เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ง

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๔๙

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน การรายงานสถานะการเงินและ
การบริหารกองทุน และการควบคุมการใชจายเงินของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑๐) (๑๒) และ (๑๓) แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติจึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน การรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน และการควบคุม
การใชจายเงินของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
อีกทั้งใหเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ และมีอํานาจกําหนด
หลักเกณฑ ขั้นตอนในการยื่นคําขอ และวิธีปฏิบัติตาง ๆ ตลอดจนกําหนดแบบเอกสารเพื่อใหเปนไป
ตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ขอความทั่วไป

ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ง

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๔๙

“คณะกรรมการประเมินผล” หมายความวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของกองทุน
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
“องคการสวัสดิการสังคม” หมายความวา หนวยงานของรัฐที่ดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการ
สังคมและองคกรสาธารณประโยชน
“องคกรสาธารณประโยชน” หมายความวา องคกรภาคเอกชนที่ไดรับการรับรองใหดําเนินงาน
ดานการจัดสวัสดิการสังคม ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๒
การพิจารณาอนุมัติการจายเงิน

ขอ ๕ คาใชจายตามระเบียบนี้ ประกอบดวย
(๑) โครงการดานการจัดสวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคม ซึ่งโครงการที่จะขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนตองมีลักษณะเปนโครงการดานการจัดสวัสดิการสังคมที่มีผลตอการปองกัน
แกไขปญหาและพัฒนาสังคม ดังตอไปนี้
(ก) เปนโครงการที่มีผลตอบุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่งอยูในสภาวะยากลําบากหรือที่จําตอง
ไดรับความชวยเหลือ เชน เด็ก เยาวชน คนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส
ผูถูกละเมิดทางเพศ หรือกลุมบุคคลอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
(ข) เปนโครงการดานการสงเสริม การพัฒนา การสงเคราะห การคุมครอง การปองกัน
การแกไข และการบําบัดฟนฟู เปนตน
(ค) เปนโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาหรือการใหบริการเกี่ยวของกับสาขาใดสาขาหนึง่
ตามความจําเปน และเหมาะสม เชน การบริการทางสังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย
การฝกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการ และกระบวนการยุติธรรม เปนตน
(๒) คา ใชจ า ยตามโครงการด านการปฏิบั ติ งานดา นการจัด สวัส ดิ การสัง คมขององคก าร
สวัสดิการสังคม ซึ่งโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ง

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๔๙

(ก) การจัดทําแผน การรวบรวมขอมูล ศึกษา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับงานสงเสริ ม
การจัดสวัสดิการสังคม
(ข) การประสานงาน เผยแพรแ ละประชาสัมพัน ธ งานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการสังคม
(ค) การรวมมือและประสานงานระหวางราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหาร
สวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองคการสวัสดิการสังคม ตลอดจนองคกรอืน่
ในการจัดสวัสดิการสังคมตามที่กฎหมายกําหนด
(ง) การติดตามและประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ตามแผนพัฒ นางานสวัส ดิการสั งคมของ
องคการสวัสดิการสังคม
(จ) การดําเนิน การและสนับสนุนใหมีการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมของ
องคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห และอาสาสมัคร ใหเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
กําหนดรวมทั้งดําเนินการเพื่อใหมีการพัฒนาดานวิชาการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกรสาธารณประโยชน
(ฉ) การพัฒนามาตรฐานและการใหการรับรองการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคม
ขององคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห และอาสาสมัคร ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(ช) กํากับ ดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรสาธารณประโยชนใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(ซ) การจัด ทํา ทะเบี ยนกลางเกี่ย วกั บองคก ารสวั สดิ การสัง คม นัก สังคมสงเคราะห
อาสาสมัคร และผูรับบริการสวัสดิการสังคม
(ฌ) การจัดฝกอบรมนักสังคมสงเคราะหและอาสาสมัคร รวมทั้งบุคลากรอื่นตามความจําเปน
(ญ) การใชจายในงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการ
ประเมินผล และคณะอนุกรรมการ
(๓) คาใชจายในการจัดหารายไดเขากองทุน
ขอ ๖ การอนุมัติการจายเงิน ตามขอ ๕ ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารกองทุน
หรือตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย ทั้งนี้ วงเงินและรายการที่ใหการสนับสนุนใหพิจารณา
ตามความจําเปนและเหมาะสมตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ง

