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สิทธิและสวัสดิการ
เด็กและเยาวชน

คนไร้ที่พึ่ง

ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก
ผู้สูงอายุ

ผู้ติดเชื้อ

คนพิการ

สตรีและครอบครัว

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

อพม.จะต้องสอบเคสได้
อพม.ต้องทำสมุดพกครอบครัวเป็น

ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และภารกิจกระทรวง 10 ข้อ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) มีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้
สอดคล้องกับการพัฒนาประชากรทุกช่วงวัยตามยุทธศาสตร์ชาติ ไว้ดังนี้
1.วัยครรภ์มารดาถึงปฐมวัย เด็กและมารดาทุกคนจะต้องได้รับการดูแลตั้งแต่เริ่มครรภ์ที่ถูก
ต้องตามหลักวิชาการ โภชนาการ และสมวัย ผ่านระบบบริการสาธารณะที่มีกระจาย ครอบคลุมทั่ว
ทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึงด้วยบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
2. วัยประถม ถึง มัธยมต้น ซึ่งเป็นช่วงการศึกษาภาคบังคับ จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาที่มุ่งเน้ นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อผู้เรียน มีดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติที่สามารถขยายความรู้และวิธีการเรียนไปสู่โรงเรียน นักเรียน
และครู่ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
3. วัยรุ่น นักศึกษา จะได้รับการเรียนรู้ให้มีทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
4. วัยทำงาน จะได้รับการพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ให้เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง มีองค์ความพื้นฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดใน
ทุกสายอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจะได้รับการสนับสนุนให้มีช่องทางการหารายได้ที่
หลากหลายขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้
5. วัยสูงอายุ จะได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพ การดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้สูง
อายุ ทั้งผู้สูงอายุวัยต้นอายุ ผู้สูงอายวัยกลางอายุ และผู้สูงอายุวัยปลาย มีอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีความทันสมัยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้
สูงอายุให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้
กลุ่มเป้ าหมายที่กล่าวมาข้างต้น อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ หรือ กระทรวง พม. ซึ่งมีภารกิจดังนี้
1. สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต
3. รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาสังคม
4. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งความก้าวหน้ าทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานของกระทรวง

รู้เรื่องเกี่ยวกับ อพม. 10 ข้อ
1. อพม. ย่อมาจาก “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"
เป็นอาสาสมัครที่มีหน้ าที่ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม.
2. ต้องการเป็น อพม. สามารถสมัครได้ที่ทุกหน่วยงานในสังกัด พม. หรือสมัครและ
อบรมออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ www.dsdw.go.th
3. คุณสมบัติของ อพม. คือ มีสัญชาติไทย มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้ าที่ ไม่มีอายุขั้นต่ำ
4. อพม. มีหน้ าที่ชี้เป้ า เฝ้ าระวัง สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมและเสนอชื่อให้กับ
หน่วยงาน พม. พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ พม.
5. เมื่อ อพม. พบผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จะต้องให้คำแนะนำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง
การช่วยเหลือ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามการให้ความช่วยเหลือ
6. อพม. สามารถรวมกลุ่มเป็น "องค์กรสาธารณะประโยชน์" เพื่อจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม
การเฝ้ าระวัง ป้ องกัน แก้ไข และฟื้ นฟูคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่ โดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก พม.
7. อพม. มีสิทธิที่จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณและโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็น อพม.ดีเด่น
หากปฏิบัติหน้ าที่ดีเด่นต่อเนื่อง 3 ปี และ อพม. ดีเด่นพิเศษหากปฏิบัติหน้ าที่ดีเด่นต่อเนื่องอีก 5 ปี
8. "อพม. ดีเด่นพิเศษ" มีสิทธิเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์
9. อพม. มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนตามที่กรมบัญชีกลางเห็นชอบและการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ
10. ศูนย์ประสานงาน อพม. มีระดับตำบล/เทศบาล อำเภอ/เขต พัทยา จังหวัด/กรุงเทพฯ และ
แห่งประเทศไทย โดยมี อพม. ในพื้นที่เป็นสมาชิก ทำหน้ าที่รับเรื่อง ติดต่อและประสานงาน ในพื้นที่

ความรู้เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 10 ข้อ
1. การคุ้มครองเด็ก การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นภารกิจของ "กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน" กระทรวง พม.
2. เด็กไทยอายุ 0 - 6 ปี ที่ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน/ปี มีสิทธิ์ได้เงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท โดยให้ไปติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
อพม.สามารถเป็นผู้พิจารณารับรองให้กับครอบครัวที่ต้องการได้สิทธิ์ดังกล่าว
3. ครอบครัวอุปถัมภ์ที่ยากจน ซึ่งรับเด็กกำพร้าหรือถูกทอดทิ้งมาเลี้ยงมีสิทธิได้รับค่าเลี้ยงดูเด็กเดือนละ
ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อเด็ก 1 คน และเดือนละไม่เกิน 4,000 บาท กรณีอุปการะเด็กมากกว่า 1 คน
สามารถติดต่อได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัด และ กทม.
4. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 1,000 บาท กรณีที่อุปการะเด็กในครอบครัว 1 คน
จำนวน 2,000 – 3,000 บาท กรณีที่อุปการะเด็กในครอบครัว ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จ่ายไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี
5. ผู้ที่ต้องการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด กทม.ติดต่อที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน
6. เด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง ถูกทอดทิ้ง ตั้งครรภ์ไม่พร้อม หรืออยู่ในสภาวะยากลำบาก
อพม.สามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัด และ กทม.
7. บ้านพักเด็กและครอบครัว เป็นสถานแรกรับ พักพิงชั่วคราว สำหรับเด็กที่ "ถูกกระทำ" ตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในกรณีที่เด็กเป็น "ผู้กระทำผิด" จะอยู่ในความดูแลของสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็ก
8. สภาเด็กและเยาวชน เป็นกลไกสำคัญด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่ที่ อพม. สามารถ
เข้าไปร่วมกิจกรรม โดยมีการจัดตั้งแล้วในทุกตำบล เทศบาล อำเภอ เขต จังหวัด และแห่งประเทศไทย
9. ปัจจุบันสภาเด็กและเยาวชน อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับตำบล/เทศบาล)
โดยมีบ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นพี่เลี้ยงในการสนับสนุนงบประมาณและการทำกิจกรรม
10. หาก อพม. พบเห็นเด็กที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ ทั้งการคุ้มครองสวัสดิภาพหรือจัดให้มี
สวัสดิการ หรือต้องการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน สามารถติดต่อได้ที่บ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัด/กทม. หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ความรู้เกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ง ผู้ติดเชื้อเอดส์ ขอทาน 10 ข้อ
1. การสงเคราะห์ คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง ผู้ติดเชื้อเอดส์
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม.

ขอทาน อยู่ในความดูแลของของกรม

2. "คนไร้ที่พึ่ง" คือ คนไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ คนที่อยู่ในสภาวะ
ยากลำบากและไม่อาจพึ่งพาคนอื่นได้
3. การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้ อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของ
ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาทต่อครอบครัว และไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
4. การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้ อยและผู้ไร้ที่พึ่ง นอกจากให้ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือ
สิ่งของแล้ว ยังมีการช่วยเหลืออื่นๆ เช่น การฝึกอาชีพ การส่งไปสถานสงเคราะห์
5. การให้เงินแก่ขอทาน ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
และอาจเป็นช่องทางของส่งเสริมการค้ามนุษย์
6. การเล่นดนตรีหรือการแสดงความสามารถไม่ถือว่าเป็นการขอทาน แต่ต้องมี "บัตรผู้แสดงความ
สามารถ" สามารถขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งกรุงเทพฯ
7. เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของ ครั้งละไม่เกิน
2,000 บาทต่อครอบครัว และไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
8. สตรีที่เป็นหัวหน้ าครอบครัวที่ติดเชื้อเอดส์ หรือในครอบครัวมีผู้ติดเชื้อเอดส์ หรือสามีป่วยหรือ
เสียชีวิต ด้วยโรคเอดส์ และยังมีผู้อยู่ในอุปการะ มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเป็น เงินทุนประกอบ
อาชีพ 5,000 บาท
9. เงินสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากให้กลับภูมิลำเนา จ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่ารถ ค่าที่พัก ค่ารักษา
พยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและจ่ายโดยประหยัด
10. หาก อพม. พบเห็นคนไร้ที่พึ่ง ผู้มีรายได้น้ อย ขอทาน ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ต้องการความช่วยเหลือ
คนตกทุกข์ได้ยากที่ต้องการกลับบภูมิลำเนา ให้แจ้งต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300
หรือแจ้งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด / กทม. โดยตรง หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบปั ญหาทางสังคมในกรณีฉุกเฉิน
และการค้ามนุษย์ 10 ข้อ
1. การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกรณีฉุกเฉิน การค้ามนุษย์ อยู่ในความดูแลของสำนัก
งานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน่วยงานในพื้นที่คือ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
2. “ผูประสบปญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน” คือ ผูที่ประสบปญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดย
ปจจุบันทันดวน หรือเปนที่คาดหมายวาจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล และจะต้องไดรับการ
แกไขโดยฉับพลันทันทวงที เพื่อปองกันมิให เกิดปญหาสังคมด้านอื่นตามมา เปนการ
ชวยเหลือ เบื้องต้นกอนใหการสงเคราะห พัฒนา และฟนฟูเพื่อใหชวยเหลือตนเองได
3. ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งต่อครอบครัว และให้
นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. (สะพานขาว) หรือยื่นที่
อพม. ในเขต ในกรณีต่างจังหวัดสามารถยื่นได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด หรือยื่น อพม. ในพื้นที่
5. ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินหรือผู้แทน อาจยื่นคำขอด้วยตนเองหรือยื่นผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินหรือผู้แทน อาจไม่มีภูมิลำเนา
ตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นคำขอก็ได้
6. ในกรณีที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม อพม. มี
หน้ าที่ในการลงเยี่ยมในฐานะผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ (para social worker) และมีหน้ าที่
ติดตามว่าผู้ประสบปัญหาทางสังคมเอาเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่
7. การค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามก ประโยชน์ทางเพศรูปแบบอื่น การเอาคนมาเป็น
ทาส การนำคนมาขอทาน การตัดอวัยวะเพื่อการค้า การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ เป็นความ
ผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์
8. หาก อพม. พบเบาะแสการค้ามนุษย์การกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ สามารถแจ้ง
ผ่านสายด่วน 1300 โดยจะมีรางวัลและค่าตอบแทนให้ในกรณีที่การแจ้งเบาะแสดังกล่าว
นำไปสู่การจับกุมหรือเป็นจำเลยในคดีค้ามนุษย์ได้
9. นอกจากสายด่วน 1300 แล้ว อพม.ยังสามารถแจ้งต่อเจ้าพนักงานปกครองในพื้นที่ ตำรวจ ได้
แม้ต่อมาจะพิสูจน์ได้ว่า "กรณีดังกล่าวไม่เป็นการค้ามนุษย์" อพม.ที่แจ้งเบาะแสก็ไม่มีความผิด
หากกระทำโดยสุจริต
10. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นหน่วยงานในสังกัด พม. ที่ให้บริการ
อาหาร ที่พัก การรักษาพยาบาล การบำบัดฟื้ นฟูร่างกายและจิตใจ การให้การศึกษา การฝึก
อบรม การให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ก่อนส่งผู้เสียหายกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลำเนา

ความรู้เกี่ยวกับสตรีและครอบครัว ความเท่าเที่ยมระหว่างเพศ 10 ข้อ
1. ภารกิจด้านการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว ความเท่าเที่ยมระหว่างเพศ อยู่ในความดูแล
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม.
2. การให้บริการแก่สตรี ได้แก่ การฝึกอาชีพ ปรึกษาปัญหาของแม่เลี้ยงเดี่ยว โดยสามารถ
ติดต่อได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง ได้แก่ นนทบุรี เชียงราย ลำพูน
ลำปาง ศรีษะเกษ ชลบุรี ขอนแก่น และสงขลา
3. อาชีพที่ฝึกสอน ได้แก่ การตัดเย็บเสื้อผ้า การปักจักร เชฟ เสริมสวยสตรีและตัดผมชาย
คอมพิวเตอร์ นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ นวดฝ่าเท้า ในระหว่างที่ฝึกอาชีพกับศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
สตรีและครอบครัวนั้น จะมีบริการฟรี ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ ที่พัก อาหาร ให้กับผู้ฝึกอาชีพ
4. หาก อพม. สามารถรวมกลุ่มสตรีในชุมชนจำนวน 20 - 30 คน สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับ
การฝึกอาชีพในชุมชนได้ โดยสามารถยื่นขอรับบริการได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด หรือที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวโดยตรง
5. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เป็นกลไกระดับตำบล ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวของคนในตำบล โดยมี อพม. เป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อน
กิจกรรมด้านครอบครัวในตำบล
6. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เป็นองค์กรภาคประชาชน สามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณได้จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยผ่านสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
7. “ความรุนแรงในครอบครัว" คือ การกระทำที่คนในครอบครัวกระทำต่อกันโดยเจตนาให้เกิด
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ เสรีภาพ หรือชื่อเสียง (ตบตี ทำร้ายร่างกาย ข่มขู่) หรือ
การบังคับใช้อำนาจครอบงำให้คนในครอบครัวต้องกระทำ ไม่กระทำ หรือยอมรับการกระทำอย่าง
หนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ
8. หาก อพม. พบเห็นหรือทราบว่ามีการกระทำความรุนแรงในครอบครัวให้แจ้งข้อมูลต่อ
พนักงานเจ้าหน้ าที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
9. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ คือ การไม่เลือกปฏิบัติโดยใช้เพศเป็นเงื่อนไข หรือ การแสดงออกที่
แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด เพื่อให้บุคคลทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และกลุ่ม บุคคลผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศ ได้รับสิทธิ หน้ าที่ และโอกาส เท่าเทียมกัน
10. มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์ หน่วยงานรัฐ เอกชน สามารถเขียนโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยเป็นโครงการเพื่อส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ หรือเพื่อคุ้มครองป้ องกัน แก้ไขปัญหาการปฏิบัติไม่เป็นธรรมระหว่าง
เพศ

ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ 10 ข้อ
1. ภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวง พม.
2. การให้บริการของ พก. ได้แก่ การทำบัตรประจำตัวคนพิการ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ บริการผู้ช่วยคนพิการ สิ่งอำนวยความสะดวก กู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพ การรับคนพิการเข้า
สถานคุ้มครองอาชีวบำบัด ล่ามภาษามือ เครื่องช่วยความพิการ เงินสงเคราะห์คนพิการ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (บ้านราชวิถี) ต่างจังหวัดติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
3. การจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการ เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสาร
รับรองความพิการ รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ สถานที่ให้บริการทำบัตร
4. เบี้ยความพิการ เดือนละ 800 บาท สามารถยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการได้ที่หน่วยงานในพื้นที่ที่ตนมีชื่อ
อยู่ตามทะเบียนบ้าน กรณีอยู่ในกรุงเทพมหานครติดต่อฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของ
สำนักงานเขต กรณีอยู่ต่างจังหวัดติดต่อได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล
5. การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพเป็นการบริการคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ
หรือขยายกิจการ รายบุคคลรายละไม่เกิน 60,000 บาท รายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 1,000,000 บาท ผ่อน
ชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย หากมีผู้ประสงค์จะกู้ยืมเงินเกินกว่าวงเงินที่กำหนด
ให้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ไม่เกิน 120,000 บาท สามารถยื่นออนไลน์ที่ https://efund.dep.go.th/
6. การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ช่วยเหลือในวงเงินไม่เกิน 40,000 บาทตามข้อเท็จ
จริง (ปรับบางส่วน /หรือซ่อมแซมทั้งหมด) ให้สำหรับคนพิการที่มีรายได้ไม่เพียงพอ และที่อยู่อาศัยไม่
มั่นคง
7. การขอรับบริการผู้ช่วยคนพิการ คนพิการต้องมีคุณสมบัติ คือ มีบัตรประจำตัวคนพิการ มีความจำเป็น
ต้องใช้ผู้ช่วยคนพิการเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตได้ ไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานรัฐ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรอง
สำเนา แบบคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ และ รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
8. อาชีวบำบัด เป็นการพัฒนาและฟื้ นฟูสมรรถนะด้านอาชีพให้กับคนพิการ เช่น การฝึกทำอาชีพเกษตร
หัตถกรรม จิตรกรรม วาดภาพ ระบายสี สามารถเรียนรู้ได้ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ สักกัด
พก.
9. กรณี อพม. ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ สามารถเขียน
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
10. อพม. ที่เข้าอบรมความรู้ด้านคนพิการเพิ่มเติม จะได้เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ชื่อย่อว่า “อพมก.”

ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 10 ข้อ
1. ภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อยู่ในความดูแลของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง
พม.
2. การให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก การสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูง
อายุการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบ
อาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ในกรุงเทพมหานครติดต่อกรมกิจการผู้สูงอายุ ต่างจังหวัดติดต่อที่สำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย และไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์เป็นรายเดือนจากหน่วย
งานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถลงทะเบียนได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ภูมิลำเนาของตัวเอง กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต่างจังหวัดลง
ทะเบียนได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล โดยจ่ายเบี้ยยังชีพมีอัตราการจ่ายเป็นขั้นบันได
ตามช่วงอายุอายุ 60 – 69 ปี 600 บาทต่อเดือน อายุ 70 – 79 ปี 700 บาทต่อเดือน อายุ 80 – 89 ปี 800 บาท
ต่อเดือน 90 ปีขึ้นไป 1,000 บาทต่อเดือน
4. การสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ช่วยเหลือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย ที่ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน เช่นฐานะยากจน ไม่มีรายได้ ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้ดูแล มีความจำเป็นในเรื่องที่พักอาศัย อาหาร
และเครื่องนุ่งห่ม เป็นเงินไม่เกินครั้งละ 2,000 บาท และไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
5. การสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท ผู้ยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ
หมายถึง ผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม ได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ญาติพี่น้ อง
ของผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่มีญาติ ผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม
ได้แก่ ผู้ดูแล ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น
6. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน หรือราย
ได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ซ่อมแซมบ้านโดยไม่ปรับปรุงโครงสร้างหลังละไม่เกิน 22,500 บาท และซ่อมแซม
บ้านโดยจำเป็นต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หลังละไม่เกิน 40,000 บาท
7. บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ รายบุคคล คนละไม่เกิน 30,000 บาท รายกลุ่ม กลุ่ม
ละไม่น้ อยกว่า 5 คน กลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้ชำระคืนเป็นรายงวด ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยไม่
คิดดอกเบี้ย กรุงเทพมหานคร ยื่นที่สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ต่างจังหวัดยื่นที่สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
8. ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุน ทั้งด้านการบริการทางการแพทย์ และการ
สาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ มีสิทธิที่จะได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ และได้รับการจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มตามความจำเป็น (พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546)
9. กรณี อพม. ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ สามารถเขียนโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนผู้สูงอายุ
10. อพม. ที่เข้ารับการอบรมความรู้ด้านผู้สูงอายุเพิ่มเติม จะได้เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ ชื่อย่อว่า “อพมส.”

ความรู้เกี่ยวกับการสอบเคส 10 ข้อ
ทักษะสำคัญที่ อพม. ต้องมีในการสอบเคส (6 ข้อ)
1.ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ เป็นทักษะพื้นฐานในการเริ่มต้นการปฏิบัติงานกับเคส เพื่อให้เคสเกิดความไว้
วางใจ และกล้าที่จะบอกเล่าเรื่องราวสภาพปัญหาต่าง ๆ
2.ทักษะการสังเกต เป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการสอบเคส มักเกิดควบคู่กับการสัมภาษณ์
อพม.จะสังเกตผู้ใช้บริการได้จากพฤติกรรม ทัศนคติ และปฏิกิริยาตอบโต้
3.ทักษะการสัมภาษณ์ เป็นทักษะที่จำเป็นมากสำหรับ อพม. ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ ต้องมีการเตรียมตัว ฝึกหัด ดังนั้นการสัมภาษณ์ทำเพื่อช่วยเหลือและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
4.ทักษะการเยี่ยมบ้าน เป็นวิธีการหนึ่งสำหรับการหาข้อเท็จจริงประกอบการสัมภาษณ์ ช่วยให้การติดตาม
ประเมินผลมีความสมบูรณ์มากขึ้น และเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ของปัญหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง อพม. กับ เคส
5.ทักษะการบันทึก เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการอ้างอิงและตัดสินใจ และสะท้อนให้เห็นวัตถุประสงค์
เป้ าหมาย แผนงาน กิจกรรม ความก้าวหน้ า ตลอดจนความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
6.ทักษะการส่งต่อ เป็นการเชื่อมโยงทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคมกับความต้องการของเคส หรือเป็นการส่งต่อ
เคสเพื่อให้ได้รับบริการและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการที่พึงจะได้รับ มีทั้งการส่งต่อภายในหน่วยงานเดียวกัน และ
การส่งต่อระหว่างหน่วยงาน
7. แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปั ญหาทางสังคม (แบบสอบเคส) เป็นเครื่องมือสำหรับบันทึก
ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และสัมภาษณ์เคส เพื่อทราบถึงข้อมูลส่วนตัว สภาพปัญหาความเดือด
ร้อน ความต้องการขอรับความช่วยเหลือ สิทธิสวัสดิการที่เคยได้รับ รวมไปถึงสภาพที่อยู่อาศัย อพม.ควรกรอก
ข้อมูลให้ละเอียดที่สุด เพื่อให้เจ้าหน้ าที่หรือนักสังคมสงเคราะห์นำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาให้ความช่วย
เหลือได้
8. การขอรับเงินสงเคราะห์ เอกสารประกอบด้วย แบบสอบเคส / แบบแจ้งข้อมูลการโอนเงิน KTB / สำเนา
สมุดบัญชีธนาคาร /สำเนาทะเบียนบ้าน ,บัตรประชาชน หัวหน้ าครอบครัว / สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(ถ้ามี)
ภาพถ่ายการเยี่ยมบ้าน (ทั้งนี้ อพม.ควรสอบถาม จนท.ทุกครั้งว่าต้องเก็บเอกสารหลักฐานใดบ้าง)
9. การให้ความช่วยเหลือจะมีคณะกรรมการฯในการพิจารณาช่วยเหลือ เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
เกิดภัยพิบัติอย่างร้ายแรง หัวหน้ าส่วนราชการสามารถพิจารณาได้ แต่ต้องมีประกาศหรือระเบียบของกระทรวง
รองรับ
10. สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้เงินช่วยเหลือ เจ้าหน้ าที่จะคืนเอกสารให้ อพม. เพื่อนำไปคืนเคส
แต่ทั้งนี้ไม่เป็นตัดสิทธิ์การขอรับการช่วยเหลือในครั้งถัดๆไป สำหรับผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือนั้น อพม. ต้อง
ติดตามว่าได้นำเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และควรรายงานต่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดทราบ

ความรู้เกี่ยวกับสมุดพกครอบครัว 10 ข้อ
1. สมุดพกครอบครัว คือ สมุดประจำบ้านที่รวบรวมข้อมูลทุกด้านของครัวเรือนนั้น ๆ โดย
ใน1ครัวเรือนอาจมีหลายครอบครัวก็ได้ นอกจากนี้สมุดพกครอบครัวยังใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในครัวเรือนอีกด้วย
2. สมุดพกครอบครัว เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดย
อพม. 1 คนจะรับผิดชอบดูแล 10 ครัวเรือนเปราะบาง(มีสมุดพกครอบครัว 10 เล่ม) และมี
พี่เลี้ยงเป็นนักสังคมสงเคราะห์ หรือ เจ้าหน้ าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. สมุดพกครอบครัวรวบรวมข้อมูลทั้ง 5 มิติ คือ รายได้ ที่อยู่อาศัย สุขภาพ การศึกษา การเข้า
ถึงบริการภาครัฐ
4. ระดับความช่วยเหลือ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 ครัวเรือนที่มีรายได้น้ อยและมีปัญหา
ที่อยู่อาศัย /ระดับ 2 ครัวเรือนที่มีรายได้น้ อยและมีบุคคลในภาวะพึ่งพิง 1 – 2 คน / ระดับ 3
ครัวเรือนที่มีรายได้น้ อยและมีบุคคลในภาวะพึ่งพิงมากกว่า 2 คน
5. ข้อมูลส่วนของครัวเรือน ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ที่อยู่อาศัย รายจ่าย หนี้สิน การออม
ทรัพย์สิน การร่วมกิจกรรมชุมชน แผนผังครอบครัวและภาพถ่าย
6. ข้อมูลส่วนของครอบครัว ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน รายได้ รายจ่าย หนี้สิน การออม
ทรัพย์สิน
7. ข้อมูลส่วนของสมาชิกรายบุคคล ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน อาชีพหรือรายได้ รายจ่าย หนี้
สิน การออม ทรัพย์สิน สุขภาพหรือโรคประจำตัว ลักษณะความพิการ สวัสดิการที่ได้รับ สภาพ
ปัญหา
8. ข้อมูลส่วนของเจ้าหน้ าที่วิเคราะห์ ประกอบด้วย สภาพปัญหา แผนการช่วยเหลือ การติดตาม
บันทึกเพิ่มเติม
9. ครัวเรือนเปราะบาง หมายถึง ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และมีบุคคลที่
อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ เช่น เด็กเล็ก แม่เลี้ยงเดี่ยว คนพิการ ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยติดเตียง มีปัญหาที่อยู่อาศัย
10. เครื่องมือประกอบการเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัว ได้แก่ สมุดบันทึก ดินสอ ปากกา
โทรศัพท์ กล้องถ่ายรูป

"ขอขอบคุณในความเสียสละของท่าน
และขอต้อนรับสู่ครอบครัว พม.
นายจุติ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

