
  หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง 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  
การรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน  และการจัดการกองทุนผูสูงอายุ   
พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  

คนพิการ  และผูสูงอายุ  เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติตลอดจนกําหนด
แบบเอกสารตาง  ๆ  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวด  ๑ 
ขอความทั่วไป 

 
 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ผูสูงอายุ”  หมายความวา  บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 
 “กองทุน”  หมายความวา  กองทุนผูสูงอายุ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ 
“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ 



  หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  
เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ 

“สํานักงาน”  หมายความวา   สํานักงานสงเสร ิมสวัสดิภาพและพิทักษเด ็ก   เยาวชน  
ผูดอยโอกาส คนพิการ  และผูสูงอายุ  และใหหมายความรวมถึงสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด                               

                      
หมวด  ๒ 

การบริหารกองทุนผูสูงอายุ 
 

 

ขอ ๕ กองทุนมีวัตถุประสงค  เพ่ือเปนทุนใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง  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  เพ่ือการคุมครอง  การสงเสริม  และการสนับสนุนผูสูงอายุ

ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 (๓) รายงานสถานะการเงิน  และการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 
 



  หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมวด  ๓ 
การรับเงิน  การจายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน 

 
 

ขอ ๘ ใหเปดบัญชีกองทุนไวท่ีกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง หรือสํานักงานคลังจังหวัด
แลวแตกรณี  เรียกวา  “บัญชีกองทุนผูสูงอายุ” 

ขอ ๙ เพ่ือความคลองตัวในการบริหารงานกองทุนและมีความจําเปน  กองทุนสามารถเปดบัญชี
เงินฝากไว  ณ  ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  ชื่อบัญชีเดียวกันกับขอ  ๘  
เพ่ือใชจายตามแผนงานประจําปได  หรือภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง   

ขอ ๑๐ เงินที่จะเขาบัญชีกองทุนผูสูงอายุ  ไดแก 
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 
(๒) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 
(๔) เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือท่ีกองทุนไดรับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น  
(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
ขอ ๑๑ ใหกองทุนผูสูงอายุรับเงินตามขอ  ๑๐  (๑)  และ  (๒)  นําฝากเขาบัญชีกองทุนผูสูงอายุ  

กรมบัญชีกลาง 
ขอ ๑๒ เงินที่ไดรับตามขอ  ๑๐  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ในสวนกลางใหนําสงเขาบัญชีกองทุน

ผูสูงอายุท่ีเปดไว  ณ  ธนาคารในสวนกลางตามขอ  ๙  ภายในสามวันทําการ  นับแตวันที่ไดรับเงิน   
หากไดรับเงินในวันเดียวเกินกวาหนึ่งหมื่นบาท  ใหนําฝากธนาคารในวันรุงขึ้นนับจากวันที่ไดรับเงิน  

ในสวนภูมิภาคใหนําสงเขาบัญชีกองทุนผูสูงอายุท่ีเปดไว  ณ  ธนาคารตามวรรคหนึ่ง  ภายใน
สามวันทําการนับแตวันที่ไดรับเงิน  ถาวันใดไดรับเงินเกินกวาหนึ่งหมื่นบาทใหนําสงโดยดวนอยางชา
ในวันทําการรุงขึ้น  หรือใหนําสงสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  
คนพิการ  และผูสูงอายุภายในระยะเวลาเชนเดียวกัน  เพ่ือนําเขาบัญชีกองทุนผูสูงอายุท่ีฝากไวท่ีธนาคาร
ตอไป 

ขอ ๑๓ เงินและดอกผลที่กองทุนไดรับไมตองนําสงกระทรวงการคลัง  เปนรายไดแผนดิน 



  หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๑๔ การใชจายกองทุนใหใชจายภายใตวัตถุประสงคขอ  ๕  โดยใหใชจายตามรายการ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) จายเปนเงินสนับสนุนแผนงาน  และโครงการในการสงเสริมการพัฒนาตนเอง  ท้ังทางดาน
การศึกษา สังคม ศาสนา  ขอมูลขาวสาร  อาชีพ  การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  การสงเสริม
บทบาทอาสาสมัคร  การรวมกลุมในลักษณะเครือขายชุมชน 

(๒) จายเปนเงินชวยเหลือผูสูงอายุท่ีไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม  หรือถูกแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย  หรือถูกทอดทิ้ง  รวมท้ังประสบปญหาความเดือดรอนเรื่องที่พัก  
อาหาร  หรือเครื่องนุงหม  เปนตน 

(๓) จายเปนเงินกูใหผูสูงอายุไดกูยืมเงินเพื่อเปนทุนประกอบอาชีพ  
(๔) จายเปนเงินอุดหนุนองคกรที่ดําเนินการเกี่ยวกับการใหคําแนะนําปรึกษา หรือดําเนินการ

อื่นที่เกี่ยวของในทางคดี  รวมทั้งการแกไขปญหาครอบครัว 
(๕) จายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ  เชน  การบริหารกองทุน   

การจัดหาผลประโยชน  การติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน 
(๖) จายเปนคาใชจายในเรื่องอื่น  ๆ  เพ่ือการคุมครอง  สงเสริม  และสนับสนุนตามที่

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 



  หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมวด  ๔ 
การจัดหาผลประโยชนของกองทุน 

 

 

ขอ ๑๙ ใหนําเงินกองทุนไปหาผลประโยชนไดดังนี้ 
(๑) ฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
(๓) ซื้อตราสารการเงินอื่นตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ 
(๔) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 

หมวด  ๕ 
การจัดการกองทุน 

 

 

ขอ ๒๐ การบัญชีใหจัดทําตามหลักบัญชีคู  เกณฑคงคาง  ตามหลักการและนโยบายบัญชี
สําหรับหนวยงานภาครัฐ  ผังบัญชีมาตรฐานและมาตรฐานรายงานการเงินสําหรับหนวยงานภาครัฐ 
ท่ีกระทรวงการคลังประกาศกําหนด 

การปดบัญชีใหกระทําปละครั้ง  โดยถือปงบประมาณเปนรอบปบัญชี  และใหจัดทํางบการเงิน  
พรอมทั้งรายละเอียดประกอบสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจสอบและรับรองภายในเกาสิบ
วันนับตั้งแตวันสิ้นปงบประมาณ  เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองแลว  ใหสงสําเนา
การเงินดังกลาวใหกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณทราบตอไป 

ขอ ๒๑ ใหสํานักงานเปนหนวยงานจัดทํารายงานรับจายเงินและยอดคงเหลือของกองทุน
เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน  และสงสําเนากรมบญัชีกลางปละหนึ่งครั้ง 

ขอ ๒๒ ใหสํานักงานจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดีและใหหนวยงานตรวจสอบภายใน
ของสํานักงาน  ดําเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินการบัญชี  และการพัสดุ  พรอมขอเสนอแนะและปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองทุนตามระเบียบนี้  แลวรายงานตอคณะกรรมการอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ปุระชัย  เปยมสมบูรณ 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ 




