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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2543
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2543 และ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
1. ความทั่วไป
ในระเบียบนี้ (ขอ 4)
“กองทุนพัฒนาเด็กชนบท” หมายความวา กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนกลาง (กองทุนพัฒนาเด็กสวนกลาง) หรือ กองทุน
พัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัด (กองทุน
พัฒนาเด็กชนบทจังหวัด)

2. ที่ตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ใหจดั ตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทสวนกลางขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด ขึ้นทุกจังหวัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
กองทุนในการใหความชวยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน อายุตั้งแตแรกเกิดถึงหกปที่
ครอบครัวยากจนและดอยโอกาส (ขอ 5)

3. รายไดของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท อาจมีรายไดจาก (ขอ 6)
(1) เงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล
(2) เงินหรือทรัพยสินที่ผูมีจิตศรัทธาบริจาคหรือใหเปนคาอุปการะเด็ก
(3) การจัดกิจกรรมหาทุน
(4) ดอกเบี้ยและผลประโยชนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
(5) รายไดอื่น ๆ
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4. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
การดําเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ใหประกอบดวยคณะกรรมการดังนี้ (ขอ 7)
(1) คณะกรรมการอํานวยการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เปน
ประธานกรรมการ มีอํานาจแตงตั้งกรรมการอํานวยการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไมนอยกวาเจ็ดคน
โดยแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ บุคคลที่พิจารณาเห็นวา
สามารถใหการสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็กได โดยมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปนกรรมการและ
เลขานุการ และใหมีขาราชการกรมการพัฒนาชุมชนเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
(2) คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทสวนกลาง มีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เปนประธานกรรมการ มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทสวนกลาง ไมนอยกวาเจ็ดคน
โดยแตงตั้งจาก รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนทุกคนเปนรองประธานกรรมการ บุคคลที่พิจารณาเห็นวา
สามารถใหการสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็กเปนกรรมการ ขาราชการกรมการพัฒนาชุมชนที่อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนเห็นสมควรเปนกรรมการ โดยใหมีกรรมการและเลขานุการหนึ่งคน และกรรมการ
และผูชวยเลขานุการหนึ่งคน ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการกรมการพัฒนาชุมชน
(3) คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดเปน
ประธานกรรมการมีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทของจังหวัด ไมนอยกวาเจ็ดคน
โดยแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด ผูแทนองคกรเอกชนในจังหวัด และบุคคลที่พิจารณาเห็น
วาสามารถใหการสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็กของจังหวัดได โดยมีพัฒนาการจังหวัดเปนกรรมการ
และเลขานุการ หัวหนาฝายของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบ เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงไดคราวละสี่ป นับแตวนั ที่ไดรบั แตงตั้ง

5. การพนจากตําแหนงของกรรมการ
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งจะพนจากตําแหนงเมื่อ (ขอ 8)
(1) ครบวาระ
(2) ลาออก
(3) ตาย
(4) ผูแตงตั้งสั่งใหพนจากตําแหนง
เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงเพราะเหตุอนื่ ใด นอกจากถึงคราวออกเมือ่ ครบวาระใหแตงตัง้
กรรมการขึ้นแทนภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันทีต่ ําแหนงนั้นวางลง เวนแตวาระการดํารงตําแหนงเหลือไมถึง
หนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหผซู ึ่งไดรับแตงตั้งแทนนัน้ อยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
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6. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
คณะกรรมการอํานายการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ (ขอ 9)
(1) กําหนดนโยบาย หลักการ และวิธีการดําเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
(2) สนับสนุน ควบคุม ดูแลการบริหารงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทสวนกลางและจังหวัด

7. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทสวนกลางและจังหวัด
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทสวนกลาง และคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ (ขอ 10)
(1) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กชนบทอายุตั้งแตแรกเกิดถึงหกป
(2) กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรม การรณรงค หาเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
(3) ดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย และแนวทางที่คณะกรรมการอํานวยการกองทุน
พัฒนาเด็กชนบทกําหนด
(4) พิจารณาอนุมตั ิการใชจายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ตามขอ 11
(5) กําหนดระเบียบ บริหาร ควบคุม ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานกองทุน
พัฒนาเด็กชนบท
(6) ประชาสัมพันธและเผยแพรงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

8. การใชจายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
8.1 การใชจายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ใหใชจายเพื่อการชวยเหลือ หรือสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงหกป โดยใหนําดอกผลเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทมาใชจายเปน
อันดับแรกกอน หากมีความจําเปนที่จะตองใชเงินตนของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ใหนํามาใชไดไมเกิน
รอยละหาสิบของเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท (ขอ 11)
สําหรับเงินที่ผูอุปการะเด็กจายเปนคาอุปการะเด็ก ใหจายไดตามเจตนารมณของผูอุปการะ
8.2 ในกรณีมคี วามจําเปนเรงดวน ที่จะตองใหการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กไดทนั เหตุการณ
ใหอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มีอํานาจอนุมัติการใชจา ยเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทสวนกลางไดในวงเงิน
ครั้งละไมเกินหนึ่งแสนบาท และผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัตกิ ารใชจายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
จังหวัดไดในวงเงินครั้งละไมเกินหาหมืน่ บาท โดยไมตองนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
พิจารณาใหความเห็นชอบ (ขอ 12)
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9. การเก็บรักษาเงิน การสัง่ จายเงิน การจัดทําบัญชี และการจัดทํารายงานกิจการและสถานะการเงิน
9.1 การเก็บรักษาเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ใหเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารของรัฐ
หรือธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารอื่น ซึ่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หรือผูวาราชการจังหวัด
ให ค วามเห็ น ชอบ หรื อ สหกรณ อ อมทรั พ ย ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน จํา กั ด หรื อ สหกรณ อ อมทรั พ ย
กระทรวงมหาดไทย จํากัด กองทุนพัฒนาเด็กชนบทสวนกลางฝากในนาม “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท”
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดฝากในนาม “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด”
9.2 การสั่งจายเงินจากบัญชีตาม ขอ 13 เมื่อผูมีอํานาจตาม ขอ 12 อนุมัติแลว ให
ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท หรือกรรมการและเลขานุการ หรือกรรมการบริหารที่
ไดรับมอบอํานาจเปนผูลงลายมือชื่อสั่งจายรวมกันอยางนอยสองคน
9.3 ใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทสวนกลาง และประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด จัดใหมกี ารจัดทําบัญชีของเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
สวนกลางและจังหวัดปละ 1 ครั้ง ภายในเดือน กันยายนของทุกป ในกรณีที่จําเปนอาจสั่งใหมกี ารจัดทํา
บัญชีเพิ่มขึ้นอีกก็ได
9.4 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทสวนกลาง และคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด จัดทํารายงานกิจการและสถานะการเงินของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
เสนอตอประธานคณะกรรมการอํานวยการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ภายในเดือนตุลาคมของทุกป

10. ผูรกั ษาการตามระเบียบ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของปลัดกระทรวงมหาดไทยใหเปนที่สุด (ขอ 17)

--------------------------------------

