คู่มือสาหรับประชาชน : การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
หน่วยงานที่ให้บริการ :องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพรอาเภอรัษฎาจังหวัดตรังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการยื่นคาขอเป็นไปตามข้อกาหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอและการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนพ .ศ.2555 ข้อ (5) ดังนี้
(1) มีการดาเนินกิจการและผลงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมต่อเนื่องจนถึงวันยื่น
คาขอไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(2) มีที่ทาการตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะยื่นคาขอไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(3) มีบริการสวัสดิการสังคมในระดับชุมชนที่หลากหลายตามสภาพภูมิสังคมของชุมชนเช่นการช่วยเหลือทางการเงินสิ่งของหรือ
บริการการบริหารจัดการทรัพยากรและการแลกเปลี่ยนแรงงานการรวมกลุ่มอาชีพเป็นต้น
(4) มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมอย่างสม่าเสมอ
เงื่อนไขในการยื่นคาขอและในการพิจารณาอนุญาต
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
* ในกรณีที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./อปท)/ผู้อานวยการเขต(ในกทม.)ไม่ได้ให้ความเห็นและตรวจสอบ
เอกสารให้แล้วเสร็จภายเวลาที่กาหนด(30วัน) นับจากวันที่รับคาขอให้องค์กรภาคประชาชนนาหลักฐานแสดงการยื่นคาขอต่อ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือสานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครได้โดยตรงแล้วแต่กรณี
2.กรณียกเลิกกิจการหรือเปลี่ยนชื่อองค์กรสวัสดิการชุมชนให้ประสานกับสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด/สานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครและให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด /สานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานครแจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อในราชกิจจานุเบกษา
3. เนื่องจากการรับรององค์กรสวัสดิการชุมชนนั้นจะต้องผ่านการพิจารณารับรองจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯในระดับจังหวัด
ซึ่งงบประมาณในการจัดประชุมได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางในจานวนจากัดได้แก่ค่าเบี้ยประชุมจึงทาให้การพิจารณารับรองนั้น
ต้องรวบรวมหลายองค์กรและจัดได้ตามงบประมาณที่ได้รับเท่านั้น
หมายเหตุ
**กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข /เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคา
ขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคา
ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

** เนื่องจากการรับคาขอทางปณ. ไม่สามารถบันทึกสองฝ่ายได้กรณีให้แก้ไขคาขอตามม .8 ควรเพิ่มข้อความในแบบฟอร์มคาขอ
ด้วยดังนี้ในกรณีที่ (ชื่อส่วนราชการ) ตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนข้าพเจ้ายินดีแก้ไข
ภายใน 7วัน (ระบุวันที่) นับจากวันที่ข้าพเจ้าได้รับหนังสือจาก (ชื่อส่วนราชการ) โดยถือวันปณ. ต้นทางเป็นสาคัญ
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
(สานักปลัด ) องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพรเลขที่ 134 ม.2
ตาบลเขาไพรอาเภอรัษฏาจังหวัดตรัง 92160 / สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
/ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: (วันที่ให้บริการคือวันจันทร์ -วันศุกร์ยกเว้น
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด ) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :90 วันทาการ
ลาดับ
1)

2)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
- องค์กรภาคประชาชนยื่นคาขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการ
ชุมชนตามแบบกสค.5 และเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคา
ขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
(หมายเหตุ: (- ต่างจังหวัดยื่นต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ตาบลเทศบาลเมืองพัทยา )
- กทม. ยื่นต่อสานักงานเขตกทม .
))
การตรวจสอบเอกสาร
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและผลงาน
องค์กรภาคประชาชนที่ยื่นคาขอพร้อมความเห็นตามแบบกสค .5
- ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรสวัสดิการชุมชน

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาไพรอาเภอ
รัษฎาจังหวัดตรัง

30 วันทาการ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาไพรอาเภอ
รัษฎาจังหวัดตรัง

20 วันทาการ

สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดตรัง

(หมายเหตุ: (- ต่างจังหวัดส่งให้สานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
- กทม. ส่งให้สานักพัฒนาสังคมกทม .

3)

))
การพิจารณา
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด /สานัก
พัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร
ส่งผลการพิจารณาองค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการ
ชุมชนให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ (สนง.กสค.) ทราบพร้อมรายงานการประชุมเพื่อออก
ใบสาคัญการแสดงการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนและ
แจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรสวัสดิการชุมชน
-สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด /สานัก
พัฒนาสังคมกทม.แจ้งผลการพิจารณา
(หมายเหตุ: (- ต่างจังหวัดส่งให้สานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ลาดับ

4)

5)

ขั้นตอน
- กทมส่งให้สานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร
))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
-สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ออกใบสาคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติ))
- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติส่งใบสาคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
ให้แก่องค์กรสวัสดิการชุมชน
- สานักงานก.ส.ค.ส่งสาเนาใบสาคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กร
สวัสดิการชุมชนให้แก่สานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
/ สานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร
-สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ดาเนินการประกาศการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนในราช
กิจจานุเบกษาโดยการประสานให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป็นผู้ดาเนินการ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

20 วันทาการ

กลุ่มส่งเสริมและ
ประสานงานสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ

19 วันทาการ

กลุ่มส่งเสริมและ
ประสานงานสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ

สังคมแห่งชาติ

*สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(เป็นผู้ดาเนินการประกาศรับรองในราชกิจจานุเบกษาไม่ได้อยู่ใน
ขั้นตอนในการบริการเนื่องจากเป็นหน่วยงานภายนอก )
))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ลงนามพร้อมรับรับรองสาเนาถูกต้อง)
2)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ลงนามพร้อมรับรับรองสาเนาถูกต้อง)
3)
สาเนาข้อบังคับหรือระเบียบขององค์กรภาคประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ลงนามพร้อมรับรับรองสาเนาถูกต้อง)
4)
รายชื่อคณะอนุกรรมการองค์กรภาคประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ลงนามพร้อมรับรับรองสาเนาถูกต้อง)
5)
สาเนารายงานการเงินซึ่งประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบ
ฉันทะให้คารับรอง (ถ้ามี)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ลงนามพร้อมรับรับรองสาเนาถูกต้อง)
6)
แผนงาน/โครงการที่จะดาเนินการต่อไป

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

-

-

ลาดับ

7)

8)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุผลการดาเนินงานในระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุเอกสารตามแนบท้ายคาขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)
ไม่มีค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
หน่วยงานณจุดยื่นคาขอสานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด /สานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร
(หมายเหตุ: -)
2)
ร้องเรียนณช่องทางที่ยื่นคาขอ ( สานักงานปลัด ) องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพรเลขที่ 134 ม.2 อาเภอ
รัษฏาจังหวัดตรัง 92160 โทรศัพท์ 075-290869 เว็ปไซน์ www.khaoprai.go.th
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม . 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
คู่มือการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน (แบบก.ส.ค.5 http://www.msociety.go.th/article_attach/880/1512.pdf
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน:การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ประเภทของงานบริการ :กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :

1)พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ .ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมพ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา :ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน :
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพรสาเนาคู่มือประชาชน
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