คูมือสําหรับประชาชน: การรับรองเปนองคกรสวัสดิการชุมชน
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับรองเปนองคกรสวัสดิการชุมชน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2546 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับรองเปนองคกรสวัสดิการชุมชนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดสตูล
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
โทร 074-711375
www.satun.m-society.go.th /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑวิธีการเงื่อนไขในการยื่นคําขอเปนไปตามขอกําหนดคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติวาดวย
หลักเกณฑวิ ธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอและการรับ รองเป นองคกรสวัสดิ การชุ มชนพ.ศ.2555 ขอ (5) ดังนี้
(1) มีการดําเนินกิจการและผลงานดานการจัดสวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคม
ตอเนื่องจนถึงวันยื่นคําขอไมนอยกวาหนึ่งป
(2) มีที่ทําการตั้งอยูในทองที่ที่จะยื่นคําขอไมนอยกวาหนึ่งป
(3) มีบริการสวัสดิการสังคมในระดับชุมชนที่หลากหลายตามสภาพภูมิสังคมของชุมชนเชนการชวยเหลือทางการเงิน
สิ่งของหรือบริการการบริหารจัดการทรัพยากรและการแลกเปลี่ยนแรงงานการรวมกลุมอาชีพเปนตน
(4) มีการสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกไดเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมอยางสม่ําเสมอ

เงื่อนไขในการยื่นคําขอและในการพิจารณาอนุญาต
1.องคกรปกครองสวนทองถิ่น
* ในกรณีที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น(อบต./อปท)/ผูอํานวยการเขต(ในกทม.)ไมไดใหความเห็น
และตรวจสอบเอกสารใหแลวเสร็จภายเวลาที่กําหนด(30วัน) นับจากวันทีร่ ับคําขอใหองคกรภาคประชาชนนําหลักฐานแสดง
การยื่นคําขอตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดหรือสํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครไดโดยตรง
แลวแตกรณี
2.กรณียกเลิกกิจการหรือเปลี่ยนชื่อองคกรสวัสดิการชุมชนใหประสานกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด/สํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครและใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด/สํานัก
พัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครแจงตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติเพื่อใหสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อในราชกิจจานุเบกษา
3. เนื่องจากการรับรององคกรสวัสดิการชุมชนนั้นจะตองผานการพิจารณารับรองจากการประชุมคณะอนุกรรมการ
ฯในระดับจังหวัดซึ่งงบประมาณในการจัดประชุมไดรับการจัดสรรจากสวนกลางในจํานวนจํากัดไดแกคาเบี้ยประชุมจึงทําให
การพิจารณารับรองนั้นตองรวบรวมหลายองคกรและจัดไดตามงบประมาณที่ไดรับเทานั้น
หมายเหตุ
**กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผู
รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
** ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว
** ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
** เนื่องจากการรับคําขอทางปณ. ไมสามารถบันทึกสองฝายไดกรณีใหแกไขคําขอตามม.8 ควรเพิ่มขอความใน
แบบฟอรมคําขอดวยดังนี้ในกรณีที่ (ชื่อสวนราชการ) ตรวจสอบแลวพบวาเอกสารไมครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
ขาพเจายินดีแกไขภายใน 7วัน (ระบุวันที่) นับจากวันที่ขาพเจาไดรับหนังสือจาก (ชื่อสวนราชการ) โดยถือวันปณ. ตนทาง
เปนสําคัญ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร - องคกรภาคประชาชนยื่น 1 วันทําการ สํานักงานพัฒนา (- ตางจังหวัดยื่น
คําขอรับรองเปนองคกร
สังคมและความ ตอผูบริหารองคกร
สวัสดิการชุมชนตามแบบ
มั่นคงของมนุษย ปกครองสวน
กสค.5 และเอกสารหลักฐาน
จังหวัดสตูล
ทองถิ่น (ตําบล
1)
ประกอบการยื่นคําขอ
เทศบาลเมือง
เจาหนาที่ตรวจสอบความ
พัทยา)
ครบถวนของเอกสาร
- กทม. ยื่นตอ
สํานักงานเขตกทม.

