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ค ำน ำ 
 
 

    ชุดคู่มือเตรียมสอบส าหรับต าแหน่งนกัพฒันาสังคม ส านกังานพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์จงัหวดัสงขลา เล่มน้ี ทางสถาบนั THE BEST CENTER และฝ่ายวชิาการ
ของสถาบนัไดเ้รียบเรียงข้ึน เพื่อใหผู้ส้มคัรสอบใชส้ าหรับเตรียมสอบในการสอบแข่งขนัฯในคร้ังน้ี 
 
 
                           ทางสถาบนั THE BEST CENTER ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัจึงไดจ้ดัท าหนงัสือ 
เล่มน้ีข้ึนมา ภายในเล่มประกอบดว้ยทุกส่วนท่ีก าหนดในการสอบ เจาะขอ้สอบทุกส่วน พร้อม 
ค าเฉลยอธิบาย มาจดัท าเป็นหนงัสือชุดน้ีข้ึน เพื่อใหผู้ส้อบไดเ้ตรียมตวัอ่านล่วงหนา้ มีความพร้อม
ในการท าขอ้สอบ 
 
 
                          ทา้ยน้ี คณะผูจ้ดัท าขอขอบคุณทางสถาบนั THE BEST CENTER ท่ีไดใ้หก้าร 
สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการจดัท าตน้ฉบบั ท าใหห้นงัสือเล่มน้ีสามารถส าเร็จข้ึนมาเป็น 
เล่มได ้ พร้อมกนัน้ีคณะผูจ้ดัท าขอนอ้มรับขอ้บกพร่องใดๆ อนัเกิดข้ึนและยนิดีรับบฟังความ 
คิดเห็นจากทุกๆท่าน เพื่อท่ีจะน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

 

 
ขอใหโ้ชคดีในการสอบทุกท่าน 

ฝ่ายวชิาการ 
  สถาบนั The  Best  Center 

www.thebestcenter.com 
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คู่มือเตรียมสอบนกัพฒันาสงัคม ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์จ.สงขลา  1 

------------------------------------------------------------------------------ 

ความรู้เกีย่วกบักระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ประวตัิกระทรวง 
 กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นกระทรวงท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติั
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
 ซ่ึงเป็นกระทรวงภาคสังคมในการท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความ
เสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพและความมัน่คงในชีวติ สถาบนัครอบครัวและชุมชนโดยรวม
ส่วนราชการดา้นนโยบายและการปฏิบติั ประกอบดว้ย 
 -กรมประชาสงเคราะห์ สังกดักระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 
 -ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) 
 -ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) 
 -สังกดัส านกันายกรัฐมนตรี กองพฒันาสตรี เด็ก และเยาวชน กรมการพฒันาชุมชน 
 -การเคหะแห่งชาติ (กคช.) 
 -สังกดักระทรวงมหาดไทย สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) 
 -สังกดักระทรวงการคลงั 
 เป็นส่วนราชการในสังกดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เพื่อเป็นองคก์ารและ
กลไกดา้นสังคมในการบรรลุนโยบายของรัฐบาลท่ีใหป้ระชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี 
ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ และผูสู้งอาย ุมีความมัน่คงในการด ารงชีวติ ใหมี้การพิทกัษแ์ละคุม้ครองสิทธิตามกรอบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 โดยบูรณาการแนวคิด ทิศทาง และการบริหารใหเ้ป็นระบบจากภาคี
ทุกภาคส่วนและทุกระดบั 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
วสัิยทัศน์ 
 -สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ 
พนัธกจิ 
 -พฒันาคนและสังคมใหมี้คุณภาพเตม็ศกัยภาพและมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง 
 -สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพฒันาสังคม 
 -พฒันาองคค์วามรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจดัการดา้นการพฒันาสังคม 
 -จดัระบบสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย เพื่อใหป้ระชาชนมีหลกัประกนัและมีความ
มัน่คงในชีวติ 
ค่านิยมองค์การ 
 -อุทิศตน อาสางาน เอ้ืออาทร อ านวยประโยชน์สุข 
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คู่มือเตรียมสอบนกัพฒันาสงัคม ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์จ.สงขลา  2 

------------------------------------------------------------------------------ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 -พฒันาศกัยภาพคน ครอบครัว ชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็และสร้างระบบท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคนใหมี้
คุณภาพชีวติท่ีดี 
 -สร้างหลกัประกนัทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
 -ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอยา่งเป็นระบบสู่การเป็นหุน้ส่วนทางสังคม 
 -ยกระดบัองคก์รสู่การเป็นผูน้ าทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560 – 2564 
วสัิยทัศน์ 
 -ขบัเคล่ือนและบูรณาการนโยบายและยทุธศาสตร์ในการพฒันาสังคมเพื่อใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
อยา่งทัว่ถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม 
พนัธกจิ 
 -เสนอนโยบาย และยทุธศาสตร์ มาตรการ ดา้นการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยท่ี์สามารถ
สนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
 -บูรณาการการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์และการปฏิบติัเพื่อการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 -พฒันาองคค์วามรู้ วจิยั พฒันา และถ่ายทอดนวตักรรมทางสังคม 
 -เพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางสังคมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมอยา่งฉบัพลนั 
ค่านิยมองค์การ 
 -อุทิศตน อาสางาน เอ้ืออาทร อ านวยประโยชน์สุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 -พฒันาและขบัเคล่ือนนโยบายและยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 -ส่งเสริม สนบัสนุนการบริหารงานดา้นการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยใ์นระดบัพื้นท่ีแบบ
บูรณาการ 
 -บริหารจดัการองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ 
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โครงสร้าง / อ านาจหน้าที่ 

