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ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขในการเลือกและการพนจากตําแหนง 

ของผูแทนองคกรสาธารณประโยชน  ในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  วรรคสอง  และมาตรา  ๗  วรรคส่ี  แหงพระราชบัญญัติ

สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกร

สาธารณประโยชนในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  วาดวย

หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกรสาธารณประโยชน 

ในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 

“ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน”  หมายความวา  กรรมการในองคกรสาธารณประโยชน   

ซ่ึงไดรับการเสนอชื่อจากองคกรสาธารณประโยชนแหงนั้น   

“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 

ขอ ๕ ใหสํานักงานเสนอปลัดกระทรวงออกประกาศใหมีการเลือกกรรมการผูแทนองคกร

สาธารณประโยชน  โดยกําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีที่ใหองคกรสาธารณประโยชนเสนอชื่อผูแทน

องคกรสาธารณประโยชน  ทั้งนี้  ใหกําหนดวัน  เวลาในการเสนอชื่อไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่

ไดมีการประกาศ 
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เพื่อประโยชนในการเลือกผูแทนองคกรสาธารณประโยชนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง  ใหสํานักงานแจงประกาศตามวรรคหนึ่งเปนหนังสือทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูมีอํานาจลงนาม
ขององคกรสาธารณประโยชนลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเวลาเร่ิมตนที่ใหมีการเสนอชื่อ
ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน 

ใหกรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนมาจากผูแทนองคกรสาธารณประโยชนในภูมิภาค
ตามหลักเกณฑการแบงภาคโดยกระทรวงมหาดไทยประกอบดวยภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคใต  และภาคกลางไมรวมกรุงเทพมหานคร  จํานวนภาคละหนึ่งคน  และใหมีผูแทนองคกร
สาธารณประโยชนจากกรุงเทพมหานครจํานวนหนึ่งคน  และผูแทนองคกรสาธารณประโยชนประเภท
เครือขายที่มีองคกรสมาชิกมากกวาหนึ่งองคกรดําเนินงานในระดับประเทศ  จํานวนสามคน 

ขอ ๖ การ เสนอชื่ อ ผู แทนองค ก รสาธารณประโยชน ต ามข อ   ๕   ให อ งค ก ร
สาธารณประโยชนแตละประเภทเสนอไดจํานวนองคกรละหนึ่งคน  โดยใหระบุความประสงค 
เปนผูแทนตามขอ  ๕  วรรคสาม  ใหชัดเจน  พรอมสงประวัติโดยยอ  วิสัยทัศน  ประสบการณการทํางาน
และคํายินยอมของบุคคลนั้น  ตามแบบท่ีปลัดกระทรวงกําหนด  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
สําเนาทะเบียนบาน  โดยสงตอเจาหนาที่  ณ  สถานที่ที่ประกาศกําหนด  หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับถึงสํานักงาน 

ขอ ๗ ใหสํานักงานจัดทําเอกสารแสดงชื่อตัวชื่อสกุลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
ตามลําดับตัวอักษรแบบกระจายตามภาคและเครือขาย  สงใหองคกรสาธารณประโยชนแตละประเภท 
ในแตละภาค   และกรุงเทพมหานคร   เ ลือกผูแทนตามขอ   ๕   ทั้ งนี้   ในกรณีผู แทนองคกร
สาธารณประโยชนประเภทเครือขาย  ใหองคกรประเภทนั้นเปนผูเลือก 

การใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง  ผูใชสิทธิตองมาจากการปรึกษาหารือในแตละองคกรและไดรับ
มอบหมายจากผูมีอํานาจลงนามขององคกรสาธารณประโยชนนั้น  โดยใหสงแบบการใชสิทธิตามที่
ปลัดกระทรวงกําหนดตอเจาหนาที่  ณ  สถานที่ที่ประกาศกําหนดหรือสงเปนหนังสือทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับถึงสํานักงานตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ระบุในประกาศดวย 

ใหสํานักงานแตงต้ังคณะกรรมการตรวจนับคะแนนอยางนอยหาคน  แตไมเกินเจ็ดคน   
เพื่อดําเนินการเลือกผูแทนจากบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหแลวเสร็จภายในย่ีสิบวันนับแตวันที่ส้ินสุด
การใหมีการเสนอชื่อ 
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ใหผูซ่ึงไดรับคะแนนสูงสุดในแตละประเภทตามลําดับตามขอ  ๕  วรรคสาม  เปนผูไดรับการเลอืก  
ในกรณีที่ผลการเลือกปรากฏวาไดรับคะแนนเสียงเทากันในอันดับทายของแตละประเภทใหใช 
วิธีการจับฉลาก  โดยกรรมการตรวจนับคะแนนเปนผูจับฉลากแทน   

ใหสํานักงานเสนอชื่อผูซ่ึงไดรับการเลือกดวยคะแนนสูงสุดในแตละประเภทตามจํานวนที่ระบุ
ไว ในวรรคส่ีตอคณะรัฐมนตรี   เพื่อแตง ต้ัง เปนกรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชน 
ในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 

ใหข้ึนบัญชีสํารองผูซ่ึงไดคะแนนลําดับรองลงไปตามลําดับในแตละประเภทไวเปนจํานวน 
ไมเกินสองเทาของผูซ่ึงไดรับการเสนอชื่อตามวรรคส่ี 

ขอ ๘ กรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ัง   

อีกได  แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
ขอ ๙ ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูแทนองคกรสาธารณประโยชนตอง 
  (ก) มีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) อายุไมนอยกวาย่ีสิบหาปบริบูรณ 
   (๓) เปนกรรมการในองคกรสาธารณประโยชน 
  (ข) ไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
   (๑) เปนกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 
   (๒) เปนบุคคลวิกลจริต  คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
   (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
   (๔) เคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตในความผิด 

อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ขอ ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ   ๘   กรรมการผู แทนองคกร

สาธารณประโยชน  พนจากตําแหนง  เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
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(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ  ๙  ยกเวนขอ  ๙  (ข)  (๑) 
กรณีขาดคุณสมบัติตามขอ  ๙  (ก)  (๓)  หากผูนั้นไดเขาดํารงตําแหนงในองคกรที่เสนอชื่อ

ภายในเกาสิบวัน  ไมถือวาขาดคุณสมบัติตามระเบียบนี้ 
ขอ ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนพนจากตําแหนงกอนครบ

กําหนดวาระ  ใหสํานักงานเสนอคณะรัฐมนตรีแตงต้ังบุคคลซ่ึงข้ึนบัญชีตามขอ  ๗  วรรคหก  ตามลําดับ  
เปนกรรมการแทนและใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน 

ขอ ๑๒ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการตามระเบียบนี้  
และวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหา  หรือขอขัดแยงเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ชวรัตน  ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 


