
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ 

เร่ือง  หลักเกณฑ  และเงื่อนไขอื่นท่ีใหการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผูสงูอาย ุ
 
 
อาศัยอํานาจตามขอ  ๖  ของระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ วาดวยการ 

พิจารณาอนุมัติการจายเงิน  การจัดทํารายงานสถานะการเงิน  และการบริหารกองทุนผูสูงอายุ พ.ศ.  
๒๕๔๘  ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖  คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ   จึงออกประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขอื่นที่ใหการ
สนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผูสูงอายุไว  ดังตอไปนี้ 
  

 ขอ  ๑   ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ  เร่ือง
หลักเกณฑ  และเงื่อนไขอื่นที่ใหการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผูสูงอายุ” 
 

ขอ  ๒  ในประกาศนี้ 
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนผูสูงอายุ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ 
“หนวยงานภาครัฐ”   หมายความวา   กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่ 

เรียกชื่ออยางอื่น ซ่ึงมีฐานะเปนกรม ราชการบริหารสวนภูมิภาค  ราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ  
หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่ดําเนินการตามวัตถุประสงค และกิจกรรมเกี่ยวกับการคุมครอง  การสงเสริม  และ
การสนับสนุนผูสูงอายุ 

“องคกรภาคเอกชน” หมายความวา  องคกรที่มิใชของสวนราชการหรือหนวยงานอืน่ 
ของรัฐ และเปนองคกรที่ดําเนินการตามวัตถุประสงค และกิจกรรมเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม  และ
การสนับสนุนผูสูงอายุ 

“องคกรของผูสูงอายุ”   หมายความวา   องคกรที่ผูสูงอายุรวมตัวกันดําเนินการตาม 
วัตถุประสงค และกิจกรรมเกี่ยวกับการคุมครอง  การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ 

 “ผูสูงอายุที่ขอกูยืมเงินทนุประกอบอาชพี”  หมายความวา  ผูซ่ึงมีอายุเกนิหกสิบปขึ้นไป 
และมีสัญชาติไทยที่ประสบปญหาความเดือดรอนดานเงินทุนประกอบอาชีพ โดยไมไดรับความชวยเหลือ
จากแหลงทุนอื่น หรือไดรับแตไมเพียงพอ 

“ผูอํานวยการ”   หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษ 
เด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ 



ขอ  ๓   คุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน มีดังนี้ 
(๑)  กรณีเปนหนวยงานภาครัฐ 
     (ก)  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการคุมครอง  การสงเสริม  และการสนับสนุนผูสูงอายุ 

 (ข)  ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี  เร่ือง  กําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.  
๒๕๔๖  หรือมีหนาที่ดําเนินการในการคุมครอง  การสงเสริม  และการสนับสนุนผูสูงอายุตามประกาศ
กระทรวงที่เกี่ยวของ  หรือมีหนาที่ตามกฎหมายในการสงเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับผูสูงอายุ 
 (๒)  กรณีองคกรภาคเอกชนหรือองคกรของผูสูงอายุที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
หรือไดรับการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
  (ก)  จะตองดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการคุมครอง  การสงเสริม  และการสนับสนุนผูสูงอายุ
ตอเนื่องจนถึงวันยื่นคําขอไมนอยกวาหกเดือน 

       (ข)  มีสํานักงานใหญตัง้อยูในทองทีท่ี่จะยืน่คําขอไมนอยกวาหกเดือน 
  (ค)  มีบุคลากร  หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจํา หรือมีที่ปรึกษาที่มี 

ความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุ 
 (ง)  มีผลการดําเนินงานเปนที่ยอมรับและเปนประโยชนตอผูสูงอายุ 

  (จ)  มีระบบการบริหารงานรวมทั้งระบบการเงินการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ 
 (๓)  กรณีองคกรภาคเอกชนหรือองคกรของผูสูงอายุที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือไม

ไดรับการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
 (ก)  จะตองดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการคุมครอง  การสงเสริม และการสนับสนุน

ผูสูงอายุตอเนื่องจนถึงวันยื่นคําขอไมนอยกวาหนึ่งป 
  (ข)  มีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ  หรือองคกรภาคเอกชนหรือองคกรของ
ผูสูงอายุที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล  หรือองคกรสาธารณประโยชนรับรองวาเปนองคกรที่มีผลงานเกี่ยวของ
กับการคุมครอง  การสงเสริม  และการสนับสนุนผูสูงอายุ 

  (ค)  มีสํานักงานใหญตั้งอยูในทองที่ที่จะยื่นคําขอไมนอยกวาหนึ่งป 
       (ง)  มีบุคลากร หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจํา  หรือมีทีป่รึกษาที่ม ี

ความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุ 
  (จ)  มีผลการดําเนินงานเปนที่ยอมรับและเปนประโยชนตอผูสูงอายุ 
   (ฉ)  มีระบบการบริหารงานรวมทั้งระบบการเงินการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ 
 (๔)  กรณีผูสูงอายุขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ  ตองมีคุณสมบัติและมีบุคคลที่นาเชื่อถือ
ตามที่ผูอํานวยการกําหนดค้ําประกัน   
 



  ขอ ๔   ลักษณะโครงการที่จะไดรับการพิจารณาอนุมัติจายเงินจากกองทุนตองเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี ้

 (๑)  โครงการที่มีวัตถุประสงคและกระบวนการในการดําเนินงานชัดเจน  มีผลตอ 
การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ หรือการดําเนินงานของกองทุน 
 (๒)  โครงการที่สรางการมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงานหรือประชาชนเกี่ยวกับการ
คุมครอง  การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ  

(๓)  โครงการของหนวยงานภาครัฐ  ควรเปนโครงการใหมและเรงดวนที่ไมได 
ตั้งงบประมาณรองรับ  และไมเปนโครงการตอเนื่อง 

(๔) กรณีโครงการขององคกรภาคเอกชนหรือองคกรของผูสูงอายุที่ไมไดรับ 
การสนับสนุนงบประมาณจากสวนราชการ และแหลงทุนอื่น ๆ  เวนแตกรณีไดรับแตไมเพียงพอ 
   (๕)  โครงการลักษณะอื่นๆที่คณะกรรมการผู สูงอายุแหงชาติหรือคณะกรรมการ
เห็นสมควรใหการสนับสนุน   
 

ขอ ๕  รายการคาใชจาย และวงเงินทีก่องทนุใหการสนับสนุนใหเปนไปตามอัตรา 
รายการและวงเงิน  ดังนี ้
 (๑)  จายเปนเงินสนับสนุนเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการดําเนินการตาม 
แผนงาน  และโครงการในการสงเสริมการพัฒนาตนเองทั้งทางดานการศึกษา  สุขภาพ  สังคม  ศาสนา  
ขอมูลสารสนเทศ  ขาวสาร   อาชีพ  การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม   การสงเสริมบทบาทอาสาสมัคร การ
รวมกลุมในลกัษณะเครือขายชุมชน  เชน                            
   (ก)  การสงเสริมการศึกษาและขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนสําหรับผูสูงอายุ  โดยการ
ผลิตและเผยแพรขอมูลความรูและขาวสาร  รวมทั้งการเชิญผูที่มีความรูและประสบการณในดานตาง ๆ  มา
เปนวิทยากรในการอบรม  บรรยาย  อภิปราย  การสาธิต  เพื่อสรางความรูและเพิ่มทักษะดานตาง ๆ  ใหกับ
ผูสูงอายุ   และใหผูสูงอายุรูเทาทันตอสถานการณความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมปจจุบัน 
   (ข)  การสงเสริมการจัดตั้งและพัฒนาระบบเฝาระวังเกื้อกูล  และดูแลผูสูงอายุโดย
ชุมชน  
   (ค)  การรณรงคและเสริมสรางความตระหนักเพื่อใหบุตรหลานไดแสดงความกตัญู
กตเวทีตอผูสูงอายุในครอบครัวและชุมชน   และเปนการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย  
    (ง)  การสงเสริมกลุมกิจกรรมของผูสูงอายุ เพื่อเสริมสรางสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ  โดยสงเสริมใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ มีโอกาสรวมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  
การออกกําลังกาย  บริการตรวจสุขภาพ  บริการดานการฟนฟูสมรรถภาพ  การนวดแผนไทย และการสงเสริมการ
ปองกันและการดูแลสุขภาพตนเอง 
    (จ)  การสงเสริม และพัฒนาการดําเนินงานศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ 



    (ฉ)  การสงเสริมการมีสวนรวมในสังคม  ดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุ
เขามาเปนอาสาสมัครและรวมบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยรวม  และการเผยแพรความรู  ภูมิ
ปญญา  และประสบการณของผูสูงอายุใหกับชุมชน 
  (ช)  การฝกอาชีพ  เปนการสรางโอกาสใหผูสูงอายุไดรับการพัฒนาทักษะดานอาชีพ
และมีรายได  โดยมีการรวมกลุมจัดทํากิจกรรม   เชน งานเกษตรกรรม  งานประดิษฐสําหรับผูสูงอายุเปนการ
สงเสริมใหผูสูงอายุไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน  และมีรายไดเสริม  การจัดหาตลาดจําหนายผลิตภัณฑ  
  (ซ)  การสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งหรือการพัฒนาเครือขายในการดูแลผูสูงอายุใน
ชุมชน  การสงเสริมบทบาทอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บานหรือชุมชน   เพื่อใหผูสูงอายุที่มีปญหาการ
ชวยเหลือตนเองไดรับการดูแลเบื้องตน  และเปนการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ครอบครัวและชุมชน   
   (ฌ)  การสงเสริมสนับสนุนเครือขายองคกรชมรม  ศูนยผูสูงอายุ โดยการจัดประชุม  
สัมมนา   การสนับสนุนกิจกรรมการสรางความเขมแข็งใหแกผูนําองคกรของผูสูงอายุและเครอืขาย    
   (ญ)  การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ 

     (ฎ)  การจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุในที่สาธารณะ  
(๒)  จายเปนเงินชวยเหลือผูสูงอายุที่ไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือ 

ถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย  หรือถูกทอดทิ้ง  รวมทั้งประสบปญหาความเดือดรอนเรื่องที่
พัก อาหาร หรือเครื่องนุงหม  เชน  

(ก) การอุปการะผูสูงอายุในรูปแบบสถานสงเคราะหหรือศูนยบริการผูสูงอายุ  
(ข) การสรางหรือปรับปรุงที่อยูอาศัยผูสูงอายุที่ประสบปญหาความเดือดรอน 

เร่ืองที่พักในชุมชน  เปนการใหความชวยเหลือในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ  เพื่อการซอมแซม  ปรับปรุงที่พัก
อาศัยของผู สูงอายุกลุมผูดอยโอกาสในชุมชน   เพื่อชวยใหผู สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตที่ดี อยูใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัย   รายละไมเกิน  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 (ค)  การชวยเหลือผูสูงอายุประสบปญหาความเดือดรอนเรื่องอาหาร หรือ 
เครื่องนุงหม โดยชวยเปนเงินหรือส่ิงของ  รายละไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท  ชวยไดไมเกิน ๓ คร้ังตอหนึ่ง
ปงบประมาณ 

 (๓)  จายเปนเงินกูใหผูสูงอายุไดกูยืมเงิน  เพื่อเปนทุนประกอบอาชีพโดยใหกูยืมเปน
รายบุคคลไดคนละไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท หรือกูยืมเปนรายกลุม ๆ ละไมนอยกวา ๕ คน ไดกลุมละไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐  บาท  และใหชําระคืนเปนรายงวด ภายในระยะเวลาไมเกิน  ๓  ป  โดยไมคิดดอกเบี้ย   ทั้งนี้ ผูขอ
กูยืมเงินตองไมไดรับความชวยเหลือจากแหลงทุนอื่น หรือไดรับแตไมเพียงพอ 
 (๔)  จายเปนเงินอุดหนุนองคกรที่ดําเนินการเกี่ยวกับการใหคําแนะนําปรึกษา หรือ
ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางคดี  รวมทั้งการแกไขปญหาครอบครัว โดยการชวยเหลือเปนคาฤชาธรรม
เนียมศาล และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนเกี่ยวกับการดําเนินคดี ทั้งนี้ ใหขออนุมัติจากคณะกรรมการเปนรายคดี
ไป 



 (๕)  จายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน เชน การบริหารกองทุน การจัดหา
ผลประโยชน การติดตามประเมินผลและตรวจสอบ การดําเนินงานของกองทุนตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

(๖) จายเปนคาใชจายในเรื่องอื่น ๆ  เพื่อการคุมครอง  การสงเสริม  และการสนับสนุน 
ผูสูงอายุ  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรแลวเสนอคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติใหความ
เห็นชอบตอไป 
 ทั้งนี้  วงเงินและรายการคาใชจายตาม (๑) ถึง (๔) ใหเปนไปตามประกาศกําหนดวงเงินและ
รายการคาใชจาย   หากไมมีวงเงินและรายการคาใชจายที่ประกาศไว  ใหนําอัตราและรายการตามระเบียบ
ของทางราชการมาดําเนินงาน  

ในกรณีที่อัตราวงเงินและรายการที่กําหนดไวตาม (๑) ถึง (๖) ไมสามารถใชดําเนินงาน 
ไดอยางเพียงพอกับความจําเปน ใหนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาเปนกรณีไป 
 

ขอ  ๖   กรอบวงเงินโครงการ ประกอบดวย 
 (๑)  โครงการขนาดเลก็  หมายถึง โครงการทีข่อสนับสนุนในวงเงินไมเกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  
     (๒)  โครงการขนาดกลาง  หมายถึง โครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ ถึง 
๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓)  โครงการขนาดใหญ  หมายถึง  โครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงนิเกนิ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้ไป 
  
 
      ขอ ๗   การเสนอโครงการ  หรือคําขอกูยืมเงิน หรือคําขอสนับสนุนเปนรายบุคคล  
หรือรายกลุมใหเปนไปตามแบบเอกสารที่ผูอํานวยการกําหนด  
 

ขอ ๘   การยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 
(๑) กรณีผูมีภูมิลําเนาหรือที่ตั้งของสํานักงานอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นตอ 

สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ  สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส  คน
พิการ  และผูสูงอายุ  
 (๒)  กรณีผูมีภูมิลําเนาหรือที่ตั้งของสํานักงานอยูในสวนภูมิภาค  ใหยื่นตอสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  
  ใหสํานักงานตามวรรคหนึ่ง  ทําหนาที่ตรวจสอบและวิเคราะหความเปนไปไดของ 
โครงการ  หรือความจําเปนและเหมาะสมของคําขอเปนรายบุคคลหรือรายกลุม  พรอมทั้งเสนอความคิดเห็น
ประกอบการพิจารณาตอคณะกรรมการดวย   
 



ขอ  ๙   การรายงาน  และการติดตามผลใหเปนไปตามแบบที่ผูอํานวยการกําหนด 
 
                                                  ประกาศ  ณ วนัที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 
 
    
   

 
 
 
 
 
 
 

(นายวัลลภ  พลอยทับทิม) 
ปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย 

ประธานกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอาย ุ


