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๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการเลือกและการพนจากตําแหนง
ของผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชน ในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง และมาตรา ๗ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริม การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกรสวัสดิการ
ชุมชน ในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
“ผูแ ทนองคกรสวัสดิการชุม ชน” หมายความวา กรรมการบริหารองคกรสวัสดิการชุม ชน
ซึ่งไดรับการเสนอชื่อจากองคกรสวัสดิการชุมชนแหงนั้น
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
ขอ ๔ ใหสํานักงานเสนอปลัดกระทรวงออกประกาศใหมีการเลือกกรรมการผูแทนองคกร
สวัสดิการชุมชน โดยกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ใหองคกรสวัสดิการชุมชนเสนอชื่อผูแทนองคกร
สวัสดิการชุมชน ทั้งนี้ ใหกําหนดวัน เวลาในการเสนอชื่อไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่ไดมีการ
ประกาศ
เพื่อประโยชนในการเลือกผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง ใหสํานักงานแจงประกาศตามวรรคหนึ่งเปนหนังสือทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูมีอํานาจลงนาม
ขององคกรสวัสดิการชุมชน ลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเวลาเริ่มตนที่ใหมีการเสนอชื่อผูแทน
องคกรสวัสดิการชุมชน
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ใหกรรมการผูแ ทนองคกรสวัสดิการชุมชนมาจากผูแทนองคกรสวัสดิการชุม ชนในภูมิภาค
ตามหลักเกณฑการแบงภาคโดยกระทรวงมหาดไทยประกอบดวยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต และภาคกลางไมรวมกรุงเทพมหานคร จํานวนภาคละหนึ่งคน และใหมีผูแทนองคกรสวัสดิการ
ชุมชนจากกรุงเทพมหานครจํานวนหนึ่งคน และผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนประเภทเครือขายจํานวน
สามคน
ขอ ๕ การเสนอชื่อผูแ ทนองคกรสวัสดิการชุมชนตามขอ ๔ ใหองคกรสวัสดิการชุมชน
แตละประเภทเสนอไดจํานวนองคกรละหนึ่งคน โดยใหระบุความประสงคเปนผูแทนตามขอ ๔ วรรคสาม
ใหชัดเจน พรอมสงประวัติโดยยอ วิสัยทัศน ประสบการณการทํางาน และคํายินยอมของบุคคลนั้น
ตามแบบที่ปลัดกระทรวงกําหนด พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน
โดยสงตอเจาหนาที่ ณ สถานที่ที่ประกาศกําหนด หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับถึงสถานที่
ที่ระบุไวในประกาศดวย
ขอ ๖ ให สํ า นั ก งานจั ด ทํ า เอกสารแสดงชื่ อ ตั วชื่ อ สกุ ล ของบุ ค คลที่ ไ ด รั บการเสนอชื่ อ
ตามลําดับตัวอักษรแบบกระจายตามภาคและเครือขาย สงใหองคกรสวัสดิการชุม ชนแตละประเภท
ในแตละภาคและกรุงเทพมหานครเลือกผูแทนตามขอ ๔ ทั้งนี้ ในกรณีผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชน
ประเภทเครือขายใหองคกรประเภทนั้นเปนผูเลือก
การใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูใชสิทธิตองมาจากการปรึกษาหารือในแตละองคกรและไดรับ
มอบหมายจากผูมีอํา นาจลงนามขององคกรสวัสดิการชุม ชนนั้น โดยใหสงแบบการใชสิทธิตามที่
ปลัดกระทรวงกําหนดตอเจาหนาที่ ณ สถานที่ที่ประกาศกําหนดหรือสงเปน หนังสือทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับถึงสํานักงานตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุในประกาศดวย
ให สํ า นั ก งานแต ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจนั บ คะแนนอย า งน อ ยห า คนแต ไ ม เ กิ น เจ็ ด คน
เพื่อดําเนินการเลือกผูแทนจากบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหแลวเสร็จภายในยี่สิบวันนับแตวันที่สิ้นสุด
การใหมีการเสนอชื่อ
ใหผูซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดในแตละประเภทตามลําดับตามขอ ๔ วรรคสาม เปนผูไดรับการเลือก
ในกรณีที่ผลการเลือกปรากฏวาไดรับคะแนนเสียงเทากันในอันดับทายของแตละประเภทใหใชวิธีการ
จับฉลาก โดยกรรมการตรวจนับคะแนนเปนผูจับฉลากแทน
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ใหสํานักงานเสนอชื่อผูซึ่งไดรับการเลือกดวยคะแนนสูงสุดในแตละประเภทตามจํานวนที่ระบุ
ไว ใ นวรรคสี่ ต อ คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ แต ง ตั้ ง เป น กรรมการผู แ ทนองค ก รสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน
ในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
ใหขึ้น บัญชีสํารองผูซึ่งไดคะแนนลําดับรองลงไปตามลําดับในแตละประเภทไวเปนจํานวน
ไมเกินสองเทาของผูซึ่งไดรบั การเสนอชื่อตามวรรคสี่
ขอ ๗ กรรมการผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
กรรมการผูแทนองคกรสวัสดิการชุม ชนซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ขอ ๘ ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนตอง
(ก) มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไมนอยกวายี่สิบหาปบริบูรณ
(๓) เปนกรรมการบริหารขององคกรสวัสดิการชุมชน
(ข) ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
(๒) เปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เคยตองโทษจําคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํา คุก เวน แตใ นความผิ ด
อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๗ กรรมการผูแทนองคกรสวัสดิการ
ชุมชน พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลักษณะตองหามตามขอ ๘ ยกเวนขอ ๘ (ข) (๑)
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กรณีขาดคุณสมบัติตามขอ ๘ (ก) (๓) หากผูนั้น ไดเขาดํารงตําแหนงในองคกรที่เสนอชื่อ
ภายในเกาสิบวัน ไมถือวาขาดคุณสมบัติตามระเบียบนี้
ขอ ๑๐ ในกรณี ที่ ก รรมการผู แ ทนองค ก รสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนพ น จากตํ า แหน ง ก อ นครบ
กําหนดวาระ ใหสํานักงานเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลซึ่งขึ้นบัญชีตามขอ ๖ วรรคหก ตามลําดับ
เปนกรรมการแทนและใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ขอ ๑๑ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการตามระเบียบนี้
และวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหา หรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ชวรัตน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

