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 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  การจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน โดยกรมไดแตงต้ัง
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ภาคบังคับ) หมวด 6  เพื่อรับผิดชอบการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน  ดําเนินการรวมกับสวนบริหารงานบุคคล  สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล  ซ่ึง
คณะผูจัดทําคูมือการปฏิบัติงานไดพิจารณาแลวเห็นวามีกระบวนการท่ีสําคัญหลายกระบวนการท่ีควรรวบรวม
จัดทําสรุปเปนคูมือปฏิบัติงานในการจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน 

 ท้ังนี้  ไดนําขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการมากําหนดตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ  
เพื่อใหสามารถติดตามผลการดําเนินการในภาพรวม   อยางไรก็ตามเนื่องจากคูมือชุดนี้เปนคูมือการปฏิบัติงาน
ดานการจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน  ท่ีมีการดําเนินการจัดทําเพื่อใหคูมือการปฏิบัติงานดังกลาวมี
ความสมบูรณ ครบถวนยิ่งข้ึน   ฝายสวัสดิการ  สวนบริหารงานบุคคล  สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบ
บริหารงานบุคคล  ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน  จะไดมีการติดตาม
และประเมินผลการนําคูมือดังกลาวไปใชในการปฏิบัติงานจริง  รวมท้ังรวบรวมความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ  
เพื่อนํามาทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาคูมือดังกลาวใหมีความครบถวนสมบูรณ  และสามารถนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในปตอไปดวย 
 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอผูรับผิดชอบการจัดสวัสดิการ
ภายในกรมชลประทาน  ท่ีจะชวยใหมีความเขาใจในกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการภายในกรม
ชลประทาน  และสามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินการไดอยางเปนระบบ  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  บรรลุผลสําเร็จและคุมคาตามท่ีกําหนดไว 
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คูมือการปฏิบัติงาน 
การจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน 

 
1.วัตถุประสงค 
  เพื่อใช เปนแนวทางในการดํา เนินการจัดสวัสดิการให เปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2547  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรม
ชลประทานวาดวยการจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน พ.ศ.2552 และระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ
กรมชลประทานวาดวยการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน พ.ศ.2552 

2.ขอบเขต 
  คูมือการจัดสวสัดิการภายในกรมชลประทาน ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ ดังนี้ 

  2.1 การสํารวจความตองการในการจดัสวัสดิการ 
  2.2 การกําหนดแผนงาน/โครงการ 

2.3 การขออนุมัติจัดสวัสดกิาร 
  2.4 การกําหนดรูปแบบและวิธีการดําเนนิการจัดสวัสดกิาร 
  2.5 การประเมินผลการจัดสวสัดิการ 
   

3. คําจํากัดความ 
  สวัสดิการภายในกรมชลประทาน  หมายถึง  กิจกรรมหรือกิจการใดๆ ท่ีคณะกรรมการ
สวัสดิการกรมชลประทานจัดใหมีข้ึน  โดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแก
ขาราชการเพื่อประโยชนในการดํารงชีพ     นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดใหแกขาราชการเปนกรณี 
ปกติ  หรือเพื่อประโยชนแกการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ  หรือท่ีคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน
เห็นสมควรใหจัดเพิ่มข้ึนสําหรับสวนราชการตาง  ๆ

  ขาราชการ  หมายถึง ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สังก ัดกรมชลประทาน   และใหหมายความรวมถึงพนักง านของร ัฐ   พนักง านราชการและ
ลูกจางประจําของกรมชลประทาน 

  คณะกรรมการสวัสดิการ  หมายถึง  คณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน 
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  คณะอนุกรรมการ   หมายถึง  คณะอนุกรรมการสวัสดิการซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการ
สวัสดิการ  เพื่อรับผิดชอบดําเนินการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามวัตถุประสงคภายในกอง  สํานัก ในสวนกลาง
และภายในสํานัก  โครงการ  และศูนย  หรือเทียบเทาในสวนภูมิภาค  ตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการมอบหมาย 

  คณะทํางาน  หมายถึง คณะบุคคลซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการสวัสดิการ  หรือ
คณะอนุกรรมการ  ใหมีจํานวนหาคนแตไมเกินเจ็ดคน  เพื่อดําเนินการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  หนวยงาน หมายถึง กอง  สํานักในสวนกลางและสํานัก  โครงการ  และศูนย  หรือเทียบเทา
ในสวนภูมิภาค   

สมาชิก หมายถึง  สมาชิกสวัสดิการกรมชลประทานมี 3 ประเภท  ดังนี ้

        (1) สมาชิกสามัญ  ไดแก  ขาราชการ  พนักงานของรัฐ  และลูกจางประจํา 
        (2) สมาชิกวิสามัญ  ไดแก  พนกังานราชการ  ลูกจางช่ัวคราว  และลูกจางสวัสดิการหรือ
เจาหนาท่ีของสวัสดิการภายในกรมชลประทานท่ีมีกฎหมายรองรับไวเปนการเฉพาะ 
        (3) สมาชิกสมทบ  ไดแก  สมาชิกสามัญ  หรือสมาชิกวิสามัญท่ีพนจากการปฏิบัติงานใน
กรมชลประทานแลวประสงคสมัครเปนสมาชิก  และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสวัสดิการ 
  กองทุนสวัสดิการ  หมายถึง  กองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน  ซ่ึงต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสะสมทุนและใชจายสําหรับการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของสวัสดิการกรมชลประทาน  และใหหมายความรวมถึง
กองทุนสวัสดิการภายในกอง  สํานักในสวนกลาง  และภายในสํานัก  โครงการ  และศูนย  หรือเทียบเทาใน
สวนภูมิภาค 

เงินกองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน  หมายถึง  เงินสวัสดิการกรมชลประทานทุกประเภท  
และใหหมายความรวมถึงเงินสวัสดิการที่มีช่ือเรียกอยางอ่ืนซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะอนุกรรมการ 
 

4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  4.1 คณะกรรมการสวัสดิการ  มีหนาท่ีตามขอ 9 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการ
จัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2547  และตามขอ 9  แหงระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน 
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน  พ.ศ.2552 

  4.2  ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง  พิจารณากล่ันกรองแผนงาน  โครงการ  และให
คําปรึกษาแนะนํา  สนับสนุนการดําเนินการจัดสวัสดิการ  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการสวัสดิการ 
  4.3 ผูอํานวยการสวน  พิจารณาตรวจสอบ กล่ันกรอง  และเปนท่ีปรึกษา  เพื่อนําเสนอ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล 
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4.4  ฝายสวัสดิการ   กํากับ  ดูแล  และควบคุมการดําเนินการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2547  และระเบียบคณะกรรมการ
สวัสดิการกรมชลประทาน วาดวยการจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน  พ.ศ.2552   เพื่อนําเสนอ
ผูอํานวยการสวน 

4 .5  เจ าหนา ท่ีผูปฏิ บัติงานสวัสดิการ  รับผิดชอบงานในการจัดสวัสดิการภายใน
กรมชลประทาน  ดังนี้  

(1) จัดทํา แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจํา ปเสนอคณะกรรมการ
สวัสดิการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(2) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการสวัสดิการในการออกระเบียบและวิธีปฏิบัติ
ตางๆ  เพื่อใชในการดําเนินการสวัสดิการภายในสวนราชการ 

(3) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการสวัสดิการใหมีการจัดบริการหรือกิจกรรม
สวัสดิการตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

(4) ดําเนินการทางธุรการในการบรรจุ แตงต้ัง บังคับบัญชา และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานลูกจางของสวัสดิการภายในสวนราชการ 

(5) ประสานงานกับคณะกรรมการและศูนยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการหรือ 
หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการตามระเบียบนี้ 

(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการมอบหมาย 
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5. Work flow กระบวนการ 

ชื่อกระบวนการ  :  กระบวนการจัดสวัสดกิารภายในกรมชลประทาน 

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ  :  การจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทานดําเนินไปดวยความถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวน
ราชการ พ.ศ.2547  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทานวาดวยการจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน พ.ศ.2552  และระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรม
ชลประทาน  วาดวยการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน พ.ศ.2552 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
            การวิเคราะหความตองการ 

 
 

30 วัน  สํารวจความตองการในการจัดสวัสดิการและ
การศึกษาผลการวิเคราะหความตองการ เพื่อนําไป
กําหนดประเภทสวัสดิการใหสอดคลองกับความ
ตองการของเจาหนาที่ในหนวยงานและระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ พ.ศ.2547  
 
 

แบบสอบถามจะตองมีความนาเชื่อถือและ
ความเที่ยงตรง รวมทั้งมีนัยสําคัญที่ยอมรับได
และผลการวิเคราะหความตองการจะตองมี
ความนาเชื่อถือได 
 
 

ฝายสวัสดิการ 

 
 
 

การสํารวจความตองการ 
ในการจัดสวัสดิการ 

การออกแบบแบบสอบถาม 

สรุปผลการวิเคราะหความตองการ 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
   

5 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เดือน 

กําหนดแผนงาน/โครงการที่ตองการจัดสวัสดิการ
จะตองกําหนดวัตถุประสงคและประเภทสวัสดิการ
ใหสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2547  
 
 
 
 
 
 
 
 
ขออนุมัติจัดสวัสดิการโดยระบุประเภทสวัสดิการที่
ขอดําเนินการ   และขอแตงตั้งคณะอนุกรรมการ  
ประกอบดวย ประธาน  รองประธาน  เหรัญญิก  
เลขานุการ    และอนุกรรมการ ตามที่เห็นสมควร   
 

ขอบเขตของการจัดสวัสดิการแตละประเภท
ตองมีความครอบคลุมกลุมเปาหมายที่กําหนด  
และถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.
2547  และระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ
กรมชลประทานวาดวยการจัดสวัสดิการภายใน
กรมชลประทาน พ.ศ.2552 
  
 
 
 
 
คณะกรรมการสวัสดิการอนุมั ติตามมติที่
ป ร ะ ชุ มคณะกร รมก า รส วัส ดิ ก า ร  โด ย
คณะกรรมการประชุม 2 เดือนตอครั้ง 
 
 
 
 
 

ฝายสวัสดิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ฝายสวัสดิการ 

การกําหนดแผนงาน/ 
โครงการ 

การกําหนดวัตถุประสงค        

การกําหนดประเภท 
สวัสดิการ           

ขออนุมัติจัด
สวัสดิการ 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

 

 
 

 
 
 
                                                           ไมอนุมัติ 

 
 
                                       

                                               
                                               อนุมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฝายสวัสดิการตรวจสอบคําขออนุมัติจัดสวัสดิการ
ต า ม แ บ บ ฟ อ ร ม ที่ กํ า ห น ด  โ ด ย ข อ แ ต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการ  ประกอบดวย ประธาน   รอง
ประธาน  เหรัญญิก  เลขานุการ    และอนุกรรมการ 
ตามที่เห็นสมควร  และระบุประเภทสวัสดิการที่ขอ
ดําเนินการ  เสนอคณะกรรมการสวัสดิการพิจารณา
อนุมัติ 
 

 
ตามขอ 9 แหงระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ
กรมชลประทาน  วาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในกรมชลประทาน  พ.ศ.2552 
(4)  อนุมัติใหมีการจัดและพิจารณายุบเลิกการจัด
สวัสดิการประเภทตางๆ  ของกรมชลประทาน 
( 5 )  แ ต ง ตั้ ง บุ ค ค ล   คณะบุ ค ค ล   หรื อ
คณะอนุกรรมการที่เปนขาราชการหรือผูที่มิใช
ขาราชการ  เพื่อดําเนินการจัดสวัสดิการให
เปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการ
ภายในส วนราชการตามระ เบี ยบสํ า นัก
นายกรัฐมนตรี  วาดวยการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ พ.ศ.2547 
 

 
ฝายสวัสดิการ 

คณะกรรมการ
สวัสดิการ 



คูมือการปฏิบัติงาน  การจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน  
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

4 

 

  
 
การกําหนดรูปแบบการจัดสวัสดิการจะตองพิจารณา
ถึงรูปแบบ  วิธีการดําเนินการ  และการมอบหมาย 
ผูรับผิดชอบที่ เหมาะสมในการจัดการและหรือ
ดําเนินการจัดสวัสดิการดวย   เพื่อใหสมาชิกไดรับ
ประโยชนสูงสุด     

      ดั ง นั้น  กิจกรรมสวัสดิการ   วิธี ดํ า เ นินการ   
ตลอดจนทุนในการดําเนินการจะมีรูปแบบที่แตกตาง
กัน   ซึ่งกิจกรรมหรือรูปแบบในการจัดสวัสดิการอาจ
ดําเนินการไดดังนี้ 
1.คณะอนุกรรมการสวัสดิการเปนผูดําเนินการเอง   
2.คณะอนุกรรมการมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการ  
 

 
 
รูปแบบการจัดสวัสดิการจะตองสอดคลองตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2547  และ
ระ เบี ยบคณะกรรมก า รส วัส ดิ ก า รกรม
ชลประทาน วาดวยการจัดสวัสดิการภายใน
กรมชลประทาน พ.ศ.2552 
 

 
 

ฝายสวัสดิการ กําหนดรูปแบบ 
และวิธีการจัดสวัสดิการ 



คูมือการปฏิบัติงาน  การจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน  
สวนบริหารงานบุคคล  สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล  กรมชลประทาน           8 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

5  

 

  
        เมื่อสิ้นปปฏิทินใหมีการประเมินผลการจัด
สวัสดิการแตละโครงการ/กิจกรรม  เพื่อใหทราบ
ผลสําเร็จของการจัดและการดําเนินการเปนไปตาม
เปาหมาย  มีปญหา  อุปสรรค  การยอมรับและความ
พอใจของเจาหนาที่ในหนวยงานมีมากนอยเพียงใด  
ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขตอไป   
       สําหรับการประชาสัมพันธผลการจัดสวัสดิการ 
สามารถดําเนินการได 4 วิธี 
   1.จัดทําการประชาสัมพันธรายงานการประเมินผล
การจัดสวัสดิการในลักษณะเดียวกับการแจงเวียน 
   2.จัดเก็บเอกสารรายงานการประเมินผลการจัด
ส วัส ดิการไวที่ กรรมการและ เลขานุ การของ
คณะกรรมการสวัสดิการ   
   3 .จั ดทํ า  Website ของส วนร าชการ เพื่ อ ก า ร
ประชาสัมพันธรายงานการประเมินผลการจัด
สวัสดิการเปนเวลาไมนอยกวา 3  เดือน 
   4.ใหมี เอกสารรายงานการประเมินผลการจัด
สวัสดิการเผยแพรแกผูเขารวมประชุมใหญสามัญ
สมาชิกประจําปและสงสําเนาใหคณะกรรมการ
ขาราชการ ( สํานักงาน ก.พ.)    
 

 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการ
จัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2547   

 
ฝายสวัสดิการ 

การประเมินผล 
การจัดสวัสดิการ 

การประชาสัมพันธ 
ผลการจัดสวัสดิการ 

สํานักงาน ก.พ. 



คูมือการปฏิบัติงาน  การจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน  
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6.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดสวัสดิการ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช ผูรับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

1. สํารวจความตองการในการจัด
สวัสดิการและการศึกษาผลการ
วิเคราะหความตองการ เพื่อนําไป
กํ า หนดป ร ะ เ ภ ทส วั ส ดิ ก า ร ใ ห
สอดคลองกับความตองการของ
เจาหนาที่ในหนวยงานและระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.
2547  
 

สํารวจความตองการในการจัดสวัสดิการและ
การศึกษาผลการวิเคราะหความตองการ เพื่อ
นํ า ไ ปกํ า หนดปร ะ เ ภทสวั ส ดิ ก า ร ให
สอดคลองกับความตองการของเจาหนาที่ใน
หนวยงานและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
พ.ศ.2547 โดยจะตองดําเนินการดังนี้ 
 1. การประชุมชี้แจงใหเจาหนาที่ไดเขาใจวา 
สวัสดิการคืออะไร  มีประโยชนอยางไร  
ทําไมตองมีการจัดสวัสดิการขึ้นในหนวยงาน 
2. สํารวจขอเท็จจริงที่มีอยูภายในหนวยงาน
วา   มีกิจกรรมใดบาง ที่จัด เปนกิจกรรม  
สวัสดิการตามความหมายของระเบียบ  ซึ่ง
การสํารวจขอเท็จจริงอาจทําไดโดยวิธีการ
สังเกตและการรับฟง  การสัมภาษณ  หรือ
การใชแบบสอบถาม 
3.กิจกรรมที่ดาํเนินการอยูใครเปน

1. แบบสํารวจความตองการจัด
สวัสดิการ 
2. รายงานสรุปผลการสํารวจ
ความตองการและความจําเปนใน
การจัดสวัสดกิาร 

ฝายสวัสดิการ 
 

การสอบทาน  การรับฟง
ขอคิดเห็นและการกําหนด
ประเภทที่จัดสวัสดกิาร
ตองใชระยะเวลาไมเกิน  
30  วัน 



คูมือการปฏิบัติงาน  การจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน  
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช ผูรับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

ผูดําเนินการ 
4. ถาหนวยงานจะจัดสวัสดิการจะจัด
สวัสดิการประเภทใด   เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของเจาหนาที่ในหนวยงาน  
และทุกคนไดมีสวนรวมในการดําเนินการ
และไดรับประโยชนจากกิจกรรมสวัสดิการ
เสมอภาคกัน 
 

2. กําหนดแผนงาน/โครงการที่
ตองการจัดสวสัดิการ  

 

เมื่อไดผลวิเคราะหความตองการแลวจะตอง
ดําเนินการเตรียมแผนงาน/โครงงานที่จะ
ดําเนินการ  โดยตองมีรายละเอียดของ
โครงงานประกอบดวย  
1.ชื่อโครงงาน 
2.หลักการและเหตุผล 
3.วัตถุประสงค 
4.ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง 
5.วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงงาน 
6.วิธีการและขอบเขตการศึกษา 

  ฝายสวัสดิการ การกําหนดวตัถุประสงค
จะตองมีความสอดคลอง
กับผลการวิเคราะหและ
ความตองการความจําเปน
ในการจดัสวัสดิการและ
ประเภทสวัสดกิารตาม
ระเบียบสํานกั
นายกรัฐมนตรีวาดวยการ
จัดสวัสดิการภายในสวน
ราชการ พ.ศ.2552 
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7.แผนการดําเนินโครงงาน 
8.ผูรับผิดชอบโครงงาน 
9.งบประมาณคาใชจาย 
10.ความสอดคลองกับวัตถุประสงค    
เปาหมาย สวนรวม 
11.การบริหารโครงการ/ติดตาม
ความกาวหนาของโครงงาน 
12.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 

3. ขออนุมัติจดัสวัสดิการและแตงตั้ง
คณะอนกุรรมการผูรับผิดชอบ
กิจกรรมสวัสดิการ 
 
 

ตรวจสอบคําขออนุมัติจัดสวัสดิการตาม
แบบฟอร ม ที่ กํ า หนด  โด ยขอแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการ  ประกอบดวย ประธาน  
รองประธาน  เหรัญญิก  เลขานุการ    และ
อนุกรรมการ ตามที่เห็นสมควร  และระบุ
ประเภทสวัสดิการที่ขอดําเนินการ โดยระบุ
ประเภทสวัสดิการที่ขอดําเนินการทั้ง 9  
ประเภท  ประกอบดวย 
 

 ฝายสวัสดิการ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการ
จัดสวัสดิการภายในสวน
ราชการ พ.ศ.2547  และ
ระเบียบคณะกรรมการ
สวัสดิการกรมชลประทาน
วาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในกรมชลประทาน 
พ.ศ.2552 
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(1)  การออมทรัพย 
(2)  การใหกูเงิน 
(3)  การเคหะสงเคราะห 
(4)  การฌาปนกิจสงเคราะห 
(5)  การกีฬาและนันทนาการ 
(6)  การใหบริการของรานคาสวัสดิการ 
(7)  การฝกวิชาชีพเพื่อเสริมรายไดหรือลด
รายจายใหแกสมาชิก 
(8)  การสงเคราะหขาราชการในดานอื่น ๆ  
เชน  เงินชวยคาอาหาร  เงินชวยคาเดินทาง  
เงินชวยคาเครื่องแบบหรือเครื่องแตงกาย  
เ งินทุนการศึกษา   หรือเ งินสง เคราะห
ผูประสบภัย   เปนตน  
(9)  กิจกรรมหรือสวัสดิการกรมชลประทาน
ประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการสวัสดิการ
เห็นสมควร 
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4. การกําหนดรูปแบบและวธิีการ
ดําเนินการจัดสวัสดิการ 
 

เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน
อนุมัติใหจัดสวัสดิการไดตามที่ขออนุมัติ  
จะตองพิจารณาถึงรูปแบบ  วิธีการดําเนินการ  
และการมอบหมาย ผูรับผิดชอบที่เหมาะสม
ในการจั ดการและห รือดํ า เนินการจั ด
สวัสดิ การด วย    เพื่ อ ใหสมา ชิกได รับ
ประโยชนสูงสุด     
      ดังนั้น กิจกรรมสวัสดิการ  วิธีดําเนินการ  
ตลอดจนทุนในการดําเนินการจะมีรูปแบบที่
แตกตางกัน   ซึ่งกิจกรรมหรือรูปแบบในการ
จัดสวัสดิการอาจดําเนินการไดดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการสวัสดิ ก าร เปน
ผูดําเนินการเอง  ในหนวยงานนั้นมีจํานวน
เจาหนาที่ไมมากและอยูในบริเวณเดียวกัน  มี
ประเภทสวัสดิการที่ดําเนินการไมมากนัก  
แ ล ะ ง า น ไ ม ยุ ง ย า ก ห รื อ ซั บ ซ อ น  
คณะอนุกรรมการเปนผูดํ า เนินการ เอง
ทั้งหมด  

 ฝายสวัสดิการ  
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2.คณะอนุกรรมการมอบหมายให ผู อื่น
ดําเนินการ ซึ่งมีหลายวิธี เชน 

   2.1 หนวยงานที่มีสถานที่ทํางานอยูใน
บ ริ เ ว ณ เ ดี ย ว กั น ห รื อ ใ ก ล เ คี ย ง กั น  
คณะอนุกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง    เปนผูดําเนินการจัดสวัสดิการใน
หนวยงานแทนคณะอนุกรรมการ  บุคคล
ดังกลาวอาจเรียกวา “ผูจัดการ”  ทั้งนี้
คณะอนุกรรมการอาจเลือกตั้งหรือคัดเลือกก็
ไดตามระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว 

     2.2  หนวยงานขนาดใหญมีเจาหนาที่
จํานวนมากและหนวยงานทั้งหมดมีพื้นที่อยู
ในบริเวณเดียวกัน  อาจจัดสวัสดิการรวมกัน
เ พื่ อ ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร  
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร อ า จ  แ ต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการขึ้นมารับผิดชอบงาน
รวมกัน 
     2.3 หนวยงานที่มีพื้นที่ของหนวยงานไม
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อยูในบริเวณเดียวกัน  มีเจาหนาที่อยูแยกกัน
แตละพื้นที่ที่หางกัน  หากจะจัดสวัสดิการจุด
เดียวอาจจะใหบริการแกเจาหนาที่ไดไม
ทั่ ว ถึ ง   อาจแต ง ตั้ ง คณะ ทํ า ง าน ขึ้นมา
รับผิดชอบงานสวัสดิการแตละพื้นที่ได 

     2.4   การจัดโดยวิธีขอความรวมมือหรือ
ซื้อบริการจากบุคคลอื่น หรืออาจติดตอขอ
การสนับสนุน   หรือความรวมมือจากบุคคล
อื่นเพื่อรวมจัดสวัสดิการใหเกิดประโยชนแก
เจาหนาที่ในหนวยงานนั้น  เชน     ขอให
เอกชนเขามาจัดจําหนายสินคาราคาประหยัด
เปนครั้งคราว  เพื่ออํานวยความสะดวกแก
เจาหนาที่ในการอํานวยความสะดวกในการ
เลือกซื้อสินคาราคาประหยัด   หรืออาจทํา
ขอตกลงกับบริษัท   ห างร าน     เข ามา
ดําเนินการจัดจําหนายสินคาราคาประหยัด  
หรือติดตอสถาบันการ เงิน เพื่ อ   เข ามา
ใหบริการกูเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ํา 
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     2.5  การจัดโดยรวมกับสวนราชการอื่น 
คณะอนุกรรมการอาจจัดสวัสดิการรวมกับ
สวนราชการอื่นที่อยูบริเวณใกลเคียง  อาจ
เปนกระทรวงเดียวกันหรือตางกระทรวงก็ได  
เชน  การแขงขันกีฬา  รานอาหาร  หรืออื่น ๆ 
ที่สามารถรวมดําเนินการได 
 



คูมือการปฏิบัติงาน  การจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน  
สวนบริหารงานบุคคล  สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล  กรมชลประทาน           17 
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5. การประเมินผลการจัดสวสัดิการ 

 
 

การประเมินผลการจัดกิจกรรมการสวัสดิการ
ตามแผนปฏิบัติงานสวัสดิการประจําปและมี
การประเมินผลรอบปปฏิทินเ มื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการดําเนินการจัดสวัสดิการแตละ
โครงงาน/กิจกรรม  หรือเมื่อสิ้นปปฏิทิน  
สําหรับประเภทสวัสดิการตอเนื่อง  ใหมีการ
ประเมินการจัดสวัสดิการแตละโครงงาน/
กิจกรรม  เพื่อใหทราบผลความสําเร็จของ
การจัดและการดํ า เนินการ เปนไปตาม
เ ป า ห ม า ย   มี ป ญ ห า อุ ป ส ร ร ค แ ล ะ  
ขอบกพรองหรือไมการใชบริการ    การ
ยอมรับและความพอใจของขาราชการและ
ลูกจางมีมากนอย   เพียงใด  ทั้งนี้  เพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงแกไข  

 

 ฝายสวัสดิการ  
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6.ประชาสัมพันธผลการจัด 
สวัสดิการประจําป 

การประชาสัมพันธรายงานการประเมินผล
การจัดสวัสดิการประจําปของปที่ลวงมาแลว 
ซึ่งแสดงงบดุล  บัญชีทําการ และบัญชีกําไร
ขาดทุนที่ผูสอบบัญชีรับรองถูกตองภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ผูสอบบัญชีรับรอง ให
สมาชิกทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

   1.จัดทําการประชาสัมพันธรายงานการ
ประเมินผลการจัดสวัสดิการในลักษณะ
เดียวกับการแจงเวียนกฎหรือระเบียบของ
ทางราชการ 
   2.จัดเก็บเอกสารรายงานการประเมินผล
ก า ร จั ดสวั ส ดิ ก า ร ไ ว ที่ ก ร รมก า รและ
เลขานุการของคณะกรรมการสวัสดิการ  ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี  วาดวยงานสารบรรณเพื่อให
สมาชิกไดตรวจดู 
   3.จัดทํา Website ของสวนราชการเพื่อการ

 ฝายสวัสดิการ หลัก เกณฑและวิ ธีก าร
ประชาสัมพันธรายงาน
การประเ มินผลการจัด
สวัสดิการ    สํานักงาน 
ก.พ. 
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ประชาสัมพันธรายงานการประเมินผลการ
จัดสวัสดิการเปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือน 
นับแตวันเริ่มทําการประชาสัมพันธ 
   4.ใหมีเอกสารรายงานการประเมินผลการ
จัดสวัสดิการเผยแพรแกผู เขารวมประชุม
ใหญสามัญสมาชิกประจําป 
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7. ระบบประเมินผล 
  เม่ือส้ินปปฏิทินใหมีการประเมินผลการจัดสวัสดิการแตละโครงการ/กิจกรรม  เพื่อใหทราบ
ผลสําเร็จของการจัดและการดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย  มีปญหา  อุปสรรค  การยอมรับและความพอใจ
ของเจาหนาท่ีในหนวยงานมีมากนอยเพียงใด  ท้ังนี้เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขตอไป  โดยให
คณะอนุกรรมการประเมินผลและรายงานการจัดสวัสดิการในปท่ีผานมา  พรอมท้ังจัดสงงบดุล  งบรายรับ-
รายจาย  ในการจัดสวัสดิการใหผูตรวจสอบบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน  ตรวจสอบกอนและ
เสนอคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทานทราบตอไป 
 

8. เอกสารอางอิง 
  1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย  การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2547  
  2. ระเบียบคณะกรรมการสวสัดิการกรมชลประทาน  วาดวยการจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน 
พ.ศ.2552   
  3. ระเบียบคณะกรรมการสวสัดิการกรมชลประทาน  วาดวยการเงินและการบัญชีของกองทุน
สวัสดิการ ของกองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน พ.ศ.2552 
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ภาคผนวก 
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เอกสารหมายเลข 1 
ตัวอยาง 

แบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการในการจัดสวัสดิการ 
  ก.  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความคิดเห็นและความตองการในการจัด
สวัสดิการภายในกรมชลประทาน โดยจะนําขอมูลท่ีไดรับมาปรับปรุงและจัดรูปแบบการจัดสวัสดิการใหตรง
กับความตองการของเจาหนาท่ีใหมากท่ีสุด 
  ข.  สวัสดิการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาตองการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
หมายถึง “กิจกรรมหรือกิจการใดๆ ท่ีคณะกรรมการอนุมัติใหจดัข้ึนหรือท่ีศูนยประสานการจัดสวัสดิการ
ขาราชการจัดข้ึน   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนสวัสดิการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแกขาราชการใน
การปฏิบัติราชการ และดํารงชีวิตนอกเหนอืจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดใหแกขาราชการอยูแลว” 
  ขาราชการ  ในระเบียบนีใ้หหมายรวมถึงลูกจางประจําของสวนราชการดวย 
  ค.  แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย 
        สวนท่ี 1  เปนขอมูลสวนบุคคล 
        สวนท่ี 2  เปนขอมูลเกี่ยวกับความรูและความตองการที่จะไดรับบริการใน 
                                                    ลักษณะสวัสดิการ 

สมาชิกสวัสดกิาร หมายถึง  สมาชิกสวัสดิการกรมชลประทานมี 3 ประเภท  ดังนี ้

        (1) สมาชิกสามัญ  ไดแก  ขาราชการ  พนักงานของรัฐ  และลูกจางประจํา 
        (2) สมาชิกวิสามัญ  ไดแก  พนกังานราชการ  ลูกจางช่ัวคราว  และลูกจางสวัสดิการหรือ
เจาหนาท่ีของสวัสดิการภายในกรมชลประทานท่ีมีกฎหมายรองรับไวเปนการเฉพาะ 
        (3) สมาชิกสมทบ  ไดแก  สมาชิกสามัญ  หรือสมาชิกวิสามัญท่ีพนจากการปฏิบัติงานใน
กรมชลประทานแลวประสงคสมัครเปนสมาชิก  และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสวัสดิการ 
สวนท่ี 1  คําถามเกี่ยวกับขอมูลลักษณะสําคัญของบคุลากร 
กรุณาเขียนเครื่องหมาย    หนาขอความที่ตรงกับลักษณะของทาน 

1.1 เพศ 

    ชาย   หญิง  

1.2 อายุ 

   20 – 30 ป    31 – 40 ป    41 – 50 ป    51 – 60 ป 

1.3 ระดับการศึกษา 

  มัธยมศึกษาหรือตํ่ากวา  ประกาศนยีบัตร   ปริญญาตรี  สูงกวาปริญญาตรี 
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1.4  ประเภทตําแหนง 

 อํานวยการ  

 ระดับ   ตน    สูง 

 วิชาการ   

 ระดับ  ปฏิบัติการ  ชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ  
   เช่ียวชาญ  ทรงคุณวฒิุ 

 ท่ัวไป  

 ระดับ ปฏิบัติงาน  ชํานาญงาน  อาวุโส  ทักษะพิเศษ  

  ลูกจางประจํา     

 พนักงานราชการ  

1.5  รายไดเฉล่ีย........................................บาทตอเดือน 
1.6  มีบุตร รวม..................คน             ไมมี 
1.7  บุตรท่ีอยูในระหวางการศึกษา.........................คน 
1.8  รับราชการจนถึงปจจุบัน....................ป 
1.9  ทานเคยรับบริการจากสวัสดิการที่มีอยูหรือไม 
   เคย  คือ....................................................................................................................... 
                           ไมเคย  เพราะ.............................................................................................................. 
1.10  ทานทราบหรือไมวา สวัสดิการภายในกรมชลประทานมีสวัสดิการอะไรบาง  (ระบุไดเทาท่ีทราบ) 
 1. ............................................................................................................................................................ 
 2.  ........................................................................................................................................................... 
 3.  ........................................................................................................................................................... 
 4.  ........................................................................................................................................................... 
 5.  ........................................................................................................................................................... 
 
สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับความรูความตองการดานสวัสดิการ 
1.  ทานทราบวามีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 หรือไม 
                 ทราบ                             ไมทราบ 
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2.  ปจจุบันในหนวยงานของทานมีการจัดสวัสดิการหรือไม 
                  มี  คือ................................................................. 
                           ไมมี  
3.  ทานตองการใหกรมชลประทานจัดบริการในเร่ืองอะไรมากท่ีสุด  โปรดระบุ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     1.  .............................................................................................................................................. 
     2.  ............................................................................................................................................... 
     3.  ............................................................................................................................................... 
4.  ในการจดัสวัสดิการที่เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานกับความชวยเหลือดานคาครองชีพ 
      ทานตองการไดรับความชวยเหลือดานใดมากกวา 
           ส่ิงท่ีอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติ 
                        การชวยเหลือดานคาครองชีพ  
5.  ถากรมชลประทานจัดสวัสดิการใหทานใหม ทานตองการใหจดักจิกรรมประเภทใดมากท่ีสุด  (โปรดระบุ 
     หมายเลขเรียงตามลําดับความตองการจากมากไปหานอย) 
 ก.  ดานกีฬา 
                                      สนามกีฬา  (โปรดระบุประเภทกฬีา)......................................................................... 
                                      สระวายน้ํา 
                                      หองออกกําลังกายพรอมอุปกรณการออกกําลังกาย 
             อ่ืนๆ  โปรดระบุ.......................................................................................................... 
 ข.  ดานนันทนาการ 
                                    รองเพลงและดนตรี 
       หองคาราโอเกะ  
       เตนรํา 
          อบรมวิปสสนา 
       ทําบุญในเทศกาลสําคัญทางศาสนา / บรรยายธรรม 
          ทัศนศึกษาในประเทศและตางประเทศ 
       หองสมุดหรือมุมหนังสือ 
          อ่ืนๆ   โปรดระบุ.........................................................................................................
 ค.  การสงเคราะหเจาหนาท่ี 
         ทุนสํารองจายคาเลาเรียนโดยไมคิดดอกเบ้ีย 
         ปลดหนี้ไดโดยไมคิดดอกเบ้ีย 
       อาหารกลางวันถูก 
          เคร่ืองแบบฟรีปละ 1 ชุด เพื่อแตงอาทิตยละ 1 คร้ัง 
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          ทุนสํารองเพ่ือซ้ืออุปกรณชวยปฏิบัติงาน เชน คอมพวิเตอร เปนตน 
          ทุนสํารองสําหรับซอมแซมบานพักอาศัย 
          ทุนสํารองสําหรับซอมแซมพาหนะ 
          จัดยานพาหนะรับ-สง  ไป-กลับ 
          การประกันชีวิตกลุม 
          อ่ืนๆโปรดระบุ............................................................................................................. 
 ง.  การอาชีพเสริม 
       จัดหลักสูตรการฝกอบรมอาชีพเสริมท่ีกอรายได 
          จัดพื้นท่ีใหเพื่อการเกษตร  (ปลูกพืช  เล้ียงสัตว  ฯลฯ) 
          จัดรวมกลุมทําอาชีพเสริมรวมกัน 
          อ่ืนๆ  โปรดระบุ........................................................................................................... 
 จ.  รานคาสวสัดิการ 
             รานจําหนายเคร่ืองอุปโภค  บริโภค 
                         ตลาดนัดช่ัวคราว สัปดาหละคร้ัง 
                                      รานอาหารคุณภาพราคาประหยดั 
                                      มุมกาแฟในอาคารท่ีทําการ 
                                       อ่ืนๆ  โปรดระบุ.............................................................................................................   
6.  ทานมีขอเสนอแนะอ่ืนใดท่ีเห็นวาเปนประโยชนหรือควรปรับปรุงรูปแบบการจดัสวัสดิการ 
   ........................................................................................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................................................... 
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เอกสารหมายเลข 2 

ตัวอยาง 

การกําหนดวัตถุประสงคของการจดัสวัสดิการภายในกรมชลประทาน 
 
  สวัสดิการภายในสวนราชการดําเนินการจดัข้ึน เพื่อเปนสวัสดิการใหแกขาราชการและลูกจาง
ในสังกัด  นอกเหนือจากสวสัดิการที่ทางราชการจัดใหอยูแลว  โดยมีวตัถุประสงคดังนี้ 
  1. เพื่อจูงใจใหบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเขามาทํางานในหนวยงาน 

  2. เพื่อรักษาผูมีความรูความสามารถไวในหนวยงานและใหเกิดความจงรักภักดีตอหนวยงาน 
 3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงาน 

4. เพื่อเปนการเสริมสรางแรงจงูใจ  สรางขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

5. เพื่อเสริมสรางความสัมพนัธอันดีระหวางหนวยงานกบัผูปฏิบัติงานและระหวาง 
ผูปฏิบัติงานดวยกันเอง 

6. เพื่อลดความเครียด สงเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจติของผูปฏิบัติงาน 
7. เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตของหนวยงาน 
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เอกสารหมายเลข 3 

ตัวอยาง 

แบบฟอรมการขออนุมัติจัดสวัสดิการ 

 
                                บันทึกขอความ 

สวนราชการ               
ท่ี                                                                                                                                                                     วันท่ี 

เร่ือง   ขออนุมัติจัดสวัสดิการภายในสํานัก/กอง/โครงการ                                                                      .                     
 

เรียน   ผส.พบ. 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2547  ประกอบกับ
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน  วาดวยการจัดสวัสดิการภายใน                      กรมชลประทาน พ.ศ.
2552  ใหสํานัก กอง และโครงการ ดําเนินการจัดสวัสดิการภายในไดตามความตองการ นั้น 
 บัดน้ี สํานัก/กอง/โครงการ……………………………………………..ไดสงคํา
ขอจัดสวัสดิการเพ่ือขออนุมัติแตงต้ังคณะอนุกรรมการสวัสดิการสํานัก/กอง/โครงการ.…………………มา
พรอมกับขออนุมัติในหลักการ เพ่ือดําเนินการจัดสวัสดิการประเภทตาง ๆ ประกอบดวย 

1. การออมทรัพย 
2. การใหกูเงิน 
3. การกีฬาและนันทนาการ 
4. การใหบริการของรานคาสวัสดิการ 
5. การฝกอาชีพเพื่อเสริมรายไดหรือลดรายจายใหแกสมาชิก 

6. การสงเคราะหขาราชการในดานอื่น ๆ 
7. กิจกรรมหรือสวัสดิการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน เห็นสมควร 

สวนรายละเอียดในการดําเนินการหรือระเบียบปฏิบัติ จะไดกําหนดไวในรายละเอียดของแตละประเภท      สวัสดิการ  
เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการกรรมชลประทานไดมีมติอนุมัติในหลักการแลว 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทานตอไป 

 

     (ลงช่ือ) 
                                                  (                                                           ) 

                                                     ผูอํานวยการสํานัก/กอง/โครงการ……………………. 
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คําขออนุมัติจัดสวัสดิการสํานัก/กอง/โครงการ…………………………. 
1. สวัสดิการนี้เรียกวา “สวัสดกิารสํานัก/กอง/โครงการ…………………………………” 

2. สวัสดิการสํานัก/กอง/โครงการ………………………………ต้ังอยูเลขท่ี………….    

ถนน………….หมูท่ี…….ตําบล……………อําเภอ……………………….

จังหวดั……………………….รหัสไปรษณีย………. 

3. สวัสดิการสํานัก/กอง/โครงการ……………………………………จะดําเนินการจัด        

สวัสดิการใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.

2547  และระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน  วาดวยการจัดสวัสดิการภายในกรม

ชลประทาน พ.ศ.2552   

4. ประเภทสวัสดกิารที่ขออนุมัติในหลักการเพื่อดําเนินการมี ดังนี ้

(1) การออมทรัพย 
(2) การใหกูเงิน 
(3) การเคหะสงเคราะห 
(4) การกีฬาและนันทนาการ 
(5) การใหบริการของรานคาสวัสดิการ 
(6) การฝกวิชาชีพเพื่อเสริมรายไดหรือลดรายจายใหแกสมาชิก 
(7) การสงเคราะหขาราชการในดานอ่ืนๆ เชน เงินชวยคาอาหาร เงินชวยคาเดินทาง 

เงินชวยคาเคร่ืองแบบหรือเครื่องแตงกาย เงินทุนการศึกษา หรือเงินสงเคราะหผูประสบภัย เปนตน 
(8) กิจกรรมหรือสวัสดิการประเภทอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร 

 
5. คณะอนกุรรมการสวัสดิการสํานัก/โครงการ……………………………….ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการสํานัก/กอง/โครงการ……………………..ประธานอนุกรรมการ 

2. ………………………………………………รองประธาน 

3. ………………………………………………อนุกรรมการ 

4. ………………………………………………อนุกรรมการ 

5. ………………………………………………อนุกรรมการ 

6. ………………………………………………อนุกรรมการ 

7. ………………………………………………อนุกรรมการ 

8. ………………………………………………อนุกรรมการ 

9. ………………………………………………อนุกรรมการ 
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10. ………………………………………………อนุกรรมการ 

11. ………………………………………………อนุกรรมการ 

12. ………………………………………อนุกรรมการและเหรัญญิก 

13. ………………………………………อนุกรรมการและผูชวยเหรัญญิก 

14. ………………………………………อนุกรรมการและเลขานุการ 

15. ………………………………………อนุกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

6. ใหคณะอนุกรรมการสวัสดิการสํานัก/กอง/โครงการ………………………………… มี

อํานาจหนาท่ีในการจัดการและ/หรือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการจัด

สวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2547  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน      วาดวยการ

จัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน พ.ศ.2552  และระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน  

วาดวยการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน พ.ศ. 2552  และจะไดกําหนดระเบียบ

ปฏิบัติในการจัดการและ/หรือดําเนินการจัดสวัสดิการแตละประเภท  วิธีการควบคุมดูแล  การประเมินผล  

รวมท้ังการแตงต้ังคณะทํางานข้ึนเพื่อรับผิดชอบ  เม่ือไดรับการอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการ

สวัสดิการกรมชลประทานแลว  สวนสวัสดิการประเภทอ่ืน ๆ  จะขออนุมัติในหลักการแยกเปนแตละ

สวัสดิการที่จะขอดําเนินการตอไป 

7. การทํานิติกรรมใด ๆ หรือการกอภาระหนี้สินท่ีเกี่ยวของกับสวัสดิการใหอยูภายใตการดูแลของ

คณะอนุกรรมการสวัสดิการสํานัก/กอง/โครงการ………………………………….. 

8. ใหคณะอนุกรรมการสวัสดิการสํานัก/กอง/โครงการ…………………………………   

ประชุมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง  หรือตามความจําเปน  และใหรายงานผลการจัดสวัสดิการเม่ือส้ินป

ปฏิทิน 

9. สวัสดิการสํานัก/กอง/โครงการ………………………………..ขอจัดต้ังเงินกองทุน

สวัสดิการโดยใชช่ือวา “กองทุนสวัสดิการสํานัก/กอง/โครงการ………………………....

เร่ิมแรกดวยเงินจํานวน……………บาท(………………………………..) 

10. การเงินและการบัญชีของสวัสดิการสํานัก/กอง/โครงการ……………………………..ให

เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน  วาดวยการเงินและการบัญชีของกองทุน

สวัสดิการกรมชลประทาน พ.ศ. 2552  และระเบียบปฏิบัติท่ีจะกําหนดตอไป 

11. การส้ินสุดของสวัสดิการสํานัก/กอง/โครงการ…………………………………..มีดังนี้ 

11.1 เม่ือสวัสดิการสํานัก/กอง/โครงการ……………………………….ไม

สามารถดําเนินการไดไมวากรณีใด ๆ 
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11.2 เม่ือคณะอนุกรรมการสวัสดิการสํานัก/กอง/โครงการ………………………           

มีมติใหยุบเลิกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน 

11.3 เม่ือคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน พิจารณาใหยุบเลิก 

12. ถาสวัสดิการสํานัก/กอง/โครงการ………………………………………ตองยุบเลิก

ไปโดยมติของคณะอนุกรรมการสวัสดิการสํานัก/กอง/โครงการ…………………………
และ/หรือมติของคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน หรือดวยเหตุอ่ืนใดก็ดีใหทรัพยสินท่ีเหลือจาก

การชําระบัญชี ของคณะอนุกรรมการสวัสดิการสํานัก/กอง/โครงการ………….………..ท้ังหมด 

ตกเปนของสํานัก/กอง/โครงการนั้น  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสวัสดิการ กรมชลประทาน 

 

     (ลงช่ือ)………………………… 

                (                                                        ) 

    ผูอํานวยการสํานัก/กอง/โครงการ…………………..… 
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เอกสารหมายเลข 4 

ตัวอยาง 

แบบสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกสวัสดิการในการไดรับสวัสดิการ 
.................................. 

 
แบบสํารวจชุดนี้จะใชสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกท่ีไดรับสวัสดิการ   ท่ีดําเนินการจัด

สวัสดิการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2552    โดยแบบ
สํารวจนี้จะสํารวจความพึงพอใจโดยมีประเด็นคําถามสํารวจความพึงพอใจ  4  ขอ ประกอบดวย 

1. ขอมูลสวนบุคคล 
           2. ระดับความพึงพอใจ 4 ดาน ประกอบดวย 
                2.1 ความพึงพอใจในดานการสงเสริมใหมีสวัสดิการ 
                2.2. ความพึงพอใจในดานการประชาสัมพันธสวัสดิการ 
                2.3 ความพึงพอใจในการไดรับคําแนะนําดานสวัสดิการ 
                2.4 ความพึงพอใจในรูปแบกจิกรรมสวัสดกิาร 
            3. สวัสดิการอ่ืน ๆท่ีตองการใหกอง/สํานกั/โครงการจัดเพิม่เติม 
            4. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

สมาชิกสวัสดิการ หมายถึง  ขาราชการ  ลูกจางประจํา  พนักงานราชการ  ลูกจางสวัสดิการที่มี
กฎหมายรองรับไวโดยเฉพาะ  และลูกจางช่ัวคราวถือเปนสมาชิกของสวัสดิการกรมชลประทาน ตามระเบียบ
สวัสดิการกรมชลประทาน พ.ศ.2548  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวน
ราชการ พ.ศ.2547   
 
1.ขอมูลสวนบคุคล 
 กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย    ลงใน       หนาขอความท่ีเปนจริงตามขอมูลของผูตอบแบบสํารวจ 
 

1.1 เพศ   ชาย       หญิง 
 

1.2 สถานภาพทางราชการ 
 ขาราชการ        ลูกจางประจํา 
 พนักงานราชการ    ลูกจางช่ัวคราว 

ลูกจางสวัสดิการท่ีมีกฎหมายรองรับไวโดยเฉพาะ   
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2. ระดับความพึงพอใจ  

กรุณาเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองระดบัความพงึพอใจท่ีทานมีตอสวัสดิการดานตาง ๆ ท่ี
ดําเนินการจัดขึ้นภายในกอง/สํานัก/โครงการ/ศูนย ของทาน 
 

ความพึงพอใจดาน ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

การสงเสริมใหมีสวัสดิการ 
 

1. ความเหมาะสมของนโยบายสวัสดิการ      
2. ผูบังคับบัญชาใหความสนใจตอสวัสดกิาร      
3. มีการสงเสริมใหสมาชิกมีสวนรวม      
4. สอดคลองกับความตองการของสมาชิก      

การประชาสัมพันธสวัสดิการ 
 

1. สมาชิกรับทราบขอมูลสวัสดิการอยาง 
    สมํ่าเสมอ 

     

2. ชองทางการรับทราบขาวสารสวัสดิการมี 
    หลายชองทาง 

     

คําแนะนําดานสวัสดิการ 
 

1. ใหคําแนะนาํดานระเบียบสวัสดิการฯ      
2. สิทธิประโยชนของสวัสดกิาร      

รูปแบบกิจกรรมสวัสดิการ 
 

1. จํานวนกิจกรรมสวัสดิการ      
2. วิธีการจัดกจิกรรมสวัสดกิาร      
3. สรางคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน      
 
3. สวัสดิการอ่ืน ๆท่ีตองการใหกอง/สํานัก/โครงการจัดเพิม่เติม 
    3.1 ....................................................................... ........................  
    3.2.................................................................................................    
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4. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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เอกสารหมายเลข 5 
ตัวอยาง 

แบบประเมินผลการจัดสวัสดิการ 
หมวด  1    ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือสวัสดิการ………………………………………. 
     สังกัด สํานัก/โครงการ………………………………… 
2. หนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบงานสวัสดกิาร 
    งาน……………………………………………… 
    ฝาย/สวน/ศูนย………………………………………. 
3. จํานวนเจาหนาท่ีท้ังหมด………คน  
    ประกอบดวย   ขาราชการ……..คน และลูกจางประจํา……..คน และลูกจางช่ัวคราว…….คน 
       พนักงานราชการ...........คน 
หมวด  2     ระเบียบสวัสดิการ 

1. ระเบียบสวสัดิการที่ใชปฏิบัติอยูในปจจุบัน คือ 
 1. ระเบียบสวสัดิการ….…(ช่ือหนวยงาน)…………… พ.ศ. ……… 
 2. ระเบียบการเงินและการบญัชีเงินกองทุนสวัสดิการ……… พ.ศ. ……… 

 3. ระเบียบวาดวยการสงเคราะหเจาหนาท่ี…………. ……พ.ศ. ……… 
 4. ระเบียบรานคาสวัสดิการ……………………… . .  พ.ศ. ……… 
 5. ระเบียบกีฬาและนันทนาการ………………………พ.ศ.………. 
 6. ระเบียบชมรม…………………………………………… 
 7. ระเบียบปฏิบัติอ่ืน ๆ.……………………………………… 
 8. ……………………………………………………… 

หมวด  3     คณะอนุกรรมการสวัสดิการ 

1. โครงสรางของคณะอนุกรรมการสวัสดิการ  ประกอบดวย 
 1.1.คณะอนกุรรมการ 
  1…………………………… ประธานคณะอนุกรรมการ 
  2…………………………… รองประธาน 
  3…………………………… อนุกรรมการ 
  4…………………………… อนุกรรมการ 

5…………………………… อนุกรรมการ 
6…………………………… อนุกรรมการ 
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7.…………………………… อนุกรรมการ 
8.…………………………… อนุกรรมการ 
9.……………………………. อนุกรรมการ 
10.…………………………… อนุกรรมการ 
11.…………………………… อนุกรรมการ 
12.…………………………… อนุกรรมการและเหรัญญิก 
13.…………………………… อนุกรรมการและผูชวยเหรัญญิก 
14…………………………… อนุกรรมการและเลขานุการ 
15…………………………… อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 1.2  คณะทํางาน  (คณะอนุกรรมการแตงต้ัง) 
  1. คณะทํางาน…………………………………. 
  2. คณะทํางาน…………………………………. 

3. คณะทํางาน…………………………………. 
4. คณะทํางาน…………………………………. 
5. คณะทํางาน…………………………………. 
6. คณะทํางาน…………………………………. 

หมวด  4     การดําเนินการจัดสวัสดิการตามระเบียบ 

 
ประเภทกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

(รายงานเฉพาะกิจกรรมท่ีดําเนินการ) 

จํานวนเจาหนาท่ีท่ีใช
บริการ 

(คิดเปน  % จาก 
เจาหนาท่ีท้ังหมด) 

ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

(%โดยเฉล่ีย) 

ความสําเร็จของ 

กิจกรรมเม่ือเทียบกับ
เปาหมาย 

(คิดเฉล่ียเปน %) 
 รานคาสวัสดิการ    

 รานอาหารสวสัดิการ    

 การเคหะสงเคราะห    

  กีฬา  และนันทนาการ 

    - จัดแขงขันกีฬาภายใน 
    - จัดแขงขันกีฬากบัสวนราชการอ่ืน 
    - จัดทัศนศึกษา 
    - จัดใหมีสนามกีฬา    
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ประเภทกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

(รายงานเฉพาะกิจกรรมที่ดําเนินการ) 

จํานวนเจาหนาท่ีท่ีใช
บริการ 

(คิดเปน  % จาก 
เจาหนาท่ีท้ังหมด) 

ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

(%โดยเฉล่ีย) 

ความสําเร็จของ 

กิจกรรมเม่ือเทียบกับ
เปาหมาย 

(คิดเฉล่ียเปน %) 
 - ศูนยออกกําลังเพื่อสุขภาพ 
 - งานสังสรรคร่ืนเริง 
 การสงเคราะหเจาหนาท่ี 
    - ท่ีเปนตัวเงิน 
      ไดแก…………………………. 
       ……………………………… 
       . ……………………..…….…      

   

    - ท่ีไมเปนตัวเงิน 
      ไดแก  ……………………….. 
       ………………………..……. 
       …………………………..…. 
       ……………………............... 

 
 

  

  การบริการรถรับ-สง    

 โครงการอาหารกลางวัน    

  กิจกรรมคายฤดูรอน    

  การประกันชีวิตกลุม    

  การตรวจสุขภาพประจําป    

 จัดต้ังชมรมตาง ๆ  ไดแก 
    - ชมรมจริยธรรม 
    - ชมรมกีฬา 
    - ชมรมผูสูงอายุ 
    - ชมรมดนตรี          
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ประเภทกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

(รายงานเฉพาะกิจกรรมที่ดําเนินการ) 

จํานวนเจาหนาท่ีท่ีใช
บริการ 

(คิดเปน  % จาก 
เจาหนาท่ีท้ังหมด) 

ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 
(คิดเฉล่ียเปน %) 

ความสําเร็จของ 

กิจกรรมเม่ือเทียบกับ
เปาหมาย 

(คิดเฉล่ียเปน %) 
   กิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพ 
   และคุณภาพชีวิตอ่ืน ๆ 
    - การใหรางวัลผลงานดีเดน 
    - การใหรางวัลบุคคลดีเดน   
      …………………................... 
      ……………………………. 
      ……………………………..    
   แปลงเกษตรปลอดสารพิษ 

 

   

    ศูนยบริการตรวจซอมรถยนต 
 

   

   กิจกรรมอ่ืน ๆ (ระบุ) 
   …………………………………... 
   ………………………………….. 
   ……………………………….…. 
   …………………………….……. 
 

   

 

หมวด 5 กิจกรรมท่ีอยูระหวางดําเนนิการจัดเตรียมใหบริการแกสมาชิก 
 

ประเภทกิจกรรม 
เปาหมายของจํานวน         

เจาหนาท่ีท่ีจะมาใชบริการ 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มใหบริการ 
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หมวด 6  กิจกรรมท่ีอยูในแผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 

ประเภทกิจกรรม 
เปาหมายของจํานวน         

เจาหนาท่ีท่ีจะมาใชบริการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมดําเนินการ 

   

   

   

หมวด  7     การเงินและการบัญชีของเงนิกองทุนสวัสดกิาร 

1. ท่ีมาของรายไดของกองทุนสวัสดิการ   
 1. เงินบริจาค  ……. ……………………………….… บาท 
 2. เงินเก็บจากสมาชิก  ………………………………. บาท 
 3. ดอกผลจากเงินกองทุนสวสัดิการ ……. …..……… บาท 
 4. รานคาสวัสดิการ  ……  …..……………………… บาท 
 5. การสงเคราะหเจาหนาท่ี……………………..…… บาท 
 6. การกีฬาและนันทนาการ………………………… บาท 
 7. การจัดหาเงินกองทุน……………………………… บาท 
 8. โครงการอาหารกลางวัน…………………………… บาท 
 9. การบริการดานขนสง……………………………… บาท 
 10. ………………..……………………………….… บาท 
 11……………………………………………….…. บาท 
 12………………………………………………….  บาท 
 13……………………………………………………. บาท 
2. จํานวนเงินกองทุนสวัสดกิาร(รวมทรัพยสิน หนี้สินและทุน) ท่ีมีอยูในปจจุบัน   

O     ตํ่ากวา  10,000 บาท    O  10,001 –30,000 บาท 
O     30,001 – 50,000 บาท  O  50,001 – 80,000 บาท 
O     80,001 – 100,000 บาท  O  100,000 –  150,000 บาท 
O     150,001 – 300,000 บาท  O  300,001–  500,000 บาท 
O     500,001 – 1,000,000 บาท O  มากกวา 1,000,00 บาท  

(แนบแบบรายงานงบการเงินตามเอกสารหมายเลข 6) 
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เอกสารหมายเลข 6 

ตัวอยางแบบรายงานงบการเงิน 
 

สวัสดิการ........................................... 
รายงานรายรับ – รายจาย 

ประจําเดือน............................................ 
 
 เงินคงเหลือยกมาคือ........................................    xxx 
รายรับเดือนนี ้
 เงินบริจาค    xxx 
 เงิน................    xxx 
 ดอกเบ้ียเงินฝาก    xxx     xxx  
           xxx 
รายจายเดือนนี ้
 คาวัสดุสํานักงาน   xxx 
 คา.......................    xxx 
 คา.......................    xxx      xxx 
 เงินคงเหลือ ณ ............................        xxx 
ประกอบดวย: 
 เงินสด   xxx 
 เงินฝากธนาคาร  xxx 
    xxx 
 
 
 
 

(..................................................)    (...............................................) 
                ประธานอนุกรรมการฯ                                                                   เหรัญญิกฯ 
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สวัสดิการ........................................... 
งบรายได – รายจาย 

สําหรับปส้ินสุด....................................... 
 
รายได 
 ดอกเบ้ียรับ     xxx 
 รายไดอ่ืน     xxx   xxx 
รายจาย 

คาใชจายในการบริหาร    xxx 
คาใชจายอ่ืน (ถามี)    xxx   xxx 

รายไดสูง (ต่ํา) กวารายจาย       xxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(........................................................)                                    (........................................................) 
                      ประธานอนุกรรมการฯ                                                                      เหรัญญิก 
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สวัสดิการ............................................... 
งบดุล 

ณ วันท่ี............................................... 
สินทรัพย 

 
สินทรัพยหมุนเวยีน 
 เงินสด      xxx 
 เงินฝากธนาคาร     xxx 
 ลูกหนี้เงินยืม     xxx 
 สินคาคงเหลือ     xxx 
 รวมสินทรัพยหมุนเวียน       xxx 
สินทรัพยถาวร 
 อุปกรณ    xxx 

หัก คาเส่ือมสะสม    xx  xxx 
 อาคาร    xxx 
 หัก คาเส่ือมสะสม    xx  xxx 
 รวมสินทรัพยถาวร       xxx 
รวมสินทรัพย         xxx 

หนี้และทุน 
หนี้สินหมุนเวยีน 
 เงินรับฝาก     xxx 
 เจาหนี ้      xxx 
 รวมหนี้สิน        xxx 
ทุน          xxx 
รวมหนี้สินและทุน        xxx 
 
 
 

(...................................................)                                                (..................................................) 
                     ประธานอนุกรรมการฯ                                                                           เหรัญญิกฯ 
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สวัสดิการ............................................... 
งบรายไดสูงกวารายจายสะสม 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25............. 
 
รายไดสูงกวารายจายสะสมยกมา       xxx 
จัดสรร 
 จายเงินปนผล     xxx 
 จายเขากองทุนสวัสดิการ    xxx 
 กันไวเปนเงินทุนสาธารณประโยชน  xxx   xxx 
คงเหลือรายไดสูงกวารายจายสะสม      xxx 
บวก รายไดสูงกวารายจายสะสมปนี้      xxx 
รายไดสูงกวารายจายสะสม        
 
 
 
 

(......................................................)                                         (......................................................) 
                               ประธาน                                                                                   เหรัญญิก 
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เอกสารหมายเลข 7 

 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
---------------------------------- 

 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายใน 

สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน เพื่อใหการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการการมีประสิทธิภาพ 
อันมีผลเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี ้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายใน 
สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ขอ ๔ ในระเบียบนี ้
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการอ่ืนไมวาจะจัดต้ังใน 

รูปแบบใด จังหวัด และใหหมายความรวมถึงหนวยงานท่ีอยูในความรับผิดชอบของคณะผูแทนในการบริหาร 
ราชการในตางประเทศตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินดวย 

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

มหาวิทยาลัย 
(๓) ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ 
(๔) ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู 
 (๕) ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ 
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 (๖) ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร 
และใหหมายความรวมถึง พนักงานของรัฐ พนักงานราชการและลูกจางในสวนราชการดวย 

“ หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการ และในกรณีจัด 
สวัสดิการภายในสวนราชการในระดับกระทรวง กลุมภารกิจ หรือในหลายกรมรวมกนั ตามระเบียบนี้ให 
หมายความรวมถึง ปลัดกระทรวง หัวหนากลุมภารกิจ หรืออธิบดีของทุกกรมรวมกนั แลวแตกรณ ี

 “ คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ 
“คณะกรรมการสวัสดิการ” หมายความวา คณะกรรมการสวัสดิการภายในสวนราชการของ 

แตละสวนราชการ 
“สวัสดิการภายในสวนราชการ” หมายความวา กิจกรรมหรือกิจการใดๆ ท่ีคณะกรรมการ 

สวัสดิการจัดใหมีข้ึน โดยมีวตัถุประสงคในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแกขาราชการเพื่อ 
ประโยชนในการดํารงชีวิตนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดใหแกขาราชการเปนกรณีปกติ หรือเพื่อ 
ประโยชนแกการสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือท่ีคณะกรรมการเหน็สมควรใหจดัเพิ่มข้ึนสําหรับสวน
ราชการตางๆ 

“การจัดสวัสดกิารในเชิงธุรกจิ” หมายความวา การดําเนินกิจกรรมหรือกิจการสวัสดกิารซ่ึง 
เปนไปในทางการคากับบุคคลท่ัวไป 

“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสวัสดิการภายในสวนราชการ 
“กองทุนสวัสดิการ” หมายความวา กองทุนสวัสดิการภายในสวนราชการ 
ขอ ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี ้
 

หมวด ๑ 
การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 

-------------------------------- 
ขอ ๖ ใหเปนหนาท่ีของหวัหนาสวนราชการในการริเร่ิมดําเนินการ หรือสนับสนุนใหมีการ 

ดํา เนินการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
สวัสดิการภายในสวนราชการท่ีมีกฎหมายรองรับไวเปนการเฉพาะ ใหดําเนินการตาม 

บทบัญญัติของกฎหมายนั้น และใหนําบทบัญญัติในระเบียบนี้มาใชบังคับกับการดําเนินการในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ
กับสวัสดิการตามกฎหมายเฉพาะน้ันโดยอนุโลม ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมายเฉพาะนั้น 

การจดัสวัสดกิารในเชิงธุรกิจจะกระทํา มิได เวนแตเปนการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
เพื่อประโยชนของสวนราชการ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

ขอ ๗ การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการใหจัดทําในระดับกรม จังหวัด และหนวยงาน 
ท่ีอยูในความรับผิดชอบของคณะผูแทนในการบริหารราชการตางประเทศ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดนิ เวนแตการจดัสวัสดิการภายในสวนราชการของขาราชการในสังกัดสํา นักงานปลัดกระทรวง 
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ใหรวมถึงขาราชการในสังกดัสํานักงานรัฐมนตรีดวยในกรณีท่ีเห็นสมควรอาจจัดสวสัดิการภายในสวน
ราชการในระดับกระทรวง หรืออาจจัดสวสัดิการภายในสวนราชการท่ีเปนกลุมภารกจิเดียวกนัหรือในหลาย
กรมรวมกันได 

ขอ ๘ ในการจดัสวัสดิการภายในสวนราชการ ใหหวัหนาสวนราชการแตงต้ังคณะกรรมการ 
ข้ึนคณะหน่ึง เรียกวา “คณะกรรมการสวัสดิการ... (ช่ือสวนราชการ กลุมภารกิจ หรือกรมท่ีรวมกันจัด 
สวัสดิการ แลวแตกรณ)ี....” ประกอบดวย 
 

 (๑) หัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีหัวหนาสวนราชการ มอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
(๒) ผูท่ีหัวหนาสวนราชการแตงต้ังจากขาราชการในสวนราชการนั้นไมเกินเจ็ดคน 

เปนกรรมการ โดยกรรมการอยางนอยคนหน่ึง ตองมีคุณวุฒิหรือประสบการณทางดานการเงินและบัญชี 
(๓) ผูแทนสมาชิกซ่ึงคัดเลือกกันเองไมเกนิเจ็ดคน เปนกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหนง 

สองป ผูท่ีพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการคัดเลือกอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระ 
ไมได ในกรณท่ีีกรรมการซ่ึงเปนผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดํา เนินการคัดเลือกกรรมการ
แทน เวนแตวาระของกรรมการดังกลาวเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวนัจะไมคัดเลือกกรรมการแทนก็ไดใน
ระหวางนั้นใหถือวาคณะกรรมการมีจํานวนเทาท่ีเหลืออยู 

(๔) ผูรับผิดชอบงานดานสวัสดิการภายในสวนราชการหรือภายในกลุมภารกิจ ตามขอ 
๑๔ เปนกรรมการและเลขานุการ 

การคัดเลือกกรรมการตาม (๓) ใหเปนไปตามวิธีการที่หวัหนาสวนราชการกําหนด 
ใหคณะกรรมการสวัสดิการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งท่ีมีคุณวุฒิหรือมีประสบการณทาง 

ดานการเงินและบัญชี เปนเหรัญญิก มีหนาท่ีดํา เนินการเก่ียวกับการเงนิและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการ 
ใหหวัหนาสวนราชการแตงต้ังขาราชการในสวนราชการ เปนผูชวยเลขานุการจํานวนสองคน 

ขอ ๙ คณะกรรมการสวัสดิการตามขอ ๘ มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดนโยบาย อํา นวยการ และควบคุมดแูลการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการให 

เกิดประโยชนสูงสุดตอขาราชการในสวนราชการนั้น 
(๒) ออกระเบียบหรือขอบังคับในการดํา เนินการจดัสวสัดิการภายในสวนราชการตางๆ  

เชน  ระเบียบการจัดสวัสดกิารภายในสวนราชการ ระเบียบการรับจายเงิน การจัดทํา บัญชี และการเก็บรักษา
เงินกองทุนสวสัดิการ ระเบียบการสงเคราะหขาราชการ ระเบียบการใหบริการรานคาสวัสดิการ เปนตน 

(๓) อนุมัติใหมีการจัดและพจิารณายุบเลิกการจัดสวัสดกิารประเภทตางๆ ในสวนราชการ 
นั้น 

(๔) แตงต้ังบุคคล คณะบุคคล หรือคณะอนุกรรมการท่ีเปนขาราชการหรือผูท่ีมิใช 
ขาราชการเพื่อดําเนินการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามวตัถุประสงคของการจัดสวัสดกิารภายใน สวนราชการ
ตามระเบียบนี ้
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(๕) จดัการประชุมใหญสามัญประจําปและการประชุมใหญวิสามัญของผูท่ีเปนสมาชิก 
(๖) ควบคุมการรับเงินและใชจายเงินของกองทุนสวัสดิการ 
(๗) อนุมัติการจางลูกจางของสวัสดิการภายในสวนราชการ กําหนดคาตอบแทน จัดแบง 

งานกําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดระบบการบริหารงานบุคคลของลูกจาง 
(๘) กําหนดอัตราคาบริการสมาชิกในการใชบริการที่สวสัดิการภายในสวนราชการจดัข้ึน 
(๙) อนุมัติหรือมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งคนใดเปนผูดํา เนินการกอหนี ้ผูกพัน หรือ 

ลงนามในเอกสารตางๆ แทนคณะกรรมการสวัสดิการ และจายเงินกองทุนสวัสดิการรวมกับเหรัญญิกตาม 
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการสวัสดิการกําหนด 

 (๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีจํา เปนท่ีเกีย่วกับการจัดสวัสดกิารภายในสวนราชการ หรือ ตามท่ี 
คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายระเบียบ ขอบังคับ หรือเอกสารใดมีขอความจํากดัอํานาจของผูท่ี
ไดรับมอบหมายใหทํานิติกรรมในเร่ืองใดแทนคณะกรรมการสวัสดิการ ใหประกาศไวโดยเปดเผยใหสมาชิก
และบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของทราบโดยท่ัวกัน 

ขอ ๑๐ สวนราชการอาจจัดใหมีสวัสดิการภายในสวนราชการประเภทตางๆ ได ดังนี ้
(๑) การออมทรัพย 
(๒) การใหกูเงิน 
(๓) การเคหะสงเคราะห 
(๔) การฌาปนกิจสงเคราะห 
(๕) การกีฬาและนันทนาการ 
(๖) การใหบริการของรานคาสวัสดิการ 
(๗) การฝกวิชาชีพเพื่อเสริมรายไดหรือลดรายจายใหแกสมาชิก 
(๘) การสงเคราะหขาราชการในดานอ่ืนๆ เชน เงินชวยคาอาหาร เงินชวยคาเดินทาง 

เงินชวยคาเคร่ืองแบบหรือเครื่องแตงกาย เงินทุนการศึกษา หรือเงินสงเคราะหผูประสบภัย เปนตน 
(๙) กิจกรรมหรือสวัสดิการภายในสวนราชการประเภทอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ สวัสดิการ 

เห็นสมควร 
ขอ ๑๑ สมาชิกมีสิทธิรองขอใหมีการจดัสวสัดิการภายในสวนราชการตามระเบียบนีไ้ด 
ขอ ๑๒ สมาชิกมี ๓ ประเภท ดังนี ้
(๑) สมาชิกสามัญ ไดแก ขาราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจางประจํา 
(๒) สมาชิกวสิามัญ ไดแก พนักงานราชการ และลูกจางช่ัวคราว 
(๓) สมาชิกสมทบ ไดแก สมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญท่ีพนจากการปฏิบัติงานในสวน 

ราชการนั้นแลวสวนราชการใดจะกําหนดใหมีสมาชิกประเภทใด ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการสวสัดิการ 
กําหนด โดยคํานึงถึงความสามารถในการจัดสวัสดิการ และความเปนธรรมสํา หรับสมาชิกของสวัสดิการ
ภายในสวนราชการนั้น 
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ขอ ๑๓ คณะกรรมการสวัสดิการตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจํา ปอยางนอย 
ปละหนึ่งคร้ัง เพื่อใหมีรายงานผลงานการจดัสวัสดิการทีผ่านมา การเสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 
ในการจดัสวัสดิการในปตอไป การพิจารณาอนุมัติระเบียบและหลักเกณฑท่ีสําคัญ รวมท้ังการแสดงความคิด 
เห็นและการปรึกษาหารือเกีย่วกับการจัดสวัสดิการในระหวางป 

นอกจากการประชุมใหญสามัญประจํา ป ใหมีการประชุมใหญวิสามัญเม่ือคณะกรรมการ 
สวัสดิการเหน็สมควร หรือสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในหาของสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
เขาช่ือกันรองขอเพ่ือใหมีการสอบถามปญหาหรือปรึกษาหารือเกี่ยวกบัการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
ในเร่ืองท่ีมีความสําคัญและตองการความเห็นรวมกันจากท่ีประชุมใหญของสมาชิก 

ขอ ๑๔ ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ังผูรับผิดชอบงานดานสวัสดิการภายในสวนราชการ 
ทํา หนาท่ีบริหารงานสวัสดิการภายในสวนราชการใหเปนไปตามมติคณะกรรมการสวัสดิการและระเบียบนี ้
รวมท้ัง และใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนีด้วย 

 (๑) จัดทํา แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจํา ปเสนอคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อ 
พิจารณาอนุมัติ 

(๒) เสนอความเหน็ตอคณะกรรมการสวัสดิการในการออกระเบียบและวิธีปฏิบัติตางๆ  
เพื่อใชในการดําเนินการสวสัดิการภายในสวนราชการ 

(๓) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการสวัสดิการใหมีการจัดบริการหรือกิจกรรมสวัสดิการ 
ตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

(๔) ดําเนนิการทางธุรการในการบรรจ ุแตงต้ัง บังคับบัญชา และประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานลูกจางของสวัสดกิารภายในสวนราชการ 

(๕) ประสานงานกับคณะกรรมการและศูนยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการหรือ 
หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของในการดําเนนิการตามระเบียบนี ้

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการมอบหมาย 
ขอ ๑๕ การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการเร่ืองใดท่ีมีความสําคัญและมีลักษณะเฉพาะซ่ึง 

สมควรแยกบริหารจัดการ คณะกรรมการสวัสดิการจะดาํ เนินการโดยมีระเบียบการจัดสวสัดิการเปนการ
เฉพาะตลอดจนกําหนดใหมีกองทุนสวัสดกิารและการจดัทํา บัญชีรับจายเงินในเร่ืองนั้นๆ แยกจากกองทุน
สวัสดิการของสวนราชการกไ็ด 

ขอ ๑๖ การปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการตามระเบียบนี ้ใหถือวาเปนการปฏิบัติราชการ 
ขอ ๑๗ ภายใตบังคับกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี หัวหนาสวนราชการมีอํานาจ 

ดําเนินการเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจดัสวัสดิการภายในสวนราชการ ดังตอไปนี ้
(๑) พิจารณาอนุมัติใหสวัสดกิารภายในสวนราชการใชท่ีดิน ทรัพยสิน หรืออาคารของ 

ราชการ เพื่อประโยชนแกการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตามท่ีจําเปนและสมควรได 
(๒) พิจารณาอนุมัติใหซอมแซมหรือบํารุงรักษาสถานท่ี อาคาร หรือทรัพยสินตาม(๑) 
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โดยใหใชจายจากเงินกองทุนสวัสดิการกอน ในกรณีท่ีเงินกองทุนสวสัดิการมีไมเพยีงพอ หัวหนาสวนราชการ 
อาจพิจารณาอนุมัติใหเจียดจายจากเงินงบประมาณรายจายเพื่อการนีไ้ดเทาท่ีจําเปน 

(๓) พิจารณาอนุมติใหใชน้ํา กระแสไฟฟา หรือส่ิงสาธารณูปโภคอ่ืน โดยประหยดั เพื่อให 
จัดสวัสดิการภายในสวนราชการได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๒ 

การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ 
---------------------- 

 
ขอ ๑๘ ใหสวสัดิการภายในสวนราชการจดัต้ังกองทุนข้ึน เรียกวา “กองทุน สวัสดิการ... 

(ช่ือสวนราชการ กลุมภารกิจ หรือกรมท่ีรวมกันจัดสวัสดกิาร แลวแตกรณ)ี....” แยกตางหากจากเงินอ่ืน 
ของสวนราชการนั้น เพื่อสะสมทุนและใชจายสํา หรับการดํา เนินงานตามวัตถุประสงคของสวัสดิการภายใน 
สวนราชการของสวนราชการนั้น 

ขอ ๑๙ กองทุนสวัสดิการอาจมีรายได ดังนี ้
 (๑) เงินคาธรรมเนียมสมาชิกตามอัตราและระยะเวลาจายท่ีคณะกรรมการสวัสดิการ 

กําหนด 
(๒) เงินรายรับจากการจดักจิกรรมหรือการจัดบริการของสวัสดิการภายในสวนราชการ 
(๓) เงินกูจากสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการอ่ืนหรือสถาบันการเงิน 
(๔) เงินบริจาคเพื่อการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
(๕) เงินอุดหนนุหรือรายไดอ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
(๖) ดอกผลของเงินรายไดตาม(๑) ถึง (๕) 
(๗) รายไดอ่ืนๆ 
การกูเงินจากสถาบันการเงินตาม (๓) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ 

กําหนด 
ขอ ๒๐ ใหกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการหรือผูท่ีคณะกรรมการ 

สวัสดิการมอบหมาย จัดทํา รายงานผลการดํา เนินงานในปท่ีผานมาเสนอคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อ
พิจารณา 

ขอ ๒๑ ใหสวสัดิการภายในสวนราชการของแตละสวนราชการเปดบัญชีฝากเงินกองทุน 
สวสัดิการไวกบัธนาคารพาณิชยหรือสหกรณออมทรัพยของสวนราชการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
สวัสดิการกําหนด 

ขอ ๒๒ ใหสวสัดิการภายในสวนราชการของแตละสวนราชการกําหนดและรักษาไวซ่ึง 
ระบบการบัญชีท่ีเหมาะสมแกกิจการสวัสดกิาร โดยแยกตามประเภทงาน ลงรายการรับและจายเงิน และ 
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สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนอยูจริงตามประเภทกิจกรรม พรอมดวยขอความอันเปนท่ีมาของรายการดังกลาว 
ใหจดัทํา งบรับจายประจํา เดือนเสนอคณะกรรมการสวสัดิการเพื่อทราบ และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายใน
เปนประจํา ท้ังนี้ ตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการสวัสดิการกําหนด 

ขอ ๒๓ การปดบัญชีใหกระทํา ปละคร้ังตามปปฏิทิน และใหสวัสดกิารภายในสวนราชการ 
จัดทํา งบการเงิน ซ่ึงประกอบดวยงบดุล บัญชีทํา การ และบัญชีกํา ไรขาดทุนตามกฎหมาย เพื่อดําเนินการตาม
ขอ ๒๔ ภายในส่ีสิบหาวันนบัแตวนัส้ินปบัญชี 

ขอ ๒๔ ทุกปใหผูตรวจสอบภายในของสวนราชการหรือผูมีคุณวุฒิดานการเงินและบัญชีท่ี 
คณะกรรมการสวัสดิการแตงต้ัง เปนผูสอบบัญชี ทํา การตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของสวัสดิการ 
ภายในสวนราชการนั้นใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนบัแตวนัท่ีไดรับงบการเงินตามขอ ๒๓ 

ขอ ๒๕ ผูตรวจสอบภายในหรือผูสอบบัญชีตามขอ ๒๔ มีหนาท่ีตรวจสอบสมุดบัญชีและ 
เอกสารหลักฐานของสวัสดกิารภายในสวนราชการ เพื่อการนี้อาจสอบถามประธานกรรมการหรือกรรมการ 
สวัสดิการภายในสวนราชการ หรือผูท่ีคณะกรรมการสวสัดิการมอบหมายใหจัดการหรือดําเนินการจัด 
สวัสดิการภายในสวนราชการนั้นหรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

ผูสอบบัญชีมีหนาท่ีรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อพิจารณา 
และประเมินผลการจัดสวัสดกิาร และใหคณะกรรมการสวัสดิการสงสํา เนารายงานผลการสอบบัญชีและ 
รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการดงักลาวใหคณะกรรมการโดยเร็ว 

ใหคณะกรรมการสวัสดิการประชาสัมพันธรายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการประจําป 
ของปท่ีลวงมาแลว ซ่ึงแสดงงบดุล บัญชีทํา การ และบัญชีกํา ไรขาดทุนท่ีผูสอบบัญชีรับรองถูกตองภายใน 
สามสิบวันนับแตวนัท่ีผูสอบบัญชีรับรอง ใหสมาชิกทราบโดยท่ัวกัน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี 
คณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ 

--------------------------------- 
 

ขอ ๒๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา “คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ” 
ประกอบดวย เลขาธิการ ก.พ. เปนประธานกรรมการ เลขาธิการ ก.พ.ร. ผูอํา นวยการสํา นักงบประมาณ 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลท่ีมีขาราชการเปนสมาชิก ซ่ึงไดรับเลือกตาม 
ขอ ๒๗ ประเภทละหนึ่งคน เปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการศูนยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการ สํา นักงาน ก.พ. เปนกรรมการและ 
เลขานุการ และใหเลขาธิการ ก.พ. แตงต้ังขาราชการในสํา นักงาน ก.พ. เปนผูชวยเลขานุการ จํานวนไมเกิน 
สองคน 
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ขอ ๒๗ การเลือกผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลตามขอ ๒๖ วรรคหนึ่ง ใหเปนไป 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด 

ขอ ๒๘ กรรมการซ่ึงเปนผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลตามขอ ๒๖ วรรคหน่ึงมีวาระ 
การดํารงตําแหนงคราวละสองป แตละดํารงตําแหนงติดตอกันเกนิสองวาระไมได 

ในกรณีท่ีกรรมการสวัสดิการขาราชการซ่ึงเปนผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลพนจาก 
ตําแหนงตามวาระ ใหดาํ เนินการเลือกกรรมการข้ึนมาใหมภายในหกสิบวัน ในระหวางท่ียังมิไดมีการเลือก 
กรรมการข้ึนใหม ใหกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดํา เนินงานตอไปจนกวา 
กรรมการท่ีไดรับเลือกใหมเขารับหนาท่ี 

ขอ ๒๙ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคล 
พนจากตําแหนง เม่ือ 

(๑) พนจากราชการ 
(๒) ลาออกจากการเปนกรรมการ 
(๓) คณะกรรมการใหออกเพราะบกพรองตอหนาท่ีอยางรายแรง 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติในการเปนผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคล 
ขอ ๓๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของสวัสดิการ 

ภายในสวนราชการ และใหมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ดวย 
(๑) กําหนดนโยบายและกํา กบัดูแลการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการ 

ตาง ๆ 
(๒) เสนอนโยบายการจดัสวสัดิการภายในสวนราชการตอคณะรัฐมนตรี ตลอดจน 

เสนอแนะใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเปนปญหาหรืออุปสรรคแกการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ 

(๓) กําหนดมาตรฐานเกีย่วกบัการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
(๔) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคํา ส่ัง เพื่อกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และ 

วิธีการปฏิบัติตามระเบียบนี ้
(๕) แตงต้ังคณะอนกุรรมการหรือท่ีปรึกษาเพื่อดาํ เนินการอยางหนึ่งอยางใดภายใน 

ขอบเขตวัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
(๖) พิจารณาและวินจิฉัยปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ตามท่ีสวัสดิการภายใน 

สวนราชการหรือศูนยประสานการจัดสวัสดิการรองขอ คํา วินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีจําเปนเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ หรือตามท่ี 

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๓๑ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ 
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จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 

ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 
การวินจิฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ 

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
ขอ ๓๒ คณะกรรมการอาจขอใหคณะกรรมการสวัสดิการหรือผูท่ีคณะกรรมการสวสัดิการ 

มอบหมาย ช้ีแจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํา รายงาน หรือยับยั้งการกระทํา ท่ีขัดตอนโยบายของรัฐบาล
หรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนอาจขอใหสวนราชการและคณะกรรมการสวัสดิการปฏิบัติการตาม
นโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดํา เนินการของกิจการ
สวัสดิการภายในสวนราชการ 

เม่ือไดขอเท็จจริงตามวรรคหน่ึงแลว ใหคณะกรรมการรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพจิารณา 
ขอ ๓๓ ใหคณะกรรมการสวัสดิการจัดทํา รายงานเสนอคณะกรรมการปละคร้ัง รายงานนี ้

ใหกลาวถึงผลงานในปท่ีลวงมาแลวและคํา ช้ีแจงเกีย่วกับนโยบาย โครงการ และแผนงานท่ีจะทํา ในปตอไป 
ปญหาหรืออุปสรรคท่ีสําคัญในการดํา เนินการ ตลอดจนขอเสนอแนะ 

ขอ ๓๔ เพื่อประโยชนในการจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอ่ืนของรัฐ อาจนํา ระเบียบนี้ไปใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 

หมวด ๔ 
ศูนยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการ 

------------------------------ 
 

ขอ ๓๕ ใหมีศูนยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการ เปนหนวยงานภายในสํา นกังาน ก.พ. 
ทํา หนาท่ีเปนสํา นักงานเลขานุการของคณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษา สํารวจ วิเคราะห วจิัย การจดัสวสัดิการภายในสวนราชการของสวนราชการ 
ตางๆ เพื่อเสนอแนวนโยบาย มาตรฐาน หลักเกณฑวิธีการ ประกาศ คํา ส่ังเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายใน 
สวนราชการ ตลอดจนมาตรการในการแกไขปญหาการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการใหคณะกรรมการ 
พิจารณา 

(๒) รวบรวมขอมูลและจัดทํา คูมือดานการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการเพ่ือเผยแพรหรือ 
จํา หนายแกสวนราชการ 

(๓) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ี 
เปนปญหาหรืออุปสรรคแกการจัดสวัสดกิารภายในของสวนราชการใหเหมาะสมกบัสถานการณและภาวะ 
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การดํารงชีพของขาราชการ 
(๔) จัดทํา โครงการศึกษา ฝกอบรม และเผยแพรความรูท่ีเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายใน 

สวนราชการ รวมท้ังเสนอแนะ และประสานการจัดสวัสดิการสํา หรับทุกสวนราชการตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร 

(๕) ประเมินผลการจัดสวัสดกิารภายในสวนราชการของสวนราชการตางๆ ในภาพรวม 
ปละคร้ัง 

(๖) ปฏิบัติการหรือประสานงานอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีขอ ง 
ศูนยประสานการจัดสวัสดกิารขาราชการ หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 

บทเฉพาะกาล 
------------- 

ขอ ๓๖ ใหสวสัดิการภายในสวนราชการท่ีมีอยูในวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับเปนสวัสดกิาร 
ภายในสวนราชการตามระเบียบนี้ และใหดํา เนินการแกไขเพ่ิมเติมระเบียบหรือขอบังคับใหเปนไปตาม
ระเบียบนีภ้ายในหน่ึงปนับแตวันท่ีระเบียบนี้มีผลใชบังคับ และใหสงสํา เนาระเบียบหรือขอบังคับท่ีแกไข 
เพิ่มเติมแลวใหแกศูนยประสานการจัดสวสัดิการขาราชการ ภายในสองเดือนนับแตวนัท่ีไดแกไขเพ่ิมเติมแลว
เสร็จ 

ขอ ๓๗ สวนราชการใดท่ียังไมไดจดัสวัสดิการภายในสวนราชการใหดํา เนินการจัด 
สวัสดิการภายในสวนราชการตามระเบียบนี้ ภายในสองปนับแตวันท่ีระเบียบนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๓๘ ใหดํา เนินการแตงต้ังคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการใหแลวเสร็จภายใน 
หนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันท่ีระเบียบนีมี้ผลใชบังคับ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๔ กนัยายน ๒๕๔๗ 
 

(ลงช่ือ) พันตํารวจโททักษณิ  ชิณวัตร 
                     (ทักษิณ ชิณวัตร) 

                  นายกรัฐมนตรี 
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เอกสารหมายเลข 8 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน  
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน  พ.ศ.2552 

-----------------------------   

  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสวสัดิการกรมชลประทานใหเหมาะสมยิ่งข้ึน เพื่อให
การจัดสวัสดกิารภายในกรมชลประทานมีประสิทธิภาพ   อันมีผลเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ  

  อาศัยอํานาจตามความในขอ 9 (2) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวสัดิการ
ภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547   คณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทานจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี ้

  ขอ 1   ระเบียบนี้เรียกวา  “ ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน  วาดวยการจัด
สวัสดิการภายในกรมชลประทาน  พ.ศ. 2552 ” 

  ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัประกาศเปนตนไป 
   ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบสวัสดิการกรมชลประทาน  พ.ศ. 2548           
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง  และหนังสือส่ังการอ่ืนใดของกรมชลประทาน  ใน

สวนท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกบัระเบียบนี้   ใหใชระเบียบนีแ้ทน 

หมวด 1 
ขอความท่ัวไป 

  ขอ 4   ในระเบียบนี ้
                “ สวัสดิการกรมชลประทาน ” หมายความวา  กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ท่ี
คณะกรรมการสวัสดิการจัดใหมีข้ึน  โดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแกสมาชิก   
เพื่อประโยชนแกการดาํรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการทีท่างราชการจัดใหเปนกรณปีกติ   หรือเพือ่ประโยชน
แกการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ   หรือท่ีคณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควรใหจัดเพิ่มข้ึนภายในกรม
ชลประทาน  

   “ การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ”  หมายความวา  การดําเนินกิจกรรมหรือกิจการ
สวัสดิการซ่ึงเปนไปในทางการคากับบุคคลท่ัวไป 

   “ อธิบดี ”   หมายความวา   อธิบดีกรมชลประทาน 
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   “ ขาราชการ ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสังกัดกรมชลประทาน  และใหหมายความรวมถึงพนักงานของรัฐ  พนักงานราชการ 
และลูกจางของกรมชลประทาน   
             “ คณะกรรมการสวัสดิการ ” หมายความวา  คณะกรรมการสวัสดิการ                 
กรมชลประทาน 
             “ คณะอนกุรรมการ ”   หมายความวา   คณะอนกุรรมการสวัสดิการซ่ึงไดรับการ
แตงต้ังจากคณะกรรมการสวสัดิการ   เพื่อรับผิดชอบดําเนนิการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ภายในกอง   สํานักในสวนกลางและภายในสํานัก  โครงการ  และศูนย   หรือเทียบเทาในสวนภูมิภาค ตามท่ี
คณะกรรมการสวัสดิการมอบหมาย 

   “ คณะทํางาน ” หมายความวา คณะบุคคลซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการ
สวัสดิการ  หรือคณะอนกุรรมการ  ใหมีจาํนวนหาคนแตไมเกินเจ็ดคน เพื่อดําเนนิการจัดสวัสดิการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคตามท่ีไดรับมอบหมาย  

   “ สมาชิก ”  หมายความวา  สมาชิกสวัสดิการกรมชลประทาน มี  3  ประเภท   ดังนี ้
(1) สมาชิกสามัญ   ไดแก  ขาราชการ   พนกังานของรัฐ   และลูกจางประจํา  

   (2) สมาชิกวิสามัญ  ไดแก  พนักงานราชการ  ลูกจางช่ัวคราว  และลูกจางสวัสดิการ 
หรือเจาหนาท่ีของสวัสดิการภายในกรมชลประทานท่ีมีกฎหมายรองรับไวเปนการเฉพาะ 

   (3) สมาชิกสมทบ  ไดแก  สมาชิกสามัญ  หรือสมาชิกวสิามัญ 
ท่ีพนจากการปฏิบัติงานในกรมชลประทานแลวประสงคสมัครเปนสมาชิก  และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสวัสดิการ 

   “ กองทุนสวัสดิการ ”  หมายความวา  กองทุนสวสัดิการกรมชลประทาน  ซ่ึงต้ังข้ึน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสะสมทุนและใชจายสําหรับการดําเนินงานตามวตัถุประสงคของสวัสดิการ      กรม
ชลประทาน  และใหหมายความรวมถึงกองทุนสวัสดิการภายในกอง สํานักในสวนกลาง  และภายในสํานกั  
โครงการ  และศูนย  หรือเทียบเทาในสวนภูมิภาค 

   “ เงินกองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน ” หมายความวา  เงินสวัสดิการ กรม
ชลประทานทุกประเภท  และใหหมายความรวมถึงเงินสวัสดิการที่มีช่ือเรียกอยางอ่ืนซ่ึงอยูภายใตการกํากบั
ดูแลของคณะอนุกรรมการ  

 ขอ 5  สวัสดิการกรมชลประทาน   มีวัตถุประสงคดังนี ้
  (1)  เพื่อชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกขาราชการในการปฏิบัติราชการ  

(2)  เพื่อเปนสวัสดิการแกสมาชิกนอกเหนือไปจากสวสัดิการที่ทางราชการจัดใหเปนกรณ ี
ปกติ 

  (3)  เพื่อใหบริการและหรือจดักิจกรรมอันจะกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิก 
(4)  ดําเนินการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ 
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  (5)  เพื่อสงเสริมและสนับสนนุความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหวางสมาชิก          
  (6)  เพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหแกสมาชิกตามความจําเปน    
  (7)  ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการเหน็สมควร 

ขอ 6   ประเภทของสวัสดิการกรมชลประทาน   มีดังนี ้
  (1)  การออมทรัพย 
  (2)  การใหกูเงิน 
  (3)  การเคหะสงเคราะห 
  (4)  การฌาปนกิจสงเคราะห 
  (5)  การกีฬาและนันทนาการ 
  (6)  การใหบริการของรานคาสวัสดิการ 

         (7)  การฝกวิชาชีพเพื่อเสริมรายไดหรือลดรายจายใหแกสมาชิก 
  (8)  การสงเคราะหขาราชการในดานอ่ืน ๆ  เชน  เงินชวยคาอาหาร  เงินชวยคาเดินทาง     เงิน

ชวยคาเคร่ืองแบบหรือเคร่ืองแตงกาย  เงินทุนการศึกษา  หรือเงินสงเคราะหผูประสบภัย   เปนตน  
  (9)  กิจกรรมหรือสวัสดิการกรมชลประทานประเภทอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการ

เห็นสมควร 

หมวด 2 
การดําเนินการ 

  ขอ 7   ใหอธิบดีแตงต้ังคณะกรรมการสวัสดิการ   ประกอบดวย    
  (1)  อธิบด ี หรือผูท่ีอธิบดีมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ  
  (2) ผูท่ีอธิบดีแตงต้ังจากขาราชการในกรมชลประทานไมเกินเจด็คน เปนกรรมการ โดย

กรรมการอยางนอยหนึ่งคนตองมีคุณวุฒิ หรือมีประสบการณทางดานการเงินและบัญชี 
 (3) ผูแทนสมาชิกซ่ึงคัดเลือกกันเองตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด ไมเกินเจด็คน  เปนกรรมการ   

มีวาระการดํารงตําแหนงสองป   ผูท่ีพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  แตจะดํารง 
ตําแหนงติดตอกันเกนิสองวาระไมได  ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงเปนผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  
ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทนและดํารงตําแหนงตามวาระเทาท่ีผูท่ีตนแทน  เวนแตวาระของกรรมการ
ดังกลาวเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวนั จะไมคัดเลือกกรรมการแทนกไ็ด  ในระหวางนั้นใหถือวา
คณะกรรมการมีจํานวนเทาท่ีเหลืออยู 

  (4) ใหอธิบดีแตงต้ังหัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานดานสวัสดิการภายในกรมชลประทาน  
เปนกรรมการและเลขานุการ  และแตงต้ังขาราชการในกรมชลประทานทําหนาท่ีเปนผูชวยเลขานกุารจํานวน
สองคน 
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             ใหคณะกรรมการสวัสดิการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งท่ีมีคุณวุฒิ  หรือมีประสบการณ
ทางดานการเงินและบัญชีเปนเหรัญญิก   มีหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการเงินและการบญัชีของกองทุน
สวัสดิการ 

  ขอ 8   กรรมการสวัสดิการพนจากตําแหนงเม่ือ 
  (1)  ตาย 
  (2)  ลาออก 
  (3)  เกษียณอายุราชการ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการ 
  (4)  ครบกําหนดวาระในการดํารงตําแหนง ตามขอ 7 (3) 
  (5)  อธิบดีมีคําส่ังแตงต้ังบุคคลอ่ืนใหดาํรงตําแหนงแทน กรณีกรรมการตามขอ 7 (2)  และ (4) 

