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กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
ความเป็ นมา
กองทุน เพื่ อการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษ ย์ จัด ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติป้ องกัน และ
ปราบปรามการค้ ามนุษย์ พ.ศ. 2551
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นทุนใช้ จา่ ยสาหรับการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ และเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการบริหารกองทุน
โครงสร้ างการบริหารกองทุน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
(คณะกรรมการ ปคม.)

คณะกรรมการประสานและกากับการดาเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
(คณะกรรมการ ปกค.)
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานกองทุน

คณะกรรมการบริ หารกองทุน

หน่ วยดาเนินงานกองทุน

ส่ วนกลาง

กองบริ หารกองทุน
สานักงานปลัดกระทรวงฯ
ส่ วนภูมิภาค

สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด

คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ ความ
ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทา
ความผิดฐานค้ ามนุษย์
คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรอง
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การค้ ามนุษย์
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กลไกการดาเนินงานกองทุน
1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ ตามมาตรา ๑๕ ให้ มีคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ เรี ยกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ปคม.” ประกอบด้ วย นายกรั ฐมนตรี
เป็ นประธานกรรมการ รองนายกรั ฐมนตรี ซึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการ ปคม. เป็ นรองประธานกรรมการ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการต่า งประเทศ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนสี่ ค น ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตัง้ จากผู้ เชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ์ โ ดดเด่ น เป็ นที่ ป ระจั ก ษ์
ด้ านการป้องกัน การปราบปราม การบาบัดฟื ้นฟู และการประสานงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้ ามนุษย์
ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี ด้ านละหนึง่ คน โดยต้ องเป็ นภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เป็ นกรรมการ และมีปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เป็ นเลขานุการ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและผู้อานวยการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สงู อายุ เป็ นผู้ชว่ ยเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึง่ ต้ องเป็ นสตรี ไม้ น้อยกว่ากึ่งหนึง่
โดยให้ คณะกรรมการ ปคม. มีอานาจหน้ าที่ ดังนี ้
1. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ในการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
2. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรื อโครงสร้ าง
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ เพื่อให้ การปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ
นี ้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
3. กาหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
4. กาหนดแนวทางและกากับดูแลการดาเนินการตามพันธกรณี ระหว่างประเทศตลอดจน
การให้ ความร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
5. สั่งการและกากับดูแลให้ มีการศึกษาวิ จัยและจักทาข้ อมูลแบบบูรณาการ เพื่อประโยชน์
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
6. วางระเบียบเกี่ ยวกับการจดทะเบียนองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ ามนุษย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือการดาเนินกิจกรรมขององค์กรดังกล่าว
7. วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เกี่ ยวกับการรั บเงิ น การจ่ายเงิ น
การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน
8. วางระเบี ย บเกี่ ย วกับ การรายงานสถานะการเงิ น และการจัด การกองทุน เพื่ อ ปฏิ บัติ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
9. สัง่ การและกากับดูแลการดาเนินงานของคณะกรรมการ ปกค.
10. ดาเนินการตามที่คณะรัฐมนตรี มอบหมาย
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2. คณะกรรมการประสานและกากับการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
เรี ย กโดยย่อ ว่า “คณะกรรมการ ปกค.” ประกอบด้ ว ย รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ น ายกรั ฐ มนตรี ม อบหมาย
เป็ นประธานกรรมการ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เป็ นรองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัยการสูงสุด ผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปลัดกรุ งเทพมหานคร
