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ผูเสียหายจากการคามนุษย



ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล และภารกิจกระทรวง 10 ขอ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580)  มีวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน
เป็นประเทศพัฒนาแลว โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายให
สอดคลองกับการพัฒนาประชากรทุกชวงวัยตามยุทธศาสตรชาติ ไวดังน้ี

     1.วัยครรภมารดาถึงปฐมวัย เด็กและมารดาทุกคนจะตองไดรับการดูแลตัง้แตเร่ิมครรภท่ีถูก
ตองตามหลักวิชาการ โภชนาการ และสมวัย ผานระบบบริการสาธารณะท่ีมีกระจาย ครอบคลุมทัว่
ทุกภูมิภาคอยางทัว่ถึงดวยบริการและเทคโนโลยีทางการแพทยท่ีทันสมัยและมีคุณภาพ

      2. วัยประถม ถึง มัธยมตน ซ่ึงเป็นชวงการศึกษาภาคบังคับ จะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาท่ีมุงเนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเป็นตอผูเรียน มีดิจิทัล
แพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรูแหงชาติท่ีสามารถขยายความรูและวิธีการเรียนไปสูโรงเรียน นักเรียน
และครูท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศ

       3. วัยรุน นักศึกษา จะไดรับการเรียนรูใหมีทักษะและองคความรูท่ีจําเป็นตอการเปล่ียนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 อยางมีคุณภาพ ไดรับการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม

       4. วัยทํางาน จะไดรับการพัฒนาศักยภาพท่ีจําเป็นตอการทํางานและการใชชีวิตอยางตอเน่ือง
ใหเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง มีองคความพ้ืนฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดใน
ทุกสายอาชีพทัง้ในภาครัฐและเอกชน รวมทัง้จะไดรับการสนับสนุนใหมีชองทางการหารายไดท่ี
หลากหลายข้ึน เพ่ือสรางความมัน่คงทางรายได

        5. วัยสูงอายุ จะไดรับการดูแลทัง้ดานสุขภาพ การดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมกับชวงวัยของผูสูง
อายุ ทัง้ผูสูงอายุวัยตนอายุ ผูสูงอายวัยกลางอายุ และผูสูงอายุวัยปลาย มีอุปกรณท่ีไดรับการพัฒนา
ใหมีความทันสมัยมีการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผู
สูงอายุใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพ สามารถชวยเหลือตนเองได

       กลุมเป าหมายท่ีกลาวมาขางตน อยูภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย หรือ กระทรวง พม. ซ่ึงมีภารกิจดังน้ี

          1. สรางความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม

          2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมัน่คงในชีวิต

          3. รับเร่ืองราวรองทุกขและแกไขปัญหาสังคม

          4. เป็นศูนยขอมูลดานการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย

          5. เผยแพร ประชาสัมพันธ และรณรงคใหมีการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย รวมทัง้ความกาวหน าทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานของกระทรวง



รูเร่ืองเก่ียวกับ อพม. 10 ขอ

1. อพม. ยอมาจาก “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย"  
   เป็นอาสาสมัครท่ีมีหน าท่ีชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคม
   และความมัน่คงของมนุษย หรือ พม. 

2. ตองการเป็น อพม. สามารถสมัครไดท่ีทุกหนวยงานในสังกัด พม. หรือสมัครและ
   อบรมออนไลนไดท่ีเว็บไซตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ www.dsdw.go.th

3. คุณสมบัติของ อพม. คือ มีสัญชาติไทย มีความพรอมในการปฏิบัติหน าท่ี  ไมมีอายุขัน้ต่ํา 

4. อพม. มีหน าท่ีชีเ้ป า เฝ าระวัง สํารวจขอมูลผูประสบปัญหาทางสังคมและเสนอช่ือใหกับ
   หนวยงาน พม. พิจารณาใหความชวยเหลือตอไป รวมทัง้เผยแพร ประชาสัมพันธภารกิจของ พม.

5. เม่ือ อพม. พบผูประสบปัญหาความเดือดรอน จะตองใหคําแนะนําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง
   การชวยเหลือ ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ และติดตามการใหความชวยเหลือ

6. อพม. สามารถรวมกลุมเป็น "องคกรสาธารณะประโยชน" เพ่ือจัดกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม 
   การเฝ าระวัง ป องกัน แกไข และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตใหสอดคลองกับสถานการณของพ้ืนท่ี โดยขอรับ  
   การสนับสนุนงบประมาณจาก พม.

7. อพม. มีสิทธิท่ีจะไดรับใบประกาศเกียรติคุณและโลประกาศเกียรติคุณ เป็น อพม.ดีเดน 
   หากปฏิบัติหน าท่ีดีเดนตอเน่ือง 3 ปี และ อพม. ดีเดนพิเศษหากปฏิบัติหน าท่ีดีเดนตอเน่ืองอีก 5 ปี 

8. "อพม. ดีเดนพิเศษ" มีสิทธิเสนอช่ือเพ่ือขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเป็นท่ีสรรเสริญย่ิง
   ดิเรกคุณาภรณ

9. อพม. มีสิทธิท่ีจะไดรับคาตอบแทนตามท่ีกรมบัญชีกลางเห็นชอบและการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ 

10. ศูนยประสานงาน อพม. มีระดับตําบล/เทศบาล  อําเภอ/เขต  พัทยา  จังหวัด/กรุงเทพฯ และ 
     แหงประเทศไทย โดยมี อพม. ในพ้ืนท่ีเป็นสมาชิก ทําหน าท่ีรับเร่ือง ติดตอและประสานงาน ในพ้ืนท่ี



ความรูเก่ียวกับเด็กและเยาวชน 10 ขอ

2. เด็กไทยอายุ 0 - 6 ปี ท่ีครอบครัวมีรายไดเฉล่ียไมเกิน 100,000 บาท ตอคน/ปี  มีสิทธิไ์ดเงินอุดหนุน
   เพ่ือการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท โดยใหไปติดตอท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ  
   อพม.สามารถเป็นผูพิจารณารับรองใหกับครอบครัวท่ีตองการไดสิทธิดั์งกลาว 

1. การคุมครองเด็ก การสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นภารกิจของ "กรมกิจการเด็กและ
   เยาวชน"  กระทรวง พม. 

3. ครอบครัวอุปถัมภท่ียากจน ซ่ึงรับเด็กกําพราหรือถูกทอดทิง้มาเลีย้งมีสิทธิไดรับคาเลีย้งดูเด็กเดือนละ 
   ไมเกิน 2,000 บาท ตอเด็ก 1 คน และเดือนละไมเกิน 4,000 บาท กรณีอุปการะเด็กมากกวา 1 คน
   สามารถติดตอไดท่ีบานพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัด และ กทม.

4. เงินสงเคราะหเด็กในครอบครัวยากจน จํานวน 1,000 บาท กรณีท่ีอุปการะเด็กในครอบครัว 1 คน 
   จํานวน 2,000 – 3,000 บาท กรณีท่ีอุปการะเด็กในครอบครัว ตัง้แต 2 คนข้ึนไป จายไมเกิน 3 ครัง้/ปี

5. ผูท่ีตองการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม สามารถติดตอไดท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ
   มนุษยจังหวัด   กทม.ติดตอท่ีศูนยอํานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน

6. เด็กท่ีถูกกระทําความรุนแรง  ถูกทอดทิง้  ตัง้ครรภไมพรอม หรืออยูในสภาวะยากลําบาก  
   อพม.สามารถแจงขอรับการชวยเหลือไดท่ีบานพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัด และ กทม. 

7. บานพักเด็กและครอบครัว เป็นสถานแรกรับ พักพิงชัว่คราว สําหรับเด็กท่ี "ถูกกระทํา" ตาม   
   พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในกรณีท่ีเด็กเป็น "ผูกระทําผิด" จะอยูในความดูแลของสถานพินิจ
   และคุมครองเด็ก  

8. สภาเด็กและเยาวชน เป็นกลไกสําคัญดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับพ้ืนท่ีท่ี อพม. สามารถ  
   เขาไปรวมกิจกรรม โดยมีการจัดตัง้แลวในทุกตําบล เทศบาล อําเภอ เขต จังหวัด และแหงประเทศไทย

9. ปัจจุบันสภาเด็กและเยาวชน อยูภายใตการดูแลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ระดับตําบล/เทศบาล) 
   โดยมีบานพักเด็กและครอบครัวเป็นพ่ีเลีย้งในการสนับสนุนงบประมาณและการทํากิจกรรม 

10. หาก อพม. พบเห็นเด็กท่ีตองการไดรับความชวยเหลือ ทัง้การคุมครองสวัสดิภาพหรือจัดใหมี
    สวัสดิการ หรือตองการทํากิจกรรมสรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชน สามารถติดตอไดท่ีบานพักเด็ก
   และครอบครัวจังหวัด/กทม. หรือ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัด



ความรูเก่ียวกับคนไรท่ีพ่ึง ผูติดเชือ้เอดส ขอทาน 10 ขอ

2.  "คนไรท่ีพ่ึง" คือ คนไรท่ีอยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ คนท่ีอยูในสภาวะ
ยากลําบากและไมอาจพ่ึงพาคนอ่ืนได
 

1. การสงเคราะห คุมครอง คนไรท่ีพ่ึง ผูติดเช้ือเอดส   ขอทาน อยูในความดูแลของของกรม
   พัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวง พม.

3. การสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดน อยและผูไรท่ีพ่ึง ใหความชวยเหลือเป็นเงินหรือส่ิงของ 
   ครัง้ละไมเกิน 3,000 บาทตอครอบครัว และไมเกิน 3 ครัง้ตอปี

4. การสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดน อยและผูไรท่ีพ่ึง นอกจากใหความชวยเหลือเป็นเงินหรือ
   ส่ิงของแลว ยังมีการชวยเหลืออ่ืนๆ เชน การฝึกอาชีพ การสงไปสถานสงเคราะห 

5. การใหเงินแกขอทาน ถือเป็นการกระทําผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559  
   และอาจเป็นชองทางของสงเสริมการคามนุษย 

6. การเลนดนตรีหรือการแสดงความสามารถไมถือวาเป็นการขอทาน แตตองมี "บัตรผูแสดงความ 
   สามารถ"  สามารถขอไดท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัด  ศูนยคุมครอง  
   คนไรท่ีพ่ึงกรุงเทพฯ 

7. เงินสงเคราะหผูติดเช้ือเอดสและครอบครัว ใหความชวยเหลือเป็นเงินหรือส่ิงของ ครัง้ละไมเกิน 
    2,000 บาทตอครอบครัว และไมเกิน 3 ครัง้ตอปี
  

9. เงินสงเคราะหผูตกทุกขไดยากใหกลับภูมิลําเนา จายเป็น คาอาหาร คารถ คาท่ีพัก คารักษา
   พยาบาล รวมถึงคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นและจายโดยประหยัด 

8. สตรีท่ีเป็นหัวหน าครอบครัวท่ีติดเช้ือเอดส หรือในครอบครัวมีผูติดเช้ือเอดส หรือสามีปวยหรือ
   เสียชีวิต ดวยโรคเอดส และยังมีผูอยูในอุปการะ มีสิทธิไ์ดรับความชวยเหลือเป็น เงินทุนประกอบ
   อาชีพ 5,000 บาท

10. หาก อพม. พบเห็นคนไรท่ีพ่ึง ผูมีรายไดน อย ขอทาน ผูติดเช้ือเอดสท่ีตองการความชวยเหลือ 
     คนตกทุกขไดยากท่ีตองการกลับบภูมิลําเนา ใหแจงตอศูนยชวยเหลือสังคม สายดวน 1300 
     หรือแจงศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัด / กทม. โดยตรง  หรือ สํานักงานพัฒนาสังคมและ
     ความมัน่คงของมนุษยจังหวัด



ความรูเก่ียวกับการชวยเหลือผูประสบปัญหาทางสังคมในกรณีฉุกเฉิน
และการคามนุษย 10 ขอ

3.  ใหความชวยเหลือเป็นเงินหรือส่ิงของไดไมเกิน 3,000 บาทตอครัง้ตอครอบครัว และให
     นักสังคมสงเคราะหหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย เสนอความเห็นตอปลัดกระทรวงการพัฒนา
     สังคมและความมัน่คงของมนุษยหรือผูวาราชการจังหวัด เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
 

2. “ผูประสบปญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน” คือ ผูท่ีประสบปญหาความเดือดรอนท่ีเกิดข้ึนโดย
     ปจจุบันทันดวน หรือเปนท่ีคาดหมายวาจะเกิดข้ึนในเวลาอันใกล และจะตองไดรับการ 
     แกไขโดยฉับพลันทันทวงที เพ่ือปองกันมิให เกิดปญหาสังคมดานอ่ืนตามมา เปนการ
     ชวยเหลือ เบ้ืองตนกอนใหการสงเคราะห พัฒนา และฟนฟูเพ่ือใหชวยเหลือตนเองได

4. ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหย่ืนท่ีศูนยชวยเหลือสังคม กระทรวง พม. (สะพานขาว) หรือย่ืนท่ี  
   อพม. ในเขต ในกรณีตางจังหวัดสามารถย่ืนไดท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ
   มนุษยจังหวัด หรือย่ืน อพม. ในพ้ืนท่ี

5. ผูประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินหรือผูแทน อาจย่ืนคําขอดวยตนเองหรือย่ืนผานระบบ 
    อิเล็กทรอนิกสก็ได ทัง้น้ี ผูประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินหรือผูแทน อาจไมมีภูมิลําเนา
    ตามทะเบียนบานในทองท่ีท่ีย่ืนคําขอก็ได

1. การชวยเหลือผูประสบปัญหาทางสังคมในกรณีฉุกเฉิน การคามนุษย อยูในความดูแลของสํานัก
    งานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย มีหนวยงานในพ้ืนท่ีคือ     
    สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัด

6. ในกรณีท่ีนักสังคมสงเคราะหตองการลงพ้ืนท่ีเย่ียมบานผูประสบปัญหาทางสังคม  อพม. มี
   หน าท่ีในการลงเย่ียมในฐานะผูชวยนักสังคมสงเคราะห (para social worker) และมีหน าท่ี  
   ติดตามวาผูประสบปัญหาทางสังคมเอาเงินไปใชตามวัตถุประสงคหรือไม 

7. การคาประเวณี  การผลิตหรือเผยแพรส่ือลามก  ประโยชนทางเพศรูปแบบอ่ืน  การเอาคนมาเป็น 
   ทาส  การนําคนมาขอทาน  การตัดอวัยวะเพ่ือการคา การบังคับใชแรงงานหรือบริการ เป็นความ
   ผิดท่ีเขาขายการคามนุษย
  
8. หาก อพม. พบเบาะแสการคามนุษยการกระทําความผิดเก่ียวกับการคามนุษย สามารถแจง
   ผานสายดวน 1300 โดยจะมีรางวัลและคาตอบแทนใหในกรณีท่ีการแจงเบาะแสดังกลาว
   นําไปสูการจับกุมหรือเป็นจําเลยในคดีคามนุษยได

10. สถานคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย เป็นหนวยงานในสังกัด พม. ท่ีใหบริการ
     อาหาร  ท่ีพัก การรักษาพยาบาล การบําบัดฟ้ืนฟูรางกายและจิตใจ การใหการศึกษา การฝึก
     อบรม การใหความชวยเหลืออ่ืนๆ กอนสงผูเสียหายกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลําเนา 

9. นอกจากสายดวน 1300 แลว อพม.ยังสามารถแจงตอเจาพนักงานปกครองในพ้ืนท่ี ตํารวจ ได
   แมตอมาจะพิสูจนไดวา "กรณีดังกลาวไมเป็นการคามนุษย" อพม.ท่ีแจงเบาะแสก็ไมมีความผิด
   หากกระทําโดยสุจริต



ความรูเก่ียวกับสตรีและครอบครัว ความเทาเท่ียมระหวางเพศ 10 ขอ

3. อาชีพท่ีฝึกสอน ไดแก การตัดเย็บเส้ือผา  การปักจักร  เชฟ  เสริมสวยสตรีและตัดผมชาย
คอมพิวเตอร  นวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ  นวดฝาเทา ในระหวางท่ีฝึกอาชีพกับศูนยเรียนรูการพัฒนา
สตรีและครอบครัวนัน้ จะมีบริการฟรี ไดแก วัสดุอุปกรณ ท่ีพัก อาหาร ใหกับผูฝึกอาชีพ
 

2. การใหบริการแกสตรี ไดแก การฝึกอาชีพ  ปรึกษาปัญหาของแมเลีย้งเด่ียว  โดยสามารถ
   ติดตอไดท่ีศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แหง ไดแก นนทบุรี เชียงราย ลําพูน  
   ลําปาง ศรีษะเกษ ชลบุรี ขอนแกน และสงขลา

7. “ความรุนแรงในครอบครัว" คือ การกระทําท่ีคนในครอบครัวกระทําตอกันโดยเจตนาใหเกิด
    อันตรายแกชีวิต รางกาย จิตใจ สุขภาพ เสรีภาพ หรือช่ือเสียง (ตบตี ทํารายรางกาย ขมขู) หรือ
    การบังคับใชอํานาจครอบงําใหคนในครอบครัวตองกระทํา ไมกระทํา หรือยอมรับการกระทําอยาง  
    หน่ึงอยางใดโดยมิชอบ 

4. หาก อพม. สามารถรวมกลุมสตรีในชุมชนจํานวน 20 - 30 คน  สามารถย่ืนเร่ืองเพ่ือขอรับ
   การฝึกอาชีพในชุมชนได โดยสามารถย่ืนขอรับบริการไดท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คง
   ของมนุษยจังหวัด หรือท่ีศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวโดยตรง

1. ภารกิจดานการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว  ความเทาเท่ียมระหวางเพศ อยูในความดูแล
   ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม.

5. ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เป็นกลไกระดับตําบล ในการจัดกิจกรรมสรางสรรคเพ่ือสราง
   ความสัมพันธท่ีดีในครอบครัวของคนในตําบล โดยมี อพม. เป็นองคประกอบสําคัญในการขับเคล่ือน
   กิจกรรมดานครอบครัวในตําบล

6. ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เป็นองคกรภาคประชาชน  สามารถเขียนโครงการเพ่ือขอรับการ
   สนับสนุนงบประมาณไดจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยผานสํานักงานพัฒนาสังคม
   และความมัน่คงของมนุษยจังหวัด

8. หาก อพม. พบเห็นหรือทราบวามีการกระทําความรุนแรงในครอบครัวใหแจงขอมูลตอ
   พนักงานเจาหน าท่ี ศูนยชวยเหลือสังคม สายดวน 1300 หรือ สํานักงานพัฒนาสังคมและ
   ความมัน่คงของมนุษยจังหวัด 

10. มูลนิธิ สมาคม ชมรม องคกรสาธารณประโยชน หนวยงานรัฐ เอกชน สามารถเขียนโครงการ 
     เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนความเทาเทียมระหวางเพศ โดยเป็นโครงการเพ่ือสงเสริม
     ความเทาเทียมระหวางเพศ หรือเพ่ือคุมครองป องกัน แกไขปัญหาการปฏิบัติไมเป็นธรรมระหวาง 
     เพศ

9. ความเทาเทียมระหวางเพศ คือ การไมเลือกปฏิบัติโดยใชเพศเป็นเง่ือนไข หรือ การแสดงออกท่ี
   แตกตางจากเพศโดยกําเนิด เพ่ือใหบุคคลทัง้ผูหญิง ผูชาย และกลุม บุคคลผูมีความหลากหลาย
   ทางเพศ ไดรับสิทธิ หน าท่ี และโอกาส เทาเทียมกัน 



ความรูเก่ียวกับคนพิการ 10 ขอ

1. ภารกิจดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อยูในความดูแลของกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวง พม.

2. การใหบริการของ พก. ไดแก การทําบัตรประจําตัวคนพิการ กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ บริการผูชวยคนพิการ ส่ิงอํานวยความสะดวก กูยืมเงินเพ่ือการประกอบอาชีพ การรับคนพิการเขา
สถานคุมครองอาชีวบําบัด  ลามภาษามือ เคร่ืองชวยความพิการ เงินสงเคราะหคนพิการ กรุงเทพมหานคร
ติดตอศูนยบริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (บานราชวิถี) ตางจังหวัดติดตอท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษยจังหวัด

3. การจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการ เอกสารท่ีตองใช ไดแก บัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน เอกสาร
รับรองความพิการ รูปถาย 1 น้ิว 2 ใบ สถานท่ีใหบริการทําบัตร 

4. เบีย้ความพิการ เดือนละ 800 บาท สามารถย่ืนคําขอรับเบีย้ความพิการไดท่ีหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีตนมีช่ือ
อยูตามทะเบียนบาน กรณีอยูในกรุงเทพมหานครติดตอฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของ
สํานักงานเขต กรณีอยูตางจังหวัดติดตอไดท่ีท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาล

5. การกูยืมเงินเพ่ือประกอบอาชีพเป็นการบริการคนพิการและผูดูแลคนพิการ เพ่ือเป็นทุนประกอบอาชีพ
หรือขยายกิจการ รายบุคคลรายละไมเกิน 60,000 บาท รายกลุม กลุมละไมเกิน 1,000,000 บาท ผอน
ชําระภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ปี โดยไมคิดดอกเบีย้ หากมีผูประสงคจะกูยืมเงินเกินกวาวงเงินท่ีกําหนด
ใหพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ไมเกิน 120,000 บาท สามารถย่ืนออนไลนท่ี https://efund.dep.go.th/

6. การปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยสําหรับคนพิการ ชวยเหลือในวงเงินไมเกิน 40,000 บาทตามขอเท็จ
จริง (ปรับบางสวน /หรือซอมแซมทัง้หมด) ใหสําหรับคนพิการท่ีมีรายไดไมเพียงพอ และท่ีอยูอาศัยไม
มัน่คง

7. การขอรับบริการผูชวยคนพิการ คนพิการตองมีคุณสมบัติ คือ มีบัตรประจําตัวคนพิการ มีความจําเป็น
ตองใชผูชวยคนพิการเพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจวัตรท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตได ไมไดรับความชวยเหลือจาก
หนวยงานรัฐ หรือไดรับแตไมเพียงพอ เอกสารท่ีตองใช ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรอง
สําเนา แบบคําขอมีผูชวยคนพิการ และ รูปถาย 1 น้ิว หรือ 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ

8. อาชีวบําบัด เป็นการพัฒนาและฟ้ืนฟูสมรรถนะดานอาชีพใหกับคนพิการ เชน การฝึกทําอาชีพเกษตร
หัตถกรรม  จิตรกรรม วาดภาพ ระบายสี สามารถเรียนรูไดในสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ สักกัด
พก.
 
9. กรณี อพม. ตองการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพ้ืนท่ี สามารถเขียน
โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

10. อพม. ท่ีเขาอบรมความรูดานคนพิการเพ่ิมเติม จะไดเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษยเช่ียวชาญดานคนพิการ ช่ือยอวา “อพมก.”



ความรูเก่ียวกับผูสูงอายุ 10 ขอ

1. ภารกิจดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ อยูในความดูแลของกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวง
พม.

2. การใหบริการแกผูสูงอายุ ไดแก การสงเคราะหผูสูงอายุในภาวะยากลําบาก การสนับสนุนคาจัดการศพผูสูง
อายุการปรับปรุงสภาพแวดลอมของผูสูงอายุใหเหมาะสมและปลอดภัย การใหบริการกูยืมเงินทุนประกอบ
อาชีพจากกองทุนผูสูงอายุ ในกรุงเทพมหานครติดตอกรมกิจการผูสูงอายุ ตางจังหวัดติดตอที่สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัด

3. เบีย้ยังชีพผูสูงอายุ อายุ 60 ปีบริบูรณ สัญชาติไทย และไมเคยไดรับสิทธิประโยชนเป็นรายเดือนจากหนวย
งานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถลงทะเบียนไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ภูมิลําเนาของตัวเอง กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนไดที่สํานักงานเขตที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานตางจังหวัดลง
ทะเบียนไดที่ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาล โดยจายเบีย้ยังชีพมีอัตราการจายเป็นขัน้บันได
ตามชวงอายุอายุ 60 – 69 ปี 600 บาทตอเดือน อายุ 70 – 79 ปี 700 บาทตอเดือน อายุ 80 – 89 ปี 800 บาท
ตอเดือน 90 ปีขึ้นไป 1,000 บาทตอเดือน

4. การสงเคราะหผูสูงอายุในภาวะยากลําบาก ชวยเหลือผูที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย ที่ประสบปัญหา
ความเดือดรอน เชนฐานะยากจน ไมมีรายได ถูกทอดทิง้ ไมมีผูดูแล มีความจําเป็นในเรื่องที่พักอาศัย อาหาร
และเครื่องนุงหม เป็นเงินไมเกินครัง้ละ 2,000 บาท และไมเกิน 3 ครัง้ตอปี 

5. การสนับสนุนคาจัดการศพผูสูงอายุ รายละ 3,000 บาท ผูยื่นคําขอรับเงินสงเคราะหคาจัดการศพผูสูงอายุ
หมายถึง ผูรับผิดชอบในการจัดการศพผูสูงอายุที่ถึงแกกรรม ไดแก บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ญาติพี่น อง
ของผูสูงอายุที่ถึงแกกรรม ในกรณีที่ผูสูงอายุไมมีญาติ ผูรับผิดชอบในการจัดการศพผูสูงอายุที่ถึงแกกรรม
ไดแก ผูดูแล ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน เป็นตน 

6. การปรับปรุงสภาพแวดลอมของผูสูงอายุใหเหมาะสมและปลอดภัย สําหรับผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน หรือราย
ไดไมเพียงพอตอการยังชีพ ซอมแซมบานโดยไมปรับปรุงโครงสรางหลังละไมเกิน 22,500 บาท และซอมแซม
บานโดยจําเป็นตองปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสราง หลังละไมเกิน 40,000 บาท

7. บริการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผูสูงอายุ รายบุคคล คนละไมเกิน 30,000 บาท รายกลุม กลุม
ละไมน อยกวา 5 คน กลุมละไมเกิน 100,000 บาท โดยใหชําระคืนเป็นรายงวด ระยะเวลาไมเกิน 3 ปี โดยไม
คิดดอกเบีย้ กรุงเทพมหานคร ยื่นที่สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ ตางจังหวัดยื่นที่สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนุษยจังหวัด

8. ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง สงเสริม และสนับสนุน ทัง้ดานการบริการทางการแพทย และการ
สาธารณสุขที่จัดไวโดยใหความสะดวกและรวดเร็วแกผูสูงอายุเป็นกรณีพิเศษ มีสิทธิที่จะไดรับการสงเคราะห
เบีย้ยังชีพ และไดรับการจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุงหมตามความจําเป็น (พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546)

9. กรณี อพม. ตองการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในพื้นที่ สามารถเขียนโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนผูสูงอายุ

10. อพม. ที่เขารับการอบรมความรูดานผูสูงอายุเพิ่มเติม จะไดเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษยเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุ ชื่อยอวา “อพมส.”



ความรูเก่ียวกับการสอบเคส 10 ขอ

ทักษะสําคัญที่ อพม. ตองมีในการสอบเคส  (6 ขอ)

1.ทักษะการสรางสัมพันธภาพ เป็นทักษะพื้นฐานในการเริ่มตนการปฏิบัติงานกับเคส เพื่อใหเคสเกิดความไว
วางใจ และกลาที่จะบอกเลาเรื่องราวสภาพปัญหาตาง ๆ

2.ทักษะการสังเกต เป็นทักษะขัน้พื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการสอบเคส มักเกิดควบคูกับการสัมภาษณ
 อพม.จะสังเกตผูใชบริการไดจากพฤติกรรม ทัศนคติ และปฏิกิริยาตอบโต

3.ทักษะการสัมภาษณ เป็นทักษะที่จําเป็นมากสําหรับ อพม. ทําใหไดมาซึ่งขอมูลตางๆ ตามวัตถุประสงคที่ตัง้
ไว ตองมีการเตรียมตัว ฝึกหัด ดังนัน้การสัมภาษณทําเพื่อชวยเหลือและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

4.ทักษะการเยี่ยมบาน เป็นวิธีการหน่ึงสําหรับการหาขอเท็จจริงประกอบการสัมภาษณ ชวยใหการติดตาม
ประเมินผลมีความสมบูรณมากขึ้น และเพื่อใหเขาใจสถานการณของปัญหาที่มีสวนเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง อพม. กับ เคส

5.ทักษะการบันทึก เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการอางอิงและตัดสินใจ และสะทอนใหเห็นวัตถุประสงค 
เป าหมาย แผนงาน กิจกรรม ความกาวหน า ตลอดจนความตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน

6.ทักษะการสงตอ เป็นการเชื่อมโยงทรัพยากรที่มีอยูในสังคมกับความตองการของเคส หรือเป็นการสงตอ
เคสเพื่อใหไดรับบริการและเขาถึงสิทธิสวัสดิการที่พึงจะไดรับ มีทัง้การสงตอภายในหนวยงานเดียวกัน และ
การสงตอระหวางหนวยงาน

7. แบบคําขอรับความชวยเหลือผูประสบปัญหาทางสังคม (แบบสอบเคส) เป็นเครื่องมือสําหรับบันทึก
ขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่เยี่ยมบาน และสัมภาษณเคส เพื่อทราบถึงขอมูลสวนตัว สภาพปัญหาความเดือด
รอน ความตองการขอรับความชวยเหลือ สิทธิสวัสดิการที่เคยไดรับ รวมไปถึงสภาพที่อยูอาศัย อพม.ควรกรอก
ขอมูลใหละเอียดที่สุด เพื่อใหเจาหน าที่หรือนักสังคมสงเคราะหนําขอมูลไปประกอบการพิจารณาใหความชวย
เหลือได

8. การขอรับเงินสงเคราะห เอกสารประกอบดวย  แบบสอบเคส / แบบแจงขอมูลการโอนเงิน KTB / สําเนา
สมุดบัญชีธนาคาร /สําเนาทะเบียนบาน ,บัตรประชาชน หัวหน าครอบครัว / สําเนาบัตรสวัสดิการแหงรัฐ(ถามี)
ภาพถายการเยี่ยมบาน (ทัง้น้ี อพม.ควรสอบถาม จนท.ทุกครัง้วาตองเก็บเอกสารหลักฐานใดบาง)

9. การใหความชวยเหลือจะมีคณะกรรมการฯในการพิจารณาชวยเหลือ เวนแตกรณีที่มีความจําเป็นเรงดวน
เกิดภัยพิบัติอยางรายแรง หัวหน าสวนราชการสามารถพิจารณาได แตตองมีประกาศหรือระเบียบของกระทรวง
รองรับ

10. สําหรับผูที่ไมผานการพิจารณาอนุมัติใหเงินชวยเหลือ เจาหน าที่จะคืนเอกสารให อพม. เพื่อนําไปคืนเคส
แตทัง้น้ีไมเป็นตัดสิทธิก์ารขอรับการชวยเหลือในครัง้ถัดๆไป  สําหรับผูที่ไดรับเงินชวยเหลือนัน้  อพม. ตอง
ติดตามวาไดนําเงินไปใชจายตามวัตถุประสงคหรือไม และควรรายงานตอพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษยจังหวัดทราบ



ความรูเก่ียวกับสมุดพกครอบครัว 10 ขอ

1. สมุดพกครอบครัว คือ สมุดประจําบานท่ีรวบรวมขอมูลทุกดานของครัวเรือนนัน้ ๆ โดย
ใน1ครัวเรือนอาจมีหลายครอบครัวก็ได นอกจากน้ีสมุดพกครอบครัวยังใชเป็นฐานขอมูลในการ
ใหความชวยเหลือผูประสบปัญหาในครัวเรือนอีกดวย

2. สมุดพกครอบครัว เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางรายครัวเรือน โดย
อพม. 1 คนจะรับผิดชอบดูแล 10 ครัวเรือนเปราะบาง(มีสมุดพกครอบครัว 10 เลม) และมี    
 พ่ีเลีย้งเป็นนักสังคมสงเคราะห หรือ เจาหน าท่ีท่ีไดรับมอบหมาย

3. สมุดพกครอบครัวรวบรวมขอมูลทัง้ 5 มิติ คือ รายได ท่ีอยูอาศัย สุขภาพ การศึกษา การเขา
ถึงบริการภาครัฐ

4. ระดับความชวยเหลือ แบงเป็น 3 ระดับ ไดแก ระดับ 1 ครัวเรือนท่ีมีรายไดน อยและมีปัญหา
ท่ีอยูอาศัย /ระดับ 2 ครัวเรือนท่ีมีรายไดน อยและมีบุคคลในภาวะพ่ึงพิง 1 – 2 คน / ระดับ 3
ครัวเรือนท่ีมีรายไดน อยและมีบุคคลในภาวะพ่ึงพิงมากกวา 2 คน

5. ขอมูลสวนของครัวเรือน ประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐาน ท่ีอยูอาศัย รายจาย หน้ีสิน  การออม
ทรัพยสิน การรวมกิจกรรมชุมชน แผนผังครอบครัวและภาพถาย

6. ขอมูลสวนของครอบครัว ประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐาน รายได รายจาย หน้ีสิน การออม
ทรัพยสิน

7. ขอมูลสวนของสมาชิกรายบุคคล ประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐาน อาชีพหรือรายได รายจาย หน้ี
สิน การออม ทรัพยสิน สุขภาพหรือโรคประจําตัว ลักษณะความพิการ สวัสดิการท่ีไดรับ สภาพ
ปัญหา

8. ขอมูลสวนของเจาหน าท่ีวิเคราะห ประกอบดวย สภาพปัญหา แผนการชวยเหลือ การติดตาม
บันทึกเพ่ิมเติม

9. ครัวเรือนเปราะบาง หมายถึง ครัวเรือนท่ีมีรายไดไมเกิน 100,000 บาทตอปี และมีบุคคลท่ี
อยูในภาวะพ่ึงพิงท่ีตองการไดรับความชวยเหลือ เชน เด็กเล็ก แมเลีย้งเด่ียว คนพิการ ผูสูงอายุ
ผูปวยติดเตียง มีปัญหาท่ีอยูอาศัย

10. เคร่ืองมือประกอบการเก็บขอมูลสมุดพกครอบครัว ไดแก สมุดบันทึก ดินสอ ปากกา
โทรศัพท กลองถายรูป



"ขอขอบคุณในความเสียสละของท่าน
และขอต้อนรับสู่ครอบครัว พม.

นายจุติ  ไกรฤกษ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย


