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ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 
วาดวยการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคม 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ดวยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ไดกําหนดใหมีการรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อใชเปนหลักในการสงเสริม  สนับสนุน  รับรอง  
ติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพในการจัดสวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคม   
นักสังคมสงเคราะห  และอาสาสมัคร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓  (๗)  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 
วาดวยการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐”   

ขอ ๒ ระเบยีบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การรับรองมาตรฐาน”  หมายความวา  ผลการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมของ

องคการสวัสดิการสังคม  นักสังคมสงเคราะห  และอาสาสมัครซ่ึงไดรับเครื่องหมายการรับรองมาตรฐาน
การจัดสวัสดิการสังคม   

“เคร่ืองหมาย”  หมายความวา  เคร่ืองหมายยืนยันระดับคุณภาพองคการสวัสดิการสังคม   
นักสังคมสงเคราะห  และอาสาสมัครซ่ึงไดการรับรองตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมีอายุสามปนับแตวันที่ไดรับเครื่องหมายการรับรอง 

“การจัดสวัสดิการสังคม”  หมายความวา  การจัดบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการกําหนด 

“องคการสวัสดิการสังคม”  หมายความวา  หนวยงานของรัฐที่ดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคม
และองคกรสาธารณประโยชน 

“องคกรสาธารณประโยชน”  หมายความวา  องคกรภาคเอกชนที่ไดรับการรับรองให
ดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖   



 หนา   ๖๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

“นักสังคมสงเคราะห”  หมายความวา  ผูซ่ึงปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมที่สําเร็จ
การศึกษาไม ตํ่ากว าปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะหศาสตร   หรือที่ผานการฝกอบรมดาน 
สังคมสงเคราะหตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนดหรือที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกําหนด  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“อาสาสมัคร”  หมายความวา  ผูซ่ึงอาสาชวยปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมในองคการ
สวัสดิการสังคม 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ           
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดานการจัดสวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคม  นักสังคมสงเคราะห  หรืออาสาสมัคร 
แลวแตกรณี  ซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจากบุคคลผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูและประสบการณรวมทั้งมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาของการจัดสวัสดิการสังคมตามที่มีการย่ืนขอรับรองมาตรฐานตามระเบียบนี้ 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 
“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา   ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัด 

สวัสดิการสังคมแหงชาติ   
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงเปนผู รักษาการตามระเบียบนี้  และเปนผูกําหนดเครื่องหมาย  

ตลอดจนแบบฟอรมตาง  ๆ  ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  รวมทั้งเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหา  
หรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การรับรองมาตรฐานองคการสวัสดิการสังคม 

 
 

ขอ ๕ องคการสวัสดิการสังคมแหงใดไดปฏิบัติงานเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานการจัด
สวัสดิการสังคม  อาจย่ืนคําขอรับรองมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมตามระเบียบนี้ได 

ขอ ๖ การย่ืนคําขอรับรองตามขอ  ๕  ในเขตทองที่กรุงเทพมหานครใหย่ืนคําขอที่ 
สํานักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร  และใหสํานักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานครตรวจสอบ 
ความถูกตอง  แลวสงคําขอใหสํานักงานภายในเจ็ดวันทําการ 
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ในเขตทองที่อื่นใหย่ืนคําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
แหงทองที่ที่องคการสวัสดิการสังคมนั้นต้ังอยู  และใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดที่รับคําขอตรวจสอบความถูกตอง  แลวสงคําขอใหสํานักงานภายในเจ็ดวันทําการ 

เมื่อสํานักงานไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง  และมีหลักฐานถูกตองครบถวนใหสํานักงาน  เสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาใหเสร็จส้ินภายในเกาสิบวัน 

ขอ ๗ ใหคณะอนุกรรมการทําหนาที่สรางเคร่ืองมือ  เกณฑการประเมิน  กําหนดแนวทาง
และดําเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ไดมีการย่ืนคําขอรับรองมาตรฐาน  และให 
ความเห็นชอบ  เพื่อใหผูอํานวยการออกเครื่องหมายการรับรองตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ 

ขอ ๘ เมื่อองคการสวัสดิการสังคมแหงใดไดรับการรับรองมาตรฐาน  ใหผูอํานวยการออก
เคร่ืองหมายการรับรอง  และใหสํานักงานเผยแพรตอสาธารณชนตอไป 

ขอ ๙ ในกรณีปรากฏวาองคการสวัสดิการสังคมแหงใดที่ไดรับการรับรองมาตรฐานแลว  
ไมปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมในขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอตามที่ไดรับ 
การรับรองซ่ึงเชื่อวาจะมีผลเสียหายตอผูรับบริการสวัสดิการสังคม  และผูอํานวยการหรือผูซ่ึงไดรับ
มอบหมายไดใหคําแนะนําและตักเตือนเปนหนังสือแลว  หากองคการสวัสดิการสังคมแหงนั้นยังไม
แกไขโดยไมมีเหตุอันควร  ใหผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสาขาที่ให 
การรับรองมีหนังสือเพิกถอนการรับรองมาตรฐานได 

หมวด  ๒ 
การรับรองมาตรฐานนักสังคมสงเคราะห 

 
 

ขอ ๑๐ นักสังคมสงเคราะหผู ซ่ึงไดปฏิบัติงานเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานการจัด
สวัสดิการสังคม  อาจย่ืนคําขอรับรองมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมตามระเบียบนี้ได   

ขอ ๑๑ การย่ืนคําขอรับรองตามขอ  ๑๐   ในเขตทองที่กรุงเทพมหานครใหย่ืนคําขอที่ 
สํานักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร  และใหสํานักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานครตรวจสอบ 
ความถูกตอง  แลวสงคําขอใหสํานักงานภายในเจ็ดวันทําการ 

ในเขตทองที่อื่นใหย่ืนคําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
แหงทองที่ที่นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติงานอยู  และใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดที่รับคําขอตรวจสอบความถูกตอง  แลวสงคําขอใหสํานักงานภายในเจ็ดวันทําการ 
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เมื่อสํานักงานไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง  และมีหลักฐานถูกตองครบถวนใหสํานักงาน   
เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาใหเสร็จส้ินภายในเกาสิบวัน 

ขอ ๑๒ ใหนําความในขอ  ๗  ขอ  ๘  และขอ  ๙  มาใชบังคับกับการรับรองมาตรฐาน   
นักสังคมสงเคราะห  โดยอนุโลม  

หมวด  ๓ 
การรับรองมาตรฐานอาสาสมัคร 

 
 

ขอ ๑๓ อาสาสมัครผูซ่ึงไดปฏิบัติงานเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม
โดยไดรับการรับรองจากองคการสวัสดิการสังคม  อาจย่ืนคําขอรับรองมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม
ตามระเบียบนี้ได   

ขอ ๑๔ การย่ืนคําขอรับรองตามขอ  ๑๓  ในเขตทองที่กรุงเทพมหานครใหย่ืนคําขอที่ 
สํานักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร  และใหสํานักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานครตรวจสอบความถูกตอง  
แลวสงคําขอใหสํานักงานภายในเจ็ดวันทําการ 

ในเขตทองที่อื่นใหย่ืนคําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
แหงทองที่ที่นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติงานอยู  และใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดที่รับคําขอตรวจสอบความถูกตอง  แลวสงคําขอใหสํานักงานภายในเจ็ดวันทําการ 

เมื่อสํานักงานไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง  และมีหลักฐานถูกตองครบถวนใหสํานักงาน  เสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาใหเสร็จส้ินภายในเกาสิบวัน 

ขอ ๑๕ ใหนําความในขอ  ๗  ขอ  ๘  และขอ  ๙  มาใชบังคับกับการรับรองมาตรฐาน
อาสาสมัครโดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
การอุทธรณ 

 
 

ขอ ๑๖ องคการสวัสดิการสังคม  นักสังคมสงเคราะห  และอาสาสมัครใดเมื่อย่ืนคําขอรับรอง
มาตรฐานและไมไดรับการรับรองหรือถูกเพิกถอนการรับรองมาตรฐานตามระเบียบนี้  ใหอุทธรณเปน
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หนังสือตอผูอํานวยการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง  และใหผูอํานวยการสงคําอุทธรณตอไป
ยังปลัดกระทรวงโดยมิชักชา 

ใหปลัดกระทรวงวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับอุทธรณ  คําวินิจฉัย 
ของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 

ขอ ๑๗ เมื่อส้ินสุดอุทธรณ  ใหผูอํานวยการรายงานการเพิกถอนการรับรองมาตรฐานตอ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการและแจงหนวยงานที่รับคําขอรับรองมาตรฐานดวย 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๘ การย่ืนคําขอรับรองตามระเบียบนี้  ใหกระทําไดเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 
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