เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๕ ง

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

ระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ
วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน การจัดทํารายงานสถานะการเงิน
และการบริหารกองทุนผูสูงอายุ
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๕) (๖) และมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ
พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการ
ผูสูงอายุแหงชาติ จึงไดกําหนดระเบียบวาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน การจัดทํารายงานสถานะ
การเงิน และการบริหารกองทุนผูสูงอายุ ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติวาดวยการพิจารณาอนุมัติ
การจายเงิน การจัดทํารายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
คนพิการ และผูสูงอายุ เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติตลอดจนกําหนด
แบบเอกสารตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ขอความทั่วไป
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนผูสูงอายุ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํา นัก งานสง เสริม สวัส ดิภ าพและพิทัก ษเ ด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๕ ง

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
คนพิการ และผูสูงอายุ และใหหมายความรวมถึงสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
หมวด ๒
หลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน
ขอ ๕ โครงการที่ จะได รั บการพิ จารณาอนุ มั ติ จ ายเงิ นจากกองทุ น ต องเป นไปตามหลั กเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) เปนโครงการที่มีผลตอการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ หรือการ
ดําเนินงานของกองทุน
(๒) กรณีเปนโครงการของหนวยงานภาครัฐควรเปนโครงการใหมและเรงดวนที่ไมไดตั้ง
งบประมาณรองรับ และไมเปนโครงการตอเนื่อง
(๓) กรณีเปนโครงการขององคกรภาคเอกชน หรือองคกรของผูสูงอายุตองไมไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสวนราชการ และแหลงทุนอื่น ๆ หรือไดรับแตไมเพียงพอ
ขอ ๖ หลักเกณฑ และเงื่อนไขอื่น ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศ
กําหนด โดยไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขอ ๗ เพื่อใหไดรายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหาร
กองทุนหรือสํานักงานอาจใหผูแทนหนวยงานหรือองคกรที่เสนอขอรับการสนับสนุนหรือ บุคคลที่
เกี่ยวของชี้แจงรายละเอียดหรือแสดงหลักฐานเพิ่มเติม หรือจัดสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบขอเท็จจริงยัง
สํานักงาน หรือสถานที่ดําเนินงานของหนวยงานหรือองคกรที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
ผูสูงอายุดวยก็ได
ขอ ๘ ผูประสงคขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน จะตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เปนหนวยงานภาครัฐ หรือองคกรภาคเอกชน หรือองคกรของผูสูงอายุที่ดําเนินการตาม
วัตถุประสงค และกิจกรรมเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ
(๒) มีผลการดําเนินงานเปนที่ยอมรับและเปนประโยชนตอผูสูงอายุ
(๓) มีระบบการบริหารงานรวมทั้งระบบการเงิน การบัญชีที่มีประสิทธิภาพ
(๔) เปนผูมีคุณสมบัติอื่นตามที่ผูอํานวยการกําหนด
ขอ ๙ การยื่นขอรับการสนับสนุนในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่นตอสํานักสงเสริมและพิทักษ
ผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๕ ง

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

สําหรับในสวนภูมิภาคใหยื่นตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารกองทุน
ใหสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบและวิเคราะหความเปนไปไดของแตละโครงการพรอมทั้ง
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนดวย
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุน พิจารณาอนุมัติการขอสนับสนุนเงินกองทุนอยาง
นอยทุกสองเดือน เวนแตไมมีการเสนอเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุน
ในกรณีกรรมการบริหารกองทุนหรือบุคคลที่มีสวนไดเสียกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
ไมวาทางตรงหรือทางออม หามมิใหเขารวมพิจารณาโครงการนั้น
ขอ ๑๑ ใหสํานักงานแจงผลการอนุมัติใหผูขอรับการสนับสนุนทราบ ภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๑๒ ใหสํานักงาน ดําเนินการดังนี้
(๑) จัดทําทะเบียนหนวยงาน หรือองคกรที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน เพื่อควบคุม
กํากับดูแลและติดตามประเมินผลการดําเนินงานและการใชจายเงินของกองทุน
(๒) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการที่ไดรับอนุมัติ
ขอ ๑๓ หนวยงานหรือองคกรที่ไดรับเงินจากกองทุนตองรายงานผลการปฏิบัติงานและการ
ใชจายเงินที่ไดรับจากกองทุนตามแบบที่ผูอํานวยการกําหนด
หากหนวยงานหรือองคกรมิไดดําเนินการหรือดําเนินการไมเปนไปตามแผนการใชจายเงินให
ผู อํ า นวยการหรื อ ผู ซึ่ ง ผู อํ า นวยการมอบหมายระงั บ การจ า ยเงิ น งวดต อ ไปไว ก อ น แล ว ดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบและรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อดําเนินการตอไป
ขอ ๑๔ หนวยงานหรือองคกรที่ไดรับเงินจากกองทุนจะตองยินยอมใหสํานักงานตรวจเยี่ยม
การดําเนินงานตามที่ไดรับเงินจากกองทุน หรือใหเจาหนาที่เขาตรวจเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทะเบียนและ
หลักฐานอื่น ๆ ตลอดจนสอบถามหรือสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของไดดวย
หมวด ๓
การจัดทํารายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุน
ขอ ๑๕ ใหสํานักงานจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยปดบัญชีป
ละหนึ่งครั้ง ตามปงบประมาณ และนําสงใหสํานักงานภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันสิ้นปงบประมาณ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๕ ง

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

ขอ ๑๖ ใหสํานักงานรวบรวมงบการเงินประจําปและรายละเอียดประกอบของเงินกองทุนใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อจัดทํางบการเงินกองทุนในภาพรวม สงใหหนวยตรวจสอบภายในของ
สํานักงานตรวจสอบ กอนสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตรวจสอบภายในเกาสิบวันนับตั้งแต
วันสิ้นปงบประมาณ
ขอ ๑๗ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอ
คณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ปุระชัย เปยมสมบูรณ
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ

