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C

คํานํา 

คูมือปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.) เร่ือง  การใหความชวยเหลือ
กลุมเปาหมาย ฉบับนี้  กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม (กอส.) จัดทําขึ้น เพ่ือให อพม. ใช เปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติหนาที่ ในสวนของการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย ผูประสบความเดือดรอนทางสังคม ในบทบาท  
ของกระบวนการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการทํางานดานการพัฒนาสังคม เพ่ือลดความเหล่ือมล้ํา
ของสังคม และสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ  โดยการดําเนินงานภายใตวิสัยทัศน คือ “มุงสูสังคมคุณภาพ บนพ้ืนฐาน 
ความรับผิดชอบรวมกัน” เนนเรื่องการปองกัน ชวยเหลือ คุมครองพิทักษสิทธิ แกไขปญหา สงเสริม และพัฒนาสังคม  
ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ และกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปน กลุมผูประสบปญหาทางสังคม เด็ก 
เยาวชน คนพิการ ผูสูงอายุ คนไรที่พ่ึง สตรี รวมถึงกลุมอ่ืน ๆ ที่อยูในสังคม เนื่องดวยภาระงานที่มากมายแตตองดําเนินงาน 
ใหครอบคลุมประชากรทั้งหมดในประเทศ ประกอบกับขอจํากัดดานบุคคลในหนวยงาน ทําใหกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย (พม.) ไมสามารถดําเนินการดังกลาวไดเพียงลําพัง จําเปนตองสนับสนุนให เครือขาย ภาคประชาชน
และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอาสาสมัคร เขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการทํางานในพ้ืนที่ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมาย สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทุกกลุมเปาหมาย และสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
อยูในสังคมไดอยางปกติสุข  

ภายใตการดําเนินงานของกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุน สงเสริม 
และพัฒนาศักยภาพใหอาสาสมัคร อพม. สามารถทํางานตามบทบาท ในระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย วาดวยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. ๒๕๕๗ และเพ่ือให อพม. สามารถใหการชวยเหลือ 
ดูแล แกไข บําบัด พัฒนา ฟนฟูทุกกลุมเปาหมายของกระทรวง พม. เนื้อหาของคูมือประกอบดวย การคนหาหรือสํารวจ
กลุมเปาหมาย การคัดกรองกลุมเปาหมาย การใหความชวยเหลือเบื้องตน การประสานสงตอ และการติดตามประเมินผล 
การใหความชวยเหลือ โดยในแตละกิจกรรมมีการกําหนดวิธีปฏิบัติงานและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการจัดทํา
มาตรฐาน ระบบงาน (SOP) เพ่ือพิจารณาคุณภาพบริการ 

กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม หวังเปนอยางยิ่งคูมือปฏิบัติงานฉบับนี้จะเปนประโยชนแก อพม. 
ในการปฏิบัติงานการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในการปฏิบัติตามคูมือ หากมีขอเสนอแนะ 
เพ่ือการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  กอส. ยินดีรับคําแนะนําไปพิจารณา ปรับปรุง ตอไป 

กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม 
            พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
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สารบัญ 

เนื้อหา      หนา 
๑. ภารกิจอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (อพม.)         ๑ 
๒. คูมือวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การคนหาหรือสํารวจกลุมเปาหมาย กรณีปญหาทั่วไป       ๒ 
๓. คูมือวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การคนหาหรือสํารวจกลุมเปาหมาย กรณีปญหาเรงดวน      ๑๐ 
๔. คูมือวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การคัดกรองกลุมเปาหมาย       ๑๙ 
๕. คูมือวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การใหความชวยเหลือเบ้ืองตน      ๒๕ 
๖. คูมือวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การประสานสงตอ       ๓๑ 
๗. คูมือวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามผลการใหความชวยเหลือ       ๓๗ 

ภาคผนวก 
๑. แบบสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคม        ๗, ๑๖ 
๒. แบบรายงานผลการดําเนินงาน    ๙, ๑๘, ๒๔, ๓๐, ๓๕, ๔๒ 
๓. แบบการประสานสงตอ  ๓๖ 
๔. สมุดสะสมผลงานของ อพม. (Portfolio)  

อางถึง 
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  วาดวยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคง  
ของมนุษย พ.ศ. ๒๕๕๗  



๑

๑ 



๒

๒

 
 
 
 
 
 

๑. วัตถุประสงค 
      เพ่ือใหทราบขอมูลที่เปนจริง เกี่ยวกับสภาพปญหา ความตองการของกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม 

รวมถึงบริบทแวดลอมที่มีสวนเก่ียวของกับสภาพปญหา ซึ่งขอมูลดังกลาวมีความสําคัญตอการใหการดูแล  ชวยเหลือ
กลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคมตอไป 
๒. ขอบเขตของกิจกรรม 
  เปนการคนหา/สํารวจกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ อพม. 
๓. กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

๓.๑ หลักสิทธิมนุษยชน โดยคํานึกถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
   ๓.๒ ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  วาดวยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔. ผูรับผิดชอบ 
  ๔ .๑  อพม. ในพ้ืนที่  คนหา/สํารวจ กลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม โดยการเยี่ยมบาน หรือสอบถาม 
จากผูมีสวนเกี่ยวของ และตรวจสอบ สรุปขอมูล รวมทั้งสรุปรายงานและบันทึกขอมูล 
  ๔.๒ ผูนําทองถิ่น/ทองที่ ใหขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม และอํานวยความสะดวกใหกับ 
อพม. ในการลงพ้ืนที่หรือเยี่ยมบาน เพ่ือคนหา/สํารวจ ตรวจสอบขอมูล 

๔.๓ ประธาน/รองประธาน อพม./เจาหนาที่ สนง.พมจ./เจาหนาที่ กอส. เปนผูตรวจสอบขอมูล สงเสริม สนับสนุน 
และชวยเหลือการปฏิบัติงานของ อพม.  
  ๔.๔ ผูอํานวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม พิจารณาและนําขอมูลมาใชในการขับเคลื่อนนโยบาย
เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานดานการพัฒนาสังคม 
๕. เครื่องมือ อุปกรณ 

๕.๑ แบบสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคม  ๕.๕  สมุดสะสมผลงานของ อพม. (Portfolio) 
๕.๒ แบบการคนหา/สํารวจกลุมเปาหมาย   ๕.๖  ปากกา 
๕.๓ เครื่องบันทึกภาพ 
๕.๔  สิ่งของที่สามารถเปนประโยชนกับกลุมเปาหมาย เชน เอกสารประชาสัมพันธใหความรูดานตางๆ สิ่งของยังชีพ (ถามี) 

คูมือวิธีการปฏิบัติงาน 
หนวยงาน กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กลุมงาน กลุมสงเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือขาย   สําเนาที่ .............. หนาที่            ของทั้งหมด....................หนา 
ภารกิจ การบริการ            งาน สงเสริมบทบาท อพม.        
หมวดงาน การชวยเหลือกลุมเปาหมาย        กระบวนการ คนหากลุมเปาหมาย 
กิจกรรม คูมือวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การคนหา/สํารวจกลุมเปาหมาย กรณีปญหาทั่วไป  วันที่……..พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
หมายเลขเอกสาร  WI - SERV-B0101 - 1                 ฉบับท่ี                              แกไขครั้งท่ี                 . 



๓

๓ 

๖. แผนภูมิขั้นตอนการคนหา/สํารวจกลุมเปาหมาย กรณีปญหาท่ัวไป 

การเตรียมความพรอม 

๑. ศึกษาคูมือ/แบบฟอรม/กฎระเบียบ 
ที่เก่ียวของ 
๒. ขอมูลพื้นที่ 
๓. ทําแผนการเยี่ยมบาน 
๔. ประสานผูนําทองถ่ิน/ทองที่ 
๕. แบบสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคม 
๖. อุปกรณบันทึกภาพ 
๗. เอกสารประชาสัมพันธ 
๘. สิ่งของยังชีพ (ถามี)

การประชาสัมพันธ/นัดหมาย ๑. ผานสื่อวิทยุชุมชน/หอกระจายขาว หรือ 
๒. ผูนําทองถิ่น/ทองที่ หรือ 
๓. นัดหมายกลุมเปาหมาย 