 
 
 
 

ตัว
อย
่าง



คู่มือเตรียมสอบนกัพฒันาสงัคม ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์จ.สงขลา  4 

------------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------ 

ท าเนียบผู้บริหารประจ ากระทรวง 

 
 
 
 

..................................................... 
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------------------------------------------------------------------------------ 

นโยบายกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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------------------------------------------------------------------------------ 

  
 
 

................................................. 
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พระราชบัญญตัิ 
ส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

_________________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เป็นปีท่ี ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้
ประกาศวา่  

โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของรัฐสภา
ดงัต่อไปน้ี  

มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม พ.ศ. 
๒๕๔๖”  

มาตรา ๒[๑]  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญติัน้ี 

“สวสัดิการสังคม”  หมายความวา่ ระบบการจดับริการทางสังคมซ่ึงเก่ียวกบัการป้องกนั การแกไ้ข
ปัญหา การพฒันา และการส่งเสริมความมัน่คงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน ให้
มีคุณภาพชีวติท่ีดีและพึ่งตนเองไดอ้ยา่งทัว่ถึง เหมาะสม เป็นธรรม และใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางดา้น
การศึกษา สุขภาพอนามยั ท่ีอยูอ่าศยั การท างาน และการมีรายได ้นนัทนาการ กระบวนการยติุธรรม และบริการ
ทางสังคมทัว่ไป โดยค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิท่ีประชาชนจะตอ้งไดรั้บ และการมีส่วนร่วมในการจดั
สวสัดิการสังคมทุกระดบั 

 “การจดัสวสัดิการสังคม”  หมายความวา่ การจดับริการสวสัดิการสังคมตามมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

“ผูรั้บบริการสวสัดิการสังคม”  หมายความวา่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงอยูใ่นสภาวะยากล าบาก
หรือท่ีจ าตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ เช่น เด็ก เยาวชน คนชรา ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการ หรือทุพพลภาพ ผูด้อ้ยโอกาส ผูถู้ก
ละเมิดทางเพศ หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 “องคก์ารสวสัดิการสังคม”[๒] หมายความวา่ หน่วยงานของรัฐท่ีด าเนินงานดา้นการจดัสวสัดิการ
สังคม องคก์รสาธารณประโยชน์ และองคก์รสวสัดิการชุมชน 
__________________ 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๙๔ ก/หนา้ ๖/๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
[๒] มาตรา ๓ นิยามค าวา่ “องคก์ารสวสัดิการสงัคม” แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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“องคก์รสาธารณประโยชน์”  หมายความวา่ องคก์รภาคเอกชนท่ีไดรั้บการรับรองให้ด าเนินงาน
ดา้นการจดัสวสัดิการสังคมตามพระราชบญัญติัน้ี 

 “องคก์รสวสัดิการชุมชน”[๓] หมายความวา่ องคก์รภาคประชาชนท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์
ในการจดัสวสัดิการสังคมให้แก่สมาชิกในชุมชน หรือปฏิบติังานดา้นการจดัสวสัดิการสังคมของเครือข่ายองคก์ร
สวสัดิการชุมชน และไดรั้บการรับรองให้ด าเนินงานดา้นการจดัสวสัดิการสังคมตามพระราชบญัญติัน้ี 

“ชุมชน”[๔] หมายความวา่ กลุ่มคนท่ีมีวถีิชีวติเก่ียวพนักนั และมีการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัอยา่ง
เป็นปกติและต่อเน่ือง โดยเหตุท่ีอยูใ่นอาณาบริเวณเดียวกนั หรือมีอาชีพเดียวกนั หรือประกอบกิจกรรมท่ีมี
วตัถุประสงคร่์วมกนั หรือมีวฒันธรรม ความเช่ือ หรือความสนใจร่วมกนั 

“เครือข่ายองคก์รสวสัดิการชุมชน”[๕] หมายความวา่ องคก์รท่ีเกิดจากการรวมตวัขององคก์ร
สวสัดิการชุมชนมากกวา่หน่ึงองคก์รเพื่อร่วมมือ ประสานงาน และเช่ือมโยงในการจดัสวสัดิการสังคมขององคก์ร
สวสัดิการชุมชนในทุกระดบั 

“กองทุน”  หมายความวา่ กองทุนส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม 

