
 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   

และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เสียใหม่ 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล  และองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๘๖  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล  และองค์การบริหารส่วนตําบล   
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
และเลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 



 หน้า   ๖ 
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ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปัญหา  กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการปฏิบัติ  เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  และเงินค่าตอบแทนพิเศษ  ตั้งแต่ 
วันเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับแต่งตั้งแล้วแต่กรณี 

ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือน  ตั้งแต่วันเลือกตั้ง  หรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง  แล้วแต่กรณี 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่ดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หรือเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนในตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  หรือเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  แล้วแต่กรณี  เม่ือประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หรือเลขานุการสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหน่งนั้นแล้ว  ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน 
รายเดือนสําหรับตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอีก 

ให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
ข้อ ๖ กรณีบุคคลตามข้อ  ๕  ได้รับเลือกตั้ง  หรือได้รับแต่งตั้ง  ในระหว่างเดือนหรือพ้นจาก

ตําแหน่งก่อนสิ้นเดือน  ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งและเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของเดือนนั้นตามส่วนของจํานวนวันที่มีสิทธิได้รับเงินดงักล่าว 

ข้อ ๗ ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการ 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๔  
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



รายไดของ

องคการบรหิาร คาตอบแทน เงินประจํา เงินตอบแทน รวม คาตอบแทน เงนิประจํา เงนิตอบแทน รวม

สวนตําบล รายเดือน ตําแหนง พเิศษ รายเดือน ตําแหนง พเิศษ

(ลานบาท) (บาท/เดือน) (บาท/เดือน) (บาท/เดือน) (บาท/เดือน) (บาท/เดือน) (บาท/เดือน) (บาท/เดือน) (บาท/เดือน)

เกิน ๕๐ ๒๒,๐๘๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒๖,๐๘๐ ๑๒,๑๔๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑๔,๑๔๐

เกิน ๒๕-๕๐ ๒๑,๑๒๐ ๑,๙๐๐ ๑,๙๐๐ ๒๔,๙๒๐ ๑๑,๖๑๐ ๙๕๐ ๙๕๐ ๑๓,๕๑๐
เกิน ๑๐-๒๕ ๒๐,๔๐๐ ๑,๗๕๐ ๑,๗๕๐ ๒๓,๙๐๐ ๑๑,๒๒๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๑๒,๙๘๐

เกิน ๕-๑๐ ๑๙,๖๘๐ ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐ ๒๒,๘๘๐ ๑๐,๘๒๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๑๒,๔๒๐

ไมเกิน ๕ ๑๘,๙๖๐ ๑,๔๕๐ ๑,๔๕๐ ๒๑,๘๖๐ ๑๐,๔๒๐ ๗๓๐ ๗๓๐ ๑๑,๘๘๐

รายไดของ

องคการ

บริหาร ประธานสภา รองประธาน สมาชิก เลขานกุาร เลขานกุาร

สวนตําบล องคการ สภาองคการ สภาองคการ นายกองคการ สภาองคการ

บรหิาร บริหาร บรหิาร บริหาร บริหาร

(ลานบาท) สวนตําบล สวนตําบล สวนตําบล สวนตําบล สวนตําบล

เกิน ๕๐ ๑๒,๑๔๐ ๙,๙๓๐ ๗,๙๒๐ ๗,๙๒๐ ๗,๙๒๐

เกิน ๒๕-๕๐ ๑๑,๖๑๐ ๙,๕๐๐ ๗,๕๖๐ ๗,๕๖๐ ๗,๕๖๐
เกิน ๑๐-๒๕ ๑๑,๒๒๐ ๙,๑๘๐ ๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐

เกิน ๕-๑๐ ๑๐,๘๒๐ ๘,๘๕๐ ๖,๘๘๐ ๖,๘๘๐ ๖,๘๘๐

ไมเกิน ๕ ๑๐,๔๒๐ ๘,๕๓๐ ๖,๖๓๐ ๖,๖๓๐ ๖,๖๓๐

                     เงินสะสม และเงนิอุดหนนุทุกประเภท) เปนฐานในการคิดอัตราคาตอบแทนในการจัดทํางบประมาณ

บัญชอีตัราคาตอบแทน

เงนิคาตอบแทนรายเดือน

(บาท/เดือน)

เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล เงนิคาตอบแทนรองนายกองคการบรหิารสวนตําบล

                     รายจายประจําป

หมายเหตุ  ๑. รายไดขององคการบรหิารสวนตําบล หมายถึงรายไดจรงิของปงบประมาณทีแ่ลวมา (ท้ังนีไ้มรวมเงนิกู 

                 ๒. องคการบรหิารสวนตําบลจะตองมงีบพฒันาในปถัด ๆ  ไป ไมนอยกวาปงบประมาณทีผ่านมา  


