ประกาศคณะกรรมการประสานและกากับการดาเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์
เรื่อง วงเงินและรายการค่าใช้จ่าย ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการให้การ
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
อาศัยอานาจตามข้อ 6 ของระเบียบคณะกรรมการประสานและกากับการดาเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการประสานและกากับการดาเนินงานป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการประสานและกากับการดาเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง วงเงินและรายการค่าใช้จ่าย ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการให้การ
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์”
ข้อ 21 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“กองทุน ” หมายความว่า กองทุนเพื่ อ การป้ อ งกัน และปราบปรามการค้ า มนุ ษย์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์
“หน่วยงานภาครัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง
มีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่ากรมหรือเทียบเท่ากอง/สานัก ราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภาค สถานีตารวจ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
“องค์กรเอกชน” หมายความว่า องค์กรที่บุคคลรวมกันขึ้นและได้จดทะเบียนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
“องค์กรอื่น” หมายความว่า องค์กรอื่นตามที่ปลัดกระทรวงกาหนด
1

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127/ตอนพิเศษ 14 ง/หน้า 107/27 มกราคม 2553

“ผู้เสียหาย” หมายความว่า ผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
“โครงการ” หมายความว่า โครงการหรือกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติการที่ขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุน เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
“สานักงาน” หมายความว่า กองบริหารกองทุน สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
ข้อ 4 วงเงินของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ประกอบด้วย
(1) วงเงินที่ต่ากว่า 50,000 บาท หมายถึงโครงการขนาดเล็ก
(2) วงเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 300,000 บาท หมายถึงโครงการขนาดกลาง
(3) วงเงินที่เกิน 300,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท หมายถึงโครงการขนาดใหญ่
ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อการดาเนินโครงการซึ่งมีวงเงินเกิน 3,000,000 บาทขึ้นไปให้เสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณีไป
ข้อ 5 ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นหน่วยงานภาครัฐ ต้องเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นโครงการที่ไม่สามารถขอรับการ
สนับสนุนจากงบประมาณปกติได้ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
(2) เป็นองค์กรเอกชน ต้องเป็นโครงการที่มีการดาเนินงานมาแล้วซึ่งมีทุนอยู่บางส่วนหรือเป็น
โครงการริเริ่มใหม่ ทั้งนี้ โครงการนั้นต้องไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการหรือแหล่งทุนอื่น หรือ
ได้รับแต่ไม่เพียงพอ
(3) เป็นองค์กรอื่นตามที่ปลัดกระทรวงกาหนด
ข้อ 6 โครงการที่จะได้รับการสนับสนุนรายการค่าใช้จ่ายจากกองทุน ได้แก่ โครงการลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) โครงการที่ดาเนินการเกี่ ยวกับการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในระดับบุคคลครอบครัว
และชุมชน เช่น การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนเจตคติตลอดจนค่านิยม
เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ การส่งเสริมการศึกษา ทักษะชีวิต การย้ายถิ่นที่ปลอดภัย การฝึกอาชีพหรือการ
ประกอบอาชีพ หรือการส่งเสริมและสนับสนุนระบบเฝ้าระวังในชุมชน

(2) โครงการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครอง เช่น การพัฒนาขั้นตอนการให้ความ
ช่วยเหลือคุ้มครองกลุ่มบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายให้เป็นระบบมีคุณภาพและมาตรฐานตลอดจนการประสานงาน
เครือข่ายระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(3) โครงการที่ดาเนินงานทางกฎหมายและการปราบปราม เช่น การผลักดันให้มีการบังคับใช้
กฎหมายอย่ างจริ งจั ง การดาเนิน คดีกับผู้ กระทาผิด การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสร้างเครือข่ายทาง
กฎหมายเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การสนับสนุ นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนา
จับผู้กระทาความผิดของหน่วยงานภาครัฐ
(4) โครงการฟื้นฟูเยียวยาและการคืนสู่สังคม เช่น การพัฒนาที่พักอาศัยชั่วคราว การบริการ ฝึก
อาชีพ การส่ งเสริ มการประกอบอาชี พ การสนับสนุนค่า ครองชี พ ระหว่ างการหางานท า การสร้างเครื อ ข่ า ย
กระบวนการการส่งกลับอย่างเป็นระบบทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ การเยียวยาผู้เสียหายและครอบครัว
และการติดตามผล รวมทั้งการดูแลภายหลังการคืนสู่สังคมเพื่อป้องกันมิให้กลับเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์อีก
(5) โครงการจั ดท าและพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล การติ ด ตามและการประเมิ น ผล เช่ น การสร้ าง
ฐานข้อมูลทั้งระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ สภาพปัญหา การย้ายถิ่น
สถิติการดาเนินงาน เส้นทางการค้ามนุษย์ พื้นที่และกลุ่มเสี่ยงและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานและ
สนับสนุนการทาวิจัย
(6) โครงการพัฒนากลไกการบริหารงานและการจัดการในด้านการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ เช่น การจัดทาแผนงานระดับจังหวัดและแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานมีการพัฒนาระบบเครือข่าย
การดาเนินงานทุกระดับ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรเครือข่ายและการสนับสนุนองค์กรที่ปฏิบัติงานใน
ทุกระดับ
(7) โครงการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การพัฒนากลไกความร่วมมือบริเวณ
ชายแดนในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ การ
จัดทาข้อตกลงและแผนปฏิบั ติการทั้งระดับทวิภ าคี พหุภาคีและระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาคและจัดให้ มี การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลข่าวสารของประเทศต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง
(8) โครงการที่มีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการดาเนินงานชัดเจน มีผลต่อการแก้ไขปัญหา
การช่วยเหลือ หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย หรือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(9) โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคล หรือหน่วยงาน หรือประชาชนเกี่ยวกับแก้ไข
ปัญหา การช่วยเหลือ หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย หรือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(10) โครงการอื่นตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กาหนด

ข้อ 7 รายการค่าใช้จ่ายตามข้อ 6 (1) ถึง (10) ให้เป็นไปตามอัตราและรายการตามกฎเกณฑ์ของ
ทางราชการ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราหรือรายการตามกฎเกณฑ์ของทางราชการให้ใช้อัตราหรือรายการที่
เป็นปัจจุบัน หรือกรณีที่อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายกาหนดไว้ไม่สามารถใช้ดาเนินงานได้อย่างเพียงพอกับ
ความจาเป็น หรือกรณีไม่มีอัตราวงเงินและรายการกาหนดไว้ให้นาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีไป
ข้อ 8 การยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
(1) กรณี อ งค์ ก รที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น ประสงค์ จ ะด าเนิ น โครงการในเขต
กรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อสานักงาน
(2) กรณีองค์กรที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ประสงค์จะดาเนินโครงการในจังหวัดใดให้ยื่น
ต่อสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้น เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
ให้สานักงาน ทาหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ พร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ข้อ 9 โครงการที่ได้รั บ สนับสนุนจากกองทุนจะต้องดาเนินโครงการในเขตพื้นที่ที่ขอรับการ
สนับสนุนตามข้อ 8 (1) หรือ (2) เท่านั้น จะดาเนินโครงการนอกเขตพื้นที่ดังกล่าวมิได้
ข้อ 10 ในการอนุมัติโครงการ ให้คณะกรรมการพิจารณาตามความจาเป็นและเหมาะสมอีกทั้ง
จะต้องพิจารณาการสนับสนุนเงินกองทุนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เว้นแต่ไม่มีการเสนอโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุน
ข้อ 11 ระยะเวลาการรับโครงการ เปิดรับตลอดปี และการเสนอโครงการให้เป็นไปตามแบบที่
ปลัดกระทรวงกาหนด
ข้ อ 12 เงื่ อ นไขการปฏิ บั ติ อื่ น รวมทั้ ง การรายงานและการติ ด ตามผลให้ เ ป็น ไปตามแบบที่
ปลัดกระทรวงกาหนด

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการประสานและกากับการดาเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

