
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำนด้ำนกำรจดัสวัสดิกำรสังคมของ 
นักสังคมสงเครำะห ์
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครรำชสีมำ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.นักสังคมสงเครำะห์ หมำยถึง บุคคลซึ่งประกอบวิชำชีพสังคมสงเครำะห์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
นักสังคมสงเครำะห์รับอนุญำตจำกสภำวิชำชีพสังคมสงเครำะห์ หรือ ผู้ซึ่งปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ
ไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีสำขำสังคมสงเครำะห์ศำสตร์หรือท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมด้ำนสังคมสงเครำะห์ตำมมำตรฐำนท่ีคณะกรรมกำร
ก ำหนดหรือท่ีมีคุณสมบัติตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 
2.มำตรฐำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม หมำยถึง ข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภำพท่ีพึงประสงค์ และต้องกำรให้เกิดข้ึนเพื่อใช้
เป็นหลักในกำรส่งเสริม สนับสนุน รับรอง ติดตำมประเมินผลและประกันคุณภำพในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมขององค์กำรสวัสดิกำร
สังคม นักสังคมสงเครำะห์และอำสำสมัคร     หมำยเหตุ ** กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำร
เอกสำร/หลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นขอไม่ด ำเนิกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
 
** พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีจะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำน จนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือยื่น
เอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมกบพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
** ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำต้ังแต่เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือประชำชน
เรียบร้อยแล้ว 
 
** ท้ังนี้จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ ภำยใน 7 วัน นับแต่วันท่ีพิจำรณำแล้วเสร์จ ตำมช่่องทำงท่ีพนักงำน
เจ้ำหน้ำท่ี/หน่วยงำนแจ้ง 
  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

 สถานที่ให้บริการ 
นักสังคมสงเคราะห์ท่ีปฏิบัติงานในเขตท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 
ยื่นท่ีส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และนักสังคม
สงเคราะห์ท่ีปฏิบัติงานในเขตท้องท่ีอื่น ยื่นท่ีส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา  ท่ีอยู่ 
ถนนมหาดไทย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 



30000 
โทรศัพท์ 044-241079 โทรสาร 0-4425-5732 /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (1. เอกสารประกอบการยื่นค าขอรับรองครบถ้วน
ตามท่ีก าหนด 2.เวลาให้บริการขึ้นกับหน่วยงานท่ีให้บริการ
ก าหนด))  

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 90 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ส ำนักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร / ส ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รับค ำขอ เจ้ำหน้ำท่ี
ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
(หมายเหตุ: (ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร /ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ณ จังหวัดท่ีต้ัง
ขององค์กรสวัสดิการสังคมท่ียื่นขอฯ))  

1 วัน - 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ส ำนักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร / ส ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส่งเอกสำรค ำขอฯ ท่ีผ่ำน
กำรตรวจสอบแล้วให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัด
สวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ 
(หมายเหตุ: (ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร /ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ณ จังหวัดท่ีต้ัง
ขององค์กรสวัสดิการสังคมท่ียื่นขอฯ))  

1 วัน - 
 

3) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
แห่งชำติรับค ำขอ เมื่อมีหลักฐำนถูกต้องครบถ้วน 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ))  

1 วัน กรมพัฒนำสังคมและ
สวัสดิกำร 

 

4) กำรพิจำรณำ 
ตรวจประเมินเอกสำรและสัมภำษณ์นักสังคมสงเครำะห์ท่ียื่น
ขอฯ 
(หมายเหตุ: (คณะผู้ประเมินและส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ))  

50 วัน กรมพัฒนำสังคมและ
สวัสดิกำร 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 30 วัน กรมพัฒนำสังคมและ
สวัสดิกำร 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
แห่งชำติน ำผลกำรตรวจประเมินรับรองฯ นักสังคมสงเครำะห์
เสนอคณะอนุกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรและมำตรฐำนพิจำรณำ
รับรองมำตรฐำนฯ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ))  

 

6) - 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
แห่งชำติแจ้งผลกำรยื่นขอฯ แก่นักสังคมสงเครำะห์ท่ียื่นขอฯ 
ทำงเว็บไซต์กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์ 
(หมายเหตุ: -)  

7 วัน กรมพัฒนำสังคมและ
สวัสดิกำร 

 

 

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

1) 
 

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

- 

2) 
 

แบบประเมินตนเองของนักสังคมสงเครำะห์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ลงนำมรับรองโดยตนเอง และระบุวัน เดือน ปี อย่ำง
ชัดเจน) 

กลุ่มพัฒนำและรับรองมำตรฐำน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร

จัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ 

3) 
 

แบบประเมินนักสังคมสงเครำะห์โดยเพื่อนร่วมงำนหรือร่วมวิชำชีพ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพื่อนร่วมงำนหรือรว่มวิชำชีพผู้ท ำกำรประเมินเป็นผู้ลง
นำมและระบุวัน เดือน ปีให้ชัดเจน) 

กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 

4) 
 

แบบประเมินนักสังคมสงเครำะห์โดยหัวหน้ำงำน หรือผู้บริหำร
หน่วยงำนนักสังคมสงเครำะห์ระดับอำวุโส 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (หัวหน้ำงำน หรือผู้บริหำรหน่วยงำนหรือนักสังคม
สงเครำะห์อำวุโสลงนำมและระบุวัน เดือน ปี ให้ชัดเจน) 

กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 

5) 
 

ใบปริญญำบัตร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (รับรองส ำเนำ) 

6) 
 

หนังสือรับรองประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำร
สังคม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมจริง ลงนำมและระบุ
วันท่ีให้ชัดเจน) 

- 

7) 
 

เอกสำรหลักฐำนอืน่ตำมตัวชี้วัดที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรประเมิน 
เช่น เอกสำรหลักฐำนกำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถจำกองค์กรที่
ปฏิบัติงำน  ประวัติกำรอบรมและกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

8) 
 

รำยงำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมของนักสังคม
สงเครำะห์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 4 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 

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

(หมายเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

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

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

2) ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษยจั์งหวัดนครรำชสีมำ 
(หมายเหตุ: (ท่ีอยู่ ถนนมหาดไทย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ 044-241079 โทรสาร 0-4425-5732  
E-mai: nakhonratchasima@m-society.go.th))  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (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) คู่มือกำรรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมของนักสังคมสงเครำะห์ 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อกระบวนงำน: กำรรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมของนักสังคมสงเครำะห์  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ กรมพัฒนำสังคมและ
สวัสดิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ 

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

  
1)พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริกำรท่ีมีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 

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

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 11 

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 140 

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 
 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: ส ำเนำคู่มือประชำชน 04/03/2019 09:47 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงขอ้มูลคู่มือส ำหรับประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


