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                   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญตัิข้ึนไวโดยคําแนะนําและยนิยอม

ของรัฐสภาดังตอไปนี ้
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตนิีเ้รียกวา “พระราชบัญญตัิสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิีใ้หใชบังคบัเมือ่พนกําหนดหนึ่งรอยแปดสบิวันนบัแตวัน 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัินี ้
“สวัสดิการสังคม” หมายความวา ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการ

ปองกัน การแกไขปญหา การพัฒนา และการสงเสริมความมั่นคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความ

จําเปนขั้นพืน้ฐานของประชาชน ใหมคีุณภาพชีวิตทีด่ีและพ่ึงตนเองไดอยางทั่วถึง เหมาะสมเปนธรรม 

และใหเปนไปตามมาตรฐาน ทั้งทางดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การทาํงาน และการมี

รายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป โดยคํานึงถึงศักดิศ์รีความเปน

มนุษย สิทธิทีป่ระชาชนจะตองไดรับ และการมีสวนรวมในการจดัสวัสดิการสังคมทกุระดับ 
“การจัดสวัสดกิารสังคม” หมายความวา การจัดบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐาน

ที่คณะกรรมการกําหนด 
“ผูรับบริการสวัสดิการสังคม” หมายความวา บคุคลหรือกลุมบุคคลซึ่งอยูในสภาวะ

ยากลําบากหรือที่จําตองไดรับความชวยเหลือ เชน เด็ก เยาวชน คนชรา ผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพล

ภาพ ผูดอยโอกาส ผูถูกละเมิดทางเพศ หรือกลุมบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
“องคการสวัสดิการสังคม” หมายความวา หนวยงานของรัฐที่ดําเนินงานดานการจัด

สวัสดิการสังคมและองคกรสาธารณประโยชน 



“องคกรสาธารณประโยชน” หมายความวา องคกรภาคเอกชนที่ไดรับการรับรองให
ดําเนนิงานดานการจัดสวัสดกิารสังคมตามพระราชบัญญตัินี ้

“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

แหงชาต ิ
“นักสังคมสงเคราะห” หมายความวา ผูซึง่ปฏิบัติงานดานการจดัสวัสดิการสังคมที่

สําเร็จการศึกษาไมต่าํกวาปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะหศาสตรหรือที่ผานการฝกอบรมดานสงัคม

สงเคราะหตามมาตรฐานทีค่ณะกรรมการกําหนดหรือที่มีคุณสมบัตติามที่คณะกรรมการกําหนด โดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
“อาสาสมัคร” หมายความวา ผูซึ่งอาสาชวยปฏิบัติงานดานการจดัสวัสดิการสังคมใน

องคการสวัสดกิารสังคม 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาต ิ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

แหงชาต ิ
“คณะกรรมการประเมินผล” หมายความวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานของกองทุน 
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคมแหงชาต ิ
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญตัินี ้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย 

 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยรักษาการตามพระราชบญัญัตนิี ้
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยมีอํานาจแตงตัง้

พนักงานเจาหนาที่ กับออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัินี ้
ระเบียบนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 
 
 
 



หมวด ๑ 
แนวการจดัสวัสดิการสังคม 

   
 

                   มาตรา ๕  ในการจัดสวัสดกิารสังคมขององคการสวัสดกิารสังคมใหแกผูรับบริการ

สวัสดิการสังคม ใหคาํนึงถึงเร่ือง ดังตอไปนี้ 
(๑) สาขาตางๆ ที่จะดาํเนนิการตามความจําเปนและเหมาะสม เชน การบริการทาง

สังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศยั การฝกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการและ

กระบวนการยตุิธรรม เปนตน 
(๒) ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการดําเนนิการ เชน การสงเสริมการพัฒนา 

การสงเคราะห การคุมครอง การปองกัน การแกไข และการบําบัดฟนฟู เปนตน 
ในการจดัสวัสดิการสังคมตามวรรคหนึ่ง ใหมีการสงเสริมและสนับสนนุใหบคุคล

ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองคกรอื่นไดมีสวน

รวมดวย 
 
มาตรา ๖  ในการจัดสวัสดิการสงัคม ใหเปนไปตามมาตรฐานการจดัสวัสดิการสังคม

ที่คณะกรรมการกําหนด  
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาต ิ

   
 
มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคมแหงชาต”ิ เรียกโดยยอวา “ก.ส.ค.” ประกอบดวย 
(๑) นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนรอง

ประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
(๓) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากบคุคลตาม (๕) เปน

รองประธานกรรมการคนที่สอง 
(๔) ปลัดสาํนกันายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 



(๕) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนแปดคน 
(๖) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนแปดคน 
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูอํานวยการแตงตั้งขาราชการใน

สํานักงานเปนผูชวยเลขานุการ 
การแตงตั้งกรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งองคกร

สาธารณประโยชนไดเลือกกันเอง และการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไมเปน

ขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจาํ พนักงานหรอืลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอดุมศึกษาของรัฐโดย

ผูทรงคุณวุฒติองเปนผูซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณที่เก่ียวของกับงานดาน

การจัดสวัสดิการสังคม ดานสุขภาพอนามยั ดานการศึกษา และดานกฎหมาย อยางนอยดานละหนึ่ง

คน 
หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกร

สาธารณประโยชน ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๘  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตาํแหนงคราวละสองป

กรรมการซี่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
 
มาตรา ๙  นอกจากการพนจากตาํแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซึ่ง

คณะรัฐมนตรแีตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดใหจาํคุก 
 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระให

คณะรัฐมนตรแีตงตั้งกรรมการจากบคุคลในประเภทเดียวกันตามมาตรา ๗ เปนกรรมการแทน และ

ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตาํแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 
 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งดํารงตาํแหนงครบวาระแลว 

ใหกรรมการซึ่งพนจากตาํแหนงปฏิบัติหนาทีต่อไปจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม 
 



มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมคราวใดถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในทีป่ระชุม ถาประธานกรรมการและรอง

ประธานกรรมการคนที่หนึ่งไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการ

คนที่สองเปนประธานในทีป่ระชุม  ถาประธานกรรมและรองประธานกรรมการทั้งสองคนไมอยูในที่

ประชุมหรือไมสามารถปฏบิัติหนาทีไ่ด ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน

ในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้

ขาด 
 
มาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอแนะและใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการจัดสวัสดิการ

สังคมและการสงเสริมใหมีการจัดสวัสดิการสังคมอยางเปนระบบ ทั่วถึง และตอเนือ่ง 
(๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับ หรือมติ

คณะรัฐมนตรทีี่เก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
(๓) เสนอแผนพัฒนางานสวสัดิการสังคมตอคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติเปนแผนแมบท 
(๔) ใหความเห็นชอบแผนงานและโครงการตางๆ ในการจัดสวัสดิการสังคมที่เสนอ

ตอคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตนิี ้
(๕) กําหนดบคุคลหรือกลุมบุคคลเปาหมาย สาขา ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการใน

การจัดสวัสดิการสังคม 
(๖) กําหนดมาตรฐานการจดัสวัสดิการสังคม 
(๗) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานการปฏบิัตงิานดานการจดัสวัสดิการ

สังคมขององคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห และอาสาสมัคร 
(๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการประสานงานดานการจดัสวัสดิการสังคม 
(๙) วางระเบียบเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนนุการจดัสวัสดิการสังคม 
(๑๐) วางระเบยีบเกี่ยวกับการควบคุมดแูลการใชจายเงินของกองทุนใหเปนไปตาม

พระราชบัญญตัินี ้
(๑๑) วางระเบยีบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลัง

ตามมาตรา ๒๙ (๑) 
(๑๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนมุัติการจายเงนิเพื่อสนับสนนุองคการ

สวัสดิการสังคมในการจดัสวสัดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรา 

๒๙ (๒) 



(๑๓) วางระเบยีบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบรหิารกองทุนตามมาตรา ๒๙ (๓) 
(๑๔) วางระเบียบการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจดัหาผลประโยชน 

และการจัดการของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๓๐ 
(๑๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขในการยื่นคาํขอและการรับรองเปน

องคกรสาธารณประโยชนตามมาตรา ๓๔ 
(๑๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการกํากับดแูลและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกร

สาธารณประโยชนเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัตนิี ้
(๑๗) กําหนดมาตรฐานในการฝกอบรมดานสังคมสงเคราะห รวมทัง้กําหนด

คุณสมบัติสําหรับผูซึ่งปฏิบตังิานดานการจดัสวัสดิการสังคมเพื่อเปนนกัสังคมสงเคราะหตาม

