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ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
วาดวยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน
และการจัดการกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑๑) (๑๔) มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการสงเสริม การจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
วาดวยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน และการจัดการ
กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
และมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบตั ิ ตลอดจนกําหนดแบบเอกสารตาง ๆ อีกทั้งใหเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณี
ที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ขอความทั่วไป
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตามพระราชบัญญัติสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการส งเสริม การจั ดสวัส ดิการสั งคมแหงชาติ
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
“คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ” หมายความว า คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ส ง เสริ ม
การจัดสวัสดิการสังคม
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“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
“กองบริหารกองทุน” หมายความวา กองบริหารกองทุน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
หมวด ๒
การบริหารกองทุน
ขอ ๕ กองทุ น มี วัต ถุป ระสงคเ พื่อ เป น ทุ น ใชจ ายในการส งเสริ ม การจัด สวั สดิ การสั งคม
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๖ กองทุน ประกอบดวย
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให
(๔) เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น
(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
เงินและดอกผล ตามวรรคหนึ่ง ไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน
หมวด ๓
คณะกรรมการบริหารกองทุน
ขอ
(๑)
(๒)
(๓)

๗ คณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปนรองประธานกรรมการ
ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนกรุงเทพมหานคร
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(๔) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวนหาคน ในจํานวนนี้ จะตองเปนผูแทนองคกร
สาธารณประโยชนอยางนอยสองคน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางนอยหนึ่งคน
(๕) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ เปนกรรมการ
และเลขานุการ
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุน มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อสนับสนุนองคการสวัสดิการสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม
หรือการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) รายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
หมวด ๔
การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
ขอ ๙ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปดบัญชี
เงินฝากที่กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณี เรียกวา “บัญชีกองทุนสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม”
ในการบริหารงานกองทุนใหมีประสิทธิภาพ ใหกองทุนสามารถเปดบัญชีเงินฝากไว ณ ธนาคาร
ที่เปนรัฐวิสาหกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ชื่อบัญชีเดียวกันกับวรรคหนึ่ง เพื่อใชจายตามแผนงาน
ประจําปได หรือภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ขอ ๑๐ ใหสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด เปดบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “เงิน กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด...”
ไวที่ธนาคารซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ เพื่อการเบิกจายเงินที่ไดรับการอนุมัติจากกองทุน
ขอ ๑๑ เงินที่ไดรับตามขอ ๖ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ในสวนกลาง ใหนําสงเขาบัญชีกองทุน
ที่เปดไว ณ ธนาคารในสวนกลาง ตามขอ ๙ วรรคสอง ภายในสามวันทําการ นับแตวันที่ไดรับเงิน
หากไดรับเงินในวันเดียวเกินกวาหนึ่งหมื่นบาท ใหนําฝากธนาคารในวันรุงขึ้นนับจากวันที่ไดรับเงิน
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ในสวนภูมิภาค ใหนําสงเขาบัญชีกองทุนที่เปดไว ณ ธนาคาร ตามขอ ๙ วรรคสอง ภายใน
สามวันทําการ นับแตวันที่ไดรับเงิน ถาวันใดไดรับเงินเกินกวาหนึ่งหมื่นบาท ใหนําสงโดยดวน อยางชา
ในวันทําการรุงขึ้น หรือใหนําสงสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ภายในระยะเวลาเชนเดียวกัน เพื่อนําเขาบัญชีกองทุนที่ฝากไวที่ธนาคารตอไป
ขอ ๑๒ การใช จายเงิ น กองทุ น ใหใ ช จา ยภายในวั ตถุป ระสงคขอ ๕ และต องไมขั ดกั บ
นโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมโดยใหจายได ดังตอไปนี้
(๑) จายอุดหนุนโครงการดานการจัดสวัสดิการสังคมที่มีผลตอการปองกัน การแกไขปญหา
และการพัฒนาสังคม
(๒) จายสมทบโครงการที่มีการดําเนินงานมาแลว โดยมีทุนอยูแลวบางสวน
(๓) จายใหแกโครงการที่ริเริ่มใหม
(๔) คาใชจายในการบริหารกองทุนตามความจําเปน
ขอ ๑๓ เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใหจัดทําประมาณการรายจายในการบริหาร
กองทุนประจําป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนใหความเห็นชอบ
ในกรณีที่คาใชจายจริงในการบริหารกองทุนสูงกวาวงเงินประมาณการรายจายประจําป ใหเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมภายในวงเงินที่กองทุนมีอยู เวนแตกองทุนมีเงิน
ไมเพียงพอ ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณาตอไป
ขอ ๑๔ ใหปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายสั่งจายเงินกองทุนตามที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนอนุมัติ
ขอ ๑๕ ใหกองบริหารกองทุน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
และสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เปนหนวยงานทําหนาที่ควบคุมรับผิดชอบการจายเงินของ
กองทุน
ขอ ๑๖ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการโดยอนุโลม หากไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการได ใหทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง
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หมวด ๕
การจัดหาผลประโยชนของกองทุน
ขอ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

๑๗ ใหนําเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชนได ดังตอไปนี้
ฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย
ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
ซื้อตราสารการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
หมวด ๖
การจัดการกองทุน

ขอ ๑๘ ใหกองบริหารกองทุน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
และสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จัดทําบัญชีของกองทุน ใหเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชี
ผังบัญชีม าตรฐาน และมาตรฐานรายงานการเงินสําหรับหนวยงานภาครัฐ ตามที่กระทรวงการคลัง
ประกาศกําหนด
ขอ ๑๙ ใหกองบริหารกองทุนนําขอมูลเกี่ยวกับการบัญชีของกองทุนเขาระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ขอ ๒๐ ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด และสํานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร ปดบัญชีและจัดทํารายงานการเงินของกองทุนสงใหกองบริหารกองทุนใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ
ใหกองบริหารกองทุนปดบัญชีและจัดทํารายงานการเงินของกองทุนใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน
นับแตวันสิ้นปงบประมาณ และสงรายงานการเงินของกองทุนใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจสอบ
และรับรอง พรอมทั้งสงสําเนารายงานการเงินของกองทุนใหกรมบัญชีกลางเพื่อทราบ และเมื่อสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินของกองทุนแลว ใหสงสําเนารายงานการเงิน
ดังกลาวใหกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณเพื่อทราบ
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ขอ ๒๑ ใหหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ดําเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินการบัญชี และการพัสดุของกองทุน ตามระเบียบนี้
แลวรายงานผลการตรวจสอบใหปลัดกระทรวงทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
สุวัจน ลิปตพัลลภ
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ

