ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
----------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหการจัดสวัสดิการภายใน สวนราชการการมีประสิทธิภาพ
อันมีผลเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘)แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา
สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ”

“ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายใน

ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๐
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการอื่นไมวาจะจัดตั้งใน
รูปแบบใด จังหวัด และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบของคณะผูแทนในการบริหาร
ราชการในตางประเทศตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินดวย
“ขาราชการ” หมายความวา
(๑) ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๒)ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย
(๓) ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ
(๔) ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู

๒

(๕) ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
(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
“สวัสดิการภายในสวนราชการ” หมายความวา กิจกรรมหรือกิจการใดๆ ที่ คณะกรรมการ
สวั สดิการจั ด ให มีขึ้น โดยมีวัต ถุ ประสงคในการชวยเหลือและอํ านวยความสะดวกใหแกขาราชการเพื่อ
ประโยชนในการดํารงชีวิตนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดใหแกjขาราชการเปนกรณีปกติ หรือเพื่อ
ประโยชนแกการสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหจัดเพิ่มขึ้นสําหรับสวนราชการ
ตางๆ
“การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ” หมายความวา การดําเนินกิจกรรมหรือกิจการสวัสดิการซึ่ง
เปนไปในทางการคากับบุคคลทั่วไป
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสวัสดิการภายในสวนราชการ
“กองทุนสวัสดิการ” หมายความวา กองทุนสวัสดิการภายในสวนราชการ
ขอ ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ

ขอ ๖ ใหเปนหนาที่ของหัวหนาสวนราชการในการริเริม่ ดําเนินการ หรือสนับสนุนใหมีการ
ดําเนินการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
สวั ส ดิ ก ารภายในส วนราชการที่ มี ก ฎหมายรองรั บ ไว เ ปนการเฉพาะ ใหดํ าเนินการตาม
บทบัญญัติของกฎหมายนั้น และใหนาบทบั
ํ
ญญัติในระเบียบนี้มาใชบงั คับกับการดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของ
กับสวัสดิการตามกฎหมายเฉพาะนั้นโดยอนุโลม ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายเฉพาะนั้น
การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจจะกระทํามิได เวนแตเปนการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
เพื่อประโยชนของสวนราชการ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด

๓

ขอ ๗ การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการใหจัดทําในระดับกรม จังหวัด และหนวยงาน
ทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบของคณะผูแทนในการบริหารราชการตางประเทศ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน เวนแตการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการของขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง ให
รวมถึงขาราชการในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรีดวย
ในกรณีที่เห็นสมควรอาจจัดสวัสดิการภายในสวนราชการในระดับกระทรวง หรืออาจจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการที่เปนกลุมภารกิจเดียวกันหรือในหลายกรมรวมกันได
ขอ ๘ ในการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ ใหหวั หนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสวัสดิการ... (ชื่อสวนราชการ กลุมภารกิจ หรือกรมที่รวมกันจัด
สวัสดิการ แลวแตกรณี)....” ประกอบดวย
(๑) หัวหนาสวนราชการหรือผูที่หัวหนาสวนราชการ มอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) ผู  ที่ หั ว หน า ส ว นราชการแต ง ตั้ ง จากข า ราชการในส ว นราชการนั้ นไม เ กิ นเจ็ ดคน
เปนกรรมการ โดยกรรมการอยางนอยคนหนึ่ง ตองมีคุณวุฒิหรือประสบการณทางดานการเงินและบัญชี
(๓) ผูแทนสมาชิกซึ่งคัดเลือกกันเองไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหนง
สองป ผูที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการคัดเลือกอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระ
ไมได ในกรณีที่กรรมการซึง่ เปนผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการ
แทน เวนแตวาระของกรรมการดังกลาวเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมคัดเลือกกรรมการแทนก็ได
ในระหวางนั้นใหถือวาคณะกรรมการมีจํานวนเทาที่เหลืออยู
(๔) ผูรับผิดชอบงานดานสวัสดิการภายในสวนราชการหรือภายในกลุมภารกิจ ตามขอ
๑๔ เปนกรรมการและเลขานุการ
การคัดเลือกกรรมการตาม (๓) ใหเปนไปตามวิธีการที่หัวหนาสวนราชการกําหนด
ใหคณะกรรมการสวัสดิการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งที่มีคุณวุฒิหรือมีประสบการณทาง
ดานการเงินและบัญชี เปนเหรัญญิก มีหนาทีด่ ําเนินการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการ
ใหหวั หนาสวนราชการแตงตัง้ ขาราชการในสวนราชการ เปนผูชวยเลขานุการจํานวนสองคน
ขอ ๙ คณะกรรมการสวัสดิการตามขอ ๘ มีอานาจหน
ํ
าที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย อํานวยการ และควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอขาราชการในสวนราชการนั้น
(๒) ออกระเบียบหรือขอบังคับในการดําเนินการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตางๆ เชน
ระเบียบการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ ระเบียบการรับจายเงิน การจัดทําบัญชี และการเก็บรักษาเงินกอง
ทุนสวัสดิการ ระเบียบการสงเคราะหขาราชการ ระเบียบการใหบริการรานคาสวัสดิการ เปนตน
(๓) อนุมัติใหมีการจัดและพิจารณายุบเลิกการจัดสวัสดิการประเภทตางๆ ในสวนราชการนั้น
(๔) แตงตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือคณะอนุกรรมการที่เปนขาราชการหรือผูที่มิใชขาราชการ
เพือ่ ดําเนินการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการภายใน สวนราชการตามระเบียบนี้
(๕) จัดการประชุมใหญสามัญประจําปและการประชุมใหญวิสามัญของผูที่เปนสมาชิก

๔

(๖) ควบคุมการรับเงินและใชจายเงินของกองทุนสวัสดิการ
(๗) อนุมัติการจางลูกจางของสวัสดิการภายในสวนราชการ กําหนดคาตอบแทน จัดแบงงาน
กําหนดระเบียบและวิธปี ฏิบัติงาน รวมทั้งจัดระบบการบริหารงานบุคคลของลูกจาง
(๘) กําหนดอัตราคาบริการสมาชิกในการใชบริการที่สวัสดิการภายในสวนราชการจัดขึ้น
(๙) อนุมตั หิ รือมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งคนใดเปนผูดําเนินการกอหนี้ ผูกพัน หรือ
ลงนามในเอกสารตางๆ แทนคณะกรรมการสวัสดิการ และจายเงินกองทุนสวัสดิการรวมกับเหรัญญิกตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการสวัสดิการกําหนด
(๑๐) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดที่จําเปนที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ หรือ ตามที่
คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือเอกสารใดมีขอความจํากัดอํานาจของผูที่ไดรับมอบหมายใหทํา
นิติกรรมในเรื่องใดแทนคณะกรรมการสวัสดิการ ใหประกาศไวโดยเปดเผยใหสมาชิกและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
ทราบโดยทั่วกัน
ขอ ๑๐ สวนราชการอาจจัดใหมีสวัสดิการภายในสวนราชการประเภทตางๆ ได ดังนี้
(๑) การออมทรัพย
(๒) การใหกูเงิน
(๓) การเคหะสงเคราะห
(๔) การฌาปนกิจสงเคราะห
(๕) การกีฬาและนันทนาการ
(๖) การใหบริการของรานคาสวัสดิการ
(๗) การฝกวิชาชีพเพื่อเสริมรายไดหรือลดรายจายใหแกสมาชิก
(๘) การสงเคราะหขาราชการในดานอื่นๆ เชน เงินชวยคาอาหาร เงินชวยคาเดินทาง
เงินชวยคาเครื่องแบบหรือเครือ่ งแตงกาย เงินทุนการศึกษา หรือเงินสงเคราะหผูประสบภัย เปนตน
(๙) กิจกรรมหรือสวัสดิการภายในสวนราชการประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการ สวัสดิการ
เห็นสมควร
ขอ ๑๑ สมาชิกมีสทิ ธิรองขอใหมีการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตามระเบียบนี้ได

ขอ ๑๒ สมาชิกมี ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) สมาชิกสามัญ ไดแก ขาราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจางประจํา
(๒) สมาชิกวิสามัญ ไดแก พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว
(๓) สมาชิกสมทบ ไดแก สมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญที่พนจากการปฏิบัติงานใน
สวนราชการนั้นแลว

๕

สวนราชการใดจะกําหนดใหมีสมาชิกประเภทใด ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสวัสดิการ
กําหนด โดยคํานึงถึงความสามารถในการจัดสวัสดิการ และความเปนธรรมสําหรับสมาชิกของสวัสดิการภายใน
สวนราชการนั้น
ขอ ๑๓ คณะกรรมการสวัสดิการตองจั ดใหมีการประชุ มใหญสามัญประจํ าปอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง เพือ่ ใหมีรายงานผลงานการจัดสวัสดิการทีผ่ า นมา การเสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ในการจัดสวัสดิการในปตอไป การพิจารณาอนุมัติระเบียบและหลักเกณฑที่สําคัญ รวมทั้งการแสดงความคิด
เห็นและการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในระหวางป
นอกจากการประชุมใหญสามัญประจําป ใหมีการประชุมใหญวสิ ามัญเมือ่ คณะกรรมการสวัสดิการ
เห็นสมควร หรือสมาชิกไมนอ ยกวาหนึง่ ในหาของสมาชิกทัง้ หมดหรือไมนอ ยกวาหนึง่ รอยคนเขาชื่อกันรองขอ
เพื่อใหมีการสอบถามปญหาหรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ ในเรื่องที่มี
ความสําคัญและตองการความเห็นรวมกันจากที่ประชุมใหญของสมาชิก
ขอ ๑๔ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูรับผิดชอบงานดานสวัสดิการภายในสวนราชการ
ทํ าหนาที่บริหารงานสวัสดิการภายในสวนราชการใหเปนไปตามมติคณะกรรมการสวัสดิการและระเบียบนี้
รวมทั้ง และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ดวย
(๑)จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปเสนอคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
(๒)เสนอความเห็นตอคณะกรรมการสวัสดิการในการออกระเบียบและวิธีปฏิบัติตางๆ เพื่อ
ใชในการดําเนินการสวัสดิการภายในสวนราชการ
(๓) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการสวัสดิการใหมีการจัดบริการหรือกิจกรรมสวัสดิการ
ตาง ๆ ตามความเหมาะสม
(๔) ดําเนินการทางธุรการในการบรรจุ แตงตั้ง บังคับบัญชา และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลูกจางของสวัสดิการภายในสวนราชการ
(๕) ประสานงานกั บ คณะกรรมการและศู น ยประสานการจัด สวัสดิ การข าราชการหรื อ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการดําเนินการตามระเบียบนี้
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสวัสดิการมอบหมาย
ขอ ๑๕ การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการเรือ่ งใดที่มีความสําคัญและมีลักษณะเฉพาะซึ่ง
สมควรแยกบริหารจัดการ คณะกรรมการสวัสดิการจะดําเนินการโดยมีระเบียบการจัดสวัสดิการเปนการเฉพาะ
ตลอดจนกําหนดใหมีกองทุนสวัสดิการและการจัดทําบัญชีรับจายเงินในเรื่องนั้นๆ แยกจากกองทุนสวัสดิการ
ของสวนราชการก็ได
ขอ ๑๖ การปฏิบตั หิ นาที่ของขาราชการตามระเบียบนี้ ใหถือวาเปนการปฏิบัติราชการ

๖

ข อ ๑๗ ภายใตบั ง คั บกฎหมายและมติ ค ณะรั ฐ มนตรี หั ว หน า ส ว นราชการมี อํ านาจ
ดําเนินการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติใหสวัสดิการภายในสวนราชการใชที่ดิน ทรัพยสิน หรืออาคารของ
ราชการ เพื่อประโยชนแกการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตามที่จําเปนและสมควรได
(๒) พิจารณาอนุมัติใหซอ มแซมหรือบํารุงรักษาสถานที่ อาคาร หรือทรัพยสินตาม(๑)
โดยใหใชจายจากเงินกองทุนสวัสดิการกอน ในกรณีที่เงินกองทุนสวัสดิการมีไมเพียงพอ หัวหนาสวนราชการ
อาจพิจารณาอนุมัติใหเจียดจายจากเงินงบประมาณรายจายเพื่อการนี้ไดเทาที่จําเปน
(๓) พิจารณาอนุมติใหใชนํ้า กระแสไฟฟา หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่น โดยประหยัด เพื่อให
จัดสวัสดิการภายในสวนราชการได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๒
การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ

ขอ ๑๘ ใหสวัสดิการภายในสวนราชการจัดตั้งกองทุนขึ้น เรียกวา “กองทุน สวัสดิการ...
(ชื่อสวนราชการ กลุมภารกิจ หรือกรมที่รวมกันจัดสวัสดิการ แลวแตกรณี)....” แยกตางหากจากเงินอื่นของ
สวนราชการนั้น เพื่ อสะสมทุนและใชจายสํ าหรับการดํ าเนินงานตามวัตถุประสงคของสวัสดิการภายใน
าชการของสวนราชการนั้น
ขอ ๑๙ กองทุนสวัสดิการอาจมีรายได ดังนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมสมาชิกตามอัตราและระยะเวลาจายที่คณะกรรมการสวัสดิการกําหนด
(๒) เงินรายรับจากการจัดกิจกรรมหรือการจัดบริการของสวัสดิการภายในสวนราชการ
(๓) เงินกูจากสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการอื่นหรือสถาบันการเงิน
(๔) เงินบริจาคเพือ่ การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
(๕) เงินอุดหนุนหรือรายไดอื่นตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให
(๖) ดอกผลของเงินรายไดตาม(๑) ถึง (๕)
(๗) รายไดอื่นๆ
การกูเงินจากสถาบันการเงินตาม (๓) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด
ข อ ๒๐ ใหก รรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารหรื อ ผู  ที่ ค ณะกรรมการ
สวัสดิการมอบหมาย จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในปที่ผานมาเสนอคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อพิจารณา

๗

ขอ ๒๑ ใหสวัสดิการภายในสวนราชการของแตละสวนราชการเปดบัญชีฝากเงินกองทุน
สวัสดิการไวกับธนาคารพาณิชยหรือสหกรณออมทรัพยของสวนราชการตามระเบียบที่คณะกรรมการสวัสดิการ
กําหนด
ขอ ๒๒ ใหสวัสดิการภายในสวนราชการของแตละสวนราชการกํ าหนดและรักษาไวซึ่ง
ระบบการบัญชีที่เหมาะสมแกกิจการสวัสดิการ โดยแยกตามประเภทงาน ลงรายการรับและจายเงิน และ
สินทรัพยและหนี้สนิ ทีเ่ ปนอยูจริงตามประเภทกิจกรรม พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการดังกลาว
ใหจัดทํางบรับจายประจําเดือนเสนอคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อทราบ และใหมีการตรวจ
สอบบัญชีภายในเปนประจํา ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการสวัสดิการกําหนด
ขอ ๒๓ การปดบัญชีใหกระทําปละครั้งตามปปฏิทิน และใหสวัสดิการภายในสวนราชการ
จัดทํางบการเงิน ซึ่งประกอบดวยงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนตามกฎหมาย เพื่อดําเนินการตาม
ขอ ๒๔ ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
ขอ ๒๔ ทุกปใหผูตรวจสอบภายในของสวนราชการหรือผูมีคุณวุฒิดานการเงินและบัญชีที่
คณะกรรมการสวัสดิการแตงตั้ง เปนผูสอบบัญชี ทําการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของสวัสดิการ
ภายในสวนราชการนั้นใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับงบการเงินตามขอ ๒๓
ขอ ๒๕ ผูต รวจสอบภายในหรือผูสอบบัญชีตามขอ ๒๔ มีหนาที่ตรวจสอบสมุดบัญชีและ
เอกสารหลักฐานของสวัสดิการภายในสวนราชการ เพื่อการนี้อาจสอบถามประธานกรรมการหรือกรรมการ
สวัสดิ ก ารภายในสวนราชการ หรื อผู ที่ คณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารมอบหมายใหจัดการหรือดํ าเนินการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการนั้นหรือบุคคลอืน่ ที่เกี่ยวของ
ผูส อบบัญชีมีหนาที่รายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อพิจารณา
และประเมินผลการจัดสวัสดิการ และใหคณะกรรมการสวัสดิการสงสํ าเนารายงานผลการสอบบัญชีและ
รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการดังกลาวใหคณะกรรมการโดยเร็ว
ใหคณะกรรมการสวัสดิการประชาสัมพันธรายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการประจําป
ของปที่ลวงมาแลว ซึ่งแสดงงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีรับรองถูกตองภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ผูสอบบัญชีรับรอง ใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด

๘

หมวด ๓
คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ

ขอ ๒๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ”
ประกอบดวย เลขาธิการ ก.พ. เปนประธานกรรมการ เลขาธิการ ก.พ.ร. ผูอานวยการสํ
ํ
านักงบประมาณ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลที่มีขา ราชการเปนสมาชิก ซึ่งไดรับเลือกตาม
ขอ ๒๗ ประเภทละหนึ่งคน เปนกรรมการ
ใหผอู านวยการศู
ํ
นยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการ สํานักงาน ก.พ. เปนกรรมการและ
เลขานุการ และใหเลขาธิการ ก.พ. แตงตั้งขาราชการในสํานักงาน ก.พ. เปนผูชวยเลขานุการ จํานวนไมเกิน
สองคน
ขอ ๒๗ การเลือกผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลตามขอ ๒๖ วรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
ขอ ๒๘ กรรมการซึ่งเปนผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลตามขอ ๒๖ วรรคหนึ่งมีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละสองป แตละดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
ในกรณีที่กรรมการสวัสดิการขาราชการซึ่งเปนผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลพนจาก
ตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการเลือกกรรมการขึ้นมาใหมภายในหกสิบวัน ในระหวางที่ยังมิไดมีการเลือก
กรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดํ าเนินงานตอไปจนกวา
กรรมการที่ไดรับเลือกใหมเขารับหนาที่
ขอ ๒๙ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคล
พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) พนจากราชการ
(๒) ลาออกจากการเปนกรรมการ
(๓) คณะกรรมการใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่อยางรายแรง
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติในการเปนผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคล
ขอ ๓๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสวัสดิการภายใน
สวนราชการ และใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ดวย
(๑) กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการตาง ๆ

๙

(๒) เสนอนโยบายการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตอคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเสนอแนะ
ใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับที่เปนปญหาหรืออุปสรรคแกการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ
(๓) กําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
(๔) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธกี ารปฏิบัติตามระเบียบนี้
(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดภายในขอบเขต
วัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
(๖ ) พิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หาในการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ต ามที่ ส วั ส ดิ ก ารภายใน
สวนราชการหรือศูนยประสานการจัดสวัสดิการรองขอ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
(๗)ปฏิ บั ติการอื่ น ใดที่ จํ าเปน เกี่ยวกับ การจัด สวัสดิการภายในสวนราชการ หรื อ ตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๓๑
การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลง
คะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๓๒ คณะกรรมการอาจขอใหคณะกรรมการสวัสดิการหรือผูที่คณะกรรมการสวัสดิการ
มอบหมาย ชีแ้ จงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําที่ขัดตอนโยบายของรัฐบาล
หรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนอาจขอใหสวนราชการและคณะกรรมการสวัสดิการปฏิบัติการตามนโยบาย
ของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการของกิจการสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ
เมือ่ ไดขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่งแลว ใหคณะกรรมการรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ขอ ๓๓ ใหคณะกรรมการสวัสดิการจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการปละครั้ง รายงานนี้
ใหกลาวถึงผลงานในปที่ลวงมาแลวและคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย โครงการ และแผนงานที่จะทําในปตอไป
ปญหาหรืออุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินการ ตลอดจนขอเสนอแนะ
ขอ ๓๔ เพือ่ ประโยชนในการจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐ อาจนําระเบียบนี้ไปใชบังคับโดยอนุโลม

๑๐

หมวด ๔
ศูนยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการ

ขอ ๓๕ ใหมศี นู ยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการ เปนหนวยงานภายในสํานักงาน ก.พ.
ทําหนาทีเ่ ปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา สํารวจ วิเคราะห วิจัย การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการ
ตางๆ เพื่อเสนอแนวนโยบาย มาตรฐาน หลักเกณฑวิธีการ ประกาศ คําสั่งเกีย่ วกับการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ ตลอดจนมาตรการในการแกไขปญหาการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการใหคณะกรรมการ
พิจารณา
(๒) รวบรวมขอมูลและจัดทําคูมือดานการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการเพื่อเผยแพรหรือ
จําหนายแกสวนราชการ
(๓) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
เปนปญหาหรืออุปสรรคแกการจัดสวัสดิการภายในของสวนราชการใหเหมาะสมกับสถานการณและภาวะ
การดํารงชีพของขาราชการ
(๔) จัดทําโครงการศึกษา ฝกอบรม และเผยแพรความรูที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ รวมทั้งเสนอแนะ และประสานการจัดสวัสดิการสําหรับทุกสวนราชการตามที่คณะกรรมการเห็น
สมควร
(๕) ประเมินผลการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการตางๆ ในภาพรวม
ปละครั้ง
(๖ ) ปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ประสานงานอื่ น ตามที่ ก ฎหมายกํ าหนดให เ ป น อํ านาจหน าที่ ข อ ง
ศูนยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

บทเฉพาะกาล

ขอ ๓๖ ใหสวัสดิการภายในสวนราชการที่มีอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับเปนสวัสดิการ
ภายในสวนราชการตามระเบียบนี้ และใหดํ าเนินการแกไขเพิ่มเติมระเบียบหรือขอบังคับใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ และใหสงสําเนาระเบียบหรือขอบังคับที่แกไข
เพิม่ เติมแลวใหแกศนู ยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการ ภายในสองเดือนนับแตวนั ทีไ่ ดแกไขเพิม่ เติมแลวเสร็จ
ขอ ๓๗ สวนราชการใดที่ยังไมไดจัดสวัสดิการภายในสวนราชการใหดํ าเนินการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการตามระเบียบนี้ ภายในสองปนับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ

๑๑

ข อ ๓๘ ให ดํ าเนิ นการแตงตั้งคณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารข า ราชการให แ ลวเสร็ จ ภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗
(ลงชื่อ) พันตํารวจโท ทักษิณ ชิณวัตร
(ทักษิณ ชิณวัตร)
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง
วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