และผู้ทรงคุณวุฒิจานวนแปดคน ซึง่ รัฐมนตรี แต่งตังจากผู
้
้ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการป้องกัน การปราบปราม
การบาบัดฟื น้ ฟู และการประสานงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้ ามนุษย์ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี ด้ านละสองคน
โดยต้ องเป็ นภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เป็ นกรรมการ และมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ให้ คณะกรรมการ ปกค. มี อานาจแต่งตัง้ ผู้ช่วยเลขานุการ โดยอาจแต่ง ตัง้ จากข้ าราชการ
หรื อภาคเอกชนก็ได้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึง่ ต้ องเป็ นสตรี ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่
โดยให้ คณะกรรมการ ปกค. มีอานาจหน้ าที่ ดังนี ้
1. จัดทาและกากับการดาเนิน การตามแผนปฏิบตั ิการและแผนประสานงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง ทังในระดั
้
บส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้ องถิ่น ชุมชน และประชาสังคมให้ สอดคล้ องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
2. จัด ท าและก ากั บ การด าเนิ น การตามแผนงานและแนวทางใน การพัฒ นาศัก ยภาพ
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
3. จัดให้ มีและกากับการดาเนินการตามโครงการรณรงค์และการให้ การศึกษากับประชาชน
ทัว่ ไปเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
4. จัดให้ มีรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์
มาตรการ และการปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี ้เสนอต่อคณะกรรมการ
5. ติดตามและจัดทารายงานเกี่ยวกับการดาเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ การให้ ความร่วมมือ
และประสานงานกับต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์เสนอต่อกรรมการ
6. กาหนดหลักเกณฑ์และอนุมตั กิ ารใช้ เงินและทรัพย์สินของกงทุนตามมาตรา 44 (4)
7. จัด ท าและก ากั บ แผนปฏิ บัติ ก ารตามพระราชบัญ ญั ติ นี ้ เพื่ อ ให้ การบัง ใช้ กฎหมาย
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้ องกับกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้ วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง และพันธกรณีระหว่างประเทศ
8. ดาเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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3. คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น เพื่ อการป้ องกั น และปราบปรามการค้ ามนุ ษ ย์
ประกอบด้ วย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็ นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนสานักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชี กลาง และผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตังจ
้ านวนสามคน ในจานวนนี ้ต้ องเป็ นผู้แทนจากภาคเอกชนจานวนสองคนซึ่งเกี่ยวข้ อง
กับงานด้ านพัฒนาสังคม ด้ านสังคมสงเคราะห์ ด้ านการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ หรื อด้ านการเงิน
เป็ นกรรมการ และให้ ร องปลัด กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุษ ย์ ซึ่ ง ปลัด กระทรวง
มอบหมาย เป็ นกรรมการและเลขานุการ
โดยให้ คณะกรรมการ มีอานาจหน้ าที่ ดังนี ้
1. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย การคุ้มครองความปลอดภัยให้ แก่
ผู้เ สี ย หาย การช่ว ยเหลื อ ผู้เ สี ย หายในต่า งประเทศให้ เ ดิ น ทางกลับ เข้ า มาในราชอาณาจัก รหรื อ ถิ่ น ที่ อ ยู่
การป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ปกค. กาหนด และการบริหารกองทุน
2. บริหารกองทุนให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ปคม. กาหนด
3. รายงานสถานะการเงิ นและการจัดการกองทุนต่อคณะกรรมการ ปคม. ตามระเบี ยบที่
คณะกรรมการ ปคม. กาหนด
4. คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลการดาเนิ นงานกองทุนเพื่อการป้ องกั นและ
ปราบปรามการค้ ามนุษย์ ประกอบด้ วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนจานวนห้ าคน
ประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง คณะกรรมการแต่ง ตัง้ จากผู้ที่ มี ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงิน การสังคมสงเคราะห์ และการประเมินผลด้ านละหนึ่งคน และ
ให้ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย เป็ นกรรมการและเลขานุการ
โดยให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน มีอานาจหน้ าที่ ดังนี ้
1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน
2. รายงานผลการปฏิบตั งิ านพร้ อมทังข้
้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ปคม.
3. เรี ยกเอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนจากบุคคลใดหรื อเรี ยกบุคคลใดมาชี ้แจง
ข้ อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล
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5. คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ ความช่ วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานค้ ามนุษย์
ประกอบด้ วย อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรื อรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ได้ รับมอบหมาย
เป็ นประธานอนุกรรมการ ผู้อานวยการสานักป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการค้ าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและมัน่ คงของมนุษ ย์
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการค้ ามนุษย์ สานักป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการค้ าหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสานักงาน
ตารวจแห่ง ชาติ ผู้แทนส านักงานอัยการสูง สุด ผู้อ านวยการกองนิติการ ผู้อานวยการกองบริ หารกองทุน
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ จ านวนหนึ่ ง คน
เป็ นอนุกรรมการ และผู้อานวยการส่วนช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ตกเป็ นเหยื่อการค้ ามนุษย์ต่างชาติและกลุ่มเสี่ยง
สานักป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการค้ าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ
โดยมีอานาจหน้ าที่ ดังนี ้
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย การคุ้มครอง
ความปลอดภั ย ให้ แก่ ผ้ ู เสี ย หาย หรื อ การช่ ว ยเหลื อ ผู้ เสี ย หายในต่ า งประเทศให้ เดิ น ทางกลับ เข้ ามา
ในราชอาณาจักรหรื อถิ่ นที่ อยู่ ตามระเบียบและประกาศ ซึ่ง ออกตามพระราชบัญญัติเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ ามนุษย์ พ.ศ. 2551
2. รายงานสรุ ปผลการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิ นกองทุนเพื่ อการป้องกันและปราบปราม
การค้ ามนุษย์ ตามข้ อ 1. ให้ คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ
3. ปฏิบตั งิ านอื่นที่เกี่ยวข้ องตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
6. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรั บการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกัน
และปราบปรามการค้ ามนุษย์ ประกอบด้ วย รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ที่ได้ รับมอบหมาย เป็ นประธานอนุกรรมการ หัวหน้ าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
เป็ นรองประธานอนุกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนกระทรวง
แรงงาน ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ผู้แทนสานักงานส่งเสริ มสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ผู้อานวยการสานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ หรื อผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ผู้อานวยการ
กองนิติการ สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหนึ่ง
คน ผู้แทนคณะสัง คมสงเคราะห์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นอนุกรรมการ ผู้อานวยการกอง
บริ หารกองทุน ผู้อานวยการกลุ่มการจัดการกองทุน เป็ นอนุกรรมการและเลขานุ การ และเจ้ าหน้ าที่กอง
บริ ห ารกองทุน กองบริ หารกองทุน ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็ น
อนุกรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
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โดยมีอานาจหน้ าที่ ดังนี ้
1. ตรวจสอบ กลั่นกรองและพิจ ารณาให้ ความเห็นต่อโครงการที่ ขอรั บการสนับสนุนจาก
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน
2. ปฏิบตั งิ านอื่นที่เกี่ยวข้ องตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
การดาเนินงาน
ให้ การช่ว ยเหลื อผู้เ สี ยหายจากการกระทาความผิ ดฐานค้ ามนุษย์ และให้ การสนับสนุน โครงการ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนด้ านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ ามนุษย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
รายบุคคล
ให้ การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานค้ ามนุษย์ โดยกองทุนสามารถให้ ความช่วยเหลือได้
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
- การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานค้ ามนุษย์
- การคุ้มครองความปลอดภัยให้ แก่ผ้ เู สียหายจากการกระทาความผิดฐานค้ ามนุษย์
- การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานค้ ามนุษย์ในต่างประเทศให้ เดินทางกลับ
เข้ ามาในราชอาณาจักรหรื อถิ่นที่อยู่
*** รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการบริ หารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมตั กิ ารใช้ เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การค้ ามนุษย์ ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552
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ขัน้ ตอนการทางานเพื่อให้ ความช่ วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานค้ ามนุษย์
ผู้เสียหายฯ ยื่นเรื่ อง

กทม.

ส่ วนภูมิภาค

สปป. กรมพัฒฯ

พมจ.

นักสังคมสงเคราะห์ สอบถามข้ อเท็จจริง
เพื่อพิจารณาให้ ความช่วยเหลือ

นักสังคมสงเคราะห์ สอบถามข้ อเท็จจริง
เพื่อพิจารณาให้ ความช่วยเหลือ

หัวหน้ าหน่วยงานพิจารณาให้ ความช่วยเหลือ
จากนัน้ รวบรวมแบบคาขอฯ พร้ อมหลักฐาน
ประกอบ เพื่อนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ

หัวหน้ าหน่วยงานพิจารณาให้ ความช่วยเหลือ
จากนัน้ รวบรวมแบบคาขอฯ พร้ อมหลักฐาน
ประกอบ และจัดส่งมายัง สปป. กรมพัฒฯ

สปป. รวบรวมคาขอรับความช่วยเหลือ
พร้ อมตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของ
เอกสาร เพื่อนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ
นาเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
ให้ ความช่วยเหลือผู้เสียหาย
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ไม่
อนุมตั ิ
ใช่

กทม.

แจ้ งผู้เสียหายฯ
- ในส่วนกลาง สปป. ดาเนินการ
- ในส่วนภูมิภาค พมจ. ดาเนินการ

สปป. แจ้ งผลการพิจารณามายัง กบท.
เพื่อดาเนินการเบิกจ่าย/โอนเงิน

กบท. จ่ายเงินให้ ผ้ เู สียหายฯ/หน่วยงานที่รับเรื่ อง
เพื่อเบิกจ่ายให้ ผ้ เู สียหายฯ และให้ จดั ส่งหลักฐาน
การเบิกจ่ายดังกล่าวมาให้ กบท. ต่อไป
สปป. ติดตามผลการให้ ความช่วยเหลือ

ส่ วนภูมิภาค

กบท. โอนเงินให้ พมจ. เพื่อเบิกจ่ายให้
ผู้เสียหายฯ และให้ จดั ส่งหลักฐานการเบิกจ่าย
ดังกล่าวมาให้ กบท. ต่อไป
พมจ. ติดตามผลการให้ ความช่วยเหลือ
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รายโครงการ
สนับสนุนการดาเนินโครงการเกี่ ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ ของหน่วยงานภาครัฐ
หรื อ องค์กรเอกชน ดังนี ้
หน่ วยงานภาครั ฐ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมี
ฐานะเป็ นกรมหรื อเทียบเท่ากรม หรื อเทียบเท่ากอง/สานัก ราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ใน
ส่วนภูมิภาค สถานีตารวจ โรงเรี ยน หรื อ สถาบันการศึกษาของรัฐ ราชการส่วนท้ องถิ่น หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐที่
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์หรื อกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
- กรณีเป็ นหน่วยงานภาครัฐ ต้ องเป็ นโครงการที่ริเริ่ มใหม่ หรื อเป็ นโครงการที่ไม่สามารถขอรับ
การสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้ หรื อได้ รับแต่ไม่เพียงพอ
องค์ กรเอกชน หมายถึง องค์กรที่บุคคลรวมกันขึน้ และได้ จดทะเบียนด้ านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ ามนุษย์ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ พ.ศ. 2551 *
- กรณีเป็ นองค์กรเอกชน ต้ องเป็ นโครงการที่มีการดาเนินงานมาแล้ ว ซึ่งมีทุ นอยู่บางส่วน หรื อ
เป็ นโครงการริ เริ่ มใหม่ ทังนี
้ ้ โครงการนันต้
้ องไม่ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการหรื อแหล่งทุนอื่น
หรื อได้ รับแต่ไม่เพียงพอ
(* องค์กรที่เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน จะต้ องดาเนินการจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้ านการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ก่อน โดยรายละเอียดการยื่นคาขอจดทะเบียน จะเป็ นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ ว่าด้ วยการจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้ านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ ามนุษย์ พ.ศ. 2552)
3) การกาหนดกรอบวงเงิน
- วงเงินที่ต่ากว่า 50,000 บาท หมายถึง โครงการขนาดเล็ก
- วงเงินตังแต่
้ 50,000 บาทขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 300,000 บาท หมายถึง โครงการขนาดกลาง
- วงเงินที่เกิน 300,000 บาทขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท หมายถึง โครงการขนาดใหญ่
ในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อการดาเนินโครงการ ซึง่ มีวงเงินเกิน 3,000,000 บาทขึ ้นไป ให้ เสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์พิจารณาเป็ นรายกรณีไป
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ขัน้ ตอนการทางานเพื่อพิจารณาให้ การสนับสนุนโครงการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
หน่วยงาน/องค์กร เสนอโครงการตามแบบ กปค. 01
ส่ วนภูมิภาค

กทม.
กบท.สป.พม.

พมจ.
พมจ. พิจารณาและให้ ความเห็น
ในเบื ้องต้ นก่อนนาส่ง สป.พม.
กบท. สรุป/วิเคราะห์โครงการ

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อกลัน่ กรองและให้ ความเห็นต่อโครงการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพิจารณาอนุมตั โิ ครงการ
ใช่

แจ้ งผลการ
พิจารณา

อนุมัติ

ไม่
แจ้ งผลการพิจารณา
พร้ อมเหตุผล

ไม่ ขอรับ

ขอรับ
จัดทาสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุน

กรอกแบบแสดงความจานงไม่ขอรับ

ตรวจสอบความถูกต้ องของสัญญาฯ/
เบิกจ่ายเงิน
กทม.
กบท. จ่ายเงินให้ หน่วยงาน/
องค์กรที่ได้ รับอนุมตั ิ

กบท. จ่ายเงินให้ หน่วยงาน/
องค์กรที่ได้ รับอนุมตั ิ

หน่วยงาน/องค์กรดาเนินโครงการตามวัตถุประสงค์
รายงานผลการดาเนินโครงการตามแบบ กปค. 02

ส่ วนภูมิภาค

