เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๕ ง

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

ระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ
วาดวยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน
การจัดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุนผูสูงอายุ
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๔) (๗) และมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ
พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการ
ผูสูงอายุแหงชาติ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงไดกําหนดระเบียบวาดวยการบริหาร
กองทุน การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุน
ผูสูงอายุ ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ วาดวยการบริหารกองทุน
การรั บเงิ น การจ ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจั ดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุ นผูสู งอายุ
พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
คนพิการ และผูสูงอายุ เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติตลอดจนกําหนด
แบบเอกสารตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ขอความทั่วไป
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ผูสูงอายุ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไปและมีสัญชาติไทย
“กองทุน” หมายความวา กองทุนผูสูงอายุ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ
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“ผูอํา นวยการ” หมายความวา ผูอํา นวยการสํานักงานสงเสริม สวัส ดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ
“สํ า นัก งาน” หมายความวา สํ า นัก งานสง เสริม สวัส ดิภ าพและพิท ัก ษเ ด็ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ และใหหมายความรวมถึงสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด
หมวด ๒
การบริหารกองทุนผูสูงอายุ
ขอ ๕ กองทุนมีวัตถุประสงค เพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการ
สนับสนุนผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๖ คณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ เปนรองประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลางและผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวนหาคน
ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคกรของผูสูงอายุจํานวนหนึ่งคน ผูแทนองคกรเอกชนที่เกี่ยวของกับงาน
ในดานการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุ
จํานวนหนึ่งคน และผูมีความรูความเชี่ยวชาญในการระดมทุนจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ และให
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๗ คณะกรรมการบริหารกองทุน มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนและการจัดการกองทุน
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) รายงานสถานะการเงิ น และการบริ หารกองทุ นต อคณะกรรมการตามระเบี ยบที่
คณะกรรมการกําหนด
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หมวด ๓
การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
ขอ ๘ ใหเปดบัญชีกองทุนไวที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หรือสํานักงานคลังจังหวัด
แลวแตกรณี เรียกวา “บัญชีกองทุนผูสูงอายุ”
ขอ ๙ เพื่อความคลองตัวในการบริหารงานกองทุนและมีความจําเปน กองทุนสามารถเปดบัญชี
เงินฝากไว ณ ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ชื่อบัญชีเดียวกันกับขอ ๘
เพื่อใชจายตามแผนงานประจําปได หรือภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ขอ ๑๐ เงินที่จะเขาบัญชีกองทุนผูสูงอายุ ไดแก
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให
(๔) เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น
(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
ขอ ๑๑ ใหกองทุนผูสูงอายุรับเงินตามขอ ๑๐ (๑) และ (๒) นําฝากเขาบัญชีกองทุนผูสูงอายุ
กรมบัญชีกลาง
ขอ ๑๒ เงินที่ไดรับตามขอ ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ในสวนกลางใหนําสงเขาบัญชีกองทุน
ผูสูงอายุที่เปดไว ณ ธนาคารในสวนกลางตามขอ ๙ ภายในสามวันทําการ นับแตวันที่ไดรับเงิน
หากไดรับเงินในวันเดียวเกินกวาหนึ่งหมื่นบาท ใหนําฝากธนาคารในวันรุงขึ้นนับจากวันที่ไดรับเงิน
ในสวนภูมิภาคใหนําสงเขาบัญชีกองทุนผูสูงอายุที่เปดไว ณ ธนาคารตามวรรคหนึ่ง ภายใน
สามวันทําการนับแตวันที่ไดรับเงิน ถาวันใดไดรับเงินเกินกวาหนึ่งหมื่นบาทใหนําสงโดยดวนอยางชา
ในวันทําการรุงขึ้น หรือใหนําสงสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
คนพิการ และผูสูงอายุภายในระยะเวลาเชนเดียวกัน เพื่อนําเขาบัญชีกองทุนผูสูงอายุที่ฝากไวที่ธนาคาร
ตอไป
ขอ ๑๓ เงินและดอกผลที่กองทุนไดรับไมตองนําสงกระทรวงการคลัง เปนรายไดแผนดิน
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ขอ ๑๔ การใชจายกองทุนใหใชจายภายใตวัตถุประสงคขอ ๕ โดยใหใชจายตามรายการ
ดังตอไปนี้
(๑) จายเปนเงินสนับสนุนแผนงาน และโครงการในการสงเสริมการพัฒนาตนเอง ทั้งทางดาน
การศึกษา สังคม ศาสนา ขอมูลขาวสาร อาชีพ การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การสงเสริม
บทบาทอาสาสมัคร การรวมกลุมในลักษณะเครือขายชุมชน
(๒) จายเปนเงินชวยเหลือผูสูงอายุที่ไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง รวมทั้งประสบปญหาความเดือดรอนเรื่องที่พัก
อาหาร หรือเครื่องนุงหม เปนตน
(๓) จายเปนเงินกูใหผูสูงอายุไดกูยืมเงินเพื่อเปนทุนประกอบอาชีพ
(๔) จายเปนเงินอุดหนุนองคกรที่ดําเนินการเกี่ยวกับการใหคําแนะนําปรึกษา หรือดําเนินการ
อื่นที่เกี่ยวของในทางคดี รวมทั้งการแกไขปญหาครอบครัว
(๕) จ า ยเป น ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งานของกองทุ น ผู สู ง อายุ เช น การบริ ห ารกองทุ น
การจัดหาผลประโยชน การติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน
(๖) จ า ยเป น ค า ใช จ า ยในเรื่ อ งอื่ น ๆ เพื่ อ การคุ ม ครอง ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ตามที่
คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๕ ใหผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
คนพิการ และผูสูงอายุ หรือผูซึ่งผูอํานวยการมอบหมายสั่งจายเงินกองทุน หลังจากไดรับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารกองทุนแลว
ขอ ๑๖ ใหสํานักงานเปนหนวยงานทําหนาที่ควบคุมรับผิดชอบการจายเงินกองทุน
ขอ ๑๗ ในการจายเงินใหมีหลักฐานการจายเก็บรักษาไวใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ตรวจสอบตามระเบียบของทางราชการดวย
ขอ ๑๘ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินหรือการปฏิบัติอื่นใดที่มิไดกําหนดไวใน
ระเบียบนี้ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยการนั้นโดยอนุโลม หากไมสามารถปฏิบัติ
ตามระเบียบของราชการไดใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
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หมวด ๔
การจัดหาผลประโยชนของกองทุน
ขอ ๑๙ ใหนําเงินกองทุนไปหาผลประโยชนไดดังนี้
(๑) ฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ
(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
(๓) ซื้อตราสารการเงินอื่นตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ
(๔) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
หมวด ๕
การจัดการกองทุน
ขอ ๒๐ การบัญชีใหจัดทําตามหลักบัญชีคู เกณฑคงคาง ตามหลักการและนโยบายบัญชี
สํ าหรั บหน วยงานภาครั ฐ ผั งบั ญชี มาตรฐานและมาตรฐานรายงานการเงิ นสํ าหรั บหน วยงานภาครั ฐ
ที่ กระทรวงการคลังประกาศกําหนด
การปดบัญชีใหกระทําปละครั้ง โดยถือปงบประมาณเปนรอบปบัญชี และใหจัดทํางบการเงิน
พรอมทั้งรายละเอียดประกอบสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจสอบและรับรองภายในเกาสิบ
วันนับตั้งแตวันสิ้นปงบประมาณ เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองแลว ใหสงสําเนา
การเงินดังกลาวใหกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณทราบตอไป
ขอ ๒๑ ใหสํานักงานเปนหนวยงานจัดทํารายงานรับจายเงินและยอดคงเหลือของกองทุน
เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน และสงสําเนากรมบัญชีกลางปละหนึ่งครั้ง
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