คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับรองเป็นองค์กรสวัสดิกำรชุมชน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ในกำรยื่นคำขอ เป็นไปตำมข้อกำหนดคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอและกำรรับรองเป็นองค์กรสวัสดิกำรชุมชน พ.ศ.2555 ข้อ (5) ดังนี้
(1) มีกำรดำเนินกิจกำรและผลงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมหรือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมต่อเนื่องจนถึงวันยื่นคำขอไม่
น้อยกว่ำหนึ่งปี
(2) มีที่ทำกำรตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะยื่นคำขอไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี
(3) มีบริกำรสวัสดิกำรสังคมในระดับชุมชนที่หลำกหลำยตำมสภำพภูมิสังคมของชุมชน เช่น กำรช่วยเหลือทำงกำรเงิน สิ่งของหรือบริกำร
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและกำรแลกเปลี่ยนแรงงำน กำรรวมกลุม่ อำชีพ เป็นต้น
(4) มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้สมำชิกได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมอย่ำงสม่ำเสมอ
เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
* ในกรณีที่ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต./อปท)/ผู้อำนวยกำรเขต(ใน กทม.)ไม่ได้ให้ควำมเห็นและตรวจสอบเอกสำรให้แล้วเสร็จ
ภำยเวลำที่กำหนด(30วัน) นับจำกวันที่รับคำขอให้องค์กรภำคประชำชนนำหลักฐำนแสดงกำรยื่นคำขอต่อสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือสำนักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนครได้โดยตรงแล้วแต่กรณี
2.กรณียกเลิกกิจกำรหรือเปลี่ยนชือ่ องค์กรสวัสดิกำรชุมชนให้ประสำนกับสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/สำนัก
พัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร และให้สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/สำนักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร แจ้งต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ เพือ่ ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ
ประกำศยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อในรำชกิจจำนุเบกษำ

3. เนื่องจำกกำรรับรององค์กรสวัสดิกำรชุมชน นั้นจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำรับรองจำกกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ ในระดับจังหวัด ซึ่ง
งบประมำณในกำรจัดประชุมได้รบั กำรจัดสรรจำกส่วนกลำงในจำนวนจำกัด ได้แก่ ค่ำเบี้ยประชุม จึงทำให้กำรพิจำรณำรับรองนั้นต้อง
รวบรวมหลำยองค์กรและจัดได้ตำมงบประมำณที่ได้รับเท่ำนั้น
หมำยเหตุ
**กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผูร้ ับคำขอและผูย้ ื่น
คำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำน ร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไข/
เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติม ได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำ
** พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผูย้ ื่นคำขอจะดำเนินกำรแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสำร
เพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อย
แล้ว
** ทั้งนี้จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ยื่นคำขอทรำบ ภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ
** เนื่องจำกกำรรับคำขอทำง ปณ. ไม่สำมำรถบันทึกสองฝ่ำยได้ กรณีให้แก้ไขคำขอตำม ม.8 ควรเพิ่มข้อควำมในแบบฟอร์มคำขอด้วยดังนี้ ใน
กรณีที่ (ชื่อส่วนรำชกำร) ตรวจสอบแล้วพบว่ำเอกสำรไม่ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน ข้ำพเจ้ำยินดีแก้ไขภำยใน 7วัน (ระบุวันที)่
นับจำกวันที่ข้ำพเจ้ำได้รับหนังสือจำก (ชื่อส่วนรำชกำร) โดยถือวัน ปณ. ต้นทำงเป็นสำคัญ

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย ถนนแม่ฟ้ำหลวง ตำบลริมกก
อำเออเมอองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57100))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย/เว็บ
ไซท์และช่องทำงออนไลน์
(หมำยเหตุ: (http://www.chiangrai.m-society.go.th/))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย/
ไปรษณีย์
(หมำยเหตุ: (ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย ถนนแม่ฟ้ำหลวง ตำบลริมกก
อำเออเมอองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57100))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย/
โทรศัพท์
(หมำยเหตุ: (053150153))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย/อีเมล์
(หมำยเหตุ: (chiangrai@m-society.go.th))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 90 วันทำกำร
ลำดับ
1)

2)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
- องค์กรภำคประชำชนยื่นคำขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิกำรชุมชนตำม
แบบ กสค.5 และเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร
(หมำยเหตุ: (- ต่ำงจังหวัด ยอ่นต่อผูบ้ ริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตำบล เทศบำล เมอองพัทยำ)
- กทม. ยอ่นต่อสำนักงำนเขต กทม.
))
กำรตรวจสอบเอกสำร
- เจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรและผลงำนองค์กรภำค
ประชำชนที่ยื่นคำขอพร้อมควำมเห็นตำมแบบ กสค.5
- ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรสวัสดิกำรชุมชน
(หมำยเหตุ: (- ต่ำงจังหวัด ส่งให้สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด
- กทม. ส่งให้สำนักพัฒนำสังคม กทม.

