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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยการกําหนดให�เงินประโยชน!ตอบแทนอ่ืนเป'นรายจ�าย 

ท่ีองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจจ�ายได� 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

โดยท่ีเป'นการสมควรกําหนดให�เงินประโยชน!ตอบแทนอ่ืนเป'นรายจ�ายท่ีองค!กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินอาจจ�ายได� 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง 

แห�งพระราชบัญญัติองค!การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๖๙ และ
มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๕ 
และมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค!การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว� ดังต�อไปนี้ 

 
ข�อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว�า“ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการกําหนดให�เงิน

ประโยชน!ตอบแทนอ่ืนเป'นรายจ�ายท่ีองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจจ�ายได� พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
ข�อ ๒๑  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป'นต�นไป 
 
ข�อ ๓  ให�ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให�มีอํานาจตีความ 

วินิจฉัยปEญหา กําหนดหลักเกณฑ!และวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการให�เป'นไปตามระเบียบนี้ 
 
ข�อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน” หมายความว�า องค!การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล 

และองค!การบริหารส�วนตําบล 
“พนักงานส�วนท�องถ่ิน” หมายความว�า ข�าราชการองค!การบริหารส�วนจังหวัด 

พนักงานเทศบาล พนักงานส�วนตําบล และข�าราชการหรือพนักงานซ่ึงได�รับการบรรจุและแต�งต้ังให�
ปฏิบัติราชการโดยได�รับเงินเดือนจากงบประมาณ หมวดเงินเดือนขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
และให�หมายความรวมถึงผู�ท่ีได�รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีจัดสรร
ให�แก�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

 
ข�อ ๕  ให�เงินประโยชน!ตอบแทนอ่ืนดังต�อไปนี้ ถือเป'นรายจ�ายท่ีองค!กรปกครองส�วน

ท�องถ่ินอาจจ�ายได� 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๕ ง/หน�า ๑๔/๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ 
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(๑) เงินโครงการเกษียณอายุก�อนกําหนดสําหรับพนักงานส�วนท�องถ่ิน 
(๒) เงินทุนการศึกษาสาหรับพนักงานส�วนท�องถ่ิน 
(๓) เงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�งท่ีมีเหตุพิเศษสําหรับพนักงานส�วนท�องถ่ิน 
(๔) เงินช�วยพิเศษ กรณีพนักงานส�วนท�องถ่ิน ผู�รับบํานาญ ลูกจ�าง และพนักงานจ�าง 

ถึงแก�ความตาย 
การจ�ายเงินประโยชน!ตอบแทนอ่ืนให�เป'นไปตามหลักเกณฑ! เง่ือนไข อัตรา และ

วิธีการจ�ายเงินประโยชน!ตอบแทนอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการกลางข�าราชการองค!การบริหารส�วนจังหวัด 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล คณะกรรมการ
ข�าราชการองค!การบริหารส�วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพนักงาน
ส�วนตําบลกําหนด 

 
ข�อ ๖  องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินใดได�จ�ายเงินประโยชน!ตอบแทนอ่ืนให�แก�

พนักงานส�วนท�องถ่ิน ผู�รับบํานาญ ลูกจ�าง และพนักงานจ�าง แล�วแต�กรณี ไปแล�วก�อนระเบียบนี้ใช�
บังคับ หากการดําเนินการดังกล�าวสอดคล�องและไม�เกินอัตราตามท่ีกําหนดไว�ในระเบียบนี้ ให�ถือว�า
การดําเนินการนั้นเป'นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณี ท่ี มีการจ�ายเ งินประโยชน!ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ ง เ กิน อัตรา ท่ี
คณะกรรมการตามข�อ ๕ กําหนด ให�เบิกได�ไม�เกินอัตราดังกล�าว 

 
ข�อ ๗  เงินทุนการศึกษาสาหรับพนักงานส�วนท�องถ่ินท่ีได�เบิกจ�ายไปแล�ว ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ!ว�าด�วยการต้ังงบประมาณเพ่ือให�ทุนการศึกษาขององค!กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ก�อนระเบียบนี้ใช�บังคับ หากการดําเนินการดังกล�าวสอดคล�องและไม�เกินอัตรา
ตามท่ีคณะกรรมการ ตามข�อ ๕ กําหนด ให�ถือว�าการดําเนินการนั้นเป'นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีท่ีมีการจ�ายเงินทุนการศึกษาสําหรับพนักงานส�วนท�องถ่ินตามวรรคหนึ่งเกิน
อัตราตามท่ีคณะกรรมการตามข�อ ๕ กําหนด ให�เบิกได�ไม�เกินอัตราดังกล�าว 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พลเอก อนุพงษ!  เผ�าจินดา 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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