
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิ  การรายงานสถานะการเงนิ  และการบรหิารกองทุน   

และการควบคุมการใช้จ่ายเงินของกองทุนสง่เสรมิการจดัสวัสดิการสังคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๓  (๑๐)  (๑๒)  และ  (๑๓)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมาตรา  ๔๐/๒  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสงัคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  
ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน  การรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน  และ  
การควบคุมการใช้จ่ายเงินของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก   
(๑) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติ

การจ่ายเงิน  การรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน  และการควบคุมการใช้จ่ายเงิน  
ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙   

(๒) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติ
การจ่ายเงิน  การรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน  และการควบคุมการใช้จ่ายเงิน  
ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๓) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติ
การจ่ายเงิน  การรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน  และการควบคุมการใช้จ่ายเงิน  
ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม 

การจัดสวัสดิการสังคม 
“คณะกรรมการประเมินผล”  หมายความว่า  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

การด าเนินงานของกองทุน 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๖๒



“ส านักงาน  ก.ส.ค.”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ 

ข้อ ๕ ให้อธิบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจก าหนดวิธีปฏิบัติ  อีกทั้งให้เป็น 
ผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ข้อความทัว่ไป 

 
 

ข้อ ๖ ให้ส านักงาน  ก.ส.ค.  มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าประมาณการรายรับและรายจ่ายประจ าปี  เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา 
(๒) จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนประจ าปี  เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา 
(๓) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการบริหารกองทุน  คณะอนุกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  และคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล 

(๔) สนับสนุนเงินให้แก่องค์การสวัสดิการสังคมตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติ   
(๕) ตรวจสอบและวิเคราะห์ค าขอรับการสนับสนุนกองทุนก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร

กองทุนพิจารณาโครงการ 
(๖) ส่งเสริม  สนับสนุน  แนะน า  และให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานโครงการขององค์การ

สวัสดิการสังคม  ที่ได้รับอนุมัติ 
(๗) จัดท าทะเบียนองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพ่ือเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนในคราวถัดไป 
(๘) ติดตาม  ประเมินผล  รวบรวม  และตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการเงิน  รวมทั้ง 

เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเงินของโครงการที่ได้รับเงินกองทุน  เพ่ือรอให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบต่อไป 

(๙) ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกองทุน 
(๑๐) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
ข้อ ๗ ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  หรือส านักพัฒนาสังคม

กรุงเทพมหานคร  มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม  

การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด  หรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจั ดสวัสดิการสังคม
กรุงเทพมหานคร  งบบริหารจัดการกองทุน  และงบสนับสนุนโครงการที่ให้แก่องค์การสวัสดิการสังคม  
ในพ้ืนที่  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๒) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัด  หรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร 

(๓) สนับสนุนเงินให้แก่องค์การสวัสดิการสังคมตามที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด  หรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
กรุงเทพมหานคร  อนุมัติ 

(๔) ตรวจสอบและวิเคราะห์ค าขอรับการสนับสนุนกองทุนก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด  หรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม  
การจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร  พิจารณาโครงการ 

(๕) ส่งเสริม  สนับสนุน  แนะน า  และให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานโครงการขององค์การ
สวัสดิการสังคม  ที่ได้รับอนุมัติ 

(๖) จัดท าทะเบียนองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนในคราวถัดไป 

(๗) ติดตาม  ประเมินผล  รวบรวม  และตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการเงิน  รวมทั้ง 
เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเงินของโครงการที่ได้รับเงินกองทุน  เพ่ือให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบต่อไป 

(๘) ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกองทุน 
(๙) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสั งคม 

จังหวัด  หรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร  มอบหมาย 
ข้อ ๘ กรณีองค์การสวัสดิการสังคมในต่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน   

ให้ส านักงาน  ก.ส.ค.  หรือผู้ที่ส านักงาน  ก.ส.ค.  มอบหมาย  มีหน้าที่ติดตาม  ประเมินผล  รวบรวม  
และตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการเงิน  รวมทั้งเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเงินของโครงการ 
ที่ได้รับเงินกองทุนให้ส านักงาน  ก.ส.ค.  เพ่ือให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป 

หมวด  ๒ 
การพิจารณาอนมุัติการจ่ายเงินเพื่อสนบัสนนุองค์การสวสัดิการสังคม 

 
 

ข้อ ๙ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนได้ 
(๑) โครงการขององค์การสวัสดิการสังคม  ต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องต่อแผนพัฒนาสวัสดิการ

