไปนี ้

(๑)  ผูวาราชการจังหวัด สําหรับผูบริหารทองถิ่นและประธานสภาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเมืองพัทยา 

(๒)  นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ สําหรับผูบริหาร
ทองถิ่นและประธานสภาทองถิ่นของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี 

(๓)  ประธานสภาทองถิ่น สําหรับสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละประเภท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  ผูบริหารทองถิ่น สําหรับผูชวยผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละประเภท 

 
ขอ ๒๑  การลาท่ีไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ใหนําระเบียบวาดวยการลาของ

ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประชา มาลีนนท 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพงษ/ผูจัดทํา 
๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


