คู่มือการปฏิบัติงาน
กองทุนคุ้มครองเด็ก

กองบริหารกองทุน
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส่วนที่ 1
ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนคุ้มครองเด็ก
1. วัตถุประสงค์
กองทุนคุ้มครองเด็ก จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็ น ทุน ใช้จ่ ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัส ดิภาพ และส่ งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัว และ
ครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก

2. โครงสร้างการบริหารจัดการกองทุน
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กแห่งชาติ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

คณะกรรมการบริหารกองทุน

คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
กรุงเทพมหานคร / จังหวัด
คณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก
คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนคุ้มครองเด็ก
- กรุงเทพมหานคร
- จังหวัด 76 จังหวัด

ส่วนกลาง
กองบริหารกองทุน

ส่วนภูมภิ าค (แล้วแต่กรณี)
สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด

หน่วยดาเนินงานกองทุน

สานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร

3. กลไกการบริหารจัดการของกองทุนคุ้มครองเด็ก
(1) คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อัยการ
สูงสุด ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรม
สุขภาพจิต อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้อานวยการสานักงานส่ งเสริมสวัสดิภาพและ
พิ ทั ก ษ์ เ ด็ ก เยาวชน ผู้ ด้ อ ยโอกาส คนพิ ก าร และผู้ สู ง อายุ เป็ น กรรมการ และกรรมกา รผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ใน
การงานที่ทาในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ ไม่น้อยกว่าเจ็ดปีวิชาชีพละสองคน โดย
จะต้องมีผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่ งคน และแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ซึ่งมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ในด้านสวัสดิการเด็กมาไม่น้อยกว่าเจ็ดปีอีกสองคน โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ซึ่งลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็น
สตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม และคณะกรรมการจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ โดยมีอานาจและหน้าที่เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
นโยบาย แผนงาน งบประมาณและมาตรการในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติ
เด็กตามพระราชบั ญญัตินี้ , เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบั ติตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งวางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับ -จ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน, วางระเบียบในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก, วางหลักเกณฑ์ในการ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่, ให้คาปรึกษา แนะนา และปะสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่ งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งมีอานาจในการเข้าไป
ตรวจสอบใน 5 สถานตามพระราชบัญญัติ, ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดาเนินงานของคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด รวมทั้งให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาใน
กทม. และระดับจัง หวัด และดาเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษา
(2) คณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ผู้แทนสานัก
งบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติแต่งตั้งไม่เกินสามคน
ในจานวนนี้ต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการเด็กอย่างน้อยหนึ่งคน เป็นกรรมการ
และให้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการ
และเลขานุการ โดยมีอานาจหน้าที่บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
กาหนด พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้ง
ครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กตามระเบียบที่คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติกาหนดหรือตามคาสั่ง
ศาล และรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
(3) คณะกรรมการติด ตามและประเมินผลการดาเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ประกอบด้ว ย
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ ซึ่งมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการเงิน การสวัสดิการเด็ก และการประเมินผล และให้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่น คงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอานาจหน้าที่ติดตาม

ตรวจสอบ และประเมิน ผลการดาเนิ น งานของกองทุน รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการ รวมทั้งมีอานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใด
มาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล
(4) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก
ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานอนุกรรมการ หัวหน้า
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธานอนุกรรมการ ผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนจากองค์ก รภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอนุกรรมการ และให้ผู้อานวยการกอง
บริหารกองทุน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรองและพิจารณาให้
ความเห็ น ต่ อ โครงการที่ ขอรั บการสนั บ สนุ นจากกองทุ นคุ้ มครองเด็ ก เพื่ อประกอบการพิ จารณาของคณะ
กรรมการบริหารกองทุน
(5) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร/จังหวัด
- คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้อานวยการ
สานักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งผู้อานวยการสานักงานการสงเคราะห์สวัสดิภาพสังคมแต่งตั้งไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ และให้นักสังคม
สงเคราะห์ กลุ่ มงานสงเคราะห์ และพิทักษ์เด็ก ซึ่งผู้ อานวยการส านักงานการสงเคราะห์ และสวัส ดิภ าพสั งคม
มอบหมาย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
- คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด 76 จังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ และให้พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด* เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
* ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฏีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.2547 (มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 18 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป)
ซึ่ง คณะอนุ กรรมการบริ ห ารกองทุนคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร/จังหวัด มีอานาจหน้าที่
บริ ห ารกองทุน คุ้มครองเด็กในจั งหวัดให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศและหลั กเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินเพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่ งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้ง
ครอบครั ว ครอบครั ว อุ ป ถั ม ภ์ ข องเด็ก ในกรณี ค าขอเป็ น รายบุ ค คล และค าสั่ ง ศาลซึ่ ง เป็น ไปตามระเบี ย บ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วย การบริหารกองทุน การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน และรายงาน
สถานะการเงิน และการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2548 รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินเพื่อสนับสนุน
โครงการของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่ขอรับเงินสนับสนุน ไม่เกินโครงการละ150,000 บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน
2553 เห็นชอบให้ขยายกรอบวงเงินโครงการเพิ่ม จากเดิมจังหวัดละ 200,000 บาท เป็นจังหวัดละ 300,000
บาท โดยกาหนดให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด มีอานาจกลั่นกรองโครงการสูงสุดไม่เกิน

โครงการละ 150,000 บาท และพิจ ารณาอนุ มัติเ ปลี่ ย นแปลงรายละเอียดของโครงการที่ ได้ รับการอนุมั ติ
จากกองทุนคุ้มครองเด็กแล้ว รวมทั้งรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กในจังหวัดให้
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร/จังหวัด และคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อทราบ
หรือพิจารณาในทุกสองเดือน

4. กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
1. บุคคลเป้าหมาย แบ่งได้ดังนี้
1.1 เด็ก หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
ด้วยการสมรส ประกอบด้วย
ก. เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ (มาตรา 32) ได้แก่
1) เด็กเร่ร่อนหรือเด็กกาพร้า
2) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง
3) เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุผลใด ๆ เช่น ถูกจาคุก กักขัง
พิการ ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง ยากจน เป็นผู้เยาว์ หย่า ถูกทิ้งร้าง เป็นโรคจิต หรือโรคประสาท
4) เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบ
ต่อพัฒนาการทางร่างกายหรือจิตใจของเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล
5) เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทาหรือแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ถูกทารุณกรรมหรือตกอยู่ในภาวะอื่นใดอันอาจเป็นเหตุให้เด็กมีความประพฤติเสื่อมเสี ย
ในทางศีลธรรมอันดี หรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
6) เด็กพิการ
7) เด็กที่อยู่ในสภาพยากลาบาก
8) เด็กที่อยู่ในสภาพที่จาต้องได้รับการสงเคราะห์ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข. เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ (มาตรา 40) ได้แก่
1) เด็กที่ถูกทารุณกรรม
2) เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด
3) เด็ ก ที่ อ ยู่ ใ นสภาพที่ จ าต้ อ งได้ รั บ การคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
ค. นักเรียน นักศึกษาที่พึงได้รับการส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม
1.2 ครอบครัว หรือครอบครัวอุปถัมภ์ หมายถึง ผู้ซึ่งให้การอุป การะเลี้ยงดูเด็กที่ประสบ
ปั ญหาความเดือ ดร้ อนด้ านค่า ใช้ จ่ า ยในการสงเคราะห์ แ ละหรื อคุ้ม ครองสวั ส ดิ ภ าพเด็ก และไม่ไ ด้รั บความ
ช่วยเหลือจากแหล่งทุนอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
2. องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก ประกอบด้วย

2.1 หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมี
ฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ดาเนินการตามวัตถุประสงค์และกิจการเพื่อ
การสงเคราะห์ คุม้ ครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์
2.2 องค์กรภาคเอกชน หมายถึง องค์กรที่บุคคลรวมกันขึ้น เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์
และกิจการในการสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพ และการส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและ
ครอบครัวอุปถัมภ์

5. ลักษณะการใช้จ่ายเงินกองทุน
การใช้จ่ ายเงิน ของกองทุน ให้ จ่ ายภายใต้วัตถุป ระสงค์ของกองทุนเพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครอง
สวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมถึงครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก* ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัว หรือครอบครัวอุปถัมภ์ หรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยง
ดูเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ เนื่องจากประสบปัญหาสังคมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
อุปการะเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
* ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดวงเงินและรายการ

ที่ให้การสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550
(2) การดาเนิ นการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาของเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
เนื่องจากถูกทารุณกรรม หรือเสี่ยงต่อการกระทาผิด หรือที่อยู่ในสภาพที่จาต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่ในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
(3) การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กหรือการดาเนินการอื่น เพื่อประโยชน์ของเด็กโดยตรงในสถานรับ
เลี้ยงเด็ก สถานสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือหน่ว ยงานอื่นใด รวมทั้งการช่วยเหลือเด็กที่พ้นจากความ
ปกครองดู แลของสถานแรกรั บ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวั สดิ ภาพ และสถานพั ฒ นาและฟื้น ฟู ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงกาหนด
(4) การส่ งเสริมความประพฤติแก่นักเรียนและนักศึกษาให้เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและปลอดภัย โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว การให้คาปรึกษา
และการฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง
(5) การใช้จ่ายในการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนและการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลกองทุน
(6) การใช้จ่ายเงินเพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและการส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้ง
ครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กตามคาสั่งศาล
(7) การใช้จ่ายเงินในเรื่องอื่น ๆ เพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติ
ของเด็กตามที่คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติกาหนด

6. ประเภทการให้การสนับสนุน
(1) รายบุคคล คือ ครอบครัว ครอบครัวอุปถัมภ์ หรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเด็ก โดยต้องเป็นผู้
ประสบปัญหาความเดือดร้อน และไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งทุนอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

(2) รายโครงการ คือ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่ดาเนินการด้านเด็ก โดยกาหนด
เงื่อนไข ดังนี้
- หน่วยงานภาครัฐ ต้องเป็นหน่วยงานที่ดาเนินการตามวัตถุประสงค์และกิจการเพื่อการสงเคราะห์
คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ และโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนต้องเป็นโครงการริเริ่มใหม่ หรือเป็นโครงการที่ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติ
ได้ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
- องค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรที่บุคคลรวมกันขึ้นเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์และกิจการใน
การสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพ และการส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์
และต้องเป็นโครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ และแหล่งทุนอื่นๆ

7. ประเภทรายการค่าใช้จ่ายที่ให้การสนับสนุน
(ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดวงเงิ นและรายการที่ให้การสนับสนุน
จากกองทุนคุ้มครองเด็ก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550)

(1) รายบุคคล เช่น
1.1) ค่าเลี้ยงดู / ค่าอุปโภคบริโภค / ค่าพาหนะ
1.2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาสาหรับเด็ก (ระดับประถมศึกษา,
ระดับมัธยมศึกษา, ระดับอาชีวศึกษา )
1.3) ให้เงินทุนประกอบอาชีพ
1.4) ค่ารักษาพยาบาล / ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกายอุปกรณ์แก่เด็กพิการ
1.5) ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวเด็กไป 5 สถาน/ ค่าดาเนินงานของผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
1.6) ค่าตรวจ DNA สาหรับเด็กไร้สถานะบุคคล
(2) รายโครงการ เช่น
2.1) เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด หรือท้องถิ่น
2.2) เป็นโครงการที่เกิดการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงาน
ในภาพรวมของจังหวัด (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน)
2.3) เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาในพื้นที่ ,หรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น
หรือจัดทาโครงการตามข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น งานวิจัย, สรุปสภาวการณ์
ปัญหาของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ (สาธารณสุข, แรงงานจังหวัด ฯลฯ)
2.4) เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของชุมชน (ต้องแสดงให้เห็นถึงการระดมความคิดเห็น
เช่น การจัดเวทีประชาคม, เปิดเวทีระดมความคิดเห็นในระดับพื้นที่/ชุมชน เป็นต้น)
2.5) เป็นโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก, พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่
2.6) เป็นโครงการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวให้สามารถดูแลบุตร

8. รายการค่าใช้จ่ายที่ไม่อาจได้รับการสนับสนุน
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อแสวงหากาไรโดยทั่วไป รวมทั้งหากาไรจากเด็กและครอบครัว
ของเด็ก
(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการที่มีวัตถุประสงค์ หรือกระบวนการในการดาเนินงานไม่ชัดเจนหรือไม่มี
เอกสาร หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กาหนด

(3) ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการที่ มี แ นวปฏิ บั ติ โ ดยไม่ พ ยายามสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค คลหรื อ
หน่วยงาน หรือประชาชน นอกจากผู้ที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง
(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการลักษณะอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจะพิจารณาประกาศ
กาหนดเป็นคราว ๆ ไป

ส่วนที่ 2
ขั้นตอนและวิธีปฏิบตั ิในการสนับสนุนแก่เด็ก ครอบครัว
ครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
1. กลุ่มเป้าหมายในขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนคุ้มครองเด็ก
1.1 ครอบครัว ครอบครัวอุปถัมภ์ หรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
ในเรื่ องต่างๆ เช่น ค่าอุป การะเลี้ ย งดู ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ค่ากายอุปกรณ์เด็กพิการ
เงินทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น
1.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม
มาตรา 24 ได้รับแจ้งจากบุคคลตามมาตรา 29 หรือได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
คุ้มครองเด็ก เพื่อให้การสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ

2. การยื่นเรื่องขอรับการสนับสนุน
สามารถยื่นได้ ณ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งเด็กมีภูมิลาเนาหรือ
ถิ่นที่อยู่ หรือสานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ในกรณีเด็กมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร

3. การสอบข้อเท็จจริง
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานด าเนิ นการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ตามแบบฟอร์ มของแต่ ล ะ
หน่วยงานเพื่อวินิจฉัยปัญหาและแนวทางช่วยเหลือตามคาขอดังกล่าว หากมีการขอความช่วยเหลือทางการเงินให้
พิจารณาว่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก เรื่องหลักเกณฑ์ก ารกาหนดวงเงินและ
รายการที่ให้การสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2550
หลักฐานประกอบการรับเรื่อง ได้แก่
1. หลักฐานเกี่ยวกับเด็ก เช่น ทะเบียนบ้าน สูติบัตร หรือบัตรประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. หลักฐานขอผู้ยื่นคาขอ เช่น สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
3. กรณีครอบครัวอุปถัมภ์ต้องดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ว่าด้วยวิธีการให้การสงเคราะห์เด็ก พ.ศ. 2547 ข้อ 12 ถึงข้อ 14 ก่อน จึงจะขออนุมัติจากกองทุน
คุ้มครองเด็กได้

4. การอนุมัติจ่ายเงิน
4.1 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือ
สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี เสนอเรื่องการขอรับการสนับสนุน โดยใช้แบบฟอร์มของแต่ละ
หน่วยงาน และจัดทารายละเอียดตามแบบสรุปอนุมัติการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ครอบครัวอุปถัมภ์ (แบบ
คคด. 01) เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร/จังหวัด เพื่อพิจารณา
ให้ ความช่ว ยเหลื อเด็กและครอบครัว ครอบครัว อุปถัมภ์ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก โดย
พิ จ ารณาให้ ก ารสนั บ สนุ น ตามรายการและวงเงิ น ตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น คุ้ ม ค รองเด็ ก
เรื่อง หลั กเกณฑ์การกาหนดวงเงิน และรายการที่ให้ การสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ทั้งนี้ การอนุมัติ

การจ่ายเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือแต่ละรายต้องจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
กรุงเทพมหานคร/จังหวัด เพื่อให้มีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติโดยจะต้องจัดให้มีรายงานการประชุมด้วยทุกครั้ง
4.2 สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
แจ้งผลให้ผู้ขอรับการสงเคราะห์ทราบ และดาเนินการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้ได้รับความช่วยเหลือตามคาสั่ง ดังนี้
- ค าสั ่ง กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั ่น คงของมนุษ ย์ ที ่ 324/2548 เรื ่อ ง
การมอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก
สั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548
- ค าสั ่ง กระทรว งการพัฒ นาสัง คมและความมั ่น คงของมนุษ ย์ ที ่ 356/254 8
เรื ่อ ง การมอบหมายให้ผู ้อ านวยการส านัก พัฒ นาสัง คม กรุง เทพมหานคร เป็น ผู ้ม ีอานาจสั ่ง จ่า ยเงิน
กองทุนคุ้มครองเด็ก สั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2548

5. การจ่ายเงิน
ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
5.1 การจ่ายเงินให้แก่เด็ก ครอบครัว ครอบครัวอุปถัมภ์ หรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเด็ก จะกระทา
ได้ก็ต่อเมื่อสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือสานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
ได้รั บ โอนเงิน จากกองทุน ที่ส่ ว นกลางเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “กองทุน
คุ้มครองเด็กจังหวัด”หรือ“กองทุนคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร” เรียบร้อยแล้ว โดยให้จัดทาแบบฟอร์ม บช.01
ประเภทเอกสาร RE ระบุแหล่งของเงินเป็น xx3100
5.2 การจ่ายเงินให้แก่ผู้ขอรับการสงเคราะห์ทุกครั้งต้องมีหลักฐานการรับเงินของผู้รับเงินทุกครั้ง
ตามแบบใบสาคัญรับเงินที่กรมบัญชีกลางกาหนด
5.3 เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินกองทุนแล้ว ให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
หรื อ ส านั กพัฒ นาสั งคม กรุ งเทพมหานคร แล้ ว แต่ กรณี จั ดทารายงานส่ ง กองบริห ารกองทุนภายในวัน ที่ 5
ของเดือนถัดไปทุกเดือน ตามใบสาคัญรับเงิน

6. การจัดทาแผนงานขอสนับสนุน
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และสานักพัฒนาสังคม กรุงเทพ- มหานคร
จะต้องจัดทาข้อมูลความต้องการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก เพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็ก ครอบครัว ครอบครัวอุปถัมภ์ หรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และ
ส่งให้กองบริ หารกองทุน สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ในช่วงปลายปี
งบประมาณเป็นประจาทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอตั้งงบประมาณ และการจัดสรรให้แก่หน่วยงานตาม
ความต้องการและสถานการณ์ด้านเด็กต่อไป

7. การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดวงเงินและ
รายการที่ให้การสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ข้อ 6 (5) ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานของผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ให้ช่วยเป็นเงิน เดือนละไม่เกิน 1,000 บาท ทั้งนี้ ให้มีการกาหนดวิธีการ
ปฏิบัติและการรายงานผลประกอบการเบิกจ่ายด้วย

คณะกรรมการบริ ห ารกองทุนคุ้มครองเด็ก ได้กาหนดวิธีปฏิบัติส าหรับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ
ดังกล่าว โดยกาหนดให้ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จะต้องมีการเยี่ ยมเยียน ให้คาปรึกษาแก่เด็ก/ผู้ปกครอง
(เป็นไปตามมาตรา 49 ของ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546) ไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งให้มีการ
รายงานผลการติ ด ตามเยี่ ยมเยี ยน ตามแบบรายงานการคุ้ม ครองสวั สดิ ภ าพเด็ก (แบบ คคด.12) เพื่ อ
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน กองทุน คุ้มครองเด็ กทุกครั้ง จึงจะสามารถเบิกค่าใช้จ่า ยฯ ดังกล่าวได้ เดือนละ
1,000 บาท
ทั้งนี้ สาหรับการเบิกจ่าย ให้สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และสานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จัดส่งสาเนาแบบรายงานการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (แบบ คคด.12) มายังกองบริหาร
กองทุน เพือ่ จะได้ดาเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร/จังหวัด เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก โดยหลังจากที่สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กแล้ว
ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์รายบุคคล ตามข้อ 4

8. แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
8.1 แบบสอบข้อเท็จจริงในการรับเรื่อง ให้ใช้แบบฟอร์มของหน่วยงานที่รับเรื่อง เช่น
- คาร้องขออนุญาตการต่างๆ และบันทึกเรื่องราวผู้ขอความช่วยเหลือของกรุงเทพมหานคร
- แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
- แบบสอบข้อเท็จจริงกรณีครอบครัวอุปถัมภ์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้แก่
หนังสือแสดงความจานงขอรับอุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ , รายงานการสอบสภาพความเป็นอยู่และ
ความเหมาะสมของผู้ขออุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ , ข้อตกลงในการรับอุปการะเด็กแบบครอบครัว
อุปถัมภ์ , รายงานการเยี่ยมเยียนเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
8.2 แบบสรุปอนุมัติการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ครอบครัวอุปถัมภ์ของคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนคุ้มครองเด็ก..................................... (แบบ คคด.01)
8.3 รายงานการรับ – จ่ายเงิน (แบบ คคด.05)
8.4 ทะเบียนคุมเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก (แบบ คคด.06)
8.5 ทะเบียนคุมบุคคลที่ขอรับการสงเคราะห์ (รายบุคคล) (แบบ คคด.07)
8.6 ทะเบียนคุมหน่วยงาน/องค์กรที่ขอรับการสนับสนุน (แบบ คคด.08)
8.7 ใบสาคัญรับเงิน
8.8 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็ก
8.9 ใบบันทึกรายการบัญชี ประเภทเอกสาร RE , PP (บช.01)
8.10 แบบรายงานการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก (คคด.12)

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์รายบุคคล

เด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ ที่ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน/พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ยืน่ เรื่อง

กทม
.
สานักพัฒนาสังคม

ส่วนภูมิภาค
สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สอบข้อเท็จจริงตามแบบฟอร์มของหน่วยงาน และ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ
กทม./พมจ. จัดทารายละเอียดตามแบบ คคด. 01 เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนฯ กรุงเทพมหานคร/จังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ไม่
อนุมัติ

แจ้งผู้ขอรับการ
สงเคราะห์

ใช่
กทม./พมจ.จ่ายเงินให้แก่ผู้รับการสงเคราะห์ โดยจัดทาใบสาคัญรับเงิน ลงชื่อ
ผู้รับเงินและผู้จา่ ยเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการจ่ายเงิน
กทม./พมจ.ส่งสาเนาใบสาคัญรับเงินของผู้รับการสงเคราะห์ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง ส่ง กบท. เพื่อเป็นเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
กทม./พมจ.ติดตามผล และดาเนินการสรุปผลการให้ความช่วยเหลือเด็ก
ครอบครัวฯ เป็นรายเดือน

ส่วนที่ 3
ขั้นตอนและวิธีปฏิบตั ิสาหรับการสนับสนุนโครงการ
แก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน
 กรณีส่งโครงการให้ส่วนกลางดาเนินการ ได้แก่
* เป็นโครงการที่มียอดวงเงินเสนอขอเกิน 150,000 บาท
* เป็นโครงการที่สานั กพัฒนาสังคม กรุงเทพ หรือสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด ส่งต่อเนื่องจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร/จังหวัดใช้วงเงินในการ
พิจ ารณาอนุ มัติ โ ครงการเต็ มวงเงิน ตามกรอบของมติ คณะกรรมการคุ้มครองเด็ กแห่ งชาติแล้ ว หรือตามมติ
คณะอนุ กรรมการบริห ารกองทุนคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร/จังหวัด, คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด
เห็นสมควร

1. กลุ่มเป้าหมายที่สามารถยื่นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก
1.1) หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมี
ฐานะเที ย บเท่ า กรม ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค หน่ ว ยงานส่ ว นกลางที่ ตั้ ง อยู่ ใ นส่ ว นภู มิ ภ าค โรงเรี ย น หรื อ
สถาบันการศึกษาของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ดาเนินการตามวัตถุประสงค์
และกิจการทีด่ าเนินการด้านเด็ก ครอบครัว ครอบครัวอุปถัมภ์
1.2) องค์กรภาคเอกชน หมายถึง องค์กรที่บุคคลรวมกันขึ้นเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ และ
กิจการที่ดาเนินการด้านเด็ก ครอบครัว หรือครอบครัวอุปถัมภ์

2. การจัดทาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนฯ
1.1) จั ดทารายละเอียดโครงการตามแบบการเสนอโครงการขอรั บเงิน กองทุน คุ้มครองเด็ก
ประจาปี .... (แบบ คคด. 02 ปรับปรุงครั้งที่ 2) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อมูลโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
(แยกตามรายโครงการ) พร้อมทั้งแนบเอกสารตามที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการ

3. ระยะเวลาเปิดรับโครงการ
ตลอดทั้งปี
4. การยื่นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน ฯ
(4.1) หน่วยงานภาครัฐ
- ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ยื่นผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม
หรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ยื่นผ่านสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด

(4.2) องค์กรภาคเอกชน
- ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่ สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หรือ กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นที่ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

5. กระบวนการตรวจสอบความถู กต้ อ งและความครบถ้ ว นของเอกสาร ให้ ส านั กพั ฒ นาสั ง คม
กรุงเทพมหานคร หรือสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือ สานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษย์ (กองบริห ารกองทุน) แล้ ว แต่กรณี พิจารณากลั่ นกรองโครงการใน
เบื้องต้น พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้ว นของเอกสารตามที่กาหนดก่อนนาส่ งสานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

6. การสรุปผล วิเคราะห์กลั่นกรองโครงการในเบื้องต้น
กองบริหารกองทุน สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร พร้อมทั้งสรุปผล วิเคราะห์กลั่นกรองโครงการในเบื้องต้น และนาเสนอ
คณะอนุ กรรมการพิจ ารณากลั่ นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองและให้ความเห็นต่อโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก โดยมีขั้นตอนสรุปได้ดังนี้
6.1) การตรวจสอบความถูกต้องของการยื่นขอรับการสนับสนุน
(1) เมื่อได้รับโครงการขององค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ จะต้องทาการตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งในเรื่ อ งของช่ อ งทางการจั ด ส่ ง โครงการ ซึ่ ง จะต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ใ นการยื่ น ขอรั บ
การสนับสนุน คือ ในเขตกรุงเทพฯ องค์กรภาคเอกชน ให้ยื่นที่สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หรือ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในส่วนภูมิภาคให้ยื่นที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จั ง หวั ด หน่ ว ยงานภาครั ฐ ทั้ ง ส่ ว นกลางและภู มิ ภ าค ให้ ยื่ น ผ่ า นหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด พิ จ ารณาในเรื่ อ ง
ความซ้าซ้อ นงบประมาณและเรื่ องอื่น ๆ เบื้อ งต้น ก่อนน าส่งส านัก งานปลั ดกระทรวงการพัฒ นาสั งคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(2) กองบริหารกองทุน จะดาเนินการส่งคืนโครงการในกรณีดังต่อไปนี้
- องค์กรส่งโครงการเข้ามาในนามบุคคล, บริษัท, ห้างร้าน หรือโครงการที่มีลักษณะ
ธุรกิจ หรือการลงทุนเพื่อแสวงหาผลกาไรโดยทั่วไป รวมทั้งจากเด็กและครอบครัวเด็ก
- โครงการที่มีวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน หรือกระบวนการในการดาเนินงานไม่ชัดเจน
หรือไม่มีเอกสาร หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กาหนด
- โครงการที่ไม่พยายามสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานหรือประชาชน
(3) กองบริหารกองทุน จะดาเนินการส่งต่อ โครงการไปยัง กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ หรือกองทุนผู้สูงอายุ ในกรณีที่เป็นโครงการที่เกี่ยวกับหรือให้บริการโดยตรงแก่คนพิการ
หรือผู้สูงอายุ ซึ่งมีกองทุน ตามกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้ว และจะดาเนินการส่งต่อโครงการไปยัง กองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม หากเป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร และมุ่งเน้นมาตรการสาคัญ
ในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม หรือเกี่ยวกับหรือให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย
(4) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ ประวัติองค์กร, แผนที่องค์กร, แผนที่ของพื้นที่การดาเนินงาน,
ประวัติผลงานของผู้เสนอโครงการ หรือผู้รับผิดชอบโครงการ, โครงสร้างทีมงาน, ภาระหน้าที่หลักขององค์กร

กรณีเป็นองค์กรภาคเอกชน จะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
- เอกสารการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
- กรณีไม่เป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองจากองค์กรนิติบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐ
- สาเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
หรือองค์การสวัสดิการชุมชน (ถ้ามี)
- สาเนาตราสารหรือระเบียบข้อบังคับ
- รายชื่อบุคคลที่ประกอบเป็นคณะกรรมการบริหารองค์กร และเจ้าหน้าที่ประจา
สานักงานหรือโครงการ
- ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
- งบดุลหรืองบแสดงรายรับ-จ่ายสาหรับรอบปีที่ผ่านมา
- มติที่ประชุมขององค์กรที่เห็นชอบให้เสนอโครงการขอรับทุน
(อาจเป็นรายงานสรุปผลที่มีการลงนามทุกคน)
- สาเนาสมุดเงินฝากขององค์กร พร้อมสาเนารายการในสมุดเงินฝากย้อนหลัง (ถ้ามี)
- สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ของกรรมการทุกคน กรณีเป็นองค์กรนิติบุคคล ให้แนบเฉพาะของผู้มีอานาจ
และผู้ประสานโครงการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
6.2) การวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการ
(1) วิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลโครงการ ดังนี้
1.1) ชื่อองค์กร, ชื่อโครงการ, ประเภทของโครงการ ได้แก่ การสงเคราะห์และคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็ก , การดาเนินงานของสถานรองรับเด็ก 5 สถาน ,การส่งเสริมความประพฤติเด็ก
1.2) พิจารณาลักษณะโครงการ ได้แก่
ภาคเอกชน
- โครงการใหม่
(โครงการที่ไม่เคยดาเนินการในพื้นที่ หรือกลุ่มเป้าหมายนั้นมาก่อน)
- โครงการที่ดาเนินงานมาแล้ว
(โครงการที่ได้ดาเนินการในพื้นที่ หรือกลุ่มเป้าหมายนั้นแล้ว)
- ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการและแหล่งทุนอื่น ๆ
ภาครัฐ
- โครงการริเริ่มใหม่
(โครงการที่มีแนวคิดหรือนโยบายใหม่ไม่เคยทามาก่อน)
- ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้
- ได้รับแต่ไม่เพียงพอ (ได้รับงบประมาณปกติ ............... บาท)
1.3) พิจารณารายละเอียด/เนื้อหาโครงการ ดังนี้
- หลักการและเหตุผล จะดูเรื่องของ ความสาคัญและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่นั้น ๆ และควรอธิบายโครงการให้ชัดเจนว่าโครงการที่เสนอมามีความเกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองเด็กย่างไรมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการคุ้มครองเด็กเรื่องใด อีกส่วนหนึ่งจะดูในเรื่องความคิดริเริ่ม ที่จะทา

