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ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน การรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุน
และการควบคุมการใชจายเงินของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑๐) (๑๒) (๑๓) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๔๐/๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน การรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุน และการควบคุม
การใชจายเงินของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๔ แหงระเบียบคณะกรรมการการสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแหงชาติ วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน การรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน
และการควบคุมการใชจายเงินของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
“คณะกรรมการประเมิ น ผล” หมายความวา คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานของกองทุน
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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“องคการสวัสดิการสังคม” หมายความวา หนวยงานของรัฐที่ดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการ
สังคมขององคกรสาธารณประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชน”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๕ แหงระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แหง ชาติ วา ดวยการพิจ ารณาอนุมัติ การจา ยเงิ น การรายงานสถานะการเงิน และการบริ หารกองทุ น
และการควบคุมการใชจายเงินของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ คาใชจายตามระเบียบนี้ ประกอบดวย
(๑) โครงการดานการจัดสวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคม ซึ่งโครงการที่จะขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนตองมีลักษณะเปนโครงการดานการจัดสวัสดิการสังคมที่มีผลตอการปองกัน
แกไขปญหาและพัฒนาสังคม ดังตอไปนี้
(ก) เปนโครงการที่มีผลตอบุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่งอยูในสภาวะยากลําบากหรือที่จําตอง
ได รั บความช วยเหลื อ เช น เด็ ก เยาวชน คนชรา ผู ยากไร ผูพิ การหรื อทุ พพลภาพ ผู ด อยโอกาส
ผูถูกละเมิดทางเพศ สมาชิกขององคกรสวัสดิการชุมชน หรือกลุมบุคคลอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
(ข) เปนโครงการดานการสงเสริม การพัฒนา การสงเคราะห การคุมครอง การปองกัน
การแกไข และการบําบัดฟนฟู เปนตน
(ค) เปนโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาหรือการใหบริการเกี่ยวของกับสาขาใดสาขาหนึ่ง
ตามความจํ าเปน และเหมาะสม เชน การบริ การทางสั ง คม การศึ กษา สุ ขภาพอนามั ย ที่ อยู อาศั ย
การฝกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการ และกระบวนการยุติธรรม เปนตน
(๒) ค า ใชจ า ยตามโครงการดา นการปฏิ บั ติ ง านดา นการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมขององคก าร
สวัสดิการสังคม ซึ่งโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(ก) การจัดทําแผน การรวบรวมขอมูล ศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับงานสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
(ข) การประสานงาน เผยแพรแ ละประชาสัม พั น ธง านหรื อ กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การจั ด
สวัสดิการสังคม
(ค) การรวมมือและประสานงาน ในการจัดสวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคม
ในทุกระดับ รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดสวัสดิการสังคมใหเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด
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(ง) การติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนพั ฒ นางานสวั สดิ ก ารสั ง คมของ
องคการสวัสดิการสังคม
(จ) การดําเนิน การและสนั บสนุ น ใหมี การปฏิบั ติ งานดานการจั ดสวั สดิ การสั งคมของ
องคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห  และอาสาสมัครใหเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด
รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหมีการพัฒนาดานวิชาการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคการสวัสดิการสังคม
(ฉ) การพัฒนามาตรฐานและการใหการรับรองการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคม
ขององคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห และอาสาสมัคร ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(ช) กํากับ ดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรสาธารณประโยชนและองคกร
สวัสดิการชุมชนใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(ซ) การจั ด ทํ า ทะเบี ย นกลางเกี่ย วกั บ องคก ารสวั ส ดิ ก ารสัง คม นั ก สั ง คมสงเคราะห
อาสาสมัคร และผูรับบริการสวัสดิการสังคม
(ฌ) การจัดฝกอบรมนักสังคมสงเคราะหและอาสาสมัคร รวมทั้งบุคลากรอื่นตามความจําเปน
(ญ) การใชจ า ยในงานธุ ร การของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น
คณะกรรมการประเมินผล และคณะอนุกรรมการ
(๓) คาใชจายในการจัดหารายไดเขากองทุน”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๗ แหงระเบียบคณะกรรมการสงเสริม การจัดสวัสดิการสังคม
แหงชาติ วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน การรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุน
และการควบคุมการใชจายเงินของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ ๗ โครงการที่จะไดรับการพิจารณาอนุมัติจายเงินจากกองทุน ไดแก
(๑) โครงการที่มีผลตอการปองกัน การแกไขปญหา และการพัฒนาสังคม
(๒) โครงการของหนว ยงานภาครั ฐ ตอ งเปน โครงการที่ ริ เ ริ่ ม ใหม หรื อ เป น โครงการ
ที่ไมสามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได หรือไดรับการสนับสนุนแตไมเพียงพอ
(๓) โครงการขององคกรสาธารณประโยชน และองคกรสวัสดิการชุมชน ตองเปนโครงการที่ไม
ขัดตอนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม และเปนโครงการที่มีการดําเนินงานมาแลว
โดยมีทุนหรือเงินสมทบอยูบางสวนหรือเปนโครงการใหม ทั้งนี้ โครงการนั้นตองไมไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสวนราชการและแหลงทุนอื่น ๆ หรือไดรับการสนับสนุนแตไมเพียงพอ
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(๔) โครงการอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
สมชาย วงศสวัสดิ์
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ

