เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๕ ง

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๔๘

ระเบียบคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ
วาดวย การบริหารกองทุน การพิจารณาอนุมัติการจายเงิน
และรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนคุมครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
มติคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗
จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ วาดวยการบริหารกองทุน
การพิจารณาอนุมัติการจายเงิน และรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ขอความทั่วไป
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนคุมครองเด็ก
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนคุมครองเด็ก
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุมครองเด็กประจํากรุงเทพมหานคร
และประจําจังหวัด
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงผูรักษาการตามระเบียบนี้
“สํานักงาน” หมายความวา กองบริหารกองทุน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยแ ละใหหมายความรวมถึง หรือ สํา นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดหรือสํานักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๕ ง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๔๘

หมวด ๒
การบริหารกองทุน
ขอ ๕ คณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งไมเกินสามคน
ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนจากภาคเอกชน ซึ่งเกี่ยวของกับงานดานสวัสดิการเด็กอยางนอยหนึ่งคน เปนกรรมการ
และใหรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย
เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๖ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบนี้
(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติ
เด็กรวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภของเด็ก ตามระเบียบเกี่ยวกับกองทุนคุมครองเด็กหรือตาม
คําสั่งศาล
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบนี้
ขอ ๗ ใหสํานักงานมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําประมาณการรายจายประจําป เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
(๒) ตรวจสอบและวิเคราะหคําขอรับการสนับสนุนกองทุนกอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๓) รวบรวมและเก็บรักษาหลักฐานเกี่ยวกับการใชจายเงินกองทุน เพื่อการตรวจสอบ
(๔) จัดทําทะเบียนหนวยงาน หรือองคกร หรือบุคคลที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อควบคุม
กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายเงินของกองทุน
(๕) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการที่ไดรับอนุมัติ
(๖) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
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หมวด ๓
การพิจารณาอนุมัติการจายเงิน
ขอ ๘ ผูประสงคขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน จะตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เปนหนวยงานภาครัฐหรือองคกรเอกชน ที่ดําเนินการตามวัตถุประสงค และกิจการ
เพื่อการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ
(๒) เป น บุ ค คล หรื อ ครอบครั ว หรื อ ครอบครั ว อุ ป ถั ม ภ ที่ อุ ป การะเลี้ ย งดู เ ด็ ก ที่ พึ ง ได รั บ
การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาคําขอรับการสนับสนุนซึ่งสํานักงานไดตรวจสอบ
และวิเคราะหแลวโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนใชจายในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ
และสงเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภของเด็กตามพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) กรณีเปนโครงการของหนวยงานภาครัฐตองเปนโครงการที่ริเริ่มใหมหรือเปนโครงการ
ที่ไมสามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได หรือไดรับแตไมเพียงพอ
(๓) กรณีเปนโครงการขององคกรภาคเอกชนตองไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนราชการ
และแหลงทุนอื่น ๆ
(๔) กรณีเปนบุคคล ครอบครัวหรือครอบครัวอุปถัมภ ตองเปนผูประสบปญหาความเดือดรอน
และไมไดรับความชวยเหลือจากแหลงทุนอื่น หรือไดรับแตไมเพียงพอ
ขอ ๑๐ วงเงินและรายการที่ใหสนับสนุนจะพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสมตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนด
ขอ ๑๑ เพื่อใหไดรายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริหารกองทุน
หรือสํานักงานอาจใหผูแทนหนวยงาน หรือองคกร หรือบุคคลที่เสนอขอรับการสนับสนุนหรือบุคคล
ที่เกี่ยวของชี้แจงรายละเอียด หรือแสดงหลักฐานเพิ่มเติม หรือจัดสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบขอเท็จจริง
ยังสํานักงานหรือสถานที่ดําเนินงานของหนวยงานหรือองคกร หรือบุคคลที่เสนอขอรับการสนับสนุน
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หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
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ขอ ๑๒ การยื่นขอรับการสนับสนุนในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นตอสํานักสวัสดิการสังคม
กรุงเทพมหานคร หรือที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในสวนภูมิภาค ใหยื่นตอสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
ขอ ๑๓ ใหสํานักงานแจงผลการอนุมัติใหผูขอรับการสนับสนุนทราบ ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๑๔ หนวยงานหรือองคกร หรือบุคคลที่ไดรับเงินจากกองทุนตองรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใชจายเงินที่ไดรับจากกองทุนตามแบบที่ปลัดกระทรวงกําหนด
หนวยงานหรือองคกร หรือบุคคลที่มิไดดําเนินการหรือดําเนินการไมเปนไปตามแผนการใชจาย
ใหปลัดกระทรวง หรือผูที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย ระงับการจายเงินงวดตอไปไวกอน แลวดําเนินการตรวจสอบ
และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อดําเนินการตอไป
ขอ ๑๕ หนวยงานหรือองคกร หรือบุคคล ที่ไดรับเงินจากกองทุน จะตองยินยอมใหสํานักงาน
ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานตามที่ไดรับเงินจากกองทุน หรือใหเจาหนาที่เขาตรวจเอกสารเกี่ยวกับบัญชี
ทะเบียนและหลักฐานอื่น ๆ ตลอดจนสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของไดดวย
ขอ ๑๖ ใหปลัดกระทรวง หรือผูที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย เปนผูมีอํานาจสั่งจายเงินกองทุน
ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน
หมวด ๔
รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน
ขอ ๑๗ ใหสํานักงานจัดทํารายงานสถานะการเงินตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
แลวรายงานตอคณะกรรมการบริหารกองทุนภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันสิ้นปงบประมาณ
ขอ ๑๘ ใหสํานักงานรวบรวมงบการเงินประจําปและรายละเอียดประกอบของเงินกองทุน
เพื่อจัดทํางบการเงินกองทุนในภาพรวม สงใหหนวยตรวจสอบภายใน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยตรวจสอบกอนสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ ภายในเกาสิบวัน
นับตั้งแตวันสิ้นปงบประมาณ
ขอ ๑๙ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
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ขอ ๒๐ วิธีการปฏิบัติอื่นใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ใหสํานักงานปฏิบัติตามระเบียบราชการ
โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สรอรรถ กลิ่นประทุม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ประธานกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ

