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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 

และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   
 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว 
ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน

นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 

                                                 
๑
 รก.๒๕๔๘/พ๓๕ง/๘/๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ 
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“ขอ ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือน เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนพิเศษ 
ตามบัญชีอัตราเงินคาตอบแทนทายระเบียบนี้ ต้ังแตวันเลือกต้ังหรือวันท่ีไดรับแตงต้ัง แลวแต
กรณี ท้ังน้ี โดยใหเร่ิมจายตามท่ีกําหนดไวในขอ ๙  

ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ไดรับ
เงินคาตอบแทนรายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินคาตอบแทนทายระเบียบนี้ ต้ังแตวันเลือกต้ัง วันท่ี
ไดรับแตงตั้งหรือวันที่ไดรับเลือก แลวแตกรณี ท้ังน้ี โดยใหเร่ิมจายตามท่ีกําหนดไวในขอ ๙ 

ใหเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือน
ตามบัญชีอัตราเงินคาตอบแทนทายระเบียบนี้ ต้ังแตวันท่ีไดรับแตงต้ัง ท้ังนี้ โดยใหเริ่มจายตามท่ี
กําหนดไวในขอ ๙” 

 
ขอ ๔  ใหยกเลิกความในขอ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“ขอ ๖  กรณีบุคคลตามขอ ๔ ไดรับเลือกต้ัง ไดรับเลือก หรือไดรับแตงต้ัง ใน
ระหวางเดือนหรือพนจากตําแหนงกอนสิ้นเดือน ใหจายเงินคาตอบแทนรายเดือน เงินคาตอบแทน
ประจําตําแหนงหรือเงินคาตอบแทนพิเศษของเดือนนั้นตามสวนของจํานวนวันท่ีมีสิทธิไดรับเงิน
ดังกลาว” 

 
ขอ ๕  ใหยกเลิกความในขอ ๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“ขอ ๙  ใหจายเงินคาตอบแทนตามบัญชีอัตราคาตอบแทนทายระเบียบนี้ ต้ังแต
วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป  

เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูกอนวันท่ีระเบียบ
นี้ใชบังคับใหจายเงินคาตอบแทนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี ้ตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง” 

 
ขอ ๖  นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวาระในวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ และไดรับเงิน



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 
 

คาตอบแทน ตามหลักเกณฑและอัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
คาตอบแทนประธานกรรมการบริหารสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหไดรับเงินคาตอบแทน สําหรับตําแหนงดังกลาวต้ังแตวันเลือกต้ัง วันท่ีไดรับเลือก 
หรือวันท่ีไดรับแตงต้ัง แลวแตกรณี โดยใหไดรับตามอัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบดังกลาว จนถึง
วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ 

 
 

ประกาศ ณ วันที ่๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ประชา มาลีนนท 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัชรินทร/ผูจัดทํา 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

 


