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คูมือสําหรับประชาชน : การรับรองเปนองคกรสวัสดิการชุมชน
หนวยงานที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาชุมชน ฝายสวัสดิการสังคม สํานักปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองท"องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การรับรองเป)นองค*กรสวัสดิการชุมชน
2. หนวยงานเจ&าของกระบวนงาน : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให"บริการในสวนภูมิภาคและสวนท"องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให&อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข&อง :
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญด"านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให&บริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายข&อบังคับ/ข&อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข&อกําหนด ฯลฯ 0วันทําการ
9. ข&อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น&อยที่สุด 0
10. ชื่ออ&างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับรองเป)นองค*กรสวัสดิการชุมชน 25/05/2558 15:11
11. ชองทางการให&บริการ
สถานที่ใหบริการ งานพัฒนาชุมชน ฝ$ายสวัสดิการสังคม สํานักปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัด
แมฮองสอน โทร. 053 613008-10 ตอ 0 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป7ดใหบริการวันจันทร9ถึงวันศุกร9 (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ (วันที่ใหบริการคือวันจันทร9-วันศุกร9ยกเวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ9)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ&ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ*วิธีการเงื่อนไขในการยื่นคําขอเป)นไปตามข"อกําหนดคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แหงชาติวาด"วยหลักเกณฑ*วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอและการรับรองเป)นองค*กรสวัสดิการชุมชน พ.ศ. 2555 ข"อ
(5) ดังนี้
(1) มีการดําเนินกิจการและผลงานด"านการจัดสวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานด"านการจัดสวัสดิการสังคม
ตอเนื่องจนถึงวันยื่นคําขอไมน"อยกวาหนึ่งปK
(2) มีที่ทําการตั้งอยูในท"องที่ที่จะยื่นคําขอไมน"อยกวาหนึ่งปK
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(3) มีบริการสวัสดิการสังคมในระดับชุมชนที่หลากหลายตามสภาพภูมิสังคมของชุมชนเชนการชวยเหลือทาง
การเงินสิ่งของหรือบริการการบริหารจัดการทรัพยากรและการแลกเปลี่ยนแรงงานการรวมกลุมอาชีพเป)นต"น
(4) มีการสงเสริมและสนับสนุนให"สมาชิกได"เข"ามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมอยางสม่ําเสมอ
เงื่อนไขในการยื่นคําขอและในการพิจารณาอนุญาต
1. องค*กรปกครองสวนท"องถิ่น
* ในกรณีที่ผู"บริหารองค*กรปกครองสวนท"องถิ่น(อบต./อปท)/ผู"อํานวยการเขต(ในกทม.)ไมได"ให"ความเห็นและ
ตรวจสอบเอกสารให"แล"วเสร็จภายเวลาที่กําหนด(30วัน) นับจากวันที่รับคําขอให"องค*กรภาคประชาชนนําหลักฐานแสดง
การยื่นคําขอตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย*จังหวัดหรือสํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครได"
โดยตรงแล"วแตกรณี
2. กรณียกเลิกกิจการหรือเปลี่ยนชื่อองค*กรสวัสดิการชุมชนให"ประสานกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย*จังหวัด/สํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครและให"สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย*จังหวัด/
สํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครแจ"งตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติเพื่อให"
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อในราชกิจจานุเบกษา
3. เนื่องจากการรับรององค*กรสวัสดิการชุมชนนั้นจะต"องผานการพิจารณารับรองจากการประชุม
คณะอนุกรรมการฯในระดับจังหวัดซึ่งงบประมาณในการจัดประชุมได"รับการจัดสรรจากสวนกลางในจํานวนจํากัดได"แก
คาเบี้ยประชุมจึงทําให"การพิจารณารับรองนั้นต"องรวบรวมหลายองค*กรและจัดได"ตามงบประมาณที่ได"รับเทานั้น
หมายเหตุ :
** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกต"องหรือไมครบถ"วนและไมอาจแก"ไข/เพิ่มเติมได"ใน
ขณะนั้นผู"รับคําขอและผู"ยื่นคําขอจะต"องลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพร"อมกําหนด
ระยะเวลาให"ผู"ยื่นคําขอดําเนินการแก"ไข/เพิ่มเติมหากผู"ยื่นคําขอไมดําเนินการแก"ไข/เพิ่มเติมได"ภายในระยะเวลาที่
กําหนดผู"รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ"าหน"าที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผู"ยื่นคําขอจะดําเนินการ
แก"ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ"วนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบร"อยแล"ว
** ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจ"าหน"าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ"วนตามที่ระบุไว"ใน
คูมือประชาชนเรียบร"อยแล"ว
** ทั้งนี้จะมีการแจ"งผลการพิจารณาให"ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแล"วเสร็จ
** เนื่องจากการรับคําขอทางปณ. ไมสามารถบันทึกสองฝายได"กรณีให"แก"ไขคําขอตามม.8 ควรเพิ่มข"อความใน
แบบฟอร*มคําขอด"วยดังนี้ในกรณีที่ (ชื่อสวนราชการ) ตรวจสอบแล"วพบวาเอกสารไมครบถ"วนตามที่ระบุไว"ในคูมือ
ประชาชนข"าพเจ"ายินดีแก"ไขภายใน 7วัน (ระบุวันที่) นับจากวันที่ข"าพเจ"าได"รับหนังสือจาก (ชื่อสวนราชการ) โดยถือ
วันปณ. ต"นทางเป)นสําคัญ
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
ที่
ขั้นตอน
บริการ
ให&บริการ
1) การตรวจสอบ - องค*กรภาคประชาชนยื่นคํา 1 วันทําการ
เอกสาร
ขอรับรองเป)นองค*กร
สวัสดิการชุมชนตามแบบ
กสค.5 และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่นคําขอ
เจ"าหน"าที่ตรวจสอบความ
ครบถ"วนของเอกสาร
2) การตรวจสอบ
เอกสาร

3) การพิจารณา

- เจ"าหน"าที่ตรวจสอบความ 30 วันทําการ
ถูกต"องของเอกสารและผล
งานองค*กรภาคประชาชนที่
ยื่นคําขอพร"อมความเห็นตาม
แบบกสค.5
- ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค*กร
สวัสดิการชุมชน
20 วันทําการ
สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย*จังหวัด/
สํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพ
มหานคร สงผลการพิจารณา
องค*กรภาคประชาชนเป)น
องค*กรสวัสดิการชุมชนให"
สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแหงชาติ (สนง.กสค.)
ทราบพร"อมรายงานการ
ประชุมเพื่อออกใบสําคัญการ
แสดงการรับรองเป)นองค*กร
สวัสดิการชุมชนและแจ"งผล
การพิจารณาให"องค*กร
สวัสดิการชุมชน
- สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย*จังหวัด/

สวนงาน/หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝายสวัสดิการสังคม ยื่นตอ นายก
สํานักปลัดเทศบาล เทศมนตรี
เมืองแมฮองสอน

ฝายสวัสดิการสังคม สงให"สํานักงาน
สํานักปลัดเทศบาล พัฒนาสังคม
เมืองแมฮองสอน และความมั่นคง
ของมนุษย*
จังหวัด

ฝายสวัสดิการสังคม สงให"สํานักงาน
สํานักปลัดเทศบาล พัฒนาสังคม
เมืองแมฮองสอน และความมั่นคง
ของมนุษย*
จังหวัด
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

4) การลงนาม/
คณะกรรมการ
มีมติ

5)

-

รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
บริการ
ให&บริการ
สํานักพัฒนาสังคมกทม.แจ"ง
ผลการพิจารณา
-สํานักงานคณะกรรมการ
20 วันทําการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแหงชาติออกใบสําคัญ
แสดงการรับรองเป)นองค*กร
สวัสดิการชุมชน

สวนงาน/หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลุมสงเสริมและ
ประสานงาน
สํานักงานคณะ
กรรมการสงเสริม
การจัดสวัสดิการ
สังคมแหงชาติ
19 วันทําการ กลุมสงเสริมและ
ประสานงานสํานัก
งานคณะกรรมการ
สงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
แหงชาติ

- สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแหงชาติสงใบสําคัญ
แสดงการรับรองเป)นองค*กร
สวัสดิการชุมชนให"แกองค*กร
สวัสดิการชุมชน
- สํานักงานก.ส.ค.สงสําเนา
ใบสําคัญแสดงการรับรองเป)น
องค*กรสวัสดิการชุมชนให"แก
สํานักพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย*จังหวัด
/ สํานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร
- สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแหงชาติดําเนินการ
ประกาศการรับรองเป)น
องค*กรสวัสดิการชุมชนในราช
กิจจานุเบกษาโดยการ
ประสานให"สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเป)นผู"ดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วันทําการ
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล&ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

หมายเหตุ

(สํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
แหงชาติ)
(สํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
แหงชาติ
*สํานัก
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
(เป)นผู"ดําเนิน
การประกาศ
รับรองในราช
กิจจานุเบกษา
ไมได"อยูใน
ขั้นตอนในการ
บริการเนื่อง
จากเป)นหนวย
งานภายนอก)
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน จํานวน
รายการเอกสาร
หนวยงานภาครัฐผู&
ที่
เอกสาร เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1) บัตรประจําตัว
สํานักบริหารการ
0
1
ประชาชน
ทะเบียน
2) สําเนาทะเบียนบ"าน สํานักบริหารการ
0
1
ทะเบียน

ที่
1)
2)
3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน จํานวน จํานวน
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ภาครัฐผู& เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
สําเนาข"อบังคับหรือระเบียบ
0
1
ขององค*กรภาคประชาชน
รายชื่อคณะอนุกรรมการ
0
1
องค*กรภาคประชาชน
สําเนารายงานการเงินซึง่ ประธาน
0
1
กรรมการหรือผู"ซึ่งได"รับมอบ
ฉันทะให"คํารับรอง (ถ"ามี)

4) แผนงาน/โครงการที่จะ
ดําเนินการตอไป
5) ผลการดําเนินงานในระยะเวลา
ไมน"อยกวาหนึ่งปK
6) เอกสารตามแนบท"ายคําขอ
รับรองเป)นองค*กรสวัสดิการ
ชุมชน
16. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ –

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (ลงนามพร"อมรับรับรอง
สําเนาถูกต"อง)
ฉบับ (ลงนามพร"อมรับรับรอง
สําเนาถูกต"อง)

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (ลงนามพร"อมรับ
รับรองสําเนาถูกต"อง)
ฉบับ (ลงนามพร"อมรับ
รับรองสําเนาถูกต"อง)
ฉบับ (ลงนามพร"อมรับ
รับรองสําเนาถูกต"อง)

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-
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17. ชองทางการร&องเรียน
ถ"าการบริการไมเป)นไปตามข"อตกลงที่ระบุไว"ข"างต"น สามารถติดตอเพื่อร"องเรียนได"ที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา อําเภอ
เมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย9 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ.งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
คูมือการรับรองเป)นองค*กรสวัสดิการชุมชน (แบบก.ส.ค.5)
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

14/08/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซต*แล"ว
จันทร*เพ็ญ อินตTะปวง
ปกรณ* จีนาคํา
สมบูรณ* ใจเย็น