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
)
-

การตรวจสอบเอกสาร

- เจาหนาที่ตรวจสอบความ 30 วันทํา
ถูกตองของเอกสารและ
การ
ผลงานองคกรภาคประชาชน
ที่ยื่นคําขอพรอมความเห็น
ตามแบบกสค.5
- ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองคกร
สวัสดิการชุมชน

สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดสตูล

การพิจารณา

สํานักงานพัฒนาสังคมและ 20 วันทํา
ความมั่นคงของมนุษย
การ
จังหวัด/สํานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร
สงผลการพิจารณาองคกร
ภาคประชาชนเปนองคกร
สวัสดิการชุมชนใหสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
(สนง.กสค.) ทราบพรอม
รายงานการประชุมเพื่อออก
ใบสําคัญการแสดงการ
รับรองเปนองคกรสวัสดิการ
ชุมชนและแจงผลการ
พิจารณาใหองคกรสวัสดิการ
ชุมชน

สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดสตูล

-

กลุมสงเสริมและ
ประสานงาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

(สํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
แหงชาติ)

2)

3)

-สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัด/สํานักพัฒนาสังคม
กทม.แจงผลการพิจารณา
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
4)

-สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแหงชาติออกใบสําคัญ
แสดงการรับรองเปนองคกร
สวัสดิการชุมชน

20 วันทํา
การ

ที่

ประเภทขั้นตอน
-

5)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

- สํานักงานคณะกรรมการ 19 วันทํา
สงเสริมการจัดสวัสดิการ
การ
สังคมแหงชาติสงใบสําคัญ
แสดงการรับรองเปนองคกร
สวัสดิการชุมชนใหแกองคกร
สวัสดิการชุมชน
- สํานักงานก.ส.ค.สงสําเนา
ใบสําคัญแสดงการรับรอง
เปนองคกรสวัสดิการชุมชน
ใหแกสํานักพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัด
/ สํานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร
-สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแหงชาติดําเนินการ
ประกาศการรับรองเปน
องคกรสวัสดิการชุมชนใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยการ
ประสานใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเปน
ผูดําเนินการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
แหงชาติ
กลุมสงเสริมและ
ประสานงาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
แหงชาติ

หมายเหตุ

(สํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
แหงชาติ
*สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
(เปนผูดําเนินการ
ประกาศรับรองใน
ราชกิจจานุเบกษา
ไมไดอยูในขั้นตอน
ในการบริการ
เนื่องจากเปน
หนวยงาน
ภายนอก)
)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วันทําการ
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
สํานักบริหารการ 0
1
ฉบับ
(ลงนามพรอมรับ
1) ประชาชน
ทะเบียน
รับรองสําเนา
ถูกตอง)
2) สําเนาทะเบียน สํานักบริหารการ 0
1
ฉบับ
(ลงนามพรอมรับ

ที่

ที่
1)

2)

3)

4)
5)

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บาน
ทะเบียน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
สําเนาขอบังคับ หรือระเบียบของ
องคกรภาค
ประชาชน
รายชื่อ
คณะอนุกรรมการ
องคกรภาค
ประชาชน
สําเนารายงาน
การเงินซึ่ง
ประธานกรรมการ
หรือผูซึ่งไดรับ
มอบฉันทะใหคํา
รับรอง (ถามี)
แผนงาน/
โครงการที่จะ
ดําเนินการตอไป
ผลการดําเนินงาน ในระยะเวลาไม
นอยกวาหนึ่งป
เอกสารตามแนบ ทายคําขอรับรอง
เปนองคกร
สวัสดิการชุมชน

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
0
1
ฉบับ
(ลงนามพรอมรับ
รับรองสําเนา
ถูกตอง)
0

1

ฉบับ

(ลงนามพรอมรับ
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

0

1

ฉบับ

(ลงนามพรอมรับ
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

16. คาธรรมเนียม
1)ไมมีคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนหนวยงานณจุดยื่นคําขอสํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)คูมือการรับรองเปนองคกรสวัสดิการชุมชน (แบบก.ส.ค.5)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย

อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

10/09/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
-

