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ระเบียบสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน   
ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสงูอายุ 

วาดวยหลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนแกองคกรพัฒนาเอกชน 
เพื่อดําเนินงานดูแลและพัฒนาศักยภาพผูดอยโอกาส 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ดวยสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และ
ผูสูงอายุ  มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมศักยภาพและการคุมครองสิทธิของผูดอยโอกาสในการกําหนด
มาตรการ  กลไก  รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนองคกรของภาครัฐและภาคเอกชนในการดําเนินการ 
ตามนโยบายและมาตรการที่กําหนด  เพื่อใหผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการจายเงินอุดหนุนโครงการของภาคเอกชน  ที่มีวัตถุประสงค 
ในการสงเสริมศักยภาพและคุมครองผูดอยโอกาสเปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได  สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  
และผูสูงอายุ  จึงไดออกระเบียบไวดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  
ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ  วาดวยหลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนแกองคกรพัฒนาเอกชน   
เพื่อดําเนินงานดูแลและพัฒนาศักยภาพผูดอยโอกาส  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่กําหนดไวในระเบียบนี้  หรือ 

ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้   
“เงินอุดหนุน”  หมายความวา  งบเงินอุดหนุนที่จายเพื่อสนับสนุนโครงการขององคกรพัฒนา

เอกชนเพื่อดูแลและพัฒนาศักยภาพผูดอยโอกาส   
“โครงการ” หมายความวา  โครงการขององคกรพัฒนาเอกชนที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน 

ตามระเบียบนี้ 
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“องคกรพัฒนาเอกชน”  หมายความวา  มูลนิธิ  สมาคม  องคกรเอกชนหรือองคกรชุมชน   
ที่มีวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคมโดยไมหวังผลกําไร  รวมทั้งกลุมหรือคณะบุคคลจํานวนต้ังแต
สิบคนข้ึนไป   

“ผูดอยโอกาส”  หมายความวา  ผูประสบปญหาความเดือดรอนและไดรับผลกระทบในดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  สาธารณสุข  การเมือง  กฎหมาย  วัฒนธรรม  ภัยธรรมชาติ  และภัยสงคราม  
รวมถึงผูที่ขาดโอกาสที่จะเขาถึงบริการข้ันพื้นฐานของรัฐ  อันจะสงผลใหไมสามารถดํารงชีวิตไดเทาเทียม 
กับผูอื่น  ไดแก  คนยากจน  คนเรรอน  คนไรสัญชาติ  ผูพนโทษ  ผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส 
และครอบครัว   

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  
เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ   

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนแกองคกรพัฒนาเอกชน   
ขอ ๕ วัตถุประสงคในการจายเงินอุดหนุน  เพื่อสนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชนในการ

ดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผูดอยโอกาสและคุมครองสิทธิ 
ขอ ๖ โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนตองมีวัตถุประสงคและลักษณะของโครงการที่มีแผน

ดําเนินงานชัดเจนและสอดคลองกับนโยบายของรัฐ  ยุทธศาสตรชาติหรือยุทธศาสตรและขอบเขตงาน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   

โครงการตามวรรคหนึ่ง  ตองไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณเต็มจํานวนจากสวนราชการ
หรือองคกรอื่นใด 

ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน   
แกองคกรพัฒนาเอกชน”  ประกอบดวย  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  
เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ  เปนประธานกรรมการ  รองผูอํานวยการสํานักงาน
สงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ  ที่ไดรับมอบหมาย
เปนรองประธานกรรมการ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษผูดอยโอกาส  เปนกรรมการ  และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงผูอํานวยการแตงต้ังจากผูเชี่ยวชาญดานสังคมจํานวนสี่คน  และผูเชี่ยวชาญ
ดานกฎหมายจํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการ 
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ผูอํานวยการกลุมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูดอยโอกาส  เปนกรรมการและเลขานุการ  
และใหผูอํานวยการแตงต้ังขาราชการในสํานักสงเสริมและพิทักษผูดอยโอกาสจํานวนสองคน 
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงอยูคราวละสองป   
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงเพราะครบวาระอาจไดรับการแตงต้ังอีกก็ได   
ขอ ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ  ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
ขอ ๑๐ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาเขารวมการประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  หากรองประธานไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน 
ในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการ  มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดหลักเกณฑ  และเง่ือนไขในการจัดสรรและการใชจายเงินอุดหนุนในการสงเสริม

และสนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชนในการดําเนินงานกับผูดอยโอกาส   
(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณองคกรพัฒนาเอกชนที่ดําเนินงาน 

กับผูดอยโอกาส 
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(๓) พิจารณาสั่งระงับการจายเงินอุดหนุน   กรณีองคกรพัฒนาเอกชนไมดําเนินงาน 
ตามวัตถุประสงคของโครงการ  หรือตามระยะเวลาของโครงการ   

(๔) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อกํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินการจัดสรร
และการใชจายเงินอุดหนุน 

(๕) รายงานผลการดําเนินงานแกปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   
ขอ ๑๒ โครงการที่จะไดรับเงินอุดหนุนมีดังตอไปนี้   
(๑) โครงการขนาดเล็ก  หมายถึง  โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนวงเงินไมเกินหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท 
(๒) โครงการขนาดกลาง  หมายถึง  โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนวงเงินต้ังแตหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท

ถึงสามแสนหาหมื่นบาท 
(๓) โครงการขนาดใหญ  หมายถึง  โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนวงเงินต้ังแตสามแสนหาหมื่นบาท

ข้ึนไป 
ขอ ๑๓ องคกรพัฒนาเอกชนจะตองเตรียมขอเสนอโครงการตามแบบขอเสนอโครงการ  

และแบบสรุปโครงการพรอมทั้งรายงานขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่เคยมีมากอน  หากเปนโครงการ
ตอเนื่องใหสรุปผลการดําเนินงานต้ังแตเร่ิมดําเนินงานและแผนงาน 

ขอ ๑๔ องคกรพัฒนาเอกชนที่ประสงคจะขอรับเงินอุดหนุนใหย่ืนโครงการตอผูอํานวยการ  
เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา  พรอมเอกสารประกอบดังนี้ 

(๑) สําเนาใบอนุญาตจัดต้ังและระเบียบ  หรือขอบังคับขององคกรพัฒนาเอกชน  (สําหรับ 
การย่ืนคร้ังแรก)   

(๒) รายชื่อคณะกรรมการบริหารองคกรพัฒนาเอกชนชุดปจจุบัน 
(๓) งบดุล  (ที่ผูสอบบัญชีรับรอง)  และงบแสดงรายไดและรายจายสําหรับรอบปที่ผานมา 
(๔) รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปของปที่ผานมา 
(๕) องคกรพัฒนาเอกชนที่ไมเปนนิติบุคคลกลุมหรือคณะบุคคลที่มีที่ต้ังอยูในสวนกลาง 

ใหย่ืนโครงการผานสํานักสงเสริมและพิทักษผูดอยโอกาสเพื่อรับรองโครงการกอนสงขอรับเงินอุดหนุน   
องคกรพัฒนาเอกชนที่ไมเปนนิติบุคคลกลุมหรือคณะบุคคลที่มีที่ต้ังอยูในสวนภูมิภาคใหย่ืน

โครงการผานสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพื่อรับรองโครงการกอน 
สงขอรับเงินอุดหนุน   
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(๖) สําหรับองคกรพัฒนาเอกชนที่ไดรับการรับรองตาม  (๕)  ไดรับการยกเวนไมตองแนบ 
เอกสารตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)   

(๗) รายละเอียดของโครงการที่ประสงคจะขอรับเงินอุดหนุน  ตองมีความชัดเจน   เชน  
วัตถุประสงคของโครงการ  จํานวนกลุมเปาหมาย  งบประมาณและวิธีการประเมินผล  โดยมีตัวชี้วัด 
เพื่อสามารถวัดและประเมินโครงการได 

(๘) เอกสารหรือหลักฐานอื่น  ๆ   ที่องคกรพัฒนาเอกชนเห็นสมควรนํา เสนอใหใช
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

ขอ ๑๕ ใหองคกรพัฒนาเอกชนที่ได รับเงินอุดหนุนจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน   
และรายงานการใชจายเงินตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๑๖ การเบิกจายตามระเบียบนี้ใหใชระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 
ขอ ๑๗ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ   

และผูสูงอายุ  หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอาจสงเจาหนาที่ไปติดตาม
การดําเนินงานขององคกรพัฒนาเอกชนที่รับเงินอุดหนุน  ตลอดจนสอบถามหรือสัมภาษณบุคคล   
ที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๘ ใหสํานักสงเสริมและพิทักษผูดอยโอกาส  กําหนดแบบพิมพ  ตลอดจนรายละเอียด
ในการปฏิบัติงานตามความจําเปน 

ขอ ๑๙ ใหผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  
คนพิการ  และผูสูงอายุ  เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

กิตติ  สมานไทย 
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 

เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c308f305a3001753b50cf89e350cf5ea6308267004f4e9650306b62913048305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000770069007400680020006d0069006e0069006d0075006d00200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200061006e00640020006e006f00200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


