คู่มือสำหรับประชำชน : การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : เทศบาลตาบลบ้านซ่อง อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.1ชื่อกระบวนงำน: การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: งานสวัสดิการสังคม สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านซ่อง
.3ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
.4หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน
.5กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี .ศ.พ(
2561 – 2580) ยุทธศาสตร์การเสริ มสร้างและพัฒ นาศักยภาพทุนมนุษย์ของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ .ศ.2560 – 2564) และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ .ศ.2560 –
2564) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559
.6ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
.7พื้นที่ให้บริกำร: งานสวัสดิการสังคม สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านซ่อง
.8กฎหมำยข้อบังคับข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ/ ในวันเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 วัน
ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
.9ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือ (สาเนาคู่มือประชาชน(การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
.10ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ งานสวัสดิการสังคม สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านซ่อง
229 ม. 2 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร. 038520706/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี)
.11หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุมัติ )ถ้ำมี(
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ .ศ.2562 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์โครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดังต่อไปนี้
-ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
.1มีสัญชาติไทย
.2เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะเพื่อการเลี้ยงดูอย่างบุตร
3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
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ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีดังนี้
.1บิดาและมารดาที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็ก สามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กแรก
เกิดอาศัยอยู่ โดยมีผู้รับรอบสถานะของครัวเรือน (ดร.02(
.2กรณีมารดา ไม่ปรากฏบิดาหรือบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย ** (แม่เลี้ยงเดี่ยว( และมารดาเป็นผู้เลี้ยงเด็ก
แรกเกิด สามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กแรกเกิด อาศัยอยู่ โดยมีผู้รับรองสถานะของ
ครัวเรือน (ดร.02(
3. กรณีบิดาชอบด้วยกฎหมาย ไม่ปรากฏมารดา ** (พ่อเลี้ยงเดี่ยว( และบิดาเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
สามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กแรกเกิดอาศัยอยู่ โดยมีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน
(ดร.02(
4. บิดาและมารดาที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็ก บิดา หรือมารดาสามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เด็ก แรกเกิดอาศัยอยู่ แต่ต้องมีผู้รับรองว่าบิดาหรือมารดาผู้ยื่นลงทะเบียนอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เกิน
100,000 บาท ต่อคน ต่อปี (ดร.02(
5. ผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดาลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนต้องมีผู้รับรองจานวน 2 คนโดยไม่ต้องพิจารณาว่า
เป็น ผู้ปกครองที่ยื่นแบบคาร้องขอลงทะเบียนในพื้นที่ของเด็กแรกเกิดอาศัยอยู่ในท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้ น กรณีห ญิงตั้งครรภ์ยื่ น แบบคาร้ องขอลงทะเบียนขอรับสิ ทธิ์โ ครงการเงิน อุดหนุนเพื่อการเลี้ ยงดูเด็กแรกเกิด
สามารถ ยื่นแบบคาร้องขอลงทะเบียน ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่หญิงตั้งครรภ์อาศัยอยู่ เมื่อ
คลอดบุตรแล้วให้ ยื่นสูติบัตรเด็กแรกเกิดภายใน 30 วัน นับจากวันที่เด็กเกิด หากมีการยื่นหลังกาหนดระยะเวลา ให้
นับวันที่ลงทะเบียนที่ ได้รับเอกสารครบถ้วน และให้ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติกระบวนการต่อไป
วิธีกำร
1. การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้จ่ายในอัตรา 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน
2. กลุ่มเป้าหมาย
2.1 เด็กแรกเกิดมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2559-2562 รับต่อเนื่องและให้จ่ายใน
อัตราเดือนละ 600 บาท จนครบอายุ 6 ปี
2.2 เด็กแรกเกิดซึ่งเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิ์ให้จ่ายใน
อัตรา เดือนละ 600 บาท นับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์จนอายุ 6 ปีบริบูรณ์
3. กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งไว้ในแบบ ดร.01 กรณีจ่ายเงินสดจะพิจารณา
เป็นเฉพาะราย โดยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ และรับเงินสด
ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแล้วแต่กรณี การสิ้นสุด
สิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1. เด็กแรกเกิดอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
2. เด็กแรกเกิดถึงแก่ความตาย
3. ยื่นคาขอสละสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
4. ขาดคุณสมบัติตามระเบียบนี้ หมายถึง ไม่อยู่ในคุณสมบัติตามข้อ 4 ในระเบียบกรมกิจการเด็กและ
เยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562
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12.ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่
ประเภทขั้นตอน
รำยละเอียดของขั้นตอน กำร
บริกำร
1 การตรวจสอบ
เอกสาร

2 การพิจารณา

หญิงตั้งครรภ์หรือ มารดา หรือ
บิดาหรือผู้ปกครองยื่น
ลงทะเบียน ขอรับเงิน อุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด ยื่น
คาขอพร้อม เอกสารหลักฐาน
เจ้าหน้าที่คัดกรองคุณสมบัติ
ผู้ลงทะเบียน (มารดา หรือบิดา
หรือผู้ปกครอง ซึง่ เป็นผู้มีสิทธิ์
ได้รับเงิน( กรอกเอกสาร ในแบบ
ลงทะเบียนด้วย ตนเองและแนบ
เอกสาร ประกอบการลงทะเบียน
(อปท.( สอบข้อเท็จจริงว่ามี
คุณสมบัติครบถ้วนตาม เกณฑ์
และเอกสารครบถ้วน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
5 นาที

10 นาที

ส่วนงำน /
หน่วยงำน ที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลบ้าน
ซ่อง งานสวัสดิการ
สังคม สานัก
ปลัดเทศบาล

หมำย
เหตุ

เทศบาลตาบลบ้าน
ซ่อง งานสวัสดิการ
สังคม สานัก
ปลัดเทศบาล

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 นำที

ที่
1
2
3
4
5

13.รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
13.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
แบบคาร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
1
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
1
บัตรประจาตัวประชาชนของหญิง ตั้งครรภ์
1
หรือ ผู้ปกครอง (เอกสาร ข้อมูลการรับรอง
บัตร ประชาชน(
สูติบัตรเด็กแรกเกิด
1
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1
1
ทีม่ ีชื่อของหญิงตั้งครรภ์
(ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสาเนา
หน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
บันทึกข้อมูลและรับรองสาเนา(
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จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1
1
1

หน่วยนับ
เอกสำร
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

1
1

1 ชุด
1 ชุด

หมำยเหตุ

ที่

รำยกำรเอกสำร

6 สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออม
ทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
ธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธกส.( อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น(
7 กรณีที่ผู้ยื่นคาร้องขอลงทะเบียนและสมาชิก
ในครัวเรือนของผู้ยื่นคาร้องขอลงทะเบียน
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรอง
เงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุก
คนที่มีรายได้ประจา (สลิปเงินเดือน หรือ
เอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม(
8 สาเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือ
ตาแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้
รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
1
1

หน่วยนับ
เอกสำร
1 ชุด

1

1

1 ชุด

1

1

1 ชุด

หมำยเหตุ

14. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
แบบคาขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
15. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
16. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลตาบลบ้านซ่อง 229 ม. 2 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร. 038-520706
หมายเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่
โดย

24/03/2565
เทศบาลตาบลบ้านซ่อง
อาเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา สถ.มท.
-