   การลาออกของกรรมการสวสัดิการตามขอ 7  ใหยืน่เปนหนังสือตออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
   ในกรณีท่ีตําแหนงประธานกรรมการวางลง  ใหรองประธานกรรมการทําหนาท่ีแทนเปนการ
ช่ัวคราว  ในกรณีท่ีรองประธานกรรมการไมอยู  หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหคณะกรรมการคัดเลือก
กรรมการคนใดคนหน่ึงทําหนาท่ีแทนประธานกรรมการเปนการช่ัวคราว   เพื่อดําเนินการตอไปจนกวาจะมี
การแตงต้ังประธานกรรมการ  
   ในกรณีท่ียังไมสามารถแตงต้ังคณะกรรมการสวัสดิการชุดใหมเขารับตําแหนงแทน  ให
คณะกรรมการสวัสดิการชุดเดิมปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการสวัสดิการชุดใหม            
   ขอ 9  คณะกรรมการสวัสดิการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
   (1)  กําหนดนโยบาย อํานวยการ  และควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการกรมชลประทานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอสมาชิก 
   (2)  อนุมัติแผนงาน  โครงการ  และงบประมาณประจําป  
   (3)  ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  และหรือคําส่ังในการดําเนนิการจัดสวสัดิการ กรม
ชลประทานตาง  ๆ  เทาท่ีไมขัดหรือแยงกบัระเบียบนี้    
   (4)  อนุมัติใหมีการจัดและพจิารณายุบเลิกการจัดสวัสดกิารประเภทตาง ๆ ของกรม
ชลประทาน 
   (5)  แตงต้ังบุคคล  คณะบุคคล  หรือคณะอนุกรรมการท่ีเปนขาราชการหรือ ผูท่ีมิใช
ขาราชการ  เพื่อดําเนินการจดัสวัสดิการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดสวัสดกิารภายในสวนราชการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการจัดสวสัดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 
   (6)  จัดการประชุมใหญสามัญประจําป และการประชุมใหญวิสามัญของสมาชิก 
  (7)  ควบคุมการรับเงินและใชจายเงินของกองทุนสวัสดิการ 
  (8)  อนุมัติการจางลูกจางของสวัสดิการกรมชลประทาน  กําหนดคาตอบแทน จดัแบงงาน 
กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน รวมท้ังจัดระบบการบริหารงานบุคคลของลูกจาง 
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   (9)  กําหนดอัตราคาบริการในการใชบริการท่ีสวัสดิการกรมชลประทานจัดข้ึน 
   (10)  อนุมัติหรือมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งคนใดเปนผูดําเนินการกอหนี้ผูกพนั  หรือลง
นามในเอกสารตาง ๆ  แทนคณะกรรมการสวัสดิการ  และจายเงินกองทุนสวัสดิการรวมกับเหรัญญิกตาม
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการสวัสดิการกําหนด 
   (11) ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีจําเปนเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการกรมชลประทาน  หรือตามท่ี
คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
   ขอ 10   การจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน  ท่ีมีความสําคัญและมีลักษณะเฉพาะ  ซ่ึง
สมควรแยกบริหารจัดการ  คณะกรรมการสวัสดิการจะจดัใหมีกองทุนสวัสดิการของหนวยงานหน่ึงหนวยงาน
ใดเปนการเฉพาะ   ตลอดจนกําหนดใหมีระเบียบการจดัสวัสดิการไดตามความจําเปน  และจะมอบหมายให
คณะอนกุรรมการเปนผูรับผิดชอบในการบริหารกองทุนสวัสดิการเฉพาะหนวยงานนั้น โดยใหมีอํานาจกอหนี้
ผูกพัน  และอนุมัติการจายเงิน  การจัดทําบัญชีรับจายเงินในการดําเนินการจัดสวัสดกิาร เฉพาะหนวยงานนัน้
แยกจากกองทุนสวัสดิการกรมชลประทานก็ได   และใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจ 
แตงต้ังคณะทํางานใหรับผิดชอบการจัดสวสัดิการไดตามสมควร 
   ระเบียบปฏิบัติในการดําเนินงานจัดสวัสดกิารภายในหนวยงานจะตองไมขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้  ซ่ึงคณะอนกุรรมการตามวรรคหน่ึงอาจเปนผูกําหนดข้ึนแตจะตองไดรับความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการสวัสดิการกอนจึงจะใชบังคับได 
   การจัดสวัสดกิารในเชิงธุรกิจ  ใหเปนไปตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี  วาดวยการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ  พ.ศ. 2547  และตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการสวัสดิการ
ขาราชการกําหนด 
   ขอ 11  ใหคณะกรรมการสวสัดิการมีอํานาจในการแตงต้ังคณะอนกุรรมการข้ึนชุดหนึ่ง  
เรียกวา  “ คณะอนุกรรมการจัดทําแผนงานสวัสดิการกรมชลประทาน ”   ใหมีหนาท่ีในการพิจารณาจัดทํา 
แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณประจําปในการจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน ใหความเห็น  
เสนอแนะ  ตรวจสอบ  และปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานในการจดัสวัสดิการกรมชลประทาน  
และรายงานผลการดําเนนิการประจําปตอคณะกรรมการสวัสดิการ   
   ใหคณะอนกุรรมการจัดทําแผนงานสวัสดกิารกรมชลประทาน  เปนผูรับผิดชอบในการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการและสมาชิกไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่เหมาะสม   อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง  
   ขอ 12  ใหคณะกรรมการสวสัดิการประชุมรวมกันทุก  2  เดือนหรือตามความจําเปน  
             การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด   จงึจะเปนองคประชุม      
   ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหประธานกรรมการ
มอบหมายใหกรรมการคนใดคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุมแทน   ถามิไดมีการมอบหมายใหกรรมการท่ีมา
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเปนประธานท่ีประชุมแทน 
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   ขอ 13  มติท่ีประชุมของคณะกรรมการสวสัดิการใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงช้ีขาด  เวนแตกรณีท่ีเปนการพิจารณาอนุมัติจายเงินกองทุนสวัสดกิารกรมชลประทานท่ีมีจํานวนเงินต้ังแต
หาหม่ืนบาทข้ึนไป   จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามขององคประชุม    
   การออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกเปนสิทธิเฉพาะตัวจะมอบอํานาจใหสมาชิกผูหนึง่ผูใดท่ี
เขาประชุมออกเสียงลงคะแนนแทนตนไมได 
   ในกรณีท่ีประธานกรรมการพิจารณาเห็นวาเร่ืองใดไมจําเปนตองมีการเรียกประชุม
คณะกรรมการจะส่ังใหเลขานุการเวยีนเร่ืองใหกรรมการพิจารณาและออกเสียงลงมติเปนรายบุคคลก็ได โดย
ใหถือเอาเสียงขางมากเปนมติของคณะกรรมการสวัสดิการในเร่ืองนั้น ๆ   และใหนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือ
ทราบมติดังกลาวเม่ือมีการประชุมคณะกรรมการคร้ังตอไป 
  ขอ 14  ในกรณีท่ีมีปญหาในการดําเนินการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้   ใหหัวหนาหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบงานดานสวัสดกิารภายในกรมชลประทาน  เปนผูนําเสนอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
พรอมท้ังเสนอความเห็นตอคณะกรรมการสวัสดิการ   ผานคณะอนุกรรมการจัดทําแผนงานสวัสดิการกรม
ชลประทาน  เพื่อพิจารณาและวินจิฉัยปญหาในการปฏิบัติตามลําดับ 

หมวด 3 
การเงิน การบญัชี และการตรวจสอบ 

  ขอ 15  ใหจัดต้ังกองทุนข้ึน เรียกวา “ กองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน ”  เพื่อสะสมทุนและ
ใชจายสําหรับการดําเนนิงานตามวัตถุประสงคของสวัสดิการกรมชลประทาน 
   ขอ 16   กองทุนสวัสดิการอาจมีรายได   ดังนี้ 
   (1)  เงินคาธรรมเนียมสมาชิกตามอัตราและระยะเวลาจายท่ีคณะกรรมการสวัสดิการกาํหนด 
   (2)  เงินรายรับจากการจดักิจกรรมหรือการจัดบริการของสวัสดิการกรมชลประทาน 
   (3)  เงินกูจากสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการอ่ืนหรือสถาบันการเงิน 
  (4)  เงินบริจาคเพื่อการจัดสวัสดิการกรมชลประทาน 
  (5)  เงินอุดหนนุหรือรายไดอ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
   (6)  ดอกผลของเงินรายไดตาม  (1)  ถึง  (5) 
   (7)  รายไดอ่ืน ๆ 
   การกูเงินจากสถาบันการเงินตาม  (3) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ
สวสัดิการขาราชการกําหนด  
   ขอ 17  ใหเปดบัญชีฝากเงินกองทุนสวัสดิการกรมชลประทานไวกับธนาคารพาณิชยหรือ
สหกรณออมทรัพยของสวนราชการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการสวัสดิการกําหนด 
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   ขอ 18  ใหเหรัญญิกเปนผูรับผิดชอบการเงิน และการบัญชีท้ังปวงของเงินกองทุนสวสัดิการ
กรมชลประทาน  รวมท้ังตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี  วาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 
           กรณีท่ีเหรัญญิกไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหผูชวยเหรัญญิกปฏิบัติหนาท่ีแทน หรือ
กรณีไมอาจปฏิบัติหนาท่ีเกีย่วกับการเงินของกองทุนดวยตนเองได  ใหประธานกรรมการส่ังใหเจาหนาท่ี
การเงินปฏิบัติหนาท่ีเกีย่วกับการเงินแทนได 
   ขอ 19  ใหคณะกรรมการสวสัดิการแตงต้ังผูมีคุณสมบัติเปนผูตรวจสอบภายใน  หรือผูมี
คุณวุฒิดานการเงินและบัญชีท่ีมีความเหมาะสมเปนคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ    
  กรมชลประทาน   ข้ึนคณะหนึ่ง  ไมนอยกวาสามคน  และไมเกินหาคน ใหมีอํานาจหนาท่ีใน
การตรวจสอบ รับรองบัญชีและการเงินของสวัสดิการกรมชลประทาน  ใหขอเสนอแนะ และดาํเนนิการให
เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ  พ.ศ.2547 
   ขอ 20  นอกเหนือไปจากท่ีกําหนดเปนการเฉพาะในระเบียบนี้  การจดัการเก่ียวกับ
เงินกองทุนสวสัดิการกรมชลประทาน  ใหดําเนินการตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี  วาดวยการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547  หมวด  2  เร่ืองการเงิน  การบัญชี  และการตรวจสอบ  และระเบียบ
คณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน วาดวยการเงินและการบัญชีของกองทุนสวสัดิการกรมชลประทาน 
 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

   ขอ 21  การใดที่ดําเนินการอยูกอนวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปไดตามความ
เหมาะสมและจําเปน  โดยไมเสียหายแกสวัสดิการกรมชลประทาน 

                                            ประกาศ  ณ  วนัท่ี   30  เมษายน  พ.ศ. 2552 

                     (ลงช่ือ)         ชลิต   ดํารงศักดิ ์
 (นายชลิต   ดาํรงศักดิ์) 
อธิบดีกรมชลประทาน 

                                            ประธานกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน   
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน  การจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน  
สวนบริหารงานบุคคล  สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล  กรมชลประทาน           60 

เอกสารหมายเลข 9 

 
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน   

วาดวยการเงนิและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน พ.ศ. 2552 
........................................ 

   โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสวัสดิการกรมชลประทาน  วาดวยการรับ – จาย  และ
การเก็บรักษาเงินและการบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน พ.ศ.  2548  ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 
เพื่อใหครอบคลุมประเภทคาใชจายและการชวยเหลือแกสมาชิก  ตลอดจนการรับจายเงิน  การจัดทําบัญชี  และ
การเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการกรมชลประทานใหมีประสิทธิภาพ  อันมีผลเปนการเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ  
  อาศัยอํานาจตามความในขอ 9 (2) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547  คณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทานจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน  วาดวยการเงิน 
และการบัญชีของกองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน พ.ศ.  2552”   

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัประกาศเปนตนไป      
   ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสวัสดิการกรมชลประทานวาดวยการรับ – จาย และการเก็บรักษาเงิน
และการบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน  พ.ศ. 2548           
             บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง และหนังสือส่ังการอ่ืนใดของกรมชลประทาน
ในสวนท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี ้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้ใหใชระเบียบนี้แทน   
   ขอ 4  ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับการจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน เวนแตสวัสดิการ
กรมชลประทานท่ีมีกฎหมายรองรับไวเปนการเฉพาะ  และตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร    
  ขอ 5 ในระเบียบนี ้   
             “กองทุนสวัสดกิาร”  หมายความวา  กองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน   ซ่ึงต้ังข้ึนโดย
มีวัตถุประสงค เพื่อสะสมทุน   และใชจายสําหรับการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของสวัสดิการ                   
กรมชลประทาน  และใหหมายความรวมถึง  กองทุนสวัสดิการภายในกอง  สํานัก โครงการ ศูนยหรือเทียบเทา 

         “ประธานกรรมการ”  หมายความวา ประธานกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน   
ประธานอนุกรรมการสวัสดิการ 
             “คณะกรรมการ”   หมายความวา  คณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน 
คณะอนกุรรมการสวัสดิการ 
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             “กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน  อนุกรรมการ
สวัสดิการ   
             “เหรัญญิก”  หมายความวา  กรรมการและเหรัญญิกสวัสดิการกรมชลประทาน 
อนุกรรมการและเหรัญญิก 
             “เอกสารการเงิน”   หมายความวา เช็ค ธนาณัติ ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวแลกเงินไปรษณีย หรือ
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 
   

หมวด 1 
การรับเงิน 

 
   ขอ 6  การรับจายเงินกองทุนสวัสดิการจะตองจัดใหมีเอกสารหลักฐานใบสําคัญประกอบ
ครบถวน  และเหรัญญิกหรือผูท่ีไดรับมอบหมายตองบันทึกรายการในสมุดบัญชีของกองทุนสวัสดิการ ทุกคร้ัง
ทันที 
  ขอ 7   การรับเงินของกองทุนสวัสดิการใหรับเปนเงินสด  แตถาเปนกรณีท่ีจําเปนและไมมี
เง่ือนไขภาระผูกพัน กองทุนสวัสดิการอาจรับเปนเอกสารการเงินท่ีธนาคารรับรองก็ได  ท้ังนี้ใหเหรัญญิกหรือ
ผูท่ีไดรับมอบหมายออกใบเสร็จรับเงินของกองทุนสวัสดิการนั้นไวเปนหลักฐานทุกรายการใหแก ผูจายเงินทุก
คร้ังท่ีมีการรับเงิน 
  ขอ 8  ใบเสร็จรับเงินจะตองมีขอความอยางนอยดังตอไปนี้ 

           (1)  เลมท่ี  และเลขท่ีของใบเสร็จรับเงิน 
           (2)  ช่ือสวัสดิการกรมชลประทาน  ซ่ึงจัดเก็บหรือรับเงิน 
           (3)  ท่ีทําการหรือสํานักงานท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 
           (4)  วนั เดือน ป ท่ีรับเงิน 
           (5)  ช่ือ  ช่ือสกุลผูจายเงิน 
           (6)  ขอความหรือรายการระบุวาเงินท่ีไดรับเปนคาอะไร 
           (7)  จํานวนเงินท่ีรับท้ังตัวเลขและตัวอักษร 

                (8)  ขอความระบุวาไดมีการรับเงินไวเปนการถูกตองแลว 
           (9)  ลายมือช่ือผูรับเงินพรอมมีช่ือผูรับเงินตัวบรรจงกาํกบัไวดวย 

                     ใบเสร็จรับเงินจะตองมีลายมือช่ือเหรัญญิกหรือผูท่ีไดรับมอบหมายและผูรับเงิน   
จึงจะสมบูรณ 
                       กรณีการรับเอกสารการเงิน ใบเสร็จรับเงินท่ีกองทุนสวัสดิการออกใหแกผูส่ัง
จายเงิน  ใหระบุช่ือ ช่ือสกุล  ของผูรับ  เลขที่  และวันท่ี  ท้ังนี้ใหกําหนดเง่ือนไขไวในใบเสร็จรับเงินวา  
“ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณตอเม่ือผูรับเงินไดรับเงินตามเอกสารการเงินนั้นแลว”   และใหเหรัญญิกหรือ
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ผูท่ีไดรับมอบหมายจัดทําทะเบียนรับเอกสารการเงินเพื่อการควบคุมและตรวจสอบ  เอกสารการเงิน     ท่ีถึง
กําหนดเวลาใหนําฝากทันที  สวนเอกสารการเงินท่ียังไมถึงกําหนดเวลาใหเก็บรักษาไวจนกวาจะถึง    วันครบ
กําหนด 
   ขอ 9  ภายใตบังคับขอ 7   และขอ 8  เงินสดและเอกสารการเงินท่ีกองทุนสวัสดิการไดรับใน
แตละวันใหเหรัญญิกหรือผูท่ีไดรับมอบหมายนําฝากธนาคารพาณิชย  หรือสหกรณออมทรัพยของสวน
ราชการในวันนั้น  หรือในวันทําการถัดไป  

