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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการกํากับ ดูแล ตรวจสอบการดําเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน
การใช้จ่ายเงินขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑๖) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญ ญั ติส่งเสริมการจั ด
สวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคมแห่งชาติ
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ว่า ด้ว ยการกํา กับ ดู แ ล ตรวจสอบการดํ าเนิน งาน หลั กเกณฑ์แ ละวิ ธีก ารรายงานการใช้ จ่า ยเงิ น
ขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้ว ย
การกํากับดูแ ล ตรวจสอบการดําเนิน งาน หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการใช้จ่ายเงินขององค์กร
สาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๔ องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนต้องดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
โครงการตามที่ได้ให้ไว้ในการยื่นคําขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน
ข้อ ๕ องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมต้องดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการที่ได้ยื่นในการขอรับเงินอุดหนุน
จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้วย
องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนจะนําเงิน ที่ได้รับจากกองทุน ส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมไปใช้จ่ายนอกเหนือจากแผนงาน โครงการนั้นมิได้
เมื่อองค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนได้ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการเสร็จแล้ว
หากมีเงินที่ได้รับการอุดหนุนเหลืออยู่ให้คืนเงินนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ โดยนํา
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม หรือจะขอแก้ไขเพิ่มเติมแผนงาน โครงการเพื่อดําเนินการ
ตามจํานวนเงินที่เหลืออยู่นั้นก็ได้
ข้อ ๖ การแก้ ไขเพิ่ม เติม แผนงาน โครงการขององค์ ก รสาธารณประโยชน์ ห รือ องค์ ก ร
สวัสดิการชุมชน ตามข้อ ๕ วรรคสาม ให้เ ป็น ไปตามมติข องที่ประชุม คณะกรรมการดํา เนิน งาน
ขององค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนนั้น โดยต้องไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลัก
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ของแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติและแจ้งให้สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครหรือสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแล้วแต่กรณีพิจารณาเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
อนุมัติหรือตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมายให้อนุมัติแล้วแจ้งผลให้องค์กรสาธารณประโยชน์
หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนทราบโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๗ ให้องค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนรายงานผลการปฏิบัติงาน
และหรือรายงานการใช้จ่ายเงิน ที่ได้รับ อุด หนุน จากกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัส ดิการสัง คมตามแบบ
ที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กําหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนมีนาคม
และวันสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี
กรณีองค์ก รสาธารณประโยชน์หรือองค์ กรสวัสดิก ารชุมชนที่ได้รับเงิ น อุด หนุน จากกองทุ น
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและมีระยะเวลาดําเนินการไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้รายงานภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันเสร็จสิ้นโครงการ โดยในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครให้ส่งรายงานต่อสํานักพัฒนาสังคม
กรุง เทพมหานคร ในเขตท้องที่อื่น ให้ส่ง รายงานต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์
จังหวัดแห่งท้องที่นั้น
องค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนจะส่ง รายงานด้ว ยตนเองหรือส่ง โดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้
ให้สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
แล้วแต่กรณี ส่งรายงานดังกล่าวต่อสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ข้อ ๘ ในการกํ ากั บ ดู แ ลและตรวจสอบการดํา เนิน งานขององค์ ก รสาธารณประโยชน์
หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คําปรึกษา แนะนําถึงหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์
หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนที่ถูกต้องและสอดคล้องกับพระราชบัญ ญัติส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) มีหนังสือแจ้งให้องค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนนั้นชี้แจงข้อเท็จจริง
หรือความเห็นในการปฏิบัติงานหรือส่งผู้แทนมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่น
มาประกอบการพิจารณาภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๓) มีหนังสือแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ส่งวัตถุ
เอกสารหรือพยานเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นประกอบการพิจารณา
ข้อ ๙ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่ใดได้กระทําการกํากับ ดูแลและตรวจสอบองค์กร
สาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ทําบันทึกเป็น
หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสํานักพัฒนาสังคม กรุง เทพมหานครหรือสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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ข้อ ๑๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๘ ให้องค์กรสาธารณประโยชน์
องค์กรสวัสดิการชุมชนหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ ๑๑ เอกสารหลักฐานเกี่ย วกับการรับจ่ายเงิ น ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ส่งเสริ ม
การจัดสวัสดิการสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี
ข้อ ๑๒ ให้ ป ลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการ
ตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