))

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

30 วันทำกำร

สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

ลำดับ
3)

4)

ขั้นตอน
กำรพิจำรณำ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัด/สำนักพัฒนำ
สังคม กรุงเทพมหำนคร
ส่งผลกำรพิจำรณำองค์กรภำคประชำชนเป็นองค์กรสวัสดิกำรชุมชนให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ
(สนง.กสค.) ทรำบพร้อมรำยงำนกำรประชุมเพื่อออกใบสำคัญกำร
แสดงกำรรับรองเป็นองค์กรสวัสดิกำรชุมชนและแจ้งผลกำรพิจำรณำให้
องค์กรสวัสดิกำรชุมชน
-สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/สำนักพัฒนำ
สังคม กทม.แจ้งผลกำรพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: (- ต่ำงจังหวัด ส่งให้สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด
- กทม ส่งให้สำนักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร
))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
-สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติออก
ใบสำคัญแสดงกำรรับรองเป็นองค์กรสวัสดิกำรชุมชน
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
แห่งชำติ))

ระยะเวลำ
20 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

20 วันทำกำร

สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

ลำดับ
5)

ขั้นตอน
- สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติส่ง
ใบสำคัญแสดงกำรรับรองเป็นองค์กรสวัสดิกำรชุมชน ให้แก่องค์กร
สวัสดิกำรชุมชน
- สำนักงำน ก.ส.ค.ส่งสำเนำใบสำคัญแสดงกำรรับรองเป็นองค์กร
สวัสดิกำรชุมชน ให้แก่สำนักพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด
/ สำนักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร
-สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ
ดำเนินกำรประกำศกำรรับรองเป็นองค์กรสวัสดิกำรชุมชนในรำชกิจจำ
นุเบกษำ โดยกำรประสำนให้สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็น
ผู้ดำเนินกำร
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
แห่งชำติ

ระยะเวลำ
19 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

*สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
(เป็นผู้ดำเนินกำรประกำศรับรองในรำชกิจจำนุเบกษำไม่ได้อยู่ใน
ขั้นตอนในกำรบริกำรเนอ่องจำกเป็นหน่วยงำนอำยนอก)
))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ลงนำมพร้อมรับรับรองสำเนำถูกต้อง)
2)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ลงนำมพร้อมรับรับรองสำเนำถูกต้อง)
3)
สำเนำข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กรภำคประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ลงนำมพร้อมรับรับรองสำเนำถูกต้อง)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำนักบริหำรกำรทะเบียน

สำนักบริหำรกำรทะเบียน

-

ลำดับ
4)

5)

6)

7)

8)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
รำยชื่อคณะอนุกรรมกำรองค์กรภำคประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ลงนำมพร้อมรับรับรองสำเนำถูกต้อง)
สำเนำรำยงำนกำรเงินซึ่งประธำนกรรมกำรหรือผู้ซึ่งได้รับมอบฉันทะให้คำ
รับรอง (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ลงนำมพร้อมรับรับรองสำเนำถูกต้อง)
แผนงำน/โครงกำรที่จะดำเนินกำรต่อไป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ผลกำรดำเนินงำนในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสำรตำมแนบท้ำยคำขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิกำรชุมชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1)
ไม่มีค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย
(หมำยเหตุ: (ทำงเว็บไซค์ http://www.chiangrai.m-society.go.th ทำงอีเมล์ chianrai@m-society.go.th ทำงโทรศัพท์
053-150153 ที่อยู่ ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย ถนนแม่ฟ้ำหลวง ตำบลริมกก อำเออเมอองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57100))
2)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
คู่มือกำรรับรองเป็นองค์กรสวัสดิกำรชุมชน (แบบ ก.ส.ค.5)
(หมำยเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

