
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   

(ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๔  (๙)  แห่งพระราชบญัญตัิองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๗  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม   
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๐๕  มาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๕  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”  ในข้อ  ๓  

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”  หมายความว่า  การส่งเสริมหรือช่วยเหลือบุคคล 
ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม  หรือการส่งเสริมพัฒนาบุคคล 
ให้มีความรู้   สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  หรือผู้ที่มีชื่ออยู่ ในทะเบียน 
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  ตามมติคณะรัฐมนตรี   

ข้อ ๔ ให้เพิ่มบทนิยามค าว่า  “เกษตรกร”  และค าว่า  “เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย”  ระหว่าง  
บทนิยามค าว่า  “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”  กับบทนิยามค าว่า  “โรคติดต่อ”  ในข้อ  ๓   
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“เกษตรกร”  หมายความว่า  ผู้ประกอบอาชีพ  ปลูกพืช  เลี้ยงปศุสัตว์  เลี้ยงสัตว์น้ า   
และท านาเกลือ  ท่ีมีรายชื่อเป็นเกษตรกรรายย่อย  และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  หรือสมาชิกในครัวเรือน
ของผู้ที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร  หรือเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์   
ของกรมปศุสัตว์  หรือทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของกรมประมง 

“เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย”  หมายความว่า  เกษตรกรผู้อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน   
มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ  มีชีวิตอย่างยากล าบาก  ขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐาน 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๖  กรณีเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ว่าจะมีการประกาศ
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉนิหรือไม่กต็าม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถ
ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น  โดยฉับพลันทันที  เพ่ือการด ารงชีพ  หรือบรรเทา  
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้า  หรือระงับสาธารณภัย  หรือเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน  หรือป้องกัน
ภยันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชน  ได้ตามความจ าเป็น  ภายใต้ขอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  โดยไม่ต้อง
เสนอคณะกรรมการพิจารณา 

ในกรณีการช่วยเหลือประชาชน  เพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย  หรือการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต  หรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  หรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  
ให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจ าเป็นต้องช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือจากหลักเกณฑ์  
การช่วยเหลือตามระเบียบนี้  ให้ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย  ก่อนให้การช่วยเหลือ” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๗ กรณีมีความจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพ่ือเยียวยาหรือฟ้ืนฟูหลังเกิด   
สาธารณภัย  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  ดังนี้ 

  (๑) กรณีมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ในพ้ืนที่เกิดภัย  ให้รายงานอ าเภอ  หรือจังหวัด  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพิจารณาน าเงินทดรองราชการ
เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

  (๒) กรณีมิได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ในพ้ืนที่เกิดภัย  ในการช่วยเหลือประชาชน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือ  ทั้งนี้  ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบนี้” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน  (ค)  ของ  (๒)  ของข้อ  ๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่าย  เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(ค)  ผู้แทนส่วนราชการ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด  ในกรณีคณะกรรมการ
ของเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง  และนายอ าเภอ  ในกรณีคณะกรรมการของเทศบาลต าบล  จ านวน  
ไม่เกิน  ๒  คน” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน  (ก)  ของ  (๓)  ของข้อ  ๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“(ก)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่ได้รับ
มอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  และ  (๒)  ของข้อ  ๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่าย  เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) ให้น ารายชื่อของประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนที่ส ารวจโดยหน่วยงานของรัฐ   
และรายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ  ๑๒  
และสถานที่กลาง  ตามข้อ  ๑๙  มาใช้ในการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ 

(๒) ปิดประกาศรายชื่อประชาชนตาม  (๑)  ที่จะได้รับความช่วยเหลือ  ณ  ส านักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานที่กลาง  และที่ท าการหมู่บ้าน  ชุมชนให้ทราบ  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน” 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๒ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  นอกจาก
กรณีการช่วยเหลือดา้นสาธารณภัยฉุกเฉิน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์
จะขอรับความช่วยเหลือ  ยื่นลงทะเบียนเพ่ือขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อเสนอคณะกรรมการตามข้อ  ๙ 

ในกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ  ในการช่วยเหลือประชาชน  ให้อยู่ในดุลพินิจ  
ของคณะกรรมการตามระเบียบนี้ที่จะพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ทั้งนี้  
ไม่เกินอัตราตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด”   

ข้อ ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  หมวด  ๔/๑  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายไดน้อ้ย  
และข้อ  ๑๒/๑  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“หมวด  ๔/๑ 
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มรีายได้นอ้ย 

 
 

ข้อ ๑๒/๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย   
ที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ  ในเรื่องดังต่อไปนี้” 

(ก) จัดหาหรือปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
(ข) การสนับสนุนอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปรับปรุงแหล่งน้ า 
(ค) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนด้านการเกษตร   
(ง) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด   
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การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  นอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  และประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ  
ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเสนอคณะกรรมการตามข้อ  9  
พิจารณา”   

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของข้อ  ๑๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน   

“(๒)  การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด   
หรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยอนุโลม” 

ข้อ ๑๓ ให้เพ่ิมความดังต่อไปนี้เป็น  (๔)  ของข้อ  ๑๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“(๔)  การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่าย
งบประมาณช่วยเหลือประชาชน  ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยอนุโลม” 

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๐  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๐ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้จ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ 
ตามข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๒/๑  และข้อ  ๑๓  ไประยะหนึ่งแล้วและคาดการณ์ได้ว่า  หากจะใช้
งบประมาณเพ่ือให้ความช่วยเหลือต่อไปอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการคลังในการบริหารหรือ  
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อ  
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป” 

ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๑  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๑ เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชน  ให้องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  
โดยให้ติดประกาศ  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานที่กลาง  และที่ท าการหมู่บ้าน  
และชุมชน” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  24  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒


