คำนำ
นโยบายเงินอุ ดหนุนเด็ก แรกเกิ ดเป็นนโยบายส้าคัญ ของรัฐบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางสังคม คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เห็นชอบหลักการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดู
เด็ ก แรกเกิ ด โดยให้ เ งิ น อุ ด หนุ น แก่ เ ด็ ก แรกเกิ ด ที่ อ ยู่ ใ นครั ว เรื อ นยากจน และครั ว เรื อ นที่ เ สี่ ย งต่ อ
ความยากจน ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รายละ 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน
เป็นเวลา 12 เดือน โดยรัฐจ่ายให้กับมารดาหรือผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดเพื่อใช้ในการเลียงดูเด็ก เป็นการ
คุ้ม ครองทางสัง คมและสวัสดิก ารพื นฐานที่ ทั ดเที ยมนานาประเทศ เพื่อใช้ในการแบ่ง เบาภาระค่าใช้จ่าย
ในการเลียงดูเด็กและท้าให้เด็กได้รับการเลียงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
ในการด้าเนินการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็กแรกเกิด รัฐบาล โดยคณะกรรมการ
ส่ง เสริม การพัฒ นาเด็ก และเยาวชนแห่ง ชาติ (กดยช.) ได้มอบหมายให้ ก ระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกั น
ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส้าหรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ตามโครงการดังกล่าว ด้าเนินการที่องค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ได้ แก่ กรุง เทพมหานคร ลงทะเบี ยน ณ ส้ า นัก งานเขต ต่ างจั ง หวั ด ลงทะเบี ย น
ณ ที่ ท้ าการองค์ก ารบริห ารส่วนต้าบลและเทศบาล เมื องพัท ยา ลงทะเบียน ณ ศาลาว่าการเมื องพัท ยา
ในส่วนบริการด้านอนามัยแม่และเด็ก ด้าเนินการโดยสถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และกรุงเทพมหานคร ส้าหรับการรับเงิน ผู้มีสิทธิ์สามารถแจ้งความประสงค์การรับเงินด้วยตนเอง หรือรับเงิน
ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยตามที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งไว้ โดยส่วนกลางกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นผู้จ่าย / โอนเงิน
และส่วนภูมิภาคส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นผู้จ่าย/โอนเงิน
เพื่ อ เป็นการสร้า งความเข้า ใจและอ้านวยความสะดวกแก่ ผู้ป ฏิ บัติง าน กรมกิ จ การเด็ ก
และเยาวชน ได้ จั ด ท้ า คู่ มื อ การด้ า เนิ น งานโครงการเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ การเลี ยงดู เ ด็ ก แรกเกิ ด ประจ้ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ น เพื่ อเป็ นคู่ มื อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน โดยมี ส าระ
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ ขันตอน แนวทาง พร้อมทังเอกสารแบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการด้าเนินงาน ตลอดจน
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยหวังว่าคู่มือนีจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทังในระดับพืนที่และส่วนกลาง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ ต่อ ไป ทังนีสามารถดาวน์โหลดคู่มือ แบบฟอร์ม ได้จ ากเว็บ ไซต์ของกรมกิ จการเด็กและ
เยาวชน www.dcy.go.th
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สิงหาคม 2558
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สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
โครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ควำมเป็นมำ
ประโยชน์ที่จะได้รับ
ผังลำดับขั้นตอนกำรดำเนินกำรของผู้ขอรับสิทธิ์ และหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
หลักเกณฑ์และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนกำรจ่ำยเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1. คุณสมบัติผมู้ ีสทิ ธิ์รับเงินอุดหนุนเพือ่ การเลียงดูเด็กแรกเกิด
2. การประชาสัมพันธ์
3. การค้นหากลุ่มเป้าหมาย และการรับรองสถานะของครัวเรือน
4. การรับลงทะเบียน
5. การประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์
6. การประสานและส่งต่อข้อมูล
7. การส่งและบันทึกข้อมูลสูติบัตร และเอกสารเพิ่มเติมภายหลังการลงทะเบียน
8. การโอนงบประมาณและการจ่ายเงิน
9. ช่องทางการร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
10. การรายงานและการติดตามประเมินผล
นิยำม
คำถำมที่พบบ่อย
ภำคผนวก 1 เอกสำรแบบฟอร์มที่ใช้ประกอบกำรลงทะเบียน
1. (ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อการเลียงดูเด็กแรกเกิด
2. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเ์ งินอุดหนุนเพือ่ การเลียงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.01)
3. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)
4. แบบใบส้าคัญรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.03)
5. แบบรายงานการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.04 )
6. ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อการเลียงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.05 )
7. หนังสือขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.06/1)
8. หนังสือขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.06/2)
9. หนังสือขอแจ้งผลการได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.07/1)
10. หนังสือขอแจ้งผลการได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.07/2)
11. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.08/1)
12. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.08/2)
13. หนังสือมอบอ้านาจ
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สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
ภำคผนวก 2 กฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. (ร่าง) ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน
เพื่อการเลียงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2558
2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
เรื่อง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็กแรกเกิด
3. ค้าสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ที่ 6/2558
เรื่อง แต่งตังคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร
4. ค้าสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ที่ 7/2558
เรื่อง แต่งตังคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
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