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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ .ศ .  ๒๕๓๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“เงินอุดหนุน”  หมายความว่า  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณอุดหนุน  ให้แก่หน่วยงาน

ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อให้ดําเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การ

บริหารส่วนตําบล 
“หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน”  หมายความว่า   
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
(๒) ส่วนราชการ  ได้แก่  ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(๓) รัฐวิสาหกิจ  ได้แก่  การไฟฟ้า  และการประปา 
(๔) องค์กรประชาชน  ได้แก่  องค์กรซึ่งเป็นการรวมของประชาชนที่จัดตั้งโดยถูกต้อง 

ตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย   
และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(๕) องค์กรการกุศล  ได้แก่  องค์กรทางศาสนา  หรือองค์กรซึ่ ง มีวัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อดําเนินงานการกุศลหรือบําเพ็ญสาธารณประโยชน์มิใช่การมุ่งแสวงหากําไรท่ีจัดตั้งโดยถูกต้อง 
ตามกฎหมาย  หรือระเบียบ  หรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับ 
เงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้   

(๑) โครงการท่ีจะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
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(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ ให้ เ งินอุดหนุนต้องได้ รับประโยชน์   
จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลัก   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดําเนินการเอง  และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน  
ให้นําโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  และตั้งงบประมาณไว้  
ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ห้ามจ่ายจากเงินสะสม  
ทุนสํารองเงินสะสม  หรือเงินกู้   

ข้อ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับ 
เงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้  
ดังนี้ 

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด    ไม่เกินร้อยละสิบ 
(๒) เทศบาลนคร     ไม่เกินร้อยละสอง 
(๓) เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล    ไม่เกินร้อยละสาม 
(๔) องค์การบริหารส่วนตําบล    ไม่เกินร้อยละห้า 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจะตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนเกินอัตราตามวรรคหน่ึง   

ให้ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายกรณีก่อนการตั้งงบประมาณ  โดยส่วนที่เกินจะต้องไม่เกิน 
หนึ่งเท่าของอัตราส่วนตามวรรคหน่ึง  และให้ระบุเหตุผลความจําเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
เพื่อประกอบการพิจารณา   

ข้อ ๖ กรณีที่เป็นภารกิจเฉพาะของรัฐวิสาหกิจซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจร้องขอให้รัฐวิสาหกิจดําเนินการ   
ตามโครงการที่อยู่ในภารกิจดังกล่าวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแจ้งให้รัฐวิสาหกิจจัดทํา
ประมาณการค่าใช้จ่ายส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
ตามข้อ  ๔  โดยถือว่าประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนตามข้อ  ๘  (๑)  
ทั้งนี้  ไม่นําเงินอุดหนุนดังกล่าวมานับรวมคํานวณอยู่ในอัตราส่วนตามข้อ  ๕ 

ข้อ ๗  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับ 
เงินอุดหนุนโดยใช้เงินอุดหนุนที่ได้รับในลักษณะที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการไว้   
เป็นการเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามนั้น  โดยให้แจ้งหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน
เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวโดยไม่ต้องมีเงินงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ   
เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน  ทั้งนี้  ไม่นําเงินอุดหนุนดังกล่าวมานับรวม
คํานวณอยู่ในอัตราส่วนตามข้อ  ๕ 
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ข้อ ๘ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินการภายใต้
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนซึ่งต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
ที่ขอรับเงินอุดหนุนตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  หรือข้อบังคับ  โดยแสดงเหตุผลความจําเป็น 
และรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการดังกล่าว 

(๒) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ  ยกเว้นกรณี
ตามข้อ  ๗  ต้องมีงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบเพื่อใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการขอรับ  
เงินอุดหนุน 

ข้อ ๙ เม่ืองบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  มีผลใช้บังคับแล้ว  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบ  โดยให้แจ้งห้ามดําเนินการ   
หรือก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนไปพร้อมกัน 

ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําบันทึกข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน  สําหรับ
องค์กรประชาชนและองค์กรการกุศลให้จัดทําบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าว  
ไม่น้อยกว่าสามคน  ทั้งนี้  ตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ข้อ ๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสถานะการเงินและการคลังของตน  หากมี
รายได้เพียงพอ  จึงจะพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนได้  โดยให้เบิกจ่าย 
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ตั้งไว้ในหมวดเงินอุดหนุน 

ข้อ ๑๑ การเบิกจ่ายเ งินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ให้ เ งินอุดหนุนให้ เ ป็นไป   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน   
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๑๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
โครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้   

ข้อ ๑๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และได้เบิกจ่ายเงินไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ   
โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๗๔  ลงวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๓  
เร่ือง  การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้งบประมาณ  หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๒๙๑๖  ลงวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๓  เร่ือง  แนวทาง 
การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๒๖๙๗  
ลงวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เร่ือง  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกีฬา  
ให้ถือว่าเป็นการให้เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้ 
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สําหรับกรณีที่ยังมิได้มีการเบิกจ่ายเงิน  ให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา  
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2) 

พ.ศ.  2563 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
มาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือหนังสือสั่งการอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้ 

ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกค านิยาม  “หน่วยงานที่ขอรับเงนิอุดหนนุ”  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
““หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน”  หมายความว่า 
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
(๒) ส่วนราชการ  ได้แก่  ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(๓) รัฐวิสาหกิจ  ได้แก่  การไฟฟ้า  การประปา  และองค์การจัดการน้ าเสีย 
(๔) องค์กรประชาชน  ได้แก่  องค์กรซึ่งเป็นการรวมของประชาชนที่จัดตั้งโดยถูกต้อง 

ตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(5) องค์กรทางศาสนาซึ่งจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับของหน่วยงาน
ของรัฐ  เช่น  วัด  มัสยิด 

(6) องค์กรการกุศล  ได้แก่  องค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือด าเนินงานการกุศลหรือบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์  มิใช่การมุ่งแสวงหาก าไรที่จัดตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับของหน่วยงาน
ของรัฐ  เช่น  มูลนิธิ  เหล่ากาชาดจังหวัด” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน  (1)  ของข้อ  4  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



“(๑)  โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  ห้ามมิให้อุดหนุนโครงการที่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน  
และโครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดเลี้ยงอาหาร  หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

ห้ามมิให้อุดหนุนหน่วยงานอื่นในการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  เว้นแต่จะอุดหนุน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ  7  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  7  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับ 
เงินอุดหนุนโดยใช้เงินอุดหนุนที่ได้รับในลักษณะที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการไว้  
เป็นการเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามนั้น 

ให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการและให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้อ  4  โดยถือว่าประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการเสนอโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนตามข้อ  8  (1)  โดยไม่ต้องมีเงินงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบเพ่ือใช้จ่าย 
ในการด าเนินการโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน  ทั้งนี้  ไม่น าเงินอุดหนุนดังกล่าวมานับรวมค านวณ  
อยู่ในอัตราส่วนตามข้อ  5” 

ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๘  หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะตอ้งด าเนินการภายใต้
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(1) เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนซึ่งต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  
ที่ขอรับเงินอุดหนุนตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  หรือข้อบังคับ  โดยแสดงเหตุผลความจ าเป็น 
และรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการดังกล่าว 

(๒) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการ   
ยกเว้นกรณีตามข้อ  7  ต้องมีงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบเพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินการ
โครงการขอรับเงินอุดหนุน  ในกรณีเป็นโครงการก่อสร้าง  ปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตามจ าแนก
งบประมาณ  ต้องมีงบประมาณสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของค่าใช้จ่ายโครงการ  เว้นแต่กรณี  
เป็นนโยบายรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย  ส่วนกรณีอื่น ๆ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ตามสถานะทางการคลัง 

(3) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต้องด าเนินการตามโครงการเอง  โดยไม่สามารถมอบหมาย
ให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนได้” 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ  ๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๙  เมื่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมมีผลใช้บังคับแล้ว  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบ  และห้ามหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน
ด าเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนไปพร้อมกัน  เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน  
หรือการอุดหนุนงบประมาณตามข้อ  7 

ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน  เว้นแต่กรณี
การขอรับเงินอุดหนุนตามข้อ  6  และข้อ  7  ส าหรับองค์กรประชาชน  องค์กรทางศาสนา  และองค์กร
การกุศลให้จัดท าบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามคน  
ทั้งนี้  ตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยก าหนด” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  9  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๓