พระราชบัญญตัินี ้
(๑๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนนุในดานวิชาการและการพัฒนา

บุคลากรใหแกนักสังคมสงเคราะห อาสาสมัคร ตามมาตรา ๓๕ (๒) 
(๑๙) วางระเบยีบเกี่ยวกับการคืนเงินอุดหนุนที่องคกรสาธารณประโยชนไดรับไปตาม

มาตรา ๔๐ 
(๒๐) วางระเบียบอื่นที่เก่ียวของเพ่ือปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัตนิี้ รวมทั้ง

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตนิี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัตใิหเปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ทั้งนี้ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตาม (๓) (๕) (๖) และ (๙) ใหคํานึงถึง

หลักการและแนวทางการมีสวนรวมหรือบทบาทในการจดัสวัสดิการสังคมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนาและองคกรอื่น รวมทั้งหนวยงานของรัฐและ

ภาคเอกชนดวย 
แผนพฒันาสวัสดิการสังคมตาม (๓) ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติเปนแผนแมบทแลว

ขอกําหนดตาม (๕) (๖) (๑๕) (๑๗) และระเบียบที่ไดวางขึ้นตาม (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๒) (๑๓) (๑๔) 
(๑๖) (๑๘) (๑๙) (๒๐) รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการบรหิารกองทุนตาม (๑๑) ซึ่งกระทรวงการคลังได
เห็นชอบนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
มาตรา ๑๔  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่

แทนคณะกรรมการหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ใหนําบทบญัญัติมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย

อนุโลม  
 
มาตรา ๑๕  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ

เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ก.ส.ค.” ในสํานักงานปลดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยและใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้



(๑) จัดทําแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมเสนอตอคณะกรรมการ 
(๒) รวบรวมขอมูล ศึกษา วจิัยและพัฒนา เก่ียวกับงานสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม 
(๓) เปนศูนยกลาง ประสานงาน เผยแพร และประชาสัมพันธ งานหรือกิจกรรม

เก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
(๔) รวมมือและประสานงานกับราชการบรหิารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

ราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และองคการสวัสดิการสังคม ตลอดจนองคกรอื่นในการจดั

สวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญตัินีแ้ละกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 
(๕) ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัตติามแผนพฒันางานสวัสดิการสังคมของ

องคการสวัสดกิารสังคมแลวรายงานตอคณะกรรมการ 
(๖) ดาํเนินการและสนับสนนุใหมีการปฏบิัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมของ

องคการสวัสดกิารสังคม นักสังคมสงเคราะห และอาสาสมัคร ใหเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ

กําหนด รวมทั้งดําเนนิการเพื่อใหมีการพัฒนามาตรฐานดงักลาวใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม 
(๗) ใหการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจดัสวัสดิการสังคมขององคการ

สวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห และอาสาสมัคร ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๘) กํากับดูแลและตรวจสอบการดาํเนนิงานขององคกรสาธารณประโยชนใหเปนไป

ตามพระราชบญัญัตนิี้และตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๙) จัดทําทะเบียนกลางเกี่ยวกับองคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห

อาสาสมัคร และผูรับบริการสวัสดิการสังคม 
(๑๐) จัดฝกอบรมนักสังคมสงเคราะหและอาสาสมัคร 
(๑๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุน

คณะกรรมการประเมินผล และคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแตงตั้ง 
(๑๒) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๖  ในการปฏิบตัิหนาทีต่ามพระราชบัญญัตนิี้ใหกรรมการ กรรมการสงเสริม

การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด กรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร กรรมการ

ประเมินผล กรรมการบริหารกองทุนและอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชมุ คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชา

ที่พัก และคาใชจายอยางอ่ืน ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 



หมวด ๓ 
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด 

   
 
มาตรา ๑๗  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเรียกโดยยอวา 

“ก.ส.จ.” ประกอบดวย  
(๑) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ 
(๒) รองผูวาราชการจังหวัด ซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนรองประธาน

กรรมการคนที่หนึ่ง 
(๓) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากบุคคลตาม (๖) 

เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(๔) ปลัดจังหวดั แรงงานจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดจํานวนหนึง่คน 
(๕) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง

จํานวนสามคน 
(๖) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนในเขตจังหวัด ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง

จํานวนสามคน 
(๗) ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจํานวนสามคน 
ใหพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ และใหพัฒนา

