พระราชบัญญัติ
ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที+ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็ นปี ที+ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที+เป็ นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข3 ึ นไว้โดยคํา แนะนํา และยินยอม
ของรัฐสภาดังต่อไปนี3
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญัติ น3 ี เรี ย กว่า “พระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ ม การจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คม
พ.ศ. ๒๕๔๖”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญัติน3 ี ใ ห้ใ ช้บ งั คับ เมื+ อพ้นกํา หนดหนึ+ ง ร้ อยแปดสิ บ วันนับ แต่ว นั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน3 ี
“สวัสดิการสังคม” หมายความว่า ระบบการจัดบริ การทางสังคมซึ+ งเกี+ยวกับการป้ องกัน การ
แก้ไขปั ญหา การพัฒนา และการส่ งเสริ มความมัน+ คงทางสังคม เพื+อตอบสนองความจําเป็ นขั3นพื3นฐานของ
ประชาชน ให้มี คุ ณ ภาพชี วิต ที+ ดีแ ละพึ+ ง ตนเองได้อ ย่า งทัว+ ถึ ง เหมาะสม เป็ นธรรม และให้เ ป็ นไปตาม
มาตรฐาน ทั3ง ทางด้า นการศึ ก ษา สุ ข ภาพอนามัย ที+ อยู่อ าศัย การทํา งาน และการมี ร ายได้ นันทนาการ
กระบวนการยุติธรรม และบริ การทางสังคมทัว+ ไป โดยคํานึ งถึงศักดิAศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ ที+ประชาชน
จะต้องได้รับ และการมีส่วนร่ วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ
“การจัดสวัส ดิ ก ารสัง คม” หมายความว่า การจัดบริ ก ารสวัส ดิ ก ารสัง คมตามมาตรฐานที+
คณะกรรมการกําหนด

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที+ ๙๔ ก/หน้า ๖/๑ตุลาคม ๒๕๔๖

หมายความว่า บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลซึ+ งอยู่ใ นสภาวะ
ยากลําบากหรื อที+จาํ ต้องได้รับความช่วยเหลื อ เช่ น เด็ก เยาวชน คนชรา ผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการ หรื อทุพพลภาพ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูถ้ ูกละเมิดทางเพศ หรื อกลุ่มบุคคลอื+นตามที+คณะกรรมการกําหนด
๒
“องค์ก ารสวัส ดิ ก ารสั ง คม ” หมายความว่า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที+ ด ํา เนิ น งานด้า นการจัด
สวัสดิการสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน
“องค์ก รสาธารณประโยชน์ ” หมายความว่า องค์ก รภาคเอกชนที+ ไ ด้รั บ การรั บ รองให้
ดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติน3 ี
๓
“องค์ ก รสวัส ดิ ก ารชุ ม ชน ” หมายความว่ า องค์ ก รภาคประชาชนที+ จ ัด ตั3ง ขึ3 นโดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกในชุมชน หรื อปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ของเครื อข่ายองค์กรสวัสดิการชุ มชน และได้รับการรับรองให้ดาํ เนิ นงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตาม
พระราชบัญญัติน3 ี
๔
“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนที+มีวิถีชีวิตเกี+ยวพันกัน และมีการติดต่อสื+ อสารระหว่างกัน
อย่างเป็ นปกติและต่อเนื+อง โดยเหตุที+อยูใ่ นอาณาบริ เวณเดียวกัน หรื อมีอาชีพเดียวกัน หรื อประกอบกิจกรรม
ที+มีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน หรื อมีวฒั นธรรม ความเชื+อ หรื อความสนใจร่ วมกัน
๕
“เครื อข่ายองค์กรสวัสดิ การชุ มชน” หมายความว่า องค์กรที+เกิดจากการรวมตัวขององค์กร
สวัสดิการชุมชนมากกว่าหนึ+งองค์กรเพื+อร่ วมมือ ประสานงาน และเชื+อมโยงในการจัดสวัสดิการสังคมของ
องค์กรสวัสดิการชุมชนในทุกระดับ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
“สํา นัก งาน ” หมายความว่า สํ า นัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คม
แห่งชาติ
“นักสังคมสงเคราะห์” หมายความว่า ผูซ
้ + ึ งปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมที+สําเร็ จ
การศึกษาไม่ต+าํ กว่าปริ ญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หรื อที+ผา่ นการฝึ กอบรมด้านสังคมสงเคราะห์
“ผูร้ ั บ บริ ก ารสวัส ดิ ก ารสั ง คม ”

๒

มาตรา ๓ นิ ยามคําว่า “องค์การสวัสดิ การสังคม” แก้ไขเพิ+มเติ มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัด
สวัสดิการสังคม (ฉบับที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓
มาตรา ๓ นิ ยามคําว่า “องค์กรสวัสดิ การชุมชน” เพิ+มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิ การ
สังคม (ฉบับที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๔
มาตรา ๓ นิยามคําว่า “ชุมชน” เพิม+ โดยพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที+ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐
๕
มาตรา ๓ นิ ยามคําว่า “เครื อข่ายองค์ก รสวัส ดิ การชุ มชน” เพิ+ม โดยพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัด
สวัสดิการสังคม (ฉบับที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

ตามมาตรฐานที+ ค ณะกรรมการกํา หนดหรื อที+ มี คุ ณ สมบัติตามที+ ค ณะกรรมการกํา หนด โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
“อาสาสมัค ร ” หมายความว่า ผูซ
้ + ึ งอาสาช่ วยปฏิ บ ัติง านด้า นการจัดสวัส ดิ ก ารสัง คมใน
องค์การสวัสดิการสังคม
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
“คณะกรรมการประเมิ นผล ” หมายความว่า คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานของกองทุน
“ผูอ
้ ํา นวยการ ” หมายความว่า ผู ้อ าํ นวยการสํ า นัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที+” หมายความว่า ผูซ
้ + ึงรัฐมนตรี แต่งตั3งให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน3 ี
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน
+ คงของมนุษย์
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน+ คง
ของมนุษย์รักษาการตามพระราชบัญญัติน3 ี
รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการพัฒนาสัง คมและความมัน+ คงของมนุ ษ ย์มี อาํ นาจแต่ง ตั3ง
พนักงานเจ้าหน้าที+ กับออกระเบียบเพื+อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน3 ี
ระเบียบนั3น เมื+อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๑
แนวการจัดสวัสดิการสังคม
มาตรา ๕ ในการจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คมขององค์ก ารสวัส ดิ ก ารสั ง คมให้แ ก่ ผูร้ ั บ บริ ก าร
สวัสดิการสังคม ให้คาํ นึงถึงเรื+ อง ดังต่อไปนี3
(๑) สาขาต่างๆ ที+จะดําเนินการตามความจําเป็ นและเหมาะสม เช่น การบริ การทางสังคม
การศึก ษา สุ ข ภาพอนามัย ที+อ ยู่อาศัย การฝึ กอาชี พ การประกอบอาชี พ นัน ทนาการและกระบวนการ
ยุติธรรม เป็ นต้น
(๒) ลักษณะหรื อรู ปแบบและวิธีการในการดําเนิ นการ เช่ น การส่ งเสริ มการพัฒนา การ
สงเคราะห์ การคุม้ ครอง การป้ องกัน การแก้ไข และการบําบัดฟื3 นฟู เป็ นต้น
ในการจัดสวัสดิการสังคมตามวรรคหนึ+ ง ให้มีการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ+น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองค์กรอื+นได้มีส่วนร่ วมด้วย

มาตรา ๖ ในการจัดสวัส ดิ การสัง คม ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการจัดสวัสดิ ก ารสังคมที+
คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๒
คณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
มาตรา ๗๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ+ งเรี ยกว่า “คณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติ” เรี ยกโดยย่อว่า “ก.ส.ค.” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน+ คงของมนุษย์เป็ นรองประธาน
กรรมการคนที+หนึ+ง
(๓) ผูแ้ ทนองค์กรสาธารณประโยชน์หรื อผูแ้ ทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ซึ+ งนายกรัฐมนตรี
แต่งตั3งจากบุคคลตาม (๕) เป็ นรองประธานกรรมการคนที+สอง
(๔) กรรมการโดยตํา แหน่ ง ได้แ ก่ ปลัด สํา นัก นายกรั ฐ มนตรี ปลัด กระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงการท่องเที+ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน+ คงของมนุ ษย์ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิ การคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(๕) กรรมการซึ+ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั3ง ได้แก่ ผูแ้ ทนองค์กรสาธารณประโยชน์จาํ นวนแปด
คนและผูแ้ ทนองค์กรสวัสดิการชุมชนจํานวนแปดคน
(๖) ผูท้ รงคุณวุฒิซ+ ึงคณะรัฐมนตรี แต่งตั3งจํานวนแปดคน
ให้ผูอ้ าํ นวยการเป็ นกรรมการและเลขานุ ก าร และให้ผูอ้ าํ นวยการแต่ง ตั3ง ข้า ราชการใน
สํานักงานเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
การแต่งตั3งกรรมการผูแ้ ทนองค์กรสาธารณประโยชน์และผูแ้ ทนองค์กรสวัสดิการชุมชนให้
แต่งตั3งจากบุคคลซึ+งองค์กรสาธารณประโยชน์หรื อองค์กรสวัสดิการชุมชนได้เลือกกันเอง แล้วแต่กรณี และ
การแต่งตั3งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิให้แต่งตั3งจากบุคคลซึ+ งไม่เป็ นข้าราชการที+มีตาํ แหน่งหรื อเงินเดือนประจํา
พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ+นเว้น
แต่เป็ นผูส้ อนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยผูท้ รงคุณวุฒิตอ้ งเป็ นผูซ้ + ึงมีความรู ้ ความเชี+ยวชาญมีผลงาน
๖

มาตรา ๗ แก้ไขเพิม+ เติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

และประสบการณ์ที+เกี+ยวข้องกับงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ด้านสุ ขภาพอนามัยด้านการศึกษา และด้าน
กฎหมายอย่างน้อยด้านละหนึ+งคน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื+ อนไขในการเลื อกและการพ้นจากตําแหน่ งของผูแ้ ทนองค์ก ร
สาธารณประโยชน์และผูแ้ ทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ให้เป็ นไปตามระเบียบที+รัฐมนตรี กาํ หนด
มาตรา ๘ กรรมการซึ+ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั3งมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสองปี กรรมการ
ซึ+งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั3งอีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซึ+ งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั3งพ้นจากตําแหน่ง เมื+อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) คณะรัฐมนตรี ให้ออก
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที+สุดให้จาํ คุก
มาตรา ๑๐ ในกรณี ที+ ก รรมการซึ+ งคณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั3ง พ้น จากตํา แหน่ ง ก่ อ นวาระ
ให้คณะรัฐมนตรี แต่งตั3งกรรมการจากบุคคลในประเภทเดียวกันตามมาตรา ๗ เป็ นกรรมการแทน และให้
ผูซ้ + ึงได้รับแต่งตั3งอยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระที+เหลืออยูข่ องกรรมการซึ+งตนแทน
มาตรา ๑๑ ในกรณี ที+ ก รรมการซึ+ งคณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั3ง ดํา รงตํา แหน่ ง ครบวาระแล้ว
ให้กรรมการซึ+งพ้นจากตําแหน่งปฏิบตั ิหน้าที+ตอ่ ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั3งกรรมการขึ3นใหม่
มาตรา ๑๒ การประชุ มของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ+งหนึ+ ง
ของจํานวนกรรมการทั3งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมคราวใดถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที+ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที+
ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที+หนึ+ งเป็ นประธานในที+ประชุ ม ถ้าประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการคนที+หนึ+ งไม่อยูใ่ นที+ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที+ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที+สอง
เป็ นประธานในที+ประชุม ถ้าประธานกรรมและรองประธานกรรมการทั3งสองคนไม่อยูใ่ นที+ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที+ได้ ให้กรรมการซึ+ งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ+ง เป็ นประธานในที+ประชุมสําหรับ
การประชุมคราวนั3น

การวินิจฉัยชี3 ขาดของที+ประชุ มให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ+งให้มีเสี ยงหนึ+ งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที+ประชุมออกเสี ยงเพิม+ ขึ3นอีกเสี ยงหนึ+งเป็ นเสี ยงชี3ขาด
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที+ ดังต่อไปนี3
(๑) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เกี+ยวกับนโยบายการจัดสวัสดิการสังคม
และการส่ งเสริ มให้มีการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเป็ นระบบ ทัว+ ถึง และต่อเนื+อง
(๒) เสนอแนะต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้มี ห รื อ แก้ไ ขกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ หรื อ มติ
คณะรัฐมนตรี ที+เกี+ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม
(๓) เสนอแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมต่อคณะรัฐมนตรี เพื+ออนุมตั ิเป็ นแผนแม่บท
(๔) ให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการต่างๆ ในการจัดสวัสดิ การสังคมที+เสนอต่อ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน3 ี
(๕) กําหนดบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเป้ าหมาย สาขา ลักษณะหรื อรู ปแบบและวิธีการในการ
จัดสวัสดิการสังคม
(๖) กําหนดมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม
(๗) วางระเบียบเกี+ยวกับการรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ขององค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร
(๘) วางระเบียบเกี+ยวกับการประสานงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
(๙) วางระเบียบเกี+ยวกับการส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
(๑๐) วางระเบี ย บเกี+ ย วกับ การควบคุ ม ดู แ ลการใช้จ่ า ยเงิ น ของกองทุ น ให้เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติน3 ี
(๑๑) วางระเบียบเกี+ยวกับการบริ หารกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตาม
มาตรา ๒๙ (๑)
(๑๒) วางระเบียบเกี+ยวกับการพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินเพื+อสนับสนุนองค์การสวัสดิการ
สังคมในการจัดสวัสดิการสังคมหรื อการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรา ๒๙ (๒)
(๑๓) วางระเบียบเกี+ ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงิ นและการบริ หารกองทุนตาม
มาตรา ๒๙ (๓)
(๑๔) วางระเบียบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการ
จัดการของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๓๐

(๑๕)

๗

กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื+อนไขในการยื+นคําขอและการรับรองเป็ นองค์กร
สาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๐/๑
(๑๖) ๘วางระเบี ย บเกี+ ย วกับ การกํา กับ ดู แ ลและตรวจสอบการดํา เนิ น งานขององค์ก ร
สาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนเพื+อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน3 ี
(๑๗)๙กําหนดมาตรฐานในการฝึ กอบรมด้านสังคมสงเคราะห์ รวมทั3งกําหนดคุ ณสมบัติ
สําหรับผูซ้ + ึงปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมเพื+อเป็ นนักสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติน3 ี
(๑๘)๑๐ วางระเบี ย บเกี+ ย วกับ การส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นในด้า นวิช าการและการพัฒนา
บุคลากรให้แก่นกั สังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร ตามมาตรา ๓๕ (๒)
(๑๙)๑๑วางระเบีย บเกี+ ย วกับ การคื นเงิ นอุ ดหนุ นที+องค์ก รสาธารณประโยชน์ และองค์ก ร
สวัสดิการชุมชนได้รับไปตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๐/๓
(๒๐) วางระเบียบอื+นที+เกี+ยวข้องเพื+อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน3 ี รวมทั3งปฏิบตั ิการอื+น
ใดตามที+ พ ระราชบัญ ญัติน3 ี หรื อกฎหมายอื+ น บัญ ญัติ ใ ห้เป็ นอํา นาจหน้า ที+ ข องคณะกรรมการหรื อตามที+
คณะรัฐมนตรี มอบหมาย
ทั3งนี3 ในการปฏิบตั ิหน้าที+ของคณะกรรมการตาม (๓) (๕) (๖) และ (๙) ให้คาํ นึงถึงหลักการ
และแนวทางการมีส่วนร่ วมหรื อบทบาทในการจัดสวัสดิการสังคมของบุคคล ครอบครัว ชุ มชน องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ+น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาและองค์กรอื+น รวมทั3งหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนด้วย
แผนพัฒนาสวัสดิการสังคมตาม (๓) ซึ+งคณะรัฐมนตรี อนุมตั ิเป็ นแผนแม่บทแล้ว ข้อกําหนด
ตาม (๕) (๖) (๑๕) (๑๗) และระเบียบที+ได้วางขึ3นตาม (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๖) (๑๘) (๑๙)
(๒๐) รวมทั3งระเบี ยบเกี+ ยวกับการบริ หารกองทุ นตาม (๑๑) ซึ+ งกระทรวงการคลังได้เห็ นชอบนั3นเมื+ อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้

๗

มาตรา ๑๓ (๑๕) แก้ไ ขเพิ+ ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญัติ ส่ง เสริ ม การจัด สวัส ดิ ก ารสัง คม (ฉบับ ที+ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๐
๘

มาตรา ๑๓ (๑๖) แก้ไ ขเพิ+ ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ ม การจัด สวัส ดิ ก ารสัง คม (ฉบับ ที+ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๐
๙

มาตรา ๑๓ (๑๗) แก้ไ ขเพิ+ ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญัติ ส่ง เสริ ม การจัด สวัส ดิ ก ารสัง คม (ฉบับ ที+ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๐

มาตรา ๑๓ (๑๘) แก้ไขเพิม+ เติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที+ ๒) พ.ศ.

๑๑

มาตรา ๑๓ (๑๙) แก้ไขเพิ+ ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญัติ ส่ง เสริ ม การจัด สวัสดิ ก ารสัง คม (ฉบับ ที+ ๒)

๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๔ ให้ค ณะกรรมการมี อาํ นาจแต่ง ตั3ง คณะอนุ ก รรมการเพื+อปฏิ บ ตั ิ หน้า ที+ แทน
คณะกรรมการหรื อปฏิบตั ิการอย่างหนึ+งอย่างใดตามที+คณะกรรมการมอบหมาย
ให้นาํ บทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาใช้บงั คับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ ให้มีสาํ นักงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การจัดสวัส ดิ ก ารสัง คมแห่ ง ชาติ เรี ย ก
โดยย่อว่า “สํานักงาน ก.ส.ค.” ในสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน+ คงของมนุษย์และให้
มีอาํ นาจหน้าที+ ดังต่อไปนี3
(๑) จัดทําแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมเสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจยั และพัฒนา เกี+ยวกับงานส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
(๓) เป็ นศูนย์กลาง ประสานงาน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ งานหรื อกิจกรรมเกี+ยวกับ
การจัดสวัสดิการสังคม
(๔) ร่ วมมือและประสานงานกับราชการบริ หารส่ วนกลาง ราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค
ราชการบริ ห ารส่ ว นท้องถิ+ น รั ฐวิส าหกิ จ และองค์ก ารสวัส ดิ ก ารสั ง คม ตลอดจนองค์ก รอื+ น ในการจัด
สวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติน3 ีและกฎหมายอื+นที+เกี+ยวข้อง
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนพัฒนางานสวัสดิ การสังคมขององค์การ
สวัสดิการสังคมแล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
(๖) ดําเนินการและสนับสนุ นให้มีการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การ
สวัสดิ การสังคม นักสัง คมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร ให้เป็ นไปตามมาตรฐานที+คณะกรรมการกําหนด
รวมทั3งดําเนินการเพื+อให้มีการพัฒนามาตรฐานดังกล่าวให้เหมาะสมกับการเปลี+ยนแปลงทางสังคม
(๗) ให้ก ารรั บ รองมาตรฐานการปฏิ บ ัติ ง านด้า นการจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คมขององค์ก าร
สวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร ตามระเบียบที+คณะกรรมการกําหนด
๑๒
(๘) กํากับ ดูแลและตรวจสอบการดําเนิ นงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์ก ร
สวัสดิการชุมชนให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน3 ีและตามระเบียบที+คณะกรรมการกําหนด
(๙) จัดทําทะเบียนกลางเกี+ยวกับองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร
และผูร้ ับบริ การสวัสดิการสังคม
(๑๐) จัดฝึ กอบรมนักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัคร
(๑๑) รับผิดชอบงานธุ รการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ หารกองทุน คณะกรรมการ
ประเมินผล และคณะอนุกรรมการซึ+งคณะกรรมการแต่งตั3ง
(๑๒) ปฏิบตั ิหน้าที+อื+นตามที+คณะกรรมการมอบหมาย

๑๒

มาตรา ๑๕ (๘) แก้ไขเพิม+ เติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๖ ในการปฏิบตั ิหน้าที+ตามพระราชบัญญัติน3 ี ให้กรรมการ กรรมการส่ งเสริ มการ
จัดสวัสดิการสังคมจังหวัด กรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมกรุ งเทพมหานคร กรรมการประเมินผล
กรรมการบริ หารกองทุนและอนุกรรมการได้รับเบี3ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี3ยเลี3ยง ค่าเช่าที+พกั และค่าใช้จ่าย
อย่างอื+น ตามระเบียบที+รัฐมนตรี กาํ หนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
หมวด ๓
คณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
มาตรา ๑๗๑๓ ให้มีคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การจัดสวัสดิ การสัง คมจังหวัด เรี ยกโดยย่อว่า
“ก.ส.จ.” ประกอบด้วย
(๑) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธานกรรมการ
(๒) รองผูว้ ่าราชการจังหวัดซึ+ งผูว้ ่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็ นรองประธานกรรมการ
คนที+หนึ+ง
(๓) ผูแ้ ทนองค์กรสาธารณประโยชน์หรื อผูแ้ ทนองค์กรสวัสดิ การชุ มชนซึ+ งผูว้ ่าราชการ
จังหวัดแต่งตั3งจากบุคคลตาม (๕) เป็ นรองประธานกรรมการคนที+สอง
(๔) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ปลัดจังหวัด แรงงานจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานส่ งเสริ มและสนับสนุนวิชาการ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุ ข
จังหวัด และผูแ้ ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดจํานวนหนึ+งคน
(๕) กรรมการซึ+ งผูว้ า่ ราชการจังหวัดแต่งตั3ง ได้แก่ ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ+นใน
เขตจังหวัดจํานวนสามคน ผูแ้ ทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัดจํานวนสามคน และผูแ้ ทนองค์กร
สวัสดิการชุมชนในเขตจังหวัดจํานวนสามคน
(๖) ผูท้ รงคุณวุฒิซ+ ึงผูว้ า่ ราชการจังหวัดแต่งตั3งจํานวนสามคน
ให้พฒั นาสังคมและความมัน+ คงของมนุ ษย์จงั หวัดเป็ นกรรมการและเลขานุ การ และให้
พัฒนาสังคมและความมัน+ คงของมนุ ษย์จงั หวัดแต่งตั3งข้าราชการในสํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน+ คง
ของมนุษย์จงั หวัดเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
การแต่งตั3งกรรมการผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ+น ผูแ้ ทนองค์กรสาธารณประโยชน์
และผูแ้ ทนองค์กรสวัสดิการชุมชนให้แต่งตั3งจากบุคคลซึ+ งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ+น องค์กรสาธารณประโยชน์
๑๓[

มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิม+ เติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

หรื อองค์กรสวัสดิการชุมชนในจังหวัดนั3นได้เลือกกันเอง แล้วแต่กรณี และการแต่งตั3งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิให้
แต่ง ตั3ง จากบุ ค คลซึ+ งไม่เป็ นข้าราชการที+ มี ตาํ แหน่ ง หรื อเงิ นเดื อนประจํา พนัก งานหรื อลู กจ้า งของหน่ วย
ราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ+ น เว้น แต่ เ ป็ นผู ้ส อนใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยผูท้ รงคุณวุฒิตอ้ งเป็ นผูซ้ + ึงมีความรู ้ ความเชี+ยวชาญมีผลงานและประสบการณ์ที+
เกี+ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการสังคมอย่างน้อยหนึ+งคน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื+ อนไขในการเลื อกและการพ้นจากตําแหน่ งของผูแ้ ทนองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ+น ผูแ้ ทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และผูแ้ ทนองค์กรสวัสดิการชุ มชน ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบที+รัฐมนตรี กาํ หนด
มาตรา ๑๘ ให้นาํ บทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา
๑๔ มาใช้บงั คับกับการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การประชุม และการแต่งตั3งคณะอนุกรรมการของ ก.
ส.จ. โดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ ให้ ก.ส.จ. มีอาํ นาจหน้าที+ ดังต่อไปนี3
(๑) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดต่อคณะกรรมการ
(๒) ส่ งเสริ ม และสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัด
สวัสดิการสังคมของจังหวัด
(๓) วางระเบียบเกี+ยวกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ทั3งใน
ด้านข้อมูล ทรัพยากร และการปฏิบตั ิงานในการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด
(๔) วางระเบียบเกี+ ยวกับการจัดสวัส ดิ การสัง คมของจัง หวัดให้สอดคล้องกับ ระเบียบที+
คณะกรรมการกําหนด
(๕) กํากับดูแลหรื อส่ งเสริ มและให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการเกี+ยวกับการจัด
สวัสดิการสังคมในเขตพื3นที+ของจังหวัดเพื+อให้เป็ นไปตามแผนการจัดสวัสดิการสังคม
(๖) ปฏิบตั ิหน้าที+อื+นตามที+คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๐๑๔ ให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน+ คงของมนุ ษย์จงั หวัดรับผิดชอบใน
งานธุรการของ ก.ส.จ. และให้มีอาํ นาจหน้าที+ภายในเขตพื3นที+ของจังหวัด ดังต่อไปนี3
(๑) จัดทําแผนการจัดสวัสดิการสังคมเสนอต่อ ก.ส.จ.
(๒) รวบรวมข้อมูล สถิติ แผนงาน และโครงการ เกี+ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม
(๓) เป็ นศูนย์กลาง ประสานงาน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ งานหรื อกิจกรรมเกี+ยวกับ
การจัดสวัสดิการสังคม

๑๔

มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิม+ เติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

(๔) ร่ วมมือและประสานงานกับราชการบริ หารส่ วนกลาง ราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค ราชการ
บริ หารส่ วนท้องถิ+น รัฐวิสาหกิจ และองค์การสวัสดิการสังคม ตลอดจนองค์กรอื+นในการจัดสวัสดิการสังคมตาม
พระราชบัญญัติน3 ีและกฎหมายอื+นที+เกี+ยวข้อง
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิ บตั ิงานตามแผนการจัดสวัสดิ การสังคมขององค์การ
สวัสดิการสังคมแล้วรายงานต่อ ก.ส.จ.
(๖) ส่ งเสริ มและสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ+นชุมชนและ
องค์กรอื+นให้มีส่วนร่ วมในการจัดสวัสดิการสังคม
(๗) กํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนิ นงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กร
สวัสดิการชุมชนตามพระราชบัญญัติน3 ี
(๘) จัดทําทะเบียนเกี+ยวกับองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร และ
ผูร้ ับบริ การสวัสดิการสังคม
(๙) ปฏิบตั ิหน้าที+อื+นตามที+ ก.ส.จ. มอบหมาย
มาตรา ๒๑๑๕ ให้มีคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมกรุ งเทพมหานคร เรี ยกโดย
ย่อว่า “ก.ส.ก.” ประกอบด้วย
(๑) ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานครเป็ นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุ งเทพมหานครเป็ นรองประธานกรรมการคนที+หนึ+ง
(๓) ผูแ้ ทนองค์กรสาธารณประโยชน์หรื อผูแ้ ทนองค์กรสวัสดิ การชุ มชนซึ+ งผูว้ ่าราชการ
กรุ งเทพมหานครแต่งตั3งจากบุคคลตาม (๕) เป็ นรองประธานกรรมการคนที+สอง
(๔) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ผูแ้ ทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน+ คงของมนุษย์
ผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทย ผูแ้ ทนกระทรวงแรงงาน ผูแ้ ทนกระทรวงวัฒนธรรม ผูแ้ ทนกระทรวงศึ กษาธิ การ
ผูแ้ ทนกระทรวงสาธารณสุ ข ผูแ้ ทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผูแ้ ทนศูนย์การศึกษาพิเศษส่ วนกลาง
(๕) กรรมการซึ+งผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานครแต่งตั3ง ได้แก่ ผูแ้ ทนองค์กรสาธารณประโยชน์ใน
เขตกรุ งเทพมหานครจํานวนหกคน และผูแ้ ทนองค์กรสวัสดิการชุมชนในเขตกรุ งเทพมหานครจํานวนหกคน
(๖) ผูท้ รงคุณวุฒิซ+ ึงผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานครแต่งตั3งจํานวนหกคน
ให้ผอู ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาสังคม กรุ งเทพมหานคร เป็ นกรรมการและเลขานุการ และให้
ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาสังคม กรุ งเทพมหานคร แต่งตั3งข้าราชการในสํานักพัฒนาสังคมกรุ งเทพมหานคร
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ

๑๕

มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิม+ เติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

การแต่งตั3งกรรมการผูแ้ ทนองค์กรสาธารณประโยชน์และผูแ้ ทนองค์กรสวัสดิการชุมชนให้
แต่งตั3งจากบุคคลซึ+ งองค์กรสาธารณประโยชน์หรื อองค์กรสวัสดิการชุมชนได้เลือกกันเอง แล้วแต่กรณี และ
การแต่งตั3งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิให้แต่งตั3งจากบุคคลซึ+ งไม่เป็ นข้าราชการที+มีตาํ แหน่งหรื อเงินเดือนประจํา
พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ+น เว้น
แต่เป็ นผูส้ อนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยผูท้ รงคุณวุฒิตอ้ งเป็ นผูซ้ + ึ งมีความรู ้ความเชี+ ยวชาญ มีผลงาน
และประสบการณ์ที+เกี+ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการสังคมอย่างน้อยหนึ+งคน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื+ อนไขในการเลื อกและการพ้นจากตําแหน่ งของผูแ้ ทนองค์ก ร
สาธารณประโยชน์และผูแ้ ทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ให้เป็ นไปตามระเบียบที+รัฐมนตรี กาํ หนด
มาตรา ๒๒ ให้นาํ บทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา
๑๔ มาใช้บงั คับกับการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การประชุม และการแต่งตั3งคณะอนุกรรมการของ ก.
ส.ก. โดยอนุโลม
มาตรา ๒๓ ๑๖ ให้ ก.ส.ก. มี อ ํา นาจหน้ า ที+ ต ามมาตรา ๑๙ และให้ สํ า นั ก พัฒ นาสั ง คม
กรุ งเทพมหานคร มีหน้าที+รับผิดชอบในงานธุ รการของ ก.ส.ก. และให้มีอาํ นาจหน้าที+ตามมาตรา ๒๐ ทั3งนี3 ภายใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
หมวด ๔
กองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
มาตรา ๒๔ ให้จดั ตั3งกองทุนขึ3นกองทุนหนึ+งในสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน+ คงของมนุ ษย์ เรี ยกว่า “กองทุ นส่ ง เสริ ม การจัดสวัสดิ ก ารสัง คม” เพื+อเป็ นทุ นใช้จ่า ยในการ
ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติน3 ี
มาตรา ๒๕ กองทุนประกอบด้วย
(๑) เงินทุนประเดิมที+รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินที+ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๓) เงินหรื อทรัพย์สินที+มีผบู ้ ริ จาคหรื อมอบให้
(๔) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรื อองค์การระหว่างประเทศ

๑๖

มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิม+ เติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

(๕) เงิ นหรื อทรั พย์สิ นที+ ตกเป็ นของกองทุ นหรื อที+ กองทุ นได้รั บตามกฎหมายหรื อโดย
นิติกรรมอื+น
(๖) ดอกผลที+เกิดจากเงินหรื อทรัพย์สินของกองทุน
มาตรา ๒๖ เงินและดอกผลตามมาตรา ๒๕ ไม่ตอ้ งนําส่ งกระทรวงการคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการบริ หารกองทุนคณะหนึ+ง ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน+ คงของมนุษย์เป็ นประธานกรรมการ
(๒) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็ นรองประธานกรรมการ
(๓) ผูแ้ ทนสํานักงบประมาณ ผูแ้ ทนกรมบัญชีกลาง ผูแ้ ทนกรุ งเทพมหานคร
(๔) ผูท้ รงคุ ณวุฒิซ+ ึ ง คณะกรรมการแต่งตั3งจํานวนห้า คน ในจํานวนนี3 จะต้องเป็ นผูแ้ ทน
องค์กรสาธารณประโยชน์อย่างน้อยสองคน ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ+นอย่างน้อยหนึ+งคน
ให้ผอู ้ าํ นวยการเป็ นกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิให้เป็ นไปตามที+รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๒๘ ให้นาํ บทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา
๑๔ มาใช้บงั คับกับการดํารงตําแหน่ ง การพ้นจากตําแหน่ ง การประชุ ม และการแต่งตั3งคณะอนุ กรรมการของ
คณะกรรมการบริ หารกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการบริ หารกองทุนมีอาํ นาจหน้าที+ ดังต่อไปนี3
(๑) บริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามระเบียบที+คณะกรรมการกําหนด
(๒) พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินเพื+อสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคมในการจัดสวัสดิการ
สังคมหรื อการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามระเบียบที+คณะกรรมการกําหนด
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริ หารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที+คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๓๐ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการ
กองทุน ให้เป็ นไปตามระเบียบที+คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๑ ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงานของกองทุนจํานวน
เจ็ดคน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวนห้าคน ซึ+ งคณะกรรมการโดยการ
เสนอแนะของรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั3ง จากผูซ้ + ึ งมี ค วามรู ้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ด้า นการเงิ น การจัด
สวัสดิ ก ารสังคม และการประเมิ นผล ซึ+ ง ในจํานวนนี3 จะต้องเป็ นผูม้ ีค วามเชี+ ย วชาญด้า นการประเมินผล
จํานวนสองคน และให้ผอู ้ าํ นวยการเป็ นกรรมการและเลขานุการ

ให้นาํ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บงั คับกับกรรมการ
ประเมินผลและการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ คณะกรรมการประเมินผลมีอาํ นาจหน้าที+ ดังต่อไปนี3
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
(๒) รายงานผลการปฏิบตั ิงานพร้อมทั3งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการประเมินผลมีอาํ นาจเรี ยกเอกสารหรื อหลักฐานที+เกี+ยวข้องกับกองทุนจาก
บุคคลใดหรื อเรี ยกบุคคลใดมาชี3แจงข้อเท็จจริ งเพื+อประกอบการพิจารณาประเมินผลได้
มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการบริ หารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชี ทาํ การ ส่ งผูส้ อบบัญชี
ตรวจสอบภายในหนึ+งร้อยยีส+ ิ บวันนับแต่วนั สิ3 นปี บัญชีทุกปี
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วทํารายงานผล
การสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ+งร้อยห้าสิ บ
วันนับแต่วนั สิ3 นปี บัญชีเพื+อคณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื+อทราบ
รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองให้รัฐมนตรี เสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื+อนําเสนอต่อ
สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒิสภาเพื+อทราบ และจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๕
องค์กรสาธารณประโยชน์
มาตรา ๓๔ มูล นิ ธิ หรื อสมาคมที+ มีวตั ถุ ประสงค์ในการจัดสวัส ดิ การสังคมหรื อองค์ก ร
ภาคเอกชนที+มีผลงานเกี+ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที+คณะกรรมการกําหนดอาจยื+นคําขอต่อ
คณะกรรมการให้รับรองเป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์ได้
การยื+นคําขอและการรับรองเป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามวรรคหนึ+ งให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื+อนไขที+คณะกรรมการกําหนด
ในการรั บรององค์กรสาธารณประโยชน์น3 นั คณะกรรมการอาจกํา หนดเงื+ อนไขใดๆ ให้
องค์กรสาธารณประโยชน์ถือปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
เมื+อมีการรับรองให้องค์กรใดเป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์แล้ว ให้จดแจ้งการรับรองเป็ น
องค์กรสาธารณประโยชน์ในทะเบียนองค์กรสาธารณประโยชน์ และให้สาํ นักงานประกาศการรับรองในราช
กิจจานุเบกษา โดยระบุชื+อองค์กรสาธารณประโยชน์น3 นั

มาตรา ๓๕ องค์กรสาธารณประโยชน์อาจได้รับการสนับสนุ นในการจัดสวัสดิ การสังคม
ดังต่อไปนี3
(๑) เงินอุดหนุนจากกองทุนตามระเบียบที+คณะกรรมการกําหนด
(๒) การช่วยเหลื อจากสํานักงานในด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรที+ปฏิ บตั ิงานใน
องค์กรสาธารณประโยชน์ตามความจําเป็ นและเหมาะสมตามระเบียบที+คณะกรรมการกําหนด
(๓) การช่วยเหลืออื+นๆ ตามที+คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๖ โครงการที+จะขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี3
(๑) เป็ นโครงการด้านการจัดสวัสดิการสังคมที+มีผลต่อการป้ องกัน การแก้ไขปั ญหาและ
การพัฒนาสังคม
(๒) เป็ นโครงการที+ไม่ขดั ต่อนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม และ
(๓) เป็ นโครงการที+มีการดําเนินงานมาแล้ว โดยมีทุนอยูบ่ างส่ วน หรื อเป็ นโครงการใหม่
มาตรา ๓๗ ให้องค์กรสาธารณประโยชน์ที+ได้รับเงินอุดหนุ นจากกองทุนตามมาตรา ๓๕
(๑) จัดทํารายงานการใช้จา่ ยเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที+คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๘ ในกรณี ที+ปรากฏว่าองค์กรสาธารณประโยชน์ใดมีพฤติการณ์ในการจัดสวัสดิการ
สั งคมที+ ไม่ สุ จริ ต หรื อไม่ ปฏิ บ ัติ ตามระเบี ยบที+ คณะกรรมการกําหนด หรื อไม่ มี ผลงาน ตามมาตรฐานที+
คณะกรรมการกําหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที+มีอาํ นาจหน้าที+ ดังต่อไปนี3
(๑) มี หนังสื อแจ้งให้องค์กรสาธารณประโยชน์น3 ันชี3 แจงข้อเท็จจริ งหรื อความเห็ นในการ
ปฏิบตั ิงาน หรื อส่ งผูแ้ ทนมาชี3แจงหรื อให้ถอ้ ยคํา หรื อส่ งเอกสารหรื อพยานหลักฐานอื+นมาประกอบการพิจารณา
(๒) มีหนังสื อแจ้งให้บุคคลที+เกี+ยวข้องมาให้ถอ้ ยคําหรื อมีหนังสื อชี3แจงข้อเท็จจริ งหรื อให้
ส่ งวัตถุ เอกสาร หรื อพยานหลักฐานอื+นมาประกอบการพิจารณา
มาตรา ๓๙ ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจเพิกถอนการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์เมื+อ
ได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที+ในกรณี อย่างหนึ+งอย่างใด ดังต่อไปนี3
(๑) องค์กรสาธารณประโยชน์ใดมีพฤติการณ์ตามมาตรา ๓๘ และพนักงานเจ้าหน้าที+ได้
สอบสวนพฤติการณ์ดงั กล่าวแล้วปรากฏว่าองค์กรสาธารณประโยชน์น3 นั ได้กระทําการโดยไม่สุจริ ต หรื อจง
ใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบที+คณะกรรมการกําหนด หรื อไม่มีผลงานตามมาตรฐานที+คณะกรรมการกําหนด
(๒) องค์กรสาธารณประโยชน์ใดได้รับรับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที+ตามมาตรา ๓๘ (๑)
แล้วไม่ปฏิบตั ิตามโดยไม่มีเหตุอนั สมควร

มาตรา ๔๐ เมื+ อมี ก ารเพิก ถอนการรั บ รององค์ก รสาธารณประโยชน์ ใ ด ให้สํา นัก งาน
ประกาศรายชื+อองค์กรสาธารณประโยชน์น3 นั ในราชกิจจานุเบกษา และให้องค์กรสาธารณประโยชน์ที+ถูกเพิก
ถอนการรับรองส่ งเงินอุดหนุนที+ได้รับไปคืนแก่สาํ นักงานตามระเบียบที+คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๖
องค์กรสวัสดิการชุมชน๑๗
มาตรา ๔๐/๑๑๘ องค์ก รภาคประชาชนที+มีวตั ถุ ประสงค์ในการจัดสวัสดิ การสังคมให้แก่
สมาชิ ก ในชุ ม ชนหรื อที+ ไ ด้รวมตัวเป็ นเครื อข่า ยองค์ก รสวัส ดิ ก ารชุ ม ชน ตามมาตรฐานที+ ค ณะกรรมการ
กําหนด โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางภูมิสังคมของแต่ละชุ มชนท้องถิ+นอาจยื+นคําขอต่อคณะกรรมการ
ให้รับรองเป็ นองค์กรสวัสดิการชุมชนได้
การยื+นคําขอและการรับ รองเป็ นองค์ก รสวัส ดิ ก ารชุ มชนตามวรรคหนึ+ ง ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื+อนไขที+คณะกรรมการกําหนด
ในการรั บ รององค์ก รสวัส ดิ ก ารชุ ม ชนนั3น คณะกรรมการอาจกํา หนดเงื+ อนไขใด ๆ ให้
องค์กรสวัสดิการชุมชนถือปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
เมื+อมีการรับรองให้องค์กรใดเป็ นองค์กรสวัสดิ การชุ มชนแล้ว ให้จดแจ้งการรับรองเป็ น
องค์ก รสวัส ดิ ก ารชุ ม ชนในทะเบี ย นองค์ก รสวัส ดิ ก ารชุ ม ชน และให้สํา นัก งานประกาศการรั บ รองใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยระบุชื+อองค์กรสวัสดิการชุมชนนั3น
มาตรา ๔๐/๒๑๙ องค์กรสวัสดิการชุมชนอาจได้รับการสนับสนุนในการจัดสวัสดิการสังคม
หรื อการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
การสนับสนุ นตามวรรคหนึ+ง ให้นาํ ความในมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๐/๓ ๒๐ในกรณี ที+ ป รากฏว่า องค์ก รสวัส ดิ ก ารชุ ม ชนใดมี พ ฤติ ก ารณ์ ใ นการจัด
สวัสดิการสังคมที+ไม่สุจริ ต หรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบที+คณะกรรมการกําหนดหรื อไม่มีผลงานตามมาตรฐาน

๑๗

หมวด ๖ เพิม+ โดยพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๘

มาตรา ๔๐/๑ เพิม+ โดยพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๙

มาตรา ๔๐/๒ เพิม+ โดยพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

๒๐

มาตรา ๔๐/๓ เพิม+ โดยพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

ที+คณะกรรมการกําหนด อาจถูกเพิกถอนการรับรองได้ และให้นาํ ความในมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา
๔๐ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๐/๔๒๑ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ+น หรื อองค์กรสาธารณประโยชน์
อาจให้ความร่ วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรสวัสดิการชุมชนตามควรแก่กรณี
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๑ ในวาระเริ+ มแรกก่อนที+จะมีกรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ (๕) ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๔) และ (๖) เพื+อทําหน้าที+เท่าที+จาํ เป็ นจนกว่าจะมีกรรมการตามมาตรา
๗ (๓) และ (๕)
ให้กรรมการตามวรรคหนึ+ งดําเนิ นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื+ อนไขในการยื+น
คําขอและการรับรองเป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๓๔ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่
วันที+คณะรัฐมนตรี แต่งตั3งกรรมการตามมาตรา ๗ (๖)
มาตรา ๔๒ ในวาระเริ+ มแรกให้ นําบทบัญญัติ ในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ+ ง มาใช้บ ังคับกับ
คณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคมจังหวัดตามมาตรา ๑๗ คณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการ
สังคมกรุ งเทพมหานครตามมาตรา ๒๑ และคณะกรรมการบริ หารกองทุนตามมาตรา ๒๗ ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๔๓ ในระหว่างที+ยงั มิได้จดั ตั3งสํานักงาน ให้สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน+ คงของมนุษย์มีอาํ นาจหน้าที+ตามมาตรา ๑๕
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

๒๑

มาตรา ๔๐/๔ เพิม+ โดยพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี3 คือ โดยที+มาตรา ๘๐ ของรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยกําหนดให้รัฐต้องคุม้ ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่ งเสริ มความเสมอภาคของหญิง
และชาย เสริ มสร้างและพัฒนาความเป็ นปึ กแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั3งรัฐต้อง
สงเคราะห์คนชรา ผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการ หรื อทุพพลภาพ และผูด้ อ้ ยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที+ดีและพึ+งตนเองได้
ดังนั3น จึงสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคม เพื+อเป็ นกฎหมายแม่บทในการจัด
สวัสดิการสังคมทั3งในส่ วนของภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้บุคคล ครอบครัว
ชุ มชน องค์กรปกครองท้องถิ+ น และองค์กรอื+ น ได้เข้ามามีส่ วนร่ วมในการจัดสวัส ดิ การสังคม ทั3งนี3 เพื+อ
ประโยชน์ ใ นการเสริ ม สร้ า งความมั+น คงให้ เ ป็ นไปอย่า งทั+ว ถึ ง เหมาะสม และเป็ นธรรม จึ ง ต้อ งตรา
พระราชบัญญัติน3 ี

พระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที+ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๒๒
มาตรา ๑๓ ให้ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม การจัดสวัส ดิ ก ารสัง คมแห่ งชาติ คณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด และคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมกรุ งเทพมหานคร
ตามพระราชบัญ ญัติ ส่ งเสริ มการจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ+ งปฏิ บ ัติ ห น้ า ที+ อ ยู่ ก่ อ นวัน ที+
พระราชบัญญัติน3 ีใช้บงั คับเป็ นคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การจัดสวัสดิ การสังคมจังหวัด และคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคมกรุ งเทพมหานคร ตาม
พระราชบัญญัติน3 ี และปฏิบตั ิหน้าที+ต่อไปจนครบวาระเดิมและให้ดาํ เนินการแต่งตั3งกรรมการผูแ้ ทนองค์กร
สวัสดิการชุมชนตามมาตรา ๗ (๕) มาตรา ๑๗ (๕) และมาตรา ๒๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัด
สวัสดิ การสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ+ งแก้ไขเพิ+มเติมโดยพระราชบัญญัติน3 ี ให้เสร็ จสิ3 นภายในเก้าสิ บวันนับแต่
วันที+พระราชบัญญัติน3 ี ใช้บงั คับ เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการซึ+ งคณะรัฐมนตรี ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด หรื อผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานครแต่ง ตั3ง ในคณะกรรมการดัง กล่า วแล้วแต่ก รณี เหลื ออยู่ไ ม่ถึ ง
เก้าสิ บวันจะไม่แต่งตั3งก็ได้ ในกรณี เช่นนี3ให้ถือว่าคณะกรรมการดังกล่าวประกอบไปด้วยกรรมการเท่าที+มีอยู่
มาตรา ๑๔ ให้นายกรั ฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน+ คงของมนุษย์รักษาการตามพระราชบัญญัติน3 ี

๒๒

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที+ ๑๐๐ ก/หน้า ๑๒/๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติ ฉ บับ นี3 คื อ โดยที+ เป็ นการสมควรแก้ไ ขเพิ+ ม เติ ม
กฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคม เพื+อให้สามารถส่ ง เสริ ม การจัดสวัสดิ การสัง คมโดย
องค์กรภาคประชาชนให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของสมาชิก และเกิดระบบการ
ช่ วยเหลื อเกื3 อกูล ในสังคมและชุ ม ชน ตลอดจนการรวมตัวกันเป็ นเครื อข่า ยการจัดสวัส ดิ ก ารชุ ม ชนเพื+อ
เสริ มสร้างความมัน+ คงทางสังคมและการพึ+งพาตนเองของชุ มชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างทัว+ ถึง เหมาะสม
และเป็ นธรรม จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน3 ี

