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ค าน า 
 

 จากกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ตรัสว่า “ผู้ที่ปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ผู้อื่น เมื่อท าแล้วและมีผลดีท าให้ผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์บรรเทาคว ามเดือดร้อน                  
ผู้ที่ท าแม้จะเหน็ดเหนื่อยก็หายเหนื่อย” กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงได้น้อมน ามาพัฒนา
กระบวนงานรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือนร้อนได้อย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 

 กระบวนการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค คือ หนึ่งในกระบวนการเครื่องมือการให้                  
ความช่วยเหลือเกื้อกูลของเพื่อนมนุษย์ที่สามารถท าให้ความทุกข์เบาบางลง “การบริจาค” เป็นสิ่ง
หนึ่งที่สามารถแบ่งปัน และเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป สร้างความสมบูรณ์ให้เพื่อนมนุษย์ตามความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์  ด้วยภารกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน  
ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก คนยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้รับบริการ  ทั้งในและนอกสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศ ดังนั้น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค เพื่อเป็นการจัดกระบวนงาน
รับและจัดสรรทรัพยากรบริจาคให้เป็นมาตรฐานมีทิศทางในการด าเนินงานเดียวกัน โดยทุกหน่วยงาน
สามารถใช้คู่มือเพื่อถือปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งให้ตรงกับ
ความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้มาใช้บริการ และสอดคล้องกับโครงการตาม
ข้อเสนอของการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการในปี 2556 

 คู่มือนี้จะเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาองค์กรไปสู่มาตรฐานและเป็นประโยชน์ส าหรับ                    
การปฏิบัติงานกระบวนงานรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค ได้เป็นอย่างดี 

 
                          (นายปกรณ์  พันธุ) 

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
  5  เมษายน 2556 
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กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

 

วิสยัทศัน ์

 เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้ 

พนัธกิจ 

 พันธกจิ ที ่1  
  ก าหนด และพัฒนาระบบการจัดบริการทางสังคมให้มีมาตรฐาน 
 พันธกจิ ที ่2  
  ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู คุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย 
 พันธกจิ ที ่3 
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่าย และประสานให้มีการพัฒนาสังคมและ
จัดสวัสดิการทีเ่หมาะสมในแต่ละพื้นที่ 
 พันธกจิ ที ่4 
  พัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธผิล และได้มาตรฐาน 

ภารกจิ 

 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการสวัสดิการสังคมการสังคม
สงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาในรูปแบบของสถานสงเคราะห์ และการประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาทางสังคม
สามารถด ารงชีวิตและ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
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 หลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการปฏบิตัิงานกระบวนงานรบัและจดัสรรทรพัยากรบรจิาค 
 
 

1. หนว่ยรบับรจิาคถือปฏบิตัติามระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง ดงันี้ 
    1.1 หนังสือที่ มท 0803/ว64753 เร่ืองแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรับบริจาคเงินและสิ่งของหน่วยงานต่างๆ 
    1.2 ค าสั่งกรมประชาสงเคราะห์ ที่ 627/2533 เร่ืองมาตรการควบคุมการรับบริจาคเงินและสิ่งของ 
    1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 
    1.4 ค าสั่ง 96/2504 เรื่องระเบียบการจ่าย การเก็บและการรักษาเงินบางประเภทที่กรมประชาสงเคราะห์ได้รับ
เนื่องจากการปฏิบัติงานประชาสงเคราะห์ 
    1.5 ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการรับบริจาคสิ่ งของเหลือใช้ของศูนย์รับบริจาค              
เพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน 
    1.6 ค าสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 2377/2547 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแจกจ่ายสิ่งของ
บริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบความเดือดร้อน 
    1.7 ค าสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 907/2550 เรื่องหลักเกณฑ์การลงนามตอบขอบคุณหรืออนุโมทนาการบริจาค 
2. การด าเนินงานด้านบุคลากร ให้ถือปฏิบัติตามหน้าที่ ดังนี้ 
    1.1 แตง่ตัง้เจา้หนา้ทีเ่วรรบับรจิาคประจ าวนัอยา่งนอ้ย 2 คน/วนั   
         โดยปฏิบตัิหน้าที่ ดังนี ้
         - ตรวจสิ่งของบริจาค 
         - กรอกรายละเอียดสิ่งของลงในใบรับบริจาค 
         - บนัทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล online 
         - พิมพ์ใบรับบริจาคและหนังสือตอบขอบคุณ 
    1.2 แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบสิง่ของบรจิาคอยา่งนอ้ย 3 คน/ 1 เดอืน  
         โดยปฏิบตัิหน้าที่ ดังนี ้
          - คณะกรรมการตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างสมุดแสดงความจ านง สมุดใบรบับริจาคสิ่งของ              
และรายงานประจ าวันพร้อมลงลายมือชื่อในรายงานประจ าวัน 
    1.3 เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ(ตามต าแหนง่)  
         โดยปฏิบตัิหน้าที่ ดังนี ้
          - ทะเบียนคุมสิ่งของบรจิาค 
          - ตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูล online           
 -  เสนอขออนุมัติการเบิกใช้หรือจัดสรรจากผู้บริหาร 
 -  ตัดจ่ายในระบบ online 
 -  จัดสรรสิ่งของบริจาค และให้ผู้ขอรับการสนับสนุนเซ็นในรับหรือใบเบิกสิ่งของบริจาค 
    1.4 เจา้หนา้ทีธ่รุการ 
         โดยปฏิบตัิหน้าที่ ดังนี ้
          - ตรวจสอบความถูกตอ้งของหนังสือตอบขอบคุณ / เสนอผู้บริหารลงนาม / ออกเลขที่หนังสือและจัดส่งใบรบั
บริจาคและหนงัสือตอบขอบคุณแก่ผู้บริจาค 
3. หนว่ยรบับรจิาคด าเนนิการตาม "กระบวนงานรบัและจดัสรรทรพัยากรบรจิาค" ทีจ่ะประกาศใชใ้นเดอืนเมษายน 
2556  
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แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏบิตัิงาน "กระบวนงานรบัและจดัสรรทรพัยากรบรจิาค" 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนว่ยรบับริจาค 

1. ผูบ้รจิาคแสดงความจ านงบรจิาค 

2. การตรวจสอบสิ่งของบรจิาค 

7. จดัสรรสิ่งของบรจิาค 

3. กรอกรายละเอยีดใบรบับรจิาค 

6. จดัเกบ็ทรพัยากรบรจิาคทีค่ลงัพัสดเุพื่อรอการจดัสรร 

4. บนัทึกขอ้มลูลงระบบฐานข้อมูล online  
 

8 นาที/ผู้บริจาค 1 ราย  

8 นาที 

2 นาที/ 1 ช้ิน 

15 นาที / 1 ใบแสดง
ความจ านง 

1 ชม. / 1 ใบแสดง  
ความจ านง 

1 ชม./ใบเบิก 

5. ตรวจสอบความถูกตอ้งในรายงานพร้อมลงลายมือชื่อก ากบั 

 

15 นาที / 1 ใบแสดง
ความจ านง 
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  การปฏบิัติงานกระบวนงาน "รบัและจัดสรรทรัพยากรบรจิาค" 

ประชาชนมาติดต่อขอบริจาคเงิน/สิ่งของ 
ประชาชน หน่วยงาน องค์การ บริษัท ห้างร้านต่างๆ หรือผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อบริจาค

เงินหรือสิ่งของได้ที่หน่วยรับบริจาคของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ านวน 112  แห่ง ได้แก่                    
ศูนย์รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน (ส่วนกลาง)  สถานสงเคราะห์  และหน่วยงานของกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ทั่วประเทศ 

 

ขั้นตอนที่ 1  ผู้บริจาคแสดงความจ านง  
 

 เจ้าหน้าที่เวรรับบริจาคให้ผู้บริจาคกรอกใบแสดงความจ านงบริจาคเป็นเงิน ให้ระบุบ
วัตถุประสงค์การบริจาค และถ้าเป็นสิ่งของให้ระบุบสิ่งของแต่ละรายการ พร้อมจ านวน ตามแบบฟอร์มให้
ครบถ้วนสมบูรณ์  เจ้าหน้าที่เวรรับบริจาคให้ผู้บริจาคลงลายมือชื่อเป็นผู้แสดงความจ าน งการบริจาค                    
ในใบแสดงความจ านง  (ตามแบบฟอร์มใบแสดงความจ านงบริจาค) 

 
หนังสือแสดงความจ านง (เล่มใบสีฟ้า)               ตัวอย่างแบบแสดงความจ านงบริจาค กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
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ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบสิ่งของบริจาค 
 
          เจ้าหน้าที่เวรรับบริจาคตรวจสอบสิ่งของบริจาคโดยเปรียบเทียบกับใบแสดงความจ านง

ร่วมกับผู้บริจาค โดยให้ตรวจรายละเอียดสิ่งของที่บริจาค ปริมาณ จ านวน ในใบแสดงความจ านงพร้อมลง
ลายมือชื่อรับเรื่องในใบแสดงความจ านง และกรอกรายละเอียดในส่วนเฉพาะเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วน                   
ซึ่งเจ้าหน้าที่เวรรับบริจาคจะต้องได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน /สถาน
สงเคราะห ์ โดยออกเป็นค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เวรรับบริจาคประจ าวันอย่างน้อย 
2 คน/วัน ปฏิบัติหน้าที่รับบริจาค   

 

ขั้นตอนที่ 3  กรอกรายละเอียดใบรับบริจาค  
 
          เจ้าหน้าที่เวรรับบริจาคกรอกรายละเอียดในใบรับบริจาค ชื่อที่อยู่ผู้บริจาครายละเอียดสิ่งของ

ที่บริจาค ปริมาณ จ านวนสิ่งของที่บริจาค  ลงในใบรับบริจาคพร้อมลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่เวรรับบริจาคจ านวน 
2 คน และฉีกใบรับบริจาค 1 ใบ ให้ผู้บริจาคเก็บเป็นหลักฐานการบริจาค (ตามแบบฟอร์มใบแสดงความจ านงบริจาค) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      หนังสือใบรับบริจาคสิ่งของ (เล่มใบเขียว)              ตัวอย่างแบบใบรับบริจาคสิ่งของ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
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      หนังสือใบเสร็จรับเงิน                              ตัวอยา่งแบบใบเสร็จรับเงิน  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 บันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล online  
 
     เจ้าหน้าที่รับบริจาคบันทึกข้อมูลผู้บริจาค  รวมถึงรายการสิ่งของบริจาคตามใบแสดง

ความจ านงลงในระบบฐานข้อมูล  "ระบบการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน"  
โดยเข้าสู่ระบบได้ที่ www.donationcenter-dsdw.go.th  ซึ่งจะปรากฏหน้าเว็บไซต์ ตามรูปที่ 1 
.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                รูป 1 แสดงหน้าแรกของเวปไซต์ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน 
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หรือสามารถเข้าสู่ URL โดยตรงที่ http://intranet.donationcenter-dsdw.go.th เพ่ือเข้าสู่ระบบ                     
สามารถเข้าสู่ระบบการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาคฯ โดยตรงที่ http://intranet.donationcenter-
dsdw.go.th เข้าสู่ระบบ โดยการคลิกที่ “ระบบบริหารทรัพยากรรับบริจาค”  จะปรากฏหน้าต่างให้ท าการ
กรอก Username และ Password แล้วท าการคลิก “Login” แสดงดังรูปข้างล่าง 

 

 รูป 2 แสดงหน้าการเข้าสู่ระบบ 
 

  เมื่อท าการ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่เข้าสู่เมนูลงทะเบียนการรับสิ่งของบริจาค              
ดังภาพ   ระบบจะแสดงหน้าแรกของ ระบบการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาคฯ แสดงดังรูปข้างล่าง 

               รูป 3 แสดงหน้าแรกของระบบการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาคฯ 
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ส่วนประกอบของหน้าแรก 

1. ส่วนของการแสดงข้อมูลผู้ เข้าใช้งานระบบ การออกจากระบบเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน                
(Log    out) ซึ่งส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานเองได้อีกด้วย  

2.  ส่วนของการแสดงไอคอนลัดไปยังหน้าจอต่างๆ ของระบบ เช่น หน้าแรกของระบบ  ร่าง
รายงานฉบับสมบูรณ์และส่วนของการดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน เป็นต้น 

3. เมนูปฏิบัติการต่างๆ ของระบบ ประกอบไปด้วยเมนู ดังนี้  
+  รับสิ่งของ 
+  คัดแยกสิ่งของ 
+  การจัดสรรสิ่งของ 
+  คลังเก็บสิ่งของ 
+  รายงานของศูนย์ 
+  จัดการข้อมูลศูนย์ฯ 
+  จัดการผู้ใช้งาน 
+  จัดการข้อมูลส่วนตัว 
+อ่ืนๆ 

ซึ่งในแต่ละเมนูจะมีไอคอน + อยู่ด้วย นั่นหมายความว่าผู้ใช้งานสามารถ + เพ่ือดูรายการเมนูย่อยต่างๆ ได้อีก
ด้วย ซึ่งจะอธิบายวิธีการใช้งานของเมนูต่างๆ ในล าดับต่อๆ ไป  

4. ส่วนของการแสดงผลของข้อมูล จากการเลือกใช้งาน  
 

 
    
 
 
 

รูป 4 แสดงหน้าแรกของส่วนบริหารทรัยากรรับบริจาค 
 

จากนั้นเจ้าหน้าที่สามารถเข้าสู่เมนูการท างานต่างๆ ได้ โดยการคลิกเลือกท่ีหัวข้อเมนูที่ต้องการ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยเมนูย่อยดังนี้  
2.1 ผู้แสดงความจ านง 
2.2 ลงทะเบียนรับบริจาค 
2.3 ทะเบียนรับบริจาค 
2.4 การตรวจสอบการบริจาค 
2.5 จัดการเอกสาร 
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2.1  ผู้แสดงความจ านง 
เจ้าหน้าทีส่ามารถเข้าสู่หน้าจอเมนู“ผู้แสดงความจ านง” เพ่ือดูรายชื่อของบุคคลหรือหน่วยงานที่ต้องการ
บริจาคเงินหรือสิ่งของต่างๆ ที่มีการลงชื่อแจ้งความจ านงไว้หน้าเว็บไซต์ฯ ได้ โดย จากหน้าแรก  รับสิ่งของ 
 ผู้แสดงความจ านง  

 
 
 
 
 

รูป 5  หน้าจอแสดงรายชื่อผู้จ านงการบริจาค 
จากหน้าจอ ระบบแสดงรายการผู้ที่มีความจ านงจะบริจาคเงินหรือสิ่งของ ที่มีการลงชื่อไว้หน้าเว็บไซต์ฯ เพ่ือรอ
การติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ท าการติดต่อกลับไปยังผู้แสดงความจ านงเพ่ือยืนยัน หรือให้
รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบริจาคแล้ว โดยการคลิก “แก้ไข” แล้วท าการคลิกเครื่องหมาย                   
เพ่ือปรับปรุงสถานะ การติดต่อกลับ ดังรูปข้างล่าง 

