
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทนุคุ้มครองเด็ก 

เรื�อง   หลกัเกณฑ์การกาํหนดวงเงินและรายการที�ให้การสนับสนุนจากกองทนุคุ้มครองเด็ก 

_____________________ 

 
  อาศยัอาํนาจตามขอ้ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการคุม้ครองเด็กแห่งชาติว่าด้วยการบริหาร
กองทุน การพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินและรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 
๒๕๔๘ ซึ. งออกตามความในพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการบริหารกองทุนคุม้ครอง
เด็ก จึงยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนคุม้ครองเด็ก เรื.อง หลกัเกณฑ์การกาํหนดวงเงินและรายการ
ที.ให้การสนบัสนุนจากกองทุนคุม้ครองเด็ก ฉบบัลงวนัที. ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และออกประกาศกาํหนด
หลกัเกณฑว์งเงินและรายการที.ใหก้ารสนบัสนุนจากกองทุนคุม้ครองเด็กไว ้ดงัต่อไปนี8  
 

ส่วนที� ๑ 

หลกัเกณฑ์ทั�วไป 

_____________________ 

 

  ข้อ ๑  ในประกาศนี8  
  (๑) หน่วยงานภาครัฐ  หมายความวา่ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที.เรียกชื.ออยา่งอื.น
ซึ. งมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานส่วนกลางที.ตั8 งอยู่ในส่วนภูมิภาค โรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ.น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื.นของรัฐที.ดําเนินการตาม
วตัถุประสงค์และกิจการเพื.อการสงเคราะห์ คุม้ครองสวสัดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติ รวมทั8งครอบครัว
และครอบครัวอุปถมัภ ์ 
  (๒) องค์กรภาคเอกชน หมายความว่า องค์กรที.บุคคลรวมกันขึ8 นเพื.อดําเนินการตาม
วตัถุประสงค์และกิจการในการสงเคราะห์ การคุม้ครองสวสัดิภาพ และการส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั8ง
ครอบครัวและครอบครัวอุปถมัภ ์



 ๒

  (๓) บุคคล  ครอบครัว  หรือครอบครัวอปุถัมภ์  หมายความวา่ ผูซึ้. งให้การอุปการะเลี8ยงดูเด็ก ที.
ประสบปัญหาความเดือดร้อนดา้นคา่ใชจ่้ายในการสงเคราะห์และหรือคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กและไม่ไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากแหล่งทุนอื.น หรือไดรั้บแต่ไมเ่พียงพอ 
  ข้อ ๒  ค ําขอการสนับสนุนเป็นรายบุคคลและการเสนอโครงการให้เป็นไปตามแบบที.
ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั.นคงของมนุษยก์าํหนด 
 

ส่วนที� ๒ 

หลกัเกณฑ์กาํหนดวงเงินและรายการเกี�ยวกบัการสงเคราะห์เด็ก 

_____________________ 

 

  ข้อ ๓  กลุ่มเป้าหมายที.พึงไดรั้บการสงเคราะห์ ไดแ้ก่ 
  (๑) เด็กเร่ร่อน หรือเด็กกาํพร้า 
  (๒) เด็กที.ถูกทอดทิ8งหรือพลดัหลง ณ ที.ใดที.หนึ.ง 
  (๓) เด็กที.ผูป้กครองไม่สามารถอุปการะเลี8 ยงดูได้ด้วยเหตุใดๆ เช่น ถูกจาํคุก กกัขงั พิการ 
ทุพพลภาพ เจบ็ป่วยเรื8อรัง ยากจน เป็นผูเ้ยาว ์หยา่ ถูกทิ8งร้าง เป็นโรคจิตหรือโรคประสาท 
  (๔) เด็กที.ผูป้กครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอนัอาจส่งผลกระทบต่อ
พฒันาการทางร่างกายหรือจิตใจของเด็กที.อยูใ่นความปกครองดูแล 
  (๕) เด็กที.ไดรั้บการเลี8ยงดูโดยมิชอบ ถูกใชเ้ป็นเครื.องมือในการกระทาํหรือแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตกอยู่ในภาวะอื.นใดอนัอาจเป็นเหตุให้เด็กมีความประพฤติเสื.อมเสียในทาง
ศีลธรรมอนัดีหรือเป็นเหตุใหเ้กิดอนัตรายแก่กายหรือจิตใจ 
  (๖) เด็กพิการ เนื.องจากมีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญา หรือจิตใจ ไม่วา่ความ
บกพร่องนั8นจะมีมาแต่กาํเนิดหรือเกิดขึ8นภายหลงั 
  (๗) เด็กที.อยูใ่นสภาพยากลาํบาก เนื.องจากอยูใ่นครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหยา่ร้าง ทิ8ง
ร้าง ถูกคุมขงั หรือแยกกนัอยูแ่ละไดรั้บความลาํบาก หรือเด็กที.ตอ้งรับภาระหนา้ที.ในครอบครัวเกินวยัหรือกาํลงั
ความสามารถและสติปัญญา หรือเด็กที.ไมส่ามารถช่วยเหลือตวัเองได ้
  (๘) เด็กที.อยูใ่นสภาพที.จาํตอ้งไดรั้บการสงเคราะห์ตามที.กาํหนดในกฎกระทรวง คือ เด็กซึ. ง
กระทาํผิดหรือตอ้งหาว่ากระทาํผิด หรือเด็กซึ. งได้รับความเสียหายจากการกระทาํความผิดทางอาญาที.ศาล 
พนกังานอยัการ หรือพนกังานสอบสวนเห็นวา่ตามพฤติการณ์หรือสภาพแวดลอ้มจาํตอ้งไดรั้บการสงเคราะห์ 
  (๙) เด็กที.ถูกทารุณกรรมและพนกังานเจา้หนา้ที.เห็นสมควรให้ไดรั้บการสงเคราะห์ตามมาตรา 
๔๒ แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 



 ๓ 

  ข้อ ๔  ค่าใช้จ่ายเกี.ยวกบัการดาํเนินงานเพื.อการสงเคราะห์เด็ก รวมความถึงครอบครัวและ
ครอบครัวอุปถมัภ์ของเด็กตามขอ้ ๓ ให้พิจารณาตามความจาํเป็นและเหมาะสมสําหรับเด็กแต่ละคนเพื.อให้
ไดรั้บการเลี8ยงดูและศึกษาอบรมอยา่งต่อเนื.องและย ั.งยนื  โดยใหเ้ป็นไปตามวงเงินและรายการดงัต่อไปนี8  
  (๑) ค่าเลี8 ยงดู ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื.น ๆ สําหรับเด็ก ครั8 งละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท ต่อเด็ก
หนึ.งคน 
  (๒) ค่าใชจ่้ายทางการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาสําหรับเด็ก โดยระดบัประถมศึกษา ไม่เกิน
คนละ ๒,๐๐๐ บาท ต่อปี ระดบัมธัยมศึกษา ไม่เกินคนละ ๓,๐๐๐ บาทต่อปี หรือระดบัอาชีวศึกษา ไม่เกินคนละ 
๔,๐๐๐ บาทต่อปี 
  (๓) คา่ใชจ่้ายของครอบครัวของเด็กในกรณีที.มีปัญหาความเดือดร้อนของครอบครัวไดก้ระทบ
หรือเกี.ยวเนื.องกบัสวสัดิภาพของเด็กโดยตรง  เช่น ใหเ้งินเป็นทุนประกอบอาชีพ  ค่ารักษาพยาบาล และอื.นๆ ไม่
เกินครั8 งละ ๕,๐๐๐ บาทต่อครอบครัว 
  (๔) คา่ใชจ่้ายเกี.ยวกบักายอุปกรณ์แก่เด็กพิการและทุพพลภาพตามความเห็นและคาํวินิจฉยัของ
แพทย ์ รวมทั8งอุปกรณ์ทางการแพทยที์.จะช่วยป้องกนัและแกไ้ขความพิการของเด็กตามที.จ่ายจริง ไม่เกิน 
๑๕,๐๐๐ บาท ต่อกายอุปกรณ์แต่ละประเภท 
  (๕) ให้การสงเคราะห์เกี.ยวกบัเครื.องอุปโภคบริโภค เช่น มุง้ ผา้ห่มนอน นมสําหรับเลี8ยงดูเด็ก 
และอื.น ๆ ครั8 งละไมเ่กิน ๑,๕๐๐ บาท ต่อเด็กหนึ.งคน  
  (๖) ใหก้ารสงเคราะห์ครอบครัวอุปถมัภห์รือบุคคลที.อุปการะเลี8ยงดูเด็ก ตามระเบียบกระทรวง
การพฒันาสังคมและความมั.นคงของมนุษยว์า่ดว้ยวิธีการให้การสงเคราะห์เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๗  ไม่เกินเดือนละ 
๒,๐๐๐ บาทต่อเด็กหนึ.งคน หรือกรณีเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือครอบครัวใดที.ให้ความอุปการะเด็กมากกวา่
หนึ.งคน  ให้พิจารณาช่วยเหลือเงินค่าเลี8 ยงดูเด็กได ้ภายในวงเงินเดือนละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท และอาจให้ความ
ช่วยเหลือในรายการคา่ใชจ่้ายอื.นๆ ตาม(๑)ถึง(๕) ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม 
  (๗) ให้ความรู้และฝึกอบรมเกี.ยวกบัวิธีการอุปการะเลี8 ยงดูเด็กให้ได้ตามมาตรฐานขั8นตํ.าที.
กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
  ทั8งนี8   วงเงินและรายการค่าใช้จ่ายตาม (๑) ถึง (๗) ให้เป็นไปตามประกาศกาํหนดวงเงินและ
รายการคา่ใชจ่้าย หากไมมี่วงเงินและรายการคา่ใชจ่้ายที.ประกาศไว ้ให้เป็นไปตามอตัราและรายการตามระเบียบ
หรือประกาศของทางราชการ หรือกรณีที.อตัราวงเงินและรายการคา่ใชจ่้ายกาํหนดไวไ้มส่ามารถใชด้าํเนินงานได้
อย่างเพียงพอกับความจํา เป็น หรือกรณีไม่ มีอัตราวงเงินและรายการกําหนดไว้ให้นํา เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเป็นกรณีไป 
 
 
 
 



 ๔ 

ส่วนที� ๓ 

หลกัเกณฑ์กาํหนดวงเงินและรายการเกี�ยวกบัการคุ้มครองสวสัดิภาพเด็ก 

_____________________ 
 

  ข้อ ๕  กลุ่มเป้าหมายที.พึงไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพ ไดแ้ก่ 
  (๑) เด็กที.ถูกทารุณกรรม เนื.องจากถูกกระทาํหรือละเวน้การกระทาํดว้ยประการใดๆ จนเป็น
เหตุให้เด็กเสื.อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การกระทาํผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็กให้
กระทาํหรือประพฤติในลกัษณะที.น่าจะเป็นอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี 
ทั8งนี8  ไมว่า่เด็กจะยนิยอมหรือไมก่ต็าม 
  (๒) เด็กที.เสี.ยงต่อการกระทาํผดิ ไดแ้ก่ 
   (ก) เด็กที.ประพฤติตนไม่สมควร เนื.องจากมีพฤติกรรมอย่างหนึ. งอย่างใด ได้แก่ 
ประพฤติตนเกเรหรือข่มเหงรังแกผูอื้.น หรือมั.วสุมในลกัษณะที.ก่อความเดือดร้อนรําคาญแก่ผูอื้.นหรือเล่นการ
พนนัหรือมั.วสุมในวงการพนนั เสพสุรา สูบบุหรี.  เสพยาเสพติดให้โทษหรือของมึนเมาอยา่งอื.น หรือเขา้ไปใน
สถานที.เฉพาะเพื.อการจาํหน่ายหรือดื.มเครื.องดื.มที.มีแอลกอฮอล์  หรือเขา้ไปในสถานบริการตามกฎหมายวา่ดว้ย
สถานบริการ หรือซื8อหรือขายบริการทางเพศ เขา้ไปในสถานการคา้ประเวณีหรือเกี.ยวขอ้งกบัการคา้ประเวณีตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณีหรือประพฤติตนไปในทางชูส้าว หรือส่อไปในทาง
ลามกอนาจารในที.สาธารณะ หรือต่อตา้นหรือทา้ทายคาํสั.งสอนของผูป้กครองจนผูป้กครองไม่อาจอบรมสั.ง
สอนได ้ หรือไมเ่ขา้เรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาภาคบงัคบั 
   (ข) เด็กที.ประกอบอาชีพที.น่าจะชกันาํไปในทางกระทาํผดิกฎหมายหรือขดัต่อศีลธรรม
อนัดี ไดแ้ก่เด็กที.ประกอบอาชีพขอทานหรือกระทาํการส่อไปในทางขอทาน โดยลาํพงัหรือโดยมีผูบ้งัคบั ชกันาํ 
ยุยงหรือส่งเสริม หรือประกอบอาชีพหรือกระทาํการใดอนัเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย
หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี 
   (ค) เด็กที.คบหาสมาคมกบับุคคลที.น่าจะชกันาํไปในทางกระทาํผิดกฎหมายหรือขดัต่อ
ศีลธรรมอนัดี ไดแ้ก่เด็กที.คบหาสมาคมกบับุคคลหรือกลุ่มคนที.รวมตวักนัมั.วสุม เพื.อก่อความเดือดร้อนรําคาญ
แก่ผูอื้.น หรือกระทาํการอนัขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี หรือบุคคลที.ประกอบอาชีพที.ขดัต่อกฎหมายหรือ
ศีลธรรมอนัดี 
   (ง) เด็กที.อยูใ่นสภาพแวดลอ้มหรือสถานที.อนัอาจชกันาํไปในทางเสียหาย ไดแ้ก่ เด็กที.
อยูใ่นสภาพแวดลอ้มหรือสถานที.ซึ. งอาศยัอยูก่บับุคคลที.มีพฤติกรรมเกี.ยวขอ้งกบัยาเสพติดใหโ้ทษหรือให้บริการ
ทางเพศ หรือเร่ร่อนไปตามสถานที.ต่าง ๆ โดยไม่มีที.พกัอาศยัเป็นหลกัแหล่งที.แน่นอน หรือถูกทอดทิ8งหรือถูก
ปล่อยปละละเลยใหอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มอนัอาจชกันาํไปในทางเสียหาย 
  (๓) เด็กที.อยู่ในสภาพที.จาํตอ้งได้รับการคุม้ครองสวสัดิภาพตามที.กาํหนดในกฎกระทรวง 
ไดแ้ก่ 



 ๕ 

   (ก) เด็กที.ตอ้งหาวา่กระทาํการอนักฎหมายบญัญติัเป็นความผิด แต่อายุยงัไม่ถึงเกณฑ์
ตอ้งรับโทษทางอาญา 
   (ข) เด็กที.ศาลหรือผูอ้าํนวยการสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนส่งมารับการ
คุม้ครองสวสัดิภาพ และไมมี่ผูป้กครองหรือผูใ้ห้การอุปการะเลี8ยงดู หรือมีแต่ไม่อยูใ่นสภาพที.จะให้การดูแลเอา
ใจใส่ต่อเด็กได ้
   (ค) เด็กที.ประกอบอาชีพที.น่าจะเกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ หรือประกอบอาชีพ
ในบริเวณที.เสี.ยงอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ 
   (ง) เด็กที.อาศยัอยูก่บับุคคลที.มีพฤติกรรมที.น่าสงสัยวา่ประกอบอาชีพไม่สุจริตหรือ
หลอกลวงประชาชน 
  ข้อ ๖  ค่าใช้จ่ายเกี.ยวกบัการดาํเนินงานเพื.อการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กตามขอ้ ๕  ให้พิจารณา
ตามความจาํเป็นและเหมาะสมตามวงเงินและรายการ ดงัต่อไปนี8  
  (๑) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และการฝึกอบรมเกี.ยวกบัวิธีการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็ก การ
จดัทาํแผน การพฒันาบุคลากรและการพฒันาเครือขา่ยเพื.อคุม้ครองสวสัดิภาพเด็ก 
  (๒) คา่ใชจ่้ายในการจดัทาํโครงการเพื.อให้บริการในการบาํบดัฟื8 นฟู  หรือให้คาํแนะนาํปรึกษา
และบริการอื.น ๆ ที.เกี.ยวขอ้งกบัการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็ก 
  (๓) คา่ใชจ่้ายในการส่งตวัเด็กไปสถานแรกรับ หรือสถานพฒันาและฟื8 นฟ ู
  (๔) ค่าใชจ่้ายในการให้ความรู้และการฝึกอบรมเกี.ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของเด็ก
ในชุมชน 
  (๕) ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานของผูคุ้ม้ครองสวสัดิภาพเด็ก ให้ช่วยเป็นเงินเดือนละไม่เกิน 
๑,๐๐๐ บาท ทั8งนี8  ใหมี้การกาํหนดวธีิการปฏิบติัและการรายงานผลประกอบการเบิกจ่ายดว้ย 
  ทั8งนี8   วงเงินและรายการค่าใช้จ่ายตาม (๑) ถึง (๕) ให้เป็นไปตามประกาศกาํหนดวงเงินและ
รายการคา่ใชจ่้าย หากไมมี่วงเงินและรายการคา่ใชจ่้ายที.ประกาศไว ้ให้เป็นไปตามอตัราและรายการตามระเบียบ
หรือประกาศของทางราชการ หรือกรณีที.อตัราวงเงินและรายการคา่ใชจ่้ายกาํหนดไวไ้มส่ามารถใชด้าํเนินงานได้
อย่างเพียงพอกับความจํา เป็น หรือกรณีไม่ มีอัตราวงเงินและรายการกําหนดไว้ให้นํา เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเป็นกรณีไป 

 
 
 
 
 
 
 



 ๖

ส่วนที� ๔ 

หลกัเกณฑ์กาํหนดวงเงินและรายการเกี�ยวกบัการสนับสนุนสถานรับเลี4ยงเด็ก สถานแรกรับ 

สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวสัดิภาพ และสถานพฒันาและฟื4 นฟู 

_____________________ 
 

  ข้อ ๗  คา่ใชจ่้ายเกี.ยวกบัการดาํเนินการเพื.อประโยชน์สูงสุดของเด็กในสถานรับเลี8ยงเด็ก สถาน
แรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ สถานพฒันาและฟื8 นฟู รวมทั8งการช่วยเหลือเด็กที.พน้จาก
ความปกครองดูแลของสถานแห่งนั8น ใหเ้ป็นไปตามวงเงินและรายการดงัต่อไปนี8  
  (๑)  ค่าใช้จ่ายในการจดัที.พกัอาศยั  เครื. องนุ่งห่ม  อาหารและของใช้ที.จาํเป็นตามความ
เหมาะสม โดยคาํนึงถึงสุขภาพอนามยัและพฒันาการของเด็กเป็นสาํคญั 
  (๒) คา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษา ฝึกอบรมอาชีพ กีฬา และนนัทนาการให้แก่เด็กที.อยูใ่นความ
ปกครองดูแล ให้เหมาะสมกบัวยัและสภาพของเด็กแต่ละคน ตลอดจนจดัสภาพแวดลอ้มให้เอื8ออาํนวยต่อการ
เรียนรู้ และการพฒันาศกัยภาพดา้นต่าง ๆ 
  (๓) ค่าใช้จ่ายในการส่งเด็กคืนสู่ครอบครัว หรือผูอุ้ปการะเลี8 ยงดูเด็ก หรือนําส่งสถาน
สงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ สถานพฒันาและฟื8 นฟู หรือสถานอื.นใดตามความเหมาะสมกบัวยัและ
สภาพของเด็กแต่ละคน 
  (๔) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผูป้กครองในกรณีที.เด็กจาํตอ้งไดรั้บการสงเคราะห์ โดยให้นาํ
อตัราวงเงินและรายการตามขอ้ ๔ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  (๕) ค่าใช้จ่ายในการสืบเสาะพินิจเด็กและครอบครัวรวมทั8งดาํเนินการอื.นเพื.อคุม้ครองสวสัดิ
ภาพเด็ก 
  (๖) ค่าใช้จ่ายในการบาํบดัรักษา แก้ไขความประพฤติ ปรับเปลี.ยนพฤติกรรมและฟื8 นฟู
สมรรถภาพ ทั8งร่างกายและจิตใจเด็ก ตลอดจนดาํเนินการรักษาเด็กที.เจบ็ป่วย 
  (๗) คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินการใหเ้ด็กไดรั้บการปกป้อง คุม้ครอง และรักษาสิทธิประโยชน์ของ
เด็กตามกฎหมาย 
  (๘) คา่ใชจ่้ายในการวจิยัเพื.อพฒันาระบบการใหก้ารสงเคราะห์คุม้ครองสวสัดิภาพและส่งเสริม
ความประพฤติเด็ก 
  ทั8งนี8  วงเงินและรายการค่าใช้จ่ายตาม (๑) ถึง (๘) ให้เป็นไปตามประกาศกาํหนดวงเงินและ
รายการคา่ใชจ่้ายตามระเบียบหรือประกาศของทางราชการ หรือกรณีที.อตัราวงเงินและรายการค่าใชจ่้ายกาํหนด
ไวไ้มส่ามารถใชด้าํเนินงานไดอ้ยา่งเพียงพอกบัความจาํเป็น หรือกรณีไม่มีอตัราวงเงินและรายการกาํหนดไวใ้ห้
นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเป็นกรณีไป 
 
 



 ๗

ส่วนที� ๕ 

หลกัเกณฑ์กาํหนดวงเงินและรายการเกี�ยวกบัการส่งเสริมความประพฤติแก่ 

นักเรียนและนักศึกษา 
_____________________ 

 
  ข้อ ๘  คา่ใชจ่้ายเกี.ยวกบัการดาํเนินการเพื.อส่งเสริมความประพฤติแก่นกัเรียนและนกัศึกษา ให้
เป็นไปตามวงเงินและรายการดงัต่อไปนี8  
  (๑) คา่ใชจ่้ายในการจดัทาํโครงการเพื.อจดัระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คาํปรึกษา
และฝึกอบรมแก่นกัเรียนและนกัศึกษาตลอดจนผูป้กครอง 
  (๒) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํโครงการเพื.อพฒันาระบบงานแนะแนวที.จะช่วยเหลือดูแลนกัเรียน
และนกัศึกษาเป็นรายบุคคล และส่งเสริมให้ครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว รู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน สามารถ
คน้พบและจดัการเรียนรู้ที.จะพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน และให้คาํปรึกษาดา้นการดาํรงชีวิต การปรับเปลี.ยน
พฤติกรรม การศึกษาต่อและการมีงานทาํ 
  (๓) ค่าใช้จ่ายในการจดัทาํโครงการเพื.อสํารวจ เฝ้าระวงั และติดตาม นกัเรียนและนกัศึกษาที.
เสี.ยงต่อการกระทาํผดิเพื.อจดักิจกรรมในการพฒันาและปรับเปลี.ยนพฤติกรรมอยา่งเป็นระบบและต่อเนื.อง 
  (๔) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํโครงการเพื.อเสริมสร้างความปลอดภยัและป้องกนัแกไ้ขปัญหาการ
ใชค้วามรุนแรงที.มีผลต่อนกัเรียนและนกัศึกษา  
  (๕) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเพื.อสนับสนุนให้ผู ้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม
รับผดิชอบในการส่งเสริมความประพฤติและความปลอดภยัของนกัเรียนนกัศึกษา  
  (๖) คา่ใชจ่้ายในการจดัทาํโครงการเพื.อใหค้วามรู้ผูป้กครองนกัเรียนและนกัศึกษาที.เสี.ยงต่อการ
กระทาํผดิมารับทราบและพิจารณาแนวทางแกปั้ญหาร่วมกนั โดยอาจจะกาํหนดใหน้กัเรียนและนกัศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรมตามที.เห็นสมควร 
  ทั8งนี8   วงเงินและรายการค่าใชจ่้ายตาม (๑) ถึง (๖) ให้เป็นไปตามอตัราและรายการตามระเบียบ
หรือประกาศของทางราชการ หรือกรณีที.อตัราวงเงินและรายการคา่ใชจ่้ายกาํหนดไวไ้มส่ามารถใชด้าํเนินงานได้
อย่างเพียงพอกับความจํา เป็น หรือกรณีไม่ มีอัตราวงเงินและรายการกําหนดไว้ให้นํา เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเป็นกรณีไป 
 
 
 
 
 
 



 ๘

ส่วนที� ๖ 

หลกัเกณฑ์กาํหนดวงเงินและการดําเนินการอื�น 

_____________________ 

 

  ข้อ ๙  ค่าใช้จ่ายเกี.ยวกบัการสงเคราะห์ คุม้ครองสวสัดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก 
รวมทั8งครอบครัวและครอบครัวอุปถมัภ์ของเด็กตามคาํสั.งศาล ให้เป็นไปตามวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที.
ปรากฏในคาํสั.งของศาล 
  ข้อ ๑๐  กรอบวงเงินโครงการ ประกอบดว้ย 
  (๑) โครงการขนาดเล็ก หมายถึงโครงการที.ขอมาในวงเงินตํ.ากวา่  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
  (๒) โครงการขนาดกลาง หมายถึงโครงการที.ขอมาในวงเงิน ตั8งแต่ ๓๐๐,๐๐๐ บาทขึ8นไปถึง 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓) โครงการขนาดใหญ่ หมายถึงโครงการที.ขอสนบัสนุนมาเกินโครงการละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ข้อ ๑๑  วงเงินและรายการคา่ใชจ่้ายที.ไมอ่าจไดรั้บการสนบัสนุน ไดแ้ก่ 
  (๑) ค่าใชจ่้ายเกี.ยวกบัการลงทุนเพื.อแสวงหากาํไรโดยทั.วไป รวมทั8งแสวงหากาํไรจากเด็กและ
ครอบครัวของเด็ก 
  (๒) ค่าใชจ่้ายตามโครงการที.มีวตัถุประสงค ์หรือกระบวนการดาํเนินงานไม่ชดัเจน หรือไม่มี
เอกสารหรือปฏิบติัไมค่รบถว้นตามเงื.อนไขที.ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมั.นคงของมนุษยก์าํหนด 
  (๓) ค่าใช้จ่ายตามโครงการที.มีแนวปฏิบติัโดยไม่พยายามสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลหรือ
หน่วยงานหรือประชาชน นอกจากผูที้.ดูแลรับผดิชอบโดยตรง 
  (๔)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการลกัษณะอื.น ๆ ตามที.คณะกรรมการบริหารกองทุนจะพิจารณา
กาํหนดเป็นคราวไป 
  ข้อ ๑๒  การพิจารณาอนุมติัโครงการ หรือการพิจารณาคาํขอเป็นรายบุคคลให้เป็นไปตามความ
จาํเป็นและเหมาะสม 
  ข้อ ๑๓  เงื.อนไขการปฏิบติัอื.น การรายงาน การติดตามผลใหเ้ป็นไปตามแบบที.ปลดักระทรวง
การพฒันาสังคมและความมั.นคงของมนุษยก์าํหนด 
 
      ประกาศ  ณ  วนัที.  ๖  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
            นายวลัลภ  พลอยทบัทิม 
          (นายวลัลภ   พลอยทบัทิม) 
         ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมั.นคงของมนุษย ์
                   ประธานกรรมการบริหารกองทุนคุม้ครองเด็ก 


