
ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๗
-----------------

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือใหการจัดสวสัดิการภายใน สวนราชการการมีประสิทธิภาพ
อันมผีลเปนการเสริมสรางขวัญและกํ าลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ

อาศยัอํ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘)แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔  นายกรฐัมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดงัตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายใน 
สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ”

ขอ ๒ ระเบยีบนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๐

ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการอื่นไมวาจะจัดตั้งใน  

รูปแบบใด จงัหวดั และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบของคณะผูแทนในการบริหาร
ราชการในตางประเทศตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินดวย

“ขาราชการ” หมายความวา
(๑)  ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๒)ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน

มหาวิทยาลัย
(๓) ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ
(๔) ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
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(๕) ขาราชการตํ ารวจตามกฎหมายวาดวยตํ ารวจแหงชาติ
(๖) ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร

                    และใหหมายความรวมถึง พนักงานของรัฐ พนักงานราชการและลูกจางในสวนราชการดวย
                    “ หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการ และในกรณีจัด 
สวัสดิการภายในสวนราชการในระดับกระทรวง กลุมภารกิจ หรือในหลายกรมรวมกัน ตามระเบียบนี้ให   
หมายความรวมถึง ปลัดกระทรวง หัวหนากลุมภารกิจ หรืออธิบดีของทุกกรมรวมกัน แลวแตกรณี
                    “ คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ
                    “คณะกรรมการสวัสดิการ” หมายความวา คณะกรรมการสวัสดิการภายในสวนราชการของ
แตละสวนราชการ
                    “สวสัดิการภายในสวนราชการ”  หมายความวา  กิจกรรมหรือกิจการใดๆ ที่ คณะกรรมการ
สวัสดิการจัดใหมีขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือและอํ านวยความสะดวกใหแกขาราชการเพื่อ
ประโยชนในการดํ ารงชีวิตนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดใหแกjขาราชการเปนกรณีปกติ หรือเพ่ือ
ประโยชนแกการสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหจัดเพิ่มขึ้นสํ าหรับสวนราชการ
ตางๆ
                    “การจดัสวัสดิการในเชิงธุรกิจ” หมายความวา การดํ าเนินกิจกรรมหรือกิจการสวัสดิการซึ่ง
เปนไปในทางการคากับบุคคลทั่วไป
                    “สมาชกิ” หมายความวา สมาชิกสวัสดิการภายในสวนราชการ

“กองทนุสวัสดิการ” หมายความวา กองทุนสวัสดิการภายในสวนราชการ

ขอ ๕  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด  ๑
การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ

ขอ ๖ ใหเปนหนาที่ของหวัหนาสวนราชการในการรเิร่ิม ดํ าเนินการ หรือสนับสนุนใหมีการ
ดํ าเนินการจดัสวสัดิการภายในสวนราชการ

สวัสดิการภายในสวนราชการที่มีกฎหมายรองรับไวเปนการเฉพาะ ใหดํ าเนินการตาม       
บทบญัญัติของกฎหมายนั้น และใหน ําบทบัญญัติในระเบียบนี้มาใชบงัคับกับการดํ าเนินการในเรื่องที่เก่ียวของ
กับสวสัดิการตามกฎหมายเฉพาะนั้นโดยอนุโลม ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายเฉพาะนั้น

การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจจะกระทํ ามิได เวนแตเปนการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
เพ่ือประโยชนของสวนราชการ ตามหลักเกณฑ วธิีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกํ าหนด
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ขอ ๗ การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการใหจัดทํ าในระดับกรม จังหวัด และหนวยงาน    
ทีอ่ยูในความรับผิดชอบของคณะผูแทนในการบริหารราชการตางประเทศ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน เวนแตการจดัสวสัดิการภายในสวนราชการของขาราชการในสังกัดส ํานักงานปลัดกระทรวง ให
รวมถึงขาราชการในสังกัดส ํานักงานรัฐมนตรีดวย

ในกรณีที่เห็นสมควรอาจจัดสวัสดิการภายในสวนราชการในระดับกระทรวง หรืออาจจัด    
สวสัดกิารภายในสวนราชการที่เปนกลุมภารกิจเดียวกันหรือในหลายกรมรวมกันได

ขอ ๘ ในการจดัสวัสดิการภายในสวนราชการ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสวัสดิการ... (ช่ือสวนราชการ กลุมภารกิจ หรือกรมที่รวมกันจัด       
สวัสดิการ แลวแตกรณี)....” ประกอบดวย

(๑)    หัวหนาสวนราชการหรือผูที่หัวหนาสวนราชการ มอบหมาย เปนประธานกรรมการ                   
(๒) ผู ที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้งจากขาราชการในสวนราชการนั้นไมเกินเจ็ดคน        

เปนกรรมการ โดยกรรมการอยางนอยคนหนึ่ง ตองมคีุณวุฒิหรือประสบการณทางดานการเงินและบัญชี
(๓)  ผูแทนสมาชิกซึ่งคดัเลือกกันเองไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ มีวาระการดํ ารงตํ าแหนง

สองป ผูที่พนจากตํ าแหนงตามวาระอาจไดรับการคดัเลือกอีกได แตจะด ํารงตํ าแหนงติดตอกันเกินสองวาระ
ไมได  ในกรณีที่กรรมการซึง่เปนผูแทนสมาชิกพนจากต ําแหนงกอนครบวาระ ใหดํ าเนินการคัดเลือกกรรมการ
แทน เวนแตวาระของกรรมการดังกลาวเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมคัดเลือกกรรมการแทนก็ได      
ในระหวางนั้นใหถือวาคณะกรรมการมีจํ านวนเทาที่เหลืออยู

 (๔) ผูรับผิดชอบงานดานสวัสดิการภายในสวนราชการหรือภายในกลุมภารกิจ ตามขอ 
๑๔ เปนกรรมการและเลขานุการ
                       การคัดเลือกกรรมการตาม (๓) ใหเปนไปตามวิธีการที่หัวหนาสวนราชการกํ าหนด

ใหคณะกรรมการสวัสดิการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งที่มีคุณวุฒิหรือมีประสบการณทาง
ดานการเงินและบัญชี เปนเหรัญญิก มหีนาทีด่ํ าเนินการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการ

ใหหัวหนาสวนราชการแตงตัง้ขาราชการในสวนราชการ เปนผูชวยเลขานุการจํ านวนสองคน

ขอ ๙ คณะกรรมการสวัสดิการตามขอ ๘ มีอํ านาจหนาที่ ดงัตอไปนี้
(๑) กํ าหนดนโยบาย อํ านวยการ และควบคมุดูแลการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอขาราชการในสวนราชการนั้น
(๒)   ออกระเบียบหรือขอบังคับในการดํ าเนินการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตางๆ เชน 

ระเบยีบการจดัสวัสดิการภายในสวนราชการ ระเบียบการรับจายเงิน การจัดทํ าบัญชี และการเก็บรักษาเงินกอง
ทนุสวสัดกิาร   ระเบียบการสงเคราะหขาราชการ  ระเบียบการใหบริการรานคาสวัสดิการ เปนตน

(๓) อนุมัติใหมีการจัดและพิจารณายุบเลิกการจัดสวัสดิการประเภทตางๆ ในสวนราชการนั้น
(๔) แตงตั้งบุคคล คณะบคุคล  หรือคณะอนุกรรมการที่เปนขาราชการหรือผูที่มิใชขาราชการ

เพ่ือดํ าเนินการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการภายใน สวนราชการตามระเบียบนี้
(๕) จัดการประชุมใหญสามัญประจํ าปและการประชุมใหญวิสามัญของผูที่เปนสมาชิก
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(๖) ควบคุมการรบัเงินและใชจายเงินของกองทุนสวัสดิการ
(๗) อนุมัติการจางลูกจางของสวัสดิการภายในสวนราชการ  กํ าหนดคาตอบแทน จดัแบงงาน

กํ าหนดระเบียบและวธิปีฏิบัติงาน รวมทั้งจัดระบบการบริหารงานบุคคลของลูกจาง
(๘) กํ าหนดอัตราคาบริการสมาชิกในการใชบริการที่สวัสดิการภายในสวนราชการจัดขึ้น
(๙) อนมุตัหิรือมอบอํ านาจใหกรรมการคนหนึ่งคนใดเปนผูดํ าเนินการกอหนี้    ผูกพัน หรือ

ลงนามในเอกสารตางๆ แทนคณะกรรมการสวัสดิการ และจายเงินกองทุนสวัสดิการรวมกับเหรัญญิกตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการสวัสดิการกํ าหนด

(๑๐) ปฏิบตักิารอืน่ใดที่จํ าเปนที่เก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ หรือ ตามที่
คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ระเบียบ ขอบังคับ หรือเอกสารใดมีขอความจํ ากัดอํ านาจของผูที่ไดรับมอบหมายใหทํ า     
นิติกรรมในเรื่องใดแทนคณะกรรมการสวัสดิการ ใหประกาศไวโดยเปดเผยใหสมาชิกและบุคคลอื่นที่เก่ียวของ
ทราบโดยทั่วกัน

ขอ ๑๐ สวนราชการอาจจัดใหมีสวัสดิการภายในสวนราชการประเภทตางๆ ได ดังนี้
(๑) การออมทรัพย
(๒) การใหกูเงิน
(๓) การเคหะสงเคราะห
(๔) การฌาปนกิจสงเคราะห
(๕) การกีฬาและนันทนาการ
(๖) การใหบริการของรานคาสวัสดิการ
(๗) การฝกวิชาชีพเพ่ือเสริมรายไดหรือลดรายจายใหแกสมาชิก
(๘) การสงเคราะหขาราชการในดานอื่นๆ เชน   เงินชวยคาอาหาร   เงินชวยคาเดินทาง  

เงินชวยคาเครื่องแบบหรือเครือ่งแตงกาย เงินทุนการศึกษา หรือเงินสงเคราะหผูประสบภัย  เปนตน
(๙) กิจกรรมหรือสวสัดิการภายในสวนราชการประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการ สวัสดิการ

เห็นสมควร

ขอ ๑๑  สมาชิกมสิีทธริองขอใหมีการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตามระเบียบนี้ได

ขอ  ๑๒  สมาชิกมี ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) สมาชิกสามญั  ไดแก  ขาราชการ  พนักงานของรัฐ  และลูกจางประจํ า
(๒) สมาชิกวิสามัญ  ไดแก พนกังานราชการ  และลูกจางช่ัวคราว
(๓) สมาชกิสมทบ  ไดแก  สมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญที่พนจากการปฏิบัติงานใน

สวนราชการนั้นแลว
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                    สวนราชการใดจะกํ าหนดใหมีสมาชิกประเภทใด ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสวัสดิการ
กํ าหนด โดยค ํานึงถึงความสามารถในการจัดสวัสดิการ และความเปนธรรมสํ าหรับสมาชิกของสวัสดิการภายใน
สวนราชการนั้น

ขอ ๑๓ คณะกรรมการสวัสดิการตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจํ าปอยางนอย    
ปละหนึ่งครั้ง เพ่ือใหมีรายงานผลงานการจัดสวัสดิการทีผ่านมา การเสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ในการจดัสวสัดิการในปตอไป  การพิจารณาอนุมัติระเบียบและหลักเกณฑที่สํ าคัญ รวมทั้งการแสดงความคิด
เห็นและการปรึกษาหารือเก่ียวกับการจัดสวัสดิการในระหวางป

นอกจากการประชมุใหญสามญัประจ ําป ใหมีการประชมุใหญวสิามญัเมือ่คณะกรรมการสวสัดกิาร
เห็นสมควร หรือสมาชกิไมนอยกวาหนึง่ในหาของสมาชกิทัง้หมดหรอืไมนอยกวาหนึง่รอยคนเขาช่ือกันรองขอ   
เพ่ือใหมีการสอบถามปญหาหรือปรึกษาหารือเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ ในเรื่องที่มี     
ความส ําคัญและตองการความเห็นรวมกันจากที่ประชุมใหญของสมาชิก

ขอ ๑๔ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูรับผิดชอบงานดานสวัสดิการภายในสวนราชการ
ทํ าหนาที่บริหารงานสวัสดิการภายในสวนราชการใหเปนไปตามมติคณะกรรมการสวัสดิการและระเบียบนี้  
รวมทั้ง  และใหมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้ดวย

(๑)จัดทํ าแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจํ าปเสนอคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

(๒)เสนอความเห็นตอคณะกรรมการสวัสดิการในการออกระเบียบและวิธีปฏิบัติตางๆ   เพ่ือ
ใชในการดํ าเนินการสวัสดิการภายในสวนราชการ

(๓) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการสวัสดิการใหมีการจัดบริการหรือกิจกรรมสวัสดิการ 
ตาง ๆ ตามความเหมาะสม

(๔)   ด ําเนินการทางธุรการในการบรรจ ุแตงตั้ง บังคับบัญชา และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลูกจางของสวัสดิการภายในสวนราชการ

(๕) ประสานงานกับคณะกรรมการและศูนยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการหรือ    
หนวยงานอื่นที่เก่ียวของในการดํ าเนินการตามระเบียบนี้

(๖)    ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสวัสดิการมอบหมาย

                    ขอ ๑๕   การจัดสวสัดิการภายในสวนราชการเรือ่งใดที่มีความสํ าคัญและมีลักษณะเฉพาะซึ่ง
สมควรแยกบริหารจัดการ คณะกรรมการสวัสดิการจะด ําเนินการโดยมีระเบียบการจัดสวัสดิการเปนการเฉพาะ
ตลอดจนกํ าหนดใหมีกองทุนสวัสดิการและการจัดทํ าบัญชีรับจายเงินในเรื่องนั้นๆ แยกจากกองทุนสวัสดิการ
ของสวนราชการกไ็ด   

ขอ ๑๖ การปฏบิตัหินาที่ของขาราชการตามระเบียบนี้ ใหถือวาเปนการปฏิบัติราชการ
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ขอ ๑๗ ภายใตบังคับกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี หัวหนาสวนราชการมีอํ านาจ   
ด ําเนินการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ ดังตอไปนี้
                    (๑)   พิจารณาอนมุัติใหสวัสดิการภายในสวนราชการใชที่ดิน ทรัพยสิน หรืออาคารของ  
ราชการ เพ่ือประโยชนแกการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตามที่จํ าเปนและสมควรได

 (๒)  พิจารณาอนุมัติใหซอมแซมหรือบํ ารุงรักษาสถานที่  อาคาร หรือทรัพยสินตาม(๑) 
โดยใหใชจายจากเงินกองทุนสวัสดิการกอน ในกรณีที่เงินกองทุนสวัสดิการมีไมเพียงพอ   หัวหนาสวนราชการ
อาจพจิารณาอนุมัติใหเจียดจายจากเงินงบประมาณรายจายเพื่อการนี้ไดเทาที่จํ าเปน

(๓) พิจารณาอนุมติใหใชนํ้ า กระแสไฟฟา หรือส่ิงสาธารณูปโภคอื่น โดยประหยัด เพ่ือให
จดัสวสัดกิารภายในสวนราชการได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกํ าหนด

หมวด  ๒
การเงิน  การบัญชี  และการตรวจสอบ

ขอ ๑๘ ใหสวสัดิการภายในสวนราชการจัดตั้งกองทุนขึ้น เรียกวา  “กองทุน  สวัสดิการ...
(ช่ือสวนราชการ กลุมภารกิจ หรือกรมที่รวมกันจัดสวัสดิการ แลวแตกรณี)....”  แยกตางหากจากเงินอื่นของ
สวนราชการนั้น เพ่ือสะสมทุนและใชจายสํ าหรับการดํ าเนินงานตามวัตถุประสงคของสวัสดิการภายใน    
าชการของสวนราชการนั้น

ขอ ๑๙ กองทุนสวัสดิการอาจมีรายได  ดังนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมสมาชิกตามอตัราและระยะเวลาจายที่คณะกรรมการสวัสดิการกํ าหนด
(๒) เงินรายรับจากการจัดกิจกรรมหรือการจัดบริการของสวัสดิการภายในสวนราชการ
(๓) เงินกูจากสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการอื่นหรือสถาบันการเงิน
(๔) เงินบริจาคเพือ่การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
(๕) เงินอดุหนุนหรือรายไดอ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให
(๖) ดอกผลของเงินรายไดตาม(๑) ถึง (๕)

               (๗) รายไดอ่ืนๆ
               การกูเงินจากสถาบันการเงินตาม (๓) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ

กํ าหนด

ขอ ๒๐ ใหกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการหรือผู ที่คณะกรรมการ      
สวัสดิการมอบหมาย จดัทํ ารายงานผลการดํ าเนินงานในปที่ผานมาเสนอคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อพิจารณา
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ขอ ๒๑ ใหสวัสดิการภายในสวนราชการของแตละสวนราชการเปดบัญชีฝากเงินกองทุน 
สวัสดิการไวกับธนาคารพาณิชยหรือสหกรณออมทรัพยของสวนราชการตามระเบียบที่คณะกรรมการสวัสดิการ
กํ าหนด

ขอ ๒๒ ใหสวัสดิการภายในสวนราชการของแตละสวนราชการกํ าหนดและรักษาไวซึ่ง
ระบบการบัญชีที่เหมาะสมแกกิจการสวัสดิการ โดยแยกตามประเภทงาน ลงรายการรับและจายเงิน และ     
สินทรัพยและหนี้สินทีเ่ปนอยูจริงตามประเภทกิจกรรม  พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการดังกลาว

ใหจัดทํ างบรับจายประจํ าเดือนเสนอคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อทราบ และใหมีการตรวจ
สอบบัญชีภายในเปนประจํ า ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการสวัสดิการกํ าหนด

ขอ ๒๓ การปดบัญชีใหกระทํ าปละครั้งตามปปฏิทิน และใหสวัสดิการภายในสวนราชการ
จดัท ํางบการเงนิ ซึ่งประกอบดวยงบดุล บัญชีทํ าการ และบัญชีกํ าไรขาดทุนตามกฎหมาย เพ่ือดํ าเนินการตาม
ขอ ๒๔ ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปบัญชี

ขอ ๒๔ ทุกปใหผูตรวจสอบภายในของสวนราชการหรือผูมีคุณวุฒิดานการเงินและบัญชีที่
คณะกรรมการสวัสดิการแตงตั้ง เปนผูสอบบัญชี ท ําการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของสวัสดิการ
ภายในสวนราชการนั้นใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับงบการเงินตามขอ  ๒๓

ขอ ๒๕ ผูตรวจสอบภายในหรือผูสอบบญัชตีามขอ ๒๔ มีหนาที่ตรวจสอบสมุดบัญชีและ
เอกสารหลักฐานของสวัสดิการภายในสวนราชการ เพ่ือการนี้อาจสอบถามประธานกรรมการหรือกรรมการ 
สวัสดิการภายในสวนราชการ หรือผู ที่คณะกรรมการสวัสดิการมอบหมายใหจัดการหรือดํ าเนินการจัด        
สวสัดิการภายในสวนราชการนั้นหรือบุคคลอืน่ที่เก่ียวของ

ผูสอบบัญชีมีหนาที่รายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อพิจารณา
และประเมินผลการจัดสวัสดิการ และใหคณะกรรมการสวัสดิการสงสํ าเนารายงานผลการสอบบัญชีและ     
รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการดงักลาวใหคณะกรรมการโดยเร็ว

ใหคณะกรรมการสวัสดิการประชาสัมพันธรายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการประจํ าป
ของปที่ลวงมาแลว ซึ่งแสดงงบดุล บัญชีทํ าการ และบัญชีกํ าไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีรับรองถูกตองภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ผูสอบบัญชีรับรอง ใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่      
คณะกรรมการกํ าหนด
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หมวด  ๓
คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ

ขอ ๒๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ”  
ประกอบดวย   เลขาธิการ ก.พ. เปนประธานกรรมการ  เลขาธิการ ก.พ.ร.  ผูอํ านวยการส ํานักงบประมาณ  
อธิบดีกรมบญัชีกลาง  และผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลที่มีขาราชการเปนสมาชิก ซึ่งไดรับเลือกตาม
ขอ ๒๗ ประเภทละหนึ่งคน เปนกรรมการ

ใหผูอํ านวยการศูนยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการ สํ านักงาน ก.พ.  เปนกรรมการและ
เลขานกุาร และใหเลขาธิการ ก.พ. แตงตั้งขาราชการในสํ านักงาน ก.พ.  เปนผูชวยเลขานกุาร จํ านวนไมเกิน
สองคน

ขอ ๒๗ การเลอืกผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลตามขอ ๒๖ วรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กํ าหนด

ขอ  ๒๘   กรรมการซึ่งเปนผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลตามขอ ๒๖ วรรคหนึ่งมีวาระ
การด ํารงต ําแหนงคราวละสองป แตละดํ ารงตํ าแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได

ในกรณีที่กรรมการสวัสดิการขาราชการซึ่งเปนผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลพนจาก
ตํ าแหนงตามวาระ ใหดํ าเนินการเลือกกรรมการขึ้นมาใหมภายในหกสิบวัน ในระหวางที่ยังมิไดมีการเลือก
กรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการที่พนจากตํ าแหนงตามวาระนั้นอยูในตํ าแหนงเพ่ือดํ าเนินงานตอไปจนกวา
กรรมการที่ไดรับเลือกใหมเขารับหนาที่

ขอ ๒๙ นอกจากพนจากตํ าแหนงตามวาระ กรรมการผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคล
พนจากตํ าแหนง เมื่อ

(๑) พนจากราชการ
(๒) ลาออกจากการเปนกรรมการ
(๓) คณะกรรมการใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่อยางรายแรง
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ขาดคณุสมบัติในการเปนผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคล

ขอ ๓๐ ใหคณะกรรมการมีอํ านาจหนาที่กํ ากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสวัสดิการภายใน
สวนราชการ และใหมีอํ านาจหนาที่ ดังตอไปนี้ดวย

(๑) กํ าหนดนโยบายและก ํากับดแูลการจดัสวสัดกิารภายในสวนราชการของสวนราชการตาง ๆ
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(๒) เสนอนโยบายการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตอคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเสนอแนะ
ใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบงัคบัที่เปนปญหาหรืออุปสรรคแกการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ

(๓) กํ าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
(๔) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ  หรือคํ าส่ัง เพ่ือกํ าหนดหลักเกณฑ  เง่ือนไข  และ    

วธิกีารปฏิบัติตามระเบียบนี้
                  (๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือที่ปรึกษาเพื่อดํ าเนินการอยางหนึ่งอยางใดภายในขอบเขต
วตัถปุระสงคของการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ

(๖ ) พิจารณาและวินิจฉัยป ญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ตามที่สวัสดิการภายใน        
สวนราชการหรือศูนยประสานการจัดสวัสดิการรองขอ ค ําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด

(๗)ปฏิบัติการอื่นใดที่จํ าเปนเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ หรือตามที่     
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ขอ ๓๑   การประชุมคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จ ํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลง
คะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

ขอ ๓๒  คณะกรรมการอาจขอใหคณะกรรมการสวัสดิการหรือผูที่คณะกรรมการสวัสดิการ
มอบหมาย ช้ีแจงขอเทจ็จริง แสดงความคิดเห็น ทํ ารายงาน หรือยับยั้งการกระทํ าที่ขัดตอนโยบายของรัฐบาล
หรือมตขิองคณะรัฐมนตรี ตลอดจนอาจขอใหสวนราชการและคณะกรรมการสวัสดิการปฏิบัติการตามนโยบาย
ของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และสอบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับการดํ าเนินการของกิจการสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ

เมือ่ไดขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่งแลว ใหคณะกรรมการรายงานนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา

ขอ ๓๓ ใหคณะกรรมการสวัสดิการจัดทํ ารายงานเสนอคณะกรรมการปละครั้ง รายงานนี้
ใหกลาวถึงผลงานในปที่ลวงมาแลวและคํ าช้ีแจงเกี่ยวกับนโยบาย โครงการ และแผนงานที่จะทํ าในปตอไป
ปญหาหรืออุปสรรคที่สํ าคัญในการดํ าเนินการ  ตลอดจนขอเสนอแนะ

ขอ  ๓๔  เพ่ือประโยชนในการจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
รัฐวสิาหกจิ  องคการมหาชน  และหนวยงานอื่นของรัฐ  อาจนํ าระเบียบนี้ไปใชบังคับโดยอนุโลม



๑๐

หมวด  ๔
ศนูยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการ

 ขอ ๓๕ ใหมศีนูยประสานการจดัสวสัดกิารขาราชการ เปนหนวยงานภายในส ํานกังาน ก.พ. 
ท ําหนาทีเ่ปนส ํานกังานเลขานกุารของคณะกรรมการ และใหมีอํ านาจหนาที่ ดังตอไปนี้

(๑) ศกึษา สํ ารวจ  วิเคราะห  วิจัย การจดัสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการ
ตางๆ เพ่ือเสนอแนวนโยบาย มาตรฐาน หลักเกณฑวิธีการ ประกาศ  คํ าส่ังเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ ตลอดจนมาตรการในการแกไขปญหาการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการใหคณะกรรมการ
พิจารณา

(๒) รวบรวมขอมูลและจัดทํ าคูมือดานการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการเพื่อเผยแพรหรือ
จ ําหนายแกสวนราชการ

(๓) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับที่
เปนปญหาหรืออุปสรรคแกการจัดสวัสดิการภายในของสวนราชการใหเหมาะสมกับสถานการณและภาวะ   
การดํ ารงชีพของขาราชการ

(๔) จดัท ําโครงการศึกษา ฝกอบรม และเผยแพรความรูที่เก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ รวมทั้งเสนอแนะ และประสานการจัดสวสัดิการสํ าหรับทุกสวนราชการตามที่คณะกรรมการเห็น
สมควร

(๕) ประเมินผลการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการตางๆ ในภาพรวม      
ปละครั้ง

(๖ ) ปฏิบัติการหรือประสานงานอื่นตามที่กฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ขอ ง        
ศนูยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการ  หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

บทเฉพาะกาล

ขอ ๓๖ ใหสวัสดิการภายในสวนราชการที่มีอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับเปนสวัสดิการ
ภายในสวนราชการตามระเบียบนี้ และใหดํ าเนินการแกไขเพิ่มเติมระเบียบหรือขอบังคับใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ และใหสงสํ าเนาระเบียบหรือขอบังคับที่แกไข    
เพ่ิมเตมิแลวใหแกศนูยประสานการจดัสวสัดกิารขาราชการ ภายในสองเดอืนนบัแตวนัทีไ่ดแกไขเพิม่เตมิแลวเสรจ็

                 ขอ  ๓๗ สวนราชการใดที่ยังไมไดจัดสวัสดิการภายในสวนราชการใหดํ าเนินการจัด       
สวสัดกิารภายในสวนราชการตามระเบียบนี้  ภายในสองปนับแตวันที่ระเบยีบนี้มีผลใชบังคับ



๑๑

                  ขอ  ๓๘ ใหดํ าเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการใหแลวเสร็จภายใน    
หนึ่งรอยแปดสิบวัน นบัแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ

                                                 ประกาศ ณ  วันที่  ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗

                                                      (ลงช่ือ) พันตํ ารวจโท ทักษิณ ชิณวัตร
                                                                                (ทักษิณ ชิณวัตร)
                                                                                  นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ
     ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวสัดกิารภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
     ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง
     วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชือ่หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี 25 มกราคม 2562 
หัวข้อ  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ  
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
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ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทรเ์วช สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ 

(หัวหน้า) 
วันท่ี  25  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 วันท่ี  25  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

พศวีร์  วชัรบุตร 
(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
วันที่  25  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
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