










การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 
- ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.)  

มีควำมมุ่งมั่นในกำรสนับสนุนให้บุคลำกรสำมำรถ
ขับเคลื่อนภำรกิจในควำมรับผิดชอบให้สำมำรถ
ด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
เกิดประสิทธิผล โดยได้มีกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง
ให้สอดคล้องกับภำรกิจในควำมรับผิดชอบ 
ของส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ต่ำง ๆ 

 
- กำรจัดกลุ่มต ำแหน่งส ำหรับต ำแหน่งประเภททั่วไปและต ำแหน่ง
ประเภทวิชำกำรของ สศค.  
- แผนกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรเพ่ือรองรับต ำแหน่งงำน
ส ำคัญของ สศค. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
(เอกสำรแนบ 1) 

2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
- กำรสรรหำบุคลำกรของ สศค. มีนโยบำย 

สรรหำบุคลำกรที่มีคุณสมบัติตำมประกำศ 
รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 
บุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำง ๆ 
ซึ่งจะมีกำรประกำศผ่ำนหน้ำเว็บไซต์และ 
ติดประกำศท่ีบอร์ดรับสมัครงำนชั้น 1 ทุกครั้ง 
ที่มีกำรเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 

- กำรแต่งตั้งบุคลำกรของ สศค. ให้ด ำรง
ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 

 
- ประกำศสรรหำบุคลำกร ได้แก่  

1) ประกำศ สศค. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร  
ลงวันที่ 28 มกรำคม 2565 
- ค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร ได้แก่  

1) ค ำสั่ง สศค. ที่ 261/2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับ
คัดเลือก ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564  

2) ค ำสั่ง สศค. ที่ 36/2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ 
แข่งขันได้ ลงวันที่ 2 มีนำคม 2565 
- ประกำศ/ค ำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น ได้แก่  

1) ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญ ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2565 

2) ค ำสั่ง กค ที่ 1959/2564 เรื่อง เลื่อนข้ำรำชกำร (ระดับ
เชี่ยวชำญ) ลงวันที่ 20 ตุลำคม 2564 

3) ประกำศ สศค. เรื่อง รำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ส่งผลงำน 
เพ่ือเข้ำรับกำรประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภท 
วิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ) ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564 
(เอกสำรแนบ 2) 

3. การพัฒนาบุคลากรและการสร้าง 
ทางก้าวหน้าในอาชีพ 

- กำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรของ สศค.  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

- กำรย้ำยข้ำรำชกำรภำยใน สศค.  

 
 
- ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังได้เห็นชอบแผนพัฒนำ
บุคลำกรของ สศค. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  
15 ตุลำคม 2564 

/นโยบาย... 
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- กำรแต่งตั้งอนุกรรมกำรใน อ.ก.พ. 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 
 
 

- ค ำสั่ง กค 1739/2564 เรือ่ง ย้ำยข้ำรำชกำร ลงวันที่  
29 กันยำยน 2564 
- ค ำสั่ง สศค. ที ่40/2565 เรื่อง ย้ำยข้ำรำชกำร ลงวันที่  
10 มีนำคม 2565 
- ประกำศ อ.ก.พ. ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง เรื่อง แต่งตั้ง
อนุกรรมกำรใน อ.ก.พ. ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง แทนอนุกรรมกำร
ที่พ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบก ำหนดตำมวำระ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่  
7 มีนำคม 2565 
(เอกสำรแนบ 3) 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- สศค. มีกำรสร้ำงวัฒนธรรม บรรยำกำศ 

ที่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของบุคลำกรโดยมีกำรจัดและปรับปรุง
สภำพแวดล้อม รวมทั้งจัดหำอุปกรณ์เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกให้เหมำะสมในกำรท ำงำน และ 
มีนโยบำยดูแลบุคลำกร โดยจัดให้มีสวัสดิกำร
ตำมระเบียบสวัสดิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจ 
กำรคลัง พ.ศ. 2564 และที่เกี่ยวข้อง 
 

 
- ระเบียบสวัสดิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง พ.ศ. 2564 
- ภำพถ่ำยห้องพยำบำลและห้องออกก ำลังกำยส ำหรับบุคลำกร 
ของ สศค.  
(เอกสำรแนบ 4) 

5. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
- สศค. ก ำหนดวิธีกำรประเมินผลปฏิบัติ

รำชกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร สศค.  
ซึ่งหลักเกณฑ์กำรประเมินจะประกำศให้บุคลำกร
ของ สศค. ทรำบโดยทั่วกัน 

 
- ประกำศก ำหนดวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร 
สศค. ได้แก่ 