กิจกรรมในโครงการนั้น ๆ และควรมีศักยภาพที่สามารถขยายผลได้ (เช่นโครงการนาร่อง, ต้นแบบ, นวัตกรรม
ใหม่ ๆ , ปฏิบัติการใหม่ ๆ)
- วั ต ถุ ป ระสงค์ ควรจะต้ อ งระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการให้ ชั ด เจนที่ สุ ด
สอดคล้องกันซึ่งโครงการระบุสิ่งที่ต้องการจะทา โดยแสดงถึงสิ่งที่วัดผลประเมินผลได้ (เช่น ต้องการให้เกิดผล
อะไร เพียงไร ผลจากนั้นจะเกิดกับใคร ด้วยเงื่อนไขเวลาอย่างไร
- กลุ่มเป้าหมาย จะต้องกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ได้แก่ จานวนคน อายุ
วิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม มิใช่กล่าวอ้างถึงอย่างเลื่อนลอย และควรระบุกลุ่มเป้าหมายหลัก และ
กลุ่มเป้าหมายรองด้วย
- กิจกรรมในโครงการ ควรจะแสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการการปฏิบัติงาน
ที่สอดรับกับวัตถุประสงค์แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและเพียงพอมีความชัดเจน และมี กาหนด
ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมที่สมเหตุสมผล และควรมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่วนในโครงการที่มีการฝึกอบรม ดู
งาน จะต้องมีหลักสูตรและกิจกรรมต่อเนื่องที่จะส่งผลต่อการคุ้มครองเด็ก หากเป็นกิจกรรมของชุมชนควรแสดง
ให้เห็นว่าชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทามากน้อยเพียงใด สาหรับ โครงการที่ทาหลายกิจกรรมควรอธิบายแต่ล ะ
กิจกรรมจะเชื่อมโยงกันอย่างไร กิจกรรมหนึ่ง ๆ จะส่งผลต่อกิจกรรมอื่น ๆ อย่างไร
- ปฏิทินกิจกรรมหรือปฏิทินงานในโครงการ ควรแสดงแผนการดาเนินงาน/
ปฏิบัติงานในแต่ละเดือน เช่น กิจกรรมจะทาอะไร, กับใครที่ไหน, ระบุเวลากี่วัน/เมื่อไร, ผลที่คาดว่าจะได้รับ,
งบประมาณที่ได้จากกองทุนคุ้มครองเด็ก, งบประมาณจากแหล่งอื่น
- พื้ น ที่ ด าเนิ น งาน จะต้ อ งระบุ หมู่ บ้ า น ต าบล อ าเภอ จั ง หวั ด หรื อ
นอกเหนื อจากนี้ ใ ห้ ร ะบุ เจาะจงชื่อ สถานที่ใ นการอบรม เช่น อบต. ห้ อ งประชุม โรงเรี ยน รี ส อร์ท อุ ทยาน
ค่ายต่าง ๆ เป็นต้น ถ้าในโครงการมีกิจกรรมไปทัศนศึกษานอกสถานที่จะต้องแจ้งถึงสถานที่ที่ไหน เพื่ออะไร
มีความเชื่อมโยงกับโครงการอย่างไร ได้อะไร ต้องการอะไร หรือบางโครงการมีกิจกรรมหลายอย่างหลายสถานที่
จะต้องอธิบายถึงขั้นตอนในการทากิจกรรมแต่ละขั้นตอน
- ระยะเวลา ควรระบุในภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงระยะสิ้นสุดของ
โครงการ และระยะเวลาในการทากิจกรรมแต่ละกิจกรรม เพื่อเป็นประโยชน์กับองค์กรในการรายงานผลและ
การนาโครงการเข้ารับการพิจารณาให้การสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการ ฯ
- การประเมิน ผลโครงการ ควรที่จะกาหนดว่าจะใช้ตัว ชี้วัดอะไรในการวัด
ความส าเร็ จ ของโครงการนี้ ด้ ว ยวิ ธี ใ ด ใครเป็ น ผู้ ป ระเมิ น มาตรฐานต่ า งๆที่ ท างองค์ ก รเป็ น คนก าหนด
Input – process – output
- หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ จะหมายถึง องค์กร มูลนิธิ สมาคม พมจ.
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จะเป็นแม่งานและน่าจะมีความน่าเชื่อถือในการรับผิดชอบโครงการ เป็นต้น
- งบประมาณค่าใช้จ่าย ในโครงการควรแสดงรายละเอียดของงบประมาณให้
ชัดเจนและสมเหตุสมผล และจะต้องชี้ให้เห็นงบประมาณที่สะท้อนกิจกรรมตามแผนงาน ในกรณีที่มีงบประมาณ
จากแหล่งทุนอื่น ผู้เสนอโครงการจะต้องแจงยอดและเงื่อนไขของแหล่งทุนอื่นไว้ด้วย
- ผลที่ค าดว่า จะได้รั บ ควรจะแสดงผลที่จะเกิดขึ้น อย่างเป็นรู ปธรรม และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการที่แจ้งไว้ข้างต้น แสดงให้ถึงประโยชน์ความยั่งยืนของโครงการและขยายผล
โครงการรวมทั้งเป็นการขยายเครือข่าย
(2) วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามเกณฑ์การพิจารณาในการประเมินโครงการ
ดังนี้

- วัตถุประสงค์ขององค์กรที่เสนอคืออะไร โครงการที่เสนอมาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กร/หน่วยงานหรือไม่
- วัตถุประสงค์ , กลุ่มเป้าหมาย , กิจกรรมและวิธีดาเนินโครงการ , ผลผลิตสอดคล้องกัน
หรือไม่
- ความร่วมมือ และบทบาทของภาคีเครือข่าย เช่น อปท. , องค์กรของรัฐ , หน่วยงาน
ในพื้นที่ เป็นต้น
- มีตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกถึงความสัมฤทธิ์ของโครงการ
- มีรูปแบบ วิธีการประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
- ลักษณะโครงการแสดงให้เห็นถึ งความยั่งยืน ความต่อเนื่องหรือมีกลไกที่ขยายผล
ต่อไปได้แม้กองทุนจะไม่ได้สนับสนุนปีต่อ ๆ ไป
- ศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการ แผนการบริหารจัดการมีความสมเหตุสมผล
หรือไม่
- ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์สังคมระดับต่าง ๆ เช่น ของกระทรวง,
จังหวัด, ท้องถิ่น ผลสาเร็จของโครงการสามารถนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์
- ความสัมพันธ์กับโครงการอื่นในหน่วยงานเดียวกัน และของหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อใช้
ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับโครงการอื่น และหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อน
- ผลผลิต , ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ไม่ว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น จะต้องมีกลไกที่
สามารถบอกได้ว่า ผลผลิตหรือผลลัพธ์เกิดขึ้นจริง (จะอยู่ในรูปตัวชี้วัดโครงการ)
- การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งกลุ่มที่ส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของ
โครงการ หรือกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารบุคคลเหล่านี้
- งบประมาณของโครงการ ควรแยกตามหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย มีความสมเหตุสมผลและคุ้ม
ประโยชน์
- ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ ควรระบุช่วงเวลาการทางานในโครงการต้องชัดเจน
วันเริ่มต้น , วันสิ้นสุด และระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม
(3) การสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วนในการวิเคราะห์โครงการ
(4) การนาข้อมูลที่ผ่า นการวิเ คราะห์ใ นข้อ (1) – (3) มาพิจารณาตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสนับสนุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(5) สรุปผลการวิเคราะห์ในเบื้ องต้น เพื่อนาเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็กต่อไป

7. การพิจารณาอนุมัติโครงการ
กองบริ ห ารกองทุ น ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร จั ด ประชุม คณะอนุ กรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรอง
โครงการที่ขอรับการสนับ สนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก เพื่ อตรวจสอบ กลั่นกรองและพิจารณาให้ความเห็ น
ต่อโครงการที่ขอรับการสนับสนุน และนาผลการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนฯ ของคณะอนุกรรมการฯ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. แจ้งผลการพิจารณาโครงการ
กองบริหารกองทุน สานักงานปลั ดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งผล
การอนุ มัติโครงการของคณะกรรมการบริ หารกองทุนให้แก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่ขอรับ
การสนับสนุน โดยแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด หรือสานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หรือกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ หรือ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่รับยื่นโครงการ แล้วแต่กรณี

9. จัดทาสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุน
เมื่อหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการสนับสนุน ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จะต้อง
จัดทาสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก (แบบ คคด. 03) ในฐานะผู้รับเงินอุดหนุน กับ ผู้อานวยการ
สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณี ในฐานะ
ผู้ให้เงินอุดหนุน จานวน 3 ชุด ให้คู่สัญญาฝ่ายละ 1 ชุด และส่งให้กองบริหารกองทุน จานวน 1 ชุด และหาก
หน่ ว ยงาน/องค์กรไม่ป ระสงค์จ ะขอรั บ การสนับสนุน ให้ กรอกแบบแสดงความจานงไม่ขอรับการสนับสนุ น
จากกองทุนคุ้มครองเด็ก ส่งให้กองบริหารกองทุนด้วย

10. การเบิกจ่าย/โอนเงินกองทุน
10.1) เมื่อ กองบริ ห ารกองทุ นได้ รับสั ญญารับ เงิน อุดหนุนจากกองทุ นคุ้ม ครองเด็ กขององค์ก ร
รวมทั้งได้ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญารับเงินฯ ดังกล่าว จะดาเนินการเบิกจ่าย/โอนเงินกองทุนผ่านธนาคาร
เข้าบัญชีกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร เพื่อเบิกจ่ายให้ แก่ห น่วยงานภาครัฐ (หมายรวมถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) หรือองค์กรภาคเอกชน แล้วแต่กรณี ตามสัญญารับเงินอุดหนุนกองทุนคุ้มครองเด็ก
10.2) เมื่ อส านั กงานพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษ ย์ จัง หวั ด หรื อ ส านัก พัฒ นาสั ง คม
กรุงเทพมหานคร ได้รับโอนเงินจากกองทุนที่ส่วนกลางโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทออมทรัพย์ ที่เปิดไว้สาหรับรับเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก แล้ว ให้บันทึกรายการรับเงินในทะเบียนคุม
เงินกองทุนคุ้มครองเด็กที่กรมบัญชีกลางกาหนด ตามแบบ คคด.06 พร้อมดาเนินการบันทึกบัญชีตามระบบ
GFMIF โดยจัดทาใบบันทึกรายการบัญชี ประเภทเอกสาร RE ตามแบบ บช.01 ระบุแหล่งของเงินเป็น xx31000
ตามจานวนเงินที่รับโอน
10.3) เมื่อมีการจ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด หรือ สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ต้องบันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินไว้ในทะเบียนคุมเงินกองทุน
คุ้มครองเด็กที่กรมบัญชีกลางกาหนด ตามแบบ คคด.06 พร้อมดาเนินการบันทึกบัญชีตามระบบ GFMIF โดย
จัดทาใบบันทึกรายการบัญชีประเภทเอกสาร PP ตามแบบ บช.01 ตามจานวนเงินที่จ่ายออกไป ระบุแหล่งเงิน
เป็น xx31000ตามจานวนเงินที่จ่าย
10.4) หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ องค์ กรภาคเอกชน เมื่ อ ได้รั บ เงิ น จากกองทุ น แล้ ว จะต้ องออก
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ให้ แ ก่ ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด หรื อ ส านั ก พั ฒ นาสั ง คม
กรุ งเทพมหานคร โดยให้ ส านั กงานพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือ ส านักพัฒ นาสั งคม
กรุงเทพมหานคร แล้ วแต่กรณี ส่งสาเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ส่งให้กองบริหารกองทุน
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
10.5) เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินกองทุนแล้ว ให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
หรือ สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินประจาเดือน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

