ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
เรือง หลักเกณฑ์ การกําหนดวงเงินและรายการทีใ ห้ การสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก
_____________________
อาศัยอํานาจตามข้อ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการคุ ม้ ครองเด็กแห่ งชาติว่าด้วยการบริ หาร
กองทุน การพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินและรายงานสถานะการเงินและการบริ หารกองทุนคุม้ ครองเด็ก พ.ศ.
๒๕๔๘ ซึ. งออกตามความในพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการบริ หารกองทุนคุม้ ครอง
เด็ก จึงยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริ หารกองทุนคุม้ ครองเด็ก เรื. อง หลักเกณฑ์การกําหนดวงเงินและรายการ
ที.ให้การสนับสนุนจากกองทุนคุม้ ครองเด็ก ฉบับลงวันที. ๑๕ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และออกประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์วงเงินและรายการที.ให้การสนับสนุนจากกองทุนคุม้ ครองเด็กไว้ ดังต่อไปนี8
ส่ วนที ๑
หลักเกณฑ์ ทวั ไป
_____________________
ข้ อ ๑ ในประกาศนี8
(๑) หน่ วยงานภาครัฐ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรื อส่ วนราชการที.เรี ยกชื.ออย่างอื.น
ซึ. งมี ฐ านะเป็ นกรม ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค หน่ ว ยงานส่ ว นกลางที. ต8 ัง อยู่ ใ นส่ ว นภู มิ ภ าค โรงเรี ยนหรื อ
สถาบัน การศึ ก ษาของรั ฐ ราชการส่ ว นท้อ งถิ. น รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานอื. น ของรั ฐ ที. ด ํา เนิ น การตาม
วัตถุประสงค์และกิจการเพื.อการสงเคราะห์ คุม้ ครองสวัสดิภาพ และส่ งเสริ มความประพฤติ รวมทั8งครอบครัว
และครอบครัวอุปถัมภ์
(๒) องค์ ก รภาคเอกชน หมายความว่า องค์ก รที. บุ ค คลรวมกัน ขึ8 น เพื. อ ดํา เนิ น การตาม
วัตถุประสงค์และกิจการในการสงเคราะห์ การคุม้ ครองสวัสดิภาพ และการส่ งเสริ มความประพฤติเด็ก รวมทั8ง
ครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์

๒
(๓) บุคคล ครอบครัว หรือครอบครัวอุปถัมภ์ หมายความว่า ผูซ้ . ึ งให้การอุปการะเลี8ยงดูเด็ก ที.
ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จา่ ยในการสงเคราะห์และหรื อคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็กและไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากแหล่งทุนอื.น หรื อได้รับแต่ไม่เพียงพอ
ข้ อ ๒ คํา ขอการสนับ สนุ น เป็ นรายบุ ค คลและการเสนอโครงการให้ เ ป็ นไปตามแบบที.
