
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ คร้ังที่ 3/2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพุธท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 อาคาร 1 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  

 
 
 
 
 

 
 



 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  ครั้งที่ 3/2563 
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 อาคาร 1 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ :  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
  
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 256๒   
เวลา ๑๓.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ ่ชั้น 2 อาคาร ๑ ปส. 

 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

3.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2563   
    3.2 สถานะทางการเงินของกองทุนสวัสดิการ ปส. 

3.3 สรุปการจัดงานกีฬากระชับความสัมพันธ์ ปส. ประจ าปี 2562  
      และการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา วท. ประจ าปี 2562  
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
4.1 แนวทางการหารายได้ของกองทุนสวัสดิการ ปส. 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 : เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  ครั้งที่ 3/2563 

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 อาคาร 1 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

 
 

เริ่มประชุมเวลา................................................................ 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ :  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
 
................................................................ ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  ครั้งที่ 2/2563             
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 256๒  เวลา ๑๓.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ ่ชั้น 2 อาคาร ๑ ปส. 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕63 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ซึ่งมี ผกพม. และนางสาวกัลยา ช่างเครื่อง ผู้แทนสมาชิก กพม. ขอแก้ไข 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ 2 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 3.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2563   

 
วาระ รายละเอียด มติที่ประชุม ครั้งท่ี 2/2561 การด าเนินการ 
เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
4.1 การเตรียมการจัดการ

แข่งขันกีฬา อว. เกมส์ 
ประจ าปี 2562 

เห็นชอบค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดท าเสื้อเป็นเงิน
จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินจากผู้ให้
การสนับสนุนแล้ว) 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4.3 แนวทางการหารายได้
ของกองทุนสวัสดิการ 
ปส. 
 

 เห็นควรให้น าเรื่องหาแนวทางการหา
รายได้เพ่ิมเติมเข้าหารือในการประชุมครั้ง
ต่อไป พร้อมระเบียบที่เก่ียวข้อง 

หารือในวาระที่ 4.1 แนว
ทางการห าราย ได้ ขอ ง
กองทุนสวัสดิการ ปส. 

เรื่องอ่ืน ๆ   
5.1 นางพเยาว์ อวนศรี มีความ
ประสงค์ ขายผลไม้ในบริเวณโรง
อ า ห า ร  ป ส . ตั้ ง แ ต่ วั น ที่  2 
ธั น ว าค ม  2 5 6 2  มี ก าห น ด
ระยะเวลา 1 ปี โดยยินดีช าระค่า
บ ารุงสถานที่ล่วงหน้า 3 เดือน 
จ านวนเงิน 2,250 บาท  
 

เห็ น ช อ บ ให้  น า ง พ เย า ว์  อ ว น ศ รี                  
เข้ามาขายผลไม้ ในบริ เวณ โรงอาหาร
ส านักงานปรมาณู เพ่ือสันติ ตั้งแต่วันที่                
2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่  8 เมษายน 
2563 (ก าหนดให้มีระยะเวลาสิ้นสุด
พร้อมกันทุกร้าน) 

แจ้งให้นางพเยาว์ อวนศรี  
ทราบแล้ว                  

ความเห็นที่ประชุม 
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วาระท่ี 3.2 สถานะทางการเงินของกองทุนสวัสดิการ ปส. 

  สถานะทางการเงินของกองทุนสวัสดิการ ปส. ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 
1. ยอดยกมาจากการประชุมฯ ครั้งที ่1/2563 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562  
    จ านวน 2,080,344.31  บาท (สองล้านแปดหมื่นสามร้อยสี่สิบสี่บาทสามสิบเอ็ดสตางค์) 
2. รายรับ รวมทั้งสิ้นจ านวน  137,669.17  บาท ประกอบด้วย 

2.1) รายได้ค่าบ ารุงสถานที่   จ านวน 19,600  บาท 
2.2) รายได้จากการบริจาค   จ านวน 114,099  บาท 
2.3) รายได้ดอกเบี้ยธนาคาร   จ านวน 3,870.17 บาท 
2.4) รายได้อ่ืน ๆ    จ านวน 100 บาท 

  3) รายจ่าย รวมทั้งสิ้นจ านวน  231,945.00 บาท ประกอบด้วย 
3.1) ค่าสงเคราะห์สมาชิกและบุคคลในครอบครัว (4 ราย) จ านวน 10,000 บาท 
3.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ (2 ครั้ง)  จ านวน  1,120 บาท 
3.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬา ปส. และกีฬา อว.    จ านวน  220,825 บาท 

  ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 มีเงินทั้งสิ้นจ านวน 1,986,068.48 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสน
แปดหม่ืนหกพันหกสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์)  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ 3.2 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬา ปส. และการแข่งขันกีฬา อว. 
โดยการใช้จ่ายในส่วนที่ได้รับบริจาคเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเพ่ือการจัดกีฬา ปส. และการแข่งขัน
กีฬา อว. ประจ าปี 2562 

ความเห็นที่ประชุม 
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วาระท่ี 3.3 สรุปการจัดงานกีฬากระชับความสัมพันธ์ ปส. ประจ าปี 2562 และการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
วท. ประจ าปี 2562  

  1) การจัดงานกีฬากระชับความสัมพันธ์ ปส. ประจ าปี 2562  
      รางวัลชนะรวมกีฬา ได้แก่   

    ล าดับที่ 1 สีฟ้า ล าดับที่ 2 สีม่วง ล าดับที่ 3 สีชมพู ล าดับที่ 4 สีเขียว 
      รางวัลชนะรวมเชียร์ ได้แก่  

    ล าดับที่ 1 สีชมพู ล าดับที่ 2 สีม่วง ล าดับที่ 3 สีฟ้า ล าดับที่ 4 สีเขียว 

2) การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา วท. ประจ าปี 2562  
      ปส. เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท ยกเว้น กอล์ฟ  และรางวัลที่ ปส. ได้รับ ได้แก่  

    - เปตอง รางวัลที่ 1 จ านวน 2 รางวัล (หญิงคู่ กับ คู่ผสม) และหญิงเดี่ยว ได้ล าดับที่ 2 
(ไม่ได้เหรียญ) 

    - หมากรุก รางวัลที่ 1 จ านวน 1 รางวัล 
      - แชร์บอลหญิง ได้ล าดับที่ 3 (ไม่ได้เหรียญ) 

  ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ความเห็นที่ประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
วาระท่ี 4.1 แนวทางการหารายได้ของกองทุนสวัสดิการ ปส. 

  เพ่ือให้กองทุนสวัสดิการ ปส. มีรายได้ไว้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของระเบียบ ปส. ว่าด้วย
การจัดสวัสดิการภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 : เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
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..................................................................................... .........................................................................................  
 
เลิกประชุมเวลา.......................................และประชุมครั้งต่อไป..................................  



รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ครั้งที่ 2/2563 

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 256๒  เวลา ๑๓.30 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร ๑ ปส. 

------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

1. นางสุชิน อุดมสมพร   ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประธานกรรมการ 
     รักษาราชการแทน รองเลขาธิการ  

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
2. นายธงชัย สุดประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบและ   กรรมการ 

         มาตรฐานก ากับดูแลความปลอดภัย 
3. นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย  นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

    รกัษาราชการแทน ผู้อ านวยการ 
กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี  

4. นางผกานันท์ เมฆวิไล  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานคลัง ส านักงานเลขานุการกรม 
5. นายฉัฐศักย์ ยิ่งธนทัต   ผู้แทนสมาชิกกองตรวจสอบ     กรรมการ 

ทางนิวเคลียร์และรังสี            
6. นางสาวธนาภรณ์ ศรีแก้ว ผู้แทนสมาชิกกองอนุญาตทางนิวเคลียร์   กรรมการ  

และรังสี  
           7. นางสาวกมลพร ภักดี   ผู้แทนสมาชิก      กรรมการ  
        กองยุทธศาสตร์และแผนงาน        

8. นางสาวกัลยา ช่างเครื่อง ผู้แทนสมาชิกกองพัฒนาระบบและ   กรรมการ 
     มาตรฐานก ากับดูแลความปลอดภัย 

9. นายเอกพล นวพันธ์  ผู้แทนสมาชิกกลุ่มกฎหมาย             กรรมการ  
     กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน 

๑0. นางสาวอ าไพรวัลย์ วรรณชา ผู้แทนสมาชิกส านักงานเลขานุการกรม  กรรมการ 
11. นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม                      กรรมการ 

                          และเลขานุการ 
12. นายวีระชัย จันลุน  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑3. นายปฏิภาณ ประเสริฐกุลศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ               ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางเพ็ญนภา กัญชนะ    ผู้อ านวยการกองอนุญาต                กรรมการ ติดราชการ         

ทางนิวเคลียร์และรังสี 
2. นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว    นิติกรช านาญการพิเศษ       กรรมการ ติดราชการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 
 

 
/เริ่มประชุม... 

 
 



- 2 - 
   

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.30 น. 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
-ไม่มี 
 

   

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  
           นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์  รก. แทน ลสก. เลขานุการฯ รายงานว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้ง
เวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕62 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 313 
อาคาร 1 ปส. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว โดยมี ผกพม. และนางสาวกัลยา ช่างเครื่อง แก้ไขค าผิดเล็กน้อยซึ่ง  
ไม่มีผลต่อมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ปส. ครั้งที่ 1/256๒ วันที่ 8 พฤศจิกายน 
2562  

 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 : เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที ่    
8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 313  ชั้น 3 อาคาร 1  ปส. 
 

ที ่ รายละเอียดวาระ มติที่ประชุม ครั้งท่ี 1/2562 ผลการด าเนินการ 
วาระเพื่อพิจารณา 

3.1 การแต่งตั้งเหรัญญิก
กองทุนสวัสดิการ 
ปส. 

เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางผกานันท์  เมฆวิไล 
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานคลัง เป็นเหรัญญิก
กองทุนสวัสดิการ ปส. และให้ฝ่าย
เลขานุการฯ ตรวจสอบระเบียบที่เก่ียวข้อง
เพ่ือให้มีการแต่งตั้งผู้ช่วยเหรัญญิกเพ่ิมเติม
อ านวยการ ระดับสูง ต่อไป 

ด าเนินการแล้ว ตามค าสั่ง 
1/2562 ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง
แต่งตั้งเหรัญญิกและผู้ช่วย
เหรัญญิกของคณะกรรมการ
สวัสดิการส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ 

3.2 การขอแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีสวัสดิการ ปส. 

