
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
ว่าด้วยการบริหารกองทุน การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน 

และรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และมติคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๔๗ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยการ
บริหารกองทุน การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน และรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รักษาการ

ตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป 

   
 

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนคุ้มครองเด็ก 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน

คุ้มครองเด็ก 
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก

ประจํากรุงเทพมหานครและประจําจังหวัด 
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
“สํานักงาน” หมายความว่า กองบริหารกองทุน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์และให้หมายความรวมถึง หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดหรือสํานักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๓๕ ง/หน้า ๔๗/๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมวด ๒ 
การบริหารกองทุน 
   

 
ข้อ ๕  คณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการแต่งต้ังไม่เกินสาม
คน ในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการเด็กอย่างน้อยหนึ่งคน 
เป็นกรรมการ และให้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
ข้อ ๖  คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
(๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริม

ความประพฤติเด็กรวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก ตามระเบียบเก่ียวกับกองทุน
คุ้มครองเด็กหรือตามคําสั่งศาล 

(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบนี้ 
 
ข้อ ๗  ให้สํานักงานมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําประมาณการรายจ่ายประจําปี เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน

พิจารณา 
(๒) ตรวจสอบและวิเคราะห์คําขอรับการสนับสนุนกองทุนก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(๓) รวบรวมและเก็บรักษาหลักฐานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อการ

ตรวจสอบ 
(๔) จัดทําทะเบียนหน่วยงาน หรือองค์กร หรือบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนจาก

กองทุนเพื่อควบคุม กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินของกองทุน 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
(๖) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
 

หมวด ๓ 
การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน 

   
 

ข้อ ๘  ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชน ที่ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ และ

กิจการ เพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและ
ครอบครัวอุปถัมภ์ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) เป็นบุคคล หรือครอบครัว หรือครอบครัวอุปถัมภ์ที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กที่พึงได้รับ
การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ 

 
ข้อ ๙  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาคําขอรับการสนับสนุนซึ่งสํานักงาน

ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์แล้วโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิ

ภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๒) กรณีเป็นโครงการของหน่วยงานภาครัฐต้องเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่หรือเป็น
โครงการที่ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 

(๓) กรณีเป็นโครงการขององค์กรภาคเอกชนต้องไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากส่วนราชการและแหล่งทุนอื่น ๆ 

(๔) กรณีเป็นบุคคล ครอบครัวหรือครอบครัวอุปถัมภ์ ต้องเป็นผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนและไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งทุนอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 

 
ข้อ ๑๐  วงเงินและรายการที่ให้สนับสนุนจะพิจารณาตามความจําเป็นและ

เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนด 
 
ข้อ ๑๑  เพื่อให้ได้รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริหาร

กองทุนหรือสํานักงานอาจให้ผู้แทนหน่วยงาน หรือองค์กร หรือบุคคลที่เสนอขอรับการสนับสนุนหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด หรือแสดงหลักฐานเพิ่มเติม หรือจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงยังสํานักงานหรือสถานที่ดําเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กร หรือบุคคลที่เสนอขอรับการ
สนับสนุน 

 
ข้อ ๑๒  การยื่นขอรับการสนับสนุนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนต่อสํานัก

สวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร หรือที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในส่วนภูมิภาค ให้ย่ืนต่อ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน 

 
ข้อ ๑๓  ให้สํานักงานแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ขอรับการสนับสนุนทราบ ภายในสามสิบ

วันนับแต่วันที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ 
 
ข้อ ๑๔  หน่วยงานหรือองค์กร หรือบุคคลที่ได้รับเงินจากกองทุนต้องรายงานผลการ

ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากกองทุนตามแบบที่ปลัดกระทรวงกําหนด 
หน่วยงานหรือองค์กร หรือบุคคลที่มิได้ดําเนินการหรือดําเนินการไม่เป็นไปตาม

แผนการใช้จ่าย ให้ปลัดกระทรวง หรือผู้ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย ระงับการจ่ายเงินงวดต่อไปไว้ก่อน 
แล้วดําเนินการตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อดําเนินการต่อไป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๑๕  หน่วยงานหรือองค์กร หรือบุคคล ที่ได้รับเงินจากกองทุน จะต้องยินยอมให้
สํานักงานตรวจเยี่ยมการดําเนินงานตามที่ได้รับเงินจากกองทุน หรือให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเอกสาร
เกี่ยวกับบัญชีทะเบียนและหลักฐานอื่น ๆ ตลอดจนสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ด้วย 

 
ข้อ ๑๖  ให้ปลัดกระทรวง หรือผู้ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจสั่งจ่าย

เงินกองทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน 
 

หมวด ๔ 
รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน 

   
 

ข้อ ๑๗  ให้สํานักงานจัดทํารายงานสถานะการเงินตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนกําหนด แล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนภายในสามสิบวันนับต้ังแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ 

 
ข้อ ๑๘  ให้สํานักงานรวบรวมงบการเงินประจําปีและรายละเอียดประกอบของ

เงินกองทุน เพื่อจัดทํางบการเงินกองทุนในภาพรวม ส่งให้หน่วยตรวจสอบภายใน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรวจสอบก่อนส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ 
ภายในเก้าสิบวันนับต้ังแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

 
ข้อ ๑๙  การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามอํานาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
 
ข้อ ๒๐  วิธีการปฏิบัติอ่ืนใดที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ให้สํานักงานปฏิบัติตาม

ระเบียบราชการโดยอนุโลม 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สรอรรถ  กลิ่นประทุม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ประธานกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 

 
 
 
 
 

คุณากร/ผู้จัดทาํ 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ 