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน. คงของมนุษย์กาํ หนด
ส่ วนที ๒
หลักเกณฑ์ กาํ หนดวงเงินและรายการเกีย วกับการสงเคราะห์ เด็ก
_____________________
ข้ อ ๓ กลุ่มเป้ าหมายที.พึงได้รับการสงเคราะห์ ได้แก่
(๑) เด็กเร่ ร่อน หรื อเด็กกําพร้า
(๒) เด็กที.ถูกทอดทิง8 หรื อพลัดหลง ณ ที.ใดที.หนึ.ง
(๓) เด็กที.ผูป้ กครองไม่สามารถอุปการะเลี8 ยงดูได้ด้วยเหตุใดๆ เช่ น ถูกจําคุ ก กักขัง พิการ
ทุพพลภาพ เจ็บป่ วยเรื8 อรัง ยากจน เป็ นผูเ้ ยาว์ หย่า ถูกทิง8 ร้าง เป็ นโรคจิตหรื อโรคประสาท
(๔) เด็กที.ผูป้ กครองมีพฤติกรรมหรื อประกอบอาชี พไม่เหมาะสมอันอาจส่ งผลกระทบต่อ
พัฒนาการทางร่ างกายหรื อจิตใจของเด็กที.อยูใ่ นความปกครองดูแล
(๕) เด็กที.ได้รับการเลี8ยงดูโดยมิชอบ ถูกใช้เป็ นเครื. องมือในการกระทําหรื อแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ ถูกทารุ ณกรรม หรื อตกอยู่ในภาวะอื.นใดอันอาจเป็ นเหตุให้เด็กมีความประพฤติเสื. อมเสี ยในทาง
ศีลธรรมอันดีหรื อเป็ นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรื อจิตใจ
(๖) เด็กพิการ เนื.องจากมีความบกพร่ องทางร่ างกาย สมอง สติปัญญา หรื อจิตใจ ไม่วา่ ความ
บกพร่ องนั8นจะมีมาแต่กาํ เนิดหรื อเกิดขึ8นภายหลัง
(๗) เด็กที.อยูใ่ นสภาพยากลําบาก เนื.องจากอยูใ่ นครอบครัวยากจนหรื อบิดามารดาหย่าร้าง ทิ8ง
ร้าง ถูกคุมขัง หรื อแยกกันอยูแ่ ละได้รับความลําบาก หรื อเด็กที.ตอ้ งรับภาระหน้าที.ในครอบครัวเกินวัยหรื อกําลัง
ความสามารถและสติปัญญา หรื อเด็กที.ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
(๘) เด็กที.อยูใ่ นสภาพที.จาํ ต้องได้รับการสงเคราะห์ตามที.กาํ หนดในกฎกระทรวง คือ เด็กซึ. ง
กระทําผิดหรื อต้องหาว่ากระทําผิด หรื อเด็กซึ. งได้รับความเสี ยหายจากการกระทําความผิดทางอาญาที.ศาล
พนักงานอัยการ หรื อพนักงานสอบสวนเห็นว่าตามพฤติการณ์หรื อสภาพแวดล้อมจําต้องได้รับการสงเคราะห์
(๙) เด็กที.ถูกทารุ ณกรรมและพนักงานเจ้าหน้าที.เห็นสมควรให้ได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา
๔๒ แห่งพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

๓
ข้ อ ๔ ค่า ใช้จ่า ยเกี. ย วกับการดํา เนิ นงานเพื.อการสงเคราะห์เด็ก รวมความถึ งครอบครั วและ
ครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กตามข้อ ๓ ให้พิจารณาตามความจําเป็ นและเหมาะสมสําหรับเด็กแต่ละคนเพื.อให้
ได้รับการเลี8ยงดูและศึกษาอบรมอย่างต่อเนื.องและยัง. ยืน โดยให้เป็ นไปตามวงเงินและรายการดังต่อไปนี8
(๑) ค่าเลี8ยงดู ค่าพาหนะ หรื อค่าใช้จ่ายอื.น ๆ สําหรับเด็ก ครั8งละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท ต่อเด็ก
หนึ.งคน
(๒) ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาสําหรับเด็ก โดยระดับประถมศึกษา ไม่เกิน
คนละ ๒,๐๐๐ บาท ต่อปี ระดับมัธยมศึกษา ไม่เกินคนละ ๓,๐๐๐ บาทต่อปี หรื อระดับอาชีวศึกษา ไม่เกินคนละ
