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พระราชบัญญัติ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภาดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ เี้ รียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ ”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ใี้ หใชบังคับเมือ่ พนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สวัสดิการสังคม” หมายความวา ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการ
ปองกัน การแกไขปญหา การพัฒนา และการสงเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความ
จําเปนขั้นพืน้ ฐานของประชาชน ใหมคี ุณภาพชีวิตทีด่ ีและพึ่งตนเองไดอยางทั่วถึง เหมาะสมเปนธรรม
และใหเปนไปตามมาตรฐาน ทั้งทางดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การทํางาน และการมี
รายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป โดยคํานึงถึงศักดิศ์ รีความเปน
มนุษย สิทธิทปี่ ระชาชนจะตองไดรบั และการมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ
“การจัดสวัสดิการสังคม” หมายความวา การจัดบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการกําหนด
“ผูรับบริการสวัสดิการสังคม” หมายความวา บุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่งอยูในสภาวะ
ยากลําบากหรือที่จําตองไดรบั ความชวยเหลือ เชน เด็ก เยาวชน คนชรา ผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพล
ภาพ ผูดอยโอกาส ผูถูกละเมิดทางเพศ หรือกลุมบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
“องคการสวัสดิการสังคม” หมายความวา หนวยงานของรัฐที่ดําเนินงานดานการจัด
สวัสดิการสังคมและองคกรสาธารณประโยชน

“องคกรสาธารณประโยชน” หมายความวา องคกรภาคเอกชนที่ไดรบั การรับรองให
ดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แหงชาติ
“นักสังคมสงเคราะห” หมายความวา ผูซงึ่ ปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมที่
สําเร็จการศึกษาไมตา่ํ กวาปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะหศาสตรหรือที่ผานการฝกอบรมดานสังคม
สงเคราะหตามมาตรฐานทีค่ ณะกรรมการกําหนดหรือที่มีคุณสมบัตติ ามที่คณะกรรมการกําหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“อาสาสมัคร” หมายความวา ผูซึ่งอาสาชวยปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมใน
องคการสวัสดิการสังคม
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แหงชาติ
“คณะกรรมการประเมินผล” หมายความวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของกองทุน
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอาํ นวยการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแหงชาติ
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ ใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย
มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยมีอํานาจแตงตัง้
พนักงานเจาหนาที่ กับออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด ๑
แนวการจัดสวัสดิการสังคม

มาตรา ๕ ในการจัดสวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคมใหแกผูรับบริการสวัสดิการสังคม ให
คํานึงถึงเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) สาขาตางๆ ที่จะดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม เชน การบริการทาง
สังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การฝกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการและ
กระบวนการยุติธรรม เปนตน
(๒) ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการดําเนินการ เชน การสงเสริมการพัฒนา
การสงเคราะห การคุมครอง การปองกัน การแกไข และการบําบัดฟน ฟู เปนตน
ในการจัดสวัสดิการสังคมตามวรรคหนึ่ง ใหมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบคุ คล
ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองคกรอื่นไดมีสว น
รวมดวย
มาตรา ๖ ในการจัดสวัสดิการสังคม ใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม
ที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๒
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ

มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “ก.ส.ค.” ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนรอง
ประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(๓) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลตาม (๕) เปน
รองประธานกรรมการคนที่สอง
(๔) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

(๕) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนแปดคน
(๖) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนแปดคน
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูอาํ นวยการแตงตั้งขาราชการใน
สํานักงานเปนผูชวยเลขานุการ
การแตงตั้งกรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งองคกร
สาธารณประโยชนไดเลือกกันเอง และการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไมเปน
ขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดย
ผูทรงคุณวุฒติ องเปนผูซ ึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวของกับงานดาน
การจัดสวัสดิการสังคม ดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา และดานกฎหมาย อยางนอยดานละหนึ่ง
คน
หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกร
สาธารณประโยชน ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๘ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
กรรมการซี่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรบั แตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจาํ คุก
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระให
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการจากบุคคลในประเภทเดียวกันตามมาตรา ๗ เปนกรรมการแทน และ
ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งดํารงตําแหนงครบวาระแลว
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาทีต่ อไปจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม

มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคราวใดถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในทีป่ ระชุม ถาประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการคนที่หนึ่งไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการ
คนที่สองเปนประธานในทีป่ ระชุม ถาประธานกรรมและรองประธานกรรมการทั้งสองคนไมอยูในที่
ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ ด ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้
ขาด
มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการจัดสวัสดิการ
สังคมและการสงเสริมใหมีการจัดสวัสดิการสังคมอยางเปนระบบ ทั่วถึง และตอเนือ่ ง
(๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม
(๓) เสนอแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมตอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเปนแผนแมบท
(๔) ใหความเห็นชอบแผนงานและโครงการตางๆ ในการจัดสวัสดิการสังคมที่เสนอ
ตอคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
(๕) กําหนดบุคคลหรือกลุมบุคคลเปาหมาย สาขา ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการใน
การจัดสวัสดิการสังคม
(๖) กําหนดมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม
(๗) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัตงิ านดานการจัดสวัสดิการ
สังคมขององคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห และอาสาสมัคร
(๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการประสานงานดานการจัดสวัสดิการสังคม
(๙) วางระเบียบเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
(๑๐) วางระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจา ยเงินของกองทุนใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๑๑) วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ตามมาตรา ๒๙ (๑)
(๑๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อสนับสนุนองคการ
สวัสดิการสังคมในการจัดสวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรา
๒๙ (๒)

(๑๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตามมาตรา ๒๙ (๓)
(๑๔) วางระเบียบการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน
และการจัดการของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๓๐
(๑๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขในการยื่นคําขอและการรับรองเปน
องคกรสาธารณประโยชนตามมาตรา ๓๔
(๑๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกร
สาธารณประโยชนเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตนิ ี้
(๑๗) กําหนดมาตรฐานในการฝกอบรมดานสังคมสงเคราะห รวมทัง้ กําหนด
คุณสมบัติสาํ หรับผูซึ่งปฏิบตั งิ านดานการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเปนนักสังคมสงเคราะหตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๑๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนในดานวิชาการและการพัฒนา
บุคลากรใหแกนักสังคมสงเคราะห อาสาสมัคร ตามมาตรา ๓๕ (๒)
(๑๙) วางระเบียบเกี่ยวกับการคืนเงินอุดหนุนที่องคกรสาธารณประโยชนไดรบั ไปตาม
มาตรา ๔๐
(๒๐) วางระเบียบอื่นที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้ รวมทั้ง
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตนิ ี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัตใิ หเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ทั้งนี้ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตาม (๓) (๕) (๖) และ (๙) ใหคํานึงถึง
หลักการและแนวทางการมีสว นรวมหรือบทบาทในการจัดสวัสดิการสังคมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนาและองคกรอื่น รวมทั้งหนวยงานของรัฐและ
ภาคเอกชนดวย
แผนพัฒนาสวัสดิการสังคมตาม (๓) ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติเปนแผนแมบทแลว
ขอกําหนดตาม (๕) (๖) (๑๕) (๑๗) และระเบียบที่ไดวางขึ้นตาม (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๒) (๑๓) (๑๔)
(๑๖) (๑๘) (๑๙) (๒๐) รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนตาม (๑๑) ซึ่งกระทรวงการคลังได
เห็นชอบนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๑๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่
แทนคณะกรรมการหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม
มาตรา ๑๕ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ก.ส.ค.” ในสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยและใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(๑) จัดทําแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมเสนอตอคณะกรรมการ
(๒) รวบรวมขอมูล ศึกษา วิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับงานสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม
(๓) เปนศูนยกลาง ประสานงาน เผยแพร และประชาสัมพันธ งานหรือกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม
(๔) รวมมือและประสานงานกับราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองคการสวัสดิการสังคม ตลอดจนองคกรอื่นในการจัด
สวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินแี้ ละกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตติ ามแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมของ
องคการสวัสดิการสังคมแลวรายงานตอคณะกรรมการ
(๖) ดําเนินการและสนับสนุนใหมีการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมของ
องคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห และอาสาสมัคร ใหเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
กําหนด รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหมีการพัฒนามาตรฐานดังกลาวใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม
(๗) ใหการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมขององคการ
สวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห และอาสาสมัคร ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๘) กํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรสาธารณประโยชนใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้และตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๙) จัดทําทะเบียนกลางเกี่ยวกับองคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห
อาสาสมัคร และผูรับบริการสวัสดิการสังคม
(๑๐) จัดฝกอบรมนักสังคมสงเคราะหและอาสาสมัคร
(๑๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุน
คณะกรรมการประเมินผล และคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแตงตั้ง
(๑๒) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๖ ในการปฏิบตั ิหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ใหกรรมการ กรรมการสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด กรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร กรรมการ
ประเมินผล กรรมการบริหารกองทุนและอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชา
ที่พัก และคาใชจายอยางอื่น ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

หมวด ๓
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด

มาตรา ๑๗ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเรียกโดยยอวา
“ก.ส.จ.” ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ
(๒) รองผูวาราชการจังหวัด ซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่ง
(๓) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากบุคคลตาม (๖)
เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๔) ปลัดจังหวัด แรงงานจังหวัด ผูอาํ นวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูแ ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดจํานวนหนึง่ คน
(๕) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง
จํานวนสามคน
(๖) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนในเขตจังหวัด ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง
จํานวนสามคน
(๗) ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งผูวา ราชการจังหวัดแตงตั้งจํานวนสามคน
ใหพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ และใหพัฒนา
สังคมและสวัสดิการจังหวัดแตงตั้งขาราชการในสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเปน
ผูชวยเลขานุการ
การแตงตั้งกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูแทนองคกร
สาธารณประโยชน ใหแตงตัง้ จากบุคคลซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรสาธารณประโยชน
ในจังหวัดนั้นไดเลือกมา แลวแตกรณี และการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่ง
ไมเปนขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
โดยผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูซ ึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวของกับงาน
ดานสวัสดิการสังคมอยางนอยหนึ่งคน
หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและองคกรสาธารณประโยชน ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๘ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒
และมาตรา ๑๔ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การประชุมและการแตงตัง้
คณะอนุกรรมการของ ก.ส.จ. โดยอนุโลม

มาตรา ๑๙ ให ก.ส.จ. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดตอ
คณะกรรมการ
(๒) สงเสริม และสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน ทัง้
ในดานขอมูล ทรัพยากร และการปฏิบตั ิงานในการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดใหสอดคลองกับระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
(๕) กํากับดูแลหรือสงเสริมและใหความเห็นชอบแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการ
จัดสวัสดิการสังคมในเขตพืน้ ที่ของจังหวัดเพื่อใหเปนไปตามแผนการจัดสวัสดิการสังคม
(๖) ปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๐ ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดรับผิดชอบในงานธุรการ
ของ ก.ส.จ. และใหมีอํานาจหนาที่ภายในเขตพื้นที่ของจังหวัด ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนการจัดสวัสดิการสังคมเสนอตอ ก.ส.จ.
(๒) รวบรวมขอมูล สถิติ แผนงาน และโครงการ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม
(๓) เปนศูนยกลาง ประสานงาน เผยแพร และประชาสัมพันธ งานหรือกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม
(๔) รวมมือและประสานงานกับราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองคการสวัสดิการสังคม ตลอดจนองคกรอื่นในการจัด
สวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินแี้ ละกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดสวัสดิการสังคมของ
องคการสวัสดิการสังคมแลวรายงานตอ ก.ส.จ.
(๖) สงเสริมและสนับสนุนองคการสวัสดิการสังคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ชุมชน และองคกรอื่นใหมีสว นรวมในการจัดสวัสดิการสังคม
(๗) กํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรสาธารณประโยชนตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๘) จัดทําทะเบียนเกี่ยวกับองคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห อาสาสมัคร
และผูรับบริการสวัสดิการสังคม
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ ก.ส.จ. มอบหมาย

มาตรา ๒๑ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครเรียก
โดยยอวา “ก.ส.ก.” ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานครเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(๓) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจาก
บุคคลตาม (๕) เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๔) ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ผูแทน
กระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแ ทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(๕) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครแตงตั้งจํานวนหกคน
(๖) ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งผูวา ราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจํานวนหกคน
ใหผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการและเลขานุการ
และใหผูอาํ นวยการสํานักสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร แตงตั้งขาราชการในสํานักสวัสดิการสังคม
กรุงเทพมหานคร เปนผูชวยเลขานุการ
การแตงตั้งกรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งองคกร
สาธารณประโยชนไดเลือกมา และการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไมเปน
ขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดย
ผูทรงคุณวุฒติ องเปนผูซ ึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวของกับงานดาน
สวัสดิการสังคมอยางนอยหนึ่งคน
หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกร
สาธารณประโยชนใหเปนไปตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๒ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒
และมาตรา ๑๔ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การประชุม และการแตงตัง้
คณะอนุกรรมการของ ก.ส.ก. โดยอนุโลม
มาตรา ๒๓ ให ก.ส.ก. มีอํานาจหนาทีต่ ามมาตรา ๑๙ และใหสํานักสวัสดิการสังคม
กรุงเทพมหานคร มีหนาที่รบั ผิดชอบในงานธุรการของ ก.ส.ก. และใหมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๒๐
ทั้งนี้ ภายในเขตกรุงเทพมหานคร

