คูมือสําหรับประชาชน : การรับรองเปนองคกรสวัสดิการชุมชน
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่ นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคําขอ เปนไปตามขอกําหนดคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ วา
ดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอและการรับรองเปนองคกรสวัสดิการชุมชน พ.ศ.2555 ขอ (5) ดังนี้
(1) มีการดําเนินกิจการและผลงานดานการจัดสวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัตงิ านดานการจัดสวัสดิการสังคมตอเนื่อง
จนถึงวันยื่นคําขอไมนอยกวาหนึ่งป
(2) มีที่ทาํ การตั้งอยูในทองทีท่ ี่จะยื่นคําขอไมนอยกวาหนึ่งป
(3) มีบริการสวัสดิการสังคมในระดับชุมชนที่หลากหลายตามสภาพภูมิสงั คมของชุมชน เชน การชวยเหลือทางการเงิน
สิ่งของหรือบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรและการแลกเปลี่ยนแรงงาน การรวมกลุมอาชีพ เปนตน
(4) มีการสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกไดเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมอยางสม่าํ เสมอ
เงื่อนไขในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.องคกรปกครองสวนทองถิ่น
* ในกรณีทผี่ ูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น(อบต./อปท)/ผูอาํ นวยการเขต(ใน กทม.)ไมไดใหความเห็นและตรวจสอบ
เอกสารใหแลวเสร็จภายเวลาทีก่ าํ หนด(30วัน) นับจากวันที่รบั คําขอใหองคกรภาคประชาชนนําหลักฐานแสดงการยื่นคําขอ
ตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงั หวัดหรือสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครไดโดยตรงแลวแตกรณี
2.กรณียกเลิกกิจการหรือเปลี่ยนชือ่ องคกรสวัสดิการชุมชนใหประสานกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัด/สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และใหสาํ นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด/สํานักพัฒนา
สังคม กรุงเทพมหานคร แจงตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ เพื่อใหสาํ นักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ ประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อในราชกิจจานุเบกษา
3. เนื่องจากการรับรององคกรสวัสดิการชุมชน นั้นจะตองผานการพิจารณารับรองจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ใน
ระดับจังหวัด ซึง่ งบประมาณในการจัดประชุมไดรบั การจัดสรรจากสวนกลางในจํานวนจํากัด ไดแก คาเบี้ยประชุม จึงทําให
การพิจารณารับรองนั้นตองรวบรวมหลายองคกรและจัดไดตามงบประมาณที่ไดรับเทานั้น
หมายเหตุ
**กรณีคาํ ขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้น ผูร ับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐาน รวมกัน พรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดาํ เนินการแกไข/เพิ่มเติม ไดภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
ผูรบั คําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

** พนักงานเจาหนาทีจ่ ะยังไมพจิ ารณาคําขอ และยังไมนบั ระยะเวลาดําเนินงาน จนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
** ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามทีร่ ะบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว
** ทั้งนีจ้ ะมีการแจงผลการพิจารณาใหยื่นคําขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
** เนื่องจากการรับคําขอทาง ปณ. ไมสามารถบันทึกสองฝายได กรณีใหแกไขคําขอตาม ม.8 ควรเพิ่มขอความใน
แบบฟอรมคําขอดวยดังนี้ ในกรณีที่ (ชื่อสวนราชการ) ตรวจสอบแลวพบวาเอกสารไมครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชน ขาพเจายินดีแกไขภายใน 7วัน (ระบุวันที)่ นับจากวันทีข่ า พเจาไดรบั หนังสือจาก (ชื่อสวนราชการ) โดยถือวัน
ปณ. ตนทางเปนสําคัญ
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด ถนนสวรรควิถี ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร : 056 803 532 – 5
E-mail : nakhonsawan@m-society.go.th/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: (วันที่ใหบริการ คือ วันจันทร-วันศุกร ยกเวนวันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ))

ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 90 วันทําการ
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
- องคกรภาคประชาชนยื่นคําขอรับรองเปนองคกรสวัสดิการ
ชุมชนตามแบบ กสค.5 และเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่
คําขอ
เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
(หมายเหตุ: (- ยื่นตอผูบ ริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
2) การตรวจสอบเอกสาร
- เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสารและผลงานองคกรภาคประชาชนที่ยื่นคํา
ขอ พรอมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองคกรสวัสดิการชุมชน และ

ระยะเวลา
1 วันทําการ

สวนที่รับผิดชอบ
-

30 วันทําการ

-

ลําดับ

3)

