หลักเกณฑ์ และเงือนไขอืนในการดําเนินงาน
ตามโครงการส่ งเสริมการจัดสวัสดิการสั งคม
-------------------------------โดยทีความหมายของสวัสดิการสังคมตามมาตรา ๓ แห่ งพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แก่ ระบบการจัดบริ การทางสังคมเกียวกับการป้ องกัน การแก้ไขปั ญหา
การพัฒนาและการส่ งเสริ มความมัน คงทางสังคม เพือตอบสนองความจําเป็ นขั/นพื/นฐานของประชาชน ให้มี
คุณภาพชี วิต และพึงตนเองได้อย่างทัว ถึง เหมาะสม เป็ นธรรม และให้เป็ นไปตามมาตรฐานทั/งทางด้าน
การศึกษา สุ ขภาพอนามัย ทีอยู่อาศัย การทํางานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรมและ
บริ การทางสังคมทัว ไป โดยคํานึงถึงศักดิ:ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ ทีประชาชนจะต้องได้รับ และมีส่วนร่ วม
ในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ และเพือให้กองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมสามารถเป็ นกลไก
สํา คัญในการดู แลกลุ่ม เป้ าหมายและผูด้ ้อยโอกาสในสัง คม รวมทั/ง สนับ สนุ นให้มีก ารแก้ไ ขปั ญหาเชิ ง
ประเด็นเกียวกับการจัดสวัสดิการสังคมหรื อการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม เช่น ความยากจน การ
ลดละเลิกอบายมุข การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคส่ วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดสวัสดิการสังคม
โดยเฉพาะในระดับพื/นที เป็ นต้น
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๗(๔) แห่ งระเบียบคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การ
สังคมแห่งชาติวา่ ด้วยการพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงิน การรายงานสถานะการเงินและการบริ หารกองทุน และ
การควบคุมการใช้จ่ายเงินของกองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมการส่ งเสริ ม
การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ จึงได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และเงือนไขอืนในการดําเนินงานโครงการส่ งเสริ ม
การจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คม เพื อ ใช้ เ ฉพาะการดํา เนิ น งานที ก ระจายอํา นาจการบริ หารกองทุ น ให้ แ ก่
คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ดังต่อไปนี/
ข้ อ ๑ หลักเกณฑ์น/ ี เรี ยกว่า หลักเกณฑ์และเงื อนไขในการดําเนิ นงานโครงการส่ งเสริ ม
การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550
ข้ อ ๒ หลักเกณฑ์น/ ีให้ใช้บงั คับตั/งแต่วนั ประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ ๓ หลักการของโครงการ โดยมุ่งเน้นการกระจายลงพื/นที การเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
ครอบคลุ มประเด็นปั ญหาและภารกิ จ รวมทั/งให้ความสําคัญกับการบูรณาการงานและการมีส่วนร่ วมทุก
ระดับ คือ
(๑) กระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการกองทุนสู่ ภูมิภาคและท้องถิน
(๒) ให้ภาคส่ วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน
(๓) ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานในระดับพื/นทีตาํ บล เทศบาล
(๔) อาศัยกระบวนการมีส่วนร่ วมและความเห็นของภาคประชาสังคมในระดับพื/นที

-๒(๕) ดําเนินงานกองทุนเชิ งรุ ก โดยใช้กองทุนเป็ นเครื องมือในการแก้ไขปั ญหาสังคม การ
พัฒ นาสัง คมและการจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คม การบู รณาการงานและคํา นึ ง ถึ ง ความสอดคล้อ งกับ นโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนระดับต่าง ๆ รวมทั/งแผนของท้องถินและชุมชน
ข้ อ ๔ ให้คณะกรรมการบริ หารกองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมพิจารณา แต่งตั/ง
คณะอนุกรรมการบริ หารกองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมในระดับจังหวัด โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่ วม
จากทุกภาคส่ วน
ข้ อ ๕ ให้คณะกรรมการบริ หารกองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมพิจารณา การมอบ
อํานาจให้คณะอนุ กรรมการบริ หารกองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัดปฏิบตั ิหน้าทีแทน
คณะกรรมการบริ หารกองทุน โดยมีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินเพือสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม
ตามวงเงินและเงือนไขทีคณะกรรมการบริ หารกองทุนกําหนด
ข้ อ ๖ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนให้จงั หวัด
(๑) ให้ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ฯ พิ จ ารณาจัด สรรลงพื/ น ที โ ดยคํา นึ ง ถึ ง จํา นวน
ประชากรและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน จัดสรรเฉลียตามวงเงินทีมีในแต่ละปี
(๒) วงเงิ น ที จ ัด สรร โดยร้ อ ยละ ๒๕ ใช้ สํ า หรั บ ส่ ว นกลางเพื อ สนั บ สนุ น งานเชิ ง
กลุ่มเป้ าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุ คนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส เป็ นต้น และงานเชิงประเด็น เช่น การลดละ
เลิ กอบายมุข ความยากจน สตรี ครอบครัว สื อมวลชน การส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ ความเข้มแข็งของ
องค์กร เป็ นต้น ส่ วนอี กร้ อยละ ๗๕ สนับ สนุ นงานเชิ งพื/นที (องค์การบริ หารส่ วนตํา บล เทศบาล) ใน
จํา นวนดัง กล่ า วให้แบ่ ง วงเงิ น ออกมาวงเงิ น ร้ อ ยละ ๒๕ สํา หรั บ ภารกิ จ ของจัง หวัด ในการทํา งานเชิ ง
กลุ่ ม เป้ าหมายหรื อ เชิ ง ประเด็ น ทั/ง ในส่ ว นของการจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คมหรื อ การปฏิ บ ัติ ง านด้า นการจัด
สวัสดิการสังคม และอีกร้อยละ ๗๕ สําหรับการดําเนินงานในระดับเทศบาลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ทั/งนี/คณะกรรมการบริ หารกองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมอาจพิจารณาเปลียนแปลง
วงเงินจัดสรรให้จงั หวัดตามความเหมาะสมได้
ข้ อ ๗ เงือนไขการเสนอโครงการ
(๑) โครงการทีเสนอขอต้องคํานึงถึงนโยบาย มาตรการ ยุทธศาสตร์ แผนระดับชาติ ระดับ
จังหวัด แผนของท้องถินและชุ มชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่ งเสริ มคุณธรรม การป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาการลดละเลิกอบายมุข และการแก้ไขปัญหาความยากจน
(๒) วิธีการดําเนินงานโครงการในระดับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
(ก) ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถินประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ในพื/นทีเพือจัดทํา
โครงการ
(ข) ส่ งเสริ มให้เกิดการบูรณาการโครงการทีเสนอขอจากกลไกด้านสวัสดิการสังคมที
มีอยูใ่ นระดับตําบลและท้องถิน และอาศัยกระบวนการประชาคมให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการให้ความคิดเห็น

-๓(ค) ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถินพิจารณาสมทบงบประมาณในการดําเนินงานตาม
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
ข้ อ ๘ คณะอนุ กรรมการบริ หารกองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ ก ารสังคมจังหวัดอาจตั/ง
คณะทํางานหรื อมอบหมายให้บุคคล สถาบัน หรื อองค์กรทีเกี ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการกลัน กรอง
โครงการได้
ข้ อ ๙ ในกรณี คณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคมจังหวัดหรื อคณะอนุ กรรมการ
บริ ห ารกองทุ นส่ ง เสริ ม การจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คมจัง หวัด จัด ให้มี ก ารระดมทุ น เข้า กองทุ น ส่ ง เสริ ม การจัด
สวัส ดิ ก ารสัง คม ให้ถื อว่า เป็ นวงเงิ นค่าใช้จ่า ยในการจัดสวัส ดิ ก ารสัง คมหรื อการปฏิ บ ตั ิง านด้านการจัด
สวัสดิการสังคมของจังหวัดนั/นก็ได้
ข้ อ ๑๐ การบริ หารจัดการ
(๑) ให้คณะอนุ กรรมการบริ หารกองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดประสาน
นโยบาย แผนและทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมกับคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
เพือประกอบในการพิจารณาอนุมตั ิโครงการ
(๒) ให้คณะอนุ กรรมการบริ หารกองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิจารณา
อนุมตั ิจา่ ยเงินงบประมาณตามวงเงินทีได้รับจัดสรรเพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการบริ หารกองทุนตามความจําเป็ น
ประกาศ ณ วันที ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ปรี ดิยาธร เทวกุล
(หม่อมราชวงศ์ ปรี ดิยาธร เทวกุล)
ประธานกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

