
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการบรหิารกองทนุ  การรบัเงนิ  การจา่ยเงนิ  การเกบ็รักษาเงิน  การจดัหาผลประโยชน ์  

และการจดัการกองทนุส่งเสริมการจัดสวัสดกิารสงัคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๓  (๑๑)  (๑๔)  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐   
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  คณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
ว่าด้วยการบริหารกองทุน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน์   
และการจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  ว่าด้วย 

การบริหารกองทุน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน์  และการจัดการ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

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

การจัดสวัสดิการสังคม 
“ส านักงาน  ก.ส.ค.”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
“กรม”  หมายความว่า  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ข้อ ๕ วิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

ว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม 
กรณีไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการหรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก  

ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๙๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๖ ให้อธิบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจก าหนดวิธีปฏิบัติ  ตลอดจน
ก าหนดแบบเอกสารต่าง ๆ  อีกทั้งให้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ข้อความทัว่ไป 

 
 

ข้อ ๗ กองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

ข้อ ๘ กองทุน  ประกอบด้วย 
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๒) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๔) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น 
(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
เงินและดอกผลตามวรรคหนึ่งไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการบริหารกองทนุ 

 
 

ข้อ ๙ คณะกรรมการบริหารกองทุน  ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนส านักงบประมาณ  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจ านวนห้าคน  ในจ านวนนี้จะต้องเป็นผู้แทนองค์กร

สาธารณประโยชน์อย่างน้อยสองคน  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  เป็นกรรมการ 

และเลขานุการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศก าหนด 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๙๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๐ ให้น าบทบัญญัติมาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒   
และมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาบังคับกับ 
การด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  การประชุม  และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
(๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม  

หรือการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
(๓) รายงานสถานะการเงิน  และการบริหารกองทุนต่อ คณะกรรมการตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการก าหนด 

หมวด  ๓ 
การจดัการ 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้กรมก าหนดโครงสร้างการบริหารกองทุนเพ่ือรองรับการด าเนินงานด้านต่าง  ๆ   
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๓ เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ให้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี  
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) ผลการด าเนินงานกองทุนของปีที่ผ่านมา 
(๒) แผนการปฏิบัติงานของกองทุน 
(๓) ประมาณการรายรับและรายจ่ายประจ าปี 
(๔) ประมาณการกระแสเงินสด 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด  และให้เสนอ

คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณของทุกปี  
และส่งให้กระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณของทุกปี  เพ่ือใช้
ประกอบการดูแล  การบริหาร  และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 

หมวด  ๔ 
การรบัเงนิ  การจา่ยเงนิ  และการเก็บรักษาเงิน 

 
 

ข้อ ๑๔ ให้กรมเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  หรือส านักงานคลังจังหวัด  
แล้วแต่กรณี  ชื่อบัญชี  “กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม”  เพื่อฝากเงินของกองทุน  และห้ามมิให้
น าเงินไปใช้จ่ายก่อนส่งเข้าบัญชีเงินฝาก 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๙๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่มีความจ าเป็นให้กรมสามารถเปิดบัญชีเงินฝากไว้  ณ  ธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  โดยใช้ชื่อบัญชีเดียวกันกับวรรคหนึ่ง  เพ่ือใช้จ่ายตามวัตถุ ประสงค์ 
ของกองทุนภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๑๕ เงินกองทุนที่ได้รับให้น าส่งเข้าบัญชีกองทุนที่เปิดไวต้ามข้อ  ๑๔  ภายในสามวันท าการ
นับแต่วันที่ได้รับเงิน  วันใดได้รับเงินเกินกว่าหนึ่งหมื่นบาทให้น าฝากในวันท าการถัดไป 

ข้อ ๑๖ การใช้จ่ายเงินกองทุนให้ใช้จ่ายภายในวัตถุประสงค์ข้อ  ๗  และให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสวัสดิการสังคมโดยให้จ่ายได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จ่ายอุดหนุนโครงการด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่มีผลต่อการป้องกัน  การแก้ไขปัญหา  
และการพัฒนาสังคม   

(๒) จ่ายสมทบโครงการที่มีการด าเนินงานมาแล้ว  โดยมีทุนอยู่แล้วบางส่วน 
(๓) จ่ายให้แก่โครงการที่ริเริ่มใหม่ 
(๔) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนตามความจ าเป็น 
ข้อ ๑๗ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายสั่งจ่ายเงินกองทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน  

อนุมัติ 
ข้อ ๑๘ ให้ส านักงาน  ก.ส.ค.  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  และ

ส านักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร  เป็นหน่วยงานท าหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการจ่ายเงินของกองทุน 

หมวด  ๕ 
การจดัหาผลประโยชน ์

 
 

ข้อ ๑๙ การน าเงินกองทุนไปด าเนินการเพ่ือหาผลประโยชน์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  และกระท าได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้   

(๑) ฝากไว้กับธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ 
(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  หรือรัฐวิสาหกิจ 
(๓) ซื้อตราสารแห่งหนี้โดยมีกระทรวงการคลังรับรอง  หรืออาวัล  หรือค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย 
(๔) การด าเนินการเพ่ือหาผลประโยชน์อื่นที่นอกเหนือจาก  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ตามที่

คณะกรรมการก าหนด   

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๙๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



หมวด  ๖ 
การบญัชแีละตรวจสอบ 

 
 

ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดให้มีและรักษาระบบบัญชีที่เหมาะสมเพ่ือให้
สามารถจัดท ารายงานการเงิน  แสดงฐานะทางการเงิน  และผลการด าเนินงานของกองทุนไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  และการควบคุมภายในที่ดี 

ข้อ ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการจัดท ารายงานการเงินในภาพรวมของแผ่นดิน  ให้กรมจัดส่งข้อมูล
ทางการเงินหรือข้อมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ข้อ ๒๒ ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  และส านักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร  ปิดบัญชีและจัดท ารายงานการเงินของกองทุนส่งให้ส านักงาน  ก.ส.ค.   ให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดท ารายงานการเงินของกองทุนส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
หรือบุคคลที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน  ภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  เพ่ือตรวจสอบและรับรอง  พร้อมส่งส าเนารายงานการเงินของกองทุ น 
ให้กรมบัญชีกลางทราบ 

ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งส าเนารายงานการเงินพร้อมรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ต่อกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 

ข้อ ๒๓ ให้กรมและคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดให้มีระบบตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบ
การด าเนินงานต่าง ๆ  ของกองทุน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายการบริหาร 
ทุนหมุนเวียนประกาศก าหนด 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๔ ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดประกาศ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบนี้  
ให้น าประกาศ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติ  ว่าด้วยการบริหารกองทุน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหา
ผลประโยชน์  และการจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซึ่งใช้บังคับอยู่เดิม 
มาใช้บังคับไปพลางก่อน  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๙๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



การใดที่ได้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลังไว้ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติ  ว่าด้วยการบริหารกองทุน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน์  
และการจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ   
ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะได้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลังใหม่ 

ข้อ ๒๕ การใดที่เคยด าเนินการได้ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  
ว่าด้วยการบริหารกองทุน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน์  และ  
การจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ก่อนวันใช้ระเบียบนี้  และมิได้ก าหนด
ไว้ในระเบียบนี้จะด าเนินการต่อไปได้ประการใด  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้  ต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  18  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  ฉัตรชัย  สารกิัลยะ 
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดกิารสงัคมแหง่ชาติ 

้หนา   ๑๓
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