
หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการส งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 
วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจ ายเงิน  การรายงานสถานะการเงิน  และการบริหารกองทุน 

และการควบคุมการใชจายเงินของกองทุนส งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓ (๑๐) (๑๒) (๑๓)  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมาตรา  ๔๐/๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส งเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  คณะกรรมการส งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห งชาติ   

จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้  เรียกว า  “ระเบียบคณะกรรมการส งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห งชาติ 

วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน  การรายงานสถานะการเงิน  และการบริหารกองทุน  และการควบคุม

การใช จายเงินของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใช บังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป นตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๔  แหงระเบียบคณะกรรมการการสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคมแหงชาติ  วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน การรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน  

และการควบคุมการใชจายเงินของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชความ

ตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๔  ในระเบียบนี้ 

“กองทุน”  หมายความว า  กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

“คณะกรรมการ”  หมายความว า  คณะกรรมการส งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห งชาติ 

“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความว า  คณะกรรมการบริหารกองทุนส งเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม 

“คณะกรรมการประเมินผล”  หมายความว า  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของกองทุน 

“ปลัดกระทรวง”  หมายความว า  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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“องคการสวัสดิการสังคม”  หมายความว า  หน วยงานของรัฐที่ดําเนินงานด านการจัดสวัสดิการ
สังคมขององค กรสาธารณประโยชน และองคกรสวัสดิการชุมชน” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๕  แหงระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แหงชาติวาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน  การรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน   
และการควบคมุการใชจายเงินของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“ขอ ๕ คาใช จายตามระเบียบนี้  ประกอบดวย 
(๑) โครงการดานการจัดสวัสดิการสังคมขององค การสวัสดิการสังคม  ซ่ึงโครงการที่จะขอรับ

การสนับสนุนจากกองทุนต องมีลักษณะเป นโครงการด านการจัดสวัสดิการสังคมที่มีผลต อการป องกัน  
แก ไขป ญหาและพฒันาสังคม  ดังตอไปนี้ 

 (ก) เปนโครงการที่มีผลตอบุคคลหรือกลุมบุคคลซ่ึงอยูในสภาวะยากลําบากหรือที่จําตอง
ไดรับความชวยเหลือ  เชน  เด็ก  เยาวชน  คนชรา  ผูยากไร  ผูพิการหรือทุพพลภาพ  ผูดอยโอกาส   
ผูถูกละเมิดทางเพศ สมาชิกขององคกรสวัสดิการชุมชน  หรือกลุมบุคคลอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 (ข) เป นโครงการด านการส งเสริม  การพัฒนา  การสงเคราะห   การคุ มครอง  การป องกัน
การแก ไข  และการบําบัดฟ นฟู  เป นตน 

 (ค) เป นโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาหรือการใหบริการเกี่ยวของกับสาขาใดสาขาหนึ่ง
ตามความจําเป นและเหมาะสม  เช น  การบริการทางสังคม  การศึกษา  สุขภาพอนามัย  ที่อยู อาศัย   
การฝกอาชีพ  การประกอบอาชีพ  นันทนาการ  และกระบวนการยุติธรรม  เป นตน 

(๒) คาใช จ ายตามโครงการด านการปฏิบัติงานด านการจัดสวัสดิการสังคมขององค การ
สวัสดิการสังคม  ซ่ึงโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) การจัดทําแผน การรวบรวมข อมูล ศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับงานส งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม 

 (ข) การประสานงาน  เผยแพร และประชาสัมพันธ งานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการสังคม 

 (ค) การรวมมือและประสานงาน ในการจัดสวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคม
ในทุกระดับ  รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดสวัสดิการสังคมใหเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด 
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 (ง) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมของ 
องคการสวัสดิการสังคม 

 (จ) การดําเนินการและสนับสนุนให มีการปฏิบัติงานด านการจัดสวัสดิการสังคมของ 
องคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห  และอาสาสมัครใหเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด  
รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหมีการพัฒนาดานวิชาการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคการสวัสดิการสังคม 

 (ฉ) การพัฒนามาตรฐานและการให การรับรองการปฏิบัติงานด านการจัดสวัสดิการสังคม
ขององค การสวัสดิการสังคม  นักสังคมสงเคราะห   และอาสาสมัคร ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 (ช) กํากับ  ดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององค กรสาธารณประโยชนและองคกร
สวัสดิการชุมชนให เป นไปตามกฎหมายและระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 (ซ) การจัดทําทะเบียนกลางเกี่ยวกับองค การสวัสดิการสังคม  นักสังคมสงเคราะห  
อาสาสมัคร  และผูรับบริการสวัสดิการสังคม 

 (ฌ) การจัดฝกอบรมนักสังคมสงเคราะหและอาสาสมัคร รวมทั้งบุคลากรอื่นตามความจําเปน 
 (ญ) การใช จ ายในงานธุรการของคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริหารกองทุน  

คณะกรรมการประเมินผล  และคณะอนุกรรมการ 
(๓) คาใช จายในการจัดหารายได เขากองทุน” 
ขอ  ๕  ใหยกเลิกความในขอ  ๗  แหงระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

แหงชาติ  วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน  การรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน   
และการควบคุมการใชจายเงินของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๗  โครงการที่จะไดรับการพิจารณาอนุมัติจายเงินจากกองทุน  ไดแก  
(๑) โครงการที่มีผลตอการป องกัน  การแก ไขป ญหา  และการพัฒนาสังคม 
(๒) โครงการของหน วยงานภาครัฐ  ต องเป นโครงการที่ ริ เ ร่ิมใหม   หรือเปนโครงการ 

ที่ไม สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได  หรือไดรับการสนับสนุนแตไม เพียงพอ 
(๓) โครงการขององคกรสาธารณประโยชน และองคกรสวัสดิการชุมชน  ตองเป นโครงการที่ไม 

ขัดตอนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม  และเป นโครงการที่มีการดําเนินงานมาแล ว  
โดยมีทุนหรือเงินสมทบอยู บางส วนหรือเป นโครงการใหม   ทั้งนี้  โครงการนั้นตองไม ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสวนราชการและแหลงทุนอื่น ๆ  หรือไดรับการสนับสนุนแตไมเพียงพอ 
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(๔) โครงการอื่นตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
สมชาย  วงศสวัสด์ิ 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 


