ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่ งเสริมการจัดสวัสดิการสั งคม
เรือง หลักเกณฑ์ การกําหนดวงเงินและรายการทีใ ห้ การสนับสนุนจาก
กองทุนส่ งเสริมการจัดสวัสดิการสั งคม
--------------------------อาศัยอํานาจตามข้อ ๖ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่ งชาติ
ว่าด้วยการพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงิน การรายงานสถานะการเงิน และการบริ หารกองทุน และการควบคุม
การใช้จา่ ยเงินของกองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ- งออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริ ม
การจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. ๒๕๔๖ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี3
ข้ อ ๑ ประกาศนี3 เ รี ย กว่า “ประกาศคณะกรรมการบริ ห ารกองทุน ส่ ง เสริ ม การจัด
สวัสดิการสังคม เรื- อง หลักเกณฑ์การกําหนดวงเงินและรายการที-ให้การสนับสนุนจากกองทุนส่ งเสริ มการจัด
สวัสดิการสังคม”
ข้ อ ๒ ในประกาศนี3
“สวัส ดิก ารสั ง คม” หมายความว่า ระบบการจัด บริ ก ารทางสัง คมซึ- ง เกี- ย วกับ การ
ป้ องกันการแก้ไขปั ญหา การพัฒนา และการส่ ง เสริ ม ความมัน- คงทางสัง คม เพื-อตอบสนองความจําเป็ น
ขั3นพื3นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชี วิตที-ดีและพึ-งตนเองได้อย่างทัว- ถึ ง เหมาะสม เป็ นธรรม และให้
เป็ นไปตามมาตรฐาน ทั3ง ทางด้า นการศึ ก ษา สุ ข ภาพอนามัย ที- อ ยู่อ าศัย การทํา งานและการมี ร ายได้
นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริ การทางสังคมทัว- ไป โดยคํานึงถึงศักดิ?ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ ทีประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วนร่ วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ
“ผู้รับ บริ ก ารสวัส ดิก ารสั งคม” หมายความว่า บุค คลหรื อกลุ่ม บุค คลซึ- ง อยู่ใ นสภาวะ
ยากลําบากหรื อที-จาํ ต้องได้รับความช่วยเหลื อ เช่ น เด็ก เยาวชน คนชรา ผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูถ้ ูกละเมิดทางเพศ หรื อกลุ่มบุคคลอื-นตามที-คณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติกาํ หนด
“องค์ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คม” หมายความว่า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที- ด ํา เนิ น งานด้า นการจัด
สวัสดิการสังคมและองค์กรสาธารณประโยชน์
“หน่ วยงานของรั ฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรื อส่ วนราชการที-เรี ยกชื-ออย่าง
อื-น ซึ- งมีฐานะเป็ นกรม ราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค ราชการบริ หารส่ วนท้องถิ-นรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงาน
อื-นของรัฐที-ดาํ เนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม

๒

“องค์ กรสาธารณประโยชน์ ” หมายความว่า องค์กรภาคเอกชนที-ได้รับการ รับ รองให้เป็ น
องค์กรสาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
“คณะกรรมการบริ หารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริ หารกองทุนส่ งเสริ ม
การจัดสวัสดิการสังคม
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน- คงของมนุษย์
ข้ อ ๓ องค์การสวัสดิการสังคมที-ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนต้องเป็ นหน่วยงาน
ของรัฐ หรื อองค์กรสาธารณประโยชน์ และโครงการที-ขอรับการสนับสนุนต้องมีลกั ษณะดังนี3
(๑) โครงการที-มีผลต่อการป้ องกัน การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาสังคม
(๒) โครงการของหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็ นโครงการที-ริเริ- มใหม่ หรื อเป็ นโครงการที-ไม่
สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้ หรื อได้รับแต่ไม่เพียงพอ
(๓) โครงการขององค์กรสาธารณประโยชน์ ต้องเป็ นโครงการที- ไม่ข ดั ต่อนโยบายของ
รัฐบาล และแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม โดยเป็ นโครงการที-มีการดําเนินงานมาแล้ว ซึ- งมีทุนอยูบ่ างส่ วน
หรื อเป็ นโครงการใหม่ ทั3งนี3 โครงการนั3นต้องไม่ได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจากส่ วนราชการ และ
แหล่งทุนอื-นๆ หรื อได้รับแต่ไม่เพียงพอ
(๔) โครงการอื- นตามหลักเกณฑ์และเงื- อนไขที- คณะกรรมการส่ ง เสริ มการจัดสวัส ดิ การ
สังคมแห่งชาติเห็นสมควร
ข้ อ ๔ วงเงินและรายการที-ให้การสนับสนุนแก่องค์การสวัสดิการสังคม เพื-อเป็ นค่าใช้จ่าย
ในการจัดสวัสดิการสังคมหรื อการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ได้แก่
(๑) การสนับสนุ นโครงการด้านการจัดสวัส ดิ การสัง คมที- มีผลต่อผูร้ ับ บริ ก ารสวัสดิ การ
สังคม และเป็ นโครงการด้านการส่ งเสริ ม การพัฒนา การสงเคราะห์ การคุม้ ครองการป้ องกัน การแก้ไข และ
การบําบัดฟื3 นฟู รวมทั3งเป็ นโครงการที-สนับสนุนการพัฒนาหรื อการให้บริ การเกี-ยวข้องกับสาขาใดสาขาหนึ-ง
ตามความจําเป็ นและเหมาะสม เช่น การบริ การทางสังคม การศึกษา สุ ขภาพอนามัย ที-อยูอ่ าศัย การฝึ กอาชีพ
การประกอบอาชีพ นันทนาการ และกระบวนการยุติธรรม
(๒) การสนับสนุ นค่าใช้จ่ายตามโครงการด้านการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิ การสังคม
ขององค์การสวัสดิการสังคม ซึ- งโครงการที-จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ประกอบด้วยค่ า ใช้ จ่ า ยตาม
โครงการด้า นการจัด ทํา แผน การรวบรวมข้อ มู ล การศึ ก ษาวิ จ ัย และพัฒ นา การประสานงาน การ
ประชาสัม พัน ธ์ การร่ วมมือและประสานงานระหว่า งองค์ก รที-เกี- ย วข้อง การติดตามและประเมินผล การ
ส่ ง เสริ มและสนับสนุ นให้ มี ก ารปฏิ บ ัติ ง านให้เป็ นไปตามมาตรฐาน การพัฒ นาวิช าการและบุ ค ลากรทีปฏิบตั ิงานในองค์กรสาธารณประโยชน์ การพัฒนามาตรฐานและการให้การรับรองการปฏิบตั ิงาน การกํากับ
ดูแลและตรวจสอบการดําเนิ นงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ การจัดทําทะเบียน การจัดฝึ กอบรมนัก
สังคมสงเคราะห์และอาสาสมัคร รวมทั3งบุคลากรอื-นตามความจําเป็ น

๓

ทั3ง นี3 วงเงิ นและรายการค่า ใช้จ่า ยตาม(๑)และ(๒)ให้เป็ นไปตามอัตราและรายการตาม
ระเบียบหรื อประกาศของทางราชการแนบท้ายประกาศ หรื อกรณี ที-อตั ราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายกําหนด
ไว้ไม่สามารถใช้ดาํ เนิ นงานตามโครงการได้อย่างเพียงพอกับความจําเป็ น หรื อกรณี ไม่มีอตั ราวงเงิ นและ
รายการกําหนดไว้ให้นาํ เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารกองทุนพิจารณาเป็ นกรณี ไป
ข้ อ ๕ การจัดทําโครงการตามข้อ ๔ ควรมุ่งเน้นมาตรการสําคัญในการส่ งเสริ มการจัด
สวัสดิการสังคม ดังนี3
(ก) การเสริ มสร้างสํานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การผลักดันกระแส การให้การ
แบ่งปัน การเอื3ออาทรของคนในสังคมและการเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือสังคมในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การเป็ น
อาสาสมัครทั3งในลักษณะปั จเจกบุคคลและลักษณะกลุ่ม เช่น ครอบครัวอาสา การจัดกิจกรรมทางสังคมของ
องค์กรหรื อสถาบันต่าง ๆ บนฐานสังคมที-มีคุณธรรมและการเปิ ดโอกาสให้เกิดการเรี ยนรู ้ของประชาชน
(ข)
การคุ ้ม ครองทางสั ง คม เช่ น การพัฒ นาระบบการเฝ้ าระวัง ทางสั ง คม การจัด
กิจกรรมที-ให้ความสําคัญกับการคุม้ ครองดูแลกลุ่มชายขอบหรื อผูต้ กหล่นทางสังคม กิจกรรมการพัฒนากลุ่ม
ผูไ้ ด้ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวตั น์ที-ส่งผลต่อสังคม และกิจกรรมแก้ไขปั ญหา
สังคมเร่ งด่วนต่าง ๆ เช่น ปั ญหาเด็กและเยาวชน ปั ญหาผูท้ ี-ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ความไม่มน-ั คง
ปลอดภัย ผูพ้ ลัดถิ-น แรงงานต่างด้าวและการคุม้ ครองทางสังคมแก่ประชาชนที-อยูใ่ นเศรษฐกิจนอกระบบ
(ค) การสร้างความเข้มแข็งของหุ ้นส่ วนทางสังคม เช่น การเสริ มสร้างศักยภาพขององค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ- น ในการจัด สวัส ดิ ก ารสัง คมและทํา แผนสวัส ดิ ก ารสัง คมของท้อ งถิ- น การพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนโดยเฉพาะในการจัดสวัสดิการชุมชน การพัฒนาศักยภาพ
ขององค์ก ารสวัส ดิ ก ารสั ง คม และบุ ค ลากรที- เ กี- ย วข้อ งทั3ง ในส่ ว นของหน่ ว ยงานของรั ฐ และองค์ก ร
สาธารณประโยชน์ การเสริ มสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการคุม้ ครองดูแลสมาชิกและจัดการ
กับปัญหา รวมทั3งการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผูป้ ระสบปั ญหาและผูท้ ี-ได้รับผลกระทบทางสังคมให้สามารถ
เข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจและพัฒนาตนเองได้อย่างยัง- ยืน
(ง) การพัฒนากลไกความร่ วมมือในงานด้านสวัสดิการสังคมทั3งในระดับหน่วยงาน ความ
ร่ วมมือระหว่างรัฐกับรัฐ เอกชนกับเอกชน ในประเทศและกลไกความร่ วมมือระหว่างประเทศ กลไกที-ให้
การส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมไม่วา่ จะเป็ นระบบกฎหมาย ภาษีอากรและกองทุนที-เอื3อและสนับสนุ น
การดําเนินงาน ระบบข้อมูลและมาตรฐานในการจัดสวัสดิการสังคม
ข้ อ ๖ กรอบวงเงินโครงการประกอบด้วย
(๑) โครงการขนาดเล็ก หมายถึง โครงการที-ขอสนับสนุนในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
(๒) โครงการขนาดกลาง หมายถึ ง โครงการที-ข อสนับสนุ นในวงเงิ น เกิ น ๕๐,๐๐๐ ถึ ง
๓๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) โครงการขนาดใหญ่ หมายถึ ง โครงการที-ขอสนับสนุ นในวงเงิ นเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ขึ3นไป

๔

ข้ อ ๗ การยืน- ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
(๑) กรณี ที- ต3 ั งสํ า นั ก งานขององค์ ก รและกลุ่ ม เป้ าหมายตามโครงการอยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครให้ยนื- ต่อสํานักพัฒนาสังคม กรุ งเทพมหานคร เว้นแต่กรณี มีกลุ่มเป้ าหมายตามโครงการอยู่
นอกเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ยนื- ต่อสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน- คงของมนุษย์
(๒) กรณี ที-ต3 งั สํานักงานขององค์กรอยู่ในจังหวัดใดให้ยื-นต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมัน- คงของมนุษย์จงั หวัดนั3น
ข้ อ ๘ การเสนอโครงการ ให้เป็ นไปตามแบบที-ปลัดกระทรวงกําหนด
ข้ อ ๙ การอนุมตั ิโครงการ ให้คณะกรรมการบริ หารกองทุนพิจารณาตามความจําเป็ นและ
เหมาะสม เว้นแต่โครงการที-ดาํ เนินงานมาแล้ว ซึ- งมีทุนอยูบ่ างส่ วนตามข้อ ๓ (๓) จะพิจารณาอนุมตั ิให้การ
สนับสนุนไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของค่าใช้จา่ ยทั3งหมดตามโครงการ
ข้ อ ๑๐ ระยะเวลาการรับโครงการ ปี ละ ๓ ครั3ง ดังนี3
รอบ
๑
๒
๓

เปิ ดรับโครงการ
๑ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน
๑ กันยายน – ๑๕ ตุลาคม
๑ มกราคม – ๑๕ กุมภาพันธ์

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

แจ้งผล
๑ สิ งหาคม - ๓๑ สิ งหาคม
๑ ธันวาคม – ๓๑ ธันวาคม
๑ เมษายน – ๓๐ เมษายน

กรณี มีความจําเป็ นเร่ งด่วน สามารถรับพิจารณาโครงการนอกจากระยะเวลาที-กาํ หนดไว้ได้
ข้ อ ๑๑ เงื-อนไขการปฏิบตั ิ การรายงาน การติดตามผลให้เป็ นไปตามแบบที-ปลัดกระทรวง
กําหนด
ประกาศ ณ วันที- ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙

นายวัลลภ พลอยทับทิม
(นายวัลลภ พลอยทับทิม)
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน- คงของมนุษย์
ประธานกรรมการบริ หารกองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม

