
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทนุผู้สูงอาย ุ

เรื�อง  หลกัเกณฑ์  และเงื�อนไขอื�นที�ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทนุผู้สูงอาย ุ
 

อาศยัอาํนาจตามขอ้  ๖  ของระเบียบคณะกรรมการผูสู้งอายุแห่งชาติ วา่ดว้ยการพิจารณาอนุมติั 
การจ่ายเงิน  การจดัทาํรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนผูสู้งอาย ุพ.ศ.  ๒๕๔๘ ซึ. งออกตาม
ความในพระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสู้งอายุ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการผูสู้งอายุแห่งชาติ   จึงออกประกาศหลกัเกณฑ์และเงื.อนไขอื.นที.ให้การสนบัสนุนทางการเงิน
จากกองทุนผูสู้งอายไุว ้ ดงัต่อไปนี8  
  ข้อ  ๑   ประกาศนี8 เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสู้งอายุ  เรื.องหลกัเกณฑ ์ 
และเงื.อนไขอื.นที.ใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินจากกองทุนผูสู้งอาย”ุ 

ข้อ  ๒  ในประกาศนี8  
“กองทุน”  หมายความวา่  กองทุนผูสู้งอาย ุ
“คณะกรรมการ”  หมายความวา่ คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสู้งอาย ุ
“หน่วยงานภาครัฐ”  หมายความวา่  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที.เรียกชื.ออยา่งอื.น  

ซึ. งมีฐานะเป็นกรม ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนทอ้งถิ.น รัฐวสิาหกิจ  หรือหน่วยงานอื.นของรัฐ
ที.ดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์และกิจกรรมเกี.ยวกบัการคุม้ครอง  การส่งเสริม  และการสนบัสนุนผูสู้งอาย ุ

“องคก์รภาคเอกชน” หมายความวา่  องคก์รที.มิใช่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื.นของรัฐและ 
เป็นองคก์รที.ดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์และกิจกรรมเกี.ยวกบัการคุม้ครอง การส่งเสริมและการสนบัสนุน
ผูสู้งอาย ุ

“องคก์รของผูสู้งอาย”ุ  หมายความวา่  องคก์รที.ผูสู้งอายรุวมตวักนัดาํเนินการตามวตัประสงค ์
และกิจกรรมเกี.ยวกบัการคุม้ครอง  การส่งเสริม และการสนบัสนุนผูสู้งอาย ุ

 “ผูสู้งอายทีุ.ขอกูย้มืเงินทุนประกอบอาชีพ”  หมายความวา่  ผูซึ้. งมีอายุเกินหกสิบปีขึ8นไปและมี 
สัญชาติไทยที.ประสบปัญหาความเดือดร้อนดา้นเงินทุนประกอบอาชีพ โดยไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากแหล่ง
ทุนอื.น หรือไดรั้บแต่ไมเ่พียงพอ 

“ผูอ้าํนวยการ”   หมายความวา่  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก   
เยาวชน  ผูด้อ้ยโอกาส  คนพิการ  และผูสู้งอาย ุ

ข้อ  ๓   คุณสมบติัของผูข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุน มีดงันี8  
(๑)  กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
     (ก)  มีอาํนาจหนา้ที.เกี.ยวกบัการคุม้ครอง  การส่งเสริม  และการสนบัสนุนผูสู้งอาย ุ



 

 (ข)  ไดรั้บมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดาํเนินการตามประกาศสํานกั
นายกรัฐมนตรี  เรื. อง  กาํหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการดาํเนินการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ.  
๒๕๔๖  หรือมีหนา้ที.ดาํเนินการในการคุม้ครอง  การส่งเสริม  และการสนบัสนุนผูสู้งอายุตามประกาศกระทรวงที.
เกี.ยวขอ้งหรือมีหนา้ที.ตามกฎหมายในการส่งเสริมกิจกรรมเกี.ยวกบัผูสู้งอาย ุ
 (๒)  กรณีองคก์รภาคเอกชนหรือองคก์รของผูสู้งอายุที.จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไดรั้บการ
รับรองเป็นองคก์รสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม  
  (ก)  จะตอ้งดาํเนินกิจกรรมที.เกี.ยวกบัการคุม้ครอง การส่งเสริมและการสนบัสนุนผูสู้งอายุ
ต่อเนื.องจนถึงวนัยื.นคาํขอไมน่อ้ยกวา่หกเดือน 

       (ข)  มีสาํนกังานใหญ่ตั8งอยูใ่นทอ้งที.ที.จะยื.นคาํขอไม่นอ้ยกวา่หกเดือน 
  (ค)  มีบุคลากร  หรืออาสาสมคัรในการปฏิบติังานประจาํ หรือมีที.ปรึกษาที.มีความรู้ 

เกี.ยวกบัผูสู้งอาย ุ
 (ง)  มีผลการดาํเนินงานเป็นที.ยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อผูสู้งอาย ุ

  (จ)  มีระบบการบริหารงานรวมทั8งระบบการเงินการบญัชีที.มีประสิทธิภาพ 
 (๓)  กรณีองค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรของผูสู้งอายุที.ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือ 

ไมไ่ดรั้บการรับรองเป็นองคก์รสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม 
 (ก)  จะตอ้งดาํเนินกิจกรรมเกี.ยวกบัการคุม้ครอง  การส่งเสริมและการสนบัสนุนผูสู้งอายุ

ต่อเนื.องจนถึงวนัยื.นคาํขอไมน่อ้ยกวา่หนึ.งปี 
  (ข)  มีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรของ
ผูสู้งอายทีุ.จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  หรือองคก์รสาธารณประโยชน์รับรองวา่เป็นองคก์รที.มีผลงานเกี.ยวขอ้ง
กบัการคุม้ครอง การส่งเสริมและการสนบัสนุนผูสู้งอาย ุ

  (ค)  มีสาํนกังานใหญ่ตั8งอยูใ่นทอ้งที.ที.จะยื.นคาํขอไมน่อ้ยกวา่หนึ.งปี 
       (ง)  มีบุคลากร หรืออาสาสมคัรในการปฏิบติังานประจาํ  หรือมีที.ปรึกษาที.มี 

ความรู้เกี.ยวกบัผูสู้งอาย ุ
  (จ)  มีผลการดาํเนินงานเป็นที.ยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อผูสู้งอาย ุ
   (ฉ)  มีระบบการบริหารงานรวมทั8งระบบการเงิน การบญัชีที.มีประสิทธิภาพ 
 (๔)  กรณีผูสู้งอายขุอกูย้มืเงินทุนประกอบอาชีพ  ตอ้งมีคุณสมบติัและมีบุคคลที.น่าเชื.อถือตามที.
ผูอ้าํนวยการกาํหนดคํ8าประกนั   
  ข้อ ๔   ลกัษณะโครงการที.จะได้รับการพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินจากกองทุนต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี8  

(๑) โครงการที.มีวตัถุประสงค์และกระบวนการในการดาํเนินงานชดัเจน  มีผลต่อการ 
คุม้ครอง  การส่งเสริม และการสนบัสนุนผูสู้งอาย ุหรือการดาํเนินงานของกองทุน 



 

 (๒)  โครงการที.พยายามสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานหรือประชาชนเกี.ยวกบั
การคุม้ครอง  การส่งเสริม และการสนบัสนุนผูสู้งอาย ุ 

(๓)  โครงการของหน่วยงานภาครัฐควรเป็นโครงการใหม่และเร่งด่วนที.ไม่ไดต้ั8งงบประมาณ 
รองรับ  และไมเ่ป็นโครงการต่อเนื.อง 

(๔)  กรณีโครงการขององคก์รภาคเอกชน  หรือองคก์รของผูสู้งอายตุอ้งไมไ่ดรั้บการสนบัสนุน 
งบประมาณจากส่วนราชการ และแหล่งทุนอื.น ๆ  เวน้แต่กรณีไดรั้บแต่ไม่เพียงพอ 
   (๕) โครงการลกัษณะอื.นๆที.คณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติหรือคณะกรรมการเห็นสมควร
ใหก้ารสนบัสนุน   

ข้อ ๕  รายการคา่ใชจ่้าย และวงเงินที.กองทุนผูสู้งอายใุหก้ารสนบัสนุน ให้เป็นไปตามอตัรา 
รายการและวงเงิน  ดงันี8  
 (๑)  จ่ายเป็นเงินสนบัสนุนเพื.อเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการดาํเนินการตามแผนงาน  และ
โครงการในการส่งเสริมการพฒันาตนเองทั8งทางดา้นการศึกษา  สุขภาพ  สังคม  ศาสนา  ขอ้มูลสารสนเทศ  
ขา่วสาร   อาชีพ  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม   การส่งเสริมบทบาทอาสาสมคัร การรวมกลุ่มในลกัษณะ
เครือข่ายชุมชน  เช่น                            
   (ก)  การส่งเสริมการศึกษาและขอ้มูลข่าวสารที.เป็นประโยชน์สําหรับผูสู้งอายุ  โดยการ
ผลิตและเผยแพร่ขอ้มูลความรู้และข่าวสาร  รวมทั8งการเชิญผูที้.มีความรู้และประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ  มาเป็น
วิทยากรในการอบรม  บรรยาย  อภิปราย  การสาธิต  เพื.อสร้างความรู้และเพิ.มทกัษะดา้นต่าง ๆ ให้กบัผูสู้งอาย ุ  
และใหผู้สู้งอายรูุ้เทา่ทนัต่อสถานการณ์ความเปลี.ยนแปลงของโลกและสังคมปัจจุบนั 
   (ข)  การส่งเสริมการจดัตั8งและพฒันาระบบเฝ้าระวงัเกื8อกลู  และดูแลผูสู้งอายโุดยชุมชน  
   (ค)  การรณรงค์และเสริมสร้างความตระหนกัเพื.อให้บุตรหลานไดแ้สดงความกตญัIู
กตเวทีต่อผูสู้งอายใุนครอบครัวและชุมชน   และเป็นการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีไทย  
    (ง)  การส่งเสริมกลุ่มกิจกรรมของผูสู้งอายุ เพื.อเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอาย ุ  โดยส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ มีโอกาสร่วมกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ  
การออกกาํลงักาย  บริการตรวจสุขภาพ  บริการดา้นการฟื8 นฟูสมรรถภาพ  การนวดแผนไทย และการส่งเสริมการ
ป้องกนัและการดูแลสุขภาพตนเอง 
    (จ)  การส่งเสริม และพฒันาการดาํเนินงานศูนยอ์เนกประสงคส์าํหรับผูสู้งอาย ุ
    (ฉ)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม  ด้วยการส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้สู้งอายุ
เขา้มาเป็นอาสาสมคัรและร่วมบาํเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม  และการเผยแพร่ความรู้  ภูมิปัญญา  
และประสบการณ์ของผูสู้งอายใุหก้บัชุมชน 
  (ช)  การฝึกอาชีพ  เป็นการสร้างโอกาสให้ผูสู้งอายุไดรั้บการพฒันาทกัษะดา้นอาชีพและมี
รายได ้ โดยมีการรวมกลุ่มจดัทาํกิจกรรม   เช่น งานเกษตรกรรม  งานประดิษฐ์สําหรับผูสู้งอายุเป็นการส่งเสริมให้
ผูสู้งอายไุดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  และมีรายไดเ้สริม  การจดัหาตลาดจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ 



 

  (ซ)  การส่งเสริมสนับสนุนการจดัตั8 งหรือการพฒันาเครือข่ายในการดูแลผูสู้งอายุใน
ชุมชน  การส่งเสริมบทบาทอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุที.บา้นหรือชุมชน เพื.อให้ผูสู้งอายุที.มีปัญหาการช่วยเหลือ
ตนเองไดรั้บการดูแลเบื8องตน้  และเป็นการพฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย ุครอบครัวและชุมชน   
   (ฌ)  การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรชมรม  ศูนย์ผูสู้งอายุ โดยการจัดประชุม  
สัมมนา   การสนบัสนุนกิจกรรมการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ผูน้าํองคก์รของผูสู้งอายแุละเครือขา่ย    
   (ญ)  การศึกษาวจิยัเพื.อพฒันาองคค์วามรู้ที.เกี.ยวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุ

     (ฎ)  การจดัใหมี้สิ.งอาํนวยความสะดวกสาํหรับผูสู้งอายใุนที.สาธารณะ  
(๒)  จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผูสู้งอายทีุ.ไดรั้บอนัตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูก 

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ8ง รวมทั8งประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื.องที.พกั 
อาหาร หรือเครื.องนุ่งห่ม  เช่น  

(ก) การอุปการะผูสู้งอายใุนรูปแบบสถานสงเคราะห์หรือศูนยบ์ริการผูสู้งอาย ุ 
(ข) การสร้างหรือปรับปรุงที.อยูอ่าศยัผูสู้งอายทีุ.ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื.องที.พกั 

ในชุมชน  เป็นการให้ความช่วยเหลือในการจดัซื8อวสัดุ อุปกรณ์  เพื.อการซ่อมแซม  ปรับปรุงที.พกัอาศยัของ
ผูสู้งอายุกลุ่มผูด้้อยโอกาสในชุมชน  เพื.อช่วยให้ผูสู้งอายุมีสุขภาพกายและจิตที.ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที.
เหมาะสมและปลอดภยั  รายละไมเ่กิน  ๑๐,๐๐๐ บาท 

(ค) การช่วยเหลือผูสู้งอายุประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื.องอาหาร หรือเครื.องนุ่งห่ม  
โดยช่วยเป็นเงินหรือสิ.งของ  รายละไมเ่กิน ๒,๐๐๐ บาท  ช่วยไดไ้มเ่กิน ๓ ครั8 งต่อหนึ.งปีงบประมาณ 

 (๓)  จ่ายเป็นเงินกูใ้หผู้สู้งอายุไดกู้ย้มืเงิน  เพื.อเป็นทุนประกอบอาชีพโดยใหกู้ย้มืเป็นรายบุคคล
ไดค้นละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท หรือกูย้มืเป็นรายกลุ่ม ๆ ละไมน่อ้ยกวา่ ๕ คน ไดก้ลุ่มละไมเ่กิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
และใหช้าํระคืนเป็นรายงวด ภายในระยะเวลาไมเ่กิน  ๓  ปี  โดยไมคิ่ดดอกเบี8ย  ทั8งนี8  ผูข้อกูย้มืเงินตอ้งไมไ่ด้
รับความช่วยเหลือจากแหล่งทุนอื.น หรือไดรั้บแต่ไมเ่พียงพอ 
 (๔)  จ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรที.ดาํเนินการเกี.ยวกบัการให้คาํแนะนาํปรึกษา หรือดาํเนินการ
อื.นที.เกี.ยวขอ้งในทางคดี  รวมทั8งการแกไ้ขปัญหาครอบครัว โดยการช่วยเหลือเป็นคา่ฤชาธรรมเนียมศาล และ
คา่ใชจ่้ายอื.นๆ ที.จาํเป็นเกี.ยวกบัการดาํเนินคดี ทั8งนี8  ใหข้ออนุมติัจากคณะกรรมการเป็นรายคดีไป 
 (๕)  จ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานของกองทุนผูสู้งอาย ุเช่น การบริหารกองทุน  การจดัหา
ผลประโยชน์ การติดตามประเมินผล  และตรวจสอบการดาํเนินงานของกองทุนตามที.คณะกรรมการเห็นสมควร 

(๖) จ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในเรื.องอื.น ๆ  เพื.อการคุม้ครอง  การส่งเสริม  และการสนบัสนุน 
ตามที.คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรแลว้เสนอคณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติใหค้วามเห็นชอบต่อไป 
 ทั8งนี8   วงเงินและรายการค่าใช้จ่ายตาม (๑) ถึง (๔) ให้เป็นไปตามประกาศกาํหนดวงเงินและ
รายการคา่ใชจ่้าย  หากไมมี่วงเงินและรายการคา่ใชจ่้ายที.ประกาศไว ้ ใหน้าํอตัราและรายการตามระเบียบของ
ทางราชการมาดาํเนินงาน 
 



 

  ในกรณีที.อตัราวงเงินและรายการที.กาํหนดไวต้าม (๑) ถึง (๖) ไมส่ามารถใชด้าํเนินงานได ้
อยา่งเพียงพอกบัความจาํเป็น ใหน้าํเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีไป 

ข้อ  ๖   กรอบวงเงินโครงการ ประกอบดว้ย 
 (๑)   โครงการขนาดเล็ก  หมายถึง โครงการที.ขอสนบัสนุนในวงเงินไมเ่กิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  
     (๒)  โครงการขนาดกลาง  หมายถึง โครงการที.ขอสนบัสนุนในวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ ถึง 
๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓)  โครงการขนาดใหญ่  หมายถึง  โครงการที.ขอสนบัสนุนในวงเงินเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ขึ8นไป 
    ข้อ ๗   การเสนอโครงการ  หรือคาํขอกูย้ืมเงิน หรือคาํขอสนบัสนุนเป็นรายบุคคล หรือ  
รายกลุ่มใหเ้ป็นไปตามแบบเอกสารที.ผูอ้าํนวยการกาํหนด  

ข้อ ๘   การยื.นขอรับการสนบัสนุนจากกองทุน 
(๑) กรณีผูมี้ภูมิลาํเนาหรือที.ตั8งของสาํนกังานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ื.นต่อสาํนกั 

ส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย ุ สาํนกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส  คนพิการ  
และผูสู้งอาย ุ 
 (๒)  กรณีผูมี้ภูมิลาํเนาหรือที.ตั8งของสาํนกังานอยูใ่นส่วนภูมิภาค  ใหย้ื.นต่อสาํนกังานพฒันา
สังคมและความมั.นคงของมนุษยจ์งัหวดั  
  ใหส้าํนกังานตามวรรคหนึ.ง  ทาํหนา้ที.ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ  
หรือความจาํเป็นและเหมาะสมของคาํขอเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  พร้อมทั8งเสนอความคิดเห็นประกอบการ
พิจารณาต่อคณะกรรมการดว้ย   

ข้อ  ๙   การรายงาน  และการติดตามผลใหเ้ป็นไปตามแบบที.ผูอ้าํนวยการกาํหนด 
 
                                                     ประกาศ  ณ วนัที.  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
  
                                           วลัลภ  พลอยทบัทิม 

    (นายวลัลภ  พลอยทบัทิม) 
       ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมั.นคงของมนุษย ์

                                                                                      ประธานกรรมการบริหารกองทุนผูสู้งอาย ุ


