
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย 
วาดวยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

วาดวยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ใหมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   

พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  วาดวย

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน  นับแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  วาดวยอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ขอ  ๔  ในระเบียบนี้   

“อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย”  หมายความวา  บุคคลที่ทําประโยชนเพ่ือ

สังคมดวยความสมัครใจ  ไดแก   

(๑)  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด   

(๒)  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกรุงเทพมหานคร  ซึ่งปฏิบัติงาน 

ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

(๓)  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยอื่น ๆ  ตามที่กระทรวงมีประกาศกําหนด 

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ใชชื่อยอวา  “อพม.”  มีชื่อเรียกเปนภาษาอังกฤษ

วา  “Social  Development  And  Human  Security  Volunteer”  ชื่อยอภาษาอังกฤษ“SDHSV” 
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“อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

“กรม”  หมายความวา  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

“กระทรวง”  หมายความวา  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ขอ  ๕  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  สามารถประดับเครื่องหมายหรือตรา

สัญลักษณ  ตามแบบแนบทายระเบียบนี้   

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  สามารถแตงเครื่องแบบตามท่ีกระทรวงประกาศ

กําหนด 

ขอ  ๖  ใหปลัดกระทรวงเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการ

ตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับได 

ขอ  ๗  ในกรณีมีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหปลัดกระทรวงเปนผูมีอํานาจพิจารณา

วินิจฉัยชี้ขาด 

 

หมวด  ๑ 

คณะกรรมการ 

สวนที่  ๑ 

คณะกรรมการสงเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

_________________________ 

ขอ  ๘  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เรียก 

โดยยอวา  “กอพม.”  ประกอบดวย   

(๑)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เปนท่ีปรึกษา    

(๒)  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เปนประธานกรรมการ   
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(๓)   รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย  

เปนรองประธานกรรมการ   

(๔)  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  เปนกรรมการ 

(๕)  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  และผูสูงอายุ  

เปนกรรมการ 

(๖)  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  เปนกรรมการ 

(๗)  ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  เปนกรรมการ 

(๘)  ผูวาการ  การเคหะแหงชาติ  เปนกรรมการ 

(๙)  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  เปนกรรมการ 

(๑๐)  หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เปนกรรมการ 

(๑๑)  รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ  สํานักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย  เปนกรรมการ 

(๑๒)  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย  เปนกรรมการ 

(๑๓)  ผูแทนกรมบัญชีกลาง  เปนกรรมการ 

(๑๔)  ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เปนกรรมการ 

(๑๕)  ผูแทนกรุงเทพมหานคร  เปนกรรมการ 

(๑๖ )   ผู แทนอาสาสมั ค ร พั ฒนา สั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย ของภาค เหนื อ   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต  จํานวนภาคละหนึ่งคน  และกรุงเทพมหานคร  จํานวนหนึ่งคน  

เปนกรรมการ 

(๑๗)  ผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณการทํางานดานอาสาสมัคร  จํานวนสองคน  เปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนกรรมการและเลขานุการ  ผูอํานวยการกลุมการสงเสริมและประสาน

เครือขาย  สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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กรรมการตาม  (๑๖)  มาจากการเลือกกันเอง  และใหปลัดกระทรวงเปนผูแตงตั้ง 

กรรมการตาม  (๑๗)  ใหปลัดกระทรวงเปนผูแตงตั้ง 

ขอ  ๙  กรรมการตามขอ  ๘  (๑๖)  และ  (๑๗)  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป  และอาจไดรับ

การแตงตั้งอีกก็ได   

ในกรณีตําแหนงกรรมการวางลงกอนครบวาระ  และยังมีกรรมการตามขอ  ๘  (๑๖)  และ  (๑๗)  

เหลืออยู  ใหกรรมการท่ีเหลือปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหปลัดกระทรวงแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทน  

เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได   

และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการใหม  ใหกรรมการ 

ที่พนจากตําแหนงนั้นปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน 

ขอ  ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการตามขอ  ๘  (๑๖)  และ  (๑๗)  พนจาก

ตําแหนงเมื่อ 

(๑)  ลาออก 

(๒)  ส้ินสภาพความเปนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตามขอ  ๓๐ 

(๓)  ปลัดกระทรวงใหออก  เพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย   

หรือหยอนความสามารถ 

ขอ  ๑๑  กอพม.  มีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

(๑)  เสนอนโยบายสงเสริมศักยภาพ  การกําหนดบทบาทและการสนับสนุนสวัสดิการใหแก

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตอรัฐมนตรี 

(๒)  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   

(๓)  ใหความเห็นชอบและกําหนดหลักสูตรอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

และเห็นชอบมาตรฐานที่เกี่ยวของกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   
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(๔)  สงเสริม  พัฒนา  สนับสนุนกิจกรรมตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย 

(๕)  สงเสริม  พัฒนา  และสนับสนุนใหอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรวมกลุม

ในการทํางานเปนเครือขายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

(๖)  ใหคําแนะนําแกหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 

(๗)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 

(๘)  พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

(๙)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ระเบียบนี้กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของ  กอพม.   

ขอ  ๑๒  การประชุม  กอพม.  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

มติท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการหนึ่งคนใหมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  ถาคะแนน

เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ  ๑๓  ในการประชุมถาประธานกรรมการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธาน

กรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุม  ถารองประธานกรรมการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดให 

ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

 

สวนที่  ๒ 

คณะกรรมการสงเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยระดับจังหวัด 

_________________________ 

ขอ  ๑๔  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ระดับจังหวัด  เรียกโดยยอวา  “กอพม.  จังหวัด”  ประกอบดวย   

(๑)  ผูวาราชการจังหวัด  เปนที่ปรึกษา 

(๒)  รองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
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(๓)  ผูแทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  จํานวนหนึ่งคน  ซึ่งเลือกกันเอง 

จากผูแทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ตาม  (๙)  เปนรองประธานกรรมการ 

(๔)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  เปนกรรมการ     

(๕)  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  เปนกรรมการ 

(๖)  พัฒนาการจังหวัดเปนกรรมการ 

(๗)  ทองถิ่นจังหวัดเปนกรรมการ     

(๘)  หัวหนาหนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ท่ีปฏิบัติงาน

ในจังหวัด  ไมเกินสองคนเปนกรรมการ 

(๙)  ผูแทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่ งเลือกกันเองในจังหวัด   

จํานวนแปดคนเปนกรรมการ 

(๑๐)  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๑๑)  เจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดท่ีรับผิดชอบงานอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  จํานวนหนึ่งคน  ซึ่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

จังหวัดมอบหมายเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

(๑๒)  ผูแทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  จํานวนหนึ่งคน  ซึ่งเลือกกันเองจาก

ผูแทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ตาม  (๙)  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

รองประธานกรรมการ  กรรมการ  และกรรมการและผูชวยเลขานุการ  ตาม  (๓)  (๘)  (๙)   

และ  (๑๒)  ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงตั้ง 

ขอ  ๑๕  ใหนําขอ  ๙  และขอ  ๑๐  มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง  การปฏิบัติหนาที่   

การแตงตั้งกรรมการแทน  และการพนจากตําแหนงของรองประธานกรรมการ  กรรมการ  และกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ  ตามขอ  ๑๔  (๓)  (๙)  และ  (๑๒)  โดยอนุโลม  เวนแตอํานาจของปลัดกระทรวง 

ตามขอ  ๑๐  (๓)  ใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด 

ขอ  ๑๖  ให  กอพม.  จังหวัด  มีอํานาจและหนาที่ในเขตจังหวัด  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ดําเนินการตามนโยบายการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนสวัสดิการแกอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

 

(๒)  สงเสริมสนับสนุนใหอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีการรวมกลุม 

ในการทํางาน  เปนเครือขายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

(๓)  พิจารณาตรวจสอบกรณีมีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

(๔)  ออกคําส่ังใหอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยพนสภาพตามขอ  ๓๑ 

(๕)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 

(๖)  พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ  ตามท่ีรัฐมนตรีหรือ  กอพม.  มอบหมาย 

(๗)  รายงานผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงานประจําปใหผูวาราชการจังหวัดและ  กอพม.  

ทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย    

ขอ  ๑๗  การประชุมของ  กอพม. จังหวัด  และคณะอนุกรรมการ  ใหนําความในขอ  ๑๒  และ 

ขอ  ๑๓  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

 

สวนที่  ๓ 

คณะกรรมการสงเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกรุงเทพมหานคร 

_________________________ 

ขอ  ๑๘  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

กรุงเทพมหานคร  เรียกโดยยอวา  “กอพม. กทม.”  ประกอบดวย   

(๑)  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  เปนที่ปรึกษา   

(๒)  รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมอบหมาย  

เปนประธานกรรมการ 

(๓)  ผูแทนกรุงเทพมหานคร  เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 

(๔)  ผูอํานวยการสํานักบริการสวัสดิการสังคม  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  เปนรองประธาน

กรรมการคนท่ีสอง   



 หนา   ๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

 

(๕)  ผูแทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกรุงเทพมหานคร  จํานวนหนึ่งคน  

ซึ่งเลือกกันเองจากผูแทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตาม  (๑๒)  เปนรองประธาน

กรรมการคนท่ีสาม 

(๖)  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  สํานักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เปนกรรมการ   

(๗)  ผูแทนสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  และผูสูงอายุ  

จํานวนหนึ่งคน  เปนกรรมการ 

(๘)  ผูแทนสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  เปนกรรมการ 

(๙)  ผูแทนสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  เปนกรรมการ 

(๑๐)  ผูแทนการเคหะแหงชาติ  เปนกรรมการ 

(๑๑)  ผูแทนสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  เปนกรรมการ  

(๑๒)  ผูแทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเลือกกันเอง  

จํานวนแปดคน  เปนกรรมการ 

(๑๓)  เจาหนาท่ีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการท่ีไดรับมอบหมาย  เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๑๔)  เจาหนาที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ไดรับมอบหมาย  จํานวนหนึ่งคน  เปนกรรมการ

และผูชวยเลขานุการ 

(๑๕)  ผูแทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกรุงเทพมหานคร  จํานวนหนึ่งคน  

ซึ่งเลือกกันเองจากผูแทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกรุงเทพมหานคร  ตาม  (๑๒)  เปน

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

รองประธานกรรมการ  กรรมการ  และกรรมการและผูชวยเลขานุการ  ตาม  (๕)  (๑๒)  และ  (๑๕)  

ใหอธิบดีเปนผูแตงตั้ง 

ขอ  ๑๙  ใหนําขอ  ๙  และขอ  ๑๐  มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง  การปฏิบัติหนาที่   

การแตงตั้งกรรมการแทน  และการพนจากตําแหนงของรองประธานกรรมการ  กรรมการ  และกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ  ตามขอ  ๑๘  (๕)  (๑๒)  และ  (๑๕)  โดยอนุโลม  เวนแตอํานาจของปลัดกระทรวง 

ตามขอ  ๑๐  (๓)  ใหเปนอํานาจของอธิบดี 



 หนา   ๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ  ๒๐  ให  “กอพม. กทม.”  มีอํานาจและหนาที่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ดําเนินการตามนโยบายการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนสวัสดิการแกอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

(๒)  สงเสริมสนับสนุนใหอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีการรวมกลุมใน 

การทํางานเปนเครือขายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

(๓)  พิจารณาตรวจสอบกรณีมีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษยในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๔)  ออกคําส่ังใหอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยพนสภาพตามขอ  ๓๑ 

(๕)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการและหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 

(๖)  พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ  ตามที่รัฐมนตรี  กอพม.  หรืออธิบดี  มอบหมาย 

(๗)  รายงานผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงานประจําปให  กอพม.  ทราบอยางนอยปละ

หนึ่งครั้ง  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย  

ขอ  ๒๑  การประชุมของ  กอพม.กทม.  และคณะอนุกรรมการ  ใหนําความในขอ  ๑๒  มาบังคับใช

โดยอนุโลม 

ในการประชุมถาประธานกรรมการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการ

ตามลําดับทําหนาท่ีประธานในที่ประชุม  ถารองประธานกรรมการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   

ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในท่ีประชุม 

 

หมวด  ๒ 

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

_________________________ 

ขอ  ๒๒  ใหกระทรวงสงเสริมสนับสนุนใหมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   

ใหครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ีจังหวัดและกรุงเทพมหานคร   



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ  ๒๓  บุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรมเปนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย  ตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้   

(๑)  มีสัญชาติไทย 

(๒)  มีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณขึ้นไป   

(๓)  มีช่ือในทะเบียนบานและอาศัยอยูในจังหวัดที่ประสงคจะเปนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษยไมนอยกวาหกเดือน 

(๔)  มีความรูในขั้นสามารถอานออกเขียนได   

(๕)  เปนบุคคลที่สมัครใจเพ่ือชวยเหลือการดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยดวยความเต็มใจ   

(๖)  มีความซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรมและมีความประพฤติดี   

(๗)  ไมเปนโรคติดตอรายแรง   

(๘)  เปนผูมีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย   

(๙)  เปนผูมีเวลาใหกับการทํางานในบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ขอ  ๒๔  การคัดเลือกบุคคล  ตามขอ  ๒๓  ใหกระทํา  ดังนี้   

(๑)  ในกรุงเทพมหานคร  ใหกรมดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติใหเขารับการฝกอบรม 

(๒)  ในจังหวัดอื่น  ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  ดําเนินการคัดเลือก 

ผูมีคุณสมบัติใหเขารับการฝกอบรม     

ขอ  ๒๕  ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจะไดรับ

วุฒิบัตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  บัตรประจําตัวอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย  และขึ้นทะเบียนเปนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   

ขอ  ๒๖  ใหผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบดี  ออกวุฒิบัตร  และออกบัตรประจําตัวอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ใหแก ผูที่ผานการฝกอบรมตามขอ  ๒๕  แลวแตกรณี   

ตามแบบแนบทายระเบียบนี้ 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

 

บัตรประจําตัวอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ใหมีอายุหาปนับแตวันท่ี 

ออกบัตรประจําตัวอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดหรือกรม  ขึ้นทะเบียนอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยใหแกผูท่ีผานการฝกอบรมตามขอ  ๒๕  แลวแตกรณี  ตามแบบ 

ที่ปลัดกระทรวงกําหนด 

ขอ  ๒๗  กรณีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยยายถิ่นที่อยูจากจังหวัด 

ที่ขึ้นทะเบียนไว  ใหมีสิทธิขึ้นทะเบียนในจังหวัดที่ยายไปโดยไมตองเขารับการฝกอบรม  และใหถือวา

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยผูนั้นพนจากการเปนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษยในจังหวัดเดิม 

ขอ  ๒๘  ใหหนวยงานในสังกัดกระทรวง  รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือภาคีเครือขาย

ดานการพัฒนาสังคม  สนับสนุนการจัดการฝกอบรมเพ่ือฟนฟูความรูความสามารถของอาสาสมัครพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยหรือการอบรมความรู  ความชํานาญเฉพาะทางใหแกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย  ตามหลักสูตรการฝกอบรม  หรือหลักเกณฑและวิธีการท่ี  กอพม.  กําหนด     

 

หมวด  ๓ 

บทบาท  หนาที่  และความรับผิดชอบของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

_________________________ 

ขอ  ๒๙  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีบทบาท  หนาท่ี  และความรับผิดชอบ  

