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คูมือสําหรับประชาชน : การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองสวัสดิการสังคม สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กองสวัสดิการสังคม สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:การรับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน วาดวยการจายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ เด็กที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป จนมีอายุครบ
หกป มีสัญชาติไทย อาศัยอยูกับผูปกครองในครัวเรือนทีมีรายไดนอยเฉลี่ยไมเกิน 100,000 บาทตอคน ตอป โดย
สมาชิกตองมีความสัมพันธทางเครือญาติหรือการสมรส หรืออยูกินดวยกันฉันสามีภริยา หรือดวยเหตุอื่นตามกฎหมาย
และสมาชิกตองอาศัยอยูจริงในครัวเรือนติดตอกันมาไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันในรอบปที่ผานมา แตไมนับรวม
ลูกจางของครัวเรือน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
4.5
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
10
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 1
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการเทศบาล: กองสวัสดิการสังคม สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท (กองสวัสดิการสังคม) ถ.วงษโต ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ชัยนาท 17000 เบอรโทรติดตอ 056-415644
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร 08.3 น.0- 16.30น. (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) (ไมมีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิดังนี้
1.
2.
3.
4.

มีสัญชาติไทย (พอแมมีสัญชาติไทย หรือพอหรือแมมีสัญชาติไทย)
เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป จนมีอายุครบ 6 ป
อาศัยอยูกับผูปกครองที่อยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย
ไมอยูในสถานสงเคราะหของหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน
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ผูปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน
1.
2.
3.
4.

มีสัญชาติไทย
เปนบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไวในความอุปการะ
เด็กแรกเกิดตองอาศัยรวมอยูดวย
อยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป

เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอความรวมมือกระทรวงมหาดไทย
เพื่อพิจารณาสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานหรือชุมชน หรือ
คณะกรรมการชุมชนรวมดําเนินการดังกลาว การยื่นคําขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดใหยื่นคํารองขอลงทะเบียนตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกําหนด พรอมเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร.01)
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน(ดร.02)
บัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง
สูติบัตรเด็กแรกเกิด
บัญชีเงินฝากธนาคารของผูปกครอง
สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก

กรณีผูปกครองที่ยื่นคํารองขอลงทะเบียนซึ่งสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่มีอายุเกินสิบแปดปขึ้นไปมีบัตร
สวัสดิกาสรแหงรัฐ ไมตองยื่นแบบรับรองสถานะของครัวเรือน(ดร.02) โดยนําบัตรสวัสดิการแหงรัฐของทุกคนมา
แสดงขณะยื่นคํารองขอลงทะเบียนดวย
กรณีผูปกครองที่ยื่นคํารองขอลงทะเบียนซึ่งสมาชิกในครัวเรือนประกอบอาชีพเปนเจาหนาที่ของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ใหแนบใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายไดทุกคนมา
ประกอบการยื่นคํารองขอลงทะเบียนดวย
ผูรับรองคนที่ 1 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
หรือชุมชน ซึ่งปฏิบัติงานในชุมชนที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงนั้น
ผูรับรองคนที่ 2 ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยประจําตําบล ประธานชุมชน
ขาราชการพนักงานสวนทองถิ่นดํารงตําแหนงในระดับปฏิบัติการขึ้นไปหรือเทียบเทา ที่ปฏิบัติหนาที่ในทองที่หรือ
ทองถิ่นแหงนั้น(ตองมิใชขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ที่ไดรับมอบหมายในการรับลงทะเบียน)
กรณีไมมีผูรับรอง หรือมีผูรับรองแตจํานวนไมครบถวน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับคํารองของ
ลงทะเบียนสงเรื่องใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
แลวแตกรณีภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับคํารอง เพื่อพิจารณาขอเท็จจริงและวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน 30
วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับเรื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น หากพบวาผูยื่นคํารองขอลงทะเบียนมีคุณสมบัติ
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ถูกตองครบถวนตามระเบียบ ใหแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทราบ หากไมเห็นชอบใหรับลงทะเบียนใหกรม
กิจการเด็กและเยาวชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณีแจงผลการ
พิจารณาแกผูยื่นคํารองขอลงทะเบียน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่
พิจารณาแลวเสร็จ
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับคํารัองขอลงทะเบียนและพิจารณาตรวจสอบเอกสารครบถวน
แลว ใหประกาศรายชื่อผูปกครองทีมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงนั้น เพื่อใหบุคคลที่มีสวนไดสวนเสียยื่นคํารองขอคัดคานผูปกครองที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด ภายใน 15 วัน นับตังแตวันที่ประกาศ เมื่อพนระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ไมมีผูยื่นคํารองคัดคาน ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

ผูปกครองของเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ
ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดใหยื่นคํารองขอลงทะเบียน
เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ กองสวัสดิการ
สังคม (แบบดร.01,02) เพื่อให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของเอกสารหลักฐาน

การพิจารณา

พนักงานเจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบ
แบบคํารองขอลงทะเบียน(ดร.01,02)
พรอมลงเยี่ยมบานผูมีสิทธิ
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ

การพิจารณา

จัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุน
สงเอกสารที่เกี่ยวของใหสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัด

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1 วัน

กองสวัสดิการสังคม
(เทศบาลเมืองชัยนาท)

3 วัน

กองสวัสดิการสังคม
(เทศบาลเมืองชัยนาท)

15 วัน

กองสวัสดิการสังคม
(เทศบาลเมืองชัยนาท)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนแลว

หมายเหตุ

ระยะเวลา : ภายใน 3-5 วัน
นับจากวันที่รับคํารองขอ
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ
(1. ระยะเวลา : ภายใน 15
วันนับแตไดรับคํารองขอ
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1
ประชาชนหรือ
1)
บัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ
ทะเบียนบาน
1
2)
พรอมสําเนา
สําเนาสูติบัตรเด็ก
1
3)
แรกเกิด
สําเนาสมุดบันทึก
4)
สุขภาพแมและ
หนังสือรับรอง
1
รายไดหรือ
5) ใบรับรอง
เงินเดือน พรอม
สําเนา
สําเนาเอกสารผู
6)
รับรองคนที่ 1
สําเนาเอกสาร
1
7)
ผูรัองคนที่ 2

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

1

ชุด

-

-

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

-

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
- ไมมีเอกสาร 16. คาธรรมเนียม
- ไมมีคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน:กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท 056-415644
หมายเหตุ -

หมายเหตุ
-
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

6/6

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

1/4/2563
กองสวัสดิการสังคม (นางวรวรรณ ตั่งสินชัย)
นางสราวรรณ ขําเอี่ยม

