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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ 
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 

และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหารใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว 
ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน

นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 

ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนประธาน

กรรมการบริหารสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร พ.ศ. ๒๕๓๘ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนประธานกรรมการบริหารสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหาร และเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๗/พ๑๑๙ง/๒๓/๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ 
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ขอ ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือน เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนพิเศษ ตาม
บัญชีอัตราเงินคาตอบแทนทายระเบียบนี ้ท้ังน้ี โดยใหเริ่มจายตามที่กําหนดไวในขอ ๙ 

ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ไดรับ
เงินคาตอบแทนรายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินคาตอบแทนทายระเบียบนี้ ท้ังนี ้โดยใหเร่ิมจาย
ตามที่กําหนดไวในขอ ๙ 

ใหเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือน
ตามบัญชีอัตราเงินคาตอบแทนทายระเบียบนี้ ตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง ท้ังนี ้โดยใหเร่ิมจายตามท่ี
กําหนดไวในขอ ๙ 

 
ขอ ๕  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เม่ือไดรับเงินคาตอบแทนสําหรับตําแหนงดังกลาวแลวไมมีสิทธิไดเงินคาตอบแทน
สําหรับตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอีก 

 
ขอ ๖  กรณีบุคคลตามขอ ๔ ไดรับประกาศผลการเลือกตั้งหรือไดรับแตงตั้งใน

ระหวางเดือนหรือพนจากตําแหนงกอนสิ้นเดือน ใหจายเงินคาตอบแทนรายเดือน เงินคาตอบแทน
ประจําตําแหนง หรือเงินคาตอบแทนพิเศษ ของเดือนนั้นตามสวนของจํานวนวันที่มีสิทธิไดรับเงิน
ดังกลาว 

 
ขอ ๗  ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินคาตอบแทนประเภท

คาเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมของสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนรายครั้งเฉพาะครั้งที่มา
ประชุมครั้งละสองรอยบาท 

ถาในวันหนึ่งมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหลายครั้ง ใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินคาตอบแทนประเภทคาเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว 

 
ขอ ๘  ในวาระเริ่มแรกนับแตวันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยนี้ใชบังคับสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบลใดซึ่งดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล เมื่อไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนและเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
สําหรับตําแหนงดังกลาวแลว ไมมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหนงสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลอีก และใหเลขานุการคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดรับเงิน
คาตอบแทนรายเดือนในตําแหนงเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 
ขอ ๙  ใหเริ่มจายเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก

องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
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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 
 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบนี้ ต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๔๗ เปนตนไป 

 
ขอ ๑๐  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี ้และใหมีอํานาจ

ตีความวินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โภคิน  พลกุล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 



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 
 

บัญชีอัตราเงินคาตอบแทน 
   

 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 



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 
 

คําช้ีแจงเหตุผล 
ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 

และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/พิมพ 
๘ มีนาคม ๒๕๔๘ 

ธัญกมล/ศุภสรณ/ตรวจ 
๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ 

A+B 
 