สังคมและสวัสดิการจังหวัดแตงตั้งขาราชการในสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเปน

ผูชวยเลขานุการ 
การแตงตั้งกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูแทนองคกร

สาธารณประโยชน ใหแตงตัง้จากบุคคลซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือองคกรสาธารณประโยชน

ในจังหวัดนั้นไดเลือกมา แลวแตกรณี และการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่ง

ไมเปนขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนกังานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอดุมศึกษาของรัฐ

โดยผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณที่เก่ียวของกับงาน

ดานสวัสดิการสังคมอยางนอยหนึ่งคน 
หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและองคกรสาธารณประโยชน ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๑๘  ใหนําบทบัญญตัิมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 

และมาตรา ๑๔ มาใชบังคบักับการดาํรงตาํแหนง การพนจากตําแหนง การประชุมและการแตงตัง้

คณะอนุกรรมการของ ก.ส.จ. โดยอนโุลม 



 
มาตรา ๑๙  ให ก.ส.จ. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดตอ

คณะกรรมการ 
(๒) สงเสริม และสนับสนนุใหหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน

การจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด 
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน ทัง้

ในดานขอมูล ทรัพยากร และการปฏิบตัิงานในการจัดสวสัดิการสังคมของจังหวัด 
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดใหสอดคลองกับระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 
(๕) กํากบัดูแลหรือสงเสริมและใหความเหน็ชอบแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการ

จัดสวัสดิการสังคมในเขตพืน้ที่ของจังหวัดเพื่อใหเปนไปตามแผนการจัดสวัสดิการสังคม 
(๖) ปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๐  ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดรับผดิชอบในงานธุรการ

ของ ก.ส.จ. และใหมีอํานาจหนาที่ภายในเขตพื้นที่ของจังหวัด ดังตอไปนี ้
(๑) จัดทําแผนการจัดสวัสดกิารสังคมเสนอตอ ก.ส.จ. 
(๒) รวบรวมขอมูล สถิติ แผนงาน และโครงการ เก่ียวกับการจัดสวัสดกิารสังคม 
(๓) เปนศูนยกลาง ประสานงาน เผยแพร และประชาสัมพันธ งานหรือกิจกรรม

เก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
(๔) รวมมือและประสานงานกับราชการบรหิารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

ราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และองคการสวัสดิการสังคม ตลอดจนองคกรอื่นในการจดั

สวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญตัินีแ้ละกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 
(๕) ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดสวัสดิการสังคมของ

องคการสวัสดกิารสังคมแลวรายงานตอ ก.ส.จ. 
(๖) สงเสริมและสนับสนนุองคการสวัสดิการสังคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ชุมชน และองคกรอื่นใหมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม 
(๗) กํากับดแูลและตรวจสอบการดาํเนนิงานขององคกรสาธารณประโยชนตาม

พระราชบัญญตัินี ้
(๘) จัดทําทะเบียนเกี่ยวกับองคการสวัสดกิารสังคม นักสังคมสงเคราะห อาสาสมคัร 

และผูรับบริการสวัสดิการสังคม 
(๙) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.ส.จ. มอบหมาย 
 



มาตรา ๒๑  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครเรียก

โดยยอวา “ก.ส.ก.” ประกอบดวย 
(๑) ผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานครเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
(๓) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจาก

บุคคลตาม (๕) เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(๔) ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ผูแทน

กระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแทนกระทรวงศึกษาธกิาร ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข 

ผูแทนกรมพฒันาสังคมและสวัสดิการ 
(๕) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครแตงตั้งจาํนวนหกคน 
(๖) ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจํานวนหกคน 
ใหผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการและเลขานุการ

และใหผูอํานวยการสํานักสวสัดิการสังคมกรุงเทพมหานคร แตงตั้งขาราชการในสํานักสวัสดิการสงัคม

กรุงเทพมหานคร เปนผูชวยเลขานุการ 
การแตงตั้งกรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งองคกร

สาธารณประโยชนไดเลือกมา และการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแตงตั้งจากบคุคลซึ่งไมเปน

ขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจาํ พนักงานหรอืลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอดุมศึกษาของรัฐ โดย

ผูทรงคุณวุฒติองเปนผูซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณที่เก่ียวของกับงานดาน

สวัสดิการสังคมอยางนอยหนึ่งคน 
หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกร

สาธารณประโยชนใหเปนไปตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๒๒  ใหนําบทบัญญตัิมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 

และมาตรา ๑๔ มาใชบังคบักับการดาํรงตาํแหนง การพนจากตําแหนง การประชุม และการแตงตัง้

คณะอนุกรรมการของ ก.ส.ก. โดยอนโุลม 
 
มาตรา ๒๓  ให ก.ส.ก. มีอํานาจหนาทีต่ามมาตรา ๑๙ และใหสํานักสวัสดิการสังคม

กรุงเทพมหานคร มีหนาที่รับผดิชอบในงานธุรการของ ก.ส.ก. และใหมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๒๐ 

ทั้งนี้ ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 



 
หมวด ๔ 

กองทุนสงเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม 
   

 
มาตรา ๒๔  ใหจัดตั้งกองทนุขึ้นกองทุนหนึ่งในสาํนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย เรียกวา “กองทุนสงเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม” เพ่ือเปนทุนใช
จายในการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบญัญัตนิี ้

 
มาตรา ๒๕  กองทุนประกอบดวย 
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 
(๒) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 
(๔) เงินอุดหนนุจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายหรือโดย

นิติกรรมอื่น 
(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรอืทรัพยสินของกองทุน 
 
มาตรา ๒๖  เงินและดอกผลตามมาตรา ๒๕ ไมตองนาํสงกระทรวงการคลังเปน

รายไดแผนดนิ 
 
มาตรา ๒๗  ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
(๑) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนประธานกรรมการ 
(๒) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปนรองประธานกรรมการ 
(๓) ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนกรุงเทพมหานคร 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวนหาคน ในจาํนวนนี้จะตองเปนผูแทน

องคกรสาธารณประโยชนอยางนอยสองคน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางนอยหนึ่งคน 
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามที่

รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 
 



มาตรา ๒๘  ใหนําบทบัญญตัิมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 

และมาตรา ๑๔ มาใชบังคบักับการดาํรงตาํแหนง การพนจากตําแหนง การประชุม และการแตงตัง้

คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๙  ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบทีค่ณะกรรมการกําหนด 
(๒) พิจารณาอนมุัติการจายเงินเพื่อสนับสนุนองคการสวัสดิการสังคมในการจัด

สวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๓๐  การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชนและ

การจัดการกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๓๑  ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน

จํานวนเจด็คน ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซึ่ง

คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรูความสามารถและประสบการณ

ดานการเงิน การจัดสวัสดิการสังคม และการประเมินผล ซึ่งในจาํนวนนี้จะตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญ

ดานการประเมินผลจํานวนสองคน และใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ 
ใหนํามาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคบักับ

กรรมการประเมินผลและการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลดวยโดยอนโุลม 
 
มาตรา ๓๒  คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจหนาที ่ดังตอไปนี ้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนนิงานของกองทุน 
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ 
ใหคณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของกับ

กองทุนจากบคุคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผลได 
 
มาตรา ๓๓  ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทาํงบดลุและบัญชีทาํการสงผูสอบ

บัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนบัแตวนัสิ้นปบญัชีทุกป 
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิเปนผูสอบบญัชีของกองทุนทุกรอบปแลวทํา

รายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการภายใน

หนึ่งรอยหาสิบวันนบัแตวันสิ้นปบญัชีเพ่ือคณะกรรมการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 



รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือ

นําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ และจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๕ 
องคกรสาธารณประโยชน 

   
 

มาตรา ๓๔  มลูนิธิ หรือสมาคมที่มีวัตถุประสงคในการจดัสวัสดิการสังคมหรือ

องคกรภาคเอกชนที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด

อาจยื่นคาํขอตอคณะกรรมการใหรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนได 
การยื่นคําขอและการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนตามวรรคหนึ่งใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
ในการรับรององคกรสาธารณประโยชนนัน้คณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไขใดๆ ให

องคกรสาธารณประโยชนถือปฏิบัตดิวยกไ็ด 
เม่ือมกีารรับรองใหองคกรใดเปนองคกรสาธารณประโยชนแลว ใหจดแจงการรับรอง

เปนองคกรสาธารณประโยชนในทะเบียนองคกรสาธารณประโยชน และใหสํานักงานประกาศการ

รับรองในราชกิจจานุเบกษา โดยระบุช่ือองคกรสาธารณประโยชนนั้น 
 
มาตรา ๓๕  องคกรสาธารณประโยชนอาจไดรับการสนบัสนุนในการจดัสวัสดิการ

สังคม ดังตอไปนี ้
(๑) เงินอุดหนนุจากกองทุนตามระเบียบทีค่ณะกรรมการกําหนด 
(๒) การชวยเหลือจากสํานกังานในดานวชิาการและการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ในองคกรสาธารณประโยชนตามความจําเปนและเหมาะสมตามระเบยีบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓) การชวยเหลืออ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๓๖  โครงการที่จะขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนตองมีลักษณะ ดังตอไปนี ้
(๑) เปนโครงการดานการจดัสวัสดิการสังคมที่มีผลตอการปองกัน การแกไขปญหา

และการพัฒนาสังคม 
(๒) เปนโครงการที่ไมขัดตอนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม

และ 
(๓) เปนโครงการที่มีการดําเนินงานมาแลว โดยมีทุนอยูบางสวน หรือเปนโครงการ

ใหม 
 



มาตรา ๓๗  ใหองคกรสาธารณประโยชนที่ไดรับเงินอดุหนุนจากกองทุนตามมาตรา 

๓๕ (๑) จัดทํารายงานการใชจายเงินตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๓๘  ในกรณีที่ปรากฏวาองคกรสาธารณประโยชนใดมีพฤติการณในการจดั

สวัสดิการสังคมที่ไมสุจริต หรือไมปฏิบัตติามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด หรือไมมีผลงาน ตาม

มาตรฐานทีค่ณะกรรมการกําหนด ใหพนกังานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) มีหนังสือแจงใหองคกรสาธารณประโยชนนั้นชี้แจงขอเท็จจริงหรือความเห็นใน

การปฏิบัติงาน หรือสงผูแทนมาชี้แจงหรือใหถอยคํา หรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นมา

ประกอบการพิจารณา 
(๒) มีหนังสือแจงใหบุคคลที่เก่ียวของมาใหถอยคําหรือมีหนังสือช้ีแจงขอเท็จจริงหรือ

ใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอืน่มาประกอบการพิจารณา 
 
มาตรา ๓๙  ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพกิถอนการรับรององคกรสาธารณประโยชน

เม่ือไดรับรายงานจากพนักงานเจาหนาทีใ่นกรณีอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้
(๑) องคกรสาธารณประโยชนใดมีพฤติการณตามมาตรา ๓๘ และพนกังานเจาหนาที่

ไดสอบสวนพฤติการณดังกลาวแลวปรากฏวาองคกรสาธารณประโยชนนั้นไดกระทาํการโดยไมสุจริต

หรือจงใจไมปฏิบัตติามระเบยีบที่คณะกรรมการกําหนด หรือไมมีผลงานตามมาตรฐานที่

คณะกรรมการกําหนด 
(๒) องคกรสาธารณประโยชนใดไดรับรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๓๘ 

(๑) แลวไมปฏิบัตติามโดยไมมีเหตุอันสมควร 
 
มาตรา ๔๐  เมื่อมีการเพิกถอนการรับรององคกรสาธารณประโยชนใด ใหสํานักงาน

ประกาศรายชือ่องคกรสาธารณประโยชนนั้นในราชกิจจานุเบกษา และใหองคกรสาธารณประโยชนที่

ถูกเพิกถอนการรับรองสงเงินอุดหนนุที่ไดรับไปคนืแกสํานักงานตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๔๑  ในวาระเริ่มแรกกอนที่จะมีกรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ (๕) ให

คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๔) และ (๖) เพ่ือทําหนาที่เทาที่จาํเปน
จนกวาจะมีกรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ (๕) 

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งดาํเนินการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

ยื่นคําขอและการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนตามมาตรา ๓๔ ภายในระยะเวลาไมเกิน ๖๐ วัน 

นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๗ (๖) 
 
มาตรา ๔๒  ในวาระเริ่มแรกใหนําบทบญัญัติในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับกบั

คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตามมาตรา ๑๗ คณะกรรมการสงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๑ และคณะกรรมการบริหารกองทุนตามมาตรา ๒๗ 

ดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๓  ในระหวางที่ยังมิไดจดัตั้งสํานกังาน ใหสํานกังานปลดักระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีอํานาจหนาทีต่ามมาตรา ๑๕ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชิณวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
 