          ในกรณีท่ีไมสามารถนําฝากธนาคารพาณิชยหรือสหกรณออมทรัพยของสวนราชการ  
ไดทันในวันนั้น  หรือในวันทําการถัดไป  ใหเหรัญญิกหรือผูท่ีไดรับมอบหมายบันทึกเหตุผลไวในสมุดบัญชี
เงินสด  และใหแจงประธานกรรมการหรือกรรมการผูท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเพ่ือทราบ  โดยให
เก็บรักษาเงินสดและเอกสารการเงินไวในสถานท่ีม่ันคงและปลอดภัย   

 
หมวด 2 

การจายเงิน 
 

 ขอ10   การจายเงินกองทุนสวัสดิการใหใชจายภายใตวัตถุประสงคของสวัสดิการกรม
ชลประทาน  และใหจายเงินในกจิการดังตอไปนี ้

            (1)  รายจายเพ่ือการสงเคราะหแกสมาชิกและบุคคลในครอบครัวแบงออกเปน  
                    (1.1)  การใหยืม ใหอยูในดุลพนิิจของแตละสวัสดิการ                
                  (1.1.1)  เพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก 

                            (1.1.2)  เพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและจําเปน 
                                                       (1.1.3.)  เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางท่ีจําเปนแกงานสวัสดกิารหรือ              
                                                                          งานราชการท่ีไมสามารถยืมเงินจากทางราชการได 

         (1.1.4.)  เพื่อเปนคาวัสดท่ีุจําเปนแกงานราชการท่ีไมสามารถยืมเงินหรือ   
                              เบิกเงินจากทางราชการได 
                             (1.1.5.)  กรณีอ่ืน ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจ ตามขอ 11 

      (1.2)  การใหเงินชวยเหลือ  ใหใชจากเงินกองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน              
                      ยกเวน (1.2.2.3) ใหอยูในดุลพินิจของแตละสวสัดิการ   
                            ท่ีสมาชิกสังกัดหรือเคยสังกัด 

                      (1.2.1.)  กรณีสมาชิกประสพภยัพบัิติ เชน อุทกภัย อัคคีภยั วาตภัย เปนตน             
                                                                   ใหจายเงิน  ดังนี้ 
                    (1.2.1.1)  สมาชิกถึงแกกรรมในขณะปฏิบัติหนาท่ี  หรือเนื่องจาก      
                                                                                   การปฏิบัติหนาท่ีจายใหไมเกนิรายละหนึ่งหม่ืนบาท 
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(1.2.1.2) สมาชิกทุพพลภาพเพราะปฏิบัติหนาท่ี  หรือเนื่องแตการ    
         ปฏิบัติหนาท่ี 

                (1.2.1.2.1) ทุพพลภาพมากโดยมีคํารับรองจากแพทย   
                                  ผูรักษา และทําการรักษาในโรงพยาบาล  
                                  ติดตอกนัเกินส่ีสิบหาวันจายใหไมเกิน   

                           รายละหนึ่งหม่ืนบาท 
                (1.2.1.2.2) ทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได     
                                  จายใหไมเกินรายละสองหม่ืนบาท     

                                                  (1.2.2.) กรณีสมาชิกถึงแกกรรม นอกเหนือจากขอ (1.2.1.1) 
                                          (1.2.2.1) เพื่อเปนเกียรติแกสมาชิกในระดับผูบริหาร หรือผูท่ี    
                                                                          เคยเปนผูบริหารกรมชลประทานท่ีดํารงตําแหนง 
                                                                                  ต้ังแตระดับผูอํานวยการกอง  หรือบุคคลผูดํารงตําแหนง 

                              ระดับ 9  ข้ึนไป  กรณกีรมชลประทานเปนเจาภาพให 
                                                                                   เงินชวยเหลือรายละไมเกินหาพันบาท พรอม 
                                                                        พวงหรีดไมเกินรายละหนึ่งพันบาท   
                                                                        หากกรมชลประทานไมไดเปนเจาภาพใหจายเฉพาะ  
                                                                                   คาหรีดไมเกนิรายละหนึ่งพันบาท   
                                           (1.2.2.2)  กรณีบุพการีหรือคูสมรสท่ีถูกตองตามกฎหมายของ  
                                                                                   สมาชิกในระดับผูบริหารกรมชลประทาน  
                                                                                   ตาม  (1.2.2.1) ใหการชวยเหลือเปนคาพวงหรีด  
                                                                                    ไดไมเกินรายละหนึ่งพันบาท   

                                         (1.2.2.3)  สวนสมาชิกอ่ืน ๆ  ท่ีไมใชระดับผูบริหาร  
                                                        ตาม  (1.2.2.1) ชวยเหลือเปนคาพวงหรีดไมเกิน  
       รายละหารอยบาท 
           (2)  คาใชจายในการเดินทาง  ไดแก  คาเบ้ียเล้ียง คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะ และ    

คาใชจายอ่ืน ๆ  ท่ีจําเปนในการเดินทางของคณะกรรมการ  คณะทํางาน และเจาหนาท่ีสวัสดิการที่เดนิทางไป
ราชการเกี่ยวกบังานสวัสดิการ  และไมสามารถเบิกจายจากทางราชการได  ใหเบิกจายในอัตราเดียวกับทาง
ราชการโดยอนุโลม               
                     (3)  คาเบ้ียประชุมของคณะกรรมการ  คณะทํางาน  ผูเขารวมประชุมเบิกจายได      ไม
เกินอัตราท่ีกําหนด  ดังนี ้
        (3.1.) ประธานท่ีประชุมของคณะกรรมการ คร้ังละ  500  บาท 
                                              (3.2.) กรรมการ  คร้ังละ  300  บาท                    
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                                      (3.3.) ประธานท่ีประชุมของคณะทํางาน คร้ังละ 300  บาท 
                           (3.4.) คณะทํางาน  และผูเขารวมประชุม คร้ังละ  200  บาท 

โดยใหจายไดไมเกินเดือนละคร้ัง  และใหอยูในดุลพินิจของแตละสวสัดิการ 
                                      (4) คากอสราง  คาใชจายบํารุงรักษาอาคาร ส่ิงกอสราง  รวมท้ังบริเวณสถานที่ท่ีใชใน
การจัดสวัสดกิารตองไมเกินภายในวงเงินท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ   
               (5) คาใชจายในการรับรองหรือคาบริการ  อันจําเปนเพื่ออํานวยประโยชนแก   
กรมชลประทานเปนเงินรวมกันตองไมเกนิรอยละสามของรายไดท่ีไดรับกอนหักคาใชจายใด ๆ ในรอบ 
ระยะเวลาบัญชีปกอน โดยไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจตามขอ 11 
               (6) รายจายเพื่อสนับสนุนสวัสดิการอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ     ท่ี
ตองการงบประมาณสนับสนุน  ใหจัดทําประมาณการคาใชจายเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ  
               (7) คาจางลูกจางสวัสดิการ ใหกําหนดอัตราเดียวกับอัตราจางลูกจางชั่วคราวของ
สวนราชการ 
              (8) คาตอบแทนใหแก  คณะกรรมการ  คณะทํางาน  ลูกจางสวสัดิการ  ตลอดท้ัง  
ผูชวยงานสวัสดิการตามท่ีเหน็สมควร  คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดเม่ือส้ินปปฏิทิน  โดยจายคร้ังเดียว
เปนจํานวนเงินรวมไมเกินรอยละสิบของรายไดสุทธิ 
              (9) รายจายเพ่ือสมทบเงินกองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน  เม่ือส้ินปปฏิทิน สวัสดิการ
แตละสวัสดิการจะสมทบเขาเงินกองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
                 (10) รายจายคาวัสดุท่ีเปนประโยชนแกงานของกรมชลประทาน และไมสามารถเบิกจาย
จากทางราชการได  ใหเบิกจายโดยใชระเบียบทางราชการเปนแนวทางเฉพาะท่ีจําเปน และใหอยูในดุลยพินิจ
ของแตละสวัสดิการ 
              (11) รายจายอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก (1)-(10)  เชน  เงินชวยเหลืองานศพระดับบุคคล
สําคัญของประเทศ  ผูบริหารกรมอ่ืน กระทรวง เงินกฐินกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฯลฯ โดยไดรับ
อนุมัติจากผูมีอํานาจตามขอ 11 หรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยคํานงึถึงความจําเปน ประโยชน  
ประหยดั  และคุมคา 
  ขอ 11 ประธานกรรมการ หรือบุคคลผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหมีอํานาจอนุมัติ
การจายเงินกองทุนสวัสดิการได  ภายในวงเงินหาหม่ืนบาท  ถาเกินวงเงินดังกลาวตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ  เพื่อเปนการแบงเบาภาระและความคลองตัวของประธานกรรมการ หรือบุคคลผูไดรับมอบ
อํานาจขางตน จึงกําหนดใหเหรัญญิกมีอํานาจอนุมัติจายเงินได  คร้ังละไมเกินภายในวงเงินหนึ่งหม่ืนบาท
  ขอ 12  การจายเงินกองทุนสวัสดิการทุกรายการ จะตองมีหลักฐานการจาย และใบสําคัญ     คู
จายทุกรายการไวเพื่อการตรวจสอบ  การจายเงินรายใดซ่ึงตามลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงิน
ได   ใหผูจายเงินจัดทําใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินรับรองการจายเงินไว 
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  ขอ 13 หลักฐานการจายเงินซ่ึงผูรับเงินออกใหแกกองทุนสวัสดิการอยางนอยตองมีรายการ
ดังตอไปนี้ 
                (1)  ช่ือ  สถานท่ีอยู  หรือท่ีทําการของผูรับเงิน 

   (2)  วนั  เดือน  ป  ท่ีรับเงิน 
   (3)  รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 
   (4)  จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
   (5)  ลายมือช่ือของผูรับเงิน 

  ขอ 14  การจายเงิน  และถอนเงินฝาก  รวมท้ังการส่ังจายเช็คตองกระทําในนามของ
เงินกองทุนสวัสดิการ โดยมีลายมือช่ือของประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เลขานุการ เหรัญญิก 
กรรมการ  อนุกรรมการ  ลงนามรวมกันสองคน 
 

หมวด 3 
การเก็บรักษาเงิน   

 
  ขอ 15 บรรดาเงินกองทุนสวัสดิการ ใหนาํฝากไวกับธนาคารพาณิชยหรือสหกรณ         
ออมทรัพยของสวนราชการ  
   ขอ 16  เพื่อประโยชนในการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการ  เหรัญญิกหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายสามารถเก็บรักษาเงินสดไวไดไมเกินวันละสามหม่ืนบาท  เวนแตกรณีท่ีเบิกมาเพื่อจายใหเก็บรักษา
ไวไดแมจะเกินจํานวนท่ีกําหนด    
                 สวนท่ีเกินจํานวนท่ีกําหนดในวรรคแรกจะตองนําฝากธนาคารพาณิชยหรือสหกรณ
ออมทรัพยของสวนราชการภายในวันท่ีไดรับ  ในกรณีท่ีไดรับหลังจากท่ีธนาคารพาณิชยหรือสหกรณออม
ทรัพยของสวนราชการปดทําการแลว  ใหนําฝากธนาคารพาณิชยหรือสหกรณออมทรัพยของสวนราชการ
ภายในวันเปดทําการถัดไป 
 

หมวด 4 
การบัญชี 

  ขอ 17 ใหเหรัญญิกหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจัดทําบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการ  โดยแยก
ประเภทงานลงรายการรับจายสินทรัพย  และหนี้สินท่ีเปนอยูจริงตามประเภทกิจกรรม พรอมดวยขอความอัน
เปนท่ีมาของรายการดังกลาว  ตามระบบบัญชีสากลและใหจัดทํารายงานรายได  และคาใชจายประจําเดือน
เสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบ    
   ขอ 18  ใหเหรัญญิกจัดทํางบการเงินของเงินกองทุนสวัสดิการเสนอตอคณะกรรมการทราบ   
โดยสงใหผูตรวจสอบบัญชีของสวัสดิการกอง  สํานัก โครงการ  ศูนยหรือเทียบเทา หรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ       
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เพื่อตรวจสอบกอน และจัดสงใหกรรมการและเหรัญญิกสวัสดิการกรมชลประทานเพื่อรวบรวมภายในส่ีสิบ
หาวัน  นับต้ังแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี  

            รอบระยะเวลาบัญชีของสวัสดิการ เร่ิมต้ังแตวันท่ี  1  มกราคม  ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม      
ของปเดียวกัน  
   ขอ 19 ใหกรรมการและเหรัญญิกสวัสดิการกรมชลประทานหรือผูท่ีไดรับมอบหมายปดบัญชี
ของกองทุนสวัสดิการปละคร้ังตามปปฏิทิน  ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล) งบแสดงผลการ
ดําเนินงาน (งบรายได – รายจาย) รายละเอียดประกอบงบการเงิน และสงใหผูตรวจสอบบัญชีกองทุน
สวัสดิการกรมชลประทานทําการตรวจสอบ  จัดทํางบการเงินรวม และรับรองบัญชีการเงินของสวัสดิการ                
กรมชลประทานใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับงบการเงินตามขอ  18  วรรคหนึ่ง  
               ในการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง  เหรัญญิกตองเสนอรายงานการเงินท่ีเปน
ปจจุบันตอท่ีประชุม  
    ขอ 20 ใหผูตรวจสอบบัญชีทําการตรวจสอบ  และรับรองบัญชีการเงินของสวัสดิการ        
กรมชลประทานใหแลวเสรจ็ภายในสามสิบวัน  นับแตวนัท่ีไดรับงบการเงินตามขอ 19  วรรคหน่ึง  
                 ใหผูตรวจสอบบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการมีอํานาจตรวจสอบสมุดบัญชี  เอกสาร
หลักฐานท่ีเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของสวัสดิการกรมชลประทาน  ท้ังยังมีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ   
กรรมการ  ผูท่ีคณะกรรมการมอบหมายใหจัดการหรือดําเนินการจัดสวัสดิการ หรือผูตรวจสอบบัญชีของ
สวัสดิการกอง  สํานัก  โครงการ  ศูนยหรือเทียบเทา  หรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ   
                 ผูสอบบัญชีมีหนาท่ีรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
และประเมินผลการจัดสวัสดิการ และใหคณะกรรมการสงสําเนารายงานผลการสอบบัญชี  และรายงาน
การประเมินผลการจัดสวัสดิการดังกลาวใหสํานักงาน ก.พ. โดยเร็ว 
  ขอ 21 เหรัญญิกจะตองจัดทําและเก็บรักษาบัญชีพรอมดวยเอกสารใบสําคัญตาง  ๆ  อัน
เกี่ยวกับบัญชีไวใหผูตรวจสอบบัญชีตรวจสอบ  และเปนหลักฐานของสวัสดิการ  เม่ือผูตรวจสอบบัญชีรับรอง
ถูกตองแลวตองเก็บรักษาไวในสถานท่ีท่ีม่ันคง และปลอดภัยเปนเวลาไมนอยกวาสิบปจึงจะทําลายได 
   ขอ 22 ใหคณะกรรมการประชาสัมพันธรายงานการประเมินผลการจดัสวัสดิการประจําปของ
ปท่ีลวงมาแลว  ซ่ึงแสดงงบฐานะการเงิน  (งบดุล)  งบแสดงผลการดําเนินงาน (งบรายได – รายจาย)  และ
รายละเอียดประกอบงบการเงินท่ีผูสอบบัญชีรับรองถูกตองภายในสามสิบวัน  นับแตวันท่ีผูสอบบัญชี
รับรองใหสมาชิกทราบโดยท่ัวกัน  โดยผานเว็บไซตกรมชลประทาน (www.rid.go.th) 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  9   มิถุนายน  พ.ศ. 2552 

(ลงช่ือ)         ชลิต   ดํารงศักดิ์ 
             (นายชลิต   ดํารงศักดิ์) 

      อธิบดีกรมชลประทาน 
                                                                                  ประธานกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน 



คูมือการปฏิบัติงาน  การจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน  
สวนบริหารงานบุคคล  สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล  กรมชลประทาน           67 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	สวัสดิการ1
	สวัสดิการ2

