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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

 เพื่อใหการบริหารกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี 
เปนไปดวยความเรียบรอย กระทรวงมหาดไทยไดตราระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

กองทุน   สงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓ คําจํากัดความของคําวา พลเมืองดี ตามระเบียบนี้หมายถึง 
ผูกระทําคุณความดีในการเขาชวยเหลือผูอื่นที่ตกอยูในอันตรายและ

ตองการความชวยเหลือ หรือการเขาชวยเหลือกิจกรรมของเจาหนาที่ที่

ปฏิบัติหนาที่ในเหตุฉุกเฉินตางๆ ดวย คุณธรรมจนเปนที่ประจักษชัด 
โดยมิไดคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว 
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 ขอ ๔ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กองทุนหนึ่งเรียกชื่อวา “กองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี 
กระทรวงมหาดไทย” โดยมีชื่อยอ “กสพ.” และกองทุนลักษณะเดียวกันใน
ทุกจังหวัด จังหวัดละหนึ่งกองทุน มีชื่อเรียกวา “กองทุนสงเสริสงเคราะห 
พลเมืองดีจังหวัด (ชื่อจังหวัด) ” มีชื่อ ยอวา “กสพ.จ.(ชื่อจังหวัด)”  โดย
มีวัตถุประสงค 
  (๑) เพื่อยกยองและเชิดชูเกียรติพลเมืองดี เพื่อใหสังคม
ไดตระหนักและเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
  (๒) เพื่อชวยเหลือพลเมืองดีที่เขามาชวยเหลือสังคมแลว
ไดรับบาดเจ็บ ใหไดรับการรักษาพยาบาลและฟนฟูสมรรถภาพที่ดี 
  (๓) เพื่อชวยเหลือครอบครัวของพลเมืองดีที่เขามา

ชวยเหลือสังคมแลวตองสูญเสียชีวิตใหไดรับการดูแลชวยเหลือใหไม

ประสบปญหา และสามารถใชชีวิตประกอบอาชีพ และสงเสียบุตรธิดาให
ไดรับการศึกษาที่ดีตอไปในอนาคต 
  (๔) เพื่อจัดหาทุนและบริหารกองทุนสงเสริมและ

สงเคราะหพลเมืองดี 
 ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี
กระทรวงมหาดไทย ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือ
รัฐมนตรี ชวยวาการกระทรวงมหาดไทยที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธาน มีผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ
จํานวนประมาณรอยละ ๖๐ และผูแทนจากภาคเอกชนจํานวนประมาณ

รอยละ ๔๐ เปนกรรมการ โดยผูแทนจากภาครัฐที่ เปนกรรมการ
ควรประกอบดวย ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข 
ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ผูแทน

กระทรวงแรงงาน ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ผูแทนกรมสรรพากร ผูแทนกรมประชาสัมพันธ ผูแทนสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล และผูแทนหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร สําหรับผูแทนจากภาคเอกชนควร

ประกอบดวย ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน และผูแทนมูลนิธิหรือองคกรสา

ธารณกุศลที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร มีรอง

ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
เปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการศูนยดํารงธรรม

กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  เปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ  มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
 (๑) กําหนดนโยบายการดําเนินงานของกองทุนสงเสริม

และสงเคราะหพลเมืองดี 
 (๒) จัดหาเงินเขากองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมือง

ดีและบริหารกองทุนใหเกิดความมั่นคงระยะยาว     
 (๓) สนับสนุน ควบคุม และดูแลการบริหารงานกองทุน
สงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี ทั้งในสวนกลางและทุกจังหวัดทั่ว

ประเทศ  
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 (๔)  กําหนดระเบียบ ควบคุม ติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานของกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี  
 (๕) ตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อชวยงาน
คณะกรรมการสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี 
 
 (๖) ดํ า เ นิ น ก า ร อื่ น ใ ด ต า ม ที่ รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
 ใหมีคณะกรรมการกองทุนสงเสริมและสงเคราะห

พลเมืองดีจังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน มีผูแทน
จากหนวยงานภาครัฐจํานวนประมาณรอยละ ๖๐ และผูแทนจาก

ภาคเอกชนจํานวนประมาณรอยละ ๔๐ เปนกรรมการ โดยผูแทนจาก

ภาครัฐที่เปนกรรมการควรประกอบดวย ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
คลังจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด 
แรงงานจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด สรรพากรพื้นที่ (ชื่อจังหวัด) 
ประชาสัมพันธจังหวัด ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด และ
หัวหนาหนวยงานภาครัฐที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรแตงตั้งเปน

กรรมการ สําหรับผูแทนภาคเอกชนที่เปนกรรมการประกอบดวย ประธาน
หอการคาจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานชมรม

ธนาคารพาณิชยจังหวัด นายกสโมสรไลออนส  (ชื่อจังหวัด)นายกสโมสร

โรตารี่ (ชื่อจังหวัด) นายกเหลากาชาดจังหวัด และผูแทน

ภาคเอกชนอื่นๆ ที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรแตงตั้งเปนกรรมการ มี
ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ และ

หัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด เปนกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
 (๑) จัดหาเงินเขากองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมือง

ดีและบริหารกองทุนใหเกิดความมั่นคงในระยะยาว 
 (๒) ควบคุมและดูแลการบริหารงานกองทุนสงเสริมและ

สงเคราะหพลเมืองดีในจังหวัด ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 (๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน

สงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี 
 (๔ ) ตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อชวยงาน
คณะกรรมการสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี 
 ( ๕ ) ดํ า เ นิ น ก า ร อื่ น ใ ด ต า ม ที่ รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร

กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
 ขอ ๖  กองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี  อาจมีรายไดจาก 
 (๑)  เงินหรือทรัพยสินที่ผูมีจิตศรัทธาบริจาค หรือใหเปน
คาอุปการะพลเมืองดีและครอบครัว 
 (๒) การจัดกิจกรรมหาทุน 
 (๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินของกองทุนสงเสริม

และสงเคราะหพลเมืองดี 
 (๔) รายไดอื่น ๆ 
 ขอ ๗ ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ทําหนาที่เปน

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี

กระทรวงมหาดไทย  มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
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 (๑)  จัดหาทุนและรับผิดชอบการรับ-จายเงินกองทุน  
โดยมีกองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูดูแลและ จัดทํางบ
รับ - จายรายเดือน รายงานใหปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ 
 (๒) รับแจงเรื่องพลเมืองดีและประสานงานผูรับผิดชอบ
ทราบ 
 (๓) ทําหนาที่หนวยปฏิบัติการในพื้นที่ (หนวยเคลื่อนที่

เร็ว) เพื่อใหความชวยเหลือเรื่องสําคัญเรงดวนที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพลเมืองดี 
 (๔) วิเคราะหและตรวจสอบขอเท็จจริงของเหตุการณ

ตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาใหความชวยเหลือพลเมืองดี

ตามหลักเกณฑ     ที่คณะกรรมการฯ กําหนด 
 (๕) ดูแลชวยเหลือพลเมืองดีอยางตอเนื่อง โดยสราง

ความสัมพันธกับกลุมผูที่ไดรับความชวยเหลือในโอกาสตางๆ โดยการไป
เยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 (๖) ประกาศเกียรติคุณ/มอบเข็มเชิดชูเกียรติหรือโล/ให
รางวัลพลเมืองดีประจําป ๆ ละ ๑ ครั้ง เพื่อเผยแพรเกียรติคุณและ    

คุณงามความดี 
 (๗) จัดทําทะเบียนประวัติพลเมืองดี หรือครอบครัว

พลเมืองดี  
 (๘) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสวนกลาง 
และจังหวัด ปละ ๑ ครั้ง 
 (๙) ประชาสัมพันธและเผยแพรเรื่องราวพลเมืองดี และ
ผลการดําเนินงานกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี 

 ขอ ๘ ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีจังหวัด มีอํานาจ

หนาที่ ดังนี้ 
 (๑) จัดหาทุนและรับผิดชอบการรับ-จายเงินกองทุน โดย
มีเสมียนตราจังหวัดเปนผูดูแลและจัดทํางบรับ-จายรายเดือน รายงานให
ผูวาราชการจังหวัดทราบ 
                 (๒) รับแจงเรื่องพลเมืองดีและประสานงานผูรับผิดชอบ
ทราบ 
                 (๓) ทําหนาที่หนวยปฏิบัติการในพื้นที่ (หนวยเคลื่อนที่

เร็ว) เพื่อใหความชวยเหลือเรื่องสําคัญเรงดวนที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพลเมืองดี 
                 (๔) วิเคราะหและตรวจสอบขอเท็จจริงของเหตุการณ

ตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาใหความชวยเหลือพลเมืองดี

ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการฯ กําหนด 
                 (๕) ดูแลชวยเหลือพลเมืองดีอยางตอเนื่อง โดยสราง

ความสัมพันธกับกลุมผูที่ไดรับความชวยเหลือในโอกาสตางๆ โดยการไป
เยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
                    (๖) ประกาศเกียรติคุณ/มอบเข็มเชิดชูเกียรติหรือโล/
ใหรางวัลพลเมืองดีประจําป ๆ ละ ๑ ครั้ง เพื่อเผยแพรเกียรติคุณและ    
คุณงามความดี 
 (๗) จัดทําทะเบียนประวัติพลเมืองดี หรือครอบครัว

พลเมืองดี  
 (๘) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ปละ ๑ ครั้ง 
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 (๙) ประชาสัมพันธและเผยแพรเรื่องราวพลเมืองดี และ

ผลการดําเนินงานกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี 

 (๑๐)จัดทํารายงานประจําปของกองทุนสงเสริมและ

สงเคราะหพลเมืองดีจังหวัด สงใหศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อประมวลภาพรวมการดําเนินงานของกองทุนทั่วประเทศ   
 ขอ ๙ การใชจายเงินกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี ให
ใชจายเพื่อการชวยเหลือพลเมืองดีตามหลักเกณฑที่คณะกรรมกา ร

กองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี กระทรวงมหาดไทย กองทุน

สงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีจังหวัด แลวแตกรณีกําหนด 
 ขอ ๑๐การเก็บรักษาเงินกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี

ใหเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารของรัฐบาล หรือธนาคารที่เปน

รัฐวิสาหกิจในสวนกลาง ในนาม  “กองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี
จังหวัด (ชื่อจังหวัด)” 
 ขอ ๑๑ การสั่งจายเงินตามบัญชีขอ ๙ ใหประธานคณะกรรมการ
กองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี กรรมการจํานวน ๑ คน 
กรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการกองคลัง สํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย รวม ๔ คน เปน  ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อสั่ง
จายเงินจากบัญชีกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี โดยตองมี  ผูลง
ลายมือชื่อเบิกจายแตละครั้งไมนอยกวาสองในสี่คน   จึงสามารถเบิก

จายเงินได 

 การสั่งจายเงินของกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีจังหวัด 
ใหดําเนินการในหลักเกณฑเดียวกับกองทุนสงเสริมและสงเคราะห

พลเมืองดี กระทรวงมหาดไทย 
 ขอ ๑๒ การโอนเงินจากบัญชีกองทุนสงเสริมและสงเคราะห
พลเมืองดี กระทรวงมหาดไทย ไปใหกองทุนสงเสริมและสงเคราะห

พลเมืองดีจังหวัดใดๆ สามารถกระทําได หากไดรับการรองขอจาก

คณะกรรมการกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีจังหวัดนั้นๆ โดย
ความเห็นชอบของประธานกรรมการกองทุนสงเสริมและสงเคราะห

พลเมืองดี และกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีสามารถใหความ
สนับสนุนอื่นๆ แกกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีจังหวัดได โดย
นําเสนอประธานกรรมการกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี ให

ความเห็นชอบ 
 ขอ ๑๓ ใหศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนยดํารงธรรม
จังหวัด จัดทํางบดุลประจําป ซึ่งสิ้นสุดตามปปฏิทิน เพื่อแสดงฐานะ

การเงินของกองทุน  สงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี สงใหหนวย

ตรวจสอบภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือหนวย

ตรวจสอบภายในประจําจังหวัด แลวแตกรณีทําการตรวจสอบ แลว

นําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี 
กระทรวงมหาดไทย หรือคณะกรรมการกองทุนสงเสริมและสงเคราะห

พลเมืองดีจังหวัด แลวแตกรณี 
 ขอ ๑๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนผูรักษาการตาม

ระเบียบนี้และมีอํานาจออกหลักเกณฑวิธีการ โดยความเห็นชอบของ



            พลเมืองดีที่ควรยกยอง ประจําป ๒๕๕๑/๒๕๕๒                            ศูนยดาํรงธรรมกระทรวงมหาดไทย 

 

คณะกรรมการกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีเพื่อใหเปนไปตาม

ระเบียบ มีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ 
หลักเกณฑการใหการสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี 
  กรณีพลเมืองดีเสียชีวิตจากเหตุการณกระทําคุณความดี 
จะไดรับเงินชวยเหลือครอบครัวเบื้องตน  ๓๐,๐๐๐ บาท  การจายเงิน
ชวยเหลือครอบครัวหรือเงินอุดหนุนการศึกษากรณีพลเมืองดีมีบุตร ใหอยู
ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการพิจารณาสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี 
จะพิจารณาเห็นสมควร 
 กรณีพลเมืองดีไดรับบาดเจ็บหรือพิการจากเหตุการณกระทํา

คุณความดี จะไดรับเงินชวยเหลือเบื้องตน ๑๐,๐๐๐ บาท  การจายเงนิคา
รักษาพยาบาล     เงินชวยเหลือรายเดือนระหวางพักรักษาตัว และการให
ความชวยเหลือดานอาชีพแกพลเมืองดี  ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะอนุกรรมการพิจารณาสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีจะพิจารณา

เห็นสมควร 
 กรณีอื่น ๆ  การจายเงินชวยเหลือรายเดือนระหวางที่วางงาน
และการชวยเหลือดานอาชีพแกพลเมืองดี ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะอนุกรรมการพิจารณาสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีจะพิจารณา

เห็นสมควร 
 พลเมืองดีที่กระทําคุณความดี ที่เขามาชวยเหลือสังคมจนเปนที่

ประจักษชัด ทั้งที่ไดรับผลกระทบและไมไดรับผลกระทบจากเหตุการณทั้ง
ทางดานรางกาย จิตใจ ชีวิตครอบครัวและ/หรือหนาที่การงาน จะไดรับ

เข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการกองทุนสงเสริม

และสงเคราะหพลเมืองดี กระทรวงมหาดไทย 
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