สังคมไทย  ทั้งนี้  โครงการนั้นต้องไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการและแหล่งทุนอื่น  ๆ  
หรือได้รับการสนับสนุนแต่ไม่เพียงพอ 

(๒) โครงการอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด   

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  ประกอบด้วย 
(๑) ค่าใช้จ่ายของโครงการด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม  ซึ่งต้องมี

ลักษณะ  ดังต่อไปนี้  
 (ก) เป็นโครงการที่มีผลต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่ งอยู่ในสภาวะยากล าบากหรือที่ 

จ าต้องได้รับความช่วยเหลือ  เช่น  เด็ก  เยาวชน  คนชรา  ผู้ยากไร้  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ถูกละเมิดทางเพศ  สมาชิกขององค์กรสวัสดิการชุมชน  หรือกลุ่มบุคคลอื่น  ๆ  ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

 (ข) เป็นโครงการด้านการส่งเสริม  การพัฒนา  การสงเคราะห์  การคุ้มครอง  การป้องกนั  
การแก้ไข  และการบ าบัดฟ้ืนฟู  เป็นต้น 

 (ค) เป็นโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาหรือการให้บริการเกี่ยวข้องกับสาขาใดสาขาหนึ่ง
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  เช่น  การบริการทางสังคม  การศึกษา  สุขภาพอนามัย  ที่อยู่อาศัย   
การฝึกอาชีพ  การประกอบอาชีพ  นันทนาการ  และกระบวนการยุติธรรม  เป็นต้น 

(๒) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม  ซึ่งต้องมีลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การจัดท าแผน  การรวบรวมข้อมูล  ศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับงานส่งเสริม 
การจัดสวัสดิการสังคม 

 (ข) การประสานงาน  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  งานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ 
การจัดสวัสดิการสังคม 

 (ค) การร่วมมือและประสานงาน  ในการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม
ในทุกระดับ  รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดสวัสดิการสังคมให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 

 (ง) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย 
ขององค์การสวัสดิการสังคม 

 (จ) การด าเนินการและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม 
ขององค์การสวัสดิการสังคม  นักสังคมสงเคราะห์  และอาสาสมัคร  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการก าหนด  รวมทั้งด าเนินการเพ่ือให้มีการพัฒนาด้านวิชาการและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ในองค์การสวัสดิการสังคม 

 (ฉ) การพัฒนามาตรฐานและการให้การรับรองการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ขององค์การสวัสดกิารสังคม  นักสังคมสงเคราะห์  และอาสาสมัคร  ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 (ช) ก ากับ  ดูแล  และตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กร
สวัสดิการชุมชน  ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๖๒



 (ซ) การจัดท าทะเบียนกลางเกี่ยวกับองค์การสวัสดิการสังคม  นักสังคมสงเคราะห์  
อาสาสมัคร  และผู้รับบริการสวัสดิการสังคม 

 (ฌ) การจัดฝึกอบรมนักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัคร  รวมทั้งบุคลากรอื่นตามความจ าเป็น 
 (ญ) งานธุรการของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริหารกองทุน  คณะกรรมการประเมินผล  

และคณะอนุกรรมการ 
(๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดหารายได้เข้ากองทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 
(๔) เรื่องอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 
ข้อ ๑๑ การขอรับการสนบัสนนุขององค์การสวัสดกิารสังคม  ในเขตกรุงเทพมหานครใหย้ืน่ตอ่

ส านักงาน  ก.ส.ค.  หรือส านักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร  ในจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  และในต่างประเทศให้ยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูต  สถานกงสุลใหญ่  
สถานกงสุล  หรือส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย - ไทเป  ที่องค์การสวัสดิการสังคมตั้งอยู่เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 

ข้อ ๑๒ การตรวจสอบและวิเคราะห์ค าขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนตามข้อ  ๖  (๕)  
หรือข้อ  ๗  (๔)  ให้ส านักงาน  ก.ส.ค.  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  หรือ
ส านักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร  น าข้อมูลองค์การสวัสดิการสังคมและผลการติดตาม  ประเมินผล  
ตามข้อ  ๖  (๗)  (๘)  หรือข้อ  ๗  (๖)  (๗)  ของโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนในช่วง
ระยะเวลาสามปีงบประมาณนับรวมปีงบประมาณที่ยื่นค าขอ  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน  
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด  หรือคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
โครงการ 

ในต่างประเทศ  ให้สถานเอกอัครราชทูต  สถานกงสุลใหญ่  สถานกงสุล  ส านักงานการค้าและ
เศรษฐกิจไทย - ไทเป  หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  ให้ความเห็นประกอบค าขอรับการสนับสนุนเงิน
จากกองทุนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือประกอบการพิจารณาโครงการ  หากองค์การ 
สวัสดิการสังคมเคยได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้น าผลการติดตาม 
และประเมินผลตามข้อ  ๘  ประกอบการให้ความเห็นเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนด้วย 

ข้อ ๑๓ การอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ  ๑๐  ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริหารกองทุน  
หรือตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย  ทั้งนี้   วงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุน 
ให้พิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๔ การแจ้งผลการพิจารณาโครงการ  วิธีปฏิบัติในการท าสัญญา  และการรับเงินอุดหนุน
จากกองทุน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๖๒



หมวด  ๓ 
การควบคมุดแูลการใช้จ่ายเงินของกองทุน 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้ส านักงาน  ก.ส.ค.  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ควบคุม  ดูแล  และก ากับ  การใช้เงินจ่ายกองทุนที่จัดสรรให้ส านักงาน  ก.ส.ค.  ส านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  และส านักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร  ตามระเบียบ
และแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนประจ าปีที่คณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติ 

(๒) ควบคุม  ดูแล  และก ากับ  การใช้จ่ายเงินขององค์การสวัสดิการสังคมที่มีส านักงาน 
ตั้งอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนใหเ้ป็นไปตามสัญญารบัเงนิอดุหนนุ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 

(๓) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและส านักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร  

มีหน้าที่ควบคุม  ดูแล  ก ากับการใช้จ่ายเงินขององค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน  
ดังนี้ 

(๑) ควบคุม  ดูแล  และก ากับ  การใช้เงินจ่ายเงินกองทุนที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ  ๙  (๑)  
จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  หรือเงินอื่นตามที่ระเบียบหรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด  หรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมกรุงเทพมหานคร  ก าหนด 

(๒) ควบคุม  ดูแล  และก ากับ  การใช้จ่ายเงินขององค์การสวัสดกิารสังคมที่ได้รบัการสนบัสนนุ
จากกองทุนให้เป็นไปตามสัญญารับเงินอุดหนุนและเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม  
การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด  หรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคม
กรุงเทพมหานคร  ก าหนด    

(๓) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัด  หรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร  ก าหนด 

ข้อ ๑๖ องค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รบัการสนับสนุนเงินกองทุนต้องรายงานผลการปฏิบตังิาน
และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากกองทุน  ตามแบบรายงานที่อธิบดีก าหนด  ดังนี้ 

(๑) โครงการที่มีระยะเวลาด าเนินโครงการไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  ให้รายงานภายใน
สามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดโครงการ 

(๒) โครงการที่มีระยะเวลาด าเนินโครงการเกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันขึ้นไป  ให้รายงานครั้งแรก
เมื่อครบก าหนดหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงินกองทุน  โดยให้รายงานภายในสามสิบวันนับแต่  
วันครบก าหนดหนึ่งร้อยห้าสิบวัน  และให้รายงานครั้งที่สองภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดโครงการ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๖๒



หากองค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน  มิได้ด าเนินการ  หรือด าเนินการ 
ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินโครงการ  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายระงับการจ่ายเงินงวดต่อไป
ไว้ก่อน  แล้วด าเนินการตามมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม   
พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ข้อ ๑๗ องค์การสวัสดิการสังคมจะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ส านักงาน  ก.ส.ค.  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  ส านักพัฒนาสังคม  
กรุงเทพมหานคร  หรือองค์กรที่ได้รับมอบหมาย  หรือคณะกรรมการประเมินผล  แล้วแต่กรณี   
ตรวจเยี่ยมการด าเนินโครงการได้รับเงินจากกองทุน  หรือให้เข้าตรวจเอกสารเกี่ยวกับบัญชี  การเงิน  
ทะเบียน  และหลักฐานอื่น ๆ  ตลอดจนสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ด้วย   

หมวด  ๔ 
รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน 

 
 

ข้อ ๑๘ ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  และส านักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร  จัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินประจ าเดือนตามที่อธิบดีก าหนด  และน าส่งให้ส านักงาน  
ก.ส.ค.  ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป 

ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อ
คณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด 

หมวด  ๕ 
การติดตามและประเมนิผล 

 
 

ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการประเมินผลรายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
การด าเนินงานของกองทุน  พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  31  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  ฉัตรชัย  สารกิัลยะ 
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดกิารสงัคมแหง่ชาติ 

้หนา   ๑๒
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