11. การดาเนินโครงการ
องค์กร/หน่วยงาน จะต้องดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนอย่างครบถ้วน
ทุกกิจกรรม และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็กอย่างเคร่งครัด โดย
11.1) กรณี เ งิน ในการด าเนิน โครงการเหลือ ให้ องค์กร/หน่ว ยงาน ส่ง คืน ส านักพัฒ นาสั งคม
กรุงเทพมหานคร / สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
11.2) กรณีองค์กร/หน่วยงาน มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ
จากกองทุนคุ้มครองเด็ก แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ได้แก่
กรณีที่ 1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ที่ไม่ส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์ และ
งบประมาณโครงการ เช่น การเปลี่ยนแปลงวันที่ในการดาเนินโครงการ ซึ่งวันที่เปลี่ยนจะต้องไม่เกิน 6 เดือนนับ
จากวันสิ้นโครงการตามที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการ, การเปลี่ยนแปลงสถานที่ ซึ่งอยู่ภายในจังหวัดเดิม (จาก
โรงแรมหนึ่ง ไปโรงแรมหนึ่งในจังหวัดนั้น ๆ ) เป็นต้น ซึ่งจะต้องแจ้งให้ องค์กร/หน่วยงาน เร่งทาหนังสือ ถึง
สานักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หรือสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพื่อนา
ข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก กรุงเทพมหานคร / จังหวัด พิจารณาอนุมัติ
(ทัง้ นี้ เป็นไปคาสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ที่ 1/2554 และ 2/2554 )
กรณี ที่ 2 การเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ยดโครงการ ที่ส่ง ผลกระทบ ต่อ วัต ถุประสงค์ และ
งบประมาณโครงการ เช่ น การเปลี่ ย นแปลงสถานที่ จั ด อบรมจากจั ง หวั ด หนึ่ ง ไปจั ง หวั ด หนึ่ ง , เปลี่ ย น
กลุ่มเป้าหมายที่ มิใช่กลุ่มเดียวกับโครงการที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องแจ้งให้ องค์กร/หน่วยงาน ชลอการดาเนิน
โครงการดังกล่าวไปก่อน และเร่งทาหนังสือ ถึงสานักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หรือสานักงานพัฒนา
สั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด เพื่ อ จั ด ส่ ง หนัง สื อ ขององค์ ก ร/หน่ ว งาน ไปยั ง กองบริ ห รกองทุ น
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อพิจารณา โดยกองบริห ารกองทุน จะแจ้งผลการพิจาณาดังกล่าวไปยัง สานัก
พัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หรือ สานั กงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแจ้งให้ องค์กร/
หน่วยงาน รับทราบและดาเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กต่อไป

12. การรายงานผล
12.1) องค์ก ร/หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ นจากกองทุ น จะต้ อ งรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
และการใช้จ่ายเงินของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ให้สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หรือ สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (แล้วแต่กรณี) จานวน 2 ชุด ตามกาหนด ดังนี้
(1) กรณีเป็นโครงการที่เบิกจ่ายเพียงงวดเดียว
- กรณี เ ป็ น โครงการระยะสั้ น (ระยะเวลาด าเนิ น การไม่ เ กิ น 180 วั น ) ก าหนด
ให้องค์กร/หน่วยงาน รายงานผลภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดโครงการ โดยใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายเงินฯ (แบบ คคด.04)
- กรณี เป็ น โครงการระยะยาว (ด าเนิน การตลอดปี หรือ 180 วันขึ้ นไป) กาหนด
ให้องค์กร/หน่วยงาน รายงานปีละ 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 รายงานภายในระยะเวลาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการดาเนินโครงการ
โดยใช้ แ บบรายงานความก้ า วหน้ า ระหว่ า งการด าเนิ น โครงการฯ
(แบบ คคด.11)
ครั้งที่ 2 รายงานภายใน 30 วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นโครงการ โดยใช้แบบรายงานผล
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินฯ (แบบ คคด.04)
(2) กรณีเป็นโครงการที่มีการเบิกจ่ายเงินเป็นงวด ตามแผนการเบิกจ่ายเงินฯ
- ให้องค์กร/หน่วยงาน รายงานผลการดาเนินงานหลังจากได้ดาเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นของ
แต่ละงวด ตามที่ได้แจ้งไว้ในแผนการเบิกจ่ายเงินฯ ก่อนการเบิกจ่ายเงินในงวดต่อไป โดยใช้ รายงานความก้าวหน้า
ระหว่างการดาเนินโครงการฯ (แบบ คคด.11)
- เมื่อสิ้นสุดการดาเนินโครงการ ให้องค์กร/หน่วยงาน รายงานผลภายใน 30 วันนับแต่
วันสิ้นสุดโครงการ โดยใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินฯ (แบบ คคด.04)
12.2) สานั กพัฒนาสั งคม กรุงเทพมหานคร/สานักงานพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ พร้อมทั้งตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนโครงการ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
โครงการ หรือผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รั บการสนับสนุนจากกองทุนในส่วนท้ายของแบบรายงานผล
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุน และส่งให้สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จานวน 1 ชุด

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการสนับสนุนโครงการ (กรณีส่วนกลางดาเนินการ)
เสนอโครงการตามแบบ คคด. 02
ภาครัฐ
ส่วนกลาง/ภูมิภาค

ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พมจ.

หน่วยงานต้นสังกัด

กทม.

ภูมิภาค

สานักพัฒนาสังคม กทม. /
กรมพัฒฯ

พมจ.

ส่งสานักงานปลัดกระทรวงฯ (กบท.)
กบท. สรุปผล วิเคราะห์กลั่นกรองโครงการในเบื้องต้น
จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ
แจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรทราบ โดยผ่าน กทม./พมจ.
ไม่ได้รับการสนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน
ขอรับ

จัดทาสัญญารับเงินฯ
ตามแบบ คคด. 03

ไม่ขอรับ

กรอกแบบแสดงความจานง
ไม่ขอรับการสนับสนุนฯ

แจ้ง กทม./พมจ. เพื่อประสาน
แจ้งองค์กรให้ทราบต่อไป

กบท. ตรวจสอบความ
ถูกต้องของสัญญารับเงินฯ
โอนเงินให้ กทม./พมจ.
กทม./พมจ. จ่ายเงินให้องค์กร โดยองค์กรจะต้องออก
ใบเสร็
รับเงิดนด/ใบส
ญรับเงินให้ กทม./พมจ.
กรณี
จังจหวั
าเนิาคั
นการ
กทม./พมจ. ส่งสาเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบสาคัญรับเงินพร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง ส่ง กบท.

ติดตามผลและส่งเสริมการดาเนินโครงการตาม
แบบรายงานความก้าวหน้าฯ
(แบบ คคด.11) และแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ (แบบ คคด.04)



กรณีจังหวัดดาเนินการ ได้แก่ โครงการที่คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ได้มี
มติที่ประชุมให้ดาเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ฯลฯ ทั้งนี้ ยอดเสนอขอของโครงการ
จะต้องไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

1. การดาเนินการ
นาข้อมูลจากาการสารวจสภาวการณ์เด็ก (Child Watch) ในแต่ละพื้นที่ และกรอบทิศทางในการ
จัดสรรเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์จังหวัด, ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง นาเสนอ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร / จังหวัด เพื่อร่วมกันพิจารณาปัญหาเด็กในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัญหา
เร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และจะต้องรีบดาเนินการป้องกันและแก้ไข โดยนาประเด็นต่าง ๆ ที่ได้มากาหนด
เป็นลักษณะโครงการที่จะให้การสนับสนุน กรณีจังหวัดดาเนินการต่อไป

2. การประชาสัมพันธ์
กรุ งเทพมหานคร / จั ง หวั ด ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ อ งค์ ก รภาคเอกชน/หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในพื้ น ที่
ทราบ หากองค์ ก ร/หน่ ว ยงานใดมี ค วามประสงค์ ที่ จ ะจั ด ท าโครงการตามมติ ค ณะกรรมการคุ้ ม ครองเด็ ก
กรุงเทพมหานคร / จังหวัดเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก โดยกาหนดกรอบวงเงินโครงการที่
ขอรับการสนับสนุนไม่เกินโครงการละ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3. การจัดทาโครงการ
3.1) องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานภาครัฐจัดทารายละเอียดโครงการตามแบบเสนอโครงการขอรับ
การสนั บ สนุ น จากกองทุ น คุ้ ม ครองเด็ ก ประจ าปี .... (แบบ คคด. 02 ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 3) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
2 ส่วน คือ
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- ส่ ว นที่ 2 รายละเอียดข้อมูล โครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน (แยกตามราย
โครงการ) พร้อมทั้งแนบเอกสารตามที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบู รณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา
โครงการ
3.2) ให้ อ งค์ ก รภาคเอกชน/หน่ ว ยงานภาครั ฐ ยื่ น เสนอโครงการได้ ที่ ส านั ก พั ฒ นาสั ง คม
กรุงเทพมหานคร และสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแล้วแต่กรณี โดยแนบเอกสาร
ประกอบอย่างครบถ้วน

4. การกลั่นกรองโครงการ
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ กรุงเทพมหานคร/จังหวัด อาจทาหน้าที่กลั่นกรองโครงการ
หรื อเสนอคณะอนุ ก รรมการฯ กรุ งเทพมหานคร/จั งหวั ด แต่งตั้ งคณะทางาน หรือ แต่ง ตั้ง ผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ช่ว ย
กลั่นกรองโครงการก็ได้ โดยการกลั่นกรองมีแนวทาง ดังนี้
4.1) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ ประวัติองค์กร, แผนที่องค์กร, แผนที่ของพื้นที่ดาเนินงาน, ประวัติ
ผลงานของผู้เสนอโครงการ หรือผู้รับผิดชอบโครงการ , โครงสร้างทีมงาน, ภาระหน้าที่หลักขององค์กร
กรณีเป็นองค์กรภาคเอกชน จะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

- เอกสารการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือกรณีไม่เป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองจาก
องค์กรนิติบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ
- สาเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ (ถ้ามี)
- สาเนาตราสารหรือระเบียบข้อบังคับ
- รายชื่อบุคคลที่ประกอบเป็นคณะกรรมการบริหารองค์กร และเจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน
หรือโครงการ
- ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
- งบดุลหรืองบแสดงรายรับ-จ่ายสาหรับรอบปีที่ผ่านมา
- มติที่ประชุมขององค์กรที่เห็นชอบให้เสนอโครงการขอรับทุน หรืออาจเป็นรายงานสรุปผล
ที่มีการลงนามทุกคน (ถ้ามี)
- สาเนาสมุดเงินฝากขององค์กร พร้อมสาเนารายการในสมุดเงินฝากย้อนหลัง
- สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องของกรรมการ
ทุกคน กรณีเป็นองค์กรนิติบุคคล ให้แนบเฉพาะของผู้มีอานาจและผู้ประสานโครงการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.2) พิจารณา/วิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลโครงการ ดังนี้
(1) ชื่อองค์กร, ชื่อโครงการ, ประเภทของโครงการ ได้แก่ การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิ
ภาพเด็ก , การดาเนินงานของสถานรองรับเด็ก 5 สถาน , การส่งเสริมความประพฤติเด็ก
(2) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ หมายถึง องค์กรที่เป็ นผู้เสนอโครงการตามข้อ 1) กรณีที่
ทาร่วมกันหลายหน่วยงาน ให้เจ้าภาพหลักเป็นผู้เสนอโครงการ
(3) พิจารณาลักษณะโครงการ ได้แก่
กรณีเป็ น โครงการขององค์กรภาคเอกชน ต้องไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส่วนราชการและแหล่งทุนอื่น ๆ
กรณีเป็นโครงการของหน่วยงานภาครัฐ ต้องเป็นโครงการริเริ่มใหม่ หรือเป็นโครงการที่ไม่
สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
(4) วิเคราะห์รายละเอียด/เนื้อหาโครงการ ดังนี้
- หลั ก การและเหตุ ผ ล จะต้ อ งแสดงถึ ง ความส าคั ญ และประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่นั้น ๆ และควรอธิบายโครงการให้ชัดเจนว่าโครงการที่เสนอมามีความเกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองเด็กอย่างไรมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการคุ้มครองเด็กเรื่องใด อีกส่วนหนึ่งจะต้องแสดงถึงความคิดริเริ่มที่จะทา
กิจกรรมในโครงการนั้น ๆ และควรมีศักยภาพที่สามารถขยายผลได้ (เช่น โครงการนาร่อง, ต้นแบบ, นวัตกรรม
ใหม่ ๆ , ปฏิบัติการใหม่ ๆ)
- วัตถุประสงค์ ต้องระบุวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจนที่สุด สอดคล้ องกับสิ่งที่
ต้องการจะทาโดยแสดงถึงสิ่งที่วัดผลประเมินผลได้ (เช่น ต้องการให้เกิดผลอะไร เพียงไร ผลจากนั้นจะเกิดกับใคร
ด้วยเงื่อนไขเวลาอย่างไร)
- กลุ่มเป้าหมาย จะต้องกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ได้แก่ จานวนคน อายุ วิธีการ
คั ด เลื อ กกลุ่ ม เป้ า หมายแต่ ล ะกลุ่ ม มิ ใ ช่ ก ล่ า วอ้ า งถึ ง อย่ า งเลื่ อ นลอย และควรระบุ ก ลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก
และกลุ่มเป้าหมายรองด้วย
- กิจกรรมในโครงการ ลักษณะกิจกรรมจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและมีความชัดเจน มีกาหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมที่สมเหตุสมผล

กรณีโครงการที่มีกิจกรรมเป็นการฝึกอบรม ดูงาน จะต้องมีหลักสูตรและกิจกรรมต่อเนื่องที่จะส่งผลต่อการ
คุ้มครองเด็กอย่างยั่ง ยืน หากเป็นกิจกรรมของชุมชนควรแสดงให้เห็นว่า ชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทามากน้อย
เพียงใด กรณีโครงการประกอบด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรม ควรแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของแต่ละกิจกรรม
- ปฏิทินกิจกรรมหรือปฏิทินงานในโครงการ ต้องแสดงแผนการดาเนินงาน/ ปฏิทินงาน
ในแต่ละเดือน เช่น กิจกรรมจะทาอะไร, กับใครที่ไหน, ระบุเวลากี่วัน/เมื่อไร, ผลที่คาดว่าจะได้รับ, งบประมาณ
ที่ได้จากกองทุนคุ้มครองเด็ก, งบประมาณจากแหล่งอื่น
- พื้นที่ดาเนินงาน จะต้องระบุ หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด โดยให้ระบุเจาะจงชื่อ
สถานที่ในการอบรม เช่น อบต. ห้ องประชุม โรงเรียน รีสอร์ท อุทยาน ค่ายต่าง ๆ เป็นต้น ถ้าในโครงการมี
กิจกรรมไปทัศนศึกษานอกสถานที่จะต้องแจ้งถึงสถานที่ที่ไหน เพื่ออะไร มีความเชื่อมโยงกับโครงการอย่างไร
ได้อะไร ต้องการอะไร หรือบางโครงการมีกิจกรรมหลายอย่างหลายสถานที่จะต้องอธิบายถึงขั้นตอนใน การทา
กิจกรรมแต่ละขั้นตอน
- ระยะเวลา ต้องระบุในภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงระยะสิ้นสุดของโครงการ
และระยะเวลาในการทากิจ กรรมแต่ล ะกิจกรรม เพื่อเป็นประโยชน์กับองค์กรในการรายงานผลและการนา
โครงการเข้ารับการพิจารณาให้การสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการ ฯ
- การประเมิน ผลโครงการ ต้องกาหนดตัว ชี้วัดที่จะใช้วัดความส าเร็จของโครงการ
มีรูปแบบการประเมินผลด้วยวิธีใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมิน
- งบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการ ต้องมีรายละเอียดของงบประมาณที่ชัดเจนและ
สมเหตุสมผล โดยงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับกิ จกรรมในโครงการ กรณีที่ระบุงบประมาณจากแหล่งทุนอื่น
ให้ผู้กลั่นกรองใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการด้วย
- ผลที่ค าดว่า จะได้รั บ แสดงผลที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการหรือไม่
4.3) ประเมินโครงการในเบื้องต้นตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
- วัตถุประสงค์ขององค์กรที่เสนอคืออะไร โครงการที่เสนอมาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของ
องค์กร/หน่วยงานหรือไม่
- ความสอดคล้ องของโครงการตั้ งแต่ หลั กการและเหตุ ผล , วั ตถุ ประสงค์ , เป้ าหมาย ,
กลุ่มเป้าหมาย , กิจกรรมและวิธีดาเนินโครงการ และผลผลิต ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
- ความร่วมมือ และบทบาทของภาคีเครือข่าย เช่น อปท. , องค์กรของรัฐ , หน่วยงานในพื้นที่
เป็นต้น
- มีตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกถึงความสัมฤทธิ์ของโครงการ
- มีรูปแบบ วิธีการประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
- ลักษณะโครงการแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืน ความต่อเนื่องหรือมีกลไกที่ขยายผลต่อไปได้
แม้กองทุนจะไม่ได้สนับสนุนปีต่อ ๆ ไป
- ศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการ แผนการบริหารจัดการมีความสมเหตุสมผลหรือไม่
- ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์สังคมระดับต่าง ๆ เช่น ของกระทรวง , จังหวัด
, ท้องถิ่น ผลสาเร็จของโครงการสามารถนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์
- ความสั มพั น ธ์กับ โครงการอื่นในหน่ว ยงานเดียวกัน และของหน่ ว ยงานอื่น ๆ เพื่อใช้
ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับโครงการอื่น และหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อน

- ผลผลิต , ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดโครงการ ไม่ว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น จะต้องมีกลไกที่สามารถ
บอกได้ว่า ผลผลิตหรือผลลัพธ์เกิดขึ้นจริง (จะอยู่ในรูปตัวชี้วัดโครงการ)
- การมีส่วนร่ว มของผู้ เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งกลุ่มที่ส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของ
โครงการ หรือกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารบุคคลเหล่านี้
- งบประมาณของโครงการ ควรแยกตามหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย มีความสมเหตุสมผลและคุ้ม
ประโยชน์
- ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ ควรระบุช่วงเวลาการทางานในโครงการต้องชัดเจน วัน
เริ่มต้น , วันสิ้นสุด และระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม
4.4) การปรับปรุงโครงการ กรณีที่รายละเอียดข้อมูลโครงการไม่ชัดเจน หรือมีประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากผลการกลั่นกรองโครงการ ให้ผู้ทาหน้าที่กลั่นกรองโครงการ (ตามข้อ 3 วรรคแรก)
ประสานแจ้งให้องค์กร/หน่วยงานที่เสนอโครงการได้แก้ไขปรับปรุง และจัดส่งโครงการที่สมบูรณ์มายังสานัก
พัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร /สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ก่อนที่จะมีการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ กรุงเทพมหานคร/จังหวัด
4.5) สรุ ป ผลการกลั่ น กรองโครงการ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ต้ อ งสรุ ป ผลการกลั่ น กรองโครงการ
เพื่อน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ กรุ งเทพมหานคร/จังหวัด เป็นรายโครงการ ตามแบบสรุปโครงการขององค์กร
ภาคเอกชน/หน่วยงานภาครัฐฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

5. การพิจารณาอนุมัติโครงการ
สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร/สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ กรุงเทพมหานคร/จังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองโครงการ
จากผู้ทาหน้าที่กลั่นกรองโครงการ
สาหรับการพิจารณา ให้ยึดตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของกองทุน และคานึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด
ความยั่ งยืน เป็ น ต้ น การพิจ ารณารายละเอียดงบประมาณต้องพิจารณาเป็นรายกิจกรรมย่อย ซึ่งมีรายการ
ค่าใช้จ่ายประกอบชัดเจน โดยอัตราค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต้องถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เช่น เกณฑ์วงเงิน
ค่าใช้จ่ายของกองทุนคุ้มครองเด็กหรือกองทุนอื่น ๆ (ในกรณีที่กองทุนคุ้มครองเด็กไม่มีเกณฑ์ กาหนดไว้) หนังสือ
กระทรวงการคลัง ระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรม จัดประชุม เป็นต้น

6. แจ้งผลการพิจารณาโครงการ
สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร / สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้องค์กร/หน่วยงานทราบ โดยหากองค์กร/หน่วยงาน ยืนยัน การขอรับการสนับสนุน ให้ทา
สัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก (แบบ คคด.03) โดยให้จัดทาสัญญารับเงินฯ จานวนทั้งสิ้น 3 ฉบับ
โดยมอบให้ คู่สัญญาฝ่ายละ 1 ฉบับ และส่งสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1 ฉบับ และหากองค์กร/หน่วยงาน ไม่ขอรับ การสนับสนุน ให้กรอกแบบแสดงความจานงไม่ขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนคุ้มครองเด็ก
กรณี โ ครงการที่ ไ ม่ ผ่ า นความเห็ น ชอบของคณะอนุ ก รรมการฯ กรุ งเทพมหานคร/จั ง หวั ด ให้
กรุงเทพมหานคร/จังหวัดแจ้งเหตุผลให้องค์กร/หน่วยงานทราบโดยเร็ว

7. การจัดส่งแบบสรุปโครงการและสัญญารับเงินอุดหนุน ฯ
สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หรือสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ในฐานะเลขานุการในคณะอนุกรรมการฯ จะต้องจัดส่งเอกสารมายังกองบริหารกองทุนเพื่อใช้ประกอบการขอ
อนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ ซึ่งประกอบด้วย
7.1 แบบสรุปโครงการ (ใบขวางตามภาคผนวก ....) ที่ได้จากการสรุปโครงการตามแบบ คคด. 02
โดยข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับกิจกรรมย่อยของโครงการ และรายการค่าใช้จ่ายจะต้องชัดเจน
7.2 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งมีมติที่ประชุมอนุมัติโครงการดังกล่าว
7.3 สัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนตามข้อ 5 (กรณีที่ยืน ยันขอรับการสนับสนุน) หรือแบบแสดง
ความจานงไม่ขอรับการสนับสนุน (กรณีที่ยืนยันไม่ขอรับการสนับสนุน)

8. การตรวจสอบและโอนเงินโครงการ
กองบริหารกองทุนจะตรวจสอบความถูกต้องตามแบบสรุปโครงการ โดยเฉพาะรายการค่าใช้จ่ายของ
กิจกรรมต่าง ๆ การสรุปยอดเงินในโครงการ ตรวจสอบรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ที่มีมติอนุมัติ
โครงการ และสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุน และกองบริหารกองทุนจะได้ดาเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินเข้า
บัญชีกองทุนฯ จังหวัด/กรุงเทพมหานครต่อไป
สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร / สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั งหวัด
ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน โดยให้องค์กร/หน่วยงานที่ได้รับเงินออกใบเสร็จรับเงิน/ใบสาคัญรับเงินให้แก่สานักพัฒนา
สังคม กรุงเทพมหานคร / สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ทั้งนี้ การจ่ายเงินกองทุนให้แก่องค์กร/หน่วยงาน สามารถจ่ายเงินให้องค์กรที่ โครงการผ่านการ
อนุมัติเป็นงวดได้ โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินโครงการ และกรุงเทพมหานคร/จังหวัดควรเสนอขอเป็น
มติของคณะอนุกรรมการฯ กรุงเทพมหานคร / จังหวัดและให้ปรากฏในรายงานการประชุมด้วย

9. การดาเนินโครงการ
องค์กร/หน่วยงาน จะต้องดาเนินงานตามโครงการที่ได้รั บเงินสนับสนุนจากกองทุนอย่างครบถ้วน
ทุกกิจกรรม โดย
8.1) กรณี เ งิ น ในการด าเนิ น โครงการเหลื อ ให้ อ งค์ ก ร/หน่ ว ยงานส่ ง คื น ส านั ก พั ฒ นาสั ง คม
กรุงเทพมหานคร / สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
8.2) กรณีองค์กร/หน่วยงานมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
กองทุนคุ้มครองเด็ก สามารถกระทาได้โดยต้องไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และงบประมาณโครงการ โดยให้
องค์ ก ร/หน่ ว ยงานขออนุ มั ติ จ ากคณะอนุ ก รรมการฯ กรุ ง เทพมหานคร/จั ง หวั ด ผ่ า นส านั ก พั ฒ นาสั ง คม
กรุงเทพมหานครหรือสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุน
คุ้มครองเด็กได้มอบอานาจการอนุมัติในเรื่องดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการฯ กรุงเทพมหานคร / จังหวัดไว้แล้ว

10. การรายงานผล
9.1) องค์กร/หน่วยงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายเงินของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ให้สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หรือ สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (แล้วแต่กรณี) จานวน 2 ชุด เช่นเดียวกับกรณีส่วนกลางดาเนินการ

9.2) สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร/สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบฯ
เช่นเดียวกับส่วนกลางดาเนินการ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการสนับสนุนโครงการ (กรณีจังหวัดดาเนินการ)
องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานภาครัฐจัดทาโครงการตามแบบ คคด.02
ซึ่งต้องไม่เกินโครงการละ 150,000 บาท และต้องเป็นโครงการที่สาคัญ
มีความจาเป็นเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก
ภูมิภาค

ส่วนกลาง
พมจ.

สานักพัฒนาสังคม กทม.

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ กรุงเทพมหานคร/จังหวัดกลั่นกรองโครงการในเบื้องต้น
จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ กรุงเทพมหานคร/จังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
สานักพัฒนาสังคม กทม. / พมจ. แจ้งผลการพิจารณาให้องค์กร/หน่วยงานทราบ
ไม่ได้รับการสนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน
ขอรับ

ไม่ขอรับ

จัดทาสัญญารับเงินฯ
ตามแบบ คคด. 03

แจ้งผลให้องค์กร/หน่วยงาน
ทราบ พร้อมเหตุผล

กรอกแบบแสดงความจานง
ไม่ขอรับการสนับสนุนฯ

กทม. / พมจ. สรุปโครงการจากแบบ คคด.02 ลงในแบบสรุปโครงการ
กทม. / พมจ. จัดส่งแบบสรุปโครงการ พร้อมรายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งสัญญารับเงินฯ มายังกองบริหารกองทุน
กบท. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสรุปโครงการ , รายงานการประชุม
และสัญญารับเงินฯ และโอนเงินให้ กทม. / พมจ. ต่อไป
กทม./พมจ. จ่ายเงินให้องค์กร โดยองค์กรจะต้องออก
ใบเสร็จรับเงิน/ใบสาคัญรับเงินให้ กทม./พมจ.
กทม./พมจ. ส่งสาเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบสาคัญรับเงิน
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ส่ง กบท.

ติดตามผลและส่งเสริมการดาเนินโครงการตาม
แบบรายงานความก้าวหน้าฯ
(แบบ คคด.11) และแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ (แบบ คคด.04)

ส่วนที่ 4
การจัดการด้านการเงิน บัญชี และการรายงาน
การจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และสานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับการรับเงินและการจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุนคุ้มครองเด็ก รวมทั้งนาส่งเงินที่ได้รับเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของกองทุนที่เปิดไว้ในส่วนกลาง โดยมีแนวทางในการบันทึกรายการในระบบบัญชีส่วนราชการตาม
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (GFMIS) และการบันทึกควบคุมรายการที่เกี่ยวข้อง
กับ กองทุน คุ้ มครองเด็ กในรู ป ของทะเบี ย น ซึ่ง จะต้อ งจัด ทารายงานประจาเดือน พร้อ มส่ งส าเนาเอกสารที่
เกี่ยวข้องไปยังกองบริหารกองทุน สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อบันทึก
ในระบบบัญชีกองทุนคุ้มครองเด็กที่ส่วนกลาง

1. วิธีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับระบบบัญชี
1.1 เมื่อหน่วยงานได้รับโอนเงินจากกองทุนที่ส่วนกลางเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ประเภทออม
ทรัพย์ ที่เปิ ดไว้ส าหรั บรั บเงินจากกองทุน คุ้มครองเด็กแล้ ว ให้บันทึกรายละเอียดการรั บเงิน ในทะเบียนคุม
เงินกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร (แบบ คคด.06) และจัดทาในบันทึกรายการบัญชี ประเภท
เอกสาร RE (บช.01) ระบุแหล่งของเงินเป็น xx31000 (xx คือเลขสองตัวหลังของปี พ.ศ.)เช่น ปี พ.ศ. 2553
สองตัวหลังคือ 53 บันทึกรายการบัญชี ดังนี้
เดบิต(Dr.) เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงินเอกชนของไทย (1101030102)
เครดิต(Cr.) เงินรับฝากอื่น (2111020199)
1.2 เมื่อจ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครให้กับผู้รับการสงเคราะห์หรือค่าใช้จ่าย
สนับสนุนโครงการให้องค์กร ให้ขอหลักฐานแสดงการจ่ายเงินใบเสร็จรับเงินหรือใบสาคัญรับเงินแล้วแต่กร ณี
และบันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินในทะเบียนคุมเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร (แบบ
คคด.06) และจัดทาใบบันทึกรายการบัญชี ประเภทเอกสาร PP (บช 01) ระบุแหล่งของเงินเป็น xx31000 (xx
คือเลขสองตัวหลังของปี พ.ศ.) เช่น ปี พ.ศ. 2553 สองตัวหลังคือ 53 บันทึกรายการ ดังนี้
เดบิต (Dr.) เงินรับฝากอื่น (2111020199)
เครดิต (Cr.) เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงินเอกชนของไทย (1101030102)

2. วิธีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และนาส่งเงิน
2.1 การรับเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด / กรุงเทพมหานคร
(1) เมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ว่าได้โอนเงินเข้าบัญชีกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด / กรุงเทพมหานคร สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายสงเคราะห์
รายบุคคล , ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการให้องค์กรเอกชน / หน่วยงานภาครัฐ และค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

ให้นาสมุดคู่ฝาก (บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็ก) ไปปรับยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อเป็นการยืนยันการ
รับเงินตามในหนังสือแจ้งข้างต้น
(2) รับดอกเบี้ยเงินฝาก ทุกสิ้นเดือนให้นาสมุดคู่ฝาก(บัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็ก)
ไปปรับยอดเงินฝากธนาคาร
(3) รับเงินบริจาค รายได้ค่าปรับและรายได้รับคืนเงินโครงการ ให้ออกหลักฐานแสดงการรับ
เงินทุกครั้ง (ใบเสร็จรับเงิน) แล้วนาฝากเข้าบัญชีเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด / กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
2.2 การจ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด / กรุงเทพมหานคร
(1) การจ่ายเงินสงเคราะห์รายบุคคลต้องมีมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจังหวัด
/ กรุงเทพมหานครอนุมัติค่าใช้จ่าย โดยการจ่ายเงินทุกครั้งต้องมีใบสาคัญรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานแสดงการ
จ่ายเงินและใช้เป็นหลักฐานในการจัดทาบัญชี
(2) การจ่ายสนับสนุนโครงการให้แก่องค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐต้องมีมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น (กรณี ส่ ง โครงการที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น มาพิ จ ารณาที่ ส่ ว นกลาง) หรื อ
คณะอนุ กรรมการบริ ห ารกองทุน จั งหวัด / กรุงเทพมหานคร (กรณีจังหวัดดาเนินการเอง โดยกรอบวงเงิ น
โครงการละไม่ เกิน 150,000 บาท) อนุ มัติ ค่าใช้ จ่าย และในการจ่า ยเงิน ทุกครั้งต้อ งมีใ บส าคั ญ รับ เงิน /
ใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานแสดงการจ่ายเงินและใช้เป็นหลักฐานในการจัดทาบัญชี
(3) กรณีจ่ ายเช็ค วัน ที่ในเช็ค และวันที่ในใบสาคัญรับเงินจะต้องเป็นวันที่เดียวกันกับวันที่
จ่ายเงินสงเคราะห์รายบุ คคลแก่ผู้รับการสงเคราะห์ หรือจ่ายเงินสนับสนุนโครงการให้แก่องค์กรเอกชน และ
หน่วยงานภาครัฐ
2.3 การนาส่งเงินรายได้
(1) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ให้ ส านัก งานพั ฒ นาสั ง คม กรุ ง เทพมหานคร น าส่ ง กองทุ น
คุ้มครองเด็ก ในส่วนกลาง ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่ได้รับเงิน ถ้าในวันใดได้รับเงินเกินกว่าหนึ่งหมื่นบาท
ให้นาฝากโดยด่วนอย่างช้าในวันทาการรุ่งขึ้น
(2) ในส่วนภูมิภาค ให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นาส่งเข้า
กองทุนคุ้มครองเด็ก ในส่วนกลาง ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่ได้รับเงิน ถ้าในวัน ใดได้รับเงินเกินกว่าหนึ่ง
หมื่นบาทให้นาฝากโดยด่วนอย่างช้าในวันทาการรุ่งขึ้น
กรณีนาส่งรายได้รับคืนเงินโครงการ ให้นาส่งเงินพร้อมหนังสือของสานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด / ส านั ก พั ฒ นาสั ง คม กรุ ง เทพมหานคร และส าเนาหนั ง สื อ ขององค์ ก รแจ้ ง
รายละเอียดองค์กร โครงการ จานวนเงิน และสาเหตุที่ส่งคืนเงิน ทั้งนี้ให้แจ้งกองบริหารกองทุน สานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการรับเงินและหลักฐานการ
โอนเงินเข้าบัญชีกองทุนคุ้มครองเด็ก

3. การจัดทา และการนาส่งรายงานการเงิน
กรณีที่มีจ่ายเงินให้สรุปจากหลักฐานการจ่ายเงิน(ใบสาคัญ) มิใช่ยอดเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากธนาคาร
บัญชีกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด / กรุงเทพมหานคร และทุกสิ้นเดือนให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด หรือ สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร สรุปรายงานเคลื่อนไหวทางด้านการเงินและบัญชีใน

แต่ละเดือน เพื่อจัดทารายงานการรับ –จ่ายเงินประจาเดือน (แบบ คคด.05) ส่งกองบริหารกองทุน สานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เพื่อรวบรวมข้อมูล
จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินประจาเดือนในภาพรวม (ส่วนกลางและภูมิภาค) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการจัดทารายงาน ดังนี้
3.1 กรณีที่มีการเบิกจ่ายเงิน
(1) สาเนาทะเบียนคุมเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร
(แบบ คคด. 06)
(2) สาเนาทะเบียนคุมบุคคลที่ขอรับการสงเคราะห์ (แบบ คคด. 07)
(3) สาเนาทะเบียนคุมหน่วยงาน/องค์กร ที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก
(แบบ คคด. 08)
(4) สาเนารายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด
หรือกรุงเทพมหานคร
(5) สาเนาแบบสรุปอนุมัติการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ครอบครัวอุปถัมภ์ กองทุน
คุ้มครองเด็ก ของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก (แบบ คคด. 01)
(6) สาเนาหนังสืออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก
(7) สาเนาใบสาคัญรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงินขององค์กร
(8) งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็ก
(9) สาเนาหน้าบัญชีเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครที่แสดงรายการ
เคลื่อนไหวตั้งแต่ต้นเดือนถึงสิ้นเดือนที่จัดทารายงาน
3.2 กรณีไม่มีการเบิกจ่าย – รับเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเด็ก
(1) สาเนาทะเบียนคุมเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร (แบบ คคด. 06)
(2) งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกองทุนคุ้มครองเด็ก
(3) ส าเนาหน้าบัญชีเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครที่แสดงรายการ
เคลื่อนไหวตั้งแต่ต้นเดือนถึงสิ้นเดือนที่จัดทารายงาน
หมายเหตุ สาเนาที่ส่งให้กองบริหารกองทุน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อรับรองสาเนาทุกฉบับ

ส่วนที่ 5
แนวทางปฏิบัติในการจัดการเงิน/ทรัพย์สินจากการหาทุนและ
การรับบริจาคเข้ากองทุนคุ้มครองเด็ก
ด้ว ยพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 20(4) กาหนดให้ คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด มีอานาจหน้าที่ “จัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห์ คุ้ม
ครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กในเขตกรุงเทพมหานครและเขตจังหวัดแล้วแต่กรณี และ
รายงานผลการด าเนิ น การจั ด หาทุ น และการจั ด การทุ น ต่ อ คณะกรรมการคุ้ ม ค รองเด็ ก แห่ ง ชาติ แ ละ
คณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก”
การจัดหาทุนตามมาตรา 20(4) มี 2 กรณี
ก. การรับบริจาคเข้ากองทุนคุ้มครองเด็ก โดยใช้มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้
ข. การจั ด หาทุน ทั่ ว ไป เพื่ อ ใช้จ่ า ยตามอ านาจหน้ า ที่ข องคณะกรรมการคุ้ ม ครองเด็ก จั ง หวั ด
และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร ดาเนินการโดยนาเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเด็กเด็กตามข้อ ก.
หรือ ไม่นาเข้ากองทุนก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดและคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก กรุงเทพมหานคร
สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทางาน หรือกาหนดแนวทางการดาเนินงานเองได้
อนึ่ง การจัดหาทุน หากจักต้องนาเงินกองทุนไปใช้จ่ายหรือลงทุนในการจัดกิจกรรม คณะกรรมการ
บริ ห ารกองทุ น จะต้ อ งขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการคุ้ ม ครองเด็ ก แห่ ง ชาติ และกระทรวงการคลั ง
ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรัก ษาเงิน การจัดหา
ผลประโยชน์และการจัดการกองทุนคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2548 ข้อ 15(4)
การรับบริจาคเข้ากองทุนคุ้มครองเด็ก โดยใช้มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ ก. มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ขอบเขตการดาเนินการ
ต้องดาเนินการเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน คือ การสงเคราะห์ คุ้มครอง สวัสดิภาพ
และการส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก และสอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์
และการจั ด การกองทุ น คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2548 และระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่ งชาติ ว่าด้ว ย
การบริหารกองทุน การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินและรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2548
2. การยกเว้นภาษีเงินได้
ดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้ นรัษฎากร
(ฉบับที่ 428) พ.ศ. 2548 โดยมีสาระสาคัญ คือ
2.1 ผู้ บ ริ จ าคที่ เ ป็ น บุ ค คลธรรมดา ให้ ย กเว้ น ภาษี เ งิ นได้ พึ ง ประเมิ น หลั ง จากหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ย
และหั ก ลดหย่ อ นเท่ า จ านวนเงิ น ที่ บ ริ จ าค แต่ เ มื่ อ รวมกั บ เงิ น บริ จ าคอื่ น ต้ อ งไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 10 ของเงิ น ได้
พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่าย และหักค่าลดหย่อน นั้น
2.2 ผู้ บ ริ จ าคที่ เ ป็ น บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คล ให้ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ส าหรั บ เงิ น ได้
เป็นจานวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินเท่าที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่น ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกาไรสุทธิ
ก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ

3. หน่วยดาเนินการ
3.1 คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือ สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
3.2 คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด หรือ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
3.3 คณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก หรือ กองบริหารกองทุน สานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4. วิธีการรับบริจาค
4.1 การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค หรือมอบให้กองทุนคุ้มครองเด็ก ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ให้คานึงถึงผลได้ ผลเสีย และประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับและจะพึงต้องให้ตอบแทนทั้งในปัจจุบันและอนาคต
4.2 การรับบริจาคที่มีเงื่อนไขเป็นการผูกพัน จะต้องไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของกองทุน และไม่ให้
ประโยชน์ต่อผู้ใดโดยเฉพาะ
4.3 การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีภาระติดพัน หรือมีภาระต้องเรียกร้อง หรือซ่อมบารุงรักษา
จะต้องพิจารณาว่า ผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่กองทุนต้องเสียไปหรือไม่
4.4 ทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท ให้บันทึกในทะเบียนคุมวัสดุ ทรัพย์สิน
ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ให้ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ ทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคาร ให้ขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์
4.5 ในการรับทรัพย์สินอื่นนอกจากเงิน ให้ตรวจสอบก่อนว่า ทรัพย์สินที่จะรับบริจาคมีเอกสาร
สิทธิสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดคดีฟ้องร้องกันภายหลัง
4.6 ให้แต่งตั้งคณะกรรมกาตรวจรับทรัพย์สินอย่างน้อย 3 คน ดาเนิน การตรวจรับทรัพย์สินที่
ได้รับบริจาคมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป โดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจน
4.7 เงินที่ได้รับบริจาคต้องออกใบเสร็จรับเงินของกองทุนคุ้มครองเด็ก สานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรณีรับบริจาคเป็นทรัพย์สินให้ออกใบรับบริ จาคและหนังสือ
ขอบคุณให้กับผู้บริจาคทุกครั้ง
5. การอนุมัติการจ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
5.1 เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการรับบริจาคที่ผู้บริจาคระบุวัตถุประสงค์เฉพาะไว้ สามารถ
นาไปใช้จ่ายได้ตามประสงค์ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนเท่านั้น
การใช้จ่ายเงิน คณะกรรมการบริหารกองทุนจะพิจารณาอนุมัติจ่ายตามระเบียบคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุน การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินและรายงานสถานะการเงิน และ
การบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2548 ข้อ 9
5.2 ในกรณีที่ผู้บริจาคไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือระบุไว้ไม่ชัดแจ้ง ให้นาเข้ากองทุนและ
ใช้จ่ายได้ภายใต้วัตถุประสงค์ และระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุน
5.3 ในกรณีการรั บบริจาคของจังหวัดใดเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและสามารถสนับสนุน
การดาเนิ น งานตามพระราชบั ญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้ คณะกรรมการบริหารกองทุนจะพิจารณา
สนับสนุนดาเนินงานในเรื่องอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ ดอกผลที่เกิดขึ้นจากเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการรับบริจาคให้ตกเป็นผลประโยชน์ของกองทุน

6. การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน
6.1 เงินที่ได้รับในเขตกรุงเทพมหานคร ให้นาส่งเข้าบัญชีกองทุนที่เปิดไว้กับธนาคารภายใน
3 วั น ท าการ นั บ จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น ถ้ า วั น ใด ได้ รั บ เงิ น เกิ น กว่ า หนึ่ ง หมื่ น บาท ให้ น าฝากโดยด่ ว นอย่ า งช้ า
ในวันทาการรุ่งขึ้น
ในส่วนภูมิภาคให้นาส่งเข้าบัญชีกองทุนที่เปิดไว้กับธนาคารในส่วนกลางภายใน 3 วันทาการ
นับจากวันที่ได้รับเงิน ถ้าวันใดได้รับเงินเกินหมื่นบาทให้นาส่งโดยด่วนอย่างช้าในวันทาการรุ่งขึ้น หรือนาส่ ง
กองบริหารกองทุนภายในระยะเวลาเดียวกัน เพื่อนาเข้าบัญชีกองทุนคุ้มครองเด็กที่ฝากไว้ที่ธนาคารต่อไป
6.2 การปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชี วิธีการจ่าย และหลักฐานการรับจ่ายเงินบริจาคให้เป็นไปตาม
ระบบบัญชีกองทุนคุ้มครองเด็ก โดยมีทะเบียนคุมแสดงรายละเอียดการรับและจ่ายเงินหรือทรัพย์สินและให้
รวบรวมหลั ก ฐานการจ่ า ยให้ ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ ส านัก งานการตรวจเงิ นแผ่ น ดิ นภู มิ ภ าค
ตรวจสอบ
7. การรายงาน
เมื่อ คณะกรรมการคุ้ม ครองเด็ก กรุ งเทพมหานคร หรือ คณะกรรมการคุ้ มครองเด็ก จัง หวั ด
ดาเนิ น การจั ดหาทุน แล้ ว ให้ ร ายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหาทุนและการจัดการทุนแต่ล ะกรณี
ให้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วัน
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สาหรับรายได้จากการรับบริจาคให้สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และสานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รายงานการรับบริจาคในแบบรายงานการรับ - จ่ายเงินประจาเดือน
สาหรับทรัพย์สินหรือสิ่งของให้จัดทาเป็นรายงานการรับบริจาค ส่งสานักงานปลัดกระทรวงฯ ภายในวันที่ 5 ของ
เดือนถัดไป
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