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ฌาปนกิจสงเคราะห์ ของกระทรวงสาธารณสุข

รู้จัก…ฌกส.

“สวสัดกิาร สืบสายใยสมัพนัธ์เกือ้กลู จากเพือ่นชาวสาธารณสุข สู่ครอบครวัสมาชกิทีจ่ากไป”

             ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นงานสังคมสงเคราะห์รูปแบบหนึ่งที่มุ่งช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องการตาย  

จุดมุ่งหมายส�าคัญอยู่ที่การจัดประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกในลักษณะของการเฉลี่ยทุกข์ 

เฉล่ียสุข การฌาปนกิจสงเคราะห์ในประเทศไทยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณ ี

ที่ประชาชนในท้องถิ่นถือปฏิบัติกันสืบมา เมื่อมีการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง ญาติพ่ีน้อง 

เพื่อนใกล้เรือนเคียง ก็จะร่วมมือกันช่วยเหลือจัดการศพตามประเพณีทางศาสนา มีทั้งให้เป็นสิ่งของ วัสดุ เครื่องอุปโภค

บริโภค หรือเป็นเงินตามก�าลังความสามารถและสัมพันธภาพที่มีต่อกัน โดยมิต้องรอรับการบอกกล่าวจากเจ้าภาพ 

แต่อย่างใด 

  เดิมนั้น การสงเคราะห์ช่วยเหลือกันในเร่ืองการจัดการศพ จ�ากัดในวงแคบๆ อาทิ ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้าน 

ใกล้เคียง กลุ่มคนประกอบอาชีพเดียวกัน เป็นต้น ต่อมาได้ขยายวงกว้างออกไปเนื่องจากได้รับความนิยมแพร่หลาย 

มากขึ้น รัฐบาลจึงได้ตรากฎหมายคือ ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 287 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 เพื่อควบคุม

การด�าเนินการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นไปโดยสุจริต ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากกิจการ 

ดงักล่าว ซึง่ต่อมาได้มกีารปรบัปรงุแก้ไขประกาศคณะปฏวิติัฯ และได้ตรากฎหมายคอืพระราชบัญญัติการฌาปนกจิสงเคราะห์ 

พ.ศ. 2517 มาบังคับใช้แทนตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2517 โดยก�าหนดให้ผู้ที่จะด�าเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ต้องจดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีฐานะเป็นนิติบุคคล บริหารงานโดยคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือก

ตั้งจากสมาชิกของสมาคม และการด�าเนินกิจการอีกลักษณะหนึ่งเป็นการด�าเนินการเฉพาะส่วนราชการ องค์การของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ เป็นงานสวัสดิการและอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจนั้นๆ
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ความเป็นมา การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข

  มีวิวัฒนาการมายาวนานกว่า 8 ทศวรรษ เริ่มต้นในช่วง พ.ศ. 2483-2484 เป็นกิจการที่กลุ่มข้าราชการ 

และลูกจ้างของกรมอนามัยร่วมกันจัดตั้งข้ึน เพื่อวัตถุประสงค์คือช่วยเหลือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 

ของข้าราชการช้ันผู้น้อยด้วยกัน เมื่อถึงแก่กรรมจะได้รับเงินเป็นค่าจัดการศพและเป็นทุนให้ครอบครัว โดยใช้ชื่อว่า  

“การช่วยเหลือฌาปนกิจของข้าราชการกรมอนามัย” ในระยะเริ่มแรกมีสมาชิกประเภทสามัญจ�านวน 1,500 คน เมื่อมี

สมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม สมาชิกทุกคนจะร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือคนละ 2 บาท/ศพ หลังหักค่าใช้จ่าย 

ด�าเนินการแล้วจะได้รับเงินสงเคราะห์ศพละประมาณ 2,000 บาท เอื้อประโยชน์ให้แก่ครอบครัวสมาชิก และสร้าง 

ความภาคภูมิใจให้ผู ้ท่ีเป็นสมาชิกท่ีมีโอกาสได้ช่วยเพื่อนเมื่อถึงแก่กรรม จึงเป็นที่สนใจและต่อมามีจ�านวนสมาชิก 

เพิ่มมากขึ้น จึงได้ตั้งเป็นสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างของกรมอนามัยใน พ.ศ. 2496 ใช้ชื่อว่า “องค์การฌาปนกิจ 

ของข้าราชการกรมอนามัย” มีระบบและระเบียบการปฏิบัติเรียกว่า “ระเบียบการช่วยเหลือการฌาปนกิจของข้าราชการ

กรมอนามัย พ.ศ. 2496” เพื่อก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกในการด�าเนินกิจการ 

  ใน พ.ศ. 2498 กระทรวงสาธารณสุขเห็นว่ากิจการฌาปนกิจดังกล่าว ไม่ควรจ�ากัดในวงแคบเฉพาะ 

เจ้าหน้าที่ของกรมอนามัยเท่านั้น จึงได้โอนกิจการนี้มาสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 มกราคม  