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๔๙

หมวด ๓
การสนับสนุน
ขอ ๗ โครงการที่จะไดรับการพิจารณาอนุมัติจายเงินจากกองทุน ไดแก
(๑) โครงการที่มีผลตอการปองกัน การแกไขปญหา และการพัฒนาสังคม
(๒) โครงการของหนวยงานภาครัฐ ตองเปนโครงการที่ริเริ่มใหม หรือเปนโครงการทีไ่ มสามารถ
ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได หรือไดรับแตไมเพียงพอ
(๓) โครงการขององคกรสาธารณประโยชน ตองเปนโครงการที่ไมขัดตอนโยบายของรัฐบาล
และแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม และเปนโครงการที่มีการดําเนินงานมาแลว โดยมีทุนอยูบางสวน
หรือเปน โครงการใหม ทั้งนี้ โครงการนั้นตองไมไดรับการสนับสนุน งบประมาณจากสวนราชการ
และแหลงทุนอื่น ๆ หรือไดรับแตไมเพียงพอ
(๔) โครงการอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๘ การขอรั บ การสนั บ สนุ น ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ให ยื่ น ต อ สํ า นั ก พั ฒ นาสั ง คม
กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในจังหวัดอื่น
ใหยื่นตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพิจารณาตามหลักเกณฑที่ปลัดกระทรวงกําหนด
ขอ ๙ ใหกองบริหารกองทุน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษ ย หรื อ สํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย จั ง หวั ด หรื อ สํ า นั ก พั ฒ นาสั ง คม
กรุงเทพมหานคร แจงผลการพิจารณาใหองคการสวัสดิการสังคมทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันที่
ไดรับอนุมัติ
หมวด ๔
การควบคุมการใชจายเงิน
ขอ ๑๐ ใหกองบริหารกองทุน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คง
ของมนุษย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดและสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
มีหนาที่ ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ง

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๔๙

(๑) จัดทําประมาณการรายจายประจําป เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
(๒) ตรวจสอบและวิเคราะห คําขอรับ การสนับสนุน กองทุ น กอ นนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุน เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๓) รวบรวมและเก็บรักษาหลักฐานเกี่ยวกับการใชจายเงินกองทุน เพื่อการตรวจสอบ
(๔) จัดทําทะเบียนหนวยงาน หรือองคกร หรือบุคคลที่ไดรับการสนับสนุน จากกองทุน
เพื่อควบคุม กํากับ ดูแลและติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายเงินของกองทุน
(๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการที่ไดรับอนุมัติ
(๖) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
ขอ ๑๑ ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) งานธุรการของคณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการติดตามประเมิน ผล
การดําเนินงานของกองทุน
(๒) งานประชาสัมพันธการดําเนินงานของกองทุน
(๓) สงเสริม สนับสนุนและใหคําแนะนําในการดําเนินงานของโครงการที่ไดรับอนุมัติ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
ขอ ๑๒ องค การสวัส ดิการสั งคมที่ ได รับเงิน กองทุ น ต องรายงานผลการปฏิบั ติง านและ
การใชจายเงินที่ไดรบั จากกองทุน ตามแบบรายงานที่ปลัดกระทรวงกําหนด
หากองคการสวัสดิการสังคมมิไดดําเนินการ หรือดําเนินการไมเปนไปตามแผนการใชจายเงิน
ใหปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายระงับการจายเงินงวดตอไปไวกอน แลวดําเนินการ
ตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๑๓ องคการสวัสดิการสังคมจะตองยินยอมให เจาหนาที่ของกองบริหารกองทุน หรือ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด หรือสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการประเมินผล
ตรวจเยี่ยมการดําเนินการที่ไดรับเงินจากกองทุน หรือใหเขาตรวจเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทะเบียนและ
หลักฐานอื่น ๆ ตลอดจนสอบถามหรือสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของไดดวย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ง

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๔๙

หมวด ๕
รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน

ขอ ๑๔ ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด และสํานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร จัดทํารายงานการใชจายเงินตามที่ปลัดกระทรวงกําหนด และนําสงใหกองบริหารกองทุน
ภายในสิบหาวัน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส
ขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุน รายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุน
ตอคณะกรรมการ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๖
การติดตามและประเมินผล

ขอ ๑๖ ใหค ณะกรรมการประเมิ น ผลรายงานผลการติ ดตามตรวจสอบและประเมิ น ผล
การดําเนินงานของกองทุน พรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สุวัจน ลิปตพัลลภ
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ

