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ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการเลือกและการพนจากตําแหนง
ของผูแทนองคกรสาธารณประโยชน ในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๗ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริม การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย
ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในการเลื อ กและการพ น จากตํ า แหน ง ของผู แ ทนองค ก ร
สาธารณประโยชนในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย วาดว ย
หลั กเกณฑแ ละวิธี การในการเลื อ กและการพ น จากตํา แหนง ของผูแ ทนองคก รสาธารณประโยชน
ในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
“ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน” หมายความวา กรรมการในองคกรสาธารณประโยชน
ในเขตจังหวัด ซึ่งไดรับการเสนอชื่อจากองคกรสาธารณประโยชนแหงนั้น
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ขอ ๕ ใหสํานักงานเสนอผูวาราชการจังหวัดออกประกาศใหมีการเลือกกรรมการผูแทน
องคกรสาธารณประโยชน โดยกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ใหองคกรสาธารณประโยชนเสนอชื่อ
ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน ทั้งนี้ ใหกําหนดวัน เวลาในการเสนอชื่อไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันที่ไดมีการประกาศ
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เพื่อประโยชนในการเลือกผูแทนองคกรสาธารณประโยชนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง ใหสํานักงานแจงประกาศตามวรรคหนึ่งเปนหนังสือทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูมีอํานาจลงนาม
ขององคกรสาธารณประโยชนลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน กอ นวัน เวลาเริ่ม ตนที่ใ หมีการเสนอชื่อ
ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน
หนังสือแจงตามวรรคสอง ใหเชิญผูมีอํานาจลงนามขององคกรสาธารณประโยชนหรือผูที่
องคกรสาธารณประโยชนนั้นมอบหมายเขารวมประชุมจํานวนหนึ่งคนเพื่อใชสิทธิเลือกกรรมการผูแทน
องคกรสาธารณประโยชนตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุในประกาศดวย
บุคคลซึ่งไดรับมอบหมายจากองคกรสาธารณประโยชนตามวรรคสาม ตองเปนกรรมการ
ในองคกรสาธารณประโยชนแหงนั้น
ขอ ๖ การเสน อชื่ อ ผู แ ท น อ งค ก รสาธารณ ประโยชน ต าม ข อ ๕ ใ ห อ งค ก ร
สาธารณประโยชนเสนอไดจํานวนองคกรละหนึ่งคน พรอมสงประวัติโดยยอ วิสัยทัศน ประสบการณ
การทํางาน และคํายิน ยอมของบุคคลนั้น ตามแบบที่ปลัดกระทรวงกําหนด สําเนาบัตรประจําตั ว
ประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน โดยสงตอเจาหนาที่ ณ สถานที่ที่ประกาศกําหนด หรือสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับถึงสํานักงาน
ขอ ๗ ใหสํานักงานจัดประชุม องคกรสาธารณประโยชนเพื่อดําเนิน การเลือกผูแ ทนจาก
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อตามวัน เวลา และสถานที่ที่ประกาศกําหนด โดยใหจัดทําเอกสารแสดงชื่อตัว
ชื่อสกุลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อตามลําดับตัวอักษรแจกใหที่ประชุมในวันเลือก
กอ นการเลือ กให ป ระธานที่ ป ระชุม ชี้ แ จงวิ ธี การเลื อ ก ผู ที่ ไ ด รั บ การเสนอชื่อ ต อ งได รั บ
การรับรองจากองคกรสาธารณประโยชนที่มาประชุมอยางนอยสามแหงและใหผูไดรับการเสนอชื่อ
แสดงวิสัยทัศ นตอที่ประชุม การลงคะแนนใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนนวิธีลับ โดยผูแทน
แตละแหงมีสิทธิเลือกผูไดรับการเสนอชื่อไดไมเกินสามคน ใหผูซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับเปนผู
ไดรับการเลือกจากองคกรสาธารณประโยชนที่มาใชสิทธิ ในกรณีที่ผลการเลือกปรากฏวาไดรับคะแนน
เสียงเทากันในอันดับทาย ใหมีการเลือกในรอบตอไปจนกวาจะไดขอยุติหรือจะใชวิธีการจับฉลาก ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับมติที่ประชุม
ผูซึ่งไดรับการเลือกดวยคะแนนสูงสุดเปนลําดับหนึ่ง ลําดับสอง และลําดับสาม จะไดรับการ
เสนอชื่อจากสํานักงานตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชน
ในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
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ใหขึ้น บัญชีสํารองผูซึ่งไดคะแนนลําดับรองลงไปตามลําดับไวเปน จํานวนไมเกิน หนึ่งเทา
ของผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อตามวรรคสาม
ขอ ๘ กรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
กรรมการผู แ ทนองคก รสาธารณประโยชน ซึ่งพ น จากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้ ง
อีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ขอ ๙ ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูแทนองคกรสาธารณประโยชนตอง
(ก) มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไมนอยกวายี่สิบหาปบริบูรณ
(๓) เปนกรรมการในองคกรสาธารณประโยชนในเขตจังหวัด
(ข) ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
(๒) เปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวน แตใ นความผิด
อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๑๐ นอกจากการพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระตามข อ ๘ กรรมการผู แ ทนองค ก ร
สาธารณประโยชน พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ผูวาราชการจังหวัดใหออก เพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๙ ยกเวนขอ ๙ (ข) (๑)
กรณีขาดคุณสมบัติตามขอ ๙ (ก) (๓) หากผูนั้น ไดเขาดํารงตําแหนงในองคกรที่เสนอชื่อ
ภายในเกาสิบวัน ไมถือวาขาดคุณสมบัติตามระเบียบนี้
ขอ ๑๑ ในกรณี ที่ กรรมการผูแ ทนองค กรสาธารณประโยชนพ น จากตํา แหนง ก อนครบ
กําหนดวาระ ให สํา นัก งานเสนอผู วา ราชการจั งหวั ดแตงตั้ งบุ คคลซึ่ง ขึ้น บัญชี ตามขอ ๗ วรรคสี่
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ตามลํ าดั บ เปน กรรมการแทนและให ผูซึ่ งไดรั บแตง ตั้ง อยู ใ นตํา แหน งเทา กับ วาระที่เ หลื ออยูข อง
กรรมการซึ่งตนแทน
ขอ ๑๒ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการตามระเบียบนี้
และวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหา หรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ชวรัตน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