หมวด ๔
กองทุนสงเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม

มาตรา ๒๔ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย เรียกวา “กองทุนสงเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม” เพื่อเปนทุนใช
จายในการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๒๕ กองทุนประกอบดวย
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงินที่ไดรบั จากงบประมาณรายจายประจําป
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให
(๔) เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายหรือโดย
นิติกรรมอื่น
(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
มาตรา ๒๖ เงินและดอกผลตามมาตรา ๒๕ ไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปน
รายไดแผนดิน
มาตรา ๒๗ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนประธานกรรมการ
(๒) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปนรองประธานกรรมการ
(๓) ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนกรุงเทพมหานคร
(๔) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวนหาคน ในจํานวนนี้จะตองเปนผูแ ทน
องคกรสาธารณประโยชนอยางนอยสองคน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางนอยหนึ่งคน
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด

มาตรา ๒๘ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒
และมาตรา ๑๔ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การประชุม และการแตงตัง้
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการกําหนด
(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อสนับสนุนองคการสวัสดิการสังคมในการจัด
สวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๐ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชนและ
การจัดการกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๑ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
จํานวนเจ็ดคน ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซึ่ง
คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรูค วามสามารถและประสบการณ
ดานการเงิน การจัดสวัสดิการสังคม และการประเมินผล ซึ่งในจํานวนนี้จะตองเปนผูม ีความเชี่ยวชาญ
ดานการประเมินผลจํานวนสองคน และใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหนํามาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับ
กรรมการประเมินผลและการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
ใหคณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับ
กองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลได
มาตรา ๓๓ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทาํ การสงผูสอบ
บัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวนั สิ้นปบญ
ั ชีทุกป
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปแลวทํา
รายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการภายใน
หนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบญ
ั ชีเพื่อคณะกรรมการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อ
นําเสนอตอสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ และจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๕
องคกรสาธารณประโยชน

มาตรา ๓๔ มูลนิธิ หรือสมาคมที่มีวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคมหรือ
องคกรภาคเอกชนที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด
อาจยื่นคําขอตอคณะกรรมการใหรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนได
การยื่นคําขอและการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนตามวรรคหนึ่งใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
ในการรับรององคกรสาธารณประโยชนนนั้ คณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไขใดๆ ให
องคกรสาธารณประโยชนถอื ปฏิบัตดิ วยก็ได
เมื่อมีการรับรองใหองคกรใดเปนองคกรสาธารณประโยชนแลว ใหจดแจงการรับรอง
เปนองคกรสาธารณประโยชนในทะเบียนองคกรสาธารณประโยชน และใหสํานักงานประกาศการ
รับรองในราชกิจจานุเบกษา โดยระบุชื่อองคกรสาธารณประโยชนนั้น
มาตรา ๓๕ องคกรสาธารณประโยชนอาจไดรับการสนับสนุนในการจัดสวัสดิการ
สังคม ดังตอไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนจากกองทุนตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการกําหนด
(๒) การชวยเหลือจากสํานักงานในดานวิชาการและการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในองคกรสาธารณประโยชนตามความจําเปนและเหมาะสมตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) การชวยเหลืออื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๖ โครงการที่จะขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เปนโครงการดานการจัดสวัสดิการสังคมที่มีผลตอการปองกัน การแกไขปญหา
และการพัฒนาสังคม
(๒) เปนโครงการที่ไมขัดตอนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม
และ
(๓) เปนโครงการที่มีการดําเนินงานมาแลว โดยมีทุนอยูบ างสวน หรือเปนโครงการ
ใหม

มาตรา ๓๗ ใหองคกรสาธารณประโยชนที่ไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุนตามมาตรา
๓๕ (๑) จัดทํารายงานการใชจายเงินตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏวาองคกรสาธารณประโยชนใดมีพฤติการณในการจัด
สวัสดิการสังคมที่ไมสุจริต หรือไมปฏิบัตติ ามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด หรือไมมีผลงาน ตาม
มาตรฐานทีค่ ณะกรรมการกําหนด ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือแจงใหองคกรสาธารณประโยชนนั้นชี้แจงขอเท็จจริงหรือความเห็นใน
การปฏิบัติงาน หรือสงผูแทนมาชี้แจงหรือใหถอยคํา หรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นมา
ประกอบการพิจารณา
(๒) มีหนังสือแจงใหบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงหรือ
ใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอืน่ มาประกอบการพิจารณา
มาตรา ๓๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการรับรององคกรสาธารณประโยชน
เมื่อไดรับรายงานจากพนักงานเจาหนาทีใ่ นกรณีอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) องคกรสาธารณประโยชนใดมีพฤติการณตามมาตรา ๓๘ และพนักงานเจาหนาที่
ไดสอบสวนพฤติการณดังกลาวแลวปรากฏวาองคกรสาธารณประโยชนนั้นไดกระทําการโดยไมสุจริต
หรือจงใจไมปฏิบัตติ ามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด หรือไมมีผลงานตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการกําหนด
(๒) องคกรสาธารณประโยชนใดไดรับรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๓๘
(๑) แลวไมปฏิบัตติ ามโดยไมมีเหตุอันสมควร
มาตรา ๔๐ เมื่อมีการเพิกถอนการรับรององคกรสาธารณประโยชนใด ใหสาํ นักงาน
ประกาศรายชือ่ องคกรสาธารณประโยชนนั้นในราชกิจจานุเบกษา และใหองคกรสาธารณประโยชนที่
ถูกเพิกถอนการรับรองสงเงินอุดหนุนที่ไดรับไปคืนแกสาํ นักงานตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่มแรกกอนที่จะมีกรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ (๕) ให
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๔) และ (๖) เพื่อทําหนาที่เทาที่จาํ เปน
จนกวาจะมีกรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ (๕)
ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ยื่นคําขอและการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนตามมาตรา ๓๔ ภายในระยะเวลาไมเกิน ๖๐ วัน
นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๗ (๖)
มาตรา ๔๒ ในวาระเริ่มแรกใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับ
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตามมาตรา ๑๗ คณะกรรมการสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๑ และคณะกรรมการบริหารกองทุนตามมาตรา ๒๗
ดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๔๓ ในระหวางที่ยังมิไดจดั ตั้งสํานักงาน ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีอํานาจหนาทีต่ ามมาตรา ๑๕
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชิณวัตร
นายกรัฐมนตรี

content

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศั ยอํา นาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๗ วรรคสี่ แห ง
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษ ย ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการเลื อ กและการพ น จากตํ า แหน ง ของผู แ ทนองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งซึ่งมีเขตรับผิดชอบตั้งอยูในจังหวัดนั้น
“นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวน
จังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเมืองพัทยา และใหหมายความ
รวมถึง ผูซึ่งไดรับมอบหมายดวย
“ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา ผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่ อเขารับการคัด เลือกเปนกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัด
ขอ ๔ ใหสํานักงานจัดทําประกาศใหมีการเลือกกรรมการผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยกําหนดวัน เวลาและสถานที่ที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอชื่อบุคคลที่
เหมาะสมเปนผูแทน ทั้งนี้ ใหกําหนดวัน เวลาในการเสนอชื่อไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่ได
มีการประกาศ และในประกาศดังกลาวใหมีการกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการใชสิทธิในการเลือก
ดวย
เพื่อประโยชนในการเลือกผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและทั่ ว ถึ ง ให สํ า นั ก งานแจ ง ประกาศตามวรรคหนึ่ ง เป น หนั ง สื อ ทางไปรษณี ย
ลงทะเบียนถึงนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเวลาเริ่มตนที่
ใหมีการเสนอชื่อผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หนังสือแจงตามวรรคสอง ใหเชิญนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายเขารวมประชุมและใชสิทธิเลือกกรรมการผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุในประกาศดวย
ขอ ๕ การเสนอชื่ อบุคคลตามขอ ๔ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอได
จํานวนหนึ่งคนพรอมสงประวัติโดยยอ วิสัยทัศน ประสบการณการทํางานและคํายินยอมของ
บุคคลนั้น ตามแบบที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกําหนด สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน โดยสงตอเจาหนาที่ ณ สถานที่ที่ประกาศกําหนด
หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับถึงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ขอ ๖ ใหสํานักงานจัดประชุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อดําเนินการเลือก
ผูแทนจากบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อตามวัน เวลา และสถานที่ที่ประกาศกําหนด โดยใหจัดทํา
เอกสารแสดงชื่อตัวชื่อสกุลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อตามลําดับตัวอักษรแจกใหที่ประชุมใน
วันเลือกกอนการเลือกใหประธานที่ประชุมชี้แจงวิธีการเลือก ผูที่ไดรับการเสนอชื่อตองไดรับการ
รับรองจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มาประชุมอยางนอยสามแหงและใหผูไดรับการเสนอชื่อ
แสดงวิสัยทัศนตอที่ประชุม การลงคะแนนใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนนวิธีลับ โดยผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงมีสิทธิเลือกผูไดรับการเสนอชื่อไดไมเกินสามคน ใหผูซึ่ง
ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับเปนผูไดรับการเลือกจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มาใชสิทธิ ใน
กรณีที่ผลการเลือกปรากฏวาไดรับคะแนนเสียงเทากันในอันดับทาย ใหมีการเลือกในรอบตอไป
จนกวาจะไดขอยุติ
ผูซึ่งไดรับการเลือกดวยคะแนนสูงสุดเปนลําดับหนึ่ง ลําดับสอง และลําดับสาม
จะไดรับการเสนอชื่อจากสํานักงานตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการผูแทนองคกร
ปกครองใหขึ้นบัญชีสํารองผูซึ่งไดคะแนนลําดับรองลงไปตามลําดับไวเปนจํานวนไมเกินหนึ่งเทา
ของผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อตามวรรคสาม
ขอ ๗ กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวาระอยูในตําแหนงคราว
ละสองปกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้ง
อีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ขอ ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๗ กรรมการผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ผูวาราชการจังหวัดใหออก
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก

ขอ ๙ ในกรณีที่กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นพนจากตําแหนง
ก อ นวาระให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด แต ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง ขึ้ น บั ญ ชี ต ามข อ ๖ วรรคสี่ ตามลํ า ดั บ เป น
กรรมการแทน และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตน
แทน
ข อ ๑๐ ใหป ลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่น คงของมนุษ ย เป น ผู
รักษาการตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ประชา มาลีนนท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย

content

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกร
สาธารณประโยชนในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๘

อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง และมาตรา ๗ วรรคสี่ แห ง
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษ ย ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการเลื อ กและการพ น จากตํ า แหน ง ของผู แ ทนองค ก ร
สาธารณประโยชนในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป1[๑]
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
“ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน” หมายความวา ผูซึ่งที่ไดรับการเสนอชื่อจาก
องคกรสาธารณประโยชนที่คณะกรรมการใหการรับรอง
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแหงชาติ
ข อ ๔ ให สํ า นั ก งานจั ด ทํ า ประกาศให มี ก ารเลื อ กกรรมการผู แ ทนองค ก ร
สาธารณประโยชนโดยกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ใหองคกรสาธารณประโยชนเสนอชื่อบุคคลที่
เหมาะสมเปนผูแทน ทั้งนี้ ใหกําหนดวัน เวลาในการเสนอชื่อไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่ได
มีการประกาศ และในประกาศดังกลาวใหมีการกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการใชสิทธิในการเลือก
ดวย
เพื่ อ ประโยชน ใ นการเลื อ กผู แ ทนองค ก รสาธารณประโยชน ใ ห เ ป น ไปอย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและทั่ ว ถึ ง ให สํ า นั ก งานแจ ง ประกาศตามวรรคหนึ่ ง เป น หนั ง สื อ ทางไปรษณี ย

ลงทะเบียนถึงผูมีอํานาจลงนามขององคกรสาธารณประโยชนลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนวัน
เวลาเริ่มตนที่ใหมีการเสนอชื่อผูแทนองคกรสาธารณประโยชน
หนังสือแจงตามวรรคสอง ใหเชิญผูมีอํานาจลงนามขององคกรสาธารณประโยชน
หรือผูที่องคกรสาธารณประโยชนนั้นมอบหมายเขารวมประชุมและใชสิทธิเลือกกรรมการผูแทน
องคกรสาธารณประโยชนตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุในประกาศดวย
ขอ ๕ การเสนอชื่อบุคคลตามขอ ๔ ใหองคกรสาธารณประโยชนเสนอไดจํานวน
หนึ่งคนพรอมสงประวัติโดยยอ วิสัยทัศน ประสบการณการทํางานและคํายินยอมของบุคคลนั้น
ตามแบบที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกําหนด สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน โดยสงตอเจาหนาที่ ณ สถานที่ที่ประกาศกําหนด หรือสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับถึงสํานักงาน
ขอ ๖ ใหสํานักงานจัดประชุมองคกรสาธารณประโยชน เพื่อดําเนินการเลือก
ผูแทนจากบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อตามวัน เวลา และสถานที่ที่ประกาศกําหนด โดยใหจัดทํา
เอกสารแสดงชื่อตัวชื่อสกุลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อตามลําดับตัวอักษรแจกใหที่ประชุมใน
วันเลือก
กอนการเลือกใหประธานที่ประชุมชี้แจงวิธีการเลือก ผูที่ไดรับการเสนอชื่อตอง
ไดรับการรับรองจากองคกรสาธารณประโยชนที่มาประชุมอยางนอยสามแหงและใหผูไดรับการ
เสนอชื่อแสดงวิสัยทัศนตอที่ประชุม การลงคะแนนใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนนวิธีลับ
โดยผูแทนองคกรสาธารณประโยชนแตละแหงมีสิทธิเลือกผูไดรับการเสนอชื่อไดไมเกินแปดคน
ใหผูซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับเปนผูไดรับการเลือกจากองคกรสาธารณประโยชนที่มาใช
สิทธิ ในกรณีที่ผลการเลือกปรากฏวาไดรับคะแนนเสียงเทากันในอันดับทาย ใหมีการเลือกในรอบ
ตอไปจนกวาจะไดขอยุติ
ผูซึ่งไดรับการเลือกดวยคะแนนสูงสุดเปนลําดับหนึ่งถึงลําดับแปด จะไดรับการ
เสนอชื่อจากสํานักงานตอคณะรัฐมนตรี เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชน
ในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
ใหขึ้นบัญชีสํารองผูซึ่งไดคะแนนลําดับรองลงไปตามลําดับไวเปนจํานวนไมเกิน
หนึ่งเทาของผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อตามวรรคสาม
ขอ ๗ กรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สองปกรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีก
ได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ขอ ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๗ กรรมการผูแทนองคกร
สาธารณประโยชน พนจากตําแหนง เมื่อ

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

ตาย
ลาออก
เปนบุคคลลมละลาย
เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
คณะรัฐมนตรีใหออก
ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก

ขอ ๙ ในกรณีที่กรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชน พนจากตําแหนงกอน
วาระใหสํานักงานเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลซึ่งขึ้นบัญชีตามขอ ๖ วรรคสี่ ตามลําดับ เปน
กรรมการแทนและใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตน
แทน
ข อ ๑๐ ใหป ลั ด กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย เปน ผู
รักษาการตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ประชา มาลีนนท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย

content
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หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกร
สาธารณประโยชนในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง และมาตรา ๒๑ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษยออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกรสาธารณประโยชน
ในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร
“ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน” หมายความวา ผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อจากองคกรสาธารณประโยชน
ที่คณะกรรมการใหการรับรอง
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร
ขอ ๔ ใหสํานักงานจัดทําประกาศใหมีการเลือกกรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชน
โดยกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ใหองคกรสาธารณประโยชนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเปนผูแทน
ทั้งนี้ ใหกําหนดวัน เวลาในการเสนอชื่อไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่ไดมีการประกาศ และ
ในประกาศดังกลาวใหมีการกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการใชสิทธิในการเลือกดวย
เพื่อประโยชนในการเลือกผูแทนองคกรสาธารณประโยชนใ หเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง ใหสํานักงานแจงประกาศตามวรรคหนึ่งเปนหนังสือทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูมีอาํ นาจลงนาม
ขององคกรสาธารณประโยชนลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน กอ นวัน เวลาเริ่ม ตนที่ใ หมีการเสนอชื่อ
ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน
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หนังสือแจงตามวรรคสอง ใหเชิญผูมีอํานาจลงนามขององคกรสาธารณประโยชนหรือผูที่
องค กรสาธารณประโยชน นั้น มอบหมายเข าร วมประชุ มและใชสิ ทธิ เลื อกกรรมการผูแ ทนองคก ร
สาธารณประโยชนตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุในประกาศดวย
ขอ ๕ การเสนอชื่อบุคคลตามขอ ๔ ใหองคกรสาธารณประโยชนเสนอไดจํานวนหนึ่งคน
พรอมสงประวัติโดยยอ วิสัยทัศน ประสบการณการทํางานและคํายิน ยอมของบุคคลนั้น ตามแบบ
ที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกําหนด สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือสําเนาทะเบียนบาน โดยสงตอเจาหนาที่ ณ สถานที่ที่ประกาศกําหนด หรือสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับถึงสํานักงาน
ขอ ๖ ใหสํานักงานจัดประชุม องคกรสาธารณประโยชน เพื่อดําเนินการเลือกผูแทนจาก
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อตามวัน เวลา และสถานที่ที่ประกาศกําหนด โดยใหจัดทําเอกสารแสดงชือ่ ตัว
ชื่อสกุลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อตามลําดับตัวอักษรแจกใหที่ประชุมในวันเลือก
กอนการเลือกใหประธานที่ประชุมชี้แจงวิธีการเลือก ผูที่ไดรับการเสนอชื่อตองไดรับการรับรอง
จากองคกรสาธารณประโยชนที่มาประชุมอยางนอยสามแหงและใหผูไดรับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน
ตอที่ประชุม การลงคะแนนใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนนวิธีลับ โดยผูแทนองคกรสาธารณ
ประโยชนแตละแหงมีสิทธิเลือกผูไดรับการเสนอชื่อไดไมเกินหกคน ใหผูซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับ
เปนผูไดรับการเลือกจากองคกรสาธารณประโยชนที่มาใชสิทธิ ในกรณีที่ผลการเลือกปรากฏวาไดรับ
คะแนนเสียงเทากันในอันดับทาย ใหมีการเลือกในรอบตอไปจนกวาจะไดขอยุติ
ผูซึ่งไดรับการเลือกดวยคะแนนสูงสุดเปนลําดับหนึ่งถึงลําดับหก จะไดรับการเสนอชื่อจาก
สํานักงานตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชน
ในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร
ใหขึ้นบัญชีสํารองผูซึ่งไดคะแนนลําดับรองลงไปตามลําดับไวเปนจํานวนไมเกินหนึ่งเทาของ
ผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อตามวรรคสาม
ขอ ๗ กรรมการผู แ ทนองคก รสาธารณประโยชน มีว าระอยู ใ นตํ าแหน งคราวละสองป
กรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตอง
ไมเกินสองวาระติดตอกัน
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ขอ ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๗ กรรมการผูแทนองคกรสาธารณ
ประโยชน พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหออก
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ขอ ๙ ในกรณีที่กรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนพนจากตําแหนงกอนวาระ ให
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งบุคคลซึ่งขึ้นบัญชีตามขอ ๖ วรรคสี่ ตามลําดับ เปนกรรมการแทน
และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ขอ ๑๐ ให ป ลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย เ ป น ผู รั ก ษาการ
ตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ประชา มาลีนนท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

content

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกร
สาธารณประโยชนในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
พ.ศ. 2548
----------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 วรรคสอง และมาตรา 17 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกรสาธารณประโยชนใน
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด พ.ศ. 2548”
ขอ 2 ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ∗
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
“ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน”
หมายความวา ผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อจากองคกร
สาธารณประโยชนที่คณะกรรมการใหการรับรอง
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ขอ 4 ใหสํานักงานจัดทําประกาศใหมีการเลือกกรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชน
โดยกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ใหองคกรสาธารณประโยชนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเปนผูแทนทั้งนี้ ให
กําหนดวัน เวลาในการเสนอชื่อไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันทีไ่ ดมีการประกาศ และในประกาศดังกลาว
ใหมีการกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการใชสิทธิในการเลือกดวย
เพื่อประโยชนในการเลือกผูแทนองคกรสาธารณประโยชนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง ใหสํานักงานแจงประกาศตามวรรคหนึ่งเปนหนังสือทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูมีอํานาจลงนาม
ขององคกรสาธารณประโยชนลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเวลาเริ่มตนที่ใหมีการเสนอชื่อผูแทน
องคกรสาธารณประโยชน
หนังสือแจงตามวรรคสอง ใหเชิญผูมีอํานาจลงนามขององคกรสาธารณประโยชน หรือผูที่
องคกรสาธารณประโยชนนั้นมอบหมายเขารวมประชุมและใชสิทธิเลือกกรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชน
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุในประกาศดวย
∗

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 40 ง วันที่ 19 พฤษภาคม 2548

ขอ 5 การเสนอชื่อบุคคลตามขอ 4 ใหองคกรสาธารณประโยชน เสนอไดจํานวนหนึ่งคน
พรอมสงประวัติโดยยอ วิสัยทัศน ประสบการณการทํางานและคํายินยอมของบุคคลนั้น ตามแบบที่
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยกําหนด สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนา
ทะเบียนบาน โดยสงตอเจาหนาที่ ณ สถานที่ที่ประกาศกําหนด หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับถึง
สํานักงาน
ขอ 6 ใหสํานักงานจัดประชุมองคกรสาธารณประโยชน เพือ่ ดําเนินการเลือกผูแทนจาก
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อตามวัน เวลา และสถานที่ที่ประกาศกําหนด โดยใหจัดทําเอกสารแสดงชื่อตัว ชื่อ
สกุลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อตามลําดับตัวอักษรแจกใหที่ประชุมในวันเลือก
กอนการเลือกใหประธานทีป่ ระชุมชี้แจงวิธีการเลือก ผูที่ไดรับเสนอชื่อตองไดรับการรับรอง
จากองคกรสาธารณประโยชน ที่มาประชุมอยางนอยสามแหงและใหผูไดรับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศนตอที่
ประชุม การลงคะแนนใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนนวิธีลับ โดยผูแทนองคกรสาธารณประโยชน แต
ละแหงมีสิทธิเลือกผูไดรับการเสนอชื่อไดไมเกินสามคน ใหผูซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับเปนผูไดรับการ
เลือกจากองคกรสาธารณประโยชน ที่มาใชสิทธิในกรณีที่ผลการเลือกปรากฏวาไดรับคะแนนเสียงเทากันใน
อันดับทาย ใหมีการเลือกในรอบตอไปจนกวาจะไดขอยุติ
ผูซึ่งไดรับการเลือกดวยคะแนนสูงสุดเปนลําดับหนึ่ง ลําดับสอง และลําดับสาม จะไดรับการ
เสนอชื่อจากสํานักงานตอผูว า ราชการจังหวัด เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนใน
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
ใหขึ้นบัญชีสํารองผูซึ่งไดคะแนนลําดับรองลงไปตามลําดับไวเปนจํานวนไมเกินหนึง่ เทาของ
ผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อตามวรรคสาม
ขอ 7 กรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนมีวาระอยูใ นตําแหนงคราวละสองป
กรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกิน
สองวาระติดตอกัน
ขอ 8 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ 7 กรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชน
พนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนบุคคลลมละลาย
(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(5) ผูวาราชการจังหวัดใหออก
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก

ขอ 9 ในกรณีที่กรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชน พนจากตําแหนงกอนวาระให
ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งบุคคลซึ่งขึ้นบัญชีตามขอ 6 วรรคสี่ ตามลําดับ เปนกรรมการแทน และใหผูซึ่ง
ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระทีเ่ หลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ขอ 10 ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนผูรักษาการตาม
ระเบียบนี้ และเปนผูวนิ ิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2548
ประชา มาลีนนท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

content

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจายเบี้ยประชุม คาพาหนะ
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอื่นของกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๔๗