1) ข้ำรำชกำรของ สศค. 
- ประกำศ สศค. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน 

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ลง
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2562 

2) ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ สศค. 
- ประกำศ สศค. เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำและประเมินผล

ข้ำรำชกำรในระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรคลัง ลงวันที่ 17 กันยำยน 2563 

3) ลูกจ้ำงชั่วครำวของ สศค. 
- ประกำศ สศค. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำรสรรหำ

และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของลูกจ้ำงชั่วครำวส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรคลัง ลงวันที่ 5 กันยำยน 2562 
(เอกสำรแนบ 5) 

/นโยบาย... 
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6. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 

- สศค. ก ำหนดให้บุคลำกรต้องยึดถือและ
ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. 2564 ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง พ.ศ. 2555 
นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังประกำศ ค ำสั่ง 
และนโยบำยต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด 

- กำรทบทวนแผนงำน/โครงกำรตำมแผน 
กลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ สศค. 
ตำมแนวทำง HR Scorecard โดยเฉพำะ 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรกรณีข้อร้องเรียน
เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐกระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติ 
มิชอบ 

- กำรจัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรกระท ำ 
ผิดวินัยเกี่ยวกับเรื่องยำเสพติด กำรทุจริต  
และผู้มีอิทธิพล 

- กำรตรวจสอบขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ทำงวินัยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบและยังไม่ได้
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรทำงวินัยไปยัง อ.ก.พ. 
กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปี  

- กำรจัดท ำแบบรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับ 
เรื่องกล่ำวหำร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัด 
กรณกีำรทุจริตที่รับไว้และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
และเรื่องที่รับใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 
เป็นต้นไป ประจ ำเดือน 

 
- กำรด ำเนินกำรส่งเสริมจริยธรรมและรักษำวินัยโดยให้บุคลำกร สศค. 
ลงนำมรับทรำบประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2564 
ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง  
พ.ศ. 2555 และนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (ออนไลน์) ทั้งนี้ บุคลำกร สศค.  
ได้มีกำรลงนำมผ่ำนทำงออนไลน์ครบถ้วนแล้ว จ ำนวนทั้งสิ้น 426 คน 
- กำรทบทวนแผนงำน/โครงกำรตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของ สศค. ตำมแนวทำง HR Scorecard โดยเฉพำะกำรรำยงำน 
ผลกำรด ำเนินกำรกรณีข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำกำรทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ  
- กำรจัดท ำแบบรำยงำนมำตรกำรป้องกันกำรกระท ำผิดวินัยเกี่ยวกับ
เรื่องยำเสพติด กำรทุจริต และผู้มีอิทธิพลและสถิติกำรลงโทษ  
ช่วงเดือนกรกฎำคม ถึงเดือนธันวำคม 2564  
- กำรจัดท ำแบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ทำงวินัยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบและยังไม่ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัยไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปี พ.ศ. 2564  
ครั้งที่ 2 (ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2564 ถึงเดือนธันวำคม 2564) 
- กำรจัดท ำแบบรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกล่ำวหำร้องเรียน
เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐกรณีทุจริตตำมข้อสั่งกำรของศูนย์อ ำนวยกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตแห่งชำติ ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2565  
(เอกสำรแนบ 6) 
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ระเบียบสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
พ.ศ. 2564 

 

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

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2548                     
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานด้านสวัสดิการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นไปอย่างมีระบบ            
และมีประสิทธิภาพ อันมีผลเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และบรรเทาความเดือดร้อน            
ในการครองชีพของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการ   
ภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จึงกำหนดระเบียบไว้   
ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2564” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
 (๑) ระเบียบสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. ๒๕๔8 
 (๒) ระเบียบสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. ๒๕51 
 (๓) ระเบียบสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕51 
 (๔) ระเบียบสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕59 
 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ผู ้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือผู ้ที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการ
คลัง 
 “คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ” หมายความว่า คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ
ประกอบด้วย เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานกรรมการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการ 
ภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 “สวัสดิการภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง” หมายความว่า กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ  
ที่คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจัดให้มีขึ ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและ
อำนวย ความสะดวกให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพ่ือ
ประโยชน์ในการ ดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างเป็นกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนปฏิบัติราชการ หรือที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัด
เพ่ิมข้ึน 
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 “การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ” หมายความว่า การดำเนินกิจกรรม หรือกิจการสวัสดิการ    
ซึ่งเป็นไปในทางการค้ากับบุคคลทั่วไป 
 “กองทุนสวัสดิการ” หมายความว่า กองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 “สมาชิก” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างทุกประเภทของสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง เป็นสมาชิกสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 “พนักงานราชการ” หมายความว่า พนักงานราชการ และพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุน
พัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
 
