
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำนด้ำนกำรจดัสวัสดิกำรสังคมของ
อำสำสมัคร 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครรำชสีมำ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.อำสำสมัคร หมำยถึง ผู้ซึ่งอำสำช่วยปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมในองค์กำรสวัสดิกำรสังคม 
 
2.มำตรฐำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม หมำยถึง ข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภำพท่ีพึงประสงค์และต้องกำรให้เกิดข้ึนเพื่อใช้เป็น
หลักในกำรส่งเสริม สนับสนุน รับรอง ติดตำมประเมินผลและกำรประกันคุณภำพในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมขององค์กำรสวัสดิกำร
สังคม นักสังคมสงเครำะห์และอำสำสมัคร 
 
หมำยเหตุ ** กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้
รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่น
ค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นขอไม่ด ำเนิกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำ
ขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
 
** พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีจะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำน จนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือยื่น
เอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมกบพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
** ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำต้ังแต่เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือประชำชน
เรียบร้อยแล้ว 
 
** ท้ังนี้จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ ภำยใน 7 วัน นับแต่วันท่ีพิจำรณำแล้วเสร็จ ตำมช่่องทำงท่ีพนักงำน
เจ้ำหน้ำท่ี/หน่วยงำนแจ้ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษยจั์งหวัด
นครรำชสีมำ 
ท่ีอยู่ ถนนมหำดไทย ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัด
นครรำชสีมำ 30000 
โทรศัพท์ 044-241079 โทรสำร 0-4425-5732  
E-mai: nakhonratchasima@m-society.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: (1. เอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอรับรองครบถ้วน
ตำมท่ีก ำหนด 
2.เวลำให้บริกำรขึ้นกับหน่วยงำนท่ีให้บริกำรก ำหนด))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทำงรำชกำรก ำหนด) ต้ังแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 90 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษยจั์งหวัด
นครรำชสีมำ รับค ำขอ เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบควำมถูกต้อง 
(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด ณ จังหวัดท่ีต้ังขององค์กรสวัสดิกำรสังคมท่ียื่นขอฯ))  

1 วัน ส ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด
นครรำชสีมำ 

 
2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษยจั์งหวัด
นครรำชสีมำ ส่งเอกสำรค ำขอฯ ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบแล้วให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
แห่งชำติ 
(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด ณ จังหวัดท่ีต้ังขององค์กรสวัสดิกำรสังคมท่ียื่นขอฯ))  

2 วัน ส ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด
นครรำชสีมำ 

 

3) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
แห่งชำติรับค ำขอ เมื่อมีหลักฐำนถูกต้องครบถ้วน 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วัน กลุ่มพัฒนำและรับรอง
มำตรฐำน ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรจัดสวัสดิกำรสังคม

แห่งชำติ 
 

4) กำรพิจำรณำ 
ผู้ประเมินอำสำมัครให้กำรพิจำรณำประเมินเอกสำร 
คุณสมบัติและหลักฐำนเอกสำรต่ำงๆ อำสำสมัครท่ียื่นขอฯ 
(หมำยเหตุ: -)  

25 วัน กลุ่มพัฒนำและรับรอง
มำตรฐำน ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรส่งเสริม



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

กำรจัดสวัสดิกำรสังคม
แห่งชำติ 

 
5) กำรพิจำรณำ 

คณะผู้ทบทวนท ำกำรทบทวนผลกำรประเมินของคณะผู้
ประเมินคณะผู้ประเมินให้ผลกำรประเมินและข้อคิดเห็นแก่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
แห่งชำติ 
(หมำยเหตุ: -)  

25 วัน กลุ่มพัฒนำและรับรอง
มำตรฐำน ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรจัดสวัสดิกำรสังคม

แห่งชำติ 
 

6) กำรพิจำรณำ 
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรและมำตรฐำนพิจำรณำ
รับรองมำตรฐำนฯอำสำสมัคร 
(หมำยเหตุ: -)  

30 วัน กลุ่มพัฒนำและรับรอง
มำตรฐำน ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรจัดสวัสดิกำรสังคม

แห่งชำติ 
 

7) - 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
แห่งชำติแจ้งผลกำรยื่นขอฯ แก่อำสำสมัครท่ียื่นขอฯ ทำง
เว็บไซต์กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
(หมำยเหตุ: -)  

7 วัน กลุ่มพัฒนำและรับรอง
มำตรฐำน ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรจัดสวัสดิกำรสังคม

แห่งชำติ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ลงนำมรับรองส ำเนำ) 

- 

2) 
 

แบบประเมินตนเองของอำสำสมัคร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

แบบประเมินอำสำสมัครโดยเพื่อนร่วมงำน/ร่วมเป็นอำสำสมัคร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

4) 
 

แบบประเมินอำสำสมัครโดยหัวหน้ำงำนหรือผู้บริหำรหน่วยงำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ - 

5) 
 

หนังสือรับรองกำรเป็นอำสำสมัครจำกองค์กำรสวัสดิกำรสังคม 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (รับรองส ำเนำ) 

- 

6) 
 

เอกสำรหลักฐำนอืน่ตำมตัวชี้วัดที่เป็นประโยชนต่์อกำรประเมิน เช่น 
หลักฐำนกำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถจำกองค์กรที่ปฏิบัติ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (รับรองส ำเนำ) 

- 

7) 
 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 4 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) 1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำม

มั่นคงของมนุษย์ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหำนำค เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100  
(หมำยเหตุ: -)  

2) ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษยจั์งหวัดนครรำชสีมำ 
(หมำยเหตุ: (ท่ีอยู่ ถนนมหำดไทย ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30000 
โทรศัพท์ 044-241079 โทรสำร 0-4425-5732  
E-mai: nakhonratchasima@m-society.go.th))  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ 
(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) คู่มือรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมของอำสำสมัคร 

(หมำยเหตุ: -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อกระบวนงำน: กำรรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมของอำสำสมัคร  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ กรมพัฒนำสังคมและ
สวัสดิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรท่ีให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรท่ีต่อเนื่องจำก
หน่วยงำนอื่น) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

  
1)พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม พ.ศ 2546 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550  
ระดับผลกระทบ: บริกำรท่ีมีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบ้ริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค, ท้องถิ่น, ส่วนกลำงท่ีต้ังอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง), ส่วนกลำงท่ีต้ังอยู่ในภูมิภำค 
(นอกกฎกระทรวง) 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติว่ำด้วยกำรรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏฺบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม พ.ศ.2550 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 90.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0.5 

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 6 

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 
 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: ส ำเนำคู่มือประชำชน 04/03/2019 09:48 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงขอ้มูลคู่มือส ำหรับประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


