
 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม 

เรื�อง หลกัเกณฑ์การกาํหนดวงเงินและรายการที�ให้การสนับสนุนจาก 

กองทุนส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม 

--------------------------- 

 

  อาศยัอาํนาจตามขอ้ ๖ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมแห่งชาติ 
วา่ดว้ยการพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงิน การรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุน และการควบคุม
การใชจ่้ายเงินของกองทุนส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๙  ซึ- งออกตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
การจดัสวสัดิการสังคมพ.ศ. ๒๕๔๖ จึงออกประกาศหลกัเกณฑไ์ว ้ดงัต่อไปนี3  
  ข้อ ๑ ประกาศนี3 เ รียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจดั
สวสัดิการสังคม เรื-อง หลกัเกณฑก์ารกาํหนดวงเงินและรายการที-ใหก้ารสนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจดั
สวสัดิการสังคม” 
  ข้อ ๒ ในประกาศนี3  
  “สวัสดิการสังคม”  หมายความว่า ระบบการจดับริการทางสังคมซึ- งเกี-ยวกบัการ
ป้องกนัการแกไ้ขปัญหา การพฒันา และการส่งเสริมความมั-นคงทางสังคม เพื-อตอบสนองความจาํเป็น
ขั3นพื3นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที-ดีและพึ-งตนเองได้อยา่งทั-วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ทั3 งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที-อยู่อาศัย การทาํงานและการมีรายได ้
นนัทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั-วไป โดยคาํนึงถึงศกัดิ? ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิที-
ประชาชนจะตอ้งไดรั้บ และการมีส่วนร่วมในการจดัสวสัดิการสังคมทุกระดบั 
  “ผู้ รับบริการสวัสดิการสังคม”  หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ- งอยู่ในสภาวะ
ยากลาํบากหรือที-จาํตอ้งได้รับความช่วยเหลือ เช่น เด็ก เยาวชน คนชรา ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ 
ผูด้อ้ยโอกาส ผูถู้กละเมิดทางเพศ หรือกลุ่มบุคคลอื-นตามที-คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม
แห่งชาติกาํหนด  
  “องค์การสวัสดิการสังคม” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที-ดําเนินงานด้านการจัด
สวสัดิการสังคมและองคก์รสาธารณประโยชน์ 
  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความวา่ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที-เรียกชื-ออยา่ง
อื-น ซึ- งมีฐานะเป็นกรม ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนทอ้งถิ-นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื-นของรัฐที-ดาํเนินงานดา้นการจดัสวสัดิการสังคม 



๒ 
 

  “องค์กรสาธารณประโยชน์” หมายความวา่  องคก์รภาคเอกชนที-ไดรั้บการ  รับรองให้เป็น
องค์กรสาธารณประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  “กองทุน”  หมายความวา่ กองทุนส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม 
  “คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความวา่  คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
การจดัสวสัดิการสังคม 
  “ปลดักระทรวง” หมายความวา่ ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมั-นคงของมนุษย ์
  ข้อ ๓ องคก์ารสวสัดิการสังคมที-ขอรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนตอ้งเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ หรือองคก์รสาธารณประโยชน์ และโครงการที-ขอรับการสนบัสนุนตอ้งมีลกัษณะดงันี3  
  (๑) โครงการที-มีผลต่อการป้องกนั การแกไ้ขปัญหา และการพฒันาสังคม 
  (๒) โครงการของหน่วยงานของรัฐ  ตอ้งเป็นโครงการที-ริเริ-มใหม่ หรือเป็นโครงการที-ไม่
สามารถขอรับการสนบัสนุนจากงบประมาณปกติได ้ หรือไดรั้บแต่ไมเ่พียงพอ 
  (๓) โครงการขององค์กรสาธารณประโยชน์ ตอ้งเป็นโครงการที-ไม่ขดัต่อนโยบายของ
รัฐบาล และแผนพฒันางานสวสัดิการสังคม โดยเป็นโครงการที-มีการดาํเนินงานมาแลว้ ซึ- งมีทุนอยูบ่างส่วน 
หรือเป็นโครงการใหม่  ทั3งนี3  โครงการนั3นตอ้งไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ และ
แหล่งทุนอื-นๆ หรือไดรั้บแต่ไมเ่พียงพอ  
  (๔) โครงการอื-นตามหลักเกณฑ์และเงื-อนไขที-คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการ
สังคมแห่งชาติเห็นสมควร 
  ข้อ ๔ วงเงินและรายการที-ใหก้ารสนบัสนุนแก่องคก์ารสวสัดิการสังคม เพื-อเป็นค่าใชจ่้าย
ในการจดัสวสัดิการสังคมหรือการปฏิบติังานดา้นการจดัสวสัดิการสังคม  ไดแ้ก่ 
  (๑) การสนับสนุนโครงการด้านการจดัสวสัดิการสังคมที-มีผลต่อผูรั้บบริการสวสัดิการ
สังคม และเป็นโครงการดา้นการส่งเสริม การพฒันา การสงเคราะห์ การคุม้ครองการป้องกนั การแกไ้ข และ
การบาํบดัฟื3 นฟู รวมทั3งเป็นโครงการที-สนบัสนุนการพฒันาหรือการใหบ้ริการเกี-ยวขอ้งกบัสาขาใดสาขาหนึ-ง  
ตามความจาํเป็นและเหมาะสม เช่น การบริการทางสังคม การศึกษา สุขภาพอนามยั ที-อยูอ่าศยั การฝึกอาชีพ 
การประกอบอาชีพ นนัทนาการ และกระบวนการยติุธรรม  
  (๒) การสนบัสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการดา้นการปฏิบติังานดา้นการจดัสวสัดิการสังคม
ขององคก์ารสวสัดิการสังคม ซึ- งโครงการที-จะขอรับการสนบัสนุนจากกองทุน ประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายตาม
โครงการด้านการจัดทาํแผน การรวบรวมข้อมูล การศึกษาวิจ ัยและพัฒนา การประสานงาน การ
ประชาสัมพนัธ์ การร่วมมือและประสานงานระหว่างองค์กรที-เกี-ยวขอ้ง การติดตามและประเมินผล การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน การพัฒนาวิชาการและบุคลากรที-
ปฏิบติังานในองคก์รสาธารณประโยชน์ การพฒันามาตรฐานและการให้การรับรองการปฏิบติังาน การกาํกบั
ดูแลและตรวจสอบการดาํเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ การจดัทาํทะเบียน การจดัฝึกอบรมนัก
สังคมสงเคราะห์และอาสาสมคัร รวมทั3งบุคลากรอื-นตามความจาํเป็น 



๓ 
 

  ทั3งนี3   วงเงินและรายการค่าใช้จ่ายตาม(๑)และ(๒)ให้เป็นไปตามอตัราและรายการตาม
ระเบียบหรือประกาศของทางราชการแนบทา้ยประกาศ หรือกรณีที-อตัราวงเงินและรายการค่าใชจ่้ายกาํหนด
ไวไ้ม่สามารถใช้ดาํเนินงานตามโครงการได้อย่างเพียงพอกบัความจาํเป็น หรือกรณีไม่มีอตัราวงเงินและ
รายการกาํหนดไวใ้หน้าํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเป็นกรณีไป 
  ข้อ ๕ การจดัทาํโครงการตามขอ้ ๔ ควรมุ่งเน้นมาตรการสําคญัในการส่งเสริมการจดั
สวสัดิการสังคม ดงันี3  
  (ก)  การเสริมสร้างสาํนึกและความรับผดิชอบต่อสังคม เช่น  การผลกัดนักระแส การให้การ
แบง่ปัน การเอื3ออาทรของคนในสังคมและการเขา้มามีบทบาทช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเป็น
อาสาสมคัรทั3งในลกัษณะปัจเจกบุคคลและลกัษณะกลุ่ม เช่น ครอบครัวอาสา การจดักิจกรรมทางสังคมของ
องคก์รหรือสถาบนัต่าง ๆ บนฐานสังคมที-มีคุณธรรมและการเปิดโอกาสใหเ้กิดการเรียนรู้ของประชาชน 
  (ข)  การคุ้มครองทางสังคม เช่น การพฒันาระบบการเฝ้าระวงัทางสังคม การจัด
กิจกรรมที-ใหค้วามสาํคญักบัการคุม้ครองดูแลกลุ่มชายขอบหรือผูต้กหล่นทางสังคม กิจกรรมการพฒันากลุ่ม
ผูไ้ดผ้ลกระทบของการพฒันาเศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวตัน์ที-ส่งผลต่อสังคม และกิจกรรมแกไ้ขปัญหา
สังคมเร่งด่วนต่าง ๆ เช่น ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาผูที้-ไดรั้บผลกระทบจากสาธารณภยั ความไม่มั-นคง
ปลอดภยั ผูพ้ลดัถิ-น แรงงานต่างดา้วและการคุม้ครองทางสงัคมแก่ประชาชนที-อยูใ่นเศรษฐกิจนอกระบบ  
  (ค)  การสร้างความเขม้แข็งของหุ้นส่วนทางสังคม เช่น การเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ-นในการจดัสวสัดิการสังคมและทาํแผนสวสัดิการสังคมของทอ้งถิ-น การพฒันา
ศกัยภาพขององคก์รชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชนโดยเฉพาะในการจดัสวสัดิการชุมชน การพฒันาศกัยภาพ
ขององค์การสวสัดิการสังคม  และบุคลากรที- เกี-ยวข้องทั3 งในส่วนของหน่วยงานของรัฐและองค์กร
สาธารณประโยชน์ การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครัวในการคุม้ครองดูแลสมาชิกและจดัการ
กบัปัญหา รวมทั3งการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มผูป้ระสบปัญหาและผูที้-ไดรั้บผลกระทบทางสังคมให้สามารถ
เขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจและพฒันาตนเองไดอ้ยา่งย ั-งยนื 
  (ง) การพฒันากลไกความร่วมมือในงานดา้นสวสัดิการสังคมทั3งในระดบัหน่วยงาน ความ
ร่วมมือระหวา่งรัฐกบัรัฐ เอกชนกบัเอกชน ในประเทศและกลไกความร่วมมือระหวา่งประเทศ กลไกที-ให้
การส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมไม่วา่จะเป็นระบบกฎหมาย ภาษีอากรและกองทุนที-เอื3อและสนบัสนุน
การดาํเนินงาน ระบบขอ้มูลและมาตรฐานในการจดัสวสัดิการสังคม 
  ข้อ ๖ กรอบวงเงินโครงการประกอบดว้ย 
  (๑) โครงการขนาดเล็ก หมายถึง โครงการที-ขอสนบัสนุนในวงเงินไมเ่กิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  
  (๒) โครงการขนาดกลาง หมายถึง โครงการที-ขอสนับสนุนในวงเงิน เกิน ๕๐,๐๐๐ ถึง 
๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓) โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที-ขอสนบัสนุนในวงเงินเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ขึ3นไป 



๔ 
 

  ข้อ ๗ การยื-นขอรับการสนบัสนุนจากกองทุน 
  (๑)  กรณีที- ตั3 งสํ านักงานขององค์กรและก ลุ่ม เ ป้าหมายตามโครงการอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานครใหย้ื-นต่อสาํนกัพฒันาสังคม  กรุงเทพมหานคร เวน้แต่กรณีมีกลุ่มเป้าหมายตามโครงการอยู่
นอกเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ื-นต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมั-นคงของมนุษย ์
  (๒) กรณีที-ตั3งสํานกังานขององค์กรอยู่ในจงัหวดัใดให้ยื-นต่อสํานกังานพฒันาสังคมและ
ความมั-นคงของมนุษยจ์งัหวดันั3น 
  ข้อ ๘ การเสนอโครงการ ใหเ้ป็นไปตามแบบที-ปลดักระทรวงกาํหนด  
  ข้อ ๙ การอนุมติัโครงการ ใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาตามความจาํเป็นและ
เหมาะสม   เวน้แต่โครงการที-ดาํเนินงานมาแลว้ ซึ- งมีทุนอยูบ่างส่วนตามขอ้ ๓ (๓) จะพิจารณาอนุมติัให้การ
สนบัสนุนไมเ่กินร้อยละ ๗๕ ของคา่ใชจ่้ายทั3งหมดตามโครงการ 
  ข้อ  ๑๐  ระยะเวลาการรับโครงการ ปีละ ๓ ครั3 ง  ดงันี3   
 
รอบ เปิดรับโครงการ พิจารณาโครงการ แจง้ผล 
๑ 
๒ 
๓ 

๑ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน 
๑ กนัยายน – ๑๕ ตุลาคม 
๑ มกราคม – ๑๕ กุมภาพนัธ์ 

๑ กรกฎาคม  – ๓๑ กรกฎาคม 
๑ พฤศจิกายน– ๓๐ พฤศจิกายน 
๑ มีนาคม      – ๓๑ มีนาคม 

๑ สิงหาคม  - ๓๑ สิงหาคม 
๑ ธนัวาคม  – ๓๑ ธนัวาคม 
๑ เมษายน   – ๓๐ เมษายน 

  กรณีมีความจาํเป็นเร่งด่วน  สามารถรับพิจารณาโครงการนอกจากระยะเวลาที-กาํหนดไวไ้ด ้
  ข้อ ๑๑ เงื-อนไขการปฏิบติั การรายงาน การติดตามผลให้เป็นไปตามแบบที-ปลดักระทรวง
กาํหนด 

     ประกาศ ณ วนัที-   ๔   เดือน   เมษายน   พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 
       นายวลัลภ   พลอยทบัทิม 
                 (นายวลัลภ    พลอยทบัทิม) 
       ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมั-นคงของมนุษย ์
              ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม 
 