พ.ศ. 2498 เพ่ือให้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานทุกกรมท่ีอยู่ในสังกัดกระทรวงฯ ทั่วประเทศ  

ให้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการ โดยด�าเนินกิจการ 

เป็น “องค์การฌาปนกิจสงเคราะห์ของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข” ชื่อย่อว่า “อกส.” และมีระเบียบการช่วยเหลือ

การฌาปนกิจของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2498 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากองค์การฯ เป็น “การฌาปนกิจ

สงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข” ใช้ชื่อย่อว่า “ฌกส.” ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา และได้ขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข ตามความในข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์

ของส่วนราชการ องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2517 เมื่อวันที่ 16 

มีนาคม พ.ศ. 2522 ทะเบียนเลขที่ 00/1394 

  ต่อมาใน พ.ศ. 2527-2528 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งส�านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ (สนง.ฌกส.) 

สถานะเทียบเท่ากอง มีกรอบอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ เพื่อท�าหน้าที่เป็นส�านักงานเลขานุการ ฌกส. มีผู ้อ�านวยการ 

ส�านักงานเป็นผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนด�าเนินการต่างๆ ภายใต้มติ/นโยบายคณะกรรมการ ฌกส. ระเบียบข้อบังคับ 

ฌกส. ค�าสั่งประธานกรรมการ ฌกส. และนโยบายของกระทรวงฯ รวมทั้งการประสานกับหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง 

และสมาชิก ฌกส. ทั่วประเทศ  

ส�านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุข 

 ตั้งอยู่เลขที่ 88/13 หมู่ 4 ซอยสถาบันบ�าราศนราดูร (ติดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

 ถนนติวานนท์  ต�าบลตลาดขวัญ  อ�าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000 

 โทรศัพท์ 0-2589-9105-10       โทรสาร  0-2591-7534      

 Email :  chapanakij88@gmail.com
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การด�าเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน 
  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้ตกลงเข้าร่วมกันเพื่อท�าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือ

จัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ มิได้ประสงค์จะหาก�าไรหรือรายได้ 

มาแบ่งปันกัน ซึ่งการตายนี้ให้รวมถึงการสาบสูญตามค�าสั่งศาล กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข 

ด�าเนินการภายใต้คณะกรรมการ 1 ชุด คือ คณะกรรมการด�าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข  

มีปลัดกระทรวงฯ เป็นประธาน รองปลัดกระทรวงฯ ทุกคนเป็นรองประธาน คณะกรรมการประกอบด้วยอธิบดีทุกกรม 

หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าอธิบดีในสังกัดกระทรวงฯ, ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม, ผู้อ�านวยการ 

กองกฎหมาย ส�านักงานปลัดกระทรวงฯ และสมาชิก ฌกส. 5 คนซึ่งแต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงฯ โดยมีผู้อ�านวยการ 

กองบริหารการคลัง ส�านักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นกรรมการและเหรัญญิก ข้าราชการในสังกัดกระทรวงฯ 1 คน  

ซึ่งแต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อ�านวยการส�านักงาน ฌกส. เป็นกรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ  

  อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ มีดังนี้ บริหารหรือด�าเนินกิจการของ ฌกส. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข ออกระเบียบต่างๆ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้ง 

กับข้อบังคับฯ ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ ฌกส. ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก�าหนด ให้ความเห็นชอบ 

การออกระเบียบ ประกาศ ข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ของ ฌกส.ท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานตามข้อบังคับฯ วินิจฉัยชี้ขาด 

ปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ และจัดการเรื่องอื่นๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์และอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของ ฌกส.  

พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบการออกระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของส�านักงาน ฌกส. โดยมี 

คณะอนุกรรมการด�าเนินการ ฌกส. เพื่อด�าเนินกิจการตามข้อบังคับฯ หรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

อีก 4 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบสวัสดิการพนักงาน ฌกส. และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงิน การบัญชี 

และพัสดุของส�านักงาน ฌกส.

  ปัจจุบันส�านักงาน ฌกส. ได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการคลัง 

ฝ่ายทะเบียนประวัติสมาชิก ฌกส. ฝ่ายจัดเก็บเงินสงเคราะห์ และฝ่ายการบัญชี มีพนักงานทั้งหมด 38 อัตรา โดยมี 

หน่วยงานสาขาเป็นเครือข่ายให้บริการสมาชิกฯ รวม 839 หน่วย ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทุกจังหวัด 

  ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 มีสมาชิก ฌกส. ตามทะเบียนทั้งประเภทสามัญและสมทบ 

ตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2563 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2564 รวมท้ังส้ิน 379,284 คน เมือ่สมาชกิฯ ถึงแก่กรรมจะได้รับเงินสงเคราะห์

รายละประมาณ 590,000 บาท 

สมาชิก ฌกส. ทุกท่าน สามารถติดตามข้อมูล ความคืบหน้าของการบริหารจัดการ 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
  ทาง www.chapanakij.or.th/ และ 

  Facebook ฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข
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