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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับรองเป็นองค์กรสวัสดิกำรชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาปาง
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. ชื่อกระบวนงำน: การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาปาง
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคู่มือประชาชน 11/08/2015 15:45
11.ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กรุงเทพมหานคร, สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดลาปาง /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (วันที่ให้บริการ คือ วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
12.หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคาขอ เป็นไปตามข้อกาหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอและการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน พ.ศ.2555
ข้อ (5) ดังนี้
(1) มีการดาเนินกิจการและผลงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมต่อเนื่อง
จนถึงวันยื่นคาขอไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(2) มีที่ทาการตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะยื่นคาขอไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(3) มีบริการสวัสดิการสังคมในระดับชุมชนที่หลากหลายตามสภาพภูมิสังคมของชุมชน เช่น การช่วยเหลือทางการเงิน
สิ่งของหรือบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรและการแลกเปลี่ยนแรงงาน การรวมกลุ่มอาชีพ เป็นต้น
(4) มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมอย่างสม่าเสมอ
เงื่อนไขในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
* ในกรณีที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต./อปท)/ผู้อานวยการเขต(ใน กทม.)ไม่ได้ให้ความเห็นและ
ตรวจสอบเอกสารให้แล้วเสร็จภายเวลาที่กาหนด(30วัน) นับจากวันที่รับคาขอให้องค์กรภาคประชาชนนาหลักฐาน
แสดงการยื่นคาขอต่อสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือสานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานครได้โดยตรงแล้วแต่กรณี
2.กรณียกเลิกกิจการหรือเปลี่ยนชื่อองค์กรสวัสดิการชุมชนให้ประสานกับสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด/สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/
สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เพื่อให้
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อในราชกิจจานุเบกษา
3. เนื่องจากการรับรององค์กรสวัสดิการชุมชน นั้นจะต้องผ่านการพิจารณารับรองจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ
ในระดับจังหวัด ซึ่งงบประมาณในการจัดประชุมได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางในจานวนจากัด ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม
จึงทาให้การพิจารณารับรองนั้นต้องรวบรวมหลายองค์กรและจัดได้ตามงบประมาณที่ได้รับเท่านั้ น
หมายเหตุ
**กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม ได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไข
คาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ยื่นคาขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
** เนื่องจากการรับคาขอทาง ปณ. ไม่สามารถบันทึกสองฝ่ายได้ กรณีให้แก้ไขคาขอตาม ม.8 ควรเพิ่มข้อความใน
แบบฟอร์มคาขอด้วยดังนี้ ในกรณีที่ (ชื่อส่วนราชการ) ตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชน ข้าพเจ้ายินดีแก้ไขภายใน 7วัน (ระบุวนั ที่) นับจากวันที่ข้าพเจ้าได้รับหนังสือจาก (ชื่อส่วนราชการ) โดยถือ
วัน ปณ. ต้นทางเป็นสาคัญ
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงำนที่
กำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบ
- องค์กรภาคประชาชนยื่น
1 วันทาการ
(- ต่างจังหวัด ยื่น
เอกสาร
คาขอรับรองเป็นองค์กร
ต่อผู้บริหารองค์กร
สวัสดิการชุมชนตามแบบ
ปกครองส่วน
1)
กสค.5 และเอกสาร
ท้องถิ่น (ตาบล
หลักฐานประกอบการยื่นคา
เทศบาล เมือง
ขอ
พัทยา)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
- กทม. ยื่นต่อ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ครบถ้วนของเอกสาร
การตรวจสอบ
เอกสาร

2)

การพิจารณา

3)

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ 30 วันทาการ
ถูกต้องของเอกสารและ
ผลงานองค์กรภาค
ประชาชนที่ยื่นคาขอพร้อม
ความเห็นตามแบบ กสค.5
- ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กร
สวัสดิการชุมชน

สานักงานพัฒนาสังคมและ 20 วันทาการ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด/สานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร
ส่งผลการพิจารณาองค์กร
ภาคประชาชนเป็นองค์กร
สวัสดิการชุมชนให้สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
(สนง.กสค.) ทราบพร้อม
รายงานการประชุมเพื่อออก
ใบสาคัญการแสดงการ
รับรองเป็นองค์กรสวัสดิการ
ชุมชนและแจ้งผลการ
พิจารณาให้องค์กรสวัสดิการ
ชุมชน
-สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด/สานักพัฒนาสังคม
กทม.แจ้งผลการพิจารณา

-

-

หมำยเหตุ
สานักงานเขต
กทม.
)
(- ต่างจังหวัด ส่งให้
สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัด
- กทม. ส่งให้สานัก
พัฒนาสังคม กทม.
)
(- ต่างจังหวัด ส่งให้
สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัด
- กทม ส่งให้สานัก
พัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร
)
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

-สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติออกใบสาคัญ
แสดงการรับรองเป็นองค์กร
สวัสดิการชุมชน

-

- สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติส่งใบสาคัญ
แสดงการรับรองเป็นองค์กร
สวัสดิการชุมชน ให้แก่
องค์กรสวัสดิการชุมชน
- สานักงาน ก.ส.ค.ส่งสาเนา
ใบสาคัญแสดงการรับรอง
เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
ให้แก่สานักพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด
/ สานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร
-สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติดาเนินการ
ประกาศการรับรองเป็น
องค์กรสวัสดิการชุมชนใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยการ
ประสานให้สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเป็น
ผู้ดาเนินการ

4)

5)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 90 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
20 วันทาการ กลุ่มส่งเสริม
และ
ประสานงาน
สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
แห่งชาติ
19 วันทาการ กลุ่มส่งเสริม
และ
ประสานงาน
สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
แห่งชาติ
ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หมำยเหตุ
(สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
แห่งชาติ)

(สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
แห่งชาติ
*สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
(เป็นผู้ดาเนินการ
ประกาศรับรองใน
ราชกิจจานุเบกษา
ไม่ได้อยู่ในขั้นตอน
ในการบริการ
เนื่องจากเป็น
หน่วยงาน
ภายนอก)
)
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13.งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
บัตรประจาตัว
สานักบริหารการ
0
1
ฉบับ (ลงนามพร้อมรับ
1) ประชาชน
ทะเบียน
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
สาเนาทะเบียน สานักบริหารการ
0
1
ฉบับ (ลงนามพร้อมรับ
2) บ้าน
ทะเบียน
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

ที่
1)
2)

3)

4)
5)

6)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำรยื่น หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
สาเนาข้อบังคับ หรือ
0
ระเบียบขององค์กร
ภาคประชาชน
รายชื่อ
0
คณะอนุกรรมการ
องค์กรภาคประชาชน
สาเนารายงาน
0
การเงินซึ่งประธาน
กรรมการหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบฉันทะให้
คารับรอง (ถ้ามี)
แผนงาน/โครงการที่
1
จะดาเนินการต่อไป
ผลการดาเนินงานใน
1
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี
เอกสารตามแนบท้าย
1
คาขอรับรองเป็น
องค์กรสวัสดิการ
ชุมชน

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1
1
1

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (ลงนามพร้อม
รับรับรองสาเนา
ถูกต้อง)
ฉบับ (ลงนามพร้อม
รับรับรองสาเนา
ถูกต้อง)
ฉบับ (ลงนามพร้อม
รับรับรองสาเนา
ถูกต้อง)

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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15. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 16. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาปาง/
สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
17.ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) คู่มือการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน (แบบ ก.ส.ค.5)
18. หมำยเหตุ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ นำยทรงศักดิ์ จินะกำศ ตำแหน่ง นักพัฒนำสังคมชำนำญกำรพิเศษ

