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ขอกําหนดคณะกรรมการสงเสริมการจดัสวัสดิการสังคมแหงชาติ 
วาดวยมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ดวยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มีเจตนารมณในการ
สงเสริมและสนับสนุนใหองคการสวัสดิการสังคม  นักสังคมสงเคราะหและอาสาสมัครมีความสามารถ
ในการจัดบริการทางสังคมใหแกผูรับบริการสวัสดิการสังคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไดรับ 
การพัฒนามาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  และสามารถ
ชวยเหลือผูรับบริการสวัสดิการสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองไดอยางทั่วถึง  เหมาะสม   
และเปนธรรม   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓  (๖)  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ  จึงออกขอกําหนดไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา  “ขอกําหนดคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 
วาดวยมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอกําหนดนี้ 
“มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม”  หมายความวา  ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพ 

ที่พึงประสงคและตองการใหเกิดข้ึนเพื่อใชเปนหลักในการสงเสริม  สนับสนุน  รับรอง  ติดตาม
ประเมินผลและการประกันคุณภาพในการจัดสวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคม   
นักสังคมสงเคราะห  และอาสาสมัคร 

“สวัสดิการสังคม”  หมายความวา  ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการปองกัน   
การแกไขปญหา  การพัฒนา  และการสงเสริมความมั่นคงทางสังคม  เพื่อตอบสนองความจําเปน 
ข้ันพื้นฐานของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองไดอยางทั่วถึง  เหมาะสม  เปนธรรม  และ
ใหเปนไปตามมาตรฐานทั้งทางดานการศึกษา  สุขภาพอนามัย  ที่อยูอาศัย  การทํางานและการมีรายได  
นันทนาการ  กระบวนการยุติธรรม  และบริการทางสังคมทั่วไป  โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย  
สิทธิที่ประชาชนจะตองไดรับ  และการมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 

“ผูรับบริการสวัสดิการสังคม”  หมายความวา  บุคคลหรือกลุมบุคคลซ่ึงอยูในสภาวะยากลําบาก
หรือที่ จําตองไดรับความชวยเหลือ  เชน  เด็ก  เยาวชน  คนชรา  ผูยากไร  ผูพิการหรือทุพพลภาพ  
ผูดอยโอกาส  ผูถูกละเมิดทางเพศ  หรือกลุมบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด   
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“การจัดสวัสดิการสังคม”  หมายความวา  การจัดบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการกําหนด 

“องคการสวัสดิการสังคม”  หมายความวา  หนวยงานของรัฐที่ดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคม
และองคกรสาธารณประโยชน 

“องคกรสาธารณประโยชน”  หมายความวา  องคกรภาคเอกชนที่ไดรับการรับรองให
ดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖                   

“นักสังคมสงเคราะห”  หมายความวา  ผูซ่ึงปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมที่สําเร็จ
การศึกษาไม ตํ่ากว าปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะหศาสตร   หรือที่ผานการฝกอบรมดาน 
สังคมสงเคราะหตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนดหรือที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกําหนด  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“อาสาสมัคร”  หมายความวา  ผูซ่ึงอาสาชวยปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมในองคการ
สวัสดิการสังคม 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความวาสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 
“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย     
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนผูรักษาการตาม

ขอกําหนดนี้  และเปนผูกําหนดแบบฟอรมตาง  ๆ  ในการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้  รวมทั้งเปนผูวินิจฉัย 
ชี้ขาดในกรณีที่มีปญหา  หรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้   

หมวด  ๑ 
มาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคม 

 
 

ขอ ๕ การจัดบริการสวัสดิการสังคมตองปฏิบัติตามกฎเกณฑซ่ึงบัญญัติไวในกฎหมาย  
ปฏิญญา  อนุสัญญาและขอตกลงที่เกี่ยวของ  รวมทั้งไมขัดนโยบาย  แผน  และมาตรฐานการจัด
สวัสดิการสังคมตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๖ การจัดบริการสวัสดิการสังคมตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผู รับบริการ 
สวัสดิการสังคม  การใหผูรับบริการสวัสดิการสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองไดอยางทั่วถึง  
เหมาะสม  และเปนธรรม  โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย  การรักษาความลับของผูรับบริการ
สวัสดิการสังคม  สิทธิที่ประชาชนจะตองไดรับ  และการมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 

ขอ ๗ การจัดบริการสวัสดิการสังคมตองคํานึงถึงสาขาของการจัดสวัสดิการสังคมไดแก  
การบริการทางสังคม  การศึกษา  สุขภาพอนามัย  ที่อยูอาศัย  การฝกอาชีพ  การประกอบอาชีพ  
นันทนาการ  และกระบวนการยุติธรรม   
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ขอ ๘ การจัดบริการสวัสดิการสังคมตองคํานึงถึงลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการใน 
การดําเนินการตามความเหมาะสมในแตละพื้นที่  ความตองการของกลุมเปาหมายและประเด็นปญหาที่
ควรไดรับการปองกันแกไขทั้งในระยะเรงดวนและระยะยาว  เชน  การสงเสริม  การพัฒนา  การพิทักษ  
ปกปอง  คุมครอง  การปองกัน  การแกไข  การสงเคราะห  และบําบดัฟนฟู  เปนตน 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานองคการสวัสดิการสังคม 

 
 

ขอ ๙ ใหองคการสวัสดิการสังคมดําเนินการจัดสวัสดิการสังคมใหเปนไปตามหลักคุณธรรม  
ความโปรงใส  การมีสวนรวม  ความรับผิดชอบ  และความคุมคา 

ขอ ๑๐ ใหองคการสวัสดิการสังคมดําเนินการจัดองคกร  และการบริหาร  การใหบริการ  และ
คุณภาพการใหบริการ  ดังตอไปนี้                                   

(๑) การจัดองคการและการบริหาร   ตองมีการกํ าหนดวิสัยทัศน   พันธกิจ   นโยบาย  
วัตถุประสงค  ขอบเขต  เปาหมาย  สาขาการจัดสวัสดิการสังคม  โครงสรางและกระบวนการบริหารจัดการ  
แผนงาน  โครงการ  ระบบการพัฒนาบุคลากร  ระบบบัญชีและการเงิน  ระบบขอมูลสารสนเทศและ 
การประชาสัมพันธ  ระบบการติดตามประเมินผล  อาคารสถานที่  เคร่ืองมืออุปกรณ  และสภาพแวดลอม 
ที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(๒) การใหบริการ  ตองมีการกําหนดรูปแบบและวิธีการในการใหบริการ  มีกระบวนการ
ใหบริการที่ชัดเจน  และมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรและสถาบัน
ตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมอยางเต็มที่ 

(๓) คุณภาพการใหบริการ   ตองมีการใหบริการที่มี คุณภาพ   รวดเร็ว   ตอเนื่องและ 
ทันสถานการณ  ตอบสนองตอความจําเปนของผูรับบริการ  รวมทั้งเกิดความพึงพอใจของผูรับบริการ  
หรือมีประโยชนตอสังคมโดยรวม   

หมวด  ๓ 
มาตรฐานนักสังคมสงเคราะห 

 
 

ขอ ๑๑ ใหนักสังคมสงเคราะหดําเนินการจัดสวัสดิการสังคมใหเปนไปตามหลักวิชาการ  
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห  ยึดมั่นในปรัชญา  หลักการ  วิธีการ  กระบวนการ  และ
เทคนิคทางสังคมสงเคราะห   

ขอ ๑๒ ใหนักสังคมสงเคราะหมีการพัฒนา  เพิ่มพูนความรู  ทักษะในการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง  มีคุณภาพและคุณธรรม  สอดคลองกับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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หมวด  ๔ 
มาตรฐานอาสาสมัคร 

 
 

ขอ ๑๓ ใหอาสาสมัครบําเพ็ญประโยชนใหแกสังคมทั้งในดานการสงเคราะหผูประสบ 
ความทุกขยากเดือดรอน  การปองกัน  แกไขปญหา  การพัฒนาสังคมและสงเสริมความมั่นคงของชาติ  
ทั้งนี้เพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางเปนธรรมและทั่วถึง 

ขอ ๑๔ ใหอาสาสมัครปฏิบัติงานดวยความสมัครใจเพื่อประโยชนแกประชาชน  สังคมและ
ประเทศชาติโดยไมหวังส่ิงตอบแทนและเปนผูมีอุดมการณโดยถือประโยชนสวนรวมเหนือกวา
ประโยชนสวนตน  ทํางานดวยความเสียสละ  กระตือรือรน  เอื้ออาทร  บริสุทธิ์ใจ  และมีศรัทธาที่จะ
ทํางานอาสาสมัคร   

ขอ ๑๕ ใหอาสาสมัครมีการพัฒนาความรู  ความสามารถ  อุดมการณและคุณธรรมเพื่อจะได
เปนพลังสําคัญในการสงเคราะห  ผูมีปญหา  การปองกัน  แกไขปญหาและพัฒนาสังคม  พัฒนาองคการ  
และการสงเสริมความมั่นคงของชาติภายใตการสงเสริมสนับสนุนและดูแลโดยองคการสวัสดิการสังคม 

หมวด  ๖ 
การพัฒนามาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม 

 
 

ขอ ๑๖ ใหมีคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะซึ่งคณะกรรมการแตงต้ัง  เพื่อทํา
หนาที่กําหนดเกณฑชี้วัดมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมตามขอกําหนดนี้ในแตละเร่ืองใหเหมาะสมกับ
ระดับการพัฒนาขององคการสวัสดิการสังคม  นักสังคมสงเคราะหหรืออาสาสมัคร  และปรับปรุงเกณฑ
ชี้วัดใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตอไป   

ขอ ๑๗ ใหสํานักงาน  และหนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายรวมทั้งหนวยงานซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวงดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหองคการสวัสดิการสังคมไดมี 
การพัฒนามาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมทั้งในสวนองคการสวัสดิการสังคม  นักสังคมสงเคราะห  
หรืออาสาสมัครอยูเสมอ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c308f305a3001753b50cf89e350cf5ea6308267004f4e9650306b62913048305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000770069007400680020006d0069006e0069006d0075006d00200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200061006e00640020006e006f00200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


