ผังกระบวนงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ผูป กครอง
ยื่นคำรอง
ขอลงทะเบียน
[หนา 3-4]

การรับรองสถานะของครัวเรือน [หนา 6]
ผูรับรองคนที่ 1
ผูรับรองคนที่ 2

ณ ที่ทำการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่เด็กแรกเกิดอาศัยอยูจริง [หนา 5]
- กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขต
- เมืองพัทยา
: ศาลาวาการเมืองพัทยา
- สวนภูมิภาค : อบต. หรือเทศบาล
ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ csg.dcy.go.th

ยื่นที่ อปท.

* สมาชิกในครัวเรือนทุกคน
ที่มีอายุเกิน 18 ปขึ้นไป
มีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ไมตองมีผูรับรอง [หนา 6]

ตรวจสอบเอกสารและผูรับรอง

ครบถวน [หนา 8]

ไมครบถวน [หนา 6]

อปท. รับคำรองขอลงทะเบียน สงเรื่องให พมจ./ดย.
ภายใน 15 วัน นับตัง้ แตวนั ทีไ่ ดรบั คำรอง [หนา 6]
พมจ./ดย. พิจารณาและวินิจฉัยภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันที่ไดรับคำรองจาก อปท.
ไมผานเกณฑ

ผานเกณฑ

พมจ./ดย. แจงผลผูยื่นคำขอรอง
ผูลงทะเบียน และ อปท. ทราบ
ภายใน 15 วัน
นับตั้งแตพิจารณาแลวเสร็จ

คุณสมบัติครบถวน
ตามระเบียบ
พมจ./ดย. บันทึกขอมูล
และแจง อปท. ทราบ

การขอเปลีย่ นแปลงสิทธิรบั เงินอุดหนุนฯ [หนา 11]
ผูข อเปลีย่ นแปลงสิทธิยน่ื คำรองตาม แบบ ดร.06 ดร.01
และ ดร.02 ที่ อปท. ที่เด็กแรกเกิดอาศัยอยูจริง
อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา : สงเรื่องให พมจ.
กทม.
: สงเรื่องให ดย.
ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับคำรอง
ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ
พมจ./ดย. ระงับการจายเงินอุดหนุนฯ
สงหนังสือแจงผูปกครองรายเดิมใหโตแยง
ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือ

ติดประกาศรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิท่ี อปท. 15 วัน

คัดคาน [หนา 8]

ไมคัดคาน [หนา 8]

อปท. พิจารณาขอเท็จจริงพรอมความคิดเห็น
สงเอกสารให พมจ./ดย. ภายใน 15 วัน
นับตั้งแตวันที่ยื่นคำรองขอคัดคาน
พมจ./ดย. วินิจฉัย ภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันที่ไดรับเอกสารจาก อปท.
ไมผานการพิจารณา

ผานการพิจารณา

อปท. บันทึกขอมูลเบื้องตน
เขาสูระบบฐานขอมูล [หนา 9]
สวนภูมภิ าค
สงเอกสารให สนง.พมจ.
กรุงเทพมหานคร
สงเอกสารให สำนักพัฒนาสังคม กทม.
เพื่อรวบรวมนำสง ดย.

พมจ./ดย. บันทึกขอมูลเขาสูร ะบบฐานขอมูลใหครบถวน [หนา 9]

พมจ./ดย. แจงผลการพิจารณา
ใหผูปกครองที่ยื่นคำรองขอรับสิทธิ
และ อปท. ทราบ ภายใน 15 วัน
นับตั้งแตพิจารณาแลวเสร็จ

ขั้นตอนการจายเงินใหผูมีสิทธิรับเงินอุดหนุนฯ [หนา 10]
ดย. ประมวลผลสงเบิก
ดย. ตรวจสอบ/อนุมัติขอมูลผูมีสิทธิ
ดย. สงขอมูลสถานะรายบุคคลใหกรมบัญชีกลาง

กรณีไมตอ งทำหนังสือแจง

ผูปกครองรายเดิม
มาใหความยินยอม
เปนหนังสือ
เสียชีวิตโดยมี
ใบมรณบัตร

กรมบัญชีกลาง ตรวจสอบสถานะรายบุคคล[หนา 10]
ดำเนินการจายเงินตามหลักเกณฑ
ที่กระทรวงการคลังกำหนด
สงผลการจายเงินให ดย.

[หนา 11]

ไมมกี ารโตแยง [หนา 11]

มีการโตแยง [หนา 11]

พมจ./ดย. อนุมัติ
เปลี่ยนแปลงสิทธิ

พมจ./ดย. พิจารณาและวินิจฉัย
ผูปกครองรายใดมีสิทธิ

แจงผลผูยื่นคำรองขอ
เปลี่ยนแปลงสิทธิ
และ อปท. ทราบ

แจงผลผูโ ตแยง ผูย น่ื คำรอง และ อปท. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับตัง้ แตพจิ ารณาแลวเสร็จ

พมจ./ดย.บันทึกขอมูล
การเปลีย่ นแปลงสิทธิ

พมจ./ดย.
บันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลงสิทธิ

อปท./พมจ./ดย.
ตรวจสอบผลการจายเงินในระบบฯ

กรมการปกครอง
ตรวจสอบสถานะ
รายบุคคล
* กำหนดวันเดือนป
ทีส่ ง ขอมูลการเบิกจาย
เปนไปตามปฏิทิน
การเบิกจายที่
กรมบัญชีกลางกำหนด

กระทรวงสาธารณสุข ติดตามพัฒนาการของเด็กแรกเกิด [หนา 12]
สวนภูมภิ าค

อปท. รวบรวมและจัดสงขอมูลเด็กและผูปกครองที่ไดรับเงินอุดหนุนฯ
ใหสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ทุกวันที่ 5 ของเดือน
สนง.พมจ. รวบรวมและจัดสงขอมูลเด็กและผูปกครองที่ไดรับเงินอุดหนุนฯ
ใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกวันที่ 5 ของเดือน

กรุงเทพมหานคร

สนง.เขต กทม. รวบรวมและจัดสงขอมูลเด็กและผูปกครองที่ไดรับเงินอุดหนุนฯ
ใหศูนยบริการสาธารณสุข สานักอนามัย กทม. ทุกวันที่ 5 ของเดือน
ดย. รวบรวมและจัดสงขอมูลเด็กและผูป กครองทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุนฯ ใหสำนักอนามัย กทม.

• ศดร.
หมายถึง ศูนยปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
• ดย.
หมายถึง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
• สนง.พมจ. หมายถึง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
• อปท.
หมายถึง องคการบริหารสวนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา/สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร

• กทม. หมายถึง สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร
• อสส. หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุข
• อสม. หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน/ชุมชน/ชุมชนเมืองพัทยา
• อพม. หมายถึง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