๔,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) ค่าใช้จา่ ยของครอบครัวของเด็กในกรณี ที.มีปัญหาความเดือดร้อนของครอบครัวได้กระทบ
หรื อเกี.ยวเนื.องกับสวัสดิภาพของเด็กโดยตรง เช่น ให้เงินเป็ นทุนประกอบอาชีพ ค่ารักษาพยาบาล และอื.นๆ ไม่
เกินครั8งละ ๕,๐๐๐ บาทต่อครอบครัว
(๔) ค่าใช้จา่ ยเกี.ยวกับกายอุปกรณ์แก่เด็กพิการและทุพพลภาพตามความเห็นและคําวินิจฉัยของ
แพทย์ รวมทั8งอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที.จะช่ วยป้ องกันและแก้ไขความพิการของเด็กตามที.จ่ายจริ ง ไม่เกิ น
๑๕,๐๐๐ บาท ต่อกายอุปกรณ์แต่ละประเภท
(๕) ให้การสงเคราะห์เกี.ยวกับเครื. องอุปโภคบริ โภค เช่น มุง้ ผ้าห่มนอน นมสําหรับเลี8ยงดูเด็ก
และอื.น ๆ ครั8งละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท ต่อเด็กหนึ.งคน
(๖) ให้การสงเคราะห์ครอบครัวอุปถัมภ์หรื อบุคคลที.อุปการะเลี8ยงดูเด็ก ตามระเบียบกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน. คงของมนุ ษย์วา่ ด้วยวิธีการให้การสงเคราะห์เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่เกินเดือนละ
๒,๐๐๐ บาทต่อเด็กหนึ.งคน หรื อกรณี เห็นสมควรให้ความช่วยเหลือครอบครัวใดที.ให้ความอุปการะเด็กมากกว่า
หนึ.งคน ให้พิจารณาช่วยเหลือเงินค่าเลี8ยงดูเด็กได้ ภายในวงเงินเดือนละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท และอาจให้ความ
ช่วยเหลือในรายการค่าใช้จา่ ยอื.นๆ ตาม(๑)ถึง(๕) ได้ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
(๗) ให้ค วามรู ้ และฝึ กอบรมเกี. ย วกับวิธี การอุ ปการะเลี8 ยงดู เด็กให้ไ ด้ตามมาตรฐานขั8นตํ.า ที.
กําหนดไว้ในกฎกระทรวง
ทั8งนี8 วงเงินและรายการค่าใช้จ่ายตาม (๑) ถึง (๗) ให้เป็ นไปตามประกาศกําหนดวงเงินและ
รายการค่าใช้จา่ ย หากไม่มีวงเงินและรายการค่าใช้จา่ ยที.ประกาศไว้ ให้เป็ นไปตามอัตราและรายการตามระเบียบ
หรื อประกาศของทางราชการ หรื อกรณี ที.อตั ราวงเงินและรายการค่าใช้จา่ ยกําหนดไว้ไม่สามารถใช้ดาํ เนินงานได้
อย่ า งเพี ย งพอกับ ความจํา เป็ น หรื อกรณี ไ ม่ มี อ ัต ราวงเงิ น และรายการกํา หนดไว้ใ ห้ นํา เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารกองทุนพิจารณาเป็ นกรณี ไป

๔
ส่ วนที ๓
หลักเกณฑ์ กาํ หนดวงเงินและรายการเกีย วกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
_____________________
ข้ อ ๕ กลุ่มเป้ าหมายที.พึงได้รับการคุม้ ครองสวัสดิภาพ ได้แก่
(๑) เด็กที.ถูกทารุ ณกรรม เนื.องจากถูกกระทําหรื อละเว้นการกระทําด้วยประการใดๆ จนเป็ น
เหตุให้เด็กเสื. อมเสี ยเสรี ภาพหรื อเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรื อจิตใจ การกระทําผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็กให้
กระทําหรื อประพฤติในลักษณะที.น่าจะเป็ นอันตรายแก่ร่างกายหรื อจิตใจหรื อขัดต่อกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดี
ทั8งนี8 ไม่วา่ เด็กจะยินยอมหรื อไม่กต็ าม
(๒) เด็กที.เสี. ยงต่อการกระทําผิด ได้แก่
(ก) เด็กที.ประพฤติตนไม่สมควร เนื. องจากมีพฤติกรรมอย่างหนึ. งอย่างใด ได้แก่
ประพฤติตนเกเรหรื อข่มเหงรังแกผูอ้ ื.น หรื อมัว. สุ มในลักษณะที.ก่อความเดือดร้อนรําคาญแก่ผอู ้ ื.นหรื อเล่นการ
พนันหรื อมัว. สุ มในวงการพนัน เสพสุ รา สู บบุหรี. เสพยาเสพติดให้โทษหรื อของมึนเมาอย่างอื.น หรื อเข้าไปใน
สถานที.เฉพาะเพื.อการจําหน่ายหรื อดื.มเครื. องดื.มที.มีแอลกอฮอล์ หรื อเข้าไปในสถานบริ การตามกฎหมายว่าด้วย
สถานบริ การ หรื อซื8อหรื อขายบริ การทางเพศ เข้าไปในสถานการค้าประเวณี หรื อเกี.ยวข้องกับการค้าประเวณี ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการค้าประเวณี หรื อประพฤติตนไปในทางชูส้ าว หรื อส่ อไปในทาง
ลามกอนาจารในที.สาธารณะ หรื อต่อต้านหรื อท้าทายคําสั.งสอนของผูป้ กครองจนผูป้ กครองไม่อาจอบรมสั.ง
สอนได้ หรื อไม่เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
(ข) เด็กที.ประกอบอาชีพที.น่าจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายหรื อขัดต่อศีลธรรม
อันดี ได้แก่เด็กที.ประกอบอาชีพขอทานหรื อกระทําการส่ อไปในทางขอทาน โดยลําพังหรื อโดยมีผบู ้ งั คับ ชักนํา
ยุยงหรื อส่ งเสริ ม หรื อประกอบอาชีพหรื อกระทําการใดอันเป็ นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดี
(ค) เด็กที.คบหาสมาคมกับบุคคลที.น่าจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายหรื อขัดต่อ
ศีลธรรมอันดี ได้แก่เด็กที.คบหาสมาคมกับบุคคลหรื อกลุ่มคนที.รวมตัวกันมัว. สุ ม เพื.อก่อความเดือดร้อนรําคาญ
แก่ผอู ้ ื.น หรื อกระทําการอันขัดต่อกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดี หรื อบุคคลที.ประกอบอาชีพที.ขดั ต่อกฎหมายหรื อ
ศีลธรรมอันดี
(ง) เด็กที.อยูใ่ นสภาพแวดล้อมหรื อสถานที.อนั อาจชักนําไปในทางเสี ยหาย ได้แก่ เด็กที.
อยูใ่ นสภาพแวดล้อมหรื อสถานที.ซ. ึงอาศัยอยูก่ บั บุคคลที.มีพฤติกรรมเกี.ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษหรื อให้บริ การ
ทางเพศ หรื อเร่ ร่อนไปตามสถานที.ต่าง ๆ โดยไม่มีที.พกั อาศัยเป็ นหลักแหล่งที.แน่นอน หรื อถูกทอดทิ8งหรื อถูก
ปล่อยปละละเลยให้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมอันอาจชักนําไปในทางเสี ยหาย
(๓) เด็กที.อยู่ในสภาพที.จาํ ต้องได้รับการคุ ม้ ครองสวัสดิ ภาพตามที.กาํ หนดในกฎกระทรวง
ได้แก่

๕
(ก) เด็กที.ตอ้ งหาว่ากระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป็ นความผิด แต่อายุยงั ไม่ถึงเกณฑ์
ต้องรับโทษทางอาญา
(ข) เด็กที.ศาลหรื อผูอ้ าํ นวยการสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนส่ งมารับการ
คุม้ ครองสวัสดิภาพ และไม่มีผปู ้ กครองหรื อผูใ้ ห้การอุปการะเลี8ยงดู หรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นสภาพที.จะให้การดูแลเอา
ใจใส่ ตอ่ เด็กได้
(ค) เด็กที.ประกอบอาชีพที.น่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรื อจิตใจ หรื อประกอบอาชีพ
ในบริ เวณที.เสี. ยงอันตรายแก่ร่างกายหรื อจิตใจ
