คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
ที่ปรึกษา : ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานและรองประธานอนุกรรมการ : อนุกรรมการซึ่ง
ผวจ. แต่งตั้งบุคคลจากการเลือกกันเองของผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฯจังหวัด ตามข้อ ๑.๔ -๑.๙
อนุกรรมการ :
 ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง ผวจ. แต่งตั้ง จานวน ๔ คน
 ผู้แทน อบจ. ซึ่ง ผวจ. แต่งตั้ง ๑ คน
 ผู้แทน เทศบาล ซึ่ง ผวจ.แต่งตั้งจากการเลือกกันเองใน
องค์ประกอบ
การประชุมประจาเดือนของ เทศบาล ๑ คน
 ผู้แทน อบต. ซึ่ง ผวจ.แต่งตั้งจากการเลือกกันเองในการ
ประชุมประจาเดือนของ อบต. ๑ คน
 ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์การสวัสดิการชุมชน
ซึ่ง ผวจ.แต่งตั้งจากการเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์
และองค์กรสวัสดิการชุมชน ฝ่ายละ ๓ คน
ผู้แทนภาคธุรกิจ ซึ่ง ผวจ.แต่งตั้ง จานวน ๑ คน
ผู้แทนสถาบันการศึกษาในจังหวัด ซึ่ง ผวจ.แต่งตั้ง จานวน ๑ คน
เลขานุการ และผู้ช่วย : พมจ. และ จนท. ใน สานักงาน พมจ. ที่ พมจ. มอบหมาย ๒ คน

พิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินสนับสนุน
องค์การฯ ตาม
หลักเกณ์

หน้าที่
รายานผลการ
ดาเนินงาน ให้ คกก.
บริหารกงอทุนและ
กสจ. ทราบ

อนุมัติจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารกองทุน

บริหาร
กองทุนตาม
กฎหมาย

ส่งเสริมการจัดโครงการ
+ ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ

แต่งตั้งคณะทางาน
ที่ปรึกษา หรือมอบหมาย
ให้บุคคล หรือสถาบันหรือ
องค์กร เข้ามีส่วนร่วมใน
การกลั่นกรองโครงการฯ

ส่งเสริมการระดมทุน
และการจัดการ
ระดมทุน

ข้อมูลการดาเนินงานการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในปี 2561
สาขาสวัสดิการ

จานวนเงิน
63,706,124
บาท

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้นาชุมชน /คกก. /แกนนา/อาสาสมัคร
16,330 คน
อื่นๆ
543 คน

เด็ก /เยาวชน
33,454 คน
ผู้สูงอายุ
19,980 คน
คนพิการ
1,656 คน
ผู้ติดเชื้อ HIV
752 คน
สตรี
2,364 คน
ครอบครัว
9,299 คน
ผู้ติดยาเสพติด
30 คน
ผู้ยากไร้ /ด้อยโอกาส
1,757 คน
ประชาชนทั่วไป
72,452 คน
บุคลากรขององค์กร
11,398 คน

970 โครงการ

อบรมให้ความรู้

47.15 %

ฝึกอบรมด้านอาชีพ

22.97 %

พัฒนาศักยภาพ จนท.และอาสาสมัคร 11.79%
ความสัมพันธ์ คค. และชุมชน

10.87%

อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีดั่งเดิม

กลุ่มเป้าหมาย
รวม
171,271 คน

สิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบบริการ 1.02 %
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระบบ
เฝ้าระวัง ปัญหาสังคม 0.71%
ส่งเสริมกิจกรรม CSR 0.41%

953 องค์กร

เตรียมความพร้อมป้องกัน
ภัยพิบัติ
0.10 %

3.56%

1.42 %

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ในระบบกระจายสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน ปี 2560 – 2562

ผลการเบิกจ่าย
เงินกองทุน ปีที่
ผ่านมา

ร้อยละ10

ประชากรของ
จังหวัด
ร้อยละ 45

จานวนองค์กรที่
ได้รับการรับรอง
ร้อยละ 45

แนวนโยบายในการขับเคลื่อนงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปี ๒๕๖๒
๑. สนับสนุนการ จัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม

๒. การบริหารจัดการเงินกองทุน
- สานักงาน ก.ส.ค. โอนเงินให้จังหวัด ๒ งวด ในวงเงิน ๖๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท

- สร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ตามประกาศ ก.ส.ค.
- สนับสนุนเงินทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ สัดส่วนวงเงินอยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน จังหวัด / กทม.
- ขอให้กระจายการสนับสนุนเงินกองทุน ให้แก่ องค์กรสาธารณประโยชน์และ
องค์กรสวัสดิการชุมชน เป็นหลัก
- โครงการเชิงพื้นที่ (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล) ให้ อปท. สมทบ
งบประมาณตามศักยภาพ
- โครงการของหน่วยงานภาครัฐ ขอให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นและให้มกี าร
สบทบงบประมาณตามศัยกภาพ
- โครงการที่อนุมตั ิ ต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับร่างแผนพัฒนาสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2565 ) และแผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด

- จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินและแผนปฏิบัติงานของ
กองทุน ส่งให้ สานักงาน ก.ส.ค. ภายใน ๔ มกราคม
- คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ และรายงานตามแบบเสนอโครงการขององค์การฯ ให้
สานักงาน ก.ส.ค. ภายใน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อจัดทาข้อมูลประกอบการ
ชี้แจงงบประมาณ ปี ๒๕๖๓
- งบบริหารจัดการ ให้พิจารณาจัดสรรกรอบวงเงินตามความเหมาะสม แต่ไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐ โดยเป็นค่าพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคมในการเขียนโครงการ
จัดเวทีระดมความคิดเห็น เพื่อให้ได้โครงการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ ในปี ๒๕๖๓
- รายงานการใช้จ่ายเงินโครงการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ตามแผนปฏิบตั ิงานของ
กองทุนฯ ให้ สานักงาน ก.ส.ค ภายในวันที่ ๒๓ ของทุกเดือน
- กรณีเงินกองทุนทีโ่ อนไปให้ ไม่ขอให้มีหนังสือถึง สานักงาน ก.ส.ค. พิจารณาเพิ่มเติม
งบประมาณให้