เห็นชอบให้แต่งตั้งนางนันต์ณภัสร์  กัลยา -
ณเมธี นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญ
การพิเศษ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน เป็นผู้สอบบัญชีสวัสดิการ ปส. 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

ด าเนินการแล้ว ตามค าสั่ง 
2/2562 ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ
สวัสดิการส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ 
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ที ่ รายละเอียดวาระ มติที่ประชุม ครั้งท่ี 1/2562 ผลการด าเนินการ 
วาระเพื่อพิจารณา 

3.3 การเตรียมการจัดการ
แข่งขันกีฬา อว. เกมส์ 
ประจ าปี 2562 
 

1.) ให้นักกีฬาและผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสวมเสื้อสี
เหลือง 58 ปี และเสื้อกีฬาชุดเดิมของปีที่แล้ว 
2.) อนุมัติค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬา อว. ประจ าปี  2562  จ านวน 
40,000 บาท จากเงินกองทุนสวัสดิการ ปส.  
3.) อนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ยา 
อาหาร น้ าดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น ส าหรับ
การแข่งขันและวันฝึกซ้อม รวมทั้งสิ้นจ านวน 
40,000 บาท จากเงินกองทุนสวัสดิการ ปส. 

ลปส. อนุมัติ
ค่าใช้จ่ายแล้ว ตาม
มติที่ประชุมฯ 

3.4 การเตรียมการจัดกีฬา
กระชับความสัมพันธ์ 
ปส. ประจ าปี 2562 

1) ก าหนดการแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ 
ป ส .  ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 2  ใ น วั น ศุ ก ร์ ที่                                
13 ธันวาคม 2562 โดยก าหนดให้มีจ านวน 4 
สี ประกอบด้วย สีม่วง  สีชมพู สีเขียว สีฟ้า  
2) อนุมัติค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เป็นเงินจ านวน 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากกองทุน
สวัสดิการ ปส. เพ่ือใช้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ 
ที่จ าเป็น  
3) มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าแบบฟอร์ม
เพ่ือแจ้งเวียนส ารวจความคิดเห็นของสมาชิก
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเลี้ยงตอนเย็น ดังนี้ 
  - A (เฉพาะงานกลางวัน ) : กองทุน + ซุ้ม
อาหาร 
 - B (มีงานเลี้ยงช่วงเย็น)  : A + จ่ายเพ่ิมคนละ 
200 บาท 
4) มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ทุกคน ร่วมกัน
ดูแลภาพรวมของกิจกรรม และงบประมาณและ
การจัดหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ 
5) มอบหมายให้  สลก. ดูแลรับผิดชอบด้าน
อาหาร และเครื่องดื่ม 
6) มอบหมายให้ กพม. ดูแลรับผิดชอบดูแลการ
แข่งขันกีฬา และการแบ่งสายแบ่งสี  
7) มอบหมายให้  กอญ. ดูแลรับผิดชอบการ
ตกแต่งสถานที่  
8) มอบหมายให้ กยผ. ดูแลรับผิดชอบการจัด
กิจกรรม กีฬาฮาเฮ และการแสดงต่าง ๆ 
 

ผู้รับผิดชอบได้
ด าเนินการตามมติที่
ประชุมฯ ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว และ
จะรายงานในวาระ
เพ่ือพิจารณา 
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ที ่ รายละเอียดวาระ มติที่ประชุม ครั้งท่ี 1/2562 ผลการ
ด าเนินการ 

วาระเพื่อพิจารณา 
3.5 การขออนุมัติจัดตั้งชมรม

มวยไทยเพ่ือข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ ปส. 

เห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ประสานกับประธานชมรมปรับแก้ไขสมาชิกให้
เป็นไปตามระเบียบส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติว่า
ด้วยการจัดสวัสดิการฯ ก่อนน าเรียนขออนุญาต
ใช้พื้นที่ต่อ ลปส. ต่อไป 

ลปส. อนุมัติให้ใช้
สถานที่แล้ว อยู่
ระหว่างการแจ้ง
ประธานชมรม
เพ่ือทราบ 

                    มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
วาระท่ี 4.1 การเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา อว. เกมส์ ประจ าปี 2562 
  นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ รก. แทน ลสก. เลขานุการฯ รายงานผลการเตรียมการจัดการ
แข่งขันกีฬา อว.เกมส์ ประจ าปี 2562 ดังนี้ 
                1.  ก าหนดวันและสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา อว. เกมส์ ประจ าปี 2562  วันศุกร์ที่                     
20 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทคโนธานี คลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยเรียนเชิญท่าน 
รมว. อว. ให้เกียรติเป็นประธาน  
               2. ขอให้นักกีฬาไปเข้าร่วมงานในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  เวลารถออกจาก ปส. 
06.30 น. (กอก.) 
              3. ชนิดกีฬา/กิจกรรม/เกมมหาสนุก ที่จัดการแข่งขันและการแสดง 

ที ่
ชนิดกีฬา/

กิจกรรม/เกมมหา
สนุก 

วันที่จัดการ
แข่งขัน 

ประเภท 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ สถานที ่

1. ฟุตบอล 7 คน 20 ธ.ค. 2562 - พว./วว. เทคโนธานี 
2. เปตอง 20 ธ.ค. 2562 ช. เดี่ยว ช. คู่ ญ. เดี่ยว ญ. 

คู่ ผสม 3 คน 
วว. เทคโนธานี 

3. ปิงปอง 20 ธ.ค. 2562 ช. เดี่ยว ช. คู่ ญ. เดี่ยว ญ. 
คู่ คู่ผสม 

มว./กรรมการกลาง เทคโนธานี 

4. ตะกร้อ 20 ธ.ค. 2562 ช. 3 คน สทน. /กรรมการกลาง เทคโนธานี 
5. แบดมินตัน 11 ธ.ค. 2562 ช. เดี่ยว ช. คู่ ญ. เดี่ยว ญ. 

คู่ คู่ผสม 
วศ./สปอว./สนช. วศ. 

6. แชร์บอล 12 ธ.ค. 2562 ญ. 7 คน วศ./สปอว./ปส./
พว. 

วศ. 

7. วอลเลย์บอล 16 -  17 ธ.ค. 
2562 

ช. 6 คน ญ 6 คน วศ./สปอว./ปส. วศ. 

8. หมากรุกไทย 20 ธ.ค. 2562 3 คน มว. เทคโนธานี 
9. กอล์ฟ ยังไม่ก าหนด ผสม 3 – 5 คน อนุโลมให้ผู้

เกษียณ หรือผู้อาวุโสเข้าร่วม
การแข่งขัน 

พว./สป.อว. ยังไม่ก าหนด 
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ที ่
ชนิดกีฬา/

กิจกรรม/เกมมหา
สนุก 

วันที่จัดการ
แข่งขัน 

ประเภท 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ สถานที ่

10. ปาเป้า 20 ธ.ค. 2562 - วว./มว. เทคโนธานี 
11. เกมมหาสนุก   สป. อว./กรรมการ

กลาง 
เทคโนธานี 

1) ปิดตาตีปี๊ป 20 ธ.ค. 2562 1 คน 
2) ชักเย่อ 20 ธ.ค. 2562 10 คน (ช. 5/ญ. 5 คน)  
3) วิ่งผลัดกระสอบ 20 ธ.ค. 2562 8 คน (ช. 4/ญ. 4 คน)  
4) เตะบอลเข้า 
โกเล็ก 

20 ธ.ค. 2562 5 คน (ผู้บริหาร) 

12. การแสดงเชียร์ 
ลีดเดอร์ (ช่วงเช้า) 

20 ธ.ค. 2562 **ได้รับเงินสนับสนุน 
3,000 บาท 

สป. อว./กรรมการ
กลาง 

เทคโนธานี 

13. การแสดงบนเวทีใน
งานเลี้ยงสังสรรค์ – 
พิธีปิด (ช่วงเย็น) 

20 ธ.ค. 2562  พว.  เทคโนธานี 

            4. สป.อว. และ ปส. มีหน้าที่ร่วมกันรับผิดชอบดูแล การจัดแถวนักกีฬา ผู้เข้าร่วม และพิธีกร ช่วงเช้า 
(กยผ. รับผิดชอบ) 
            5. สป.อว. จะจัดให้มีอาหารว่างส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงเช้าของวันที่จัดให้มีการแข่งขันกีฬา 
อว. เกมส์ ประจ าปี 2562 (วันที่ 20 ธันวาคม 2562) 
           6. สป.อว. จะจัดน้ าดื่มตลอดการแข่งขัน รวมทั้งการแข่งขันก่อนวันงาน 
           7. การจัดเลี้ยงช่วงเที่ยงของวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ให้หน่วยงานรับผิดชอบเอง โดยสามารถจัดซุ้ม
อาหารได้ แต่ห้ามท าการออกร้านซื้อขาย ทั้งนี้ ให้งดใช้พลาสติกในการบรรจุภัณฑ์  (กตส. รับผิดชอบ) 
           8. กรรมการกลางผู้แทน ปส. ได้แก่ นายชัยณรงค์ แสงเชื้อพ่อ และนายอ านาจ นุกูลธรรม ให้ไป
ปฏิบัติงาน ณ จุดอ านวยการ ในช่วงที่ 1 เวลา  08.00 - 11.00 น. (กอญ. กพม. รับผิดชอบ) 
          9. ก าหนดให้ส่งรายชื่อนักกีฬาประเภทต่างๆ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ตามแบบฟอร์มแต่
ละประเภท (สลก. รับผิดชอบ) 
          10. ก าหนดวันจัดแข่งขันก่อนวันงาน (นอกสนาม) ดังนี้ 

   10.1 กอล์ฟ จัดการแข่งขันในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ออกรอบเวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟ
นอร์ธเทิร์นรังสิต โดยมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวนักกีฬาที่ต้องเตรียมเอง ได้แก่ ค่ากรีนฟรี เป็นเงิน 700 บาท และค่า
เคดดี้ เป็นเงิน 350 บาท (ปส. ไม่ส่ง)  

   10.2 แบดมินตันทุกประเภท จัดการแข่งขันในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬา ชั้น 2 วศ. 
   10.3 แชร์บอลหญิง จัดการแข่งขันในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬา ชั้น 2 วศ. 
   10.4 วอลเลย์บอลชาย จัดการแข่งขันในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬา ชั้น 2 วศ. 
   10.5 วอลเลย์บอลหญิง จัดการแข่งขันในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬา ชั้น 2 วศ. 