 ข้อ ๕ สมาชิก แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 
 (1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ 
 (2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
 (3) สมาชิกสมทบ ได้แก่ 
  ก. อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
  ข. สมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลังติดต่อกันตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และได้พ้นจากการปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้ว 
เนื่องจากโอนย้าย ลาออก หรือเกษียณอายุ 
 การกำหนดประเภทของสมาชิกอาจเปลี ่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ ่งจะ
ประกาศให้ทราบ 
 
 ข้อ ๖ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
การจัดสวัสดิการภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 

 ข้อ ๗ ให้ผู ้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีหน้าที ่ในการริเริ่ ม ดำเนินการ หรือ
สนับสนุนให้มีการดำเนินการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 สวัสดิการภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที ่มีกฎหมายรองรับไว้เป็นการเฉพาะ  ให้
ดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายนั้น 
 การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
สวัสดิการข้าราชการกำหนด 
 
 ข้อ ๘ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังอาจจัดให้มีสวัสดิการภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง    
ประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี ้
 (1) การออมทรัพย์ 
 (2) การให้กู้เงิน 
 (3) การเคหะสงเคราะห์ 
 (4) การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 (5) การกีฬาและนันทนาการ 
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 (6) การให้บริการร้านค้าสวัสดิการ 
 (7) การฝึกวิชาชีพเพ่ือเสริมรายได้หรือลดรายจ่ายให้แก่สมาชิก 
 (8) การสงเคราะห์สมาชิกในด้านอื่น ๆ เช่น เงินช่วยค่าอาหาร เงินช่วยค่าเดินทาง เงินช่วย        
ค่าเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกาย เงินทุนการศึกษา หรือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เป็นต้น  
 (9) การจัดทำวารสารการเงินการคลัง รวมทั้งการจัดสัมมนา หรือกิจกรรมอื่น ในลักษณะ
ทำนองเดียวกัน หรือจัดทำสิ่งพิมพ์ในลักษณะอ่ืน เช่น หนังสือ จุลสาร เป็นต้น 
 (10) กิจกรรมหรือสวัสดิการภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประเภทอื ่นตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 
 
 ข้อ ๙ สมาชิกมีสิทธิร้องขอต่อผู ้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือกรรมการ  
และเลขานุการของคณะกรรมการ เพื ่อให้มีการจัดสวัสดิการใด ๆ ภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ ๘ ได้ 
 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 

 ข้อ ๑๐ ให้ผู ้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแต่งตั ้งคณะกรรมการขึ ้นคณะหนึ่ง 
เรียกว่า “คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง” ประกอบด้วย 
 (1) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือผู้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการ
คลังมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
 (2) ผู้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแต่งตั้งจากข้าราชการในสำนักงานเศรษฐกิจ   
การคลังไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ โดยกรรมการอย่างน้อยคนหนึ่งต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ทางด้าน
การเงินและบัญชี 
 (3) ผู้แทนสมาชิกซึ่งคัดเลือกกันเองไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี 
ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้   
ในกรณีที่กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการแทน 
เว้นแต่วาระ ของกรรมการดังกล่าวเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่คัดเลือกกรรมการแทนก็ได้ ในระหว่าง
นั้นให้ถือว่าคณะกรรมการมีจำนวนเท่าที่เหลืออยู่ 
 (4) ให้ผู ้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแต่งตั้งผู ้รับผิดชอบงานสวัสดิการภายใน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 การคัดเลือกกรรมการตาม (๓) ให้เป็นไปตามวิธีการที่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกำหนด 
 ให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ทางด้านการเงิน และ
การบัญชีเป็นเหรัญญิก มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการ  และให้มีผู้ช่วย
เหรัญญิกจำนวนสองคน 
 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแต่งตั้งข้าราชการในส่วนราชการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
จำนวนสองคน 
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 ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) กำหนดนโยบาย อำนวยการ และจัดการสวัสดิการภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลังให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก  
 (2) ออกระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง เช่น ระเบียบการสงเคราะห์ข้าราชการ ระเบียบการรับจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี และการเก็บรักษาเงิน 
กองทุนสวัสดิการ ระเบียบการให้บริการร้านค้าสวัสดิการ ระเบียบการจัดทำวารสารการเงินการคลัง เป็นต้น 
 (3) อนุมัติให้มีการจัดและพิจารณายุบเลิกการจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ของสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
 (4) แต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือคณะอนุกรรมการที่เป็นข้าราชการหรือผู้ที ่มิใช่ข้าราชการ    
เพื่อดำเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 (5) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมใหญ่วิสามัญของสมาชิก 
 (6) ควบคุมการรับเงินและใช้จ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการ 
 (7) อนุมัติการจ้างลูกจ้างสวัสดิการ กำหนดค่าตอบแทน จัดแบ่งงาน กำหนดระเบียบและ 
วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดระบบการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 
 (8) กำหนดอัตราค่าบริการในการใช้บริการที่สวัสดิการภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจัดขึ้น  
 (9) อนุมัติหรือมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือลงนาม    
ในเอกสารต่าง ๆ แทนคณะกรรมการ และจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการร่วมกับเลขานุการหรือเหรัญญิกตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการกำหนด 
 (10) ปฏิบัติอื่นใดที่จำเป็นที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ
ตามทีค่ณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเอกสารใดมีข้อความจำกัดอำนาจของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำนิติกรรม    ในเรื่องใดแทน
คณะกรรมการ ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยให้สมาชิกและบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน 
 
