
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการลาของผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการลาของคณะ

ผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบัน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน

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

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการลาของ

ผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการลาของคณะผูบริหาร

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และใหหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน 

“ผูบริหารทอง ถ่ิน” หมายความว า  นายกองคการบริหารส วนจั งหวัด 
นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา นายกองคการบริหารสวนตําบล และใหหมายความรวมถึง
ตําแหนงผูบริหารทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน 

“ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด รอง

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๗๙ ง/หนา ๑๖/๘ กันยายน ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รองนายกเมืองพัทยา 
เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา 
ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และใหความหมายรวมถึงตําแหนงที่กฎหมายกําหนดใหมีหนาที่ชวยเหลือผูบริหาร
ทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน 

“สมาชิกสภาทองถ่ิน” หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และให
หมายความรวมถึงสมาชิกสภาทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน 

 
ขอ ๕  เพ่ือประโยชนแหงการลา ใหผูมีหนาที่ชวยเหลือประธานสภาทองถ่ินตาม

กฎหมายหรือผูมีหนาที่ชวยเหลือประธานสภาทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งปฏิบัติตามระเบียบนี้
เชนเดียวกับสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 
ขอ ๖  ระเบียบนี้มิใหใชบังคับกับกรุงเทพมหานคร 
 
ขอ ๗  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
การลาปวย 

   
 

ขอ ๘  ผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูใด
ประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอใบลากอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจําเปน จะเสนอ
หรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได 

ในกรณีมีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได แต
เมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหรีบเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว 

 
ขอ ๙  การลาปวยตั้งแตสิบหาวันขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยของแพทยซึ่งไดรับ

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบกับใบลา 
 
ขอ ๑๐  ในการพิจารณาอนุญาต แมการลาไมถึงกําหนดระยะเวลาซึ่งจะตองมี

ใบรับรองแพทยตามขอ ๙ ถาผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตเห็นสมควรจะใหมีใบรับรอง
แพทย หรือส่ังใหผูลาไปรับการตรวจจากแพทยประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได 

 
หมวด ๒ 

การลากิจสวนตัวและการลาพักผอน 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๑  ผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูใดจะ
ลากิจสวนตัวหรือลาพักผอน จะตองไดรับอนุญาตกอนจึงหยุดงานได เวนแตการลากิจสวนตัวนั้นมี
เหตุจําเปนและไมสามารถรอรับการอนุญาตไดทันจะเสนอใบลาแลวหยุดงานก็ได แตจะตองรีบ
ช้ีแจงเหตุผลใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตทราบโดยเร็ว 

 
หมวด ๓ 

การลาคลอดบตุร 
   

 
ขอ ๑๒  ผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูใด

ประสงคจะลาคลอดบุตร ใหเสนอหรือจัดสงใบลากอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อ
ในใบลาไดจะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว และ
มีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินคาปวยการครั้งหนึ่งไดเกาสิบวัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย 

การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทอื่น ซึ่งยังไมครบกําหนดวันลา
ประเภทนั้นใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มลา
คลอดบุตร 

 
หมวด ๔ 

การลาเขารับการเตรียมพล 
   

 
ขอ ๑๓  ผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูใดที่

ไดรับหมายเรียกเขารับการเตรียมพล ใหย่ืนใบลาตอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตภายในยี่สิบสี่
ช่ัวโมง นับแตไดรับหมายเรียกเขารับการเตรียมพลเปนตนไป และใหไปเขารับการเตรียมพลตาม
วัน เวลาในหมายนั้นโดยไมตองรอคําส่ังอนุญาตแตอยางใด และเมื่อพนจากการเขารับการเตรียม
พลแลวและยังคงอยูในตําแหนงตามวาระ ใหรีบรายงานตัวตอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต 

 
หมวด ๕ 

การลาไปตางประเทศ 
   

 
ขอ ๑๔  ผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูใด

ประสงคจะลาไปตางประเทศ ไมวากรณีใดใหเสนอผูวาราชการจังหวัด พรอมทั้งเหตุผลและความ
จําเปนประกอบกับการประเมินความคุมคาเพ่ือสนับสนุนการพิจารณา และใหผูวาราชการจังหวัด
ส่ังอนุญาตตามที่เห็นสมควร 

 
หมวด ๖ 

การนับวันลา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

ขอ ๑๕  การนับวันลาใหนับตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยูในระหวางวัน
ลาประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย เวนแตการนับเพื่อประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวัน
ลาปวยที่มิใชวันลาปวยเนื่องจากผูนั้นไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ วันลา
กิจสวนตัว และวันลาพักผอน ใหนับเฉพาะวันทําการ 

 
ขอ ๑๖  ผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ที่ถูก

เรียกกลับมาปฏิบัติงานในระหวางลานั้นใหถือวาการลาเปนอันสิ้นสุดเพียงกอนวันเดินทางกลับ 
และวันปฏิบัติงานเริ่มตั้งแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป 

 
เบ็ดเตลด็ 

   
 

ขอ ๑๗  การลาในลักษณะอยางเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกันใหนับเปน
การลาครั้งหนึ่ง 

 
ขอ ๑๘  ผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูใดที่

ลาเดินทางไปกรุงเทพมหานคร และระหวางที่พํานักอยูในกรุงเทพมหานครมีความจําเปนจะตอง
ลาตออีก จะยื่นใบลาตออธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินก็ได ถาไดรับอนุญาตแลวใหแจง
ผูวาราชการจังหวัดทราบ 

 
ขอ ๑๙  การลาของผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกสภา

ทองถ่ิน หากไดดําเนินการโดยชอบดวยระเบียบนี้ใหถือเปนวันปฏิบัติงาน 
การจายเงินคาปวยการหรือคาตอบแทนใหแกผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหาร

ทองถ่ิน หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน หากมีวันปฏิบัติงานตั้งแตย่ีสิบวันขึ้นไป ใหจายเงินคาปวยการ
หรือเงินคาตอบแทนเต็มเดือน แตถามีวันปฏิบัติงานนอยกวาย่ีสิบวันใหจายเงินคาปวยการหรือ
เงินคาตอบแทนลดลงตามสวน 

 
ขอ ๒๐  การลาทุกประเภทของผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน หรือ

สมาชิกสภาทองถ่ิน เวนแตการลาตามขอ ๑๔ ใหเปนอํานาจพิจารณาอนุญาตของผูดํารงตําแหนง 
ดังตอไปนี ้

(๑) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับผูบริหารทองถ่ินและประธานสภาทองถ่ินของ
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเมืองพัทยา 

(๒) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ สําหรับผูบริหาร
ทองถ่ินและประธานสภาทองถ่ินของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณ ี

(๓) ประธานสภาทองถ่ิน สําหรับสมาชิกสภาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละประเภท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ผูบริหารทองถ่ิน สําหรับผูชวยผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละประเภท 

 
ขอ ๒๑  การลาที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ใหนําระเบียบวาดวยการลาของ

ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 

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

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัริาชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพงษ/ผูจดัทํา 
๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ 

 
สุกัญญา/แกไข 

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

 


