
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยรายจา่ยเกี่ยวกับทนุการศึกษาส าหรับนกัศึกษา  และการให้ความชว่ยเหลอืนักเรียน   

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา  และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  มาตรา  74  (9)  และมาตรา  76  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  มาตรา  69  และมาตรา  77  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  2496  มาตรา  67  (9)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2505  มาตรา  5  มาตรา  85  (10)  และมาตรา  88  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศกึษา
ส าหรับนักศึกษา  และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล   

และองค์การบริหารส่วนต าบล 
“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี   

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
“นักเรียน”  หมายความว่า  ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนระดับอนุบาล  ประถมศึกษา   

และมัธยมศึกษา 
“นักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเท่า 
“ผู้ยากจน”  หมายความว่า  ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน  มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ  

มีชีวิตอยู่อย่างยากล าบาก  และขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐาน   
“ผู้ด้อยโอกาส”  หมายความว่า  ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถด ารงชีวิต 

ได้เท่าเทียมกับผู้อื่น   
ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายจ่ายเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา   

หรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส  ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยค านึงถึงสถานะการเงินการคลัง   
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ข้อ 5 ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  เห็นควรให้มีรายจ่ายตามข้อ  4  ในปีงบประมาณใด  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณนั้น  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(1) ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับเป็นทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือไว้ใน 
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ 

(2) ให้ตั้งงบประมาณตาม  (1)  ได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้  ดังนี้ 

 (ก) รายได้จริงไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละสาม  แต่ไม่เกิน  
หนึ่งล้านบาท   

 (ข) รายได้จริงเกินห้าสิบล้านบาท  แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท  ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน
ร้อยละสองจุดห้า  แต่ไม่เกินสามล้านบาท 

 (ค) รายได้จริงเกินสองร้อยล้านบาทขึ้นไป  ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละสอง   
แต่ไม่เกินห้าล้านบาท 

ข้อ 6 นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา  และนักเรียนที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ 
อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(1) เป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระยะเวลาติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(2) เป็นนักศึกษาหรือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส   
ข้อ 7 ให้นักศึกษา  นักเรียน  หรือผู้ปกครอง  ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลือ

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  ยื่นค าขอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งค าขอตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน  
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ
ตามระเบียบนี้ 

ให้ปิดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือตามวรรคสอง  ณ  ส านักงาน
หรือที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และที่ท าการหมู่บ้าน  ชุมชน  ให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
สิบห้าวันท าการ 

ข้อ 8 การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส  ต้องเป็นการศึกษา
ในหลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  แต่ต้องไม่สูงกวา่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ข้อ 9 นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส  ที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ   
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ข้อ 10 ค่าใช้จ่ายส าหรับทุนการศึกษา  ให้เบิกจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าเล่าเรียน  
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าบ ารุง  ค่าหน่วยกิต  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา   
ตามอัตราที่สถาบันการศึกษาก าหนด  แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสามหมื่นสามพันบาทต่อคน 

ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการศึกษา
ของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส  ดังนี้ 

(1) ระดับเด็กเล็ก  ระดับเด็กอนุบาล  และระดับประถมศึกษา  ไม่เกินภาคการศึกษาละ 
หนึ่งพันบาทต่อคน  แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสองพันบาทต่อคน 

(2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ไม่เกินภาคการศึกษาละสองพันบาทต่อคน  แต่ไม่เกิน 
ปีการศึกษาละสี่พันบาทต่อคน 

(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ไม่เกินภาคการศึกษาละสามพันบาทต่อคน  
แต่ไม่เกินปีการศึกษาละหกพันบาทต่อคน 

ข้อ 12 ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษายืมเงินเพ่ือจ่ายให้แก่นักศึกษา  
ที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา  และให้น าใบส าคัญรับเงินมาเป็นหลักฐานส่งใช้เงินยืม  รวมทั้งให้ติดตาม
ใบเสร็จรับเงินของสถาบันการศึกษาจากผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษามาประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินด้วย 

ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยืมเงินเพ่ือจ่ายให้แก่นักเรียน  
ที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ  และให้นักเรียนหรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อในใบส าคัญรับเงินเพ่ือเป็นหลักฐาน  
ส่งใช้เงินยืม   

ข้อ 13 การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน  นักศึกษา  และผู้ด้อยโอกาส  ที่ยังด าเนินการ  
ไม่แล้วเสร็จก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ข้อ 14 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบยีบนี้  และให้มีอ านาจตีความ  วินิจฉัยปญัหา  
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ก าหนด 
ในวรรคหนึ่ง  ให้ขอท าความตกลงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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