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เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๖ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2564
โดยที่เป็น การสมควรแก้ไ ขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
ประกอบกับเพื่อเป็น การส่งเสริม สนั บสนุน จูงใจ และสร้างขวัญกาลังใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมาตรา ๗๔ (9) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (9)
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2562 และมาตรา ๗๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๘๕ (10)
แห่ งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่ว นตาบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบีย บ ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง หรื อ หนัง สื อสั่ ง การอื่ นใด ซึ่ ง ขั ด หรื อแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5) (6) และ (7) ของข้อ 5 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้
พ.ศ. 2559
“(5) เงิน เพิ่มพิเศษสาหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(6) เงินเพิ่มสาหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ
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(7) เงิน รายการอื่น ที่มีกฎหมาย หรือระเบียบ กาหนดให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าตอบแทน หรือเงินเพิ่ม หรือเงินที่มีลักษณะ
เดียวกัน”
ข้อ 5 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 5 วรรคสอง ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
การก าหนดให้ เ งิ น ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น เป็ น รายจ่ า ยที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจจ่ า ยได้
พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา
และวิธีการจ่ายเงินตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริห าร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่นกาหนด แล้วแต่กรณี”
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

