ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
เรือง หลักเกณฑ์ และเงือนไขอืน ทีใ ห้ การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ
อาศัยอํานาจตามข้อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการผูส้ ู งอายุแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมตั ิ
การจ่ายเงิ น การจัดทํารายงานสถานะการเงิ น และการบริ หารกองทุนผูส้ ู งอายุ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ. งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการบริ หารกองทุนผูส้ ู งอายุ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการผูส้ ู งอายุแห่งชาติ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และเงื.อนไขอื.นที.ให้การสนับสนุนทางการเงิน
จากกองทุนผูส้ ู งอายุไว้ ดังต่อไปนี8
ข้ อ ๑ ประกาศนี8 เรี ยกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริ หารกองทุนผูส้ ู งอายุ เรื. องหลักเกณฑ์
และเงื.อนไขอื.นที.ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผูส้ ู งอายุ”
ข้ อ ๒ ในประกาศนี8
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนผูส้ ู งอายุ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริ หารกองทุนผูส้ ู งอายุ
“หน่วยงานภาครัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรื อส่ วนราชการที.เรี ยกชื.ออย่างอื.น
ซึ.งมีฐานะเป็ นกรม ราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค ราชการบริ หารส่ วนท้องถิ.น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื.นของรัฐ
ที.ดาํ เนินการตามวัตถุประสงค์ และกิจกรรมเกี.ยวกับการคุม้ ครอง การส่ งเสริ ม และการสนับสนุนผูส้ ู งอายุ
“องค์กรภาคเอกชน” หมายความว่า องค์กรที.มิใช่ของส่ วนราชการหรื อหน่วยงานอื.นของรัฐและ
เป็ นองค์กรที.ดาํ เนินการตามวัตถุประสงค์ และกิจกรรมเกี.ยวกับการคุม้ ครอง การส่ งเสริ มและการสนับสนุน
ผูส้ ู งอายุ
“องค์กรของผูส้ ู งอายุ” หมายความว่า องค์กรที.ผสู ้ ู งอายุรวมตัวกันดําเนินการตามวัตประสงค์
และกิจกรรมเกี.ยวกับการคุม้ ครอง การส่ งเสริ ม และการสนับสนุนผูส้ ู งอายุ
“ผูส้ ู งอายุที.ขอกูย้ มื เงินทุนประกอบอาชีพ” หมายความว่า ผูซ้ . ึงมีอายุเกินหกสิ บปี ขึ8นไปและมี
สัญชาติไทยที.ประสบปั ญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุนประกอบอาชี พ โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่ง
ทุนอื.น หรื อได้รับแต่ไม่เพียงพอ
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก
เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ และผูส้ ู งอายุ
ข้ อ ๓ คุณสมบัติของผูข้ อรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน มีดงั นี8
(๑) กรณี เป็ นหน่วยงานภาครัฐ
(ก) มีอาํ นาจหน้าที.เกี.ยวกับการคุม้ ครอง การส่ งเสริ ม และการสนับสนุนผูส้ ู งอายุ

(ข) ได้รับมอบหมายให้เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื. อง กําหนดหน่ วยงานรับผิดชอบในการดําเนิ นการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติผูส้ ู งอายุ พ.ศ.
๒๕๔๖ หรื อมีหน้าที.ดาํ เนินการในการคุม้ ครอง การส่ งเสริ ม และการสนับสนุนผูส้ ู งอายุตามประกาศกระทรวงที.
เกี.ยวข้องหรื อมีหน้าที.ตามกฎหมายในการส่ งเสริ มกิจกรรมเกี.ยวกับผูส้ ู งอายุ
(๒) กรณี องค์กรภาคเอกชนหรื อองค์กรของผูส้ ู งอายุที.จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลหรื อได้รับการ
รับรองเป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
(ก) จะต้องดําเนินกิจกรรมที.เกี.ยวกับการคุม้ ครอง การส่ งเสริ มและการสนับสนุนผูส้ ู งอายุ
ต่อเนื.องจนถึงวันยืน. คําขอไม่นอ้ ยกว่าหกเดือน
(ข) มีสาํ นักงานใหญ่ต8งั อยูใ่ นท้องที.ที.จะยืน. คําขอไม่นอ้ ยกว่าหกเดือน
(ค) มีบุคลากร หรื ออาสาสมัครในการปฏิบตั ิงานประจํา หรื อมีที.ปรึ กษาที.มีความรู ้
เกี.ยวกับผูส้ ู งอายุ
(ง) มีผลการดําเนินงานเป็ นที.ยอมรับและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูส้ ู งอายุ
(จ) มีระบบการบริ หารงานรวมทั8งระบบการเงินการบัญชีที.มีประสิ ทธิภาพ
(๓) กรณี องค์กรภาคเอกชนหรื อองค์กรของผูส้ ู งอายุที.ไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลหรื อ
ไม่ได้รับการรับรองเป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
(ก) จะต้องดําเนิ นกิจกรรมเกี.ยวกับการคุม้ ครอง การส่ งเสริ มและการสนับสนุนผูส้ ู งอายุ
ต่อเนื.องจนถึงวันยืน. คําขอไม่นอ้ ยกว่าหนึ.งปี
(ข) มี ส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานของรั ฐ หรื อองค์ก รภาคเอกชนหรื อองค์ก รของ
ผูส้ ู งอายุที.จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล หรื อองค์กรสาธารณประโยชน์รับรองว่าเป็ นองค์กรที.มีผลงานเกี.ยวข้อง
กับการคุม้ ครอง การส่ งเสริ มและการสนับสนุนผูส้ ู งอายุ
(ค) มีสาํ นักงานใหญ่ต8งั อยูใ่ นท้องที.ที.จะยืน. คําขอไม่นอ้ ยกว่าหนึ.งปี
(ง) มีบุคลากร หรื ออาสาสมัครในการปฏิบตั ิงานประจํา หรื อมีที.ปรึ กษาที.มี
ความรู ้เกี.ยวกับผูส้ ู งอายุ
(จ) มีผลการดําเนินงานเป็ นที.ยอมรับและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูส้ ู งอายุ
(ฉ) มีระบบการบริ หารงานรวมทั8งระบบการเงิน การบัญชีที.มีประสิ ทธิภาพ
(๔) กรณี ผสู ้ ู งอายุขอกูย้ มื เงินทุนประกอบอาชีพ ต้องมีคุณสมบัติและมีบุคคลที.น่าเชื.อถือตามที.
ผูอ้ าํ นวยการกําหนดคํ8าประกัน
ข้ อ ๔ ลักษณะโครงการที. จะได้รับการพิจารณาอนุ ม ตั ิจ่ายเงิ นจากกองทุ นต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี8
(๑) โครงการที.มีวตั ถุประสงค์และกระบวนการในการดําเนิ นงานชัดเจน มีผลต่อการ
คุม้ ครอง การส่ งเสริ ม และการสนับสนุนผูส้ ู งอายุ หรื อการดําเนินงานของกองทุน

(๒) โครงการที.พยายามสร้างการมีส่วนร่ วมของบุคคลหรื อหน่วยงานหรื อประชาชนเกี.ยวกับ
การคุม้ ครอง การส่ งเสริ ม และการสนับสนุนผูส้ ู งอายุ
(๓) โครงการของหน่วยงานภาครัฐควรเป็ นโครงการใหม่และเร่ งด่วนที.ไม่ได้ต8งั งบประมาณ
รองรับ และไม่เป็ นโครงการต่อเนื.อง
(๔) กรณี โครงการขององค์กรภาคเอกชน หรื อองค์กรของผูส้ ู งอายุตอ้ งไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส่ วนราชการ และแหล่งทุนอื.น ๆ เว้นแต่กรณี ได้รับแต่ไม่เพียงพอ
(๕) โครงการลักษณะอื.นๆที.คณะกรรมการผูส้ ู งอายุแห่งชาติหรื อคณะกรรมการเห็นสมควร
ให้การสนับสนุน
ข้ อ ๕ รายการค่าใช้จา่ ย และวงเงินที.กองทุนผูส้ ู งอายุให้การสนับสนุน ให้เป็ นไปตามอัตรา
รายการและวงเงิน ดังนี8
(๑) จ่ายเป็ นเงินสนับสนุนเพื.อเสริ มสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินการตามแผนงาน และ
โครงการในการส่ งเสริ มการพัฒนาตนเองทั8งทางด้านการศึกษา สุ ขภาพ สังคม ศาสนา ข้อมูลสารสนเทศ
ข่าวสาร อาชีพ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม การส่ งเสริ มบทบาทอาสาสมัคร การรวมกลุ่มในลักษณะ
เครื อข่ายชุมชน เช่น
(ก) การส่ งเสริ มการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที.เป็ นประโยชน์สําหรับผูส้ ู งอายุ โดยการ
ผลิตและเผยแพร่ ขอ้ มูลความรู ้และข่าวสาร รวมทั8งการเชิ ญผูท้ ี.มีความรู ้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มาเป็ น
วิทยากรในการอบรม บรรยาย อภิปราย การสาธิ ต เพื.อสร้างความรู ้ และเพิ.มทักษะด้านต่าง ๆ ให้กบั ผูส้ ู งอายุ
และให้ผสู ้ ู งอายุรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ความเปลี.ยนแปลงของโลกและสังคมปัจจุบนั
(ข) การส่ งเสริ มการจัดตั8งและพัฒนาระบบเฝ้ าระวังเกื8อกูล และดูแลผูส้ ู งอายุโดยชุมชน
(ค) การรณรงค์และเสริ มสร้างความตระหนักเพื.อให้บุตรหลานได้แสดงความกตัญIู
กตเวทีตอ่ ผูส้ ู งอายุในครอบครัวและชุมชน และเป็ นการอนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี ไทย
(ง) การส่ งเสริ มกลุ่มกิ จกรรมของผูส้ ู งอายุ เพื.อเสริ มสร้ างสุ ขภาพและคุ ณภาพชี วิต
ผูส้ ู งอายุ โดยส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุมีส่วนร่ วมในการดูแลสุ ขภาพ มีโอกาสร่ วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
การออกกําลังกาย บริ การตรวจสุ ขภาพ บริ การด้านการฟื8 นฟูสมรรถภาพ การนวดแผนไทย และการส่ งเสริ มการ
ป้ องกันและการดูแลสุ ขภาพตนเอง
(จ) การส่ งเสริ ม และพัฒนาการดําเนินงานศูนย์อเนกประสงค์สาํ หรับผูส้ ู งอายุ
(ฉ) การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในสังคม ด้วยการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ผสู ้ ู งอายุ
เข้ามาเป็ นอาสาสมัครและร่ วมบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และการเผยแพร่ ความรู ้ ภูมิปัญญา
และประสบการณ์ของผูส้ ู งอายุให้กบั ชุมชน
(ช) การฝึ กอาชีพ เป็ นการสร้างโอกาสให้ผสู ้ ู งอายุได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและมี
รายได้ โดยมีการรวมกลุ่มจัดทํากิจกรรม เช่น งานเกษตรกรรม งานประดิษฐ์สําหรับผูส้ ู งอายุเป็ นการส่ งเสริ มให้
ผูส้ ู งอายุได้ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และมีรายได้เสริ ม การจัดหาตลาดจําหน่ายผลิตภัณฑ์

(ซ) การส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดตั8งหรื อการพัฒนาเครื อข่ายในการดู แลผูส้ ู งอายุใน
ชุ มชน การส่ งเสริ มบทบาทอาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุที.บา้ นหรื อชุ มชน เพื.อให้ผสู ้ ู งอายุที.มีปัญหาการช่วยเหลื อ
ตนเองได้รับการดูแลเบื8องต้น และเป็ นการพัฒนาศักยภาพผูส้ ู งอายุ ครอบครัวและชุมชน
(ฌ) การส่ งเสริ มสนับสนุ นเครื อข่ ายองค์กรชมรม ศู นย์ผูส้ ู งอายุ โดยการจัดประชุ ม
สัมมนา การสนับสนุนกิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผนู ้ าํ องค์กรของผูส้ ู งอายุและเครื อข่าย
(ญ) การศึกษาวิจยั เพื.อพัฒนาองค์ความรู ้ที.เกี.ยวข้องกับผูส้ ู งอายุ
(ฎ) การจัดให้มีส.ิ งอํานวยความสะดวกสําหรับผูส้ ู งอายุในที.สาธารณะ
(๒) จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือผูส้ ู งอายุที.ได้รับอันตรายจากการถูกทารุ ณกรรม หรื อถูก
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรื อถูกทอดทิง8 รวมทั8งประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื. องที.พกั
อาหาร หรื อเครื. องนุ่งห่ม เช่น
(ก) การอุปการะผูส้ ู งอายุในรู ปแบบสถานสงเคราะห์หรื อศูนย์บริ การผูส้ ู งอายุ
(ข) การสร้างหรื อปรับปรุ งที.อยูอ่ าศัยผูส้ ู งอายุที.ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื. องที.พกั
ในชุ มชน เป็ นการให้ความช่ วยเหลื อในการจัดซื8 อวัสดุ อุปกรณ์ เพื.อการซ่ อมแซม ปรับปรุ งที.พกั อาศัยของ
ผูส้ ู งอายุกลุ่มผูด้ ้อยโอกาสในชุ มชน เพื.อช่วยให้ผูส้ ู งอายุมีสุขภาพกายและจิตที.ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที.
เหมาะสมและปลอดภัย รายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(ค) การช่วยเหลือผูส้ ู งอายุประสบปั ญหาความเดือดร้อนเรื. องอาหาร หรื อเครื. องนุ่งห่ม
โดยช่วยเป็ นเงินหรื อสิ. งของ รายละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ช่วยได้ไม่เกิน ๓ ครั8งต่อหนึ.งปี งบประมาณ
(๓) จ่ายเป็ นเงินกูใ้ ห้ผสู ้ ู งอายุได้กยู้ มื เงิน เพื.อเป็ นทุนประกอบอาชีพโดยให้กยู้ มื เป็ นรายบุคคล
ได้คนละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท หรื อกูย้ มื เป็ นรายกลุ่ม ๆ ละไม่นอ้ ยกว่า ๕ คน ได้กลุ่มละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
และให้ชาํ ระคืนเป็ นรายงวด ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี โดยไม่คิดดอกเบี8ย ทั8งนี8 ผูข้ อกูย้ มื เงินต้องไม่ได้
รับความช่วยเหลือจากแหล่งทุนอื.น หรื อได้รับแต่ไม่เพียงพอ
(๔) จ่ายเป็ นเงินอุดหนุ นองค์กรที.ดาํ เนินการเกี.ยวกับการให้คาํ แนะนําปรึ กษา หรื อดําเนิ นการ
อื.นที.เกี.ยวข้องในทางคดี รวมทั8งการแก้ไขปัญหาครอบครัว โดยการช่วยเหลือเป็ นค่าฤชาธรรมเนียมศาล และ
ค่าใช้จา่ ยอื.นๆ ที.จาํ เป็ นเกี.ยวกับการดําเนินคดี ทั8งนี8 ให้ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการเป็ นรายคดีไป
(๕) จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานของกองทุนผูส้ ู งอายุ เช่น การบริ หารกองทุน การจัดหา
ผลประโยชน์ การติดตามประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนตามที.คณะกรรมการเห็นสมควร
(๖) จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในเรื. องอื.น ๆ เพื.อการคุม้ ครอง การส่ งเสริ ม และการสนับสนุน
ตามที.คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรแล้วเสนอคณะกรรมการผูส้ ู งอายุแห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อไป
ทั8งนี8 วงเงิ นและรายการค่าใช้จ่ายตาม (๑) ถึ ง (๔) ให้เป็ นไปตามประกาศกําหนดวงเงิ นและ
รายการค่าใช้จา่ ย หากไม่มีวงเงินและรายการค่าใช้จา่ ยที.ประกาศไว้ ให้นาํ อัตราและรายการตามระเบียบของ
ทางราชการมาดําเนินงาน

ในกรณี ที.อตั ราวงเงินและรายการที.กาํ หนดไว้ตาม (๑) ถึง (๖) ไม่สามารถใช้ดาํ เนินงานได้
อย่างเพียงพอกับความจําเป็ น ให้นาํ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเป็ นกรณี ไป
ข้ อ ๖ กรอบวงเงินโครงการ ประกอบด้วย
(๑) โครงการขนาดเล็ก หมายถึง โครงการที.ขอสนับสนุนในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
(๒) โครงการขนาดกลาง หมายถึง โครงการที.ขอสนับสนุนในวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ ถึง
๓๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที.ขอสนับสนุนในวงเงินเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ขึ8นไป
ข้ อ ๗ การเสนอโครงการ หรื อคําขอกูย้ ืมเงิน หรื อคําขอสนับสนุ นเป็ นรายบุคคล หรื อ
รายกลุ่มให้เป็ นไปตามแบบเอกสารที.ผอู ้ าํ นวยการกําหนด
ข้ อ ๘ การยืน. ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
(๑) กรณี ผมู ้ ีภูมิลาํ เนาหรื อที.ต8งั ของสํานักงานอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ยนื. ต่อสํานัก
ส่ งเสริ มและพิทกั ษ์ผสู ้ ู งอายุ สํานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ
และผูส้ ู งอายุ
(๒) กรณี ผมู ้ ีภูมิลาํ เนาหรื อที.ต8งั ของสํานักงานอยูใ่ นส่ วนภูมิภาค ให้ยนื. ต่อสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมัน. คงของมนุษย์จงั หวัด
ให้สาํ นักงานตามวรรคหนึ.ง ทําหน้าที.ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ
หรื อความจําเป็ นและเหมาะสมของคําขอเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม พร้อมทั8งเสนอความคิดเห็นประกอบการ
พิจารณาต่อคณะกรรมการด้วย
ข้ อ ๙ การรายงาน และการติดตามผลให้เป็ นไปตามแบบที.ผอู ้ าํ นวยการกําหนด
ประกาศ ณ วันที. ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
วัลลภ พลอยทับทิม
(นายวัลลภ พลอยทับทิม)
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน. คงของมนุษย์
ประธานกรรมการบริ หารกองทุนผูส้ ู งอายุ

