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คู่มือสําหรับประชาชน: การรั บรองเป็ นองค์ กรสวัสดิการชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกอําเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส
กระทรวง:กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับรองเป็ นองค์กรสวัสดิการชุมชน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกอําเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่ให้ บริ การในส่วนภูมภิ าคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคมพ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัด
สวัสดิ การสังคมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การรับรองเป็ นองค์กรสวัสดิการชุมชน 27/07/2558 12:36
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการกองสวัสดิ การสังคมสํานักงานเทศบาลเมื องสุไหงโก-ลก/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการยื่นคําขอเป็ นไปตามข้ อกําหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติวา่
ด้ วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอและการรับรองเป็ นองค์กรสวัสดิการชุมชนพ.ศ.2555 ข้ อ (5) ดังนี ้
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(1) มีการดําเนินกิจการและผลงานด้ านการจัดสวัสดิการสังคมหรื อการปฏิบตั งิ านด้ านการจัดสวัสดิการสังคมต่อเนื่อง
จนถึงวันยื่นคําขอไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี
(2) มีที่ทําการตังอยู
้ ใ่ นท้ องที่ที่จะยื่นคําขอไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี
(3) มีบริการสวัสดิการสังคมในระดับชุมชนที่หลากหลายตามสภาพภูมิสงั คมของชุมชนเช่นการช่วยเหลือทางการเงิน
สิง่ ของหรื อบริการการบริ หารจัดการทรัพยากรและการแลกเปลี่ยนแรงงานการรวมกลุม่ อาชีพเป็ นต้ น
(4) มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ สมาชิกได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมอย่างสมํ่าเสมอ
เงื่อนไขในการยื่นคําขอและในการพิจารณาอนุญาต
1.องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
* ในกรณีที่ผ้ บู ริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น(อบต./อปท)/ผู้อํานวยการเขต(ในกทม.)ไม่ได้ ให้ ความเห็นและตรวจสอบ
เอกสารให้ แล้ วเสร็ จภายเวลาที่กําหนด(30วัน) นับจากวันที่รับคําขอให้ องค์กรภาคประชาชนนําหลักฐานแสดงการยื่นคํา
ขอต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดหรื อสํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครได้ โดยตรง
แล้ วแต่กรณี
2.กรณียกเลิกกิจการหรื อเปลี่ยนชื่อองค์กรสวัสดิการชุมชนให้ ประสานกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์จงั หวัด/สํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครและให้ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด/
สํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครแจ้ งต่อสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติเพื่อให้
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติประกาศยกเลิกหรื อเปลี่ยนชื่อในราชกิจจานุเบกษา
3. เนื่องจากการรับรององค์กรสวัสดิการชุมชนนันจะต้
้ องผ่านการพิจารณารับรองจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯใน
ระดับจังหวัดซึง่ งบประมาณในการจัดประชุมได้ รับการจัดสรรจากส่วนกลางในจํานวนจํากัดได้ แก่คา่ เบี ้ยประชุมจึงทําให้
การพิจารณารับรองนันต้
้ องรวบรวมหลายองค์กรและจัดได้ ตามงบประมาณที่ได้ รับเท่านัน้
หมายเหตุ
**กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนด

3/7

ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
** ทังนี
้ ้จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
** เนื่องจากการรับคําขอทางปณ. ไม่สามารถบันทึกสองฝ่ ายได้ กรณีให้ แก้ ไขคําขอตามม.8 ควรเพิ่มข้ อความใน
แบบฟอร์ มคําขอด้ วยดังนี ้ในกรณีที่ (ชื่อส่วนราชการ) ตรวจสอบแล้ วพบว่าเอกสารไม่ครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนข้ าพเจ้ ายินดีแก้ ไขภายใน 7วัน (ระบุวนั ที)่ นับจากวันที่ข้าพเจ้ าได้ รับหนังสือจาก (ชื่อส่วนราชการ) โดยถือ
วันปณ. ต้ นทางเป็ นสําคัญ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

การตรวจสอบเอกสาร

- องค์กรภาคประชาชนยื่น 1 วันทําการ
คําขอรับรองเป็ นองค์กร
สวัสดิการชุมชนตามแบบ
กสค.5 และเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นคํา
ขอเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้ วนของเอกสาร

การตรวจสอบเอกสาร

- เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ 30 วันทําการ เทศบาลเมืองสุ (ส่งให้ สํานักงาน
ถูกต้ องของเอกสารและ
ไหงโก-ลกอําเภอ พัฒนาสังคมและ
ผลงานองค์กรภาค
สุไหงโก-ลก
ความมัน่ คงของ

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ประชาชนที่ยื่นคําขอพร้ อม
ความเห็นตามแบบกสค.5 ลงพื ้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กร
สวัสดิการชุมชน
การพิจารณา

สํานักงานพัฒนาสังคมและ 20 วันทําการ
ความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัด/ส่งผลการพิจารณา
องค์กรภาคประชาชนเป็ น
องค์กรสวัสดิการชุมชนให้
สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติ (สนง.กสค.)
ทราบพร้ อมรายงานการ
ประชุมเพื่อออกใบสําคัญ
การแสดงการรับรองเป็ น
องค์กรสวัสดิการชุมชนและ
แจ้ งผลการพิจารณาให้
องค์กรสวัสดิการชุมชน สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดแจ้ งผลการพิจารณา

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมัน่ คง
ของมนุษย์

(ส่งให้ สํานักงาน
พัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของ
มนุษย์จงั หวัด)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

-สํานักงานคณะกรรมการ 20 วันทําการ
ส่งเสริ มการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติออก
ใบสําคัญแสดงการรับรอง
เป็ นองค์กรสวัสดิการชุมชน

สํานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
แห่งชาติ

(สํานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
แห่งชาติ )

3)

4)

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
จังหวัดนราธิวาส มนุษย์จงั หวัด )
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
-

5)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานคณะกรรมการ 19 วันทําการ สํานักงาน
ส่งเสริ มการจัดสวัสดิการ
คณะกรรมการ
สังคมแห่งชาติสง่ ใบสําคัญ
ส่งเสริมการจัด
แสดงการรับรองเป็ นองค์กร
สวัสดิการสังคม
สวัสดิการชุมชนให้ แก่
แห่งชาติ
องค์กรสวัสดิการชุมชน สํานักงานก.ส.ค.ส่งสําเนา
ใบสําคัญแสดงการรับรอง
เป็ นองค์กรสวัสดิการชุมชน
ให้ แก่สํานักพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัด / สํานักพัฒนา
สังคมกรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติดําเนินการ
ประกาศการรับรองเป็ น
องค์กรสวัสดิการชุมชนใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยการ
ประสานให้ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เป็ น
ผู้ดําเนินการ
รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วันทําการ
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

หมายเหตุ

(สํานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
แห่งชาติ *สํานัก
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
(เป็ นผู้ดําเนินการ
ประกาศรับรองใน
ราชกิจจานุเบกษา
ไม่ได้ อยูใ่ นขันตอน
้
ในการบริการ
เนื่องจากเป็ น
หน่วยงาน
ภายนอก))

6/7

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

2)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาข้ อบังคับ
หรื อระเบียบของ
องค์กรภาค
ประชาชน
รายชื่อ
คณะอนุกรรมกา
รองค์กรภาค
ประชาชน
สําเนารายงาน
การเงินซึง่
ประธาน
กรรมการหรื อผู้
ซึง่ ได้ รับมอบ
ฉันทะให้ คํา
รับรอง (ถ้ ามี)
แผนงาน/
โครงการที่จะ
ดําเนินการต่อไป

-

0

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หมายเหตุ
(ลงนามพร้ อมรับ
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(ลงนามพร้ อมรับ
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง )

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(ลงนามพร้ อมรับ
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง )

0

1

ฉบับ

(ลงนามพร้ อมรับ
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

-

0

1

ฉบับ

(ลงนามพร้ อมรับ
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ผลการ
ดําเนินงานใน
ระยะเวลาไม่น้อย
กว่าหนึง่ ปี
เอกสารตามแนบ ท้ ายคําขอรับรอง
เป็ นองค์กร
สวัสดิการชุมชน

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนสํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกถนนทรายทอง 2 ต.สุไหงโก-ลกอ.สุไหงโก-ลกจ.น
ราธิวาส 96120 โทร. 073-614005 (www.kolokcity.go.th)
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คูม่ ือการรับรองเป็ นองค์กรสวัสดิการชุมชน (แบบก.ส.ค.5)
-

19. หมายเหตุ