         11. แนวปฏิบัติการเข้าสนามกีฬา ชั้น 2 วศ. ต้องสวมรองเท้ากีฬาเข้าพ้ืนที่เท่านั้น รวมทั้งห้ามน า
อาหารเข้าไปรับประทานเด็ดขาด 
        12. ห้ามน านักกีฬาจากหน่วยงานอื่นมาร่วมแข่งขันในทีม 
        13. สีเสื้อของนักกีฬาและผู้เข้าร่วม ให้เป็นไปตามแต่ละหน่วยงานตามเดิมที่มีอยู่ หากจะด าเนินการ
จัดท าขึ้นใหม ่ขอความร่วมมือให้จัดท าสีเสื้อ ดังนี้ สีส้ม สีเขียว หรือสีม่วง (ปส. ใส่เสื้อเหลืองอาเซียนตอม) 
        14. ยาสามัญ (กพร.)  
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        15. อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เชียร์ ธง ถังน้ า (สลก. กฝป.)  
        16. ดูแลนักกีฬา และ เช็คชื่อ (สลก.)  
        17. สรุปจ านวนนักกีฬา อว. 
 - ฟุตบอล  จ านวน 15 คน  - วอลเลย์บอลชาย  จ านวน 11 คน 
 - ตะกร้อ  จ านวน 5 คน  - วอลเลย์บอลหญิง  จ านวน 9 คน 
 - แชร์บอล จ านวน  11 คน  - หมากรุก   จ านวน 4 คน 
 - แบดมินตัน  จ านวน  8 คน  - ปาเป้า   จ านวน 5 คน 
 - ปิงปอง  จ านวน  9 คน   - เปตอง   จ านวน 8 คน 
 โดยมีจ านวนกองเชียร์ รวม 120คน 
 ทั้งนี้วันนี้ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. ได้มีการจัดประชุมเตรียมความ
พร้อมกับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อว. และกองเชียร์ ผลสรุปเห็นตรงกันว่า เพ่ือเป็นการสนับสนุนและสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับนักกีฬา และกองเชียร์ จึงเห็นควรจัดท าเสื้อให้ทีมนักกีฬาและกองเชียร์ โดยประมาณค่าใช้จ่าย
เสื้อจ านวน 200 ตัว ราคาตัวละ 150 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้มี
ผู้สนับสนุนผ่านกองทุนฯ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และสวัสดิการ ปส. จะด าเนินการออก
ใบเสร็จตามระเบียบ และเห็นควรขออนุมัติจากกองทุนสวัสดิการเพ่ิมเติมอีก จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) 

 มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดท าเสื้อ  เป็นเงินจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
(รวมเงินจากผู้ให้การสนับสนุนแล้ว) 

วาระท่ี 4.2 การเตรียมการจัดกีฬากระชับความสัมพันธ์ ปส. ประจ าปี 2562 
                 นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์  รก. แทน ลสก. เลขานุการฯ ขอให้ผู้แทนหน่วยงานรายงานผล
การเตรียมจัดกีฬากระชับความสัมพันธ์ ปส. ประจ าปี 2562 ตามมติทีป่ระชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ สรุปดังนี้ 
  ๑. ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการด าเนินการส ารวจเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงในตอนกลางคืน                 
ผลการส ารวจปรากฏว่า สมาชิกส่วนใหญ่เห็นควรให้จัดกิจกรรมในเวลากลางวัน จ านวน 179 คน และเห็นควรให้จัด
กิจกรรมในเวลากลางคืน จ านวน 79 คน 
  ๒. สลก. รายงานความคืบหน้าแนวทางจัดอาหารกลางวัน โดยจะเบิกจากกองทุนสวัสดิการ  
  ๓. กพม. รายงานความคืบหน้าแข่งขันกีฬา และการแบ่งสายแบ่งสี  
  ๔. กอญ. รายงานความคืบหน้าการตกแต่งสถานที่  
  ๕. กยผ. รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรม กีฬาฮาเฮ และการแสดงต่าง ๆ 

  และที่ประชุมฯ ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างในการเตรียมการด้านต่าง ๆ ได้ผลสรุปดังนี้ 
  ๑. อาหารกลางวัน ส่วนที่จะเบิกจากกองทุนสวัสดิการ ปส. ได้แก่ ข้าวสวย พะโล้หมู หรือไก่ 
     โดยมีซุ้มอาหารกลางวันจากกอง ดังนี้  
   1) กอญ. ก๋วยจั๊บ  
   2) กพม. ขนมจีน แกงเขียวหวานไก่   
   3) สลก. ขนมหวาน และผลไม้ 
   4) กยผ. ข้าวเหนียวหมูฝอย และไอศกรีม จ านวน 2 ถัง 
  ๓. การแข่งขันกีฬา และการแบ่งสายแบ่งสี   
  ๔. การตกแต่งสถานที่ จะรวมถึงกิมมิกพิธีเปิด ซึ่ง กอญ. วางแผนจะให้ประธานโปรยวัสดุที่ห่อ
ฉลากรางวัลไว้ภายใน เพ่ือเป็นการดึงคนมาเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพิธีเปิดมากขึ้น 
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  ๕. การจัดกิจกรรม กีฬาฮาเฮ และการแสดงต่าง ๆ กิจกรรม โดยสรุปดังนี้ 
  ช่วงเช้า - พิธีเปิดโดย ลปส.  
   - น าอบอุ่นร่างกายโดยผู้แทนสี 
   - กีฬาผู้บริหาร  
   - กีฬาฮาเฮ ประมาณ ๓ – ๕ เกมส์ อาทิเช่น แตะบอลเข้าประตู  
   - แข่งขันกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ 
   - แข่งขันกีฬาหลักรอบชิง ได้แก่ วอลเลย์บอล แชร์บอล และฟุตซอล 
  ช่วงบ่าย - กิจกรรมหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ ประกวดการแสดง  
   - มอบรางวัล ประกอบด้วย รางวัลการแข่งขันกีฬา และรางวัลการแสดง/กองเชียร์ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้ 

๑. ให้มีการจัดกิจกรรมในเวลากลางวัน 
๒. เห็นชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
      ๑) ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
      ๒) ค่ารางวัลการแข่งขันกีฬา และรางวัลการแสดง/กองเชียร์ เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท 
      ๓) ค่าส ารองส าหรับการจัดกิจกรรมหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

วาระท่ี 4.3 แนวทางการหารายได้ของกองทุนสวัสดิการ ปส. 
  นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์  รก. แทน ลสก. เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้กองทุน
สวัสดิการ ปส. มีรายได้ไว้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของระเบียบ ปส. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ในเบื้องต้นคาดว่า จากการจัด
แข่งขันกีฬา ปส. ในปีนี้ อาจจะได้รับการสนับสนุนจากเงินเหลือของแต่ละสีและเงินจากการจัดกิจกรรมหา
รายได้ในช่วงบ่ายของการแข่งขันกีฬาสี ปส. อาจจะได้รับการสนับสนุนจากเงินเหลือจ่ายของแต่ละสี 

     มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นควรให้น าเรื่องหาแนวทางการหารายได้เพ่ิมเติมเข้าหารือ
ในการประชุมครั้งต่อไป พร้อมระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ   

  ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าได้มีหนังสือนางพเยาว์ อวนศรี ลงวันที่                    
27 พฤศจิกายน 2562 แจ้งความประสงค์ขอเข้ามาขายผลไม้ในบริเวณโรงอาหารส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี โดยยินดีช าระค่าบ ารุงสถานที่ล่วงหน้า 3 เดือน 
จ านวนเงิน 2,250 บาท  

  คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางจึงมีมติให้ นางพเยาว์ อวนศรี เข้ามาขาย
ผลไม้ในบริเวณโรงอาหารส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี 
โดยช าระค่าบ ารุงสถานที่ล่วงหน้า 3 เดือน จ านวนเงิน 2,250 บาท แต่หากไม่สามารถขายต่อครบตาม
ข้อตกลงให้หักค่าเสียหายที่เกิดข้ึนจากค่าบ ารุงสถานที่ล่วงหน้า ๓ เดือนดังกล่าว และให้คืนส่วนที่เหลือได้ 

  อย่างไรก็ตามร้านอาหารสวัสดิการ ปส. บริเวณโรงอาหาร จ านวน 4 ร้าน จะครบก าหนด     
2 ปี ตามที่ได้รับอนุมัติในข้อตกลงคือวันที่ 8 เมษายน 2563 ดังนั้นเพ่ือให้ร้านอาหารสวัสดิการ มีระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดพร้อมกันจึงเห็นควรก าหนดให้มีระยะเวลาสิ้นสุดพร้อมกันทุกร้าน 

  มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นางพเยาว์ อวนศรี เข้ามาขายผลไม้ในบริเวณโรงอาหารส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563  

 



เลิกประชุมเวลา  1๕.30 น. 

 
 

     นายวีระชัย จันลุน 
                       ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

           นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ 
            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



ล ำดับ รำยกำร รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ

จ ำนวน จ ำนวน

1 ยอดยกมา 2,080,344.31      

2 รายรับ 137,669.17         

2.1 ค่าบ ารุงสถานท่ี 19,600.00           

 - ร้ำนมังกรกำแฟ 9,200.00             

 - บจก.ซีพีเอฟ เทรดด้ิง 800.00                

 - ร้ำนครัวพ่ีนิด 4,500.00             

 - ธนำคำร Citibank 400.00                

 - ร้ำนครัวป้ำย้ิม 3,000.00             

 - ร้ำนก๋วยเต๋ียวคุณนุช 1,500.00             

 - ธนำคำรไทยพำณิชย์ 200.00                

2.2 เงินบริจาคงานกีฬา 114,099.00         

  2.2.1 กีฬำ ปส. 92,099.00            

        - ลปส. และข้ำรำชกำรเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำสี 89,099.00            

        - หจก.วีอำร์พีเจ ซัพพลำย 3,000.00             

  2.2.2 กีฬำ อว. 22,000.00            

        - บจก.ดี.เอ.เอส อินเตอร์เทรดด้ิง 20,000.00            

        - บจก.คัลเลอ โกลโบล 2,000.00             

2.3 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 3,870.17            

2.4 รายได้อ่ืน 100.00               

3 รายจ่าย 231,945.00        

3.1 ค่าสงเคราะห์สมาชิกและบุคคลในครอบครัว 10,000.00         

 - บิดำนำยเอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภำ 2,500.00            

 - มำรดำนำงพัชรี เพ่ิมเพียรสิน 2,500.00            

 - บิดำน.ส.เดือนดำรำ มำลำอินทร์ 2,500.00            

 - บิดำนำงพัชรี เอ่ียมสอำด 2,500.00            

สรุปรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย กองทุนสวัสดิการ ปส.

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563



3.2 ค่าใช้จ่ายจัดประชุมคกก.สวัสดิการ คร้ังท่ี 

1/2563 และคร้ังท่ี 2/2563

1,120.00           

3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬา ปส. 108,868.00        

3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬา อว. 111,957.00        

2,218,013.48      231,945.00        1,986,068.48   รวม







ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๗
-----------------

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

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

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

ขอ ๒ ระเบยีบนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๐

ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการอื่นไมวาจะจัดตั้งใน  

รูปแบบใด จงัหวดั และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบของคณะผูแทนในการบริหาร
ราชการในตางประเทศตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินดวย
                  “ขาราชการ” หมายความวา
                  (๑)  ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

(๒)ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย

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

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

“กองทนุสวัสดิการ” หมายความวา กองทุนสวัสดิการภายในสวนราชการ

ขอ ๕  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด  ๑
การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ

ขอ ๖ ใหเปนหนาที่ของหวัหนาสวนราชการในการรเิร่ิม ดํ าเนินการ หรือสนับสนุนใหมีการ
ดํ าเนินการจดัสวสัดิการภายในสวนราชการ

สวัสดิการภายในสวนราชการที่มีกฎหมายรองรับไวเปนการเฉพาะ ใหดํ าเนินการตาม       
บทบญัญัติของกฎหมายนั้น และใหน ําบทบัญญัติในระเบียบนี้มาใชบงัคับกับการดํ าเนินการในเรื่องที่เก่ียวของ
กับสวสัดิการตามกฎหมายเฉพาะนั้นโดยอนุโลม ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายเฉพาะนั้น

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

ในกรณีที่เห็นสมควรอาจจัดสวัสดิการภายในสวนราชการในระดับกระทรวง หรืออาจจัด    
สวสัดกิารภายในสวนราชการที่เปนกลุมภารกิจเดียวกันหรือในหลายกรมรวมกันได

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

(๑)    หัวหนาสวนราชการหรือผูที่หัวหนาสวนราชการ มอบหมาย เปนประธานกรรมการ                   
(๒) ผู ที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้งจากขาราชการในสวนราชการนั้นไมเกินเจ็ดคน        

เปนกรรมการ โดยกรรมการอยางนอยคนหนึ่ง ตองมคีุณวุฒิหรือประสบการณทางดานการเงินและบัญชี
(๓)  ผูแทนสมาชิกซึ่งคดัเลือกกันเองไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ มีวาระการดํ ารงตํ าแหนง

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

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

ใหคณะกรรมการสวัสดิการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งที่มีคุณวุฒิหรือมีประสบการณทาง
ดานการเงินและบัญชี เปนเหรัญญิก มหีนาทีด่ํ าเนินการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการ

ใหหัวหนาสวนราชการแตงตัง้ขาราชการในสวนราชการ เปนผูชวยเลขานุการจํ านวนสองคน

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

ประโยชนสูงสุดตอขาราชการในสวนราชการนั้น
(๒)   ออกระเบียบหรือขอบังคับในการดํ าเนินการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตางๆ เชน 

ระเบยีบการจดัสวัสดิการภายในสวนราชการ ระเบียบการรับจายเงิน การจัดทํ าบัญชี และการเก็บรักษาเงินกอง
ทนุสวสัดกิาร   ระเบียบการสงเคราะหขาราชการ  ระเบียบการใหบริการรานคาสวัสดิการ เปนตน

(๓) อนุมัติใหมีการจัดและพิจารณายุบเลิกการจัดสวัสดิการประเภทตางๆ ในสวนราชการนั้น
(๔) แตงตั้งบุคคล คณะบคุคล  หรือคณะอนุกรรมการที่เปนขาราชการหรือผูที่มิใชขาราชการ

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

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

ลงนามในเอกสารตางๆ แทนคณะกรรมการสวัสดิการ และจายเงินกองทุนสวัสดิการรวมกับเหรัญญิกตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการสวัสดิการกํ าหนด

(๑๐) ปฏิบตักิารอืน่ใดที่จํ าเปนที่เก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ หรือ ตามที่
คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ระเบียบ ขอบังคับ หรือเอกสารใดมีขอความจํ ากัดอํ านาจของผูที่ไดรับมอบหมายใหทํ า     
นิติกรรมในเรื่องใดแทนคณะกรรมการสวัสดิการ ใหประกาศไวโดยเปดเผยใหสมาชิกและบุคคลอื่นที่เก่ียวของ
ทราบโดยทั่วกัน

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

เงินชวยคาเครื่องแบบหรือเครือ่งแตงกาย เงินทุนการศึกษา หรือเงินสงเคราะหผูประสบภัย  เปนตน
(๙) กิจกรรมหรือสวสัดิการภายในสวนราชการประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการ สวัสดิการ

เห็นสมควร

ขอ ๑๑  สมาชิกมสิีทธริองขอใหมีการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตามระเบียบนี้ได

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

สวนราชการนั้นแลว
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                    สวนราชการใดจะกํ าหนดใหมีสมาชิกประเภทใด ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสวัสดิการ
กํ าหนด โดยค ํานึงถึงความสามารถในการจัดสวัสดิการ และความเปนธรรมสํ าหรับสมาชิกของสวัสดิการภายใน
สวนราชการนั้น

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

นอกจากการประชมุใหญสามญัประจ ําป ใหมีการประชมุใหญวสิามญัเมือ่คณะกรรมการสวสัดกิาร
เห็นสมควร หรือสมาชกิไมนอยกวาหนึง่ในหาของสมาชกิทัง้หมดหรอืไมนอยกวาหนึง่รอยคนเขาช่ือกันรองขอ   
เพ่ือใหมีการสอบถามปญหาหรือปรึกษาหารือเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ ในเรื่องที่มี     
ความส ําคัญและตองการความเห็นรวมกันจากที่ประชุมใหญของสมาชิก

ขอ ๑๔ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูรับผิดชอบงานดานสวัสดิการภายในสวนราชการ
ทํ าหนาที่บริหารงานสวัสดิการภายในสวนราชการใหเปนไปตามมติคณะกรรมการสวัสดิการและระเบียบนี้  
รวมทั้ง  และใหมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้ดวย

(๑)จัดทํ าแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจํ าปเสนอคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

(๒)เสนอความเห็นตอคณะกรรมการสวัสดิการในการออกระเบียบและวิธีปฏิบัติตางๆ   เพ่ือ
ใชในการดํ าเนินการสวัสดิการภายในสวนราชการ

(๓) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการสวัสดิการใหมีการจัดบริการหรือกิจกรรมสวัสดิการ 
ตาง ๆ ตามความเหมาะสม

(๔)   ด ําเนินการทางธุรการในการบรรจ ุแตงตั้ง บังคับบัญชา และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลูกจางของสวัสดิการภายในสวนราชการ

(๕) ประสานงานกับคณะกรรมการและศูนยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการหรือ    
หนวยงานอื่นที่เก่ียวของในการดํ าเนินการตามระเบียบนี้

(๖)    ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสวัสดิการมอบหมาย

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

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

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

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

หมวด  ๒
การเงิน  การบัญชี  และการตรวจสอบ

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

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

               (๗) รายไดอ่ืนๆ
               การกูเงินจากสถาบันการเงินตาม (๓) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ

กํ าหนด

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

ขอ ๒๒ ใหสวัสดิการภายในสวนราชการของแตละสวนราชการกํ าหนดและรักษาไวซึ่ง
ระบบการบัญชีที่เหมาะสมแกกิจการสวัสดิการ โดยแยกตามประเภทงาน ลงรายการรับและจายเงิน และ     
สินทรัพยและหนี้สินทีเ่ปนอยูจริงตามประเภทกิจกรรม  พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการดังกลาว

ใหจัดทํ างบรับจายประจํ าเดือนเสนอคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อทราบ และใหมีการตรวจ
สอบบัญชีภายในเปนประจํ า ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการสวัสดิการกํ าหนด

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

ขอ ๒๔ ทุกปใหผูตรวจสอบภายในของสวนราชการหรือผูมีคุณวุฒิดานการเงินและบัญชีที่
คณะกรรมการสวัสดิการแตงตั้ง เปนผูสอบบัญชี ท ําการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของสวัสดิการ
ภายในสวนราชการนั้นใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับงบการเงินตามขอ  ๒๓

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

ผูสอบบัญชีมีหนาที่รายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อพิจารณา
และประเมินผลการจัดสวัสดิการ และใหคณะกรรมการสวัสดิการสงสํ าเนารายงานผลการสอบบัญชีและ     
รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการดงักลาวใหคณะกรรมการโดยเร็ว

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

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

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

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

ขอ  ๒๘   กรรมการซึ่งเปนผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลตามขอ ๒๖ วรรคหนึ่งมีวาระ
การด ํารงต ําแหนงคราวละสองป แตละดํ ารงตํ าแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได

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

ขอ ๒๙ นอกจากพนจากตํ าแหนงตามวาระ กรรมการผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคล
พนจากตํ าแหนง เมื่อ

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

ขอ ๓๐ ใหคณะกรรมการมีอํ านาจหนาที่กํ ากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสวัสดิการภายใน
สวนราชการ และใหมีอํ านาจหนาที่ ดังตอไปนี้ดวย

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

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

วธิกีารปฏิบัติตามระเบียบนี้
                  (๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือที่ปรึกษาเพื่อดํ าเนินการอยางหนึ่งอยางใดภายในขอบเขต
วตัถปุระสงคของการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ

(๖ ) พิจารณาและวินิจฉัยป ญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ตามที่สวัสดิการภายใน        
สวนราชการหรือศูนยประสานการจัดสวัสดิการรองขอ ค ําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด

(๗)ปฏิบัติการอื่นใดที่จํ าเปนเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ หรือตามที่     
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ขอ ๓๑   การประชุมคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จ ํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลง
คะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

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

เมือ่ไดขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่งแลว ใหคณะกรรมการรายงานนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา

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

ขอ  ๓๔  เพ่ือประโยชนในการจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
รัฐวสิาหกจิ  องคการมหาชน  และหนวยงานอื่นของรัฐ  อาจนํ าระเบียบนี้ไปใชบังคับโดยอนุโลม



๑๐

หมวด  ๔
ศนูยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการ

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

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

(๒) รวบรวมขอมูลและจัดทํ าคูมือดานการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการเพื่อเผยแพรหรือ
จ ําหนายแกสวนราชการ

(๓) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับที่
เปนปญหาหรืออุปสรรคแกการจัดสวัสดิการภายในของสวนราชการใหเหมาะสมกับสถานการณและภาวะ   
การดํ ารงชีพของขาราชการ

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

(๕) ประเมินผลการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการตางๆ ในภาพรวม      
ปละครั้ง

(๖ ) ปฏิบัติการหรือประสานงานอื่นตามที่กฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ขอ ง        
ศนูยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการ  หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

บทเฉพาะกาล

ขอ ๓๖ ใหสวัสดิการภายในสวนราชการที่มีอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับเปนสวัสดิการ
ภายในสวนราชการตามระเบียบนี้ และใหดํ าเนินการแกไขเพิ่มเติมระเบียบหรือขอบังคับใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ และใหสงสํ าเนาระเบียบหรือขอบังคับที่แกไข    
เพ่ิมเตมิแลวใหแกศนูยประสานการจดัสวสัดกิารขาราชการ ภายในสองเดอืนนบัแตวนัทีไ่ดแกไขเพิม่เตมิแลวเสรจ็

                 ขอ  ๓๗ สวนราชการใดที่ยังไมไดจัดสวัสดิการภายในสวนราชการใหดํ าเนินการจัด       
สวสัดกิารภายในสวนราชการตามระเบียบนี้  ภายในสองปนับแตวันที่ระเบยีบนี้มีผลใชบังคับ



๑๑

                  ขอ  ๓๘ ใหดํ าเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการใหแลวเสร็จภายใน    
หนึ่งรอยแปดสิบวัน นบัแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ

                                                 ประกาศ ณ  วันที่  ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗

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

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