 ข้อ ๑๒ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
เพ่ือให้มีการรายงานผลงานการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่ผ่านมา การเสนอนโยบาย แผนงาน 
และงบประมาณในการจัดสวัสดิการในปีต่อไป การพิจารณาอนุมัติระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีสำคัญ รวมทั้งการแสดง
ความคิดเห็นและการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในระหว่างปี 
 นอกจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเมื ่อคณะกรรมการ
เห็นสมควร หรือสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกทั้งหมด เข้าชื่อกันร้องขอเพื่อให้มีการสอบถามปัญหาหรือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในเรื่องที่มีความสำคัญและต้องการ
ความเห็นร่วมกันจากที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก 
 
 ข้อ ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
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 ข้อ ๑๔ มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
 
 ข้อ ๑๕ บรรดาข้อกำหนดหรือกฎอื่นที่มิได้บัญญัติในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 ข้อ ๑๖ ให้ผู ้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แต่งตั้งข้าราชการที่รับผิดชอบงานด้าน
สวัสดิการภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ทำหน้าที่บริหารงานสวัสดิการภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลังให้
เป็นไปตามมติคณะกรรมการและระเบียบนี้ และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1) จัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 (2) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการออกระเบียบและวิธ ีปฏิบัติต่าง ๆ เพื ่อใช ้ใน 
การดำเนินการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 (3) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการให้มีการจัดบริการ หรือกิจกรรมสวัสดิการภายในสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลังต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 (4) ดำเนินการทางธุรการในการบรรจุ แต่งตั้ง บังคับบัญชา และประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง
ของสวัสดิการภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 (5) ประสานงานกับคณะกรรมการและศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการข้าราชการ หรือหน่วยงาน
อ่ืน ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามระเบียบนี้ 
 (6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
 ข้อ ๑๗ การจัดสวัสดิการภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเรื ่องใดที ่มีความสำคัญ และ 
มีลักษณะเฉพาะซึ่งสมควรแยกบริหารจัดการ คณะกรรมการจะจัดดำเนินการโดยกำหนดระเบียบการจัดสวัสดิการ
นั้นเป็นการเฉพาะ โดยกำหนดให้มีกองทุนและการจัดทำบัญชีรับจ่ายเงินในเรื่องนั้น ๆ แยกจากกองทุนสวัสดิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้ 
 
 ข้อ ๑๘ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าเป็น   
การปฏิบัติราชการ 
 
 ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น คณะกรรมการจะจัดให้มีกองทุนสวัสดิการของหน่วยงาน
หนึ่งหน่วยงานใดในสังกัดเป็นการเฉพาะ หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พร้อมทั้งกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ    ในการ
บริหารกองทุนสวัสดิการนั้น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรได้ 
 

หมวด ๓ 

การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ 
 

 ข้อ ๒๐ ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง”  
เพ่ือสะสมและใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสวัสดิการภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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 ข้อ ๒๑ ให้เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบการเงินและการบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการ 
 
 ข้อ ๒๒ กองทุนสวัสดิการอาจมีรายได้ ดังนี้ 
 (1) เงินค่าธรรมเนียมสมาชิกตามอัตราและระยะเวลาจ่ายที่คณะกรรมการกำหนด 
 (2) เงินรายรับจากการจัดกิจกรรมหรือการจัดบริการของสวัสดิการภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 (3) เงินกู้จากสวัสดิการภายในส่วนราชการของส่วนราชการอ่ืน หรือสถาบันการเงิน 
 (4) เงินบริจาคเพ่ือการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 (5) เงินอุดหนุนหรือรายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
 (6) ดอกผลของเงินรายได้ตาม (๑) ถึง (๕) 
 (7) รายได้อ่ืน ๆ 
 การกู ้เงินจากสถาบันการเงินตาม (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่คณะกรรมการ
สวัสดิการข้าราชการกำหนด 
 
 ข้อ ๒๓ ให ้กรรมการและเลขานุการ หร ือผ ู ้ท ี ่คณะกรรมการมอบหมายจ ัดทำรายงาน 
ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
 
 ข้อ ๒๔ ให ้เหร ัญญิกจ ัดทำงบรายจ่ายประจำเด ือนเสนอคณะกรรมการเพ่ื อทราบ และ 
ให ้ผ ู ้ตรวจสอบภายในของสำน ักงานเศรษฐก ิจการคล ัง หร ือผู้ ที่ ได ้ร ับมอบหมายให ้ เป ็นผ ู ้ตรวจสอบ  
ทำการตรวจสอบบัญชีเป็นประจำ 
 
 ข้อ ๒๕ ให้เปิดบัญชีฝากเงินกองทุนสวัสดิการไว้กับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือสหกรณ์     
ออมทรัพย์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 
 
 ข้อ ๒๖ การจ่ายเงินหรือเช็คของกองทุนสวัสดิการ จะต้องมีลายมือชื ่อประธานกรรมการ          
หรือรองประธาน หรือกรรมการที ่คณะกรรมการมอบหมาย หรือกรรมการและเลขานุการ ร่วมกับกรรมการ                  
และเหรัญญิก โดยลงนามร่วมกันสองคน 
 
 ข้อ ๒๗ หลักเกณฑ์วิธีการรับจ่าย การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชีกองทุนสวัสดิการ         
ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด 
 
 ข้อ ๒๘ การปิดบัญชีให้กระทำปีละครั้งตามปีปฏิทิน และให้เหรัญญิกจัดทำงบการเงิน        ซึ่ง
ประกอบด้วยงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุนตามกฎหมาย เพ่ือดำเนินการตามข้อ 29 ภายใน     สี่สิบห้า
วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชี 
 
 ข้อ ๒๙ ทุกปีให้ผู ้ตรวจสอบภายในของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย           
ให้เป็นผู้ตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี ทำการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของสวัสดิการภายใน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับงบการเงินตามข้อ ๒8 
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 ข้อ 30 ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีตามข้อ ๒๙ มีหน้าที่ตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน
ของสวัสดิการภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพ่ือการนี้อาจสอบถามประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการ หรือ
บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ 
 ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีมีหน้าที่รายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
และประเมินผลการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และให้คณะกรรมการส่งสำเนารายงานผล    
การสอบบัญชีและรายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการให้คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการ 
 ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการประจำปีของปี  
ที่   ล่วงมาแล้ว ซึ่งแสดงงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองถูกต้องภายในสามสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่ผู ้สอบบัญชีรับรองให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
สวัสดิการข้าราชการกำหนด 
 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 31 ให้คณะกรรมการตามระเบียบสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. ๒๕๔8 ยังคง
ทําหน้าที่คณะกรรมการตามระเบียบนี้ต่อไปได้ จนกว่าจะครบวาระหรือมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบนี้   
 
 ข้อ 32 ให้โอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี ้ส ิน และภาระผูกพันของกองทุนสวัสดิการ 
ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปเป็นของกองทุน
สวัสดิการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบนี้  
 
 ข้อ ๓3 กิจกรรมใดที่ได้เคยดำเนินการอยู่ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และยังมิได้ออกระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการนั้น ให้ดำเนินการต่อไปได้ตามความจำเป็น โดยต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สวัสดิการ
ภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 
 ข้อ ๓4 การใด มติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ คำสั่ง หรือระเบียบใด ๆ ที่ได้ออกเพื่อสวัสดิการ   ของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับ
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ หรือจนกว่าจะแก้ไขหรือปรับปรุงใหม่ 
 
 ข้อ ๓5 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้
ได้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
 

          ประกาศ ณ วันที่       พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 

 
    (นางสาวกุลยา  ตันติเตมิท) 

                             ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
                            ประธานกรรมการสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 



ภาพถ่ายห้องพยาบาลส าหรับบุคลากรของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 



ภาพถ่ายห้องออกก าลังกายส าหรับบุคลากรของส านักงานเศรษฐกิจการคลงั  
 

 


