
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารสรรหาและพิจารณาคัดเลอืกผู้ทรงคุณวฒุิ 

ในคณะกรรมการบรหิารกองทุนส่งเสริมการจดัสวัสดิการสังคม 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  เพ่ือให้ขั้นตอนและวิธีการเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัตสิ่งเสริมการจัดสวัสดกิารสงัคม   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   จึงออกประกาศ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   เรื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  ลงวันที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“ผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสรมิ  

การจัดสวัสดิการสังคม  ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติแต่งตั้ง   
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
“คณะกรรมการสรรหา”  หมายความว่า  คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแต่งตั้ง 
“กรรมการสรรหา”  หมายความว่า  กรรมการสรรหาในคณะกรรมการสรรหา 
“ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์”  หมายความว่า  กรรมการในองค์กรสาธารณประโยชน์ 

ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งนั้น 
ข้อ ๕ ผู้ทรงคุณวุฒิมีจ านวนห้าคน  ในจ านวนนี้จะต้องเป็นผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์

อย่างน้อยสองคน  และเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งคน 
ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแต่งตั้ง  

ประกอบด้วย  รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
มอบหมายเป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนส านักงบประมาณ  ผู้แทนส านักพัฒนาสังคม   

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๔



กรุงเทพมหานคร  ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ผู้แทนสมาคม
สภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมไทย  (สสสท.)  ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน)  ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์  และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน  ซึ่งเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ   ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือประเภทละหนึ่งคน   
เป็นกรรมการสรรหา 

กรรมการสรรหาประเภทผู้แทนองค์กรตามวรรคหนึ่งต้องไม่สังกัดหรือมีที่มาจากองค์กรเดียวกัน 
ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการ  

สรรหาและเลขานุการ 
ข้อ 7 การประชุมคณะกรรมการสรรหา  ต้องมีกรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจ านวนกรรมการสรรหาทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการสรรหาคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง   

ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
ข้อ 8 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คุณสมบัติ  ดังนี้ 
 (ก) มีสัญชาติไทย 
 (ข) อายุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
 (ค) เป็นผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์หรือผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ตามที่ระบุในข้อ  ๕  หรือเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวกับงาน 
ด้านสวัสดิการสังคม  เศรษฐศาสตร์  กฎหมาย  หรือการเงินการบัญชี  ไม่น้อยกว่า  ๒  ปี 

(๒) ลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 
 (ก) เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
 (ข) เป็นคนวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (ค) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (ง) เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก   
ข้อ 9 การด าเนินการสรรหามีวิธีการ  ดังนี้ 
(๑) ประกาศรับสมัครเป็นการทั่วไป  ทั้งนี้   ให้ส านักงานเสนออธิบดีกรมพัฒนาสังคม 

และสวัสดิการ  ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๘  โดยเผยแพร่
ประกาศผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น  เว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  และกระทรวงการพัฒนาสังคม 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๔



และความมั่นคงของมนษุย์  แจ้งเป็นหนังสือไปยังส านกังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวดั   
และส านักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร  โดยให้สมัครด้วยตนเอง  หรือวิธีการอื่นตามที่ประกาศก าหนด   

(2) ในกรณีผู้สมัคร  ตาม  (๑)  ไม่มีผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์  ผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านสวัสดิการสังคม  เศรษฐศาสตร์  กฎหมาย  การเงินการบัญชี   
หรือมีแต่ไม่ครบถ้วน  ให้กรรมการสรรหาคนหนึ่งคนใด  สรรหาหรือเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อเข้าร่วม 

(3) ให้ส านักงานรวบรวมและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ   พร้อมข้อมูล 
รายละเอียดเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาภายในสามสิบวันท าการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา 
ที่ก าหนดให้เสนอชื่อตาม  (๑) 

(4) ให้คณะกรรมการสรรหาประชุมพิจารณาเพ่ือสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนไม่เกินยี่สิบคน  โดยต้องเป็นผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์อย่างน้อยสองคนแต่ไม่เกินแปดคน  
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสี่คน  และบุคคลที่กรรมการสรรหาเสนอ 
ไม่เกินสี่คน  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเปน็ผู้ทรงคุณวฒุใิห้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
สรรหาก าหนด 

ให้คณะกรรมการสรรหามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจนได้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ครบจ านวนตามที่กฎหมายก าหนด 

(5) ให้ส านักงานจัดท าบญัชีรายชื่อบคุคลที่ได้รบัการสรรหาตาม  (๔)  เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 

(๖) ให้ส านักงานจัดท าบัญชีรายชื่อบุคคลผู้ซึ่งไม่ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยแยกตามประเภท  ทั้งนี้   หากปรากฏว่าบุคคลในบัญชีรายชื่อบุคคลใดขาดคุณสมบัติและ 
มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๘  ให้ถือว่าบุคคลนั้นพ้นจากบัญชีรายชื่อบุคคลผู้ซึ่งไม่ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้ง 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

บัญชีรายชื่อให้มีอายุเท่ากับวาระของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ข้อ ๑๐ ในกรณีผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้ส านักงานเสนอรายชื่อบุคคล

ตามข้อ  ๙  (๖)  ในประเภทเดียวกับต าแหน่งที่ว่าง  เพ่ือให้คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ 
สังคมแห่งชาติพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งต่อไป  โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระ 
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เหลืออยู่ 

ข้อ ๑๑ ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  รักษาการตามประกาศนี้และให้มีอ านาจ
วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้   

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  3  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

จุติ  ไกรฤกษ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๔


