คูมือสําหรับประชาชน: การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ (กรณีขออุปการะเด็กที่อยูในความอุปการะของสถานสงเคราะห)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน:การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ (กรณีขออุปการะเด็กที่อยูในความอุปการะของสถานสงเคราะห)
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. คุมครองเด็กพ.ศ. 2546
2) ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการสงเคราะหเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภพ.ศ.2544
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ (กรณีขออุปการะเด็กที่อยูในความอุปการะของสถาน
สงเคราะห) สนง.พมจ.สตูล
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกลุมงานครอบครัวอุปถัมภกองสวัสดิการเด็กและครอบครัว /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ใหบริการสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดทุกจังหวัดสตูล /ติดตอดวยตนเองณ
หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 3) สถานที่ใหบริการบานพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัด/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติของผูขออุปการะเด็ก
ผูขออุปการะเด็กที่มีอายุไมต่ํากวา 25 ปบริบรูณแตไมเกิน 60 ปบริบรูณและมีอายุแกกวาเด็กไมนอยกวา 15 ปตองมีที่อยู
อาศัยเปนหลักแหลงและอยูในสภาพแวดลอมที่ดีมีความประพฤติเหมาะสมมีสุขภาพดีมีเวลามีเจตนาดีสมาชิกในครอบครัว
เห็นชอบมีรายไดแนนอนมีความรูความเขาใจในการเลี้ยงดูเด็กไมเคยตองโทษจําคุกและไมมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรงหรือ
ประพฤติผิดศีลธรรมและจารีตประเพณี

หมายเหตุขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคํารองตรวจสอบเอกสาร 1 วัน
สอบขอเท็จจริงเบื้องตน

การพิจารณา

- เยี่ยมบานสอบสภาพความ 4 วัน
เปนอยูและความเหมาะสม
ของผูขออุปการะ
- ขออนุมัติคุณสมบัติผูขอ
อุปการะ

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

-แจงผลการพิจารณา
7 วัน
คุณสมบัติใหผูขออุปการะ
ทราบ
-แจงผลการพิจารณา
คุณสมบัติของผูขออุปการะ
เด็กใหสถานสงเคราะหทราบ
- แจงใหผูขออุปการะไป
พิจารณาเด็กที่สถาน
สงเคราะห
- สถานสงเคราะหแจง
ประวัติเด็กใหกองสวัสดิการ
เด็กและครอบครัวทราบ
- ขออนุมัติใหเปนผูอุปการะ
เด็กแบบครอบครัวอุปถัมถ

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

-

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 12 วัน

-

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 12 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
สํานักบริหารการ 1
1)
ประชาชน
ทะเบียน
สําเนาทะเบียน สํานักบริหารการ 1
2)
บาน
ทะเบียน
บัตรประจําตัว
1
ขาราชการหรือ
3)
พนักงานองคการ
ของรัฐ
ทะเบียนสมรส
สํานักบริหารการ 1
4)
ทะเบียน
ใบสําคัญการ
สํานักบริหารการ 1
5)
เปลี่ยนชื่อ
ทะเบียน
สูติบัตร
สํานักบริหารการ 1
6)
ทะเบียน

ที่
1)
2)
3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
รูปถาย1นิ้วหรือ 2 นิ้วของผู
อุปการะและเด็ก
ใบรับรองแพทย ของผูขออุปการะ
แผนที่บาน
-

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
1
ฉบับ
1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
1
ฉบับ
1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

16. คาธรรมเนียม
1)ไมมีคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1)ชองทางการรองเรียนกองสวัสดิการเด็กและครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชน
หมายเหตุ-

2)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) หนังสือแสดงความจํานงขอรับอุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ
2) ขอตกลงในการรับเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ
3) รายงานการสอบสภาพความเปนอยู
4) ประวัติเด็กในความอุปการะ
5) รายงานการเยี่ยมเยียนเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ
6) ขอระงับเรื่องการอุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ
7) หนังสือมอบอํานาจ
8) หนังสือแสดงความประสงคขอรับเงินชวยคาเลี้ยงดูเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย

อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

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

