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๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการเลือกและการพนจากตําแหนง
ของผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชน ในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง และมาตรา ๒๑ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกรสวัสดิการ
ชุมชนในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร
“ผู แ ทนองคก รสวัส ดิก ารชุม ชน” หมายความวา กรรมการในองคก รสวัส ดิก ารชุม ชน
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดรับการเสนอชื่อจากองคกรสวัสดิการชุมชนแหงนั้น
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
ขอ ๔ ใหสํานักงานเสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานครออกประกาศใหมีการเลือกกรรมการ
ผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชน โดยกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ใหองคกรสวัสดิการชุมชนเสนอชื่อ
ผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชน ทั้งนี้ ใหกําหนดวัน เวลาในการเสนอชื่อไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันที่ไดมีการประกาศ
เพื่อประโยชนในการเลือกผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง ใหสํานักงานแจงประกาศตามวรรคหนึ่งเปนหนังสือทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูมีอํานาจลงนาม
ขององคกรสวัสดิการชุมชนลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเวลาเริ่มตนที่ใหมีการเสนอชื่อผูแทน
องคกรสวัสดิการชุมชน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๖๘ ง
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หนังสือ แจงตามวรรคสอง ใหเชิญผู มีอํานาจลงนามขององคกรสวัสดิการชุม ชนหรือผู ที่
องคกรสวัสดิการชุมชนนั้นมอบหมายเขารวมประชุมจํานวนหนึ่งคนเพื่อใชสิทธิเลือกกรรมการผูแทน
องคกรสวัสดิการชุมชนตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุในประกาศดวย
บุคคลซึ่ งไดรั บมอบหมายจากองค กรสวั สดิ การชุม ชนตามวรรคสาม ตอ งเปน กรรมการ
ในองคกรสวัสดิการชุมชนแหงนั้น
ขอ ๕ การเสนอชื่อผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนตามขอ ๔ ใหองคกรสวัสดิการชุมชน
เสนอไดจํานวนองคกรละหนึ่งคน พรอมสงประวัติโดยยอ วิสัยทัศน ประสบการณการทํางาน และ
คํายินยอมของบุคคลนั้น ตามแบบที่ปลัดกระทรวงกําหนด สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนา
ทะเบียนบาน โดยสงตอเจาหนาที่ ณ สถานที่ที่ประกาศกําหนด หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับถึงสํานักงาน
ขอ ๖ ใหสํานักงานจัดประชุมองคกรสวัสดิการชุมชนเพื่อดําเนินการเลือกผูแทนจากบุคคล
ที่ไดรับการเสนอชื่อตามวัน เวลา และสถานที่ที่ประกาศกําหนด โดยใหจัดทําเอกสารแสดงชื่อตัว
ชื่อสกุลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อตามลําดับตัวอักษรแจกใหที่ประชุมในวันเลือก
ก อนการเลื อ กให ป ระธานที่ป ระชุ ม ชี้ แ จงวิธี ก ารเลื อ ก ผู  ที่ไ ด รั บการเสนอชื่ อ ต องได รั บ
การรับรองจากองคกรสวัสดิการชุมชนที่มาประชุมอยางนอยสามแหงและใหผูไดรับการเสนอชื่อแสดง
วิสัยทัศนตอที่ประชุม การลงคะแนนใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนนวิธีลับ โดยผูแทนแตละแหง
มีสิทธิเลือกผูไดรับการเสนอชื่อไดไมเกินหกคน ใหผูซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับเปนผูไดรับการเลือก
จากองคกรสวัสดิการชุม ชนที่ม าใชสิทธิใ นกรณีที่ผ ลการเลือกปรากฏวาไดรับ คะแนนเสียงเทากั น
ในอันดับทาย ใหมีการเลือกในรอบตอไปจนกวาจะไดขอยุติหรือจะใชวิธีการจับฉลาก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
มติที่ประชุม
ผูซึ่งไดรับการเลือกดวยคะแนนสูงสุดเปน ลําดับหนึ่งถึงลําดับหกจะไดรับการเสนอชื่อจาก
สํานักงานตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการผูแ ทนองคกรสวัสดิการชุมชน
ในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร
ใหขึ้นบัญชีสํารองผูซึ่งไดคะแนนลําดับรองลงไปตามลําดับไวเปนจํานวนไมเกินหนึ่งเทาของ
ผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อตามวรรคสาม
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ขอ ๗ กรรมการผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
กรรมการผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ขอ ๘ ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนตอง
(ก) มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไมนอยกวายี่สิบหาปบริบูรณ
(๓) เปนกรรมการในองคกรสวัสดิการชุมชนในกรุงเทพมหานคร
(ข) ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เป น กรรมการในคณะกรรมการส ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
กรุงเทพมหานคร
(๒) เปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เคยตอ งโทษจํ าคุก โดยคํา พิพ ากษาถึ งที่สุ ดใหจํา คุก เวน แต ใ นความผิ ด
อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๗ กรรมการผูแทนองคกรสวัสดิการ
ชุมชน พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหออก เพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ มีความ
ประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๘ ยกเวนขอ ๘ (ข) (๑)
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 ใหสํานักงานเสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งบุคคลซึ่งขึ้นบัญชีตามขอ ๖ วรรคสี่
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ตามลําดับเปน กรรมการแทน และใหผูซึ่งไดรับ แตงตั้งอยูใ นตําแหนง เทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน
ขอ ๑๑ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการตามระเบียบนี้
และวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหา หรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ชวรัตน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

