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ระเบียบคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานปองกันและ 
ปราบปรามการคามนุษย 

วาดวยหลักเกณฑและอนุมัติการใชเงินและทรัพยสิน 
ของกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๖)  ประกอบมาตรา  ๔๔  (๔)  แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงาน
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานปองกัน
และปราบปรามการคามนุษยวาดวยหลักเกณฑและอนุมัติการใชเงินและทรัพยสินของกองทุนเพื่อการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการตามระเบียบนี้

และกําหนดวิธีปฏิบัติ  ตลอดจนกําหนดแบบเอกสารตาง ๆ  รวมทั้งเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหา
หรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ขอความทั่วไป 

 

 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  ตามพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
“หนวยงานภาครัฐ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ 

อยางอื่นซ่ึงมีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทากรมหรือเทียบเทากอง/สํานัก  ราชการสวนภูมิภาค  หนวยงาน
สวนกลางที่ ต้ังอยูในสวนภูมิภาค  สถานีตํารวจ  โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ  ราชการ 
สวนทองถิ่นหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่ดําเนินการตามวัตถุประสงคหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย 
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“องคกรเอกชน”  หมายความวา  องคกรที่บุคคลรวมกันข้ึนและไดจดทะเบียนดานการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย  ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานปองกัน 
และปราบปรามการคามนุษยตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย 

“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
“สํานักงาน”  หมายความวา  กองบริหารกองทุน  สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑและการอนุมัติการใชเงินของกองทุน 

 

 

ขอ ๕ การใชจายเงินเพื่อประโยชนตามมาตรา  ๔๔(๔)  ไดแกกรณีดังตอไปนี้   
(๑) การดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันปญหาการคามนุษยทั้งในระดับบุคคล  ครอบครัว   

และชุมชน  เชน  การรณรงคและประชาสัมพันธ  การสรางความรูความเขาใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ตลอดจนคานิยมเกี่ยวกับปญหาการคามนุษย  การสงเสริมการศึกษา  ทักษะชีวิต  การยายถิ่นที่ปลอดภัย  
และการฝกอาชีพหรือการประกอบอาชีพ  การสงเสริมและสนับสนุนระบบเฝาระวังในชุมชน   

(๒) การพัฒนาระบบการใหความชวยเหลือและคุมครอง  เชน  การพัฒนาขั้นตอน  การให
ความชวยเหลือคุมครองกลุมบุคคลที่ตกเปนเหย่ือการคามนุษยใหเปนระบบมีคุณภาพและมาตรฐาน  
ตลอดจนการประสานงานเครือขายระหวางหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ 

(๓) การดําเนินงานทางกฎหมายและการปราบปราม  เชน  การผลักดันใหมีการบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจัง  การดําเนินคดีกับผูกระทําผิด  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสรางเครือขาย
ทางกฎหมายเกี่ยวของกับการปราบปรามการคามนุษย  การสนับสนุนเงินรางวัลและคาตอบแทนในการ
นําจับผูกระทําความผิด   

(๔) การฟนฟูเยียวยาและการคืนสูสังคม  เชน  การพัฒนาที่พักอาศัยชั่วคราว  การบริการ 
ฝกอาชีพ  การสงเสริมการประกอบอาชีพ  การสนับสนุนคาครองชีพระหวางการหางานทํา  การสราง
เครือขายกระบวนการการสงกลับอยางเปนระบบทั้งในประเทศและระหวางประเทศ  การเยียวยา
ผูเสียหายและครอบครัว  และการติดตามผล  รวมทั้งการดูแลภายหลังการคืนสูสังคมเพื่อปองกันมิให
กลับเขาสูขบวนการคามนุษยอีก   
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(๕) การจัดทําและพัฒนาระบบขอมูล  การติดตามและการประเมินผล  เชน  การสราง

ฐานขอมูลทั้งระดับจังหวัด  ระดับประเทศ  และระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับสถานการณสภาพปญหา  

การยายถิ่น  สถิติการดําเนินงาน  เสนทางการคามนุษย  พื้นที่และกลุมเส่ียงและการติดตามประเมินผล

การดําเนินงานและสนับสนุนการทําวิจัย   

(๖) การพัฒนากลไกการบริหารงานและการจัดการในดานการปองกันและปราบปรามการคา

มนุษย  เชน  การจัดทําแผนงานระดับจังหวัดและแผนปฏิบัติการของแตละหนวยงาน  มีการพัฒนาระบบ

เครือขายการดําเนินงานทุกระดับ  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองคกรเครือขาย  และการสนับสนุน

องคกรที่ปฏิบัติงานในทุกระดับ   

(๗) การประสานความรวมมือระหวางประเทศ  เชน  การพัฒนากลไกความรวมมือบริเวณ

ชายแดนในการปองกันปราบปรามและแกไขปญหาการคามนุษย  การพัฒนาความรวมมือระหวาง

ประเทศ   การจัดทําขอตกลงและแผนปฏิบัติการทั้งระดับทวิภาคี  พหุภาคีและระดับภูมิภาคหรือ 

อนุภูมิภาค  และจัดใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณขอมูลขาวสารของประเทศตนทาง  ทางผาน   

และปลายทาง   

(๘) สนับสนุนการแกไขปญหาการคามนุษย  การคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคา

มนุษย  และเร่ืองอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษยหรือคณะกรรมการ

กําหนด 

ขอ ๖ วงเงินและรายการคาใชจาย  ตลอดจนหลักเกณฑและเง่ือนไขอื่น  ใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการกําหนด  หรืออาจมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนดแทนก็ได   

ขอ ๗ เพื่อใหไดรายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติ  คณะกรรมการบริหารกองทุน

หรือสํานักงานอาจใหผูแทนหนวยงานหรือองคกรที่เสนอขอรับการสนับสนุนหรือบุคคลที่เกี่ยวของ

ชี้แจงรายละเอียดหรือแสดงหลักฐานเพิ่มเติม  หรือจัดสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบขอเท็จจริงยังสํานักงาน  

หรือสถานท่ีดําเนินงานของหนวยงานหรือองคกรที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนดวยก็ได 

ขอ ๘ ผูประสงคขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน  จะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) เปนหนวยงานภาครัฐหรือองคกรเอกชน   

 กรณีโครงการหรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ  ตองเปนโครงการที่ริเร่ิมใหม  หรือเปน

โครงการที่ไมสามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได  หรือไดรับแตไมเพียงพอ 
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 กรณีโครงการหรือกิจกรรมขององคกรเอกชนตองเปนโครงการหรือกิจกรรมที่ไมไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากสวนราชการหรือแหลงทุนอื่น  หรือไดรับแตไมเพียงพอ 

(๒) เปนองคกรอื่นตามที่ปลัดกระทรวงกําหนด 
ขอ ๙ การย่ืนขอรับการสนับสนุนในเขตกรุงเทพมหานครใหย่ืนตอสํานักงานปลัด  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  สําหรับในสวนภูมิภาคใหย่ืนตอสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร
กองทุนแลวแตกรณี 

ใหสํานักงานตามวรรคหนึ่ง  ทําหนาที่ตรวจสอบและวิเคราะหความเปนไปไดของแตละ
โครงการพรอมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร
กองทุนดวย 

ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาการสนับสนุนเงินกองทุนอยางนอย 
เดือนละครั้ง  เวนแตไมมีการเสนอเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุน 

ในกรณีกรรมการหรือกรรมการบริหารกองทุนหรือบุคคลที่มีสวนไดเสียกับโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนไมวาทางตรงหรือทางออม  หามมิใหเขารวมพิจารณาโครงการนั้น 

ขอ ๑๑ ใหสํานักงานแจงผลการอนุมัติใหผูขอรับการสนับสนุนทราบ  ภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติ 

ขอ ๑๒ ใหสํานักงานและสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัด  
ดําเนินการดังนี้ 

(๑) จัดทํ าทะเบียนหนวยงานภาครัฐ   หรือองคกรเอกชน   หรือองคกรอื่นที่ ได รับ 
การสนับสนุนจากกองทุน   เพื่อประโยชนในการควบคุมกํ ากับดูแลและติดตามประเมินผล 
การดําเนินงานและการใชจายเงินของกองทุน 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมที่ไดรับอนุมัติ 
ขอ ๑๓ หนวยงานภาครัฐ  หรือองคกรเอกชน  หรือองคกรอื่นที่ไดรับเงินจากกองทุนตอง

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินที่ไดรับจากกองทุนตอสํานักงานตามแบบที่ปลัดกระทรวง
กําหนด 

หากหนวยงานภาครัฐ  หรือองคกรเอกชน   หรือองคกรอื่นที่ไดรับเงินจากกองทุนมิได
ดําเนินการหรือดําเนินการไมเปนไปตามแผนการใชจายเงิน  ใหปลัดกระทรวงหรือผูซ่ึงปลัดกระทรวง
มอบหมายระงับการจ ายเงินงวดตอไปไวกอน   แลวดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลตอ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อดําเนินการตอไป 
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กรณีหนวยงานภาครัฐ  หรือองคกรเอกชน  หรือองคกรอื่นที่ไดรับเงินจากกองทุนขอแกไข
ปรับปรุงแผนงานโครงการหรือกิจกรรมโดยไมมีผลกระทบตอสาระสําคัญของโครงการหรือกิจกรรม 
ที่ ได รับอนุมั ติ   ใหปลัดกระทรวงหรือผู ซ่ึ งปลัดกระทรวงมอบหมายพิจารณาแลวรายงาน 
ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบตอไป 

ขอ ๑๔ หนวยงานภาครัฐ  หรือองคกรเอกชน  หรือองคกรอื่นที่ไดรับเงินจากกองทุนจะตอง
ยินยอมใหสํานักงานตรวจเย่ียมการดําเนินงานตามที่ไดรับเงินจากกองทุน  หรือใหเจาหนาที่เขาตรวจ
เอกสารเกี่ยวกับบัญชีทะเบียนและหลักฐานอื่น ๆ  ตลอดจนสอบถามหรือสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ 
ไดดวย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

พลตรี  สนั่น  ขจรประศาสน 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงาน 
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย 


