
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบกิจายเงินตอบแทนตาํแหนง และเงินอื่นๆ ใหแก กํานนั 

ผูใหญบาน แพทยประจําตาํบล สารวัตรกาํนัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง 
และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   
 

ดวยกระทรวงมหาดไทย เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายเงินตอบแทนตําเหนง และเงินอื่นๆ ใหแก กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล 
สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ และผูชวยผูใหญบานฝายปกครองเดิมเสีย
ใหมใหเหมาะสม 

 
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสาม  มาตรา  ๑๗  ทวิ  แหง

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ มาตรา ๒๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ . ๒๕๑๐ กระทรวงมหาดไทยดวยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลังจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน

ตอบแทนตําแหนง และเงินอื่นๆ ใหแก กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน 
ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ พ.ศ. ๒๕๔๖” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนตําแหนงและ

เงินอื่นๆ ใหแก กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายรักษา
ความสงบ และผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง พ.ศ. ๒๕๒๙ 

(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนตําแหนงและ
เงินอื่นๆ ใหแก กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายรักษา
ความสงบ และผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง ( ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนตําแหนงและ
เงินอื่นๆ ใหแก กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายรักษา
ความสงบ และผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๗๙ ง/หนา ๑๕/๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนตําแหนงและ
เงินอื่นๆ ใหแก กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายรักษา
ความสงบ และผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนตําแหนงและ
เงินอื่นๆ ใหแก กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายรักษา
ความสงบ และผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนตําแหนงและ
เงินอื่นๆ ใหแก กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายรักษา
ความสงบ และผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

(๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนตําแหนงและ
เงินอื่นๆ ใหแก กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายรักษา
ความสงบ และผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังอ่ืนๆ ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

 
ขอ ๔๒  เงินตอบแทนตําแหนง กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตร

กํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ใหจายตามอัตรา 
ดังนี ้

(๑) กํานัน ใหจายเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ผูใหญบาน ใหจายเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท 
(๓) แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวย

ผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ใหจายเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท 
 
ขอ ๕  เงินตอบแทนตําแหนงตามระเบียบนี้ ใหเร่ิมตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนงและ

ใหไดรับเงินตอบแทนในอัตราของแตละตําแหนง 
 
ขอ ๖  กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน

ฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ถาดํารงตําแหนงเกินกวาหนึ่งตาํแหนงใหมี
สิทธิไดรับเงินตอบแทนตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งแตเพียงตําแหนงเดียวที่มีเงินตอบแทนสูงกวา 

แพทยประจําตําบล ที่ดํารงตําแหนงแพทยประจําตําบลอื่นดวย ใหมีสิทธิไดรับ
เงินตอบแทนตําแหนงไมเกิน ๒ ตําบล 

 

                                                 
๒ ขอ ๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายตอบแทนตําแหนง 

และเงินอ่ืนๆ ใหแก กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และ
ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



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 ๗  การจายเงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล 
สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบใหเปนไป
ตามหลักเกณฑดังนี ้

ก. กํานัน 
(๑) กรณีลาออก ใหจายเพียงกอนวันที่ไดรับอนุญาตใหลาออก หรือเพียง

กอนวันที่ระบุในคําส่ังใหลาออก แลวแตกรณ ี
(๒) กรณียุบตําบลที่ปกครอง ใหจายเพียงกอนวันที่ระบุในคําส่ังหรือ

ประกาศยุบตําบล 
(๓) กรณีตองรับโทษทางอาญา โดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตความผิดลหุ

โทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ถาเปนกรณีที่มีคําส่ังใหพักหนาที่ไวกอน ใหจายเพียง
กอนวันที่ระบุในคําส่ังใหพักหนาที่ ถาไมมีคําส่ังใหพักหนาที่ใหจายเพียงกอนวันที่ศาลมีคํา
พิพากษา ถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหลงโทษที่หนักกวาจําคุก 

(๔) กรณีถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง ไลออกหรือปลดออก ถาเปนกรณี
ที่มีคําส่ังใหพักหนาที่ไวกอน ใหจายเพียงกอนวันที่ระบุในคําส่ังใหพักหนาที่ ถาไมมีคําส่ังใหพัก
หนาที่ใหจายเพียงกอนวันที่ระบุในคําส่ังไลออกหรือปลดออก จากตําแหนง 

(๕) กรณีถูกส่ังใหออก ใหจายเพียงกอนวันที่ระบุในคําส่ังใหออกจาก
ตําแหนง 

(๖) กรณีตองออกจากตําแหนงกํานัน แตไมตองออกจากตําแหนง
ผูใหญบานใหจายเงินตอบแทนตําแหนงให ในอัตราของผูใหญบาน 

(๗) กรณีกํานันซึ่งไมอยูในตําบลที่ปกครอง การจายเงินตอบแทนตําแหนง
ใหปฏิบัติตามขอ ๘ 

ข. ผูใหญบาน 
(๑) กรณีขาดคุณสมบัติหรือเขาลักษณะตองหามตามที่ระบุไวในกฎหมายวา

ดวยการปกครองทองที่ใหจายเพียงกอนวันที่ระบุในคําส่ังใหออก 
(๒) กรณีลาออก ใหจายเพียงกอนวันที่ไดรับอนุญาตใหลาออก หรือเพียง

กอนวันที่ระบุในคําส่ังใหลาออก แลวแตกรณ ี
(๓) กรณียุบหมูบานที่ปกครอง ใหจายเพียงกอนวันที่ระบุในคําส่ังหรือ

ประกาศยุบหมูบาน 
(๔) กรณีตองรับโทษทางอาญา โดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตความผิดลหุ

โทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ถาเปนกรณีที่มีคําส่ังใหพักหนาที่ไวกอน ใหจายเพียง
กอนวันที่ระบุในคําส่ังใหพักหนาที่ ถาไมมีคําส่ังใหพักหนาที่ใหจายเพียงกอนวันที่ศาลมีคํา
พิพากษา ถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหลงโทษที่หนักกวาจําคุก 

(๕) กรณีถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง ไลออกหรือปลดออก ถาเปนกรณี
ที่มีคําส่ังใหพักหนาที่ไวกอน ใหจายเพียงกอนวันที่ระบุในคําส่ังใหพักหนาที่ ถาไมมีคําส่ังใหพัก
หนาที่ใหจายเพียงกอนวันที่ระบุในคําส่ังไลออกหรือปลดออก จากตําแหนง 



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 
 

(๖) กรณีถูกส่ังใหออก ใหจายเพียงกอนวันที่ระบุในคําส่ังใหออกจาก
ตําแหนง 

(๗) กรณีตาย ใหจายเงินตอบแทนตําแหนงสําหรับเดือนที่ตายนั้นใหตลอด
ทั้งเดือน นอกจากนี้ใหจายเงินอีกสามเทาของเงินตอบแทนตําแหนงเดือนสุดทายเปนคาชวยเหลือ
ในการทําศพ 

(๘) กรณีหมดวาระ ใหจายจนถึงวันที่ครบวาระ 
ในกรณีที่ไดใชสิทธิขอรับเงินคาทําศพตามระเบียบอื่นแลว ก็ใหงดจายคาทําศพ

ตามระเบียบนี้ 
ค. แพทยประจําตําบลและสารวัตรกํานัน 
ใหจายเงินตอบแทนเชนเดียวกับการจายเงินตอบแทนกํานันที่ตองออกจาก

ตําแหนง 
ในกรณีแพทยประจําตําบลไดรับเงินตอบแทนตําแหนงหลายตําแหนง ตามขอ ๖ 

วรรคสอง ใหไดรับเงินเปนคาชวยเหลือในการทําศพจํานวนสามเทาของเงินตอบแทนตําแหนง
เดือนสุดทายเพียงตําแหนงเดียว 

ง. ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ 
ใหจายเงินตอบแทนเชนเดียวกับการจายเงินตอบแทนผูใหญบานเวนแตกรณอีอก

จากตําแหนง เมื่อผูใหญบานตองออกจากตําแหนง ใหจายเพียงกอนวันที่ระบุในคําส่ังใหออกจาก
ตําแหนง 

 
ขอ ๘  ผูใหญบานซึ่งไมอยูในหมูบานที่ปกครอง ถาไมไดปฏิบัติตามกฎหมายวา

ดวยการปกครองทองที่ ใหถือวาขาดจากราชการและไมใหจายเงินตอบแทนตามสวนจํานวนวันที่
ขาดแตถาไดปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวแลว ใหจายเงินตอบแทนตําแหนงไมเกินระยะเวลาสาม
เดือน 

 
ขอ ๙  ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ 

ซึ่งไมอยูในหมูบาน ถาไมไดแจงใหผูใหญบานทราบ ก็ใหถือวาขาดราชการและไมใหจายเงินตอบ
แทนตามสวนจํานวนวันที่ขาด แตถาไดแจงผูใหญบานทราบแลวใหจายเงินตอบแทนตําแหนงให
ไมเกินระยะเวลาสามเดือน 

 
ขอ ๑๐  กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน

ฝายปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ผูใดยังไมเคย
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อไดรับอนุมัติจาก
กระทรวงมหาดไทย ใหเดินทางไปประกอบพิธีดังกลาวแลว ใหจายเงินตอบแทนตําแหนงไดไม
เกินระยะเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน 

กํานัน ผูใหญบาน เมื่อไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดใหลาอุปสมบทหรือ
บรรพชาใหจายเงินตอบแทนตําแหนงไดไมเกินระยะเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน 



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 
 

 
ขอ ๑๑  การจายเงินตอบแทนกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตร

กํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบซึ่งถูกส่ังพักหนาที่ 
ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือนขาราชการผูถูกส่ังพักราชการโดยอนุโลม การสั่ง
จายใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด 

ผูถูกส่ังพักหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ถาตายไปกอนคดีหรือกรณีคดีถึงที่สุด ถาผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาและวินิจฉัยใหไดรับเงินตอบแทนตําแหนงระหวางพักหนาที่เทาใด ให
จายเงินตอบแทนตําแหนงตามที่วินิจฉัยนั้นจนถึงวันที่ถึงแกความตาย และใหจายเงินอีกสามเทา
ของเงินตอบแทนตําแหนงเดือนสุดทายเปนคาชวยเหลือในการทําศพ 

 
ขอ ๑๒  ใหกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวย

ผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตรโดยอนุโลมตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ทั้งนี้เฉพาะบุตรที่ศึกษาในระดับไมสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามญัและ
สามัญและสายอาชีพ 

 
ขอ ๑๓  การเบิกเงินชวยการศึกษาของบุตร เงินชวยเหลือในการทําศพใหปฏิบัติ

ตามระเบียบการเบิกจายเงินดังกลาวของขาราชการโดยอนุโลม 
 
ขอ ๑๔  การเบิกเงินตอบแทนประจําตําแหนงของกํานัน ผูใหญบาน แพทย

ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความ
สงบ ตามระเบียบนี้ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
ขอ ๑๕  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ ใหมีอํานาจ

ตีความและวินิจฉัยปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
วันมูหะมัดนอร  มะทา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายตอบแทนตําแหนง และเงินอื่นๆ ใหแก กํานัน 
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวย
ผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗๓ 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายตอบแทนตําแหนง และเงินอื่นๆ ใหแก กํานัน 
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวย
ผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผูจัดทาํ 
๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ 

 
                                                 

๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๕ ง/หนา ๒๙/๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๕๗ ง/หนา ๘/๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 


