เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๔ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์
และการจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑๑) (๑๔) มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
แห่ ง พระราชบั ญญัติส่ งเสริม การจั ด สวัส ดิก ารสั งคม พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการส่ งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารกองทุ น การรั บ เงิ น การจ่ า ยเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น การจั ด หาผลประโยชน์
และการจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้ว ย
การบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
“คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ” หมายความว่ า คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ส่ ง เสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
“สานักงาน ก.ส.ค.” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
“กรม” หมายความว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ข้อ ๕ วิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม
กรณีไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการหรือมีความจาเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก
ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๔ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

ข้อ ๖ ให้ อธิบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจกาหนดวิธีปฏิบัติ ตลอดจน
ก าหนดแบบเอกสารต่ า ง ๆ อี ก ทั้ ง ให้ เ ป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดในกรณี ที่ มี ปั ญ หาหรื อ ข้ อ ขั ด แย้ ง เกี่ ย วกั บ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ข้อความทัว่ ไป
ข้อ ๗ กองทุ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น ทุ น ใช้ จ่ า ยในการส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๘ กองทุน ประกอบด้วย
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
(๔) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น
(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
เงินและดอกผลตามวรรคหนึ่งไม่ต้องนาส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
หมวด ๒
คณะกรรมการบริหารกองทุน
ข้อ ๙ คณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ
(๒) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้แทนสานักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจานวนห้าคน ในจานวนนี้จะต้องเป็นผู้แทนองค์กร
สาธารณประโยชน์อย่างน้อยสองคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่ งชาติ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกาหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๔ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

ข้อ ๑๐ ให้ น าบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒
และมาตรา ๑๔ แห่ งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ มาบังคับกับ
การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การประชุม และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
(๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม
หรือการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
(๓) รายงานสถานะการเงิ น และการบริ ห ารกองทุ น ต่ อ คณะกรรมการตามระเบี ย บ
ที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๓
การจัดการ
ข้อ ๑๒ ให้ กรมกาหนดโครงสร้างการบริหารกองทุนเพื่อรองรับการดาเนินงานด้านต่าง ๆ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนประกาศกาหนด
ข้อ ๑๓ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ผลการดาเนินงานกองทุนของปีที่ผ่านมา
(๒) แผนการปฏิบัติงานของกองทุน
(๓) ประมาณการรายรับและรายจ่ายประจาปี
(๔) ประมาณการกระแสเงินสด
การดาเนิ นการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด และให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณของทุกปี
และส่ ง ให้ ก ระทรวงการคลั ง อย่ า งน้ อ ยสามสิ บ วั น ก่ อ นวั น เริ่ ม ต้ น ปี ง บประมาณของทุ ก ปี เพื่ อ ใช้
ประกอบการดูแล การบริหาร และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน
หมวด ๔
การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๑๔ ให้กรมเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หรือสานักงานคลังจังหวัด
แล้วแต่กรณี ชื่อบัญชี “กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม” เพื่อฝากเงินของกองทุน และห้ามมิให้
นาเงินไปใช้จ่ายก่อนส่งเข้าบัญชีเงินฝาก

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๔ ง

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

ในกรณีที่มีความจาเป็นให้กรมสามารถเปิดบัญชีเงินฝากไว้ ณ ธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยใช้ชื่อบัญชีเดียวกันกับวรรคหนึ่ง เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุ ประสงค์
ของกองทุนภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๕ เงินกองทุนที่ได้รับให้นาส่งเข้าบัญชีกองทุนที่เปิดไว้ตามข้อ ๑๔ ภายในสามวันทาการ
นับแต่วันที่ได้รับเงิน วันใดได้รับเงินเกินกว่าหนึ่งหมื่นบาทให้นาฝากในวันทาการถัดไป
ข้อ ๑๖ การใช้จ่ายเงิน กองทุน ให้ใ ช้จ่า ยภายในวัต ถุประสงค์ข้อ ๗ และให้สอดคล้องกั บ
แผนพัฒนาสวัสดิการสังคมโดยให้จ่ายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) จ่ายอุดหนุนโครงการด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่มีผลต่อการป้องกัน การแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาสังคม
(๒) จ่ายสมทบโครงการที่มีการดาเนินงานมาแล้ว โดยมีทุนอยู่แล้วบางส่วน
(๓) จ่ายให้แก่โครงการที่ริเริ่มใหม่
(๔) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนตามความจาเป็น
ข้อ ๑๗ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายสั่งจ่ายเงินกองทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
อนุมัติ
ข้อ ๑๘ ให้สานักงาน ก.ส.ค. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และ
สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานทาหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการจ่ายเงินของกองทุ น
หมวด ๕
การจัดหาผลประโยชน์
ข้อ ๑๙ การน าเงิ น กองทุ น ไปด าเนิ น การเพื่ อ หาผลประโยชน์ ต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกาหนดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และกระทาได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ฝากไว้กับธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์
(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจ
(๓) ซื้อตราสารแห่งหนี้โดยมีกระทรวงการคลังรับรอง หรืออาวัล หรือค้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
(๔) การด าเนิ น การเพื่ อ หาผลประโยชน์อื่ นที่ นอกเหนื อจาก (๑) (๒) และ (๓) ตามที่
คณะกรรมการกาหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๔ ง

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

หมวด ๖
การบัญชีและตรวจสอบ
ข้อ ๒๐ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น จั ด ให้ มี แ ละรั ก ษาระบบบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้
สามารถจัดทารายงานการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และการควบคุมภายในที่ดี
ข้อ ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการจัดทารายงานการเงินในภาพรวมของแผ่นดิน ให้กรมจัดส่งข้อมูล
ทางการเงิ น หรื อ ข้ อ มู ล อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของกองทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ข้อ ๒๒ ให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และสานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร ปิดบัญชีและจัดทารายงานการเงินของกองทุนส่งให้สานักงาน ก.ส.ค. ให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทารายงานการเงินของกองทุนส่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือบุคคลที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน ภายในหกสิบวัน
นั บแต่วัน สิ้น ปีงบประมาณ เพื่อตรวจสอบและรับรอง พร้อมส่งสาเนารายงานการเงินของกองทุ น
ให้กรมบัญชีกลางทราบ
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งสาเนารายงานการเงินพร้อมรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ต่อกระทรวงการคลังและสานักงบประมาณภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี
ข้อ ๒๓ ให้กรมและคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดให้มีระบบตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ
การดาเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียนประกาศกาหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๔ ในระหว่างที่ยังมิได้กาหนดประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบนี้
ให้นาประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริห ารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหา
ผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งใช้บังคับอยู่เดิม
มาใช้บังคับไปพลางก่อน เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๔ ง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

การใดที่ได้ทาความตกลงกับกระทรวงการคลังไว้ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์
และการจัด การกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะได้ทาความตกลงกับกระทรวงการคลังใหม่
ข้อ ๒๕ การใดที่เคยดาเนินการได้ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และ
การจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ และมิได้กาหนด
ไว้ในระเบียบนี้จะดาเนินการต่อไปได้ประการใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