4)

5)

ขั้นตอน
ใหความเห็นตามแบบ กสค.5
หมายเหตุ: (- สงใหสาํ นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดนครสวรรค)
การพิจารณา
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
นครสวรรค
สงผลการพิจารณาองคกรภาคประชาชนเปนองคกรสวัสดิการ
ชุมชนใหสาํ นักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแหงชาติ (สนง.กสค.) ทราบพรอมรายงานการประชุม
เพื่อออกใบสําคัญการแสดงการรับรองเปนองคกรสวัสดิการ
ชุมชนและแจงผลการพิจารณาใหองคกรสวัสดิการชุมชน
-สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
นครสวรรคแจงผลการพิจารณา 20 วันทําการ
(หมายเหตุ: - ระยะเวลาในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
ปละ 2 ครั้ง ทั้งนีข้ ึ้นอยูก ับจํานวนองคกรที่ยื่นขอรับรองฯ และ
จํานวนงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากกระทรวงฯ ซึ่งไดแก
คาเบี้ยประชุม)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
-สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แหงชาติออกใบสําคัญแสดงการรับรองเปนองคกรสวัสดิการ
ชุมชน
(หมายเหตุ: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแหงชาติ)
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แหงชาติสงใบสําคัญแสดงการรับรองเปนองคกรสวัสดิการ
ชุมชน ใหแกองคกรสวัสดิการชุมชน
- สํานักงาน ก.ส.ค.สงสําเนาใบสําคัญแสดงการรับรองเปน
องคกรสวัสดิการชุมชน ใหแกสาํ นักพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด/สํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร
-สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แหงชาติดาํ เนินการประกาศการรับรองเปนองคกรสวัสดิการ
ชุมชนในราชกิจจานุเบกษา โดยการประสานใหสาํ นัก

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

20 วันทําการ

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค

20 วันทําการ

กลุมสงเสริมและ
ประสานงาน สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
แหงชาติ

19 วันทําการ

กลุมสงเสริมและ
ประสานงาน สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
แหงชาติ

ลําดับ

ขั้นตอน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนผูดาํ เนินการ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแหงชาติ
*สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(เปนผูดาํ เนินการประกาศรับรองในราชกิจจานุเบกษาไมไดอยู
ในขั้นตอนในการบริการเนื่องจากเปนหนวยงานภายนอก)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามพรอมรับรับรองสําเนาถูกตอง)
2) สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามพรอมรับรับรองสําเนาถูกตอง)
3) สําเนาขอบังคับ หรือระเบียบขององคกรภาคประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามพรอมรับรับรองสําเนาถูกตอง)
4) รายชือ่ คณะอนุกรรมการองคกรภาคประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามพรอมรับรับรองสําเนาถูกตอง)
5) สําเนารายงานการเงินซึง่ ประธานกรรมการหรือผูซงึ่ ไดรับมอบ
ฉันทะใหคํารับรอง (ถามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามพรอมรับรับรองสําเนาถูกตอง)

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
สํานักบริหารการทะเบียน

สํานักบริหารการทะเบียน

-

-

-

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
6) แผนงาน/โครงการที่จะดําเนินการตอไป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 7) ผลการดําเนินงานในระยะเวลาไมนอยกวาหนึง่ ป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 8) เอกสารตามแนบทายคําขอรับรองเปนองคกรสวัสดิการชุมชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 9) แผนที่ตั้งของที่ทําการองคกรฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 10) หนังสืออนุญาตใหใชสถานที่ เปนที่ทําการขององคกร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 11) รูปภาพแสดงที่ทําการขององคกรฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) ไมมีคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) หนวยงาน ณ จุดยื่นคําขอ สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด/สํานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร
(หมายเหตุ: -)
2) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด ถนนสวรรควถิ ี
ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร : 056 803 532 – 5
E-mail : nakhonsawan@m-society.go.th
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอื การกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1) คูมือการรับรองเปนองคกรสวัสดิการชุมชน (แบบ ก.ส.ค.5)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหร ับเจ้า หน้าท ี

ชื่อกระบวนงาน: การรับรองเปนองคกรสวัสดิการชุมชน
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมภิ าคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หนวยเดียว)
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)พระราชบัญญัติสง เสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัตสิ งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ ีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมภิ าค, ทองถิ่น
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน: การรับรองเปนองคกรสวัสดิการชุมชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดนครสวรรค

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมอื สําหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพรคูมือ: -

