ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี
พ.ศ. 2546
ดวยกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่เกี่ยวกับการ บําบัดทุกข บํารุงสุข และมีนโยบายหลักที่จะ
สราง “ บานเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม” โดยมุงหวังที่จะใหสังคมไทยมีพลเมืองดีที่มีความมั่นใจ
มีความเสียสละ กลาออกมาชวยเหลือผูอื่นและสังคม ซึ่งจะสงผลใหสังคมเปนสังคมที่นาอยูตอไป
จึงประสงคใหมีการจัดตั้งกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี ขึ้นทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
เพื่อใหความชวยเหลือพลเมืองดีและครอบครัว
เพื่อใหการบริหารกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีเปนไปดวยความเรียบรอย รัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ตราระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกองทุนสงเสริมและ
สงเคราะหพลเมืองดี พ.ศ. ๒๕๔๖”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้ “พลเมืองดี” หมายถึง ผูทําคุณความดีในการเขาชวยเหลือผูอื่น ที่ตกอยู
ในอันตรายและตองการความชวยเหลือ หรือการเขาชวยเหลือกิจกรรมของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ใน
เหตุฉุกเฉินตางๆ ดวย คุณธรรมจนเปนที่ประจักษชัด โดยมิไดคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและ
ครอบครัว
ขอ 4 ให จั ดตั้ง กองทุนขึ้ น ในสํานั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยกองทุ น หนึ่ งเรี ย กชื่ อว า
“กองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี กระทรวงมหาดไทย” โดยมีชื่อยอ “กสพ.” และกองทุน
ลักษณะเดียวกันในทุกจังหวัด จังหวัดละหนึ่งกองทุน มีชื่อเรียกวา “กองทุนสงเสริมและสงเคราะห
พลเมืองดีจังหวัด (ชื่อจังหวัด) มีชื่อ ยอวา “ กสพ.จ.(ชื่อจังหวัด)” โดยมีวัตถุประสงค
(1) เพื่อยกยองและเชิดชูเกียรติพลเมืองดี เพื่อใหสังคมไดตระหนักและเปนแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
(2) เพื่อชวยเหลือพลเมืองดีที่เขามาชวยเหลือสังคมแลวไดรับบาดเจ็บ ใหไดรับ
การรักษาพยาบาลและฟนฟูสมรรถภาพที่ดี
(3) เพื่อชวยเหลือครอบครัวของพลเมืองดีที่เขามาชวยเหลือสังคมแลวตองสูญเสีย
ชีวิตใหไดรับการดูแลชวยเหลือใหไมประสบปญหา และสามารถใชชีวิต
ประกอบอาชีพ และสงเสียบุตรธิดาใหไดรับการศึกษาที่ดีตอไปในอนาคต
(4) เพื่อจัดหาทุนและบริหารกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี

ขอ 5 ใหมีคณะกรรมการกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีกระทรวงมหาดไทย
ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยที่ไดรับ
มอบหมายเปนประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธาน มีผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ
จํานวนประมาณรอยละ 60 และผูแทนจากภาคเอกชนจํานวนประมาณรอยละ 40 เป น กรรมการ
โดยผู แ ทนจากภาครั ฐ ที่ เ ป น กรรมการควรประกอบด ว ย ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทน
กระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ผูแทนกระทรวง
แรงงาน ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผูแทนกรมสรรพากร ผูแทนกรมประชาสัมพันธ ผูแทนสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล และผูแทนหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เห็นสมควร สําหรับผูแทนจากภาคเอกชนควรประกอบดวย ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน และผูแทนมูลนิธิ
หรือองคกรสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร มีรองปลัดกระทรวง
มหาดไทยที่ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย เป น กรรมการและเลขานุ การ และ
ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดนโยบายการดําเนินงานของกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี
(2) จัดหาเงินเขากองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีและบริหารกองทุนใหเกิด
ความมั่นคงระยะยาว
(3) สนับสนุน ควบคุม และดูแลการบริหารงานกองทุนสงเสริมและสงเคราะห
พลเมืองดี ทั้งในสวนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศ
(4) กําหนดระเบียบ ควบคุม ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
สงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี
(5) ตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อชวยงานคณะกรรมการสงเสริมและ
สงเคราะหพลเมืองดี
(6) ดําเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
ใหมีคณะกรรมการกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีจังหวัด ประกอบดวย
ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน มีผูแทนจากหนวยงานภาครัฐจํานวนประมาณรอยละ 60 และ
ผูแทนจากภาคเอกชนจํานวนประมาณรอยละ 40 เปนกรรมการ โดยผูแทนจากภาครัฐที่เปน
กรรมการควรประกอบดวย ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด คลังจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด พัฒนา
สังคมและสวัสดิการจังหวัด แรงงานจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด สรรพากรพื้นที่ (ชื่อจังหวัด)
ประชาสัมพันธจังหวัด ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด และหัวหนาหนวยงานภาครัฐที่
ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรแตงตั้งเปนกรรมการ สําหรับผูแทนภาคเอกชนที่เปนกรรมการ
ประกอบดวย ประธานหอการคาจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานชมรมธนาคาร
พาณิชยจังหวัด นายกสโมสรไลออนส (ชื่อจังหวัด)นายกสโมสรโรตารี่ (ชื่อจังหวัด) นายกเหลา
กาชาดจังหวัด และผูแทนภาคเอกชนอื่นๆ ที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรแตงตั้งเปนกรรมการ มี
ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ และหัวหนากลุมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้

(1) จัดหาเงินเขากองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีและบริหารกองทุนใหเกิด
ความมั่นคงในระยะยาว
(2) ควบคุมและดูแลการบริหารงานกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีใน
จังหวัด ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(3) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี
(4) ตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อชวยงานคณะกรรมการสงเสริมและ
สงเคราะหพลเมืองดี
(5) ดําเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
ขอ 6 กองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี อาจมีรายไดจาก
(1) เงินหรือทรัพยสินที่ผูมีจิตศรัทธาบริจาค หรือใหเปนคาอุปการะพลเมืองดีและ
ครอบครัว
(2) การจัดกิจกรรมหาทุน
(3) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินของกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี
(4) รายไดอื่น ๆ
ขอ 7 ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
กองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) จัดหาทุนและรับผิดชอบการรับ-จายเงินกองทุน โดยมีกองคลัง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูดูแล และจัดทํางบรับ-จายรายเดือน รายงานให
ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ
(2) รับแจงเรื่องพลเมืองดีและประสานงานผูรับผิดชอบทราบ
(3) ทําหนาที่หนวยปฏิบัติการในพื้นที่ (หนวยเคลื่อนที่เร็ว) เพื่อใหความชวยเหลือ
เรื่องสําคัญเรงดวนที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพลเมืองดี
(4) วิเคราะหและตรวจสอบขอเท็จจริงของเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น เพื่อประกอบ
การพิจารณาใหความชวยเหลือพลเมืองดีตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการฯ
กําหนด
(5) ดูแลชวยเหลือพลเมืองดีอยางตอเนื่อง โดยสรางความสัมพันธกับกลุมผูที่ไดรับ
ความชวยเหลือในโอกาสตางๆ โดยการไปเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(6) ประกาศเกียรติคุณ/มอบเข็มเชิดชูเกียรติหรือโล/ใหรางวัลพลเมืองดีประจําป ๆ
ละ 1 ครั้ง เพื่อเผยแพรเกียรติคุณและคุณงามความดี
(7) จัดทําทะเบียนประวัติพลเมืองดี หรือครอบครัวพลเมืองดี
(8) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสวนกลาง และจังหวัด ปละ 1 ครั้ง
(9) ประชาสัมพันธและเผยแพรเรื่องราวพลเมืองดี และผลการดําเนินงานกองทุน
สงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี
ขอ 8 ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
สงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีจังหวัด มีอํานาจหนาที่ ดังนี้

(1) จัดหาทุนและรับผิดชอบการรับ-จายเงินกองทุน โดยมีเสมียนตราจังหวัดเปนผูดูแล
และจัดทํางบรับ-จายรายเดือน รายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ
(2) รับแจงเรื่องพลเมืองดีและประสานงานผูรับผิดชอบทราบ
(3) ทําหนาที่หนวยปฏิบัติการในพื้นที่ (หนวยเคลื่อนที่เร็ว) เพื่อใหความชวยเหลือ
เรื่องสําคัญเรงดวนที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพลเมืองดี
(4) วิเคราะหและตรวจสอบขอเท็จจริงของเหตุการณตา งๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อประกอบการ
พิจารณาใหความชวยเหลือพลเมืองดีตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการฯ กําหนด
(5) ดูแลชวยเหลือพลเมืองดีอยางตอเนื่อง โดยสรางความสัมพันธกับกลุมผูที่ไดรับ
ความชวยเหลือในโอกาสตางๆ โดยการไปเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(6) ประกาศเกียรติคุณ/มอบเข็มเชิดชูเกียรติหรือโล/ใหรางวัลพลเมืองดีประจําป ๆ
ละ 1 ครั้ง เพื่อเผยแพรเกียรติคุณและคุณงามความดี
(7) จัดทําทะเบียนประวัติพลเมืองดี หรือครอบครัวพลเมืองดี
(8) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ปละ 1 ครั้ง
(9) ประชาสั มพันธและเผยแพรเรื่องราวพลเมื องดี และผลการดําเนินงานกองทุน
สงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี
(10)จัดทํารายงานประจําปของกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีจังหวัด สงให
ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย เพื่อประมวลภาพรวมการดําเนินงานของกองทุนทั่วประเทศ
ขอ 9 การใชจายเงินกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี ใหใชจายเพื่อการชวยเหลือ
พลเมื อ งดี ต ามหลั ก เกณฑ ที่ ค ณะก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น ส ง เสริ ม และสงเคราะห พ ลเมื อ งดี
กระทรวงมหาดไทย กองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีจังหวัด แลวแตกรณีกําหนด
ข อ 10 การเก็บรักษาเงินกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีใหเปดบัญชีเงินฝากไวกับ
ธนาคารของรัฐบาล หรือธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจในสวนกลางในนาม “ กองทุนสงเสริมและสงเคราะห
พลเมืองดีจังหวัด (ชื่อจังหวัด)”
ขอ 11 การสั่งจายเงินตามบัญชีขอ 9 ใหประธานคณะกรรมการกองทุนสงเสริมและ
สงเคราะหพลเมืองดี กรรมการจํานวน 1 คน กรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการกองคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวม 4 คน เปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อสั่งจายเงินจากบัญชี
กองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี โดยตองมีผูลงลายมือชื่อเบิกจายแตละครั้งไมนอยกวาสอง
ในสี่คน จึงสามารถเบิกจายเงินได
การสั่งจายเงินของกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีจังหวัด ใหดําเนินการในหลักเกณฑ
เดียวกับกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี กระทรวงมหาดไทย
ขอ 12 การโอนเงินจากบัญชีกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี กระทรวงมหาดไทย
ไปใหกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีจังหวัดใดๆ สามารถกระทําได หากไดรับการรองขอ
จากคณะกรรมการกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีจังหวัดนั้นๆ โดยความเห็นชอบของ
ประธานกรรมการกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี และกองทุนสงเสริมและสงเคราะห
พลเมืองดีสามารถใหความสนับสนุนอื่นๆ แกกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีจังหวัดได โดย
นําเสนอประธานกรรมการกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี ใหความเห็นชอบ

ขอ 13 ใหศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนยดํารงธรรมจังหวัด จัดทํางบดุลประจําป
ซึ่งสิ้นสุดตามปปฏิทิน เพื่อแสดงฐานะการเงินของกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี สงให
หนวยตรวจสอบภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือหนวยตรวจสอบภายในประจํา
จังหวัด แลวแตกรณีทําการตรวจสอบ แลวนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการกองทุนสงเสริมและ
สงเคราะหพลเมืองดี กระทรวงมหาดไทย หรือคณะกรรมการกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี
จังหวัด แลวแตกรณี
ขอ 14 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจออก
หลักเกณฑวิธีการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ มีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2546

(นายประชา มาลีนนท)
รัฐมนตรีชว ยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

