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พระราชบัญญัติ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยิน ยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใ หใ ชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “องคการสวัสดิการสังคม” ในมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
““องคการสวัสดิการสังคม” หมายความวา หนวยงานของรัฐที่ดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการ
สังคม องคกรสาธารณประโยชน และองคกรสวัสดิการชุมชน”
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มาตรา ๔ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “องคกรสวัสดิการชุมชน” “ชุมชน” และ “เครือขายองคกร
สวัสดิการชุมชน” ระหวางคําวา “องคกรสาธารณประโยชน” และ “กองทุน” ในมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
““องคกรสวัสดิการชุมชน” หมายความวา องคกรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
ในการจัดสวัสดิการสังคมใหแกสมาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมของเครือขาย
องคกรสวัสดิการชุมชน และไดรับการรับรองใหดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้
“ชุมชน” หมายความวา กลุมคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดตอสื่อสารระหวางกัน
อยางเปนปกติและตอเนื่อง โดยเหตุที่อยูในอาณาบริเวณเดียวกัน หรือมีอาชีพเดียวกัน หรือประกอบ
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงครวมกัน หรือมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือความสนใจรวมกัน
“เครือขายองคกรสวัสดิการชุมชน” หมายความวา องคกรที่เกิดจากการรวมตัวขององคกร
สวัสดิการชุมชนมากกวาหนึ่งองคกรเพื่อรวมมือ ประสานงาน และเชื่อมโยงในการจัดสวัสดิการสังคม
ขององคกรสวัสดิการชุมชนในทุกระดับ”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แหงชาติ” เรียกโดยยอวา “ก.ส.ค.” ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่ง
(๓) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนหรือผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชน ซึ่งนายกรัฐมนตรี
แตงตั้งจากบุคคลตาม (๕) เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๔) กรรมการโดยตํา แหนง ได แ ก ปลัด สํ า นัก นายกรั ฐ มนตรี ปลั ด กระทรวงการคลั ง
ปลัด กระทรวงการทอ งเที่ ยวและกี ฬา ปลั ดกระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุษ ย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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(๕) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง ไดแก ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนจํานวนแปดคน
และผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนจํานวนแปดคน
(๖) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนแปดคน
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูอํานวยการแตงตั้งขาราชการในสํานักงาน
เปนผูชวยเลขานุการ
การแตงตั้งกรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนและผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนใหแตงตั้ง
จากบุคคลซึ่งองคกรสาธารณประโยชนหรือองคกรสวัสดิการชุมชนไดเลือกกันเอง แลวแตกรณี และการ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไมเปนขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ
มี ผ ลงานและประสบการณ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานด า นการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม ด า นสุ ข ภาพอนามั ย
ดานการศึกษา และดานกฎหมายอยางนอยดานละหนึ่งคน
หลักเกณฑ วิธีก าร และเงื่อนไขในการเลือกและการพน จากตํา แหนง ของผู แ ทนองคก ร
สาธารณประโยชนและผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชน ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความใน (๑๕) ถึง (๑๙) ของมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอและการรับรองเปนองคกร
สาธารณประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชน ตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๐/๑
(๑๖) วางระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การกํ า กั บ ดู แ ลและตรวจสอบการดํ า เนิ น งานขององค ก ร
สาธารณประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชนเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๗) กําหนดมาตรฐานในการฝกอบรมดานสังคมสงเคราะห รวมทั้งกําหนดคุณสมบัติ
สําหรับผูซึ่งปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเปนนักสังคมสงเคราะหตามพระราชบัญญัตนิ ี้
(๑๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนในดานวิชาการและการพัฒนาบุคลากร
ใหแกนักสังคมสงเคราะห อาสาสมัคร ตามมาตรา ๓๕ (๒)
(๑๙) วางระเบี ยบเกี่ย วกั บการคื น เงิน อุ ดหนุน ที่องคก รสาธารณประโยชน และองคก ร
สวัสดิการชุมชนไดรับไปตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๐/๓”
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มาตรา ๗ ใหยกเลิกความใน (๘) ของมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๘) กํากั บดูแ ลและตรวจสอบการดําเนิน งานขององคกรสาธารณประโยชนแ ละองคก ร
สวัสดิการชุมชนใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด เรียกโดยยอวา “ก.ส.จ.”
ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ
(๒) รองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(๓) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนหรือผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนซึ่งผูวาราชการจังหวัด
แตงตั้งจากบุคคลตาม (๕) เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๔) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดจังหวัด แรงงานจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ผูอ าํ นวยการ
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิช าการ ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด และผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดจํานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง ไดแก ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดจํานวนสามคน ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนในเขตจังหวัดจํานวนสามคน และผูแทนองคกร
สวัสดิการชุมชนในเขตจังหวัดจํานวนสามคน
(๖) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจํานวนสามคน
ใหพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ และใหพัฒนา
สังคมและความมั่น คงของมนุษยจังหวัดแตงตั้งขาราชการในสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดเปนผูชวยเลขานุการ
การแตงตั้งกรรมการผูแ ทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแ ทนองคกรสาธารณประโยชน
และผู แ ทนองค ก รสวั ส ดิ การชุ ม ชนให แ ต ง ตั้ ง จากบุ ค คลซึ่ ง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น องค ก ร
สาธารณประโยชน หรือองคกรสวัสดิการชุมชนในจังหวัดนั้นไดเลือกกันเอง แลวแตกรณี และการแตงตั้ง
กรรมการผูท รงคุณ วุฒิ ใ ห แ ต งตั้ งจากบุค คลซึ่ง ไม เปน ขา ราชการที่มี ตํา แหนง หรื อเงิน เดื อนประจํ า
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พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ
มีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวของกับงานดานสวัสดิการสังคมอยางนอยหนึ่งคน
หลักเกณฑ วิธีก าร และเงื่อนไขในการเลือกและการพน จากตํา แหนง ของผู แ ทนองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน และผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชน ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม การจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดรับผิดชอบในงานธุรการ
ของ ก.ส.จ. และใหมีอํานาจหนาที่ภายในเขตพื้นที่ของจังหวัด ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนการจัดสวัสดิการสังคมเสนอตอ ก.ส.จ.
(๒) รวบรวมขอมูล สถิติ แผนงาน และโครงการ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม
(๓) เปนศูนยกลาง ประสานงาน เผยแพร และประชาสัมพันธ งานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการสังคม
(๔) รวมมือและประสานงานกับราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการ
บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองคการสวัสดิการสังคม ตลอดจนองคกรอื่นในการจัดสวัสดิการ
สังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๕) ติดตามและประเมิน ผลการปฏิ บัติง านตามแผนการจั ดสวั สดิก ารสั งคมขององค การ
สวัสดิการสังคมแลวรายงานตอ ก.ส.จ.
(๖) สงเสริมและสนับสนุน องคการสวัสดิการสังคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุม ชน
และองคกรอื่นใหมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม
(๗) กํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนิน งานขององคกรสาธารณประโยชน และองคกร
สวัสดิการชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) จัดทําทะเบียนเกี่ยวกับองคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห อาสาสมัคร และ
ผูรับบริการสวัสดิการสังคม
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ ก.ส.จ. มอบหมาย”

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร เรียกโดย
ยอวา “ก.ส.ก.” ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานครเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(๓) ผู แ ทนองค กรสาธารณประโยชน หรื อผู แ ทนองค กรสวั สดิ การชุ ม ชนซึ่ งผู ว าราชการ
กรุงเทพมหานครแตงตั้งจากบุคคลตาม (๕) เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๔) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ผู แ ทนกระทรวงมหาดไทย ผู แทนกระทรวงแรงงาน ผู แทนกระทรวงวั ฒนธรรม ผู แ ทนกระทรวง
ศึกษาธิการ ผูแ ทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแ ทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ การ และผูแ ทนศูน ย
การศึกษาพิเศษสวนกลาง
(๕) กรรมการซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ง ไดแก ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน
ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวนหกคน และผูแ ทนองคกรสวัสดิการชุม ชนในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวนหกคน
(๖) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจํานวนหกคน
ใหผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เปน กรรมการและเลขานุการ และ
ให ผู อํ า นวยการสํ า นั ก พั ฒ นาสั ง คม กรุ ง เทพมหานคร แต ง ตั้ ง ข า ราชการในสํ า นั ก พั ฒ นาสั ง คม
กรุงเทพมหานคร เปนผูชวยเลขานุการ
การแต งตั้งกรรมการผูแ ทนองค กรสาธารณประโยชนแ ละผูแ ทนองค กรสวั สดิการชุม ชน
ใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งองคกรสาธารณประโยชนหรือองคกรสวัสดิการชุมชนไดเลือกกันเอง แลวแตกรณี
และการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไมเปนขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครอง
สวนท องถิ่ น เว นแต เป นผู สอนในสถาบัน อุ ดมศึ กษาของรั ฐโดยผู ทรงคุณวุฒิ ต องเป น ผูซึ่ งมี ความรู
ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวของกับงานดานสวัสดิการสังคมอยางนอยหนึ่งคน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

หลักเกณฑ วิธีก าร และเงื่อนไขในการเลือกและการพน จากตํา แหนง ของผู แ ทนองคก ร
สาธารณประโยชนและผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชน ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๓ ให ก.ส.ก. มี อํ า นาจหน า ที่ ต ามมาตรา ๑๙ และให สํ า นั ก พั ฒ นาสั ง คม
กรุงเทพมหานคร มีหนาที่รับผิดชอบในงานธุรการของ ก.ส.ก. และใหมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๒๐
ทั้งนี้ ภายในเขตกรุงเทพมหานคร”
มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด ๖ องคกรสวัสดิการชุมชน มาตรา ๔๐/๑ ถึง
มาตรา ๔๐/๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
“หมวด ๖
องคกรสวัสดิการชุมชน
มาตรา ๔๐/๑ องค ก รภาคประชาชนที่ มี วั ตถุ ป ระสงค ใ นการจั ด สวั ส ดิ การสั ง คมให แ ก
สมาชิกในชุมชนหรือที่ไดรวมตัวเปนเครือขายองคกรสวัสดิการชุมชน ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
กํ า หนด โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความหลากหลายทางภู มิ สั ง คมของแต ล ะชุ ม ชนท อ งถิ่ น อาจยื่ น คํ า ขอต อ
คณะกรรมการใหรับรองเปนองคกรสวัสดิการชุมชนได
การยื่น คํ าขอและการรับ รองเป น องคก รสวั ส ดิก ารชุ ม ชนตามวรรคหนึ่ง ให เป น ไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
ในการรับรององคกรสวัสดิการชุมชนนั้น คณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ใหองคกร
สวัสดิการชุมชนถือปฏิบัติดวยก็ได
เมื่อมีการรับ รองใหองคก รใดเปน องค กรสวัสดิการชุม ชนแลว ใหจดแจงการรับรองเป น
องคกรสวัสดิการชุม ชนในทะเบียนองคกรสวัสดิการชุมชน และใหสํานักงานประกาศการรับรองใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยระบุชื่อองคกรสวัสดิการชุมชนนั้น
มาตรา ๔๐/๒ องคกรสวัสดิการชุมชนอาจไดรับการสนับสนุน ในการจัดสวัสดิการสังคม
หรือการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

การสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๔๐/๓ ในกรณีที่ปรากฏวาองคกรสวัสดิการชุมชนใดมีพฤติการณในการจัดสวัสดิการ
สังคมที่ไมสุจริต หรือไมปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดหรือไมมีผ ลงานตามมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการกําหนด อาจถูกเพิกถอนการรับรองได และใหนําความในมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙
และมาตรา ๔๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๐/๔ หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรสาธารณประโยชน
อาจใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรสวัสดิการชุมชนตามควรแกกรณี”
มาตรา ๑๓ ให ค ณะกรรมการส ง เสริ ม การจั ดสวั ส ดิ ก ารสั ง คมแห ง ชาติ คณะกรรมการ
ส ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมจั ง หวั ด และคณะกรรมการส ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งปฏิบัติหนาที่
อยูกอ นวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใ ชบังคับเปน คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด และคณะกรรมการสงเสริม การจัดสวัสดิการ
สัง คมกรุ ง เทพมหานคร ตามพระราชบั ญญั ติ นี้ และปฏิ บัติ ห น าที่ ต อไปจนครบวาระเดิ ม และให
ดําเนินการแตงตั้งกรรมการผูแทนองคกรสวัสดิการชุม ชนตามมาตรา ๗ (๕) มาตรา ๑๗ (๕) และ
มาตรา ๒๑ (๕) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตวาระ
การดํารงตําแหนงของกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
แตงตั้งในคณะกรรมการดังกลาวแลวแตกรณี เหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน จะไมแตงตั้งก็ได ในกรณีเชนนี้
ใหถือวาคณะกรรมการดังกลาวประกอบไปดวยกรรมการเทาที่มีอยู
มาตรา ๑๔ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญ ญัติฉ บับนี้ คือ โดยที่เปน การสมควรแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อใหสามารถสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมโดยองคกร
ภาคประชาชนให เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตอบสนองความต อ งการของสมาชิ ก และเกิ ด ระบบ
การชว ยเหลือ เกื้อกูล ในสัง คมและชุมชน ตลอดจนการรวมตั ว กัน เป น เครือ ขา ยการจัด สวัสดิก ารชุมชน
เพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางสังคมและการพึ่งพาตนเองของชุมชนใหเกิดความเขมแข็งอยางทั่วถึง เหมาะสม
และเปนธรรม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