“ส านกังาน”  หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมแห่งชาติ 

 “นกัสังคมสงเคราะห์”  หมายความวา่ ผูซ่ึ้งปฏิบติังานดา้นการจดัสวสัดิการสังคมท่ีส าเร็จ
การศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หรือท่ีผา่นการฝึกอบรมดา้นสังคมสงเคราะห์ตาม
มาตรฐานท่ีคณะกรรมการก าหนดหรือท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

“อาสาสมคัร”  หมายความวา่ ผูซ่ึ้งอาสาช่วยปฏิบติังานดา้นการจดัสวสัดิการสังคมในองคก์าร
สวสัดิการสังคม 

“กรรมการ”  หมายความวา่ กรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมแห่งชาติ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา่ คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมแห่งชาติ 

“คณะกรรมการประเมินผล”  หมายความวา่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ 

ด าเนินงานของกองทุน 

“ผูอ้  านวยการ”  หมายความวา่ ผูอ้  านวยการส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการ
สังคมแห่งชาติ 

“พนกังานเจา้หนา้ท่ี”  หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา่ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 

มาตรา ๔  ใหน้ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษยรั์กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
_____________ 
 [๓] มาตรา ๓ นิยามค าวา่ “องคก์รสวสัดิการชุมชน” เพิ่มโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๔] มาตรา ๓ นิยามค าวา่ “ชุมชน” เพิ่มโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๕] มาตรา ๓ นิยามค าวา่ “เครือข่ายองคก์รสวสัดิการชุมชน” เพิ่มโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยมี์อ านาจแต่งตั้งพนกังาน
เจา้หนา้ท่ี กบัออกระเบียบเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

ระเบียบนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด ๑ 

แนวการจัดสวสัดิการสังคม 

___________ 

มาตรา ๕  ในการจดัสวสัดิการสังคมขององคก์ารสวสัดิการสังคมใหแ้ก่ผูรั้บบริการสวสัดิการ
สังคม ใหค้  านึงถึงเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 

(๑)  สาขาต่างๆ ท่ีจะด าเนินการตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น การบริการทางสังคม 
การศึกษา สุขภาพอนามยั ท่ีอยูอ่าศยั การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ นนัทนาการและกระบวนการยติุธรรม เป็น
ตน้ 

(๒)  ลกัษณะหรือรูปแบบและวธีิการในการด าเนินการ เช่น การส่งเสริมการพฒันา การ
สงเคราะห์ การคุม้ครอง การป้องกนั การแกไ้ข และการบ าบดัฟ้ืนฟู เป็นตน้ 

ในการจดัสวสัดิการสังคมตามวรรคหน่ึง ใหมี้การส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คคล ครอบครัว 
ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา และองคก์รอ่ืนไดมี้ส่วนร่วมดว้ย  

มาตรา ๖  ในการจดัสวสัดิการสังคม ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการจดัสวสัดิการสังคมท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคมแห่งชาติ 
___________________ 

มาตรา ๗[๖]  ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ “คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการ 

สังคมแห่งชาติ” เรียกโดยยอ่วา่ “ก.ส.ค.” ประกอบดว้ย 

(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 

(๒) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยเ์ป็นรองประธาน
กรรมการคนท่ีหน่ึง 

 (๓) ผูแ้ทนองคก์รสาธารณประโยชน์หรือผูแ้ทนองคก์รสวสัดิการชุมชน ซ่ึงนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากบุคคลตาม (๕) เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีสอง 

(๔) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวงการคลงั
ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ปลดักระทรวง 

 
_______________ 
[๖] มาตรา ๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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มหาดไทย ปลดักระทรวงยติุธรรม ปลดักระทรวงแรงงาน ปลดักระทรวงวฒันธรรม ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
ปลดักระทรวงสาธารณสุข ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และอธิบดีกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ 

 (๕) กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ไดแ้ก่ ผูแ้ทนองคก์รสาธารณประโยชน์จ านวนแปดคน
และผูแ้ทนองคก์รสวสัดิการชุมชนจ านวนแปดคน 

(๖) ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ  านวนแปดคน 

ใหผู้อ้  านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และใหผู้อ้  านวยการแต่งตั้งขา้ราชการในส านกังาน
เป็นผูช่้วยเลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการผูแ้ทนองคก์รสาธารณประโยชน์และผูแ้ทนองคก์รสวสัดิการชุมชนให้
แต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงองคก์รสาธารณประโยชน์หรือองคก์รสวสัดิการชุมชนไดเ้ลือกกนัเอง แลว้แต่กรณี และการ
แต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุใหแ้ต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงไม่เป็นขา้ราชการท่ีมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าพนกังาน
หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเวน้แต่เป็นผูส้อนใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ โดยผูท้รงคุณวฒิุตอ้งเป็นผูซ่ึ้งมีความรู้ ความเช่ียวชาญมีผลงานและประสบการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานดา้นการจดัสวสัดิการสังคม ดา้นสุขภาพอนามยัดา้นการศึกษา และดา้นกฎหมายอยา่งนอ้ยดา้นละ
หน่ึงคน 