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๖ แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงไดวางระเบียบวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการจายเบีย้ ประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาทีพ่ ัก และคาใชจายอยางอื่น
ของกรรมการตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจายเบีย้ ประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาทีพ่ ัก และ
คาใชจา ยอยางอื่นของกรรมการตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแหงชาติคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด คณะกรรมการสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการประเมินผลและคณะกรรมการบริหารกองทุน
“อนุกรรมการ” หมายความวา อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้ง
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
“ประธาน” หมายความวา ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแหงชาติ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด สํานักสวัสดิการสังคม
กรุงเทพมหานคร
ขอ ๔ ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง โดยใหนาํ พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยเบี้ยประชุมกรรมการมาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ ๕ ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับคาใชจายเปนคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง
คาเชาที่พัก และคาใชจา ยอืน่ ที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ประธานหรือบุคคลซึง่ ประธานมอบหมาย
เพื่อประโยชนในการไดรับคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งให
นําพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการและระเบียบกระทรวงการคลังซึ่ง
ออกตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหกรรมการและประธาน
อนุกรรมการไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับขาราชการพลเรือนระดับ ๑๐ และใหอนุกรรมการ ไดรับ
สิทธิในอัตราเดียวกับขาราชการพลเรือนระดับ ๘ เวนแตกรรมการหรืออนุกรรมการผูที่เปน
ขาราชการใหใชชั้นยศหรือตําแหนงทางราชการที่ผูนั้นดํารงอยู
ขอ ๖ ใหกรรมการและอนุกรรมการที่เขารวมการประชุม อบรม สัมมนาตามที่
สํานักงานจัดใหมีขึ้น หรือกรรมการและอนุกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ประธานหรือบุคคลซึ่งประธานมอบหมายใหเขารวมการประชุม อบรมสัมมนา ตามที่หนวยงานอืน่
จัดใหมีขึ้น เบิกคาใชจา ยในการเดินทางไปประชุม อบรมสัมมนา ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการโดยอนุโลม
ขอ ๗ ใหสํานักงานจัดตั้งงบประมาณและเปนหนวยเบิกคาใชจา ยตามระเบียบนี้
ขอ ๘ การเบิกจายอื่นๆ ใหถือปฏิบัตติ ามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
ขอ ๙ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย เปนผู
รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
สรอรรถ กลิ่นประทุม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย

content

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“คณะอนุกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
“ผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
แตงตั้ง
ข อ ๔ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี จํ า นวนห า คน ในจํ า นวนนี้ จ ะต อ งเป น ผู แ ทนองค ก ร
สาธารณประโยชนอยางนอยสองคน และเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางนอยหนึ่งคน
ขอ ๕ ใหมีคณะอนุกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ประกอบดวย รองปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยมอบหมายเปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทน
สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเปด
สอนหลักสูต รวิ ช าสั ง คมสงเคราะห ใ นระดับ ปริ ญ ญาตรี เป น อนุก รรมการ โดยมีผู อํา นวยการ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ เปนอนุกรรมการและเลขานุการ

ขอ ๖ ใหคณะอนุกรรมการสรรหามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการสรรหา โดยวิธี
(ก) ประกาศรับสมัครบุคคลเขารับการสรรหาโดยการประกาศใหทราบทั่วไป
เพื่อใหบุคคลที่มีความประสงคสมัครเขารับการสรรหาเปนผูทรงคุณวุฒิ ยื่นใบสมัครพรอมประวัติ
และผลงานตามแบบและระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการสรรหากําหนด และ
(ข) อนุ ก รรมการสรรหาอาจเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข า รั บ การสรรหาเป น
ผูทรงคุณวุฒิโดยอนุกรรมการสรรหาที่เสนอชื่อตองทาบทามใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อมีหนังสือแจง
กรณี ต อบรั บ พร อ มทั้ ง ส ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ประวั ติ แ ละผลงานตามแบบ และระยะเวลาที่
คณะอนุกรรมการสรรหากําหนด
(๒) พิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติและผลงานบุคคลผูซึ่งไดรับ
การเสนอชื่อตาม (๑) นอกจากองคประกอบตามขอ ๓ แลว บุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติดังนี้
คื อ มี คุ ณ ธรรมและเป น ที่ ย อมรั บ นั บ ถื อ ในสั ง คม ประสบความสํ า เร็ จ ในการประกอบอาชี พ
สามารถอุทิศเวลาใหแกงานตามสมควรแกตําแหนงหนาที่ การงานที่ทํามาแลวเปนประโยชนแก
ประเทศชาติ ไมเปนบุคคลลมละลาย ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษ
สํ า หรั บ ความผิ ด ที่ ไ ด ก ระทํ า โดยประมาทหรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษ และไม เ ป น กรรมการใน
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
(๓) เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมในการเปนผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ ๔ จํานวนอยาง
นอยหนึ่งเทาของผูทรงคุณวุฒิในแตละประเภท
ข อ ๗ ให ค ณะกรรมการส ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมแห ง ชาติ พิ จ ารณา
คัดเลือกและแตงตั้งบุคคลที่สมควรเปนผูทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอให
ครบจํานวนที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๘ การสรรหาผูทรงคุณวุฒิตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับ
จากวันที่ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาไดรับทราบคําสั่ง
เมื่อดําเนินการตามขอ ๗ แลวเสร็จ ใหคณะอนุกรรมการสรรหาพนจากหนาที่
ในกรณีผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ ใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สรรหาดําเนินการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ และใหนํา ขอ ๕ ขอ ๖ และขอ ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ ตํ า แหน ง ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ว า งลงก อ นครบวาระ ให มี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาผูที่มีความเหมาะสมในการดํารงตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ
ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับจากวันที่ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาไดรับทราบคําสั่ง และ
ใหนํา ขอ ๕ ขอ ๖ และขอ ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ ๙ ในกรณีที่มีปญหาหรือขอโตแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือ
การดําเนินการอื่นใดที่มิไดระบุไวในประกาศนี้ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ประชา มาลีนนท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย

content

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๔๙ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ขอกําหนดคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอและการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑๕) และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
จึงออกขอกําหนดไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา “ขอกําหนดคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอและการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน
พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอกําหนดนี้
“มูลนิธิ หรือสมาคม” หมายความวา มูลนิธิ หรือสมาคมที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย หรือตามกฎหมายอื่น โดยมีวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคม
“องคกรภาคเอกชน” หมายความวา องคกรที่มิใชสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองคกรอื่นของรัฐ และเปนองคกรที่ไมไดแสวงหากําไรในการดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคม
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงเปนผูรักษาการตามขอกําหนดนี้และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี
ปญหา หรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้
หมวด ๑
การยื่นคําขอรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนของมูลนิธิ หรือสมาคม
ขอ ๕ มูลนิธิ หรือสมาคมที่มีความประสงคจะยื่นคําขอใหรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน
ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๔๙ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘

(๑) มูลนิธิ หรือสมาคม จะตองดําเนินกิจการและมีผลงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตอเนื่อง
จนถึงวันยื่นคําขอไมนอยกวาหกเดือน
(๒) มีสํานักงานใหญตั้งอยูในทองที่ที่จะยื่นคําขอไมนอยกวาหกเดือน
(๓) มีบุคลากร หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจํา หรือมีที่ปรึกษาที่มีความรูเกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
(๔) มีการกําหนดสาขาในการจัดสวัสดิการสังคมที่จะดําเนินการอยางชัดเจน เชน การบริการ
สังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การฝกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการ และ
กระบวนการยุติธรรม เปนตน
(๕) มีการกําหนดลักษณะหรือรูปแบบ และวิธีการในการดําเนินการจัดสวัสดิการสังคม เชน
การสงเสริม การพัฒนา การสงเคราะห การคุมครอง การปองกัน การแกไข และการบําบัดฟนฟู
เปนตน
(๖) มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองคกรอื่นไดมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม
ขอ ๖ การยื่นคําขอรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน ใหผูมีอํานาจทําการแทนมูลนิธิ
หรือสมาคม หรือผูไดรับมอบฉันทะจากมูลนิธิ หรือสมาคมยื่นคําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงกําหนด
พรอมดวยเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่
ของรัฐที่มีคํารับรองวาถูกตอง
(๒) สําเนาขอบังคับ หรือระเบียบ หรือตราสาร และสําเนาใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิหรือสมาคม
(๓) รายชื่อคณะกรรมการของมูลนิธิ หรือสมาคม
(๔) สําเนางบดุล หรือสําเนารายงานฐานะการเงินของมูลนิธิ หรือสมาคม
(๕) แผนงานโครงการของมูลนิธิ หรือสมาคม
(๖) ผลการดําเนินงานในระยะเวลาไมนอยกวาหกเดือน
(๗) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดสาขาของงานสวัสดิการสังคม การกําหนดลักษณะ
หรื อ รู ป แบบและวิ ธีก ารในการดํ า เนิ นงาน รวมทั้ ง เอกสารหลั ก ฐานในการส งเสริ ม และสนั บ สนุ น
ตามขอ ๕ (๖) ดวย
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การยื่นคําขอรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน มูลนิธิ หรือสมาคมจะยื่นคําขอดวยตนเอง
หรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได
ขอ ๗ การยื่นคําขอตามขอ ๖ ในเขตทองที่กรุงเทพมหานครใหยื่นคําขอที่สํานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร และใหสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความถูกตอง แลวสงคําขอ
ใหสํานักงานโดยไมชักชา
ในเขตทองที่อื่นใหยื่นคําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแหงทองที่
ที่มูลนิธิ หรือสมาคมนั้นตั้งอยู และใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดที่รับคําขอ
ตรวจสอบความถูกตอง แลวสงคําขอใหสํานักงานโดยไมชักชา
หมวด ๒
การยื่นคําขอรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนขององคกรภาคเอกชน
ขอ ๘ องคกรภาคเอกชนที่มีผลงานดานการจัดสวัสดิการสังคม จะยื่นคําขอใหรับรองเปนองคกร
สาธารณประโยชนตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) เปนองคกรภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งจะตอง
ดําเนินกิจการและมีผลงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตอเนื่องจนถึงวันยื่นคําขอไมนอยกวาหนึ่งป
(๒) มีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมหรือมูลนิธิ
หรือสมาคม ตามขอ ๓ รับรองผลการดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคม
(๓) มีสํานักงานใหญตั้งอยูในทองที่ที่จะยื่นคําขอไมนอยกวาหนึ่งป
(๔) มีบุคลากร หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจํา หรือมีที่ปรึกษาที่มีความรู เกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
(๕) มีการกําหนดสาขาในการจัดสวัสดิการสังคมที่จะดําเนินการอยางชัดเจน เชน การบริการ
สั ง คม การศึ ก ษา สุ ข ภาพอนามั ย ที่ อ ยู อ าศั ย การฝ ก อาชี พ การประกอบอาชี พ นั น ทนาการ และ
กระบวนการยุติธรรม เปนตน
(๖) มีการกําหนดลักษณะหรือรูปแบบ และวิธีการในการดําเนินการจัดสวัสดิการสังคม เชน
การสงเสริม การพัฒนา การสงเคราะห การคุมครอง การปอ งกัน การแกไข และการบําบัดฟน ฟู
เปนตน
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(๗) มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองคกรอื่นไดมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม
ขอ ๙ การยื่นคําขอรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน ใหผูแทนองคกรภาคเอกชนยื่นคําขอ
ตามแบบที่ปลัดกระทรวงกําหนดพรอมดวยเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่
ของรัฐที่มีคํารับรองวาถูกตอง
(๒) สําเนาขอบังคับ หรือระเบียบขององคกรภาคเอกชน
(๓) สําเนารายงานฐานะการเงินซึ่งประธานกรรมการ หรือหัวหนาผูบริหารใหคํารับรอง
(๔) แผนงานโครงการขององคกรภาคเอกชน
(๕) ผลการดําเนินงานในระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งป
(๖) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดสาขาของงานสวัสดิการสังคม การกําหนดลักษณะ
หรื อ รู ป แบบและวิ ธีก ารในการดํ า เนิ นงาน รวมทั้ ง เอกสารหลั ก ฐานในการส งเสริ ม และสนั บ สนุ น
ตามขอ ๘ (๗) ดวย
องคกรภาคเอกชนจะยื่นคําขอดวยตนเองหรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ไดและ
ใหนําความในหมวดที่ ๑ ขอ ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน
ขอ ๑๐ ในการขอรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน ถาไดปฏิบัติครบถวนตามที่กําหนด
ในหมวด ๑ หรือหมวด ๒ และแผนงานโครงการของมูลนิธิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชนนั้นไมขัด
ตอกฎหมาย หรือวัตถุประสงคของมูลนิธิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชน ใหสํานักงานเสนอตอคณะกรรมการ
เพื่อรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน และใหออกใบสําคัญแสดงการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน
ตามแบบที่ปลัดกระทรวงกําหนดใหแกมูลนิธิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชนนั้น
มูลนิธิสมาคมหรือองคกรภาคเอกชนที่ไดรับการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนแลว
สามารถใชขอความวา “องคกรสาธารณประโยชน” ในวงเล็บทายชื่อได
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ขอ ๑๑ ในกรณีที่สํานักงานเห็นวาการขอรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
ครบถวนตามขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง หรือคณะกรรมการไมรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน ใหสํานักงาน
แจงสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
แลวแตกรณี เพื่อแจงใหผูยื่นคําขอทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ

