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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล  (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2566 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน  
ของเทศบาล  เพ่ือให้การจัดตั้งชุมชนและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  50  มาตรา  53  มาตรา  56  มาตรา  67  (9)  มาตรา  69   
และมาตรา  77  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้   

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล   
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2566” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  5  วรรคหนึ่ง  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล  พ.ศ.  2564  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   
“ข้อ  5  ในเขตเทศบาลใด  หากเทศบาลเห็นเป็นการสมควรจะจัดตั้งเป็นชุมชนก็ได้    

โดยท าเป็นประกาศเทศบาล  ในประกาศนั้นให้ระบุชื่อชุมชนและบริเวณพ้ืนที่หรือเขตชุมชนด้วย   
ทั้งนี้  การจัดตั้งชุมชนให้ค านึงถึงความหนาแน่นของประชาชนประกอบด้วย  โดยอาจยึดตามแนวเขต 
การปกครองหมู่บ้านเดิมก่อนการจัดตั้งหรือการยกฐานะเทศบาลก็ได้” 

ข้อ 4 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้  เป็นวรรคสามของข้อ  6  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล  พ.ศ.  2564   

“กรรมการในคณะกรรมการชุมชนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน  โดยให้ได้รับเฉพาะ 
ในเดือนที่ได้เข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้  การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนแนบท้าย
ระเบียบนี้  โดยให้ค านึงถึงฐานะทางการเงินการคลังประกอบด้วย”   

ข้อ 5 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  13  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มีนาคม   ๒๕๖๖



 
บัญชีอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล 

แนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2566 
 

รายได้ของเทศบาล  

(ล้านบาท) 

อัตราค่าตอบแทน 
 (บาท/เดือน) 

ประธาน กรรมการ 
เกิน 100 1,250 1,000 

เกิน 50 - 100  1,000 800 

ไม่เกิน 50 750 600 

หมายเหตุ: ในกรณีการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล  
ให้ใช้ยอดรวม เฉพาะรายได้จัดเก็บเองและภาษีจัดสรร ตามงบการเงินประจ าปี (งบแสดงผลการด าเนินงาน 
ที่จ่ ายจากเงินรายรับ) ของปี งบประมาณที่ แล้วมาที่ ได้ปิดบัญชีแล้ว เป็นฐานในการค านวณอัตรา 
เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล 

 
 



ระ เบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคณะกรรมการชมุชนของเทศบาล (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2566 

ประธานกรรมการ 1,250 บาท

               กรรมการ 1,000 บาท

ประธานกรรมการ 1,000 บาท

              กรรมการ     800 บาท

ประธานกรรมการ     750 บาท

              กรรมการ     600 บาท

สาระสาํคัญ

 การกําหนดค่าตอบแทน  
 คณะกรรมการชมุชน

กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น กระทรวงมหาดไทย

ให้ได้รบัเฉพาะเดือนที�มกีาร
เขา้รว่มประชมุ โดยมอีตัรา ดังนี�

ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่มที� 140 ตอนพิเศษที� 74 ง มผีลบงัคับใชว้นัที� 30  มนีาคม 2566

การจัดตั�งชมุชน การกําหนดค่าตอบแทน
เทศบาลทุกแห่งสามารถ
จัดตั�งชมุชนได้ ตามเห็นสมควร
โดยให้คํานึงถึงความหนาแน่น
ของประชาชนประกอบด้วย

กําหนดค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการชมุชนเป�นรายเดือน  การจัดตั�งชมุชน

ระเบยีบเดิม 
จัดตั�งชมุชนได้เฉพาะ
ในเขตเทศบาลที�ไมม่กํีานัน
และผูใ้หญ่บา้น

ระเบยีบเดิม 
ไมม่กีารกําหนด

เทศบาลรายได้
เกิน 100 ล้านบาท

เทศบาลรายได้
เกิน 50-100 ล้านบาท

เทศบาลรายได้
ไม่เกิน 50 ล้านบาท

ระ เบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคณะกรรมการชมุชน
ของเทศบาล (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2566 

ความแตกต่าง
กับระเบียบเดิม

การคํานวณรายได้
เพื�อกําหนดค่าตอบแทน

ให้ใชย้อดรวม เฉพาะรายได้จัดเก็บเอง
และภาษีจัดสรร ตามงบการเงนิประจําป� 
ของป�งบประมาณที�แล้วมาที�ได้ป�ดบญัชแีล้ว
เป�นฐานในการคํานวณอตัราเงนิค่าตอบแทน
ในการตั�งงบประมาณ
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