ดังตอไปนี้ 

(๑)  ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวง 

(๒)  ใหคําแนะนําปรึกษาปญหาทางสังคม  ประสานการชวยเหลือผูประสบปญหาความเดือดรอน  

ใหบริการ  และดําเนินงานเพ่ือพิทักษคุมครองสิทธิกลุมเปาหมายตามภารกิจของกระทรวง  ระเบียบ   

หรือบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

 

(๓)  สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ  และจัดกิจกรรมดานการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย  เพ่ือการเฝาระวัง  ปองกัน  แกไข  และฟนฟูคุณภาพชีวิต  โดยสอดคลองกับ

สถานการณของพ้ืนที่นั้น ๆ   

(๔)  เสริมสรางการมีสวนรวมทางสังคมและเสริมสรางเครือขายดานการพัฒนาสังคม 

(๕)  เผยแพรประชาสัมพันธ  จัดการรณรงค  ใหความรูขอมูลขาวสารดานการพัฒนาสังคม   

และสงเสริมการเขาถึงสิทธิของประชาชนกลุมเปาหมายตามภารกิจของกระทรวง 

(๖)  ศึกษา  พัฒนาตนเอง  เขารวมกิจกรรมท่ีหนวยงานในสังกัดกระทรวงจัด  และหรือสงเสริม

สนับสนุนการดําเนินงาน 

 

หมวด  ๔ 

การส้ินสภาพความเปนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

_________________________ 

ขอ  ๓๐  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ส้ินสุดสภาพเมื่อ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 

(๓)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๔)  กอพม. จังหวัด  หรือ  กอพม. กทม.  แลวแตกรณี  มีคําส่ังใหพนสภาพตามขอ  ๓๑ 

(๕)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตความผิดลหุโทษ  หรือความผิด 

ที่กระทําโดยประมาท 

ขอ  ๓๑  กอพม. จังหวัด  หรือ  กอพม. กทม.  แลวแตกรณี  มีคําส่ังใหพนสภาพการเปนอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เมื่อปรากฏขอเท็จจริงตามรายงานการตรวจสอบขอเท็จจริงวา  

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยผูนั้น  ไมรักษาจรรยาบรรณของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย  หรือมีความประพฤติเสียหายที่อาจนํามาซึ่งความเส่ือมเสียศักดิ์ศรีของอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

 

หมวด  ๕ 

สิทธิประโยชน 

_________________________ 

ขอ  ๓๒  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีสิทธิไดรับประกาศเกียรติคุณ   

โลประกาศเกียรติคุณ  หรือเข็มเชิดชูเกียรติ  ตามหลักเกณฑ  ขั้นตอน  หรือวิธีการที่  กอพม.  ประกาศกําหนด

ซึ่งอยางนอยตองอยูภายใตเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑)  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยที่ปฏิบัติงานดีเดนอยางตอเนื่อง  สม่ําเสมอ  

ไมนอยกวาสามป  มีสิทธิไดรับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือรับประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยดีเดนประจําป 

(๒)  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยท่ีเคยไดรับประกาศเกียรติคุณอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนประจําป  ตาม  (๑)  และยังคงปฏิบัติงานดีเดนอยางตอเนื่อง  

สม่ําเสมอ  รวมระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป  มีสิทธิไดรับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือขอรับโลประกาศ

เกียรติคุณอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษประจําป  และเข็มเชิดชูเกียรติ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษประจําป 

นอกจากที่กําหนดไวในขอ  ๕  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีสิทธิประดับเข็ม    

เชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษประจําป  ตาม  (๒)  ดวย 

ขอ  ๓๓  ผูที่เคยไดรับโลประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน

พิเศษประจําปและเข็มเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษประจําป  

ตามขอ  ๓๒  (๒)  และยังคงปฏิบัติงานดีเดนอยางตอเนื่อง  สม่ําเสมอ  รวมระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวา

แปดป   และมีผลงานเปนที่ประจักษมี สิทธิไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเ พ่ือขอรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ  ตามหลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญ 

ย่ิงดิเรกคุณาภรณ  ตามกฎหมายวาดวยเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ   

ขอ  ๓๔  สําหรับบุคคลที่ประกอบคุณงามความดี  คุณประโยชน  และเสียสละบําเพ็ญประโยชน 

ดานการพัฒนาสังคมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  อาจไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหเปน  “อาสาสมัครพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยกิตติมศักดิ์”  มีสิทธิไดรับวุฒิบัตรกิตติมศักดิ์และเข็มอาสาสมัครพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยกิตติมศักดิ์  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่  กอพม.  กําหนด 



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ  ๓๕  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีสิทธิไดรับโอกาสในการพัฒนาความรู

และทักษะ  เพ่ือยกระดับเปนอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามขอ  ๒๘  ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความสนใจ

และศักยภาพของอาสาสมัครนั้น     

ขอ  ๓๖  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีสิทธิไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

และหรือการเบิกคาใชจายในการดําเนินการตามบทบาท  หนาท่ี  และความรับผิดชอบตามระเบียบนี้  และ 

ตามประกาศกระทรวง  โดยความเห็นชอบของกรมบัญชีกลาง 

ขอ  ๓๗  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนอื่นๆ  ตามที่

กระทรวงหรือหนวยงานอื่นจะไดกําหนด 

บรรดาสิทธิประโยชนของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ที่มีอยูกอนวันที่

ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหยังคงมีอยูตอไป   

 

หมวด  ๖ 

การรักษาจรรยาบรรณอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

_________________________ 

ขอ  ๓๘  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตองปฏิบัติหนาท่ีโดยรักษาจรรยาบรรณ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ดังตอไปนี้   

(๑)  ปฏิบัติหนาที่ดวยความศรัทธาโดยเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ความเปนธรรม  เสมอภาค

โดยไมเลือกปฏิบัติ  และมีมนุษยธรรมตอเพ่ือนมนุษย  มีจิตมุงบริการประชาชนกลุมเปาหมายดวยความเต็มใจ  

เสียสละ  ซื่อสัตย  สุจริตตามบทบาทหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 

(๒)  รักษาความลับของผูรับบริการ  เวนแตกรณีที่ขอมูลนั้นเปนประโยชนตอผูรับบริการ

กระบวนการใหบริการ  และหรือไดรับอนุญาตจากผูรับบริการเพ่ือเปนขอมูลทางสังคม  และหรือเพ่ือเปน

วิทยาทาน  โดยไมมีเจตนาใหรายตอผูรับบริการ 

(๓)  ประพฤติตนใหอยูในกรอบแหงศีลธรรม  วัฒนธรรมอันดีงาม  และปฏิบัติตนใหเปนท่ีนับถือของ

ประชาชน 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

 

(๔)  ไมเรียกรองหรือแสวงหาประโยชนสวนตนโดยอาศัยตําแหนงหรือบทบาทหนาท่ี   

(๕)  รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน  และผูมีสวนเกี่ยวของ 

 

บทเฉพาะกาล 

_________________________ 

ขอ  ๓๙  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปนอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  กอนระเบียบนี้ใชบังคับใหถือวาเปนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษยตามระเบียบนี้   

ขอ  ๔๐  บัตรประจําตัวอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งออกกอนระเบียบนี้ 

ใชบังคับ  ใหใชไดจนกวาจะมีการออกบัตรประจําตัวอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยใหม   

ตามระเบียบนี้ทดแทน   

ขอ  ๔๑  บรรดาประกาศ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดท่ีออกตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย  วาดวยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

ที่กําหนดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเขารับการฝกอบรมเปนอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  บทบาท  หนาที่  และความรับผิดชอบของอาสาสมัครพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย  การรักษาจรรยาบรรณของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   

ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหยังคงใชบังคับไดตอไป  จนกวาจะมีประกาศ  ขอบังคับ   

หรือคําส่ังตามระเบียบนี้ใชบังคับ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

วิเชียร  ชวลิต 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ปฏิบตัิราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย 