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการเลือกและการพน้จากต าแหน่งของผูแ้ทนองคก์ร
สาธารณประโยชน์และผูแ้ทนองคก์รสวสัดิการชุมชน ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๘  กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการซ่ึงพน้
จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั  

มาตรา ๙  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
พน้จากต าแหน่ง เม่ือ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 

(๓)  เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๔)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕)  คณะรัฐมนตรีให้ออก 

(๖)  ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก  

มาตรา ๑๐  ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ ให้
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการจากบุคคลในประเภทเดียวกนัตามมาตรา ๗ เป็นกรรมการแทน และใหผู้ซ่ึ้งไดรั้บ
แต่งตั้งอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน  

มาตรา ๑๑  ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครบวาระแลว้ ใหก้รรมการ
ซ่ึงพน้จากต าแหน่งปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่จะมีการแต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่  
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มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคราวใดถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
ใหร้องประธานกรรมการคนท่ีหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการคนท่ี
หน่ึงไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการคนท่ีสองเป็นประธานในท่ี
ประชุม  ถา้ประธานกรรมและรองประธานกรรมการทั้งสองคนไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง เป็นประธานในท่ีประชุมส าหรับการประชุมคราวนั้น 

การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๑๓  ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑)  เสนอแนะและใหค้วามเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบันโยบายการจดัสวสัดิการสังคม และ
การส่งเสริมใหมี้การจดัสวสัดิการสังคมอยา่งเป็นระบบ ทัว่ถึง และต่อเน่ือง 

(๒)  เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีใหมี้หรือแกไ้ขกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการสังคม 

(๓)  เสนอแผนพฒันางานสวสัดิการสังคมต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมติัเป็นแผนแม่บท 

(๔)  ใหค้วามเห็นชอบแผนงานและโครงการต่างๆ ในการจดัสวสัดิการสังคมท่ีเสนอต่อ
คณะกรรมการตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๕)  ก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมาย สาขา ลกัษณะหรือรูปแบบและวธีิการในการจดั
สวสัดิการสังคม 

(๖)  ก าหนดมาตรฐานการจดัสวสัดิการสังคม 

(๗)  วางระเบียบเก่ียวกบัการรับรองมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นการจดัสวสัดิการสังคมของ
องคก์ารสวสัดิการสังคม นกัสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมคัร 

(๘)  วางระเบียบเก่ียวกบัการประสานงานดา้นการจดัสวสัดิการสังคม 

(๙)  วางระเบียบเก่ียวกบัการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัสวสัดิการสังคม 

(๑๐)  วางระเบียบเก่ียวกบัการควบคุมดูแลการใชจ่้ายเงินของกองทุนใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

(๑๑)  วางระเบียบเก่ียวกบัการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงัตามมาตรา 
๒๙ (๑) 

(๑๒)  วางระเบียบเก่ียวกบัการพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินเพื่อสนบัสนุนองคก์ารสวสัดิการสังคม
ในการจดัสวสัดิการสังคมหรือการปฏิบติังานดา้นการจดัสวสัดิการสังคมตามมาตรา ๒๙ (๒) 

(๑๓)  วางระเบียบเก่ียวกบัการจดัท ารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตามมาตรา 
๒๙ (๓) 
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(๑๔)  วางระเบียบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจดัหาผลประโยชน์ และการ
จดัการของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงัตามมาตรา ๓๐ 

(๑๕)[๗] ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอและการรับรองเป็นองคก์ร
สาธารณประโยชน์และองคก์รสวสัดิการชุมชน ตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๐/๑ 

(๑๖)[๘] วางระเบียบเก่ียวกบัการก ากบัดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานขององคก์ร
สาธารณประโยชน์และองคก์รสวสัดิการชุมชนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 

 (๑๗)[๙] ก าหนดมาตรฐานในการฝึกอบรมดา้นสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งก าหนดคุณสมบติัส าหรับ
ผูซ่ึ้งปฏิบติังานดา้นการจดัสวสัดิการสังคมเพื่อเป็นนกัสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๑๘)[๑๐] วางระเบียบเก่ียวกบัการส่งเสริมและสนบัสนุนในดา้นวชิาการและการพฒันาบุคลากร
ใหแ้ก่นกัสังคมสงเคราะห์ อาสาสมคัร ตามมาตรา ๓๕ (๒) 

(๑๙)[๑๑] วางระเบียบเก่ียวกบัการคืนเงินอุดหนุนท่ีองคก์รสาธารณประโยชน์ และองคก์ร
สวสัดิการชุมชนไดรั้บไปตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๐/๓ 

(๒๐)  วางระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี รวมทั้งปฏิบติัการอ่ืนใด
ตามท่ีพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบญัญติัให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

ทั้งน้ี ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตาม (๓) (๕) (๖) และ (๙) ใหค้  านึงถึงหลกัการและ
แนวทางการมีส่วนร่วมหรือบทบาทในการจดัสวสัดิการสังคมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนาและองคก์รอ่ืน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนดว้ย 

แผนพฒันาสวสัดิการสังคมตาม (๓) ซ่ึงคณะรัฐมนตรีอนุมติัเป็นแผนแม่บทแลว้ ขอ้ก าหนดตาม 
(๕) (๖) (๑๕) (๑๗) และระเบียบท่ีไดว้างข้ึนตาม (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๖) (๑๘) (๑๙) (๒๐)  
รวมทั้งระเบียบเก่ียวกบัการบริหารกองทุนตาม (๑๑) ซ่ึงกระทรวงการคลงัไดเ้ห็นชอบนั้นเม่ือไดป้ระกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้ 

มาตรา ๑๔  ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีแทน
คณะกรรมการหรือปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๒ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม  

มาตรา ๑๕  ใหมี้ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมแห่งชาติ เรียกโดยยอ่
วา่ “ส านกังาน ก.ส.ค.” ในส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยแ์ละใหมี้อ านาจ
หนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

________________ 
[๗] มาตรา ๑๓ (๑๕) แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๘] มาตรา ๑๓ (๑๖) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๙] มาตรา ๑๓ (๑๗) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๑๐] มาตรา ๑๓ (๑๘) แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๑๑] มาตรา ๑๓ (๑๙) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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(๑)  จดัท าแผนพฒันางานสวสัดิการสังคมเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๒)  รวบรวมขอ้มูล ศึกษา วจิยัและพฒันา เก่ียวกบังานส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม 

(๓)  เป็นศูนยก์ลาง ประสานงาน เผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์ งานหรือกิจกรรมเก่ียวกบัการจดั
สวสัดิการสังคม 

(๔)  ร่วมมือและประสานงานกบัราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการ
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจ และองคก์ารสวสัดิการสังคม ตลอดจนองคก์รอ่ืนในการจดัสวสัดิการสังคมตาม
พระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(๕)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามแผนพฒันางานสวสัดิการสังคมขององคก์าร
สวสัดิการสังคมแลว้รายงานต่อคณะกรรมการ 

(๖)  ด าเนินการและสนบัสนุนใหมี้การปฏิบติังานดา้นการจดัสวสัดิการสังคมขององคก์าร
สวสัดิการสังคม นกัสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมคัร ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการก าหนด รวมทั้ง
ด าเนินการเพื่อใหมี้การพฒันามาตรฐานดงักล่าวใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

(๗)  ใหก้ารรับรองมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นการจดัสวสัดิการสังคมขององคก์ารสวสัดิการ
สังคม นกัสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมคัร ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๘)[๑๒] ก ากบัดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานขององคก์รสาธารณประโยชน์และองคก์ร
สวสัดิการชุมชนใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ีและตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 (๙)  จดัท าทะเบียนกลางเก่ียวกบัองคก์ารสวสัดิการสังคม นกัสังคมสงเคราะห์อาสาสมคัร และ
ผูรั้บบริการสวสัดิการสังคม 

(๑๐)  จดัฝึกอบรมนกัสังคมสงเคราะห์และอาสาสมคัร 

(๑๑)  รับผดิชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการ
ประเมินผล และคณะอนุกรรมการซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้ง 

 (๑๒)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  

มาตรา ๑๖  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีใหก้รรมการ กรรมการส่งเสริมการจดั
สวสัดิการสังคมจงัหวดั กรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมกรุงเทพมหานคร กรรมการประเมินผล 
กรรมการบริหารกองทุนและอนุกรรมการไดรั้บเบ้ียประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกั และค่าใชจ่้ายอยา่ง
อ่ืน ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคมจังหวดั 

__________________ 

มาตรา ๑๗[๑๓]  ใหมี้คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมจงัหวดั เรียกโดยยอ่วา่ “ก.
ส.จ.” ประกอบดว้ย 
___________ 
[๑๒] มาตรา ๑๕ (๘) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๑๓] มาตรา ๑๗ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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(๑) ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธานกรรมการ 

(๒) รองผูว้า่ราชการจงัหวดัซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึง 

(๓) ผูแ้ทนองคก์รสาธารณประโยชน์หรือผูแ้ทนองคก์รสวสัดิการชุมชนซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดั
แต่งตั้งจากบุคคลตาม (๕) เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีสอง 

(๔) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ ปลดัจงัหวดั แรงงานจงัหวดั วฒันธรรมจงัหวดั ผูอ้  านวยการ 

ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดั นายแพทยส์าธารณสุข
จงัหวดั และผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตจงัหวดัจ านวนหน่ึงคน 

(๕) กรรมการซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้ง ไดแ้ก่ ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
จงัหวดัจ านวนสามคน ผูแ้ทนองคก์รสาธารณประโยชน์ในเขตจงัหวดัจ านวนสามคน และผูแ้ทนองคก์รสวสัดิการ  

ชุมชนในเขตจงัหวดัจ านวนสามคน 

(๖) ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งจ  านวนสามคน 

ใหพ้ฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้พฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัแต่งตั้งขา้ราชการในส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
จงัหวดัเป็นผูช่้วยเลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนองคก์รสาธารณประโยชน์และ
ผูแ้ทนองคก์รสวสัดิการชุมชนใหแ้ต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รสาธารณประโยชน์  
หรือองคก์รสวสัดิการชุมชนในจงัหวดันั้นไดเ้ลือกกนัเอง แลว้แต่กรณี และการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุให้
แต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงไม่เป็นขา้ราชการท่ีมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าพนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเวน้แต่เป็นผูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

โดยผูท้รงคุณวฒิุตอ้งเป็นผูซ่ึ้งมีความรู้ ความเช่ียวชาญมีผลงานและประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นสวสัดิการ
สังคมอยา่งนอ้ยหน่ึงคน 

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการเลือกและการพน้จากต าแหน่งของผูแ้ทนองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนองคก์รสาธารณประโยชน์ และผูแ้ทนองคก์รสวสัดิการชุมชน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๑๘  ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ 
มาใชบ้งัคบักบัการด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่ง การประชุม และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.ส.จ. 
โดยอนุโลม  

มาตรา ๑๙  ให ้ก.ส.จ. มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑)  เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนการจดัสวสัดิการสังคมของจงัหวดัต่อคณะกรรมการ 

(๒)  ส่งเสริม และสนบัสนุนใหห้น่วยงานของรัฐและภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
สวสัดิการสังคมของจงัหวดั 

(๓)  วางระเบียบเก่ียวกบัการประสานงานระหวา่งหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ทั้งในดา้น
ขอ้มูล ทรัพยากร และการปฏิบติังานในการจดัสวสัดิการสังคมของจงัหวดั 
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(๔)  วางระเบียบเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการสังคมของจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

(๕)  ก ากบัดูแลหรือส่งเสริมและใหค้วามเห็นชอบแผนงานและโครงการเก่ียวกบัการจดั
สวสัดิการสังคมในเขตพื้นท่ีของจงัหวดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการจดัสวสัดิการสังคม 

(๖)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  

มาตรา ๒๐[๑๔]  ใหส้ านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัรับผิดชอบในงาน
ธุรการของ ก.ส.จ. และใหมี้อ านาจหนา้ท่ีภายในเขตพื้นท่ีของจงัหวดั ดงัต่อไปน้ี 

(๑) จดัท าแผนการจดัสวสัดิการสังคมเสนอต่อ ก.ส.จ. 
(๒) รวบรวมขอ้มูล สถิติ แผนงาน และโครงการ เก่ียวกบัการจดัสวสัดิการสังคม 

(๓) เป็นศูนยก์ลาง ประสานงาน เผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์ งานหรือกิจกรรมเก่ียวกบัการจดั
สวสัดิการสังคม 

(๔) ร่วมมือและประสานงานกบัราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการ
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจ และองคก์ารสวสัดิการสังคม ตลอดจนองคก์รอ่ืนในการจดัสวสัดิการสังคมตาม
พระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนการจดัสวสัดิการสังคมขององคก์ารสวสัดิการ
สังคมแลว้รายงานต่อ ก.ส.จ. 

(๖) ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์ารสวสัดิการสังคม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินชุมชนและ
องคก์รอ่ืนใหมี้ส่วนร่วมในการจดัสวสัดิการสังคม 

(๗) ก ากบัดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานขององคก์รสาธารณประโยชน์ และองคก์ร
สวสัดิการชุมชนตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๘) จดัท าทะเบียนเก่ียวกบัองคก์ารสวสัดิการสังคม นกัสังคมสงเคราะห์ อาสาสมคัร และ
ผูรั้บบริการสวสัดิการสังคม 

(๙) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ี ก.ส.จ. มอบหมาย  

มาตรา ๒๑[๑๕]  ใหมี้คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมกรุงเทพมหานคร เรียกโดย 

ยอ่วา่ “ก.ส.ก.” ประกอบดว้ย 

(๑) ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ 

(๒) ปลดักรุงเทพมหานครเป็นรองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึง 

(๓) ผูแ้ทนองคก์รสาธารณประโยชน์หรือผูแ้ทนองคก์รสวสัดิการชุมชนซ่ึงผูว้า่ราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากบุคคลตาม (๕) เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีสอง 
___________ 
[๑๔] มาตรา ๒๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๑๕] มาตรา ๒๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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(๔) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ ผูแ้ทนกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย ผูแ้ทนกระทรวงแรงงาน ผูแ้ทนกระทรวงวฒันธรรม ผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการ 
ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ทนกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ และผูแ้ทนศูนยก์ารศึกษาพิเศษส่วนกลาง 

(๕) กรรมการซ่ึงผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ไดแ้ก่ ผูแ้ทนองคก์รสาธารณประโยชน์ใน
เขตกรุงเทพมหานครจ านวนหกคน และผูแ้ทนองคก์รสวสัดิการชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครจ านวนหกคน  

(๖) ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจ  านวนหกคน 

ใหผู้อ้  านวยการส านกัพฒันาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้
ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาสังคม กรุงเทพมหานคร แต่งตั้งขา้ราชการในส านกัพฒันาสังคมกรุงเทพมหานคร เป็น
ผูช่้วยเลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการผูแ้ทนองคก์รสาธารณประโยชน์และผูแ้ทนองคก์รสวสัดิการชุมชนให้
แต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงองคก์รสาธารณประโยชน์หรือองคก์รสวสัดิการชุมชนไดเ้ลือกกนัเอง แลว้แต่กรณีและการ 

แต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุใหแ้ต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงไม่เป็นขา้ราชการท่ีมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนกังาน
หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เวน้แต่เป็นผูส้อน
ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐโดยผูท้รงคุณวฒิุตอ้งเป็นผูซ่ึ้งมีความรู้ความเช่ียวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานดา้นสวสัดิการสังคมอยา่งนอ้ยหน่ึงคน 

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการเลือกและการพน้จากต าแหน่งของผูแ้ทนองคก์ร
สาธารณประโยชน์และผูแ้ทนองคก์รสวสัดิการชุมชน ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๒๒  ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา 
๑๔ มาใชบ้งัคบักบัการด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่ง การประชุม และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.
ส.ก. โดยอนุโลม  

มาตรา ๒๓[๑๖]  ให ้ก.ส.ก. มีอ านาจหนา้ท่ีตามมาตรา ๑๙ และใหส้ านกัพฒันาสังคม
กรุงเทพมหานคร มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในงานธุรการของ ก.ส.ก. และใหมี้อ านาจหนา้ท่ีตามมาตรา ๒๐ ทั้งน้ี ภายใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

หมวด ๔ 

กองทุนส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม 

__________________ 

มาตรา ๒๔  ใหจ้ดัตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึงในส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์เรียกวา่ “กองทุนส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม” เพื่อเป็นทุนใชจ่้ายในการส่งเสริมการจดั
สวสัดิการสังคมตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๒๕  กองทุนประกอบดว้ย 

(๑)  เงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจดัสรรให้ 
______________ 
[๑๖] มาตรา ๒๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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(๒)  เงินท่ีไดรั้บจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(๓)  เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาคหรือมอบให้ 
(๔)  เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 

(๕)  เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีตกเป็นของกองทุนหรือท่ีกองทุนไดรั้บตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรม
อ่ืน 

(๖)  ดอกผลท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยสิ์นของกองทุน 

มาตรา ๒๖  เงินและดอกผลตามมาตรา ๒๕ ไม่ตอ้งน าส่งกระทรวงการคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดิน  

มาตรา ๒๗  ใหมี้คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหน่ึง ประกอบดว้ย 

(๑)  ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยเ์ป็นประธานกรรมการ 

 (๒)  อธิบดีกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการเป็นรองประธานกรรมการ 

(๓)  ผูแ้ทนส านกังบประมาณ ผูแ้ทนกรมบญัชีกลาง ผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร 

(๔)  ผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งจ  านวนหา้คน ในจ านวนน้ีจะตอ้งเป็นผูแ้ทนองคก์ร
สาธารณประโยชน์อยา่งนอ้ยสองคน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ยหน่ึงคน 

ใหผู้อ้  านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหาและพิจารณาคดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุใหเ้ป็นไปตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศก าหนด  

มาตรา ๒๘  ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา 
๑๔ มาใชบ้งัคบักบัการด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่ง การประชุม และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๙  ใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑)  บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๒)  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินเพื่อสนบัสนุนองคก์ารสวสัดิการสังคมในการจดัสวสัดิการสังคม
หรือการปฏิบติังานดา้นการจดัสวสัดิการสังคมตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๓)  รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการก าหนด  

มาตรา ๓๐  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจดัหาผลประโยชน์และการจดัการ
กองทุน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด  

มาตรา ๓๑  ใหมี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนจ านวนเจด็คน 
ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวฒิุจ านวนหา้คน ซ่ึงคณะกรรมการโดยการเสนอแนะของ
รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูซ่ึ้งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ดา้นการเงิน การจดัสวสัดิการสังคม และการ
ประเมินผล ซ่ึงในจ านวนน้ีจะตอ้งเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญดา้นการประเมินผลจ านวนสองคน และใหผู้อ้  านวยการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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ใหน้ ามาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบ้งัคบักบักรรมการ
ประเมินผลและการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลดว้ยโดยอนุโลม  

มาตรา ๓๒  คณะกรรมการประเมินผลมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑)  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 

(๒)  รายงานผลการปฏิบติังานพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการ 

ใหค้ณะกรรมการประเมินผลมีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนจากบุคคล
ใดหรือเรียกบุคคลใดมาช้ีแจงขอ้เทจ็จริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลได ้ 

มาตรา ๓๓  ใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุนจดัท างบดุลและบญัชีท าการ ส่งผูส้อบบญัชี 

ตรวจสอบภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัส้ินปีบญัชีทุกปี 

ใหส้ านกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูส้อบบญัชีของกองทุนทุกรอบปีแลว้ท ารายงานผลการ
สอบและรับรองบญัชีและการเงินทุกประเภทของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่
วนัส้ินปีบญัชีเพื่อคณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

รายงานผลการสอบบญัชีตามวรรคสองใหรั้ฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอต่อสภา
ผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภาเพื่อทราบ และจดัให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด ๕ 

องค์กรสาธารณประโยชน์ 

________________ 

มาตรา ๓๔  มูลนิธิ หรือสมาคมท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการจดัสวสัดิการสังคมหรือองคก์ร
ภาคเอกชนท่ีมีผลงานเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการสังคมตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการก าหนดอาจยืน่ค  าขอต่อ
คณะกรรมการให้รับรองเป็นองคก์รสาธารณประโยชน์ได  ้

การยืน่ค าขอและการรับรองเป็นองคก์รสาธารณประโยชน์ตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ในการรับรององคก์รสาธารณประโยชน์นั้นคณะกรรมการอาจก าหนดเง่ือนไขใดๆ ใหอ้งคก์ร
สาธารณประโยชน์ถือปฏิบติัดว้ยก็ได ้

เม่ือมีการรับรองให้องคก์รใดเป็นองคก์รสาธารณประโยชน์แลว้ ใหจ้ดแจง้การรับรองเป็นองคก์ร
สาธารณประโยชน์ในทะเบียนองคก์รสาธารณประโยชน์ และใหส้ านกังานประกาศการรับรองในราชกิจจา
นุเบกษา โดยระบุช่ือองคก์รสาธารณประโยชน์นั้น  

มาตรา ๓๕  องคก์รสาธารณประโยชน์อาจไดรั้บการสนบัสนุนในการจดัสวสัดิการสังคม 
ดงัต่อไปน้ี 

(๑)  เงินอุดหนุนจากกองทุนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๒)  การช่วยเหลือจากส านกังานในดา้นวชิาการและการพฒันาบุคลากรท่ีปฏิบติังานในองคก์ร
สาธารณประโยชน์ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๓)  การช่วยเหลืออ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  
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 ไม่วา่จะเป็นการสัมภาษณ์ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ควรเลือกระดบัภาษาใหเ้หมาะสม เป็นทางการ แต่
ก็ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป และไม่ควรพดูแบบทีเล่นทีจริงจนหมดความน่าเช่ือถือ 
6. ไม่แสดงทศันคติท่ีไม่ดีต่อท่ีท างานเก่า 
 แมว้า่บางคร้ังคุณอาจมีปัญหากบัเพื่อนร่วมงานหรือเจา้นายเก่า แต่หา้มน ามาพดูในการสัมภาษณ์งานอยา่ง
เด็ดขาด นอกจากจะไม่มีความเป็นมืออาชีพแลว้ ยงัท าให้คะแนนคุณติดลบอีกดว้ย 
7. พดูความจริง ไม่สร้างเร่ืองโกหก 
 ไม่ควรพดูโกหก ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลส่วนตวั ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน เน่ืองจาก HR สามารถ
แบล็กลิสตคุ์ณได ้หากสืบพบวา่คุณไดใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นเทจ็ต่อการสมคัรงาน 
8. เป็นตวัของตวัเองใหม้ากท่ีสุด 
 การตอบค าถามแบบเป็นตวัของตวัเอง จะช่วยใหคุ้ณผอ่นคลาย และท าใหท้ั้งฝ่ายคุณและผูส้ัมภาษณ์
ประเมินร่วมกนัได ้วา่คุณเหมาะกบัการท างานในต าแหน่งท่ีสมคัรไวห้รือไม่ 
9. เตรียมค าถามท่ีสงสัยไวถ้าม 
 เม่ือใกลจ้ะส้ินสุดการใหส้ัมภาษณ์ ทางฝ่าย HR มกัจะเปิดโอกาสใหคุ้ณถามค าถาม คุณควรเตรียมค าถาม
ไวเ้พื่อแสดงถึงความกระตือรือร้น เช่น ถามถึงความกา้วหนา้ในต าแหน่ง ถามถึงสวสัดิการบริษทั ฯลฯ 
10. กล่าวขอบคุณผูส้ัมภาษณ์ 
 สุดทา้ยเม่ือสัมภาษณ์ทางโทรศพัทเ์สร็จส้ินแลว้ ควรกล่าวขอบคุณผูส้ัมภาษณ์ท่ีมอบโอกาสใหไ้ดพ้ดูคุย 
นอกจากแสดงถึงมารยาทท่ีดีแลว้ ยงัสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูส้ัมภาษณ์อีกดว้ย 
 สัมภาษณ์งานทางโทรศพัท ์อาจเกิดข้ึนไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ี บางคร้ัง HR จะติดต่อมาโดยท่ีเราไม่
ทนัตั้งตวั ดงันั้น หลงัยืน่เรซูเม่สมคัรงานแลว้ ควรเตรียมความพร้อมไวอ้ยูเ่สมอ เพื่อท่ีจะไดไ้ม่พลาดทุกโอกาสท่ี
เขา้มาหาคุณ 
 
 

........................................... 
 
 

ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน 
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