(ง) เด็กที.อาศัยอยูก่ บั บุคคลที.มีพฤติกรรมที.น่าสงสัยว่าประกอบอาชี พไม่สุจริ ตหรื อ
หลอกลวงประชาชน
ข้ อ ๖ ค่าใช้จ่ายเกี.ยวกับการดําเนิ นงานเพื.อการคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็กตามข้อ ๕ ให้พิจารณา
ตามความจําเป็ นและเหมาะสมตามวงเงินและรายการ ดังต่อไปนี8
(๑) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู ้ และการฝึ กอบรมเกี.ยวกับวิธีการคุ ม้ ครองสวัสดิ ภาพเด็ก การ
จัดทําแผน การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาเครื อข่ายเพื.อคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็ก
(๒) ค่าใช้จา่ ยในการจัดทําโครงการเพื.อให้บริ การในการบําบัดฟื8 นฟู หรื อให้คาํ แนะนําปรึ กษา
และบริ การอื.น ๆ ที.เกี.ยวข้องกับการคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็ก
(๓) ค่าใช้จา่ ยในการส่ งตัวเด็กไปสถานแรกรับ หรื อสถานพัฒนาและฟื8 นฟู
(๔) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู ้และการฝึ กอบรมเกี.ยวกับการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาของเด็ก
ในชุมชน
(๕) ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานของผูค้ ุ ม้ ครองสวัสดิ ภาพเด็ก ให้ช่วยเป็ นเงินเดื อนละไม่เกิ น
๑,๐๐๐ บาท ทั8งนี8 ให้มีการกําหนดวิธีการปฏิบตั ิและการรายงานผลประกอบการเบิกจ่ายด้วย
ทั8งนี8 วงเงิ นและรายการค่าใช้จ่ายตาม (๑) ถึ ง (๕) ให้เป็ นไปตามประกาศกําหนดวงเงินและ
รายการค่าใช้จา่ ย หากไม่มีวงเงินและรายการค่าใช้จา่ ยที.ประกาศไว้ ให้เป็ นไปตามอัตราและรายการตามระเบียบ
หรื อประกาศของทางราชการ หรื อกรณี ที.อตั ราวงเงินและรายการค่าใช้จา่ ยกําหนดไว้ไม่สามารถใช้ดาํ เนินงานได้
อย่ า งเพี ย งพอกับ ความจํา เป็ น หรื อกรณี ไ ม่ มี อ ัต ราวงเงิ น และรายการกํา หนดไว้ใ ห้ นํา เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารกองทุนพิจารณาเป็ นกรณี ไป

๖
ส่ วนที ๔
หลักเกณฑ์ กาํ หนดวงเงินและรายการเกีย วกับการสนับสนุนสถานรับเลีย4 งเด็ก สถานแรกรับ
สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื4 นฟู
_____________________
ข้ อ ๗ ค่าใช้จา่ ยเกี.ยวกับการดําเนินการเพื.อประโยชน์สูงสุ ดของเด็กในสถานรับเลี8ยงเด็ก สถาน
แรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุม้ ครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟื8 นฟู รวมทั8งการช่วยเหลือเด็กที.พน้ จาก
ความปกครองดูแลของสถานแห่งนั8น ให้เป็ นไปตามวงเงินและรายการดังต่อไปนี8
(๑) ค่า ใช้จ่า ยในการจัด ที. พ กั อาศัย เครื. องนุ่ ง ห่ ม อาหารและของใช้ที. จาํ เป็ นตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงสุ ขภาพอนามัยและพัฒนาการของเด็กเป็ นสําคัญ
(๒) ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษา ฝึ กอบรมอาชีพ กีฬา และนันทนาการให้แก่เด็กที.อยูใ่ นความ
ปกครองดูแล ให้เหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแต่ละคน ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมให้เอื8ออํานวยต่อการ
เรี ยนรู ้ และการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ
(๓) ค่ า ใช้จ่ า ยในการส่ ง เด็ ก คื น สู่ ค รอบครั ว หรื อ ผูอ้ ุ ป การะเลี8 ย งดู เ ด็ ก หรื อ นํา ส่ ง สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ ม้ ครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟื8 นฟู หรื อสถานอื.นใดตามความเหมาะสมกับวัยและ
สภาพของเด็กแต่ละคน
(๔) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผูป้ กครองในกรณี ที.เด็กจําต้องได้รับการสงเคราะห์ โดยให้นาํ
อัตราวงเงินและรายการตามข้อ ๔ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
(๕) ค่าใช้จ่ายในการสื บเสาะพินิจเด็กและครอบครัวรวมทั8งดําเนินการอื.นเพื.อคุม้ ครองสวัสดิ
ภาพเด็ก
(๖) ค่า ใช้จ่า ยในการบํา บัดรั ก ษา แก้ไ ขความประพฤติ ปรั บ เปลี. ย นพฤติ ก รรมและฟื8 นฟู
สมรรถภาพ ทั8งร่ างกายและจิตใจเด็ก ตลอดจนดําเนินการรักษาเด็กที.เจ็บป่ วย
(๗) ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการให้เด็กได้รับการปกป้ อง คุม้ ครอง และรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของ
เด็กตามกฎหมาย
(๘) ค่าใช้จา่ ยในการวิจยั เพือ. พัฒนาระบบการให้การสงเคราะห์คุม้ ครองสวัสดิภาพและส่ งเสริ ม
ความประพฤติเด็ก
ทั8งนี8 วงเงิ นและรายการค่าใช้จ่ายตาม (๑) ถึ ง (๘) ให้เป็ นไปตามประกาศกําหนดวงเงิ นและ
รายการค่าใช้จา่ ยตามระเบียบหรื อประกาศของทางราชการ หรื อกรณี ที.อตั ราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายกําหนด
ไว้ไม่สามารถใช้ดาํ เนินงานได้อย่างเพียงพอกับความจําเป็ น หรื อกรณี ไม่มีอตั ราวงเงินและรายการกําหนดไว้ให้
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารกองทุนพิจารณาเป็ นกรณี ไป

๗
ส่ วนที ๕
หลักเกณฑ์ กาํ หนดวงเงินและรายการเกีย วกับการส่ งเสริมความประพฤติแก่
นักเรียนและนักศึกษา
_____________________
ข้ อ ๘ ค่าใช้จา่ ยเกี.ยวกับการดําเนินการเพื.อส่ งเสริ มความประพฤติแก่นกั เรี ยนและนักศึกษา ให้
เป็ นไปตามวงเงินและรายการดังต่อไปนี8
(๑) ค่าใช้จา่ ยในการจัดทําโครงการเพื.อจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คาํ ปรึ กษา
และฝึ กอบรมแก่นกั เรี ยนและนักศึกษาตลอดจนผูป้ กครอง
(๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเพื.อพัฒนาระบบงานแนะแนวที.จะช่วยเหลือดูแลนักเรี ยน
และนักศึกษาเป็ นรายบุคคล และส่ งเสริ มให้ครู ทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว รู ้จกั และเข้าใจผูเ้ รี ยน สามารถ
ค้นพบและจัดการเรี ยนรู ้ที.จะพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน และให้คาํ ปรึ กษาด้านการดํารงชี วิต การปรับเปลี.ยน
พฤติกรรม การศึกษาต่อและการมีงานทํา
(๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเพื.อสํารวจ เฝ้ าระวัง และติดตาม นักเรี ยนและนักศึกษาที.
เสี. ยงต่อการกระทําผิดเพื.อจัดกิจกรรมในการพัฒนาและปรับเปลี.ยนพฤติกรรมอย่างเป็ นระบบและต่อเนื.อง
(๔) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเพื.อเสริ มสร้างความปลอดภัยและป้ องกันแก้ไขปั ญหาการ
ใช้ความรุ นแรงที.มีผลต่อนักเรี ยนและนักศึกษา
(๕) ค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด ทํา โครงการเพื. อ สนับ สนุ น ให้ ผู ้ป กครองและชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม
รับผิดชอบในการส่ งเสริ มความประพฤติและความปลอดภัยของนักเรี ยนนักศึกษา
(๖) ค่าใช้จา่ ยในการจัดทําโครงการเพื.อให้ความรู ้ผปู ้ กครองนักเรี ยนและนักศึกษาที.เสี. ยงต่อการ
กระทําผิดมารับทราบและพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาร่ วมกัน โดยอาจจะกําหนดให้นกั เรี ยนและนักศึกษาเข้าร่ วม
กิจกรรมตามที.เห็นสมควร
ทั8งนี8 วงเงินและรายการค่าใช้จ่ายตาม (๑) ถึง (๖) ให้เป็ นไปตามอัตราและรายการตามระเบียบ
หรื อประกาศของทางราชการ หรื อกรณี ที.อตั ราวงเงินและรายการค่าใช้จา่ ยกําหนดไว้ไม่สามารถใช้ดาํ เนินงานได้
อย่ า งเพี ย งพอกับ ความจํา เป็ น หรื อกรณี ไ ม่ มี อ ัต ราวงเงิ น และรายการกํา หนดไว้ใ ห้ นํา เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารกองทุนพิจารณาเป็ นกรณี ไป

๘
ส่ วนที ๖
หลักเกณฑ์ กาํ หนดวงเงินและการดําเนินการอืน
_____________________
ข้ อ ๙ ค่าใช้จ่ายเกี. ยวกับการสงเคราะห์ คุ ม้ ครองสวัสดิ ภาพและส่ งเสริ มความประพฤติเด็ก
รวมทั8งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กตามคําสั.งศาล ให้เป็ นไปตามวงเงิ นและรายการค่าใช้จ่ายที.
ปรากฏในคําสัง. ของศาล
ข้ อ ๑๐ กรอบวงเงินโครงการ ประกอบด้วย
(๑) โครงการขนาดเล็ก หมายถึงโครงการที.ขอมาในวงเงินตํ.ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) โครงการขนาดกลาง หมายถึงโครงการที.ขอมาในวงเงิน ตั8งแต่ ๓๐๐,๐๐๐ บาทขึ8นไปถึง
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) โครงการขนาดใหญ่ หมายถึงโครงการที.ขอสนับสนุนมาเกินโครงการละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๑๑ วงเงินและรายการค่าใช้จา่ ยที.ไม่อาจได้รับการสนับสนุน ได้แก่
(๑) ค่าใช้จ่ายเกี.ยวกับการลงทุนเพื.อแสวงหากําไรโดยทัว. ไป รวมทั8งแสวงหากําไรจากเด็กและ
ครอบครัวของเด็ก
(๒) ค่าใช้จ่ายตามโครงการที.มีวตั ถุประสงค์ หรื อกระบวนการดําเนินงานไม่ชดั เจน หรื อไม่มี
เอกสารหรื อปฏิบตั ิไม่ครบถ้วนตามเงื.อนไขที.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน. คงของมนุษย์กาํ หนด
(๓) ค่าใช้จ่ายตามโครงการที.มีแนวปฏิบตั ิโดยไม่พยายามสร้างการมีส่วนร่ วมของบุคคลหรื อ
หน่วยงานหรื อประชาชน นอกจากผูท้ ี.ดูแลรับผิดชอบโดยตรง
(๔) ค่า ใช้จ่ายตามโครงการลัก ษณะอื. น ๆ ตามที.คณะกรรมการบริ หารกองทุนจะพิจารณา
กําหนดเป็ นคราวไป
ข้ อ ๑๒ การพิจารณาอนุมตั ิโครงการ หรื อการพิจารณาคําขอเป็ นรายบุคคลให้เป็ นไปตามความ
จําเป็ นและเหมาะสม
ข้ อ ๑๓ เงื.อนไขการปฏิบตั ิอื.น การรายงาน การติดตามผลให้เป็ นไปตามแบบที.ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน. คงของมนุษย์กาํ หนด
ประกาศ ณ วันที. ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
นายวัลลภ พลอยทับทิม
(นายวัลลภ พลอยทับทิม)
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน. คงของมนุษย์
ประธานกรรมการบริ หารกองทุนคุม้ ครองเด็ก

