
 หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานปองกัน 
และปราบปรามการคามนุษย 

เร่ือง  วงเงินและรายการคาใชจาย  ตลอดจนหลักเกณฑและเง่ือนไขอื่นในการใหการ 
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

 

 

อาศัยอํานาจตามขอ  ๖  ของระเบียบคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย  วาดวยหลักเกณฑและการอนุมัติการใชเงินและทรัพยสินของกองทุน 
เพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๒  คณะกรรมการประสานและกํากับ 
การดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงาน
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย  เ ร่ือง  วงเงินและรายการคาใชจาย  ตลอดจนหลักเกณฑ 
และเง่ือนไขอื่นในการใหการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในประกาศนี้ 

“กองทุ น”  หมายความว า   กองทุนเพื่ อการป องกั นและปราบปรามการค ามนุ ษย   

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปราม

การคามนุษย 

“หนวยงานภาครัฐ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น

ซ่ึงมีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทากรมหรือเทียบเทากอง/สํานัก  ราชการสวนภูมิภาค  หนวยงาน

สวนกลางที่ต้ังอยูในสวนภูมิภาค  สถานีตํารวจ  โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ  ราชการสวนทองถิ่น

หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่ ดํา เนินการตามวัตถุประสงคหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการปองกัน 

และปราบปรามการคามนุษย 

“องคกรเอกชน”  หมายความวา  องคกรที่บุคคลรวมกันข้ึนและไดจดทะเบียนดานการปองกัน

และปราบปรามการคามนุษยตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนษุย  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“องคกรอื่น”  หมายความวา  องคกรอื่นตามที่ปลัดกระทรวงกําหนด 



 หนา   ๑๐๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

“ผูเสียหาย”  หมายความวา  ผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“โครงการ”  หมายความวา  โครงการหรือกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติการที่ขอรับการสนับสนุน
จากกองทุน  เพื่อใชในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย   

“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
“สํานักงาน”  หมายความวา  กองบริหารกองทุน  สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย 
ขอ ๔ วงเงินของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน  ประกอบดวย 
(๑) วงเงินที่ตํ่ากวา  ๕๐,๐๐๐  บาท  หมายถึงโครงการขนาดเล็ก   
(๒) วงเงินต้ังแต  ๕๐,๐๐๐  บาทข้ึนไป  แตไมเกิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  หมายถึงโครงการขนาดกลาง 
(๓) วงเงินที่เกิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาทข้ึนไป  แตไมเกิน  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  หมายถึงโครงการ

ขนาดใหญ   
ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อการดําเนินโครงการซึ่งมีวงเงินเกิน  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป   

ใหเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาเปนรายกรณีไป 
ขอ ๕ ผูประสงคขอรับการสนับสนุนจากกองทุน  จะตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้   
(๑) เปนหนวยงานภาครัฐ  ตองเปนโครงการที่ริเร่ิมใหม  หรือเปนโครงการที่ไมสามารถ

ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได  หรือไดรับแตไมเพียงพอ 
(๒) เปนองคกรเอกชน  ตองเปนโครงการที่มีการดําเนินงานมาแลวซ่ึงมีทุนอยูบางสวน 

หรือเปนโครงการริเร่ิมใหม  ทั้งนี้  โครงการนั้นตองไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนราชการ 
หรือแหลงทุนอื่น  หรือไดรับแตไมเพียงพอ 

(๓) เปนองคกรอื่นตามที่ปลัดกระทรวงกําหนด 
ขอ ๖ โครงการที่จะไดรับการสนับสนุนรายการคาใชจายจากกองทุน  ไดแก  โครงการ

ลักษณะดังตอไปนี้ 
(๑) โครงการที่ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันปญหาการคามนุษยทั้งในระดับบุคคล  

ครอบครัว   และชุมชน   เชน   การรณรงคและประชาสัมพันธ   การสรางความรูความเขาใจ 
และปรับเปลี่ยนเจตคติตลอดจนคานิยมเกี่ยวกับปญหาการคามนุษย  การสงเสริมการศึกษา  ทักษะชีวิต  
การยายถิ่นที่ปลอดภัย  การฝกอาชีพหรือการประกอบอาชีพ  หรือการสงเสริมและสนับสนุนระบบเฝาระวัง
ในชุมชน   



 หนา   ๑๐๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

(๒) โครงการพัฒนาระบบการใหความชวยเหลือและคุมครอง  เชน  การพัฒนาขั้นตอน 
การใหความชวยเหลือคุมครองกลุมบุคคลที่ตกเปนผูเสียหายใหเปนระบบมีคุณภาพและมาตรฐาน  
ตลอดจนการประสานงานเครือขายระหวางหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ 

(๓) โครงการที่ดําเนินงานทางกฎหมายและการปราบปราม  เชน  การผลักดันใหมีการบังคับ
ใชกฎหมายอยางจริงจัง  การดําเนินคดีกับผูกระทําผิด  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสราง
เครือขายทางกฎหมายเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  การสนับสนุนเงินรางวัล
และคาตอบแทนในการนําจับผูกระทําความผิดของหนวยงานภาครัฐ   

(๔) โครงการฟนฟู เ ยียวยาและการคืนสู สังคม   เชน  การพัฒนาที่พักอาศัยชั่วคราว   
การบริการ  ฝกอาชีพ  การสงเสริมการประกอบอาชีพ  การสนับสนุนคาครองชีพระหวางการหางานทํา  
การสรางเครือขายกระบวนการการสงกลับอยางเปนระบบทั้งในประเทศและระหวางประเทศ   
การเยียวยาผู เสียหายและครอบครัว  และการติดตามผล  รวมทั้งการดูแลภายหลังการคืนสูสังคม 
เพื่อปองกันมิใหกลับเขาสูขบวนการคามนุษยอีก   

(๕) โครงการจัดทําและพัฒนาระบบขอมูล  การติดตามและการประเมินผล  เชน  การสราง
ฐานขอมูลทั้งระดับจังหวัด  ระดับประเทศ   และระหวางประเทศที่ เกี่ยวของกับสถานการณ   
สภาพปญหา  การยายถิ่น  สถิติการดําเนินงาน  เสนทางการคามนุษย  พื้นที่และกลุมเส่ียงและการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและสนับสนุนการทําวิจัย   

(๖) โครงการพัฒนากลไกการบริหารงานและการจัดการในดานการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย  เชน   การจัดทําแผนงานระดับจังหวัดและแผนปฏิบัติการของแตละหนวยงาน   
มีการพัฒนาระบบเครือขายการดําเนินงานทุกระดับ  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองคกรเครือขาย  
และการสนับสนุนองคกรที่ปฏิบัติงานในทุกระดับ 

(๗) โครงการประสานความรวมมือระหวางประเทศ  เชน  การพัฒนากลไกความรวมมือ

บริเวณชายแดนในการปองกันปราบปรามและแกไขปญหาการคามนุษย  การพัฒนาความรวมมือ

ระหวางประเทศ  การจัดทําขอตกลงและแผนปฏิบัติการทั้งระดับทวิภาคี  พหุภาคีและระดับภูมิภาค

หรืออนุภูมิภาคและจัดใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณขอมูลขาวสารของประเทศตนทาง  ทางผาน  

และปลายทาง   

(๘) โครงการที่มีวัตถุประสงคและกระบวนการในการดําเนินงานชัดเจน  มีผลตอการแกไขปญหา  

การชวยเหลือ  หรือการคุมครองสวสัดิภาพผูเสียหาย  หรือการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 



 หนา   ๑๑๐ 
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(๙) โครงการที่เสริมสรางการมีสวนรวมของบุคคล  หรือหนวยงาน  หรือประชาชนเกี่ยวกับ
แกไขปญหา  การชวยเหลือ  หรือการคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหาย  หรือการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย 

(๑๐) โครงการอื่นตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษยกําหนด 
ขอ ๗ รายการคาใชจายตามขอ  ๖  (๑)  ถึง  (๑๐)  ใหเปนไปตามอัตราและรายการ 

ตามกฎเกณฑของทางราชการ  และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราหรือรายการตามกฎเกณฑของทางราชการ   
ใหใชอัตราหรือรายการที่ เปนปจจุบัน  หรือกรณีที่อัตราวงเงินและรายการคาใชจายกําหนดไว 
ไมสามารถใชดําเนินงานไดอยางเพียงพอกับความจําเปน  หรือกรณีไมมีอัตราวงเงินและรายการกําหนดไว
ใหนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาเปนกรณีไป 

ขอ ๘ การย่ืนขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 
(๑) กรณีองคกรที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน  ประสงคจะดําเนินโครงการในเขต

กรุงเทพมหานครใหย่ืนตอสํานักงาน 
(๒) กรณีองคกรที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน  ประสงคจะดําเนินโครงการในจังหวัดใด

ใหย่ืนตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนั้น  เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ 
ใหสํานักงาน  ทําหนาที่ตรวจสอบและวิเคราะหความเปนไปไดของแตละโครงการ  พรอมทั้ง

เสนอความเหน็ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
ขอ ๙ โครงการที่ไดรับสนับสนุนจากกองทุนจะตองดําเนินโครงการในเขตพื้นที่ที่ขอรับ

การสนับสนุนตามขอ  ๘  (๑)  หรือ  (๒)  เทานั้น  จะดําเนินโครงการนอกเขตพื้นที่ดังกลาวมิได 
ขอ ๑๐ ในการอนุมัติโครงการ  ใหคณะกรรมการพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม  

อีกทั้งจะตองพิจารณาการสนับสนุนเงินกองทุนอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง  เวนแตไมมีการเสนอ
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน 

ขอ ๑๑ ระยะเวลาการรับโครงการ  เปดรับตลอดป  และการเสนอโครงการใหเปนไปตาม
แบบที่ปลัดกระทรวงกําหนด 

ขอ ๑๒ เง่ือนไขการปฏิบัติอื่น  รวมทั้งการรายงานและการติดตามผลใหเปนไปตามแบบ 
ที่ปลัดกระทรวงกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

พลตรี  สนั่น  ขจรประศาสน 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงาน 
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย 


