
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 

ว่าด้วยการบริหารกองทุน การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน 

และรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก 

พ.ศ. 2548 

 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ .ศ. 2546 และมติ

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2547 วันที่ 10 พฤษภาคม 2547 จึงวางระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
  

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุน 
การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน และรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2548” 

  
ข้อ 21 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
ข้อ 3  ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
  

หมวด 1 

ข้อความทั่วไป 

 

  
ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนคุ้มครองเด็ก 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กประจ า
กรุงเทพมหานครและประจ าจังหวัด 

“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122/ตอนพิเศษ 35 ง/หน้า 47/26 เมษายน 2548 



“ส านักงาน” หมายความว่า กองบริหารกองทุน ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์และให้หมายความรวมถึง หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือ
ส านักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 

 

หมวด 2 

การบริหารกองทุน 

 

 

ข้อ 5  คณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนส านัก
งบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งไม่เกินสามคน ในจ านวนนี้ต้องเป็น
ผู้แทนจากภาคเอกชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการเด็กอย่างน้อยหนึ่งคน เป็นกรรมการ และให้รอง
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

  
ข้อ 6  คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
(2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพ่ือการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความ

ประพฤติเด็กรวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก ตามระเบียบเกี่ยวกับกองทุนคุ้มครองเด็กหรือตาม
ค าสั่งศาล 

(3) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบนี้ 
  
ข้อ 7  ให้ส านักงานมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท าประมาณการรายจ่ายประจ าปี เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา 

(2) ตรวจสอบและวิเคราะห์ค าขอรับการสนับสนุนกองทุนก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

(3) รวบรวมและเก็บรักษาหลักฐานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุน เพ่ือการตรวจสอบ 

(4) จัดท าทะเบียนหน่วยงาน หรือองค์กร หรือบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือควบคุม 
ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินของกองทุน 

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
(6) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 

  



หมวด 3 

การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน 

 

  
ข้อ 8  ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชน ที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ และกิจการ เพ่ือการ

สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ 
(2) เป็นบุคคล หรือครอบครัว หรือครอบครัวอุปถัมภ์ที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กที่พึงได้รับการ

สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ 

  
ข้อ 9  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาค าขอรับการสนับสนุนซึ่งส านักงานได้ตรวจสอบ

และวิเคราะห์แล้วโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและ

ส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 

(2) กรณีเป็นโครงการของหน่วยงานภาครัฐต้องเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่หรือเป็นโครงการที่ไม่
สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 

(3) กรณีเป็นโครงการขององค์กรภาคเอกชนต้องไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วน
ราชการและแหล่งทุนอื่น ๆ 

(4) กรณีเป็นบุคคล ครอบครัวหรือครอบครัวอุปถัมภ์ ต้องเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
และไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งทุนอ่ืน หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 

  
ข้อ 10  วงเงินและรายการที่ให้สนับสนุนจะพิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสมตาม

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศก าหนด 

  
ข้อ 11  เพ่ือให้ได้รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริหารกองทุนหรือ

ส านักงานอาจให้ผู้แทนหน่วยงาน หรือองค์กร หรือบุคคลที่เสนอขอรับการสนับสนุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจง
รายละเอียด หรือแสดงหลักฐานเพ่ิมเติม หรือจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงยังส านักงานหรือสถานที่
ด าเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กร หรือบุคคลที่เสนอขอรับการสนับสนุน 

  



ข้อ 12  การยื่นขอรับการสนับสนุนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อส านักสวัสดิการสังคม
กรุงเทพมหานคร หรือที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นต่อส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน 

  
ข้อ 13  ให้ส านักงานแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ขอรับการสนับสนุนทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับการพิจารณาอนุมัต ิ

  
ข้อ 14  หน่วยงานหรือองค์กร หรือบุคคลที่ได้รับเงินจากกองทุนต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน

และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากกองทุนตามแบบที่ปลัดกระทรวงก าหนด 

หน่วยงานหรือองค์กร หรือบุคคลที่มิได้ด าเนินการหรือด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย 
ให้ปลัดกระทรวง หรือผู้ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย ระงับการจ่ายเงินงวดต่อไปไว้ก่อน แล้วด าเนินการตรวจสอบ 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  
ข้อ 15  หน่วยงานหรือองค์กร หรือบุคคล ที่ได้รับเงินจากกองทุน จะต้องยินยอมให้ส านักงาน

ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานตามที่ได้รับเงินจากกองทุน หรือให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทะเบียนและ
หลักฐานอื่น ๆ ตลอดจนสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องได้ด้วย 

  
ข้อ 16  ให้ปลัดกระทรวง หรือผู้ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินกองทุน

ตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน 

  
หมวด 4 

รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน 

 

  
ข้อ 17  ให้ส านักงานจัดท ารายงานสถานะการเงินตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 

แล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

  
ข้อ 18  ให้ส านักงานรวบรวมงบการเงินประจ าปีและรายละเอียดประกอบของเงินกองทุน เพ่ือ

จัดท างบการเงินกองทุนในภาพรวม ส่งให้หน่วยตรวจสอบภายใน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ตรวจสอบก่อนส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

  



ข้อ 19  การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  
ข้อ 20  วิธีการปฏิบัติอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ส านักงานปฏิบัติตามระเบียบราชการ

โดยอนุโลม 

  
  

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2548 

สรอรรถ  กลิ่นประทุม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ประธานกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 

  
  

 

 

 


