
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการก ากับ  ดแูล  ตรวจสอบการด าเนินงาน  หลกัเกณฑ์และวธิีการรายงาน 

การใช้จ่ายเงินขององค์กรสาธารณประโยชนแ์ละองคก์รสวัสดกิารชมุชน 
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๓  (๑๖)  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐/๒  แห่งพระราชบัญญัต ิ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ    
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ    
ว่าด้วยการก ากับ  ดูแล  ตรวจสอบการด าเนินงาน  หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการใช้จ่ายเงินของ
องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๕”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ   ว่าด้วยการก ากับ  ดูแล  

ตรวจสอบการด าเนินงาน  หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการใช้จ่ายเงินขององค์กรสาธารณประโยชน์และ
องค์กรสวัสดิการชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

(๒) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ   ว่าด้วยการก ากับ  ดูแล  
ตรวจสอบการด าเนินงาน  หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการใช้จ่ายเงินขององค์กรสาธารณประโยชน์และ
องค์กรสวัสดิการชุมชน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๔ องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนต้องด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนงานโครงการขององค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน 

ข้อ ๕ ให้องค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนรายงานผลการปฏิบัติงาน   
ปีละสองครั้ง  ตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก าหนด  ภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันสิ้นเดือนมีนาคมและวันสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี   โดยในกรุงเทพมหานครให้รายงานต่อ 
ส านักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร  ในต่างจังหวัดให้รายงานต่อส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด  และในต่างประเทศให้รายงานต่อสถานทูตไทย  แล้วแต่กรณี   

องค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนจะส่งรายงานด้วยตนเอง  ไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  หรือช่องทางอื่นก็ได้ 

ให้ส านักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร  หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด  แล้วแต่กรณี  ส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  
ภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  ส าหรับในต่างประเทศ  ให้สถานทูตไทยส่งรายงานต่อ  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับรายงาน 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๖



ข้อ ๖ ในการก ากับ  ดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์หรือ
องค์กรสวัสดิการชุมชนให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) ให้ค าปรึกษา  แนะน าถึงหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์
หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนที่ถูกต้องและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๒) มีหนังสือแจ้งให้องค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนนั้นชี้แจงข้อเท็จจริง  
หรือความเห็นในการปฏิบัติงานหรือส่งผู้แทนมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า  หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่น 
มาประกอบการพิจารณาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(๓) มีหนังสือแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า  หรือมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือให้ส่ง
วัตถุ  เอกสาร  หรือพยานเอกสาร  หรือพยานหลักฐานอื่นประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าองค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนใดมีพฤติการณ์ 
ในการจัดสวัสดิการสังคมที่ไม่สุจริต  ให้ส านักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร  หรือส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง   
โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ  เพื่อด าเนินการสอบข้อเท็จจริงต่อไป   

ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีอ านาจหน้าที่   ตามข้อ  ๖  (๒)  และ  (๓)  และต้องให้ 
องค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ   
และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน 

เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด าเนินการแล้วเสร็จ   ให้ท ารายงานการสอบข้อเท็จจริง 
เสนอต่อส านักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร  หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด   
แล้วแต่กรณี  เพ่ือเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติพิจารณาตามมาตรา   ๓๙   
หรือมาตรา  ๔๐/๓  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
แล้วแต่กรณี 

ในกรณีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติพิจารณาเห็นว่าองค์กรสาธารณประโยชน์ 
หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนใดกระท าไม่สุจริต  ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาหรือทางแพ่ง  ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อด าเนินคดีหรือใช้สิทธิเรียกร้องต่อไป 

ในกรณีต่างประเทศ  สถานทูตอาจพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม  ทั้งนี้
อาจน าวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  วรรคสามและวรรคสี่มาใช้ได้โดยอนุโลมได้   

ข้อ ๘ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่ใดได้กระท าการก ากับ  ดูแล  และตรวจสอบ
องค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนแล้ว  ให้ท าบันทึกเป็นหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อส านักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร  หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
หรือสถานทูตไทย  แล้วแต่กรณี  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสั งคมแห่งชาติ  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๖



ข้อ ๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๖  ให้องค์กรสาธารณประโยชน์  
องค์กรสวัสดิการชุมชนหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่   

ข้อ ๑๐ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินขององค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กร
สวัสดิการชุมชน  ต้องเก็บรักษาส าเนาเอกสารไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี   

ข้อ ๑๑ ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และเป็น   
ผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  6  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

จุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ ์
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดกิารสงัคมแหง่ชาติ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๖