 

 
 
 
 
 

รูป 6  การปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ติดต่อของผู้ใช้งาน 

2.2  ลงทะเบียนรับบริจาค 
      เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสู่หน้าจอเมนู “ลงทะเบียนรับบริจาค” เพ่ือลงทะเบียนการรับบริจาคเงินหรือสิ่งของ
จากบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ได้โดย จากหน้าแรก  รับสิ่งของ  ลงทะเบียนบริจาค 

 

   รูป 7  หน้าจอแสดงรายการเมนูลงทะเบียนรับบริจาค 
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จากหน้าจอ ระบบจะแสดงส่วนของการระบุรายละเอียดต่างๆ ตามข้ันตอนของการรับบริจาคสิ่งของ            
ซ่ึงเจ้าหน้าทีส่ามารถปฏิบัติตามข้ันตอนต่างๆ ได้ดังนี้  

สว่นของการระบุรายนามผูบ้รจิาค 

เลือกประเภทของผู้บริจาค ระหว่างบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล  

                                         
                                      รูป 8  ส่วนของการเลือกประเภทผู้บริจาค 

จากนั้นจึงระบุชื่อ – นามสกุล และข้อมูลส่วนตัวอ่ืนๆ ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ ระบุชื่อ
หน่วยงาน ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถท าการคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล
ซ้ า” เพ่ือให้ระบบตรวจสอบฐานข้อมูลผู้บริจาคว่าผู้บริจาคผู้นี้มีรายละเอียดอยู่ในฐานข้อมูล
แล้วหรือไม่ ถ้ามี ระบบจะแสดงข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ได้บันทึกเดิม โดยถ้าผู้บริจาค
แจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรายละเอียด
ดังกล่าว และท าการบันทึกในข้ันตอนถัดไปได้ทันที  

เมื่อตรวจสอบแล้วไม่พบว่าผู้บริจาครายนี้ไม่เคยมีฐานข้อมูลในระบบมาก่อน เจ้าหน้าที่ต้องท าการ
ระบุ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้บริจาครายนี้ใหม่ เมื่อท าการระบุรายละเอียดครบถ้วนแล้ว
คลิกท่ีค าว่า “ถัดไป” เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 

 

 
 

รูป 9  การบันทึกข้อมูลผู้บริจาค 
 
**ซ่ึงแต่ละคร้ังท่ีมีการบรจิาคสามารถลงนามได้สูงสดุ 5 ท่าน พร้อมทั้งกรอกที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ แล้วคลิก
ปุ่ม “ถัดไป”    แสดงดังรูปข้างล่าง 
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กรณบีริจาคสิ่งของ 
บันทึกรายการสิ่งของบริจาคเลือกประเภทสิ่งของที่ต้องการ และกรอกรายละเอียดรายการสิ่งของที่บริจาคด้วย
ตนเอง (กรณีมีสิ่งของมาบริจาค ถ้าไม่มีให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป) โดยการเลือกประเภทของสิ่งของที่บริจาคก่อนแล้ว 

รูป 10  แสดงหน้าตา่งการกรอกรายการสิ่งของรับบริจาค 
 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องการระบุสิ่งของบริจาค เจ้าหน้าที่สามารถท าได้โดยการคลิกที่ค าว่า “เลือก/
แก้ไข” เพ่ือเลือกประเภทของสิ่งของ โดยระบบจะแสดง popup ให้ผู้ใช้งานเลือก ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้อง
ท าการเลือกประเภทของสิ่งที่ที่ต้องการบริจาคด้วย ดังนี้  

1.   ประเภทสิ่งของรอการคัดแยก  
       เป็นสิ่งของที่ยังไม่ได้คัดแยกประเภท หรือไม่สามารถคัดแยกออกมาเป็น SKU* ได้ ณ เวลาที่รับ

บริจาค เช่น สิ่งของที่บรรจุมาเป็นเป็นกล่อง หรือเป็นถุงที่มีสิ่งของหลายๆ ประเภทอยู่ปนกัน เจ้าหน้าที่
สามารถเลือกหมวดสินค้าของสิ่งของรายการนั้นๆ แสดงดังรูปข้างล่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 11  แสดงส่วนการเลือกประเภทของบริจาค 
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ในส่วนของการเลือกหมวดหมู่สิ่งของนี้ เจ้าหน้าที่สามารถคลกิไอคอน + หน้าชื่อหมวดหมู่สิ่งของ เพื่อให้ระบบ
แสดงข้อมูลส่วนย่อยลงไปของรายการหมวดหมู่นั้น ดังตัวอย่าง 

รูป 12  ส่วนของเลือกหมวดหมู่สิ่งของบริจาค 

เมื่อเลือกหมวดหมู่และสิ่งของที่ต้องการได้แล้ว ให้ เจ้าหน้าที่คลิก “เลือก” เพ่ือยืนยันรายการสิ่งของบริจาค
และกลับสู่ขั้นตอนก่อนหน้า เพ่ือท าการระบุจ านวนและราคา (ประมาณ) ของสิ่งของบริจาคนั้นๆ ซึ่งในกรณีนี้ 
เจ้าหน้าทีจ่ะต้องเลือกหน่วยนับของสิ่งของที่ได้รับด้วย (เช่น กล่อง ถุง เป็นต้น) 

 

รูป 13  ส่วนของการระบุจ านวนและราคาสิ่งของ 

2. ประเภทสิ่งของไม่รอการคัดแยก  เมื่อคลิกที่ค าว่า ไม่รอการคัดแยกแล้ว เจ้าหน้าที่สามารถ
ระบุลือกรายการสิ่งของบริจาคได้ดังนี้  

เลือก SKU แบบการ ระบุค าค้นหาจากค าขึ้นต้น คือ การระบุตัวอักษรหรือพยางค์แรกของสิ่งของ เช่น 
กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องการ “นมผงเด็กแรกเกิด – 1 ปีเอส26”สามารถระบุค าค้นด้วยค าขึ้นต้นว่า               
“นมผง” จากนั้นระบบจะแสดงรายการ SKU ที่มีค าขึ้นต้นด้วยค าว่า “นมผง” ให้เจ้าหน้าที่เลือก
น าเข้าสู่ระบบได้ ดังตัวอย่าง 
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รูป 14  ส่วนของการเลือกแบบไม่รอคัดแยกแบบค้นหาจากค าขึ้นต้น 
 

เลือก SKU แบบ ค้นหาจากค าใดๆ  คือ การระบุตัวอักษรหรือพยางค์ค าใดๆ ก็ได้ของสิ่งของ เช่น                    
กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องการ “นมผงเด็กแรกเกิด – 1 ปี เอส26”สามารถระบุค าค้นด้วยค าขึ้นต้นว่า “เด็กแรก
เกิด”  จากนั้นระบบจะแสดงรายการ SKU ที่มีค าใดๆ ตรงกับค าว่า “เด็กแรกเกิด” ให้เจ้าหน้าที่เลือกน าเข้าสู่
ระบบได้  ดังตัวอย่างด้านบน 
 

 

 

 

 
 
 

    รูป 15  แสดงส่วนการเลือกแบบไม่รอการคัดแยกแบบคน้หาจากค าใดๆ  
 

ในกรณีนี้ เจ้าหน้าทีจ่ะต้องบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมเพ่ือประโยชน์ในการบริหารคลัง
สิ่งของรับบริจาค ดังนี้  
วันหมดอายุ (ถ้าม)ี 
สถานะของ ของที่ได้รับ เช่น เป็นของใหม่ หรือของเก่า (ของใช้แล้ว) หรือ เป็นของเสีย 
(เช่น เป็นอาหารที่หมดอายุมาบริจาค)  
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 รูป 16  การเลือกวันหมดอายุและประเภทสิ่งของ 

เมื่อเลือกประเภทรายการสิ่งของหรือ SKU ที่ต้องการได้แล้ว ให้เจ้าหน้าที่คลิก “เลือก” เพ่ือยืนยัน
รายการสิ่งของบริจาคและกลับสู่ขั้นตอนก่อนหน้า เพ่ือท าการระบุจ านวนและราคา (ประมาณ) ของสิ่งของ
บริจาคนั้นๆ  ซึ่งในกรณีนี้ เจ้าหน้าที่จะต้องเลือกหน่วยนับของสิ่งของที่ได้รับด้วย (เช่น กล่อง ถุง เป็นต้น)                
ดังตัวอย่างด้านล่าง 

 

รูป  17  ส่วนของการระบุจ านวนและราคาสิ่งของ 
 

3. ประเภทสิ่งของไม่เข้าคลังพัสดุ  เป็นการบันทึกรายละเอียดอ่ืนๆ ที่ไม่น าเข้าคลังพัสดุ เช่น อาหาร
กลางวัน อาหารเย็น หรืออาหารว่างที่ผู้บริจาคน ามาจัดเลี้ยง การแจกจ่ายให้กับผู้รับบริจาค
โดยตรง เช่น อาหารหรือของสด  และสิ่งของบริจาคหมดอายุ 

ให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุรายละเอียดของรายการบริจาคในช่องค าอธิบาย ดังรูปข้างล่าง  
 

 
 
 
 
 
 
 

            รูป 18  แสดงรายการเลือกสิ่งของไม่เข้าคลังพัสดุ 
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เมื่อเจ้าหน้าที่ระบุรายการบริจาคที่ไม่ต้องเก็บเข้าคลังพัสดุ  และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ เรียบร้อย
แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอให้เจ้าหน้าที่ท าการน าเข้าไฟล์รูปภาพประกอบการรับบริจาคนี้ เช่น รูปถ่ายเด็กๆ 
ทานอาหารกลางวัน การแจกของขวัญเด็กๆ เป็นต้น โดยสามารถแนบไฟล์ที่เป็นรูปภาพ (.gif , .jpg, .bmp , 
.png , .tif) ** ไฟล์รูปภาพมีขนาดไม่เกิน 5 MB เพ่ือประกอบการบริจาคสิ่งของแบบไม่เข้าคลัง      

รูป 19  การแนบไฟล์รูปภาพของการรับบริจาคแบบไม่เข้าเขา้คลังฯ 

 จากนั้นให้เจ้าหน้าที่ระบุ จ านวน และประมาณราคา (ตามที่ผู้บริจาคแจ้ง) ของแต่ละรายการ (ถ้าม)ี  
 

                              รูป 20  ส่วนของการระบุจ านวนและราคาสิ่งของ 
  

- จากนั้นเมื่อกดปุ่ม เลือก จะแสดงรายการให้สามารถเพ่ิมไฟล์แนบได้ โดยกดท่ีปุ่ม Browse เพ่ือเลือก
ไฟล์ภาพที่ต้องการ 

 

 
รูป 21  แสดงหน้าจอการเลือกไฟล์ 

 
- กรณีที่เลือกประเภทไฟล์ที่ไม่ใช้รูปภาพหรือมีขนาดเกิน 5 MB ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน            

โดยจะแสดงข้อความเมื่อผู้ใช้งานเปลี่ยนขั้นตอนการลงทะเบียน (กดปุ่มก่อนหน้า หรือปุ่มถัดไป)              
ดังภาพด้านล่างนี้ 
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รูป 22  แสดงหน้าจอแสดงการแนบไฟล์รูปภาพ 
 

- หากเลือกไฟล์แนบถูกต้องตามที่ก าหนด ก็จะสามารถบันทึกได้ โดยสามารถดูรายละเอียดของภาพได้
จากเมนูทะเบียนรับบริจาค โดยรายการใดที่มีรูปภาพประกอบ จะแสดงดังภาพด้านล่างนี้ และ
สามารถคลิกเพ่ือดูภาพขนาดใหญ่ได้ 

 

 
รูป 23  แสดงหน้าจอแสดงการแนบไฟล์รูปภาพ 

 
- กรณีที่ต้องการแก้ไขรายการที่มีรูปภาพประกอบ สามารถเลือกแก้ไขตามขั้นตอนการรับบริจาคทั่วไป  

โดยเจ้าหน้าที่สามารถลบภาพที่ได้บันทึกเลือกไว้ หรือเลือกเปลี่ยนรูปภาพประกอบใหม่ได้ 
 

 
รูป 24  แสดงหน้าจอแสดงรายละเอียดสิ่งของที่บริจาค 

หมายเหต ุ

 ในกรณีท่ีเป็นสิ่งของที่ไม่รอการคัดแยก ลักษณะและหน่วยนับของสิ่งของดังกล่าว ต้องเป็นไป
ตามท่ีระบุไว้ในรายการสิ่งของที่เลือก (SKU* ท่ีเลือก)  เช่น ถ้าได้รับนมกล่อง UHT (ซึ่งมีหน่วย
นับเป็น ‘กล่อง’) แต่ได้รับมาจากผู้บริจาคเป็นโหล ผู้ใช้งานจะต้องท าการระบุจ านวนส่ิงของ
ดังกล่าวตามหน่วยนับท่ีระบุไว้ (กล่อง) เท่านั้น  



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค หนา้ 21 

 

 รายการสิ่งของบริจาคที่เลือกได้ ( SKU* ท่ีเลือกได้) เป็นรายการสิ่งของที่จัดเก็บได้ในคลังสิ่งของ
รับบริจาคของศูนย์รับบริจาค/หน่วยงาน ถ้าต้องการปรับปรุงแก้ไขรายการดังกล่าว ควรปรกึษา
ผู้ใช้งานส่ิงของรับบริจาคเพื่อให้ตรวจสอบ และปรับปรุงรายการดังกล่าว  

 

*SKU (Stock Keeping Unit) คอื การก าหนดรายการสิง่ของในระดับรายการที่ยอ่ยที่สดุ โดยทีแ่ต่ละศนูยร์บั
บริจาคฯ อาจเรยีกชือ่รายการสิง่ของนีเ้หมอืนกนัหรอืตา่งกันออกไป ตามความคุน้เคยหรอืที่ไดเ้รียกใชก้ันในศูนย์
บริจาคฯ นัน้ ๆ เพือ่ใหง้า่ยตอ่การเรยีกใชง้าน และไมก่ระทบต่อการประมวลผลในระดับภาพรวมของกรม ซึง่ได้
ก าหนดให ้SKU อยูภ่ายใตร้ายการมาตรฐานของกรม (Standard Item) ที่ประกอบดว้ย หมวดหมู ่ประเภท 
ขนาดและหนว่ยนับ     
การประเมินราคา เมื่อท าการระบุรายละเอียดสิ่งของแล้วท าการใส่ข้อมูลในส่วนของการประเมินราคาคร่าว ๆ 
ว่ามูลค่าของเป็นเงินเท่าไหร่ที่ด้านท้ายรายการแต่ละรายการ จากนั้น ท าการเลือกรวมราคาประเมิน เพื่อระบบ
รวมราคาของสิ่งของบริจาคทั้งหมด หรือกรอกตามท่ีผู้บริจาคระบุ 
เพ่ิมแถวอีก คือ ในกรณีท่ีผู้บริจาคน าสิ่งของมาบริจาคมากกว่าจ านวนช่องที่ระบบแสดงเจ้าหน้าทีส่ามารถท า
การเพ่ิมแถวได้จากเมนูนี้ 

 

กรณบีริจาคเงนิ 
ในกรณีที่ผู้บริจาคมีการบริจาคเงิน เจ้าหน้าทีส่ามารถกรอกจ านวนเงินได้ในขั้นตอน นี้ พร้อมระบุประเภทบัญชี 
และวัตถุประสงค์ในการบริจาคตามที่ผู้บริจาคระบุ (เช่น เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทั่วไป) 
แล้วคลิก “ถัดไป”  

รูป 25  แสดงหน้าจอการบริจาคเงิน 
** แต่ถ้าผู้บริจาคไม่ได้ท าการบริจาคเงิน เจ้าหน้าทีส่ามารถคลิก “ถัดไป” เพ่ือข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย 
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รูป 26  แสดงหน้ารายชื่อเจ้าหน้ารับบริจาค 

จากหน้านี้ เจ้าหน้าที่ต้องเลือกชื่อเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่รับบริจาคในครั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักฐาน โดยคลิก  ใน 
 ที่ตรงกับชื่อเจ้าหน้าที่ท่ีท าการรับบริจาค แล้วคลิก “ถัดไป” 

ตรวจสอบขอ้มลูการลงทะเบยีน 
ระบบแสดงรายละเอียดของการลงทะเบียนรับบริจาคที่ได้บันทึกมาในขั้นตอนที่ ๑ – ๔ โดยถ้าต้องการแก้ไข

ข้อมูลจากขั้นตอนใดๆ ให้คลิกปุ่ม “ก่อนหน้า” หรือ เลือกจากส่วนท้ายของรายการ โดยคลิก    ของเมนู 
ไปที ่เลือก  ขั้นตอนที่ต้องการ ซึ่งเป็นเสมือนเมนูลัดให้เจ้าหน้าที่เลือกได้ว่าต้องการกลับไปแก้ไขหรือตรวจสอบ
ข้อมูลในหน้าไหน  

 

 

รูป 27  แสดงหน้าจอการไปยังหน้าจอต่างๆ ผ่านเมนูลัด 
 
ถ้าไม่มีข้อมูลต้องแก้ไข ให้ปรับวันที่ลงทะเบียนเป็นวันที่ต้องการ (โดย Default ระบบจะแสดงวันที่ปัจจุบันให้) 
และรวมราคาให้เป็นราคาตามที่ผู้บริจาคประเมินของสิ่งของที่น ามาบริจาค และท าการใส่เลขท่ีใบรับบริจาค
สิ่งของหรือใบเสร็จรับเงิน และคลิก “ถัดไป” เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าทะเบียนการรับบริจาค แสดงดังรูปข้างล่าง 
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รูป 28  แสดงรายละเอียดการลงทะเบียนรับบริจาค 

ผลการลงทะเบยีน 
เมื่อเจ้าหน้าที่ท าการบันทึกข้อมูลการทะเบียนการรับบริจาคเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอดังนี้ 

 
รูป 29  แสดงผลการบันทึกและตัวเลือกส าหรับพิมพ์หนังสือ 

จากหน้าจอ ระบบแจ้งสถานะการบันทึกข้อมูล จากหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถท าการพิมพ์หนังสือส าคัญต่างๆ            
ที่เก่ียวข้องกับเงินหรือสิ่งของที่มีการลงทะเบียนรับบริจาค ให้กับผู้บริจาคได้ ดังนี้ 

ออกใบแสดงความจ านงบริจาคสิ่งของ/เงิน   

ออกใบรับบริจาคสิ่งของ   

ออกใบเสร็จ   

ออกจดหมายขอบคุณ  
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ทะเบียนรับบริจาค 
เจ้าหน้าทีส่ามารถเข้าสู่หน้าจอเมนู “ทะเบียนรับบริจาค” เพ่ือดูรายละเอียดของการลงทะเบียนรับบริจาคเงิน
หรือสิ่งของจากบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ได้โดย จากหน้าแรก  รับสิ่งของ  ทะเบียนรับบริจาค 

 
รูป 30 แสดงหน้าแรกของทะเบียนรับบริจาค โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

 

ส่วนการค้นหา  จะถูกแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะการค้นหา ซึ่งจะช่วยให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น ดังนี้ 

 ค้นหาการรับบริจาคของบุคคลธรรมดากรณีผู้บริจาคเป็นบุคคลธรรมดา เลือก 
Tab “บุคคลธรรมดา” ระบุค าค้นที่เป็นชื่อ หรือนามสกุลของบุคคลที่ต้องการค้นหา  

 

     รูป 31  แสดงส่วนการค้นหาแบบบุคคลธรรมดา 

ค้นหาการรับบริจาคของนิติบุคคล กรณีผู้บริจาคเป็นนิติบุคคล เลือก Tab “นิติบุคคล” ระบุค าค้นที่
เป็นชื่อหน่วยงานหรือองค์กรของนิติบุคคลที่ต้องการค้นหา 

                    รูป 32 แสดงส่วนการค้นหาแบบนิติบุคคล 
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ค้นหาการรับบริจาค โดยระบุช่วงเวลา เลือก Tab “ช่วงเวลา” คลิกไอคอนปฏิทิน เพ่ือเพ่ือวันที่เริ่มต้น
และสิ้นสุดของช่วงเวลาที่ต้องการค้นหา 

 
รูป 33 แสดงส่วนการค้นหาแบบช่วงเวลา 

 

ส่วนการแสดงผล  จะแสดงผลจากการค้นหา โดยจะแสดงรายการรับบริจาคทั้งหมดตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
(กรณีท่ีไม่ได้ระบุเงื่อนไข ระบบจะแสดงรายการรับบริจาคท้ังหมด)  

 เจ้าหน้าที่สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม (หรือแก้ไข) ได้ โดยคลิกที่ไอคอน 
“รายละเอียด”  ของรายการลงทะเบียนที่ต้องการ 

 หรือหากต้องการลบข้อมูลของผู้บริจาค สามารถลบได้โดยการคลิกที่ค าว่า “ลบ” 
  ของรายการลงทะเบียนที่ต้องการลบออกจากระบบ 

 

 
 

รูป 34 แสดงส่วนท่ีสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

 
การจัดการเอกสาร 

เจ้าหน้าทีส่ามารถเข้าสู่หน้าจอเมนู “จัดการเอกสาร” เพ่ือจัดท าเอกสารต่างๆ ให้กับผู้บริจาคได้ เช่น เอกสาร
ใบแสดงความจ านง ใบรับสิ่งของ ใบเสร็จรับเงิน (กรณีท่ีมีการบริจาคเงิน) และจดหมายขอบคุณได้ โดย จาก
หน้าแรก  รับสิ่งของ  จัดการเอกสาร  

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค หนา้ 26 

 

 
รูป 35  หน้าแรกของการจัดการเอกสาร 

 

ในส่วนบนของหน้าจอแสดงข้อมูล เจ้าหน้าทีส่ามารถเลือกให้ระบบแสดงข้อมูลในช่วงเดือนหรือปีที่ต้องการโดย
การคลิกเลือกเดือน และปี เพ่ือให้ระบบแสดงข้อมูลของรายการรับบริจาคของทุกๆ ศูนย์ที่มีอยู่ในระบบก็ได้
เช่นกัน จากนั้นระบบจะแสดงรายการการรับบริจาคตามเง่ือนไขที่ระบุในส่วนล่างของหน้าจอในหน้านี้ระบบจะ
แสดงชื่อของผู้บริจาค วันที่ และใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) และผู้ใช้งานยังสามารถเลือกพิมพ์เอกสารส าคัญของการ
บริจาคในแต่ละคนได้อีกด้วย เช่น ใบแสดงความจ านง  ใบรับสิ่งของ  ใบเสร็จรับเงิน  จดหมายขอบคุณและ
ซองจดหมาย  

การพิมพ์เอกสาร 
เมื่อต้องการเอกสารส าคัญของการบริจาค ผู้ใช้งานสามารถเลือกจากรายชื่อผู้บริจาคทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ 
จากนั้นจึงคลิกเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการสั่งพิมพ์ ได้แก่ ใบแสดงความจ านง  ใบรับสิ่งของ  ใบเสร็จรับเงิน  
จดหมายขอบคุณและซองจดหมาย  

 
รูป 36  ส่วนของการเลือกประเภทเอกสารการรับบริจาค 

 
ตัวอย่าง ใบแสดงความจ านง 

ตัวอย่างการพิมพ์เอกสาร “ใบแสดงความจ านง”  เมื่อเจ้าหน้าที่คลิกท่ีไอคอนของช่องรายการเมนู “ใบแสดง
ความจ านง” แล้วระบบจะแสดงหน้าจอเอกสารตามตัวอย่างด้านล่าง  



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค หนา้ 27 

 

 
รูป 37  ตัวอย่างการพิมพ์เอกสาร “ใบแสดงความจ านง”   

 
จากหน้าจอ เจ้าหน้าที่สามารถสั่งการ “จัดเก็บ” หรือ “สั่งพิมพ์” เอกสารนี้ได้จากไอคอนที่แสดงอยู่ในหน้าจอ
เอกสารนี้   ยกตัวอย่างในกรณีต้องการพิมพ์เอกสาร คลิกที่ปุ่ม    แสดงดังรูปข้างล่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 38  แสดงหน้าต่างการ Print 
 

ตัวอย่างการพิมพ์เอกสาร “ใบรับสิ่งของ” 
ตัวอย่างการพิมพ์เอกสาร “ใบรับสิ่งของ”  เมื่อจาหน้าที่คลิกท่ีไอคอนของช่องรายการเมนู “ใบรับสิ่งของ” 
แล้วระบบจะแสดงหน้าจอเอกสารตามตัวอย่างด้านล่าง  



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค หนา้ 28 

 

 
รูป 39  แสดงตัวอย่างหน้าต่างใบรับสิ่งของ 

 
จากหน้าจอ เจ้าหน้าที่สามารถสั่งการ “จัดเก็บ” หรือ “สั่งพิมพ์” เอกสารนี้ได้จากไอคอนที่แสดงอยู่ในหน้าจอ
เอกสารนี้ ยกตัวอย่างในกรณีต้องการพิมพ์เอกสาร คลิกท่ีปุ่ม    แสดงดังรูปข้างล่าง 

 
 
 
 
 
 
 

รูป 40 แสดงหน้าต่างการ Print 
 

ตัวอย่างการพิมพ์เอกสาร “ใบเสร็จรับเงิน”   
ตัวอย่างการพิมพ์เอกสาร “ใบเสร็จรับเงิน”  เมื่อผู้ใช้งานคลิกท่ีไอคอนของช่องรายการเมนู “ใบเสร็จรับเงิน” 
แล้วระบบจะแสดงหน้าจอเอกสารตามตัวอย่างด้านล่าง  



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค หนา้ 29 

 

 
รูป 41  แสดงตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน 

  
จากหน้าจอ เจ้าหน้าทีส่ามารถสั่งการ “จัดเก็บ” หรือ “สั่งพิมพ์” เอกสารนี้ได้จากไอคอนที่แสดงอยู่ในหน้าจอ
เอกสารนี้  ยกตัวอย่างในกรณีต้องการพิมพ์เอกสาร คลิกท่ีปุ่ม    แสดงดังรูปข้างล่าง 

 
 
 
 
 
 
 

รูป 42 แสดงหน้าต่างการ Print 
 

ตัวอย่างการพิมพ์เอกสาร “จดหมายขอบคุณ” 
ตัวอย่างการพิมพ์เอกสาร “จดหมายขอบคุณ”  เมื่อผู้ใช้งานคลิกที่ไอคอนของช่องรายการเมนู “จดหมาย
ขอบคุณ” แล้วระบบจะแสดงหน้าจอเอกสารตามตัวอย่างด้านล่าง  



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค หนา้ 30 

 

 
รูป 43  แสดงเอกสารขอบคุณส าหรับผู้บริจาค 

 
จากหน้าจอ เจ้าหน้าที่สามารถสั่งการ “จัดเก็บ” หรือ “สั่งพิมพ์” เอกสารนี้ได้จากไอคอนที่แสดงอยู่ในหน้าจอ
เอกสารนี้ ยกตัวอย่างในกรณีต้องการพิมพ์เอกสาร คลิกท่ีปุ่ม    แสดงดังรูปข้างล่าง 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค หนา้ 31 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูป 44  แสดงหน้าต่างการ Print 
 

ตัวอย่างการพิมพ์เอกสาร “ซองจดหมาย”   
ตัวอย่างการพิมพ์เอกสาร “ซองจดหมาย”  เมื่อผู้ใช้งานคลิกท่ีไอคอนของช่องรายการเมนู “ซองจดหมาย” 
แล้วระบบจะแสดงหน้าจอเอกสารตามตัวอย่างด้านล่าง  

 
รูป 45  แสดงเอกสารพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย 

 
จากหน้าจอ เจ้าหน้าที่สามารถสั่งการ “จัดเก็บ” หรือ “สั่งพิมพ์” เอกสารนี้ได้จากไอคอนที่แสดงอยู่ในหน้าจอ
เอกสารนี้ ยกตัวอย่างในกรณีต้องการพิมพ์เอกสาร คลิกท่ีปุ่ม    แสดงดังรูปข้างล่าง 

 
 

 
 
 
 

รูป 46  แสดงหน้าต่างการ Print 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค หนา้ 32 

 

 

กรณีเงินสด  ให้เจ้าหน้าที่เวรเขียนใบน าส่งเงิน โดยแนบใบเสร็จสีเขียวพร้อมใบน าส่ง ระบุบเข้าบัญชี
ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค  ส่งกรมฯ ด้วย ตามแบบฟอร์มตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 47 แบบฟอร์มตัวอย่างใบน าส่งเงิน 
 

 

ขั้นตอนที ่ 5  ตรวจสอบความถูกตอ้งในรายงานพร้อมลงลายมอืชือ่ก ากบั 
 

   คณะกรรมการตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างสมุดแสดงความจ านง สมุดใบรับบริจาค 
สิ่งของบริจาค  และรายงานประจ าวัน  เมื่อถูกต้องคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมลงลายมือชื่อก ากับ โดยต้อง
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิ่งของบริจาคอย่างน้อย 3 คน/ 1 เดือน 
คัดแยกสิ่งของรับบริจาคกรณีเลือกรอการคัดแยก 
ในส่วนของการคัดแยกสิ่งของรับบริจาค จะประกอบไปด้วย ๒ เมนูย่อย ดังนี้ 
1.  คัดแยกสิง่ของ 
จากหน้าแรกของระบบ เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสู่เมนูการใช้งาน “คัดแยกสิ่งของรับบริจาค”  ได้โดยคลิกเลือกท่ี
ค าว่า “คัดแยกสิ่งของรับบริจาค” จากส่วนของการแสดงเมนูปฏิบัติการ และคลิก + เพ่ือให้ระบบแสดงเมนู
ย่อยของ “คัดแยกสิ่งของ” 
คัดแยกสิ่งของ 
เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสู่หน้าจอเมนู “คัดแยกสิ่งของ” เพ่ือบันทึกผลการคัดแยกสิ่งของรับบริจาคฯ ได้ โดย  
จากหน้าแรก  คัดแยกสิ่งของ คัดแยกสิ่งของ 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค หนา้ 33 

 

 

รูป 48  หน้าแรกของเมนูคัดแยกสิ่งของ 
 

เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาข้อมูลรายการสิ่งของบริจาคที่ต้องการได้ ในส่วนของการค้นหาข้อมูล โดยการเลือก
หน่วยงานที่ต้องการ หรือ ก าหนดช่วงเวลาที่ต้องการจากการเลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด และคลิกที่ค าว่า 
“ค้นหา” จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลรายการสิ่งของบริจาคที่ผู้ใช้งานต้องการดังที่แสดงอยู่ในหน้าจอในส่วน
ของ “การแสดงผลข้อมูล” ทันท ี
รายการเหล่านี้จะรวบรวมจากสิ่งรับบริจาคที่ต้อง รอการคัดแยก โดยระบบจะจัดกลุ่มของที่มีหมวดหมู่และ
หน่วยนับเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน เช่น ของใช้ประจ าวันที่ได้รับมา ๑ กล่อง และของใช้ประจ าวันที่ได้รับมา ๑ ถุง 
ระบบจะแสดงรวมเป็นรายการเดียวกันคือ ของใช้ประจ าวัน 1 กล่อง, 1 ถุง เป็นต้น 

รายละเอียดของสิ่งของที่คัดแยกแล้ว 
 ในแต่ละรายการสิ่งของที่รอการคัดแยกเจ้าหน้าทีส่ามารถคลิกท่ี “จ านวนรับบริจาคทั้งหมด” เพ่ือดู
รายละเอียดการรับบริจาคจากทะเบียนรับบริจาค หรือคลิกท่ี “วันที่ที่คัดแยก” เพ่ือดูประวัติการคัดแยกสิ่งของ 
(ในกรณีที่ได้คัดแยกไปบ้างแล้ว) กรณีเลือกคลิกที่ “วันที่ที่คัดแยก”  

 

รูป 49  การดูรายละเอียดสิ่งของที่มีการคัดแยก 
 
 
 

ระบบจะแสดงรายการสิ่งของที่หยิบมาคัดแยกในวันนั้นๆ และรายการสิ่งของที่คัดแยกได้ดังรูปข้างล่างแสดง 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค หนา้ 34 

 

 

รูป 50  หน้าต่างแสดงรายละเอียดสิ่งของ 
บันทึกการคัดแยกสิ่งของ 
เจ้าหน้าทีต่้องการบันทึกผลการคัดแยกสิ่งของ ให้คลิก   เลือกหน้ารายการของที่ต้องการน าคัดแยก   
(ในกรณีที่ของบริจาคมีจ านวนที่ได้รับบริจาค เท่ากับ จ านวนที่คัดแยกแล้ว จะไม่สามารถท า
เครื่องหมายหน้ารายการนั้นๆ ได้เพราะระบบถือว่า รายการนั้นๆ คัดแยกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ) และ
กดท่ี “คัดแยก” ดังรูปข้างล่าง โดยระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ือให้เจ้าหน้าที่บันทึกผลการคัดแยกโดยมี
ขั้นตอนย่อยดังนี้ 

 
รูป 51  แสดงเลือกรายการสิ่งของที่ต้องการคัดแยก 

 

ระบุจ านวนสิ่งของที่คัดแยกได้ 
เจ้าหน้าทีร่ะบุวันที่คัดแยก และระบุจ านวนที่หยิบมาท่ีคัดแยกในแต่ละรายการ ดังรูปข้างล่าง โดยเจ้าหน้าที่
อาจจะหยิบมาคัดแยกทีละหน่วย (เช่น ทีละกล่อง) หรือทีละหลายๆ หน่วยก็ได้ (เช่น หยิบมาคัดแยกได้ ๓ จาก
ที่เหลือทั้งหมด ๓ จากทั้งหมด ๕ กล่อง) และจ านวนที่หยิบมาคัดแยก ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ จ านวนที่เหลือ



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค หนา้ 35 

 

ทั้งหมดด้วยระบบจึงจะท าการบันทึกได้ เมื่อระบุจ านวนที่ต้องการคัดแยกเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ค าว่า “ถัดไป” 
เพ่ือยืนยันและเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 

 
รูป 52  แสดงหน้าต่างกรอกจ านวนการคัดแยก 

 

ระบรุายละเอยีดของสิง่ของทีค่ัดแยก 
จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าจอรายการการคัดแยกสิ่งของเพ่ิมเติม ให้เจ้าหน้าทีค่ลิกเลือกท่ีปุ่ม “เลือก/แก้ไข”  

 

รูป 53  เพ่ือระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมของสิ่งของที่คัดแยก 
 
 จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่ เพ่ือให้ผู้ใช้งานเลือก SKU ของสิ่งของที่คัดแยกออกมาได้ และระบุ
รายละเอียดต่างๆ  เพิ่มเติมเพ่ือประโยชน์ในการบริหารคลังสิ่งของรับบริจาค ดังนี้  
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วันหมดอายุ (ถ้ามี) 

สถานะของของที่ได้รับ เช่น เป็นของใหม่ หรือของเก่า (ของใช้แล้ว) และ เป็นของดี หรือเป็นของ
เสีย (เช่น เป็นอาหารที่หมดอายุมาบริจาค)  

 
รูป 54  ระบุรายละเอียดของสิ่งของท่ีคัดแยก 

 

เมื่อระบุรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “[เลือก]” หลังจากนั้นข้อมูลสิ่งของที่เจ้าหน้าที่เลือกเมื่อสักครู่
จะแสดงอยู่ในตาราง “รายการสิ่งของที่คัดแยกได้” ให้เจ้าหน้าที่ระบุจ านวนสิ่งของที่คัดแยกได้ของรายการที่
เลือกใน ช่อง  “จ านวน”  

หากเจ้าหน้าทีม่ีสิ่งของที่ต้องท าการคัดแยกอีก ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อได้ทันทีในข้อต่อไป โดยใช้วิธี
เดียวกันนี้  เมื่อเจ้าหน้าที่ระบุรายการของที่คัดแยกได้ทั้งหมดแล้ว ให้คลิกท่ีปุ่ม “ถัดไป” แสดงดังรูปข้างล่าง 

 
รูป 55  แสดงหน้าต่างให้กรอกจ านวนรายการสิ่งของที่คัดแยก 

 

รายชื่อเจ้าหนา้ที่คดัแยก 
เจ้าหน้าทีค่ลิก   เลือกของรายชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ท าการบันทึกรายการคัดแยกนี้ จากนั้นคลิกท่ีค าว่า “เสร็จ
สิ้น” เพ่ือจัดเก็บและเสร็จสิ้นการบันทึกการคัดแยกสิ่งของรายการนี้ แสดงดังรูปข้างล่าง 
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รูป 56  แสดงหน้าต่างระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่คัดแยก 

แจ้งผลการบนัทึกขอ้มลู 
ระบบจะท าการแจ้งผลการบันทึก กรณีที่ต้องการกลับไปหน้าจอคัดแยกสิ่งของให้คลิกค าว่า “คัดแยกสิ่งของ” 
หรือถ้าต้องการไปท่ีหน้าจอทะเบียนคัดแยกให้คลิกค าว่า “ทะเบียนคัดแยก” แสดงดังรูปข้างล่าง 

 
รูป 57 แสดงหน้าต่างแจ้งผลการบันทึกข้อมูล 

ทะเบียนการคัดแยก 
เจ้าหน้าทีส่ามารถเข้าสู่หน้าจอเมนู “คัดแยกสิ่งของ” เพ่ือบันทึกผลการคัดแยกสิ่งของรับบริจาค ฯ ได้               
โดย จากหน้าแรก  คัดแยกสิ่งของ ทะเบียนการคัดแยก 

 
รูป 58  แสดงหน้าจอทะเบียนคัดแยก 

 
เจ้หน้าที่สามารถค้นหาข้อมูลรายการสิ่งของที่คัดแยกได้ จากส่วนของการค้นหาข้อมูล โดยการเลือกหน่วยงาน
ที่ต้องการ ก าหนดช่วงเวลาที่ต้องการระหว่าง ระบุช่วงเวลาที่คัดแยกหรือระบุช่วงวันที่ที่รับบริจาค  และคลิกที่
ค าว่า “ค้นหา” จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลรายการสิ่งของที่ผู้ใช้งานต้องการดังที่แสดงอยู่ในหน้าจอในส่วน
ของ “การแสดงผลข้อมูล” ทันที 
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จากหน้าจอ ระบบแสดง ทะเบยีนของรายการสิ่งของทีค่ัดแยกได้ ในส่วนนี้เจ้าหน้าที่สามารถรู้ว่า ในแต่ครั้งที่มี
การคัดแยกสิ่งของนั้น มีวันที่เท่าไรบ้าง และในแต่ละวันมีรายการสิ่งของที่หยิบมาคัด และสิ่งของที่สามารถคัด
แยกได้จ านานเท่าไร ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถดูรายละเอียดการคัดแยกเพ่ิมเติมได้ โดยการคลิกที่ค าว่า 
“รายละเอียด”  

 

รูป 59  เมื่อต้องการดูรายละเอียดการคัดแยกเพิม่ 
 

เมื่อคลิกแล้วระบบจะแสดงหน้าจอ ดังนี้  

 

รูป 60  หน้าจอแสดงรายละเอียดคัดแยก 
 

จากหน้านี้ ระบบแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของการคัดแยกสิ่งของบริจาคแบ่งเป็น ๕ ส่วน คือ หน่วยงาน  วันที่
มีการคัดแยก  สิ่งของที่หยิบมาคัดแยก  สิ่งของที่คัดแยกได้และเจ้าหน้าที่ที่มีการคัดแยก แต่เจ้าหน้าทีจ่ะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลในหน้านี้ได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบการบริจาค  
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าสู่หน้าจอเมนู “การตรวจสอบการบรจิาค” ได้ โดย จากหน้าแรก  รับ
สิ่งของ  การตรวจสอบการบริจาค 
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รูป 61  การเข้าสู่หน้าจอการตรวจสอบการบริจาค 

 
เมื่อคลิกแล้วระบบจะแสดงหน้าจอดังนี้ 

 
รูป 62  แสดงหน้าจอการตรวจสอบการบริจาค 

 

จากหน้าจอ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถก าหนดให้ระบบแสดงข้อมูลได้ โดยการคลิกเลือก เดือน/ปี และ
ศูนย์รับบริจาคที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ค าว่า “แสดง” ระบบจะแสดงข้อมูลของรายการตรวจสอบการบริจาค
ที่ตรงกับเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการตรวจสอบก าหนด ในตาราง ระบบแสดงข้อมูล “การตรวจสอบการรับบริจาค
ของช่วงวัน/เดือน/ปี ของศูนย์รับบริจาค” ทีเ่จ้าหน้าที่เลือกไว้ ในส่วนนี้เจ้าหน้าทีส่ามารถทราบในแต่ละเดือนมี
รายการข้อมูลการรับบริจาควันที่เท่าไรบ้าง และแต่วันมีการบริจาคเข้ามาก่ีรายการ เป็นต้น  
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถคลิกที่วันที่ ที่มีจ านวนการรับบริจาคเพ่ือดูรายละเอียดข้อมูล
ของการบริจาคในวันนั้นๆได้อีกด้วย เมื่อคลิกท่ีวันที่ดังกล่าวแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอดังนี้  
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รูป 63  แสดงหน้าจอทะเบียนการรับบริจาคในช่วงวันท่ีท่ีต้องการตรวจสอบเอกสาร 

 

จากหน้านี้ ระบบแสดงข้อมูลของทะเบียนเอกสารจากวันที่มีการบริจาค ในส่วนบนของเนื้อหา คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถก าหนดเงื่อนไขให้ระบบแสดงข้อมูลได้ โดยการเลือกค้นหาจากข้อมูลประเภทบุคคลและช่วงวันที่          

ที่ต้องการ และสามารถดูตัวอย่างเอกสารก่อนท าการตรวจสอบฯได้ โดยการคลิกท่ีค าว่า   

การตรวจสอบเอกสาร คณะกรรมการตรวจสอบสามารถตรวจสอบเอกสารได้ โดยการคลิก  ที่ช่องข้อมูล
ของรายการเอกสารที่ต้องการท าการทดสอบ จากนั้นคลิกที่ค าว่า “ตรวจสอบ” ดังตัวอย่าง 

 
รูป 64 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร  

 
เมื่อคลิก “ตรวจสอบ” แล้วระบบจะแสดงหน้าจอดังนี้  

 
รูป 65  เอกสารท่ีมีการตรวจสอบแล้ว 
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จากหน้าจอ ระบบได้ท าการตรวจสอบเอกสารที่เจ้าหน้าที่เลือก เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเอกสารใด ๆ ที่มีเครื่องหมาย 
หมายความว่า รายการเอกสารได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว และสามารถยกเลิกการตรวจสอบได้ โดยการ

คลิกที่  ของรายการเอกสารนัน้ๆ  แต่หากรายการใด ยังไม่มีสัญลักษณ์นี้ โดยแสดงเป็น  หมายความว่า 
รายการนั้นยังไม่มีการตรวจสอบ 

 

รปู 66  แสดงหนา้ตา่งรายงานประจ าวัน 

หมายเหตุ  กรรมการตรวจสอบคลิกที่  แล้ว พิมพร์ายงานประจ าวันให้คณะกรรมการตรวจสอบ และลง
นาม ในรายงานประจ าวันเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
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ขั้นตอนที่ 6 จัดเก็บทรัพยากรบริจาคที่คลังพัสดุเพื่อรอการจัดสรร         
 
                   เจ้าหน้าที่พัสดุลงบันทึกสิ่งของบริจาคในทะเบียนคุมสิ่งของบริจาค เจ้าหน้าที่เวรรับบริจาค
บันทึกข้อมูลการจัดเก็บทรัพยากรบริจาคในระบบการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค  
 

 

 

 

 

 

 
รูป 67  แสดงหน้าทะเบียนคุมสิ่งของบริจาค 

 

เจ้าหน้าทีส่ามารถเข้าสู่หน้าจอเมนู “รายการสิ่งของคงเหลือ” เพ่ือดูรายการสิ่งของคงเหลือทั้งหมดได้ 
โดย จากหน้าแรก  คลังเก็บสิ่งของ รายการสิ่งของคงเหลือ โดยคลิกที่เมนู “รายการสิ่งของคงเหลือ” 
จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายการสิ่งของคงเหลือทั้งหมด แสดงดังรูปข้างล่าง 

รูป  68  แสดงหน้าต่างรายการสิ่งของคงเหลือ 
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ขั้นตอนที ่7  จดัสรรสิง่ของบรจิาค 
           

       ผู้ขอรับการสนับสนุน ภายใน 
 1. ผู้ขอรับการสนับสนุนเขียนใบเบิก/ผ่านหัวหน้าฝ่าย 
 2. ตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูล online /ทะเบียนคุมสิ่งของบริจาค 
 3. น าเสนอผู้บริหารลงนามในใบเบิก 
 4. ตัดจ่ายในระบบ online 

 5. จัดสรรแก่ผู้ขอรับบริจาค 
ผู้ขอรับการสนับสนุน ภายนอก 

    1. ผู้ขอรับการสนับสนุนภายนอก มีหนังสือขอรับการสนับสนุน 
    2. น าเสนอขออนุมัติจัดสรรจากผู้บริหาร 

   3. ติดต่อประสานแจ้งผลการขอรับสนับสนุน 
   4. ผู้ขอรับการสนับสนุนรับของบริจาคและเซ็นใบรับสิ่งของบริจาค 
   5. ตัดจ่ายในระบบ online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 69  ตัวอย่างแบบแบบใบเบิกพัสดุ 
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การจดัสรรสิ่งของรับบรจิาค  

ขอเบิกสิ่งของรับบริจาค 
เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสู่หน้าจอเมนู “ขอเบิกสิ่งของรับบริจาค” เพ่ือท าเรื่องของเบิกสิ่งของรับบริจาคได้               
โดย จากหน้าแรก  การจัดสรรสิ่งของรับบริจาค  ขอเบิกสิ่งของ 

 

รูป 70  หน้าจอแสดงรายการเบิกสิ่งของบริจาค 
 

จากหน้านี้ เจ้าหน้าท่ีต้องระบุรายละเอียดของการเบิก ดังนี้ 

วันท่ีขอเบิก    ท าการระบุวันท่ีขอเบิกโดยการ คลิกท่ี   จะปรากฏหน้าต่างให้ท าการเลือกวันท่ี
ต้องการ แสดงดังรูปข้างล่าง 

 

รปู 71  แสดงหน้าต่างในการเลือกวัน 

วัตถุประสงค์การเบิกจ่าย ท าการระบุเหตุผลในการเบิกสิ่งของรับบริจาค 

ผู้ขอเบิก ท าการระบุผู้ขอเบิก โดยคลิกที่   จะปรากฏรายชื่อของเจ้าหน้าที่พัสดุหรือกลุ่มต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ขอเบิก แสดงดังรูปข้างล่าง 

 
รูป 72  แสดงหน้าต่างรายชื่อเจ้าหน้าท่ี ส าหรับเลือกผู้ขอเบิก 
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เบิกให้กับ    ให้ท าการเลือกผู้รับของเบิก โดยการเบิกสามารถท าได้ใน 3 ลักษณะคือ การเบิกใช้
ภายใน การเบิกให้หน่วยงานของกรมฯ และการเบิกให้หน่วยงานภายนอก ดังรูปข้างล่าง  

 
รูป 73  แสดงหน้าต่างส่วนท่ีรับเบิก 

 

ในกรณีที่เป็นการเบิกใช้ภายใน เจ้าหน้าที่จะต้องระบุสถานที่ที่จะเบิกเอาสิ่งของรับบริจาคนั้นๆ ไปใช้งาน             
ส่วนในกรณีที่เป็นการเบิกให้หน่วยงานอ่ืน (หน่วยงานของกรมฯ / หน่วยงานภายนอก) เจ้าหน้าที่จะต้องระบุ
เลขที่หนังสือขอเบิกท่ีได้รับจากหน่วยงานนั้นๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการขอเบิก  

 
 

รูป 74 ตัวอย่างการเบิกสิ่งของบริจาคใช้งานภายใน 
 
ส่วนของการระบุรายการสิ่งของที่ต้องการเบิก 

ก าหนดรายการ  ในส่วนนี้เจ้าหน้าที่ต้องระบุรายการสิ่งของที่ต้องการ โดยการคลิกที่ค าว่า เลือก/
แก้ไข  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่าง ขึ้นมาใหม่ เพ่ือเลือกรายการสิ่งของที่ต้องการ สิ่งของรับบริจาคที่
ต้องการเบิกจากระบบ (ตาม SKU ที่มีให้เลือก)  
 

 

 
รูป 75  ระบุรายการสิ่งของที่ต้องการขอเบิก 
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เมื่อได้สิ่งของท่ีต้องการแล้ว เจ้าหน้าท่ีต้องท าการระบุจ านวนสิ่งของบริจาคท่ีต้องการในช่องข้อมูล 
“จ านวน”  

 
รูป 76  ระบุจ านวนของสิ่งของท่ีต้องการขอเบิก 

 

เป็นการเสร็จสิ้นการขอเบิก 1 รายการ เจ้าหน้าที่สามารถเลือกสิ่งของที่ต้องการเบิกได้ 10 รายการ 

(ถ้าของเบิกมีมากกว่า 10 รายการ สามารถเพ่ิมได้ โดยคลิก ดังรูปข้างล่าง และเมื่อ
เจ้าหน้าทีเ่ลือกรายการขอเบิกฯ ครบแล้ว คลิกที่ค าว่า “บันทึกขอเบิก” เพ่ือบันทึกข้อมูลรายการเบิกสิ่งของ
บริจาค เข้าสู่ระบบ  

 
รูป 77  การยืนยันรายการขอเบิก 

รายการขอเบิกสิ่งของ 
เจ้าหน้าทีส่ามารถเข้าสู่หน้าจอเมนู “รายการขอเบิกสิ่งของ” เพ่ือบันทึกผลการคัดแยกสิ่งของรับบริจาค ฯ ได้ 
โดย จากหน้าแรก  การจัดสรรสิ่งของ  รายการขอเบิกสิ่งของ 

 

รูป 78  แสดงหน้าจอรายการขอเบิกสิ่งของ  
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จากหน้าจอ เจ้าหน้าที่สารถระบุ เดือน ปีและหน่วยงาน เพ่ือดูรายการขอเบิกสิ่งของในช่วงเวลาและหน่วยงาน
ที่ต้องการ 

การแก้ไขรายละเอียดการขอเบิกสิ่งของบริจาค 
เจ้าหน้าทีส่ามารถดูรายละเอียดและแก้ไขรายการขอเบิกสิ่งของบริจาคนี้ได้โดยคลิกท่ี    

 

รูป 79   การเลือกดูรายละเอียดการขอเบิกสิ่งของ 
 
เมื่อคลิกแล้วระบบจะแสดงหน้าจอของรายละเอียดการขอเบิกสิ่งของบริจาค ในกรณีท่ียังไม่มีการจัดสรร
สิ่งของรับบริจาคตามใบขอเบิกให้ เจ้าหน้าทีส่ามารถปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดการขอเบิกได้ โดยการคลิกท่ี 
แก้ไข  เมื่อคลิกแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างให้สามารถแก้ไขและเพ่ิมเติมรายการได้ 

 
รูป 80  แสดงรายละเอียดรายการขอเบิก 

 

การจัดสรรสิ่งของบริจาค 
จากหน้าหลักของเมนู “รายการขอเบิกสิ่งของบริจาค” เจ้าหน้าที่สามารถท าการ จัดสรร สิ่งของบริจาคได้โดย
คลิกท่ีค าว่า “ตรวจสอบและเตรียมการจัดสรร” เพ่ือท าการจัดสรรสิ่งของรับบริจาคตามค าร้องขอเบิกได้ ดังรูป
ข้างล่าง  

 
รูป 81  การเข้าสู่หน้าจอเมนูการจัดสรรสิ่งของฯ 
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เมื่อคลิกแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอดังนี้  

 

รูป 82  การจัดสรรสิ่งของบริจาค 
 

โดยในการจัดสรร เจ้าหน้าทีจ่ะต้องระบุผู้จัดสรร วันที่จัดสรร และหมายเหตุของการจัดสรร (เช่น              
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรบางรายการให้ได้ ก็อาจจะระบุว่า ‘ไม่สามารถจัดสรรสบู่ให้ได้ เนื่องจากของไม่พอ’ 
เป็นต้น) รวมทั้งระบุจ านวนที่จัดสรรให้ผู้ขอเบิกในแต่ละรายการ จ าแนกเป็นจ านวนที่เป็นของใช้แล้ว และ
จ านวนที่เป็นของใหม่  

 ค าขอจดัสรรจากหนว่ยงาน 
เจ้าหน้าทีส่ามารถเข้าสู่หน้าจอเมนู “ค าขอจัดสรรจากหน่วยงาน” เพ่ือบันทึกผลการคัดแยกสิ่งของรับบริจาคฯ ได้ 
โดย จากหน้าแรก  การจัดสรรสิ่งของ  ค าขอจัดสรรจากหน่วยงาน 

 

รูป 83  แสดงรายการค าขอจัดสรรจากหน่วยงาน 
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เจ้าหน้าทีส่ามารถท าการจัดสรรสิ่งของบริจาคให้กับหน่วยงานอื่นได้ โดยสามารถเข้ามาดูรายการที่มีค าขอจาก
หน่วยงานอื่นๆ  

รายการการจัดสรรสิ่งของ 
เจ้าหน้าทีส่ามารถเข้าสู่หน้าจอเมนู “รายการการจัดสรรสิ่งของ” เพ่ือดูรายการการจัดสรรสิ่งของรับ

บริจาคหรือแก้ไขรายละเอียดที่ผิดพลาดได้ โดย จากหน้าแรก  การจัดสรรสิ่งของ  รายการการจัดสรร
สิ่งของ 

 
รูป 84  แสดงหน้าจอรายการการจัดสรรสิ่งของ 

 
ในการดูข้อมูลรายการการจัดสรรสิ่งของ เจ้าหน้าทีต่้องระบุเดือนปี และหน่วยงานที่ต้องการดูข้อมูล และ
สามารถก าหนดให้ระบบแสดงประเภทการจัดสรรที่ต้องการได้เพียง 1 รายการ เช่น แสดงทั้งหมด   

 
รูป 85  การเลือกประเภทการจัดสรร 

 

จากหน้ารายการการจัดสรรสิ่งของรับบริจาค เจ้าหน้าทีส่ามารถตรวจดูรายละเอียดของการจัดสรร
สิ่งของได้ โดยคลิกที่   จะปรากฏหน้าต่างแสดงดังรูปข้างล่าง 
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รปู 86  แสดงหน้าต่างแสดงรายการการจัดสรรสิ่งของรับบริจาค 
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        (ส าเนา) 
         (ครุฑ) 

ที่ มท 0803/ว64753 
 

 

4 กรกฎาคม 2531 

เรื่อง   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับบริจาคเงินและสิ่งของของหน่วยงานต่างๆ           

เรียน   ทุกหน่วยงาน 

  ตามท่ีกรมประชาสงเคราะห์ได้มีหนังสือเวียนที่ มท 0803/ว.99347  ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2530  ให้ทุกหน่วยงานน าเงินนอกงบประมาณทุกประเภทส่งฝากกองคลัง  และยังมีหน่วยงานบางแห่ง                
ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องในการับบริจาคเป็นเงินและสิ่งของ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปโดยถูกต้อง  กรมประชาสงเคราะห์ขอซักซ้อมความเข้าใจ
ให้หน่วยงานปฏิบัติ  ในการรับบริจาคและการจ าหน่ายสิ่งของที่ได้รับบริจาค ดังนี้ 
  1.  การรับเงินบริจาคให้หน่วยงานที่รับเงินออกใบเสร็จรับเงิน  ซึ่งเบิกจากกองคลัง                  
กรมประชาสงเคราะห์  ให้กับผู้บริจาคทันทีโดยให้ระบุจ านวนเงินที่ได้รับ  และวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค                 
ลงในใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง  แล้วน าเงินฝากกองคลัง กรมประชาสงเคราะห์ ห้ามน าเงินไปใช้จ่ายก่อน                    
น าฝากกองคลังโดยเด็ดขาด  และ หากมีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินตามความประสงค์ของผู้บริจาค                   
ให้ท าเรื่องขออนุมัติอธิบดีก่อน 
  2. ถ้ามีความจ าเป็นเร่งด่วน  จ าท าหนังสือขออนุมัติใช้จ่ายเงินมาพร้อมกันน าเงินฝากกองคลัง  
ก็ได้  แต่ต้องแยกเรื่องน าส่งฝากเงิน และเรื่องอนุมัติใช้จ่ายเงินออกต่างหากจากกันเป็น 2 ฉบับ 
  3. ในกรณีผู้บริจาคมอบเงินให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อสิ่งของบริจาคให้ออกใบเสร็จรับเงินเต็มจ านวน
ที่ได้รับบริจาค  มีให้ออกหลักฐานเป็นใบรับบริจาคสิ่งของโดยให้ด าเนินการเช่นเดียวกันกับข้อ 1 
  4. ในกรณีผู้บริจาคให้เป็นสิ่งของ  ต้องออกใบรับบริจาคสิ่งของให้ผู้บริจาคทันทีและท าบัญชี 
รับ-จ่าย ของทุกรายการ  โดยให้แยกเป็นชนิด  ยกเว้นประเภทอาหารสดจะลงรายการอาหารสดทุกชนิด                
ในบัญชีเดียวกันได้  และให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่าย สิ่งของและของบริจาคคงเหลือเป็นประจ า           
ทุกวัน 
 
          /5. สิ่งของ... 
 
 
 
 

กรมประชาสงเคราะห์ 
ถนนกรุงเกษม  กทม.  10100 
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  5. สิ่งของที่ได้รับบริจาค  ถ้ามีจ านวนมากเกินความความต้องการหรือไม่อาจใช้ได้กับ
หนว่ยงานที่ได้รับบริจาคให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
      5.1  ถ้าเป็นของสด  เช่น  เนื้อสัตว์  ผลไม้ ผัก ฯลฯ  ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้า 
   หน่วยงานที่ได้รับบริจาคพิจารณาแบ่งปันให้หน่วยงานอ่ืนตามความเหมาะสม               
   แล้วรายงานให้กรมฯ ทราบ 
      5.2  ถ้าเป็นของที่สามารถเก็บรักษาได้ยาวนานกว่าของสด เช่น ข้าวสาร อาหารกระป๋อง 
   เสื้อผ้า ฯลฯ  หากมีปริมาณไม่มากนักให้รายงานขออนุมัติกรมฯ เป็นครั้งคราว         
   ก่อนด าเนินการแบ่งปันให้หน่วยงานอ่ืนที่ใกล้เคียง  แต่ถ้ามีปริมาณมากให้ขออนุมัติ
   กรมฯ ส่ งให้ศูนย์ รับบริจาคกองบริการชุมชน เป็นผู้ พิจารณาแจกจ่ายไป                    
   ยังหน่วยงานอื่นๆ ที่ขาดแคลน 
       เมื่อแบ่งปันให้หน่วยงานได้แล้ว  ให้ลงบัญชีจ่ายรายการนั้นๆ  ว่าได้ท าการแบ่งบันไปให้
หน่วยงานใดเท่าใด 
  6. หน่วยงานอ่ืนที่ได้รับของแบ่งปันจากหน่วยงานที่ได้รับบริจาค  ต้องลงบัญชีและปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการได้รับของบริจาคจากผู้บริจาคโดยตรง  แต่ไม่ต้องออกใบรับบริจาคให้แก่หน่วยงานที่แบ่งปัน
ของให ้
  7.  การขออนุมัติใช้จ่ายเงินบริจาคและการปฏิบัติในการลงบัญชีพัสดุที่รับบริจาคให้ถือปฏิบัติ
ตามค าสั่งที่ 96/ว504 หมวด 3 และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุอย่างเคร่งครัด 
  จึงเรียนมาเพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป  
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
       (นายชัยยา  พูนศิริวงค์) 
                                                             อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ 
 
 
กองคลัง 
งานธุรการ 
โทร. 2827187 
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       (ส าเนา) 

         (ครุฑ) 

ค าสั่งกรมประชาสงเคราะห์ 
ที่ 627/2533 

เรื่อง  มาตรการควบคุมการรับบริจาคเงินและสิ่งของ 
 

------------------------ 
 

  เนื่องจากในปัจจุบันได้มีประชาชนและหน่วยงาน  องค์การต่างๆ มีจิตศรัทธาบริจาคเงินและ
สิ่งของนานาชนิดให้แก่หน่วยราชการของกรมประชาสงเคราะห์  เพื่อสนับสนุนทางราชการหรือ  เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้รับการสงเคราะห์อยู่เป็นจ านวนมาก  แต่วิธีการปฏิบัติงานของหน่วยราชการต่างๆ  ยังไม่รัดกุม อาจเป็นเหตุ
ให้เงินและสิ่งของบริจาครั่วไหลได้ 
 
  ฉะนั้น กรมประชาสงเคราะห์จึงเห็นสมควรก าหนดมาตรการควบคุมการรับบริจาคเงินและ
สิ่งของไว้  เพ่ือให้หน่วยราชการของกรมประชาสงเคราะห์ที่มีการรับบริจาคยึดถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 

  1. มาตรการทั่วไป 
          1.1 ให้ทุกกองพิจารณาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือแบบพิมพ์ที่เกี่ยวกับการรับบริจาค
เงนิและสิ่งของซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน  หากมีข้อความใดขัดหรือแย้งกับมาตรการนี้ ให้ปรับปรุงแก้ไข  ให้สอดคล้อง
กับมาตรการนี้  ภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้มาตรการนี้  ยกเว้นสมุดแสดงความจ านง
บริจาคเงินและสิ่งของตามข้อตามข้อ 1.4 
 

      1.2 ให้กองที่เกี่ยวข้องด าเนินการเร่งรัดตักเตือนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติ
ตามระเบียบและค าสั่งต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการรับบริจาคโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
 

      1.3 ให้หัวหน้าหน่วยราชการที่มีการรับบริจาคมีค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่
เหมาะสมเป็นกรรมการรับบริจาคอย่างน้อยสองคน  ทั้งในวันราชการและวันหยุดราชการ โดยให้กรรมการ
ดังกล่าวมีหน้าที่ในการตรวจนับเงินและสิ่งของบริจาค และลงลายมือชื่อก ากับบัญชีรับเงินและสิ่งของบริจาค
ด้วย 
 
 
               /1.4 ให้กองคลัง... 
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      1.4 ให้กองคลังพิจารณาออกแบบและจัดพิมพ์สมุดแสดงความจ านงบริจาคเงิน             
และสิ่งของ  ส าหรับให้ผู้บริจาคเป็นผู้กรอกรายการเงินและสิ่งของบริจาคเอง (เว้นแต่ผู้บริจาคเขียนภาษาไทย
ไม่ได้หรือมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างอ่ืน)  เพ่ือมอบให้หน่วยราชการที่มีการรับบริจาคใช้ปฏิบัติเป็นแบบ
เดียวกัน ทั้งนี้ ให้มีหมายเลขเรียงล าดับแต่ละแผ่นและให้มีช่องส าหรับให้ผู้บริจาคลงลายมือชื่อหรือพิมพ์
ลายนิ้วมือด้วย 
      1.5 ให้หน่วยราชการที่มีการรับบริจาครายงานการรับบริจาคเงินและสิ่งของ เดือนละ          
1 ครั้ง  โดย ให้ท ารายงานเป็น 4 ชุด เพ่ือส่งกรมฯ หนึ่งชุด  ส่งส านักผู้ตรวจราชการกรมฯ หนึ่งชุด ส่งกอง
บริการชุมชนหนึ่งชุด และเก็บไว้ที่หน่วยราชการนั้นๆ  หนึ่งชุด ทั้งนี้ โดยให้รวมส่งที่กองเจ้าสังกัด 3 ชุด และ 
ให้กองเจ้าสังกัดเป็นผู้แยกเสนอต่อไป ส าหรับหน่วยราชการที่ตั้งอยู่ นอกกรุงเทพมหานครให้จัดท ารายงานเพ่ิม
อีก 1 ชุด  เพ่ือส่งให้ทางจังหวัดที่หน่วยราชการนั้นตั้งอยู่ด้วย 
      1.6 ให้ผู้ตรวจราชการกรมมีหน้าที่ตรวจสอบรายการบริจาคทั้งเงินและสิ่งของทุกครั้งที่ไป
ตรวจราชการ ณ หน่วยราชการต่างๆ ด้วย 
      1.7 ให้กองคลังพิจารณาปรับปรุงแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ ใช้ในการรับบริจาค รวมทั้ง
ใบเสร็จรับเงินชั่วคราวและใบรับของบริจาค เพ่ือให้มีความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้  ส าหรับตัวเลข
จ านวนเงินให้มีที่เขียนตัวอักษรก ากับด้วย 
      1.8 ให้กองที่เกี่ยวข้องจัดหรือสั่งให้หน่วยราชการที่มีการรับบริจาคจัดให้มีการประชุม
อบรมและตักเตือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในเรื่องการรับบริจาค ซึ่งรวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการนี้            
และในการปฏิบัติตน  เพื่อช่วยกันสร้างศรัทธาให้แก่ประชาชนหรือหน่วยงานที่มีเมตตาจิต 
  2. มาตรการเพื่อป้องกันทางรั่วไหล 
          2.1 ให้หน่วยราชการที่มีการรับบริจาคจัดท าป้ายประกาศขนาดพอสมควรปิดไว้ให้เห็นได้
ชัด ในระยะไม่น้อยกว่า 5 เมตร ณ ที่ซึ่งต้องรับผู้บริจาค โดยมีข้อความว่าให้ผู้บริจาคเรียกใบเสร็จรับเงินหรือ
ใบเสร็จรับเงินชั่วคราวหรือใบรับของบริจาคจากเจ้าหน้าที่ทันทีที่ได้บริจาค 
         2.2 การตั้งกรรมการรับบริจาคตามข้อ 1.3 ซึ่งมีชุดละอย่างน้อยสองคนนั้นมิให้ทั้งบุคคล
ซ้ าคู่เดิมทุกครั้ง  เพื่อป้องกันมิให้เกิดการรู้เห็นเป็นใจซึ่งกันและกัน 
  
          /2.3 ให้มีการตั้ง… 
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                  2.3 ให้มีการตั้งคณะกรรมการประเมินราคาสิ่งของบริจาค  เพ่ือให้เป็นที่เชื่อถือของ
ผู้บังคับบัญชาที่จะเป็นผู้ลงนามในหนังสือตอบขอบคุณ กรรมการประเมินราคาอาจเป็นคณะเดียวกันกรรมการ
รับบริจาคก็ได ้
         2.4 ให้หัวหน้าหน่วยราชการหมั่นตรวจสอบควบคุมดูแลโดยใกล้ชิดในเรื่องการลงบัญชีรับ
เงินและสิ่งของบริจาค การเขียนใบเสร็จรับเงินและสิ่งของบริจาค ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบการเงิน  
และการบัญชีอ่ืนๆ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
         2.5 ให้หัวหน้าหน่วยราชการคอยก าชับและเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการน าส่งเงินที่ได้รับ
บริจาคไปยังกองคลังโดยด่วน ห้ามมิให้เก็บรักษาเงินที่ได้รับบริจาคไว้ ณ หน่วยราชการนั้นๆ  หรือที่อ่ืนใดเกิน
ความจ าเป็น ทั้งนี้ ยกเว้นเงินที่ผู้บริจาคแจ้งความจ านงบริจาคให้แก่มูลนิธิของหน่วยราชการนั้นๆ 
         2.6 การรับเงินที่ผู้บริจาคแสดงเจตนาให้จัดซื้อสิ่ งของใดๆ  ให้หน่วยราชการ                     
ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและให้ด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบของทางราชการ หากมีเงินที่ได้รับบริจาคเหลือให้
น าส่งกองคลังโดยด่วน อนึ่ง ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดซื้อแต่ละครั้งไม่ควรซ้ ากัน 
          2.7 ให้หัวหน้าหน่วยราชการหมั่นตรวจสอบบัญชีเงินและสิ่งของบริจาค เพ่ือให้มีการ                 
ลงรายการที่ถูกต้อง พร้อมทั้งตรวจสอบต้นขั้วใบเสร็จรับเงิน ใบรับของบริจาค และหนังสือตอบขอบคุณ                
ผู้บริจาคให้ ตรงกับบัญชีดังกล่าว 
         2.8 ให้หัวหน้าหน่วยราชการคอยควบคุมก ากับดูแลการแจกจ่ายเงินหรือสิ่งของบริจาค              
ที่ผู้บริจาคต้องการมอบให้ผู้รับการสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์ได้รับโดยทั่วถึง  หากมีเหลือส่วนที่เป็น
เงินน าส่งกองคลัง ส่วนที่เป็นสิ่งของหากสามารถเก็บไว้ได้ให้เก็บรักษาไว้ เพ่ือมอบให้ผู้รับการสงเคราะห์ใน
โอกาสอันควรต่อไป  หากสิ่งของที่ได้รับบริจาคเหลือและสิ่งของนั้นไม่อาจเก็บรักษาไว้ต่อไปได้ให้พิจารณา
แจกจ่ายแก่ผู้รับการสงเคราะห์หรือด าเนินการอื่นใด เพ่ือประโยชน์ของหน่วยราชการตามที่เห็นสมควร 
         2.9 สิ่งของที่ได้รับบริจาค  หากมีจ านวนมากเกินความต้องการของหน่วยราชการนั้นๆ 
หรือหากเก็บรักษาไว้นานเกินไป  อาจเกิดความเสียหายหรือไม่เกิดประโยชน์ส าหรับหน่วยราชการ ใน
ส่วนกลางให้เสนอขออนุมัติกรมฯ  และส าหรับหน่วยราชการในส่วนภูมิภาคให้เสนอขออนุมัติจังหวัด  เพ่ือมอบ
ให้ หน่วยราชการ สถานสงเคราะห์อื่น  องค์การเอกชนอื่น  หรือบุคคลอ่ืนต่อไปได้  
 
                 /2.10 ให้หัวหน้า… 
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    2.10 ให้หัวหน้าหน่วยราชการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิ่งของที่ได้รับบริจาค ซึ่งเก็บ
รักษาไว้ในหน่วยราชการนั้นๆ  ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นระยะๆ 
           2.11 ให้หัวหน้าหน่วยราชการตรวจสอบข้อความในหนังสือตอบขอบคุณผู้บริจาค            
ให้มีรายการเงินและสิ่งของที่บริจาคถูกต้องตามท่ีบริจาคจริง 
 
  ให้ทุกหน่วยราชการปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยเคร่งครัด  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
     สั่ง  ณ  วันที่  13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2533 
 
 
       (ลงชื่อ)      สมศรี  กันธมาลา 
         (นางสมศรี  กันธมาลา) 
       อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ 
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      ( ส าเนา ) 

ค าสั่งที่ 96/2504 
               เรื่อง  ระเบียบการจ่าย  การเก็บและการรักษาเงินบางประเภทที่กรมประชาสงเคราะห์                                
                       ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติงานประชาสงเคราะห์ 

----------------------- 
  เพ่ืออนุวัติความในมาตรา 24 อนุ (2) แห่งหระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502             
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2503 กรมประชาสงเคราะห์โดยได้รับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  และผู้อ านวยการส านักงบประมาณวางระเบียบการจ่ายและการ
เก็บรักษาเงินบางประเภท  ซึ่งกรมประชาสงเคราะห์ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์  ดังต่อไปนี้ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

  ข้อ 1. เงินสะสมเงินรายได้ต่างๆ  ดังจะได้กล่าวต่อไปในระเบียบการนี้  หมายถึงเงินรายได้ที่
เกิดข้ึน  เนื่องจากผลการปฏิบัติงานในด้านการประชาสงเคราะห์และหน่วยงานต่างๆ  ในสังกัดกรม
ประชาสงเคราะห์  จะพึงไปใช้จ่ายได้แต่เฉพาะตามระเบียบการนี้เท่านั้น  ซึ่งได้แก่ 

(1) เงินสะสมค่าอาหารของผู้รับการสงเคราะห์ 
(2) เงินบริจาค  เงินบ ารุง และเงินอุดหนุนกิจการ 
(3) เงินส่งเสริมและสงเคราะห์การอาชีพ 
(4) เงินบริการจัดนิคม 

ข้อ 2. เงินผลประโยชน์อ่ืน  หมายถึงเงินรายได้จากผลการด าเนินงานพิเศษ  ซึ่งก่อให้เกิด
รายได้เข้าลักษณะเป็นเงินผลประโยชน์แผ่นดิน เช่น การจัดแผงลอย การบริการทัศนศึกษานามัย                       
การจัดท ามูลค้างคาวในนิคม เงินรายไดในข้อนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแล้ว  ให้น าส่งเป็น
ผลประโยชน์ต่อแผ่นดิน 

ข้อ 3. การรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงินตามลักษณะที่กล่าวมาในข้อ 1 และ 2 นั้น                 
ต้องมีหลักฐานในทางการรับและในการจ่าย กับต้องขึ้นบัญชีของทางราชการไว้โดยอนุโลมตามระเบียบ                     
ของกระทรวงการคลัง  ซึ่งจ าแนกวิธีปฏิบัติไว้ดังนี้ 

ก.  การรับ ต้องมีหลักฐาน เช่น ใบเสร็จรับเงินหรือใบน าส่งเรื่องราวให้ปรากฏว่า            
ได้รับมาด้วยวิธีการอย่างไร  และเงินที่ได้รับให้น าส่งกรมฯ โดยไม่หักรายจ่ายใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่จะได้รับอนุมัติ             
ให้ปฏิบัติตามข้อ ง. 

/ข. รายจ่าย… 
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ข. รายจ่าย  ต้องเป็นไปตามระเบียบการนี้  และวัตถุประสงค์ของเงินแต่ละประเภท    

ซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์อาจก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดระเบียบการในรายละเอียด           
เพ่ือปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินขึ้นอีกส่วนหนึ่งด้วยก็ได้  การเบิกจ่ายต้องมีหลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายหรือเอกสารการ
จ่ายเพื่อประกอบการตรวจสอบ  ห้ามมิให้น าไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อย่างอ่ืน 

ค. ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย  และเงินคงเหลือ  พร้อมทั้งรวบรวม
ใบส าคัญคู่จ่ายหรือหลักฐานการรับและจ่าย  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ค.ต.ง. ตรวจสอบได้ทุกขณะ 

ในกรณีฉุกเฉินรีบด่วนไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบการนี้ได้ทันท่วงที  แต่หน่วยงานนั้นเกิดความ
จ าเป็นต้องแก้ไขข้อขัดข้องอันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้  หากมิด าเนินการให้ทันท่วงทีจะ
เกิดความเสียหายแก่การด าเนินการงานหรือกิจการส่วนรวมได้  ให้หัวหน้าหน่วยงานมีอ านาจจ่ายเงินเพ่ือการ
นั้นไปก่อนได้ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท  แล้วให้รับเสนอเรื่องราวให้เป็นไปตามระเบียบ  โดยไม่ชักช้า 

การจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือมิได้รับอนุมัติ  ผู้จ่ายจะต้องรับผิดชอบเป็น             
การส่วนตัว 

ง. การเก็บรักษา 
(1)  การเก็บรักษาเงินสะสมและเงินรายได้ตามระเบียบการนี้  ให้อยู่ในหน้าที่ดูแล 

รักษาและรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงาน  กรรมการรักษาเงินแต่ละแห่งร่วมกัน  ถ้าหน่วยงานใดจ าเป็น
จะต้องมีเงินไว้ทดรองจ่ายประจ าส านักงาน   ก็ให้เสนอขออนุมัติกรมก่อน  แต่ทั้งนี้ห้ามมิให้เกินกว่าวงเงิน 
3,000 บาท 

(2) เงินที่หน่วยงานไดร้ับหรือยืมทดรองไปจากกรม  ถ้ายังไม่จ่ายให้เจ้าหนี้ในทันที   
ให้น าฝากคลังจังหวัด  คลังอ าเภอ  หรือฝากธนาคารออมสินหรือธนาคารอ่ืนที่อยู่ใกล้หน่วยงานที่สุดในนาม
ของหน่วยงานนั้นๆ  โดยให้มีกรรมการเบิกถอนตามระเบียบการรับ – ส่งเงินของกระทรวงการคลัง  และเมื่อมี
การเปิดบัญชีฝากเงินไว้กับแห่งใดแล้ว  ให้รายงานกรมทราบด้วย 

(3) เฉพาะหน่วยงานที่ท าการฝากหรือ เบิกถอนต่อกองคลังได้โดยสะดวกอยู่แล้ว   
ให้เปิดบัญชีฝากถอนกับกองคลังสืบไป 

ข้อ 4. ให้กองคลังเปิดบัญชีควบคุมและรับฝากเงินของแต่ละหน่วยเป็นประเภทฝากถอน 
คืน โดยมีหลักฐานฝากถอนไว้ต่อกัน  ห้ามมิให้ถอนคืนแก่หน่วยงานใดในเมื่อการถอนไม่เป็นไปตามข้อ 3.  

 
                                                         /หมวด 2... 
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หมวด 2 

  ลักษณะของเงินสะสมและรายได้ต่างๆ 
ข้อ 5. เงินสะสมและรายได้ต่างๆ  จ าแนกออกตามลักษณะที่มาของรายได้  ดังนี้ 

(1)  สะสมค่าอาหารของผู้รับการสงเคราะห์  ให้หมายความถึงเงินสะสมที่ออมไว้ 
จากค่าอาหารเหลือจ่าย  ตลอดจนเงินรายได้จากการจ าหน่ายเศษอาหาร  และเงินบ ารุงค่าอาหารเบ็ดเตล็ด
อ่ืนๆ ด้วย 

(2) เงินบริจาคเงินบ ารุง หมายความถึง เงินที่มีผู้บริจาคให้แก่หน่วยงานและสถาน 
สงเคราะห์  ได้แก่ 

ก. บริจาคเจาะจง คือ เงินที่ผู้บริจาคได้ระบุให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เพ่ือประโยชน์ของผู้รับการสงเคราะห์โดยตรง เช่น ตั้งเป็นเงินทุนเพื่อหาดอกผลบ ารุงความสุขคนชรา หรือมอบ
แก่สถานสงเคราะห์เด็กเพ่ือซื้ออุปกรณ์การกีฬาหรือการศึกษา เป็นต้น 

ข. บริจาคไม่เจาะจง คือ เงินที่ผู้บริจาคมีได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งให้ด าเนินกิจการ
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ 

ค. เงินบ ารุงและเงินอุดหนุนกิจการ เช่น เงินบ ารุงในการขอใช้สถานที่           
บ ารุงถนน สะพาน และเงินอ่ืนๆ ที่เอกชนหรือคณะบุคคลมอบให้ หรือจัดหรือด าเนินการเพ่ือหารายได้สมทบ
ทุนบ ารุงสถานที่ เช่น การจัดงานเมตตาบันเทิง การจัดงานแข่งขันกีฬา แข่งม้า ชกมวย เป็นต้น 

(3) เงินส่งเสริมสงเคราะห์การอาชีพ หมายความถึงเงินรายได้ท่ีหน่วยงานได้จัด 
ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมอาชีพของประชาชนและผู้รับการสงเคราะห์ ให้มีความรู้และความสามารถ
ประกอบอาชีพได้  เงินการจัดตั้งโรงพิมพ์ การจัดหน่วยฝึกอาชีพในสาขาต่างๆ แก่ผู้รับการสงเคราะห์ดังนี้เป็นต้น 

(4) เงินบริการจัดนิคม หมายความถึง เงินรายได้ที่นิคมต่างๆ จัดด าเนินงานโดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือขยายกิจการและสงเคราะห์สมาชิกของนิคมสร้างตนเอง เช่นการเผาถ่าน  การย่อยหินการท า
ไร่ทดลอง และการเลี้ยงสัตว์ การจัดตลาดนัดแผงลอยของสมาชิกนิคม ตามนโยบายยกมาตรฐานการครองชีพ 
การบริการและอ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกนิคมเก่ียวกับการจัดที่ดินท ากินดังนี้เป็นต้น 
 
 
 
                         /หมวด3... 
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หมวด 3 
              หลักเกณฑ์ การจ่ายเงิน 

  ข้อ 6. เงินสะสมค่าอาหารขอผู้รับการสงเคราะห์  จะจ่ายได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) บ ารุงสวัสดิภาพของผู้รับการสงเคราะห์ 
(2) ปรับปรุงกิจการของหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า  ในเมื่องบประมาณไม่พอ

เบิกจ่าย  ทั้งนี้  ต้องเป็นกรณีที่เกี่ยวกับประโยชน์สุขส่วนรวม  หรือเป็นการด า เนินกิจการของหน่วยงานนั้น  
หรือรายจ่ายอ่ืนใดที่จ าเป็น  ซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์พิจารณาเห็นสมควร 

ข้อ 7. เงินบริจาคและบ ารุงจะจ่ายได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1)  ใช้จ่ายด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
(2) ใช้จ่ายในกิจการของกรมในด้านการประชาสงเคราะห์ หรือจ่ายพิเศษอ่ืนๆ                   

ที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์พิจารณาเห็นสมควร 
(3) เงินบ ารุงและเงินอุดหนุนกิจการหรือสถานที่  ให้ใช้จ่ายได้ตามความมุ่งหมาย

ของการจัดงานนั้น ๆ โดยได้รับอนุมัติจากกรม 
ข้อ 8.  เงินส่งเสริมและสงเคราะห์การอาชีพ  จะเบิกจ่ายได้เฉพาะเกี่ยวกับการด าเนินงาน                  

ฝึกอาชีพในสาขานั้น ๆ ดังนี้ คือ 
ก. ค่าใช้จ่ายประจ า  ได้แก่ 

(1) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตามความจ าเป็น 
(2) ค่าใช้สอยต่าง ๆ เช่น  ค่าพาหนะ  ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา  ค่าเครื่องเขียน

แบบพิมพ์  และค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดในส านักงาน 
ข. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน  ได้แก่ 

(1) ค่าวัสดุในการผลิต 
(2) ค่าเครื่องมือและเครื่องอุปโภคในการผลิต  ตลอดจนค่าซ่อมเครื่องจักร  

เครื่องมือ  และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
(3) ค่าแรงงานหรือค่ารางวัลแก่ผู้ผลิต  ผู้ควบคุมงานและช่างฝีมือ 

ค่าใช้จ่ายประจ าและค่าใช้จ่ายในการลงทุน  เมื่อได้รับอนุมัติในหลักการให้ด าเนินการแล้ว          
ให้หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการเบิกจ่ายไปได้ 

รายได้ที่เกิดจากการงานหรือการผลิต  โดยหน่วยงานหรือสถานสงเคราะห์  หักค่าใช้จ่ายค่า
วัสดุ  และอุปกรณ์ในการผลิตแล้ว  แบ่งจ่าย ดังนี้ 

 
                             /1.จ่ายเป็น... 
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1. จ่ายเป็นค่าแรงให้ผู้ผลิต  70%  หรือจ่ายให้ตามผลงาน  ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน  70% 
2. จ่ายเป็นรางวัลผู้ควบคุมงาน  5% 
3. สมทบไว้เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานและสวัสดิการ 25% 
ข้อ 9.  เงินบริการจัดนิคม  จ าแนกการจ่าย  ดังนี้ 

(1) เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการน าเครื่องมือทุ่นแรงของนิคมไปรับใช้ประชาชนและ
สงเคราะห์สมาชิกนิคม  ได้แก่  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ค่าซ่อมและบ ารุงรักษา  ค่าจ้างงาน  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นอันจ าเป็นส าหรับการบริการนั้น ๆ 

(2) เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรังวัดจัดแบ่งที่ดินในนิคมสร้างตนเองให้แก่ข้าราชการ
ตามที่ระบุไว้ว่าด้วยการจัดที่ดินในนิคมสร้างตนเองเพ่ือสงเคราะห์ข้าราชการ  เช่น  ค่าส ารวจรังวัดแบ่งเขต  
ค่าจ้าง  ค่าแรงงาน  ค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยง  และค่าซื้อหมุดหลักฐาน  กับรายจ่ายอ่ืนเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 

(3) เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบูรณะสาธารณูปโภคในนิคม  และขยายกิจการ
นิคมให้เจริญก้าวหน้า  ตามประเภทเงินที่ได้มา  ดังนี้   

ก. ได้จากค่าชดเชย  ตามระเบียบของกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจัดสรร
ที่ดินในนิคมเพ่ือสงเคราะห์ข้าราชการในเม่ือหักค่าใช้จ่ายซึ่งทางราชการได้จัดบริการสาธารณูปโภคให้แล้ว 

ข. ได้จากการท าไม้และเผาถ่าน 
ค. ได้จากการย่อยหิน 
ง. ได้จากการท าไร่ทดลอง  และการเลี้ยงสัตว์ 
จ. ได้จากการขอใช้สถานที ่

 ข้อ 10. การจ่ายตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินในหมวด 3 นี้  หากเป็นการจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  
เฉพาะค่าซื้อรถยนต์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ถ้าจ าเป็นต้องใช้จ่ายให้ขอตกลงกับส านักงบประมาณ
ก่อน 

การตรวจสอบ 
 ข้อ 11. เพ่ือให้การควบคุมการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบการนี้  ให้กองคลังจัดเจ้าหน้าที่
ผู้ช านาญการบัญชีตรวจสอบหลักฐานการับ – รายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ แล้วสรุปผล  เสนออธิบดีกรม
ประชาสงเคราะห์ในวันสิ้นปีงบประมาณโดยอนุโลม. 
 
         กรมประชาสงเคราะห์ 
     สั่ง ณ วันที่ 6 มีนาคม 2504 
               (ลงชื่อ)              ป. อังศุสิงห์ 
           อธิบดี 
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       (ส าเนา) 

         (ครุฑ) 

ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ของศูนย์รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. 2547   

------------------------ 
  ด้วยปัจจุบันประชาชนได้บริจาคสิ่งของเหลือใช้ให้แก่ทางราชการ  เพ่ือให้น าไปช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ  เป็นจ านวนมาก 
  ดังนั้น เพ่ือให้การรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เพ่ือการสงเคราะห์ประชาชนดังกล่าว เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  และก่อให้เกิดผลดีตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ จึงวางระเบียบดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการรับบริจาค
สิ่งของเหลือใช้ของศูนย์รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. 2547" 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
         "อธิบดี" หมายความว่า  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
         "ศูนย์ฯ" หมายความว่า  ศูนย์รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน  ตั้งอยู่ที่กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
         "เจ้าหน้าที่"  หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน 
  ข้อ 4 การรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้  เจ้าหน้าที่รับบริจาคต้องออกใบรับของให้แก่ผู้บริจาค 
ทุกครั้งที่รับบริจาค 
  ข้อ 5 การตรวจรับสิ่งของบริจาคทุกครั้ง ต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อยสองคนลงนามรับไว้เป็น
หลักฐาน เสร็จแล้วให้น าส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาไว้ส าหรับสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนต่อไป 
  ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจนับสิ่งของที่ได้รับบริจาคให้ตรงกับจ านวนในใบรับบริจาค        
แล้วท าการคัดแยกประเภท จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ พร้อมทั้งจัดท าทะเบียนสิ่งของไว้เป็นหลักฐาน ดังนี้ 
          6.1 สิ่งของที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้ หรือสิ่งของที่ผ่านการใช้แล้วแต่ยังมีสภาพดีพอที่        
จะแจกจ่ายต่อไปได ้
          6.2 สิ่งของที่ช ารุดเสียหายใช้การไม่ได้ 
          6.3 สิ่งของที่ไม่เหมาะสมที่จะช่วยเหลือผู้เดือดร้อน 
 
          /ข้อ 7 การแจกจ่าย... 
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  ข้อ 7 การแจกจ่ายสิ่งของสงเคราะห์ผู้ประสบความเดือดร้อน 
         ให้มีกรรมการพิจารณาแจกจ่ายสิ่งของบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ประสบความ
เดือดร้อนคณะหนึ่งประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักบริการสวัสดิการสังคม เป็นประธานกรรมการ และ
กรรมการอ่ืนอีกอย่างน้อยสามคน  โดยมีหัวหน้าศูนย์ฯ เป็นกรรมการและเลขานุการท าหน้าที่พิจารณาอนุมัติ
การแจกจ่ายสิ่งของที่ได้รับบริจาคเพ่ือสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนในกรณีต่างๆ 
        การพิจารณาอนุมัติการแจกจ่ายสิ่งของที่ได้รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ประความ
เดือดร้อนตามวรรคแรกต้องมีกรรมการพิจารณาลงนามอนุมัติอย่างน้อยสามคน 
  ข้อ 8 สิ่งของที่ได้แจกจ่ายสงเคราะห์ให้แก่ผู้เดือดร้อนตามข้อ 7 ให้เจ้าหน้าที่บันทึกไว้ใน
ทะเบียนและให้เก็บเอกสารการรับสิ่งของที่แจกจ่ายไปไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งรายงานให้อธิบดีทราบ 
  ข้อ 9 สิ่งของที่ช ารุดเสียหายใช้การไม่ได้ หรือสิ่งของที่ไม่เหมาะสมที่จะน าไปช่วยเหลือ                 
ผู้เดือดร้อนตามข้อ 6.2 และข้อ 6.3 ให้ด าเนินการท าลายหรือจ าหน่ายออกจากบัญชี โดยถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบของทางราชการ 
    ประกาศ  ณ  วันที่  26 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2547  
  
 
      (ลงชื่อ) 
                     (นายมุนินทร  ติยายน) 
      อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
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              บนัทกึข้อความ   
ส่วนราชการ   ส านักบริการสวัสดิการสังคม  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม  โทร. 6272 

ที่   พม 0302/18841                                          วันที ่   9     ธันวาคม 2547 

เรือ่ง   ขออนุมัติหลักการจัดสรรสิ่งของบริจาค  และการขนส่งสิ่งของบริจาค 
 

เรียน     อธิบด ี
 

1.  เรื่องเดิม 
    1.1  ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้

ของศูนย์รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. 2547  ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 ข้อ 7 ก าหนดว่า
การแจกจ่ายสิ่งของสงเคราะห์ผู้ประสบความเดือดร้อน ให้มีกรรมการพิจารณาแจกจ่ายสิ่งของบริจาคเพ่ือการ
สงเคราะห์ผู้ประสบความเดือดร้อนคณะหนึ่งประกอบด้วย  ผู้อ านวยการส านักบริการสวัสดิการสังคม เป็น
ประธาน  และกรรมการอ่ืนอีกอย่างน้อยสามคน  โดยมีหัวหน้าศูนย์รับบริจาคฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ท าหน้าที่พิจารณาอนุมัติการแจกจ่ายสิ่งของที่ได้รับบริจาคเพ่ือสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนในกรณีต่างๆ  โดยให้มี
กรรมการพิจารณาอนุมัติแจกจ่ายสิ่งของบริจาคลงนามอย่างน้อยสามคน 

     1.2  หนังสือ ที่ พม 0302/2556 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546  กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ  ได้อนุมัติในหลักการให้ส านักบริการสวัสดิการสังคม  ด าเนินการจัดขนส่งสิ่งของบริจาคโดยขนส่ง
ทาง  ร.ส.พ.  ก่อนที่จะขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง  โดยเมื่อได้ด าเนินการจัดส่งสิ่งของบริจาคเรียบร้อยแล้ว  
ให้น าใบแจ้งหนี้ขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์มาขออนุมัติค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ เพ่ือความถูกต้องใน
ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งที่เกิดขึ้น 
 

2.  ข้อเท็จจริง 
     การช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในกรณีต่างๆ  ต้องด าเนินการให้เป็นไปอย่าง

รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  จ าเป็นต้องจัดสรรสิ่งของไปช่วยเหลือโดยเร่งด่วน  โดยวิธีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
เดินทางมารับของด้วยตนเอง  การจัดส่งสิ่งของไปสนับสนุนทางบริการขนส่งขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุ
ภัณฑ์ (ร.ส.พ.)  หรือขออนุมัติใช้รถยนต์เดินทางไปส่งเอง 

               

3.  ข้อพิจารณา 
            ส านักบริการสวัสดิการสังคม  ได้พิจารณาแล้ว  เพ่ือให้การแจกจ่ายสิ่งของบริจาคเพ่ือ
การสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน  เป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของ
เหลือใช้ของศูนย์รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. 2547  ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547  และให้
เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  และสอดคล้องกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติ งาน 
จึงขออนุมัติด าเนินการ ดังนี้ 
                  /3.1ขออนุมัติ... 
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       3.1  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแจกจ่ายสิ่งของบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์           
ผู้เดือดร้อน  ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ของศู นย์          
รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. 2547  ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 ข้อ 7 ประกอบด้วย 
            1. ผู้อ านวยการส านักบริการสวัสดิการสังคม   ประธานกรรมการ 
   2. ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม กรรมการ 
   3. ผู้อ านวยการส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรรมการ 
   4. หัวหน้าศูนย์รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน  กรรมการและเลขานุการ 
       3.2  ขออนุมัติจัดสรรสิ่งของบริจาคเพ่ือการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน ในกรณีเร่งด่วนและ
จ าเป็น  โดยให้ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม  และหรือหัวหน้าศูนย์รับบริจาคฯ  
พิจารณาจัดสรรไปก่อน  แล้วรายงานให้คณะกรรมการตามข้อ 3.1 อนุมัติการแจกจ่ายแล้วรายงานให้อธิบดีทราบ
ต่อไป  ทั้งนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน  เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
      3.3  ขออนุมัติจัดขนส่งสิ่งของบริจาค  ทางบริการขนส่งขององค์การ ร .ส.พ. ก่อนที่จะ                 
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  โดยเมื่อได้ด าเนินการจัดส่งสิ่งของบริจาคเรียบร้อยแล้ว  น าใบแจ้งหนี้ขององค์การ
รับส่งสิ่งของและพัสดุภัณฑ์มาขออนุมัติค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นจริง 
 

  4.  ข้อพิจารณา 
                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบได้โปรดพิจารณาลงนามแต่งตั้ง
คณะกรรมการตาม ข้อ 3.1  และพิจารณาอนุมัติในหลักการตามข้อ 3.2 และข้อ 3.3  
 
      (ลงช่ือ) 
              (นางพรเพ็ญ  ลีลาพันธุ)์ 
        ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและพฒันาการจัดสวัสดิการสังคม 

                                                ปฏิบัติราชการแทน 
      ผู้อ านวยการส านักบริการสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      อนุมัติในหลักการ 
           ลงนามแล้ว 
(ลงชื่อ) 
        (นายมุนินทร  ติยายน) 
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
          ลงวนัท่ี  9 ธนัวาคม 2547 

      (ลงชื่อ) 
        (นางพรรณนิภา  วุฒิการณ์) 
รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
               ลงวนัท่ี  9 ธนัวาคม 2547 
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       (ส าเนา) 

         (ครุฑ) 

ค าสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ที่ 2377/2547 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณาแจกจ่ายสิ่งของบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน  
------------------------ 

 

       เพ่ือให้การปฏิบัติตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการรับบริจาค
สิ่งของเหลือใช้ของศูนย์รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. 2547  ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 
ข้อ 7  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ถูกต้อง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาแจกจ่ายสิ่งของบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ประสบความเดือดร้อน ดังนี้  
       1. ผู้อ านวยการส านักบริการสวัสดิการสังคม   ประธานกรรมการ 
       2. ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
       3. ผู้อ านวยการส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรรมการ 
       4. หัวหน้าศูนย์รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน   กรรมการและเลขานุการ 
 

       โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติแจกจ่ายสิ่งของที่ได้รับบริจาค เพ่ือการ
สงเคราะห์ผู้ประสบความเดือดร้อนในกรณีต่างๆ 
 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    สั่ง  ณ  วันที่  13 ธันวาคม  พ.ศ. 2547  
   
 
      (ลงชื่อ) 
                     (นายมุนินทร  ติยายน) 
      อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
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       (ส าเนา) 

         (ครุฑ) 

ค าสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ที่ 907/2550 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การลงนามตอบขอบคุณหรืออนุโมทนาการบริจาค  
------------------------ 

 

  เพ่ือให้การด าเนินการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนาการบริจาค  ทั้งที่เป็นทรัพย์สินหรือสละ 
แรงงาน เพื่อสาธารณกุศล  เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  คล่องตัว  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  จึงขอยกเลิกค าสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 863/2550   
เรื่อง  หลักเกณฑ์การลงนามตอบขอบคุณหรืออนุโมทนาการบริจาค  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2550               
และก าหนดหลักเกณฑ์การลงนามในหนังสือตอบขอบคุณหรืออนุโมทนาการบริจาคใหม่  ดังต่อไปนี้ 
  1.  การบริจาคทรัพย์สินหรือแรงงานที่มีมูลค่าไม่เกิน  50,000  บาท  ให้หัวหน้าหน่วยงาน
เป็นผู้ลงนาม 
  2. การบริจาคทรัพย์สินหรือแรงงานที่มีมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท  แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  
ให้ผู้อ านวยการส านักเป็นผู้ลงนาม 
  3. การบริจาคทรัพย์สินหรือแรงงานที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 
ให้รองอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี เป็นผู้ลงนาม 
  4. การบริจาคทรัพย์สินหรือแรงงานที่มีมูลค่าไม่เกิน 200,000 บาท ขึ้นไป ให้อธิบดีเป็น      
ผู้ลงนาม 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
    สั่ง  ณ  วันที่  13 ธันวาคม  พ.ศ. 2547  
   
 
      (ลงชื่อ) 
                  (นางพนิตา  ก าภู ณ อยุธยา) 
      อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
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หน่วยงานกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร  จ านวน 112 หน่วย 

สญด.37 หน่วย/สปป. 29 หน่วย สบส. 46 หน่วย 
ที ่

 
ชื่อหนว่ยงาน  จงัหวัด  หมายเหต ุ

ส านกัคุม้ครองสวสัดภิาพหญงิและเดก็  37  หนว่ยงาน 

    สถานสงเคราะหเ์ดก็/และศนูย ์ 
   

1 1 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท นนทบุรี   

2 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ปทุมธานี   

3 3 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด นนทบุรี   

4 4 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร   

5 5 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี อุดรธานี   

6 6 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี สระบุรี   

7 7 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร   

8 8 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด นนทบุรี   

9 9 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ชลบุร ี   

10 10 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา นครราชสีมา   

11 11 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช   

12 12 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย หนองคาย   

13 13 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ เชียงใหม่   

14 14 สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา ยะลา   

15 15 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช ปทุมธานี   

16 16 สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดนราธิวาส นราธิวาส   

17 17 สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี ปัตตานี   

18 18 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ขอนแก่น   

19 19 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เชียงใหม่   

20 20 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา สงขลา   

21 21 สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร นครนายก   

22 22 สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด นนทบุรี   

23 23 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น   
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24 24 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออก ระยอง   

25 25 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ   

    สถานพฒันาและฟืน้ฟเูด็ก/ศนูยส์งเคราะห์และฝกึอาชีพ     

26 26 สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดชลบุรี ชลบุร ี   

27 27 สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดล าปาง ล าปาง   

28 28 สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดหนองคาย หนองคาย   

29 29 สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัด สุราษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธานี   

30 30 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง นนทบุรี   

31 31 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ ล าปาง   

32 32 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ   

33 33 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา ขอนแก่น   

34 34 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ สงขลา   

35 35 ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา ชลบุร ี   

36 36 ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย เชียงราย   

37 37 ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ ล าพูน   

ส านกัป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้หญงิและเดก็ จ านวน  29 หน่วย 
    บา้นพักเด็กและครอบครวั      

30 1 บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพมหานคร   

31 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ชลบุร ี   

32 3 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่   

33 4 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต   

34 5 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์   

35 6 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี   

36 7 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา สงขลา   

37 8 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์   

38 9 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี สระบุรี   

39 10 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดล าปาง ล าปาง   

40 11 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ตาก   

41 12 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง ตรัง   
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42 13 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น   

43 14 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม   

44 15 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง ระยอง   

45 16 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี   

46 17 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี   

47 18 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา ยะลา   

48 19 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี   

49 20 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา พังงา   

50 21 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เชียงราย   

51 22 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์   

52 23 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ กระบี่   

53 24 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี   

54 25 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ   

    ศูนยส์งเคราะหแ์ละฝึกอาชพี     

55 26 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ นนทบุรี   

56 27 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ นครราชสีมา   

57 28 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว พิษณุโลก   

58 29 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ สุราษฎร์ธานี   

ส านกับรกิารสวสัดกิารสงัคม  จ านวน  46 หนว่ย 
    ศูนย์พฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายุ     

67 1 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพมหานคร   

68 2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ เชียงใหม่   

69 3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง ชลบุร ี   

70 4 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ ยะลา   

71 5 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ พระนครศรีอยุธยา   

72 6 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านภูเก็ต ภูเก็ต   

73 7 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ บุรีรัมย์   

74 8 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ขอนแก่น   

75 9 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี ปทุมธานี   
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76 10 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนครพนม นครพนม   

77 11 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุล าปาง ล าปาง   

78 12 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสงขลา สงขลา   

    สถานสงเคราะหเ์ดก็พกิาร/คนพกิารและศูนย์     

79 13 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด  นนทบุรี   

80 14 สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี   

81 15 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา  นนทบุรี   

82 16 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ปากเกร็ด นนทบุรี   

83 17 สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง สมุทรปราการ   

84 18 สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง ฉะเชิงเทรา   

85 19 สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ ชลบุร ี   

86 20 สถานสงเคราะห์คนพิการอุบลราชธานี อุบลราชธานี   

87 21 สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถี  ปทุมธานี   

88 22 สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี ปทุมธานี   

89 23 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี ราชบุรี   

90 24 ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการพระประแดง สมุทรปราการ   

91 25 ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น ขอนแก่น   

92 26 ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูน - เผ่าพนัส อุบลราชธานี   

93 27 ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน เชียงใหม่   

94 28 ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช   

95 29 สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี   

96 30 ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย หนองคาย   

97 31 ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (ราชินี) สระบุรี   

98 32 ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) นนทบุรี   

    สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึง่     

99 33 สถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงนนทบุรี นนทบุรี   

100 34 สถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน เชียงใหม่   

101 35 สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงชายธัญญบุรี ปทุมธานี   

102 36 สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงหญิงธัญบุรี ปทุมธานี   
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103 37 สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงวังทอง พิษณุโลก   

104 38 สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงกุ่มสะแก เพชรบุรี   

105 39 สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงบ้านเมตตา นครราชสีมา   

106 40 สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงทับกวาง สระบุรี   

107 41 สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์   

108 42 สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงบ้านนิคมปรือใหญ่ ศรีสะเกษ   

109 43 สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช   

    ศูนยบ์ริการบุคคลออทสิติก     

110 44 ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี   

111 45 ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น   

    สว่นกลาง     

112 46 ศูนย์รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน กรุงเทพมหานคร   
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มาตรการจูงใจให้ประชาชนรว่มบรจิาค 
 
1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
    1.1 สื่อต่างๆ Facebook/TV/New/web 
    1.2 เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ / เพ่ิมช่องทางการรับบริจาค 
    1.3 อัพเดทข้อมูลสม่ าเสมอ 
2. หน่วยงานที่ได้รับบริจาคเป็นจ านวนมากให้ค าแนะน าบริจาคให้หน่วยงานอื่นๆ 
3. สร้างความประทับใจแก่ผู้บริจาคฯ /จิตมุ่งบริการ/ภาพถ่ายขอบคุณ 
4. มอบของที่ระลึกแก่ผู้บริจาค 
5. ให้ความรู้เพื่อขยายเครือข่ายแก่ผู้บริจาค KM 
6. จัดตลาดนัด CSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


