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ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการ

สรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
ลงวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(๒) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
(ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“ผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม

การจัดสวัสดิการสังคม  ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติแต่งตั้ง 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
“คณะกรรมการสรรหา”  หมายความว่า  คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  ซึ่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์แต่งตั้ง   
“กรรมการสรรหา”  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการสรรหา 
ข้อ ๕ ผู้ทรงคุณวุฒิมีจํานวนห้าคน  ในจํานวนนี้จะต้องเป็นผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์  

อย่างน้อยสองคน  และเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อย่างน้อยหนึ่งคน   
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ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึง  ประกอบด้วย  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์มอบหมาย   
เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนกรุงเทพมหานคร   
ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษา
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ระดับปริญญาตรีซึ่งเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน  ผู้แทนองค์กร
สาธารณประโยชน์และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน  ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ  ซึ่งเลือกกันเองจํานวนประเภทละหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

ให้รองผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ   
ซึ่งผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติมอบหมาย  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

ข้อ ๗ การประชุมคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม   

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม   

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการสรรหาคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงใน 
การลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด   

ข้อ ๘ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต้อง 
(๑) มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 (ก) มีสัญชาติไทย 
 (ข) อายุไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ 
 (ค) เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด  หรือกรุงเทพมหานคร  

เว้นแต่เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ  ๙  (๑)  (ข) 
(๒) ไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 
 (ก) เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
 (ข) เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (ค) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (ง) เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
ข้อ ๙ การดําเนินการสรรหา  มีวิธีการ  ดังนี้ 
(๑) การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา 
 (ก) สํานักงานแจ้งจังหวัดเพื่อให้ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด

เลือกกรรมการผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์  ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน  และผู้แทนองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด  ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ  ๘  จํานวนประเภทละหนึ่งคน  เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมส่งประวัติ  
และผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อไปยังสํานักงาน  ตามแบบ  ก.บท.  ๑  ท้ายประกาศน้ี  และภายในวัน  
เวลา  ที่กําหนด 

 สําหรับกรุงเทพมหานคร   ให้ประธานกรรมการส่ง เสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กรุงเทพมหานคร  เลือกและเสนอชื่อเฉพาะกรรมการผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์และผู้แทนองค์กร
สวัสดิการชุมชนในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร  จํานวนประเภทละหนึ่งคน  
โดยส่งประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อไปยังสํานักงาน  ตามแบบและภายในวัน  เวลาตามวรรคหนึ่ง 

 (ข) กรรมการสรรหาอาจเสนอชื่อบุคคลนอกจาก  (ก)  ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ  ๘  เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีหนังสือตอบรับ  
พร้อมทั้งส่งประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อไปยังสํานักงาน  ตามแบบ  และภายในวัน  เวลา 
ตาม  (ก)   

(๒) สํานักงานรวบรวมรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ  พร้อมข้อมูล
รายละเอียดเสนอคณะกรรมการสรรหา  ภายในสามสิบวันทําการ  นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดให้  
เสนอชื่อตาม  (๑) 

(๓) คณะกรรมการสรรหาประชุมพิจารณารายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับประวัติ  ผลงาน  และ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกิน 
ย่ีสิบคน  ในจํานวนนี้จะต้องเป็นผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์อย่างน้อยสองคนแต่ไม่เกินแปดคน   
เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสี่คน  เป็นผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน
ไม่เกินสี่คน  และบุคคลที่กรรมการสรรหาเสนอตาม  (๑)  (ข)  ไม่เกินสี่คน   

หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
(๔) ให้สํานักงานจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการสรรหา  

สรรหาแล้วเสร็จโดยแยกตามประเภทและเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อย  พร้อมประวัติ 
และผลงานเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป  ตามแบบ  ก.บท.  ๒  ท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคล
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่สํานักงานเสนอตามข้อ  ๙  (๔)  ให้ครบจํานวนที่กฎหมายกําหนด 

ให้สํานักงานจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลผู้ซึ่งไม่ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยแยก
ตามประเภทและเรียงลําดับตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติเห็นชอบ  ตามแบบ   
ก.บท.  ๓  ท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้  หากปรากฏว่าบุคคลในบัญชีรายชื่อบุคคลใดขาดคุณสมบัติและมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ  ๘  ให้ถือว่าบุคคลนั้นพ้นจากบัญชีรายช่ือบุคคลผู้ซึ่งไม่ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ให้สํานักงานเสนอรายชื่อบุคคล
ตามข้อ  ๑๐  วรรคสอง  ในประเภทเดียวกับตําแหน่งที่ว่างตามลําดับ  เพื่อให้ประธานกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง 

ในกรณีไม่สามารถดําเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระให้ครบจํานวน
ที่กฎหมายกําหนด  หรือในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่   

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  หรือการดําเนินการอื่นใด
ที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้  ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

วิเชียร  ชวลิต 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 