การสํารวจกรณีทั่วไป 

เยี่ยมบาน 

ตรวจสอบขอมูล 

สิ้นสุดการดําเนินงาน 

๑. แนะนําตัว 
๒. สรางสัมพันธภาพ 
๓. บันทึกขอมูลตามแบบ 
๔. รวบรวมหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
๕. บันทึกภาพ

๑. หลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
๒. การกรอกแบบฟอรม 
๓. เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

๑. สรุปรายงาน 
๒. บันทึกขอมูลในสมุดสะสมผลงาน
ของ อพม. (Portfolio) 



๔

๔ 

๗. คําอธิบายวิธีการปฏิบัติแตละขั้นตอน ประกอบดวย 
 ๗.๑ การเตรียมความพรอม เปนการเตรียมตัวกอนเขาไปคนหา/สํารวจ ขอมูลในพ้ืนที่ ซึ่งจะทําให อพม. สามารถทํางาน
ดวยความสะดวก รวดเร็ว และราบรื่น มีขั้นตอน ดังนี้ 

๑) ศึกษาคูมือการปฏิบัติงาน/แบบฟอรม/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค 
ในการคนหา/สํารวจกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม ขั้นตอน แนวทางการคนหา/สํารวจกลุมเปาหมาย  

๒) ศึกษาขอมูลพ้ืนที่/ชุมชน เชน ลักษณะสภาพแวดลอม วิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่/ชุมชน  และศึกษาสถานที่ตั้งหรือ 
ที่อยูอาศัย ตามเลขที่บานของกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม เพ่ือวางแผนในการกําหนดเสนทางการเดินทาง 
พาหนะที่ใชในเดินทางเยี่ยมบานของกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคมในแตละราย รวมท้ังกําหนดวัน เวลา 
ในการเยี่ยมบาน (กรณีไมสามารถเย่ียมท่ีบานได ใหกําหนดสถานท่ีในการสัมภาษณ) และนอกจากนี้ตองมีการศึกษาขอมูล
พ้ืนฐานของกลุมเปาหมายจากผูมีสวนเกี่ยวของ เปนขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับบิดา มารดา ญาติ พ่ีนอง  สมาชิกในบาน อาชีพ
รายได เปนตน 

๓) ประสานผูนําทองถ่ิน/ทองที่ โดยวาจาหรือทางโทรศัพท หรือทางส่ืออิเล็กโทรนิค ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสะดวกของ 
อพม. และผูนําทองถิ่น/ทองที่ โดยใหขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค วิธีการในการคนหา/สํารวจกลุมเปาหมาย และสอบถาม
ขอมูลเบื้องตน รวมทั้งขอความรวมมือให ผูนําทองถิ่น/ทองท่ี รวมเย่ียมบานหรืออํานวยความสะดวกในการเยี่ยมบาน 
เพ่ือสํารวจ/คนหาขอมูลกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม 

๔) เตรียมอุปกรณท่ีใชในการเย่ียมบาน เชน แบบฟอรมการสํารวจ/คนหากลุมเปาหมาย อุปกรณบันทึกภาพ ปากกา 
และสิ่งของท่ีสามารถเปนประโยชนกับกลุมเปาหมาย อาทิเชน เอกสารประชาสัมพันธใหความรู  สิทธิ สวัสดิการดานตาง ๆ 
หรือสิ่งของยังชีพ (ถามี) 
 ๗.๒ ประชาสัมพันธหรือนัดหมาย นัดกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคมโดยตรง หรือประสานผานผูนําทองถิ่น/
ทองที่ เพ่ือแจงวัตถุประสงค กระบวนการ และขั้นตอน ในการคนหา/สํารวจกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม  
ซึ่งผูนําทองถ่ิน/ทองที่สามารถแจงใหกลุมเปาหมายโดยตรง หรือแจงผานสื่อวิทยุชุมชน/หอกระจายขาว  

๗.๓ การเยี่ยมบาน 
  ๑) แนะนําตัว พรอมกับแจงวัตถุประสงค แนวทาง กระบวนการ และขั้นตอน ในการสํารวจ/คนหากลุมเปาหมายหรือ
ผูประสบปญหาทางสังคม 
  ๒) สรางสัมพันธภาพ โดยการพูดคุยอยางเปนกันเอง ยิ้มแยม แจมใส โดยยึดถือจรรยาบรรณของ อพม. เชน ปฏิบัติ
หนาที่ดวยความเต็มใจ ซื่อสัตย สุจริต คํานึงถึงศักดศรีความเปนมนุษย การรักษาความลับ 
  ๓) บันทึกขอมูลลงในแบบสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสงัคมใหสมบูรณและครบถวน 
  ๔) รวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของ เชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน กรณีคนพิการ  
ใชสําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ พรอมกับใหกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง  
ในเอกสารทุกฉบับ 
  ๕ ) บันทึกภาพบุคคลที่กลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม หรือภาพรวมบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ 
กับกลุมเปาหมาย สมาชิกในครอบครัว ผูเขารวมการเยี่ยมบาน และบันทึกสภาพที่อยูอาศัยทั้งบริเวณภายในและนอกบาน  
เพ่ือใชประกอบในการพิจารณาใหการชวยเหลือกลุมเปาหมายอยางเหมาะสมตอไป 



๕

๕

๗.๔ ตรวจสอบขอมูล 
  ๑) ตรวจสอบขอมูลทางทะเบียนราษฎร ที่อยู เลขบัตรประจําตัว ๑๓ หลัก ใหถูกตองตรงกับเอกสารประกอบ 
การคนหา/สํารวจขอมูล  หากไมถูกตองสามารถดําเนินการตรวจสอบความถูกตองจากผูนําทองถิ่น/ทองที่ หรือสํานักงานเขต
พ้ืนที่ทีร่ับผิดชอบ 
  ๒) ตรวจสอบการกรอกแบบฟอรมหรือแบบสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคมวาครบถวนสมบูรณหรือไม  
หากมีขอมูลไมครบถวน ใหสอบถามกลุมเปาหมายหรือผูเกี่ยวของเพ่ิมเติม และบันทึกขอมูลใหครบถวน สมบูรณ  ทั้งนี้  
เมื่อขอมูลสมบูรณแลวใหลงลายมือชื่อของ อพม. ในแบบฟอรมหรือแบบสํารวจตามที่กําหนดไว 
  ๓) ตรวจเอกสารท่ีใชประกอบในการดําเนินการชวยเหลือใหครบถวน หากไมครบถวนใหดําเนินการประสานบุคคล
เปาหมาย หรือประสานผานผูนําทองถิ่น/ทองที่ ใหสงเอกสารใหครบถวน พรอมลงลายมือชื่อ รับรองสําเนาถูกตองในเอกสาร
ทุกฉบับ 
 ๗.๕ สิ้นสุดการดําเนินงาน อพม. นําขอมูลที่ไดจากการคนหา/สํารวจกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม  
ไปดําเนินการคัดกรองกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม และรวบรวมเปนขอมูลสถานการณทางสังคมของพ้ืนที่ 
ตอไป 
 ๗.๖ จัดทําสรุปรายงานผลการคนหากลุมเปาหมาย อพม. บันทึกการคนหา/สํารวจกลุมเปาหมายลงในแบบการสํารวจ
ขอมูล กลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคมของ อพม. 
 ๗.๗ บันทึกขอมูลลงในสมุดสะสมผลงานของ อพม. (Portfolio) โดยสรุปเนื้อหา รายละเอียด เกี่ยวกับขอมูลกลุมเปาหมาย 
ชื่อ – สกุล อายุ ที่อยู วัน เวลา สถานที่ ผลการดําเนินงานในการคนหากลุมเปาหมาย  และภาพประกอบ เพ่ือรวบรวม 
เปนผลงาน ตอไป 
๘. ความเส่ียงที่ตองระวังในการปฎิบัติงาน 

ลําดับ รายการ/ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรม/วิธีการปองกัน 
๑ กลุมเป าหมายหรือผูประสบปญหา 

ทางสังคมไมยินยอมใหขอมูล  
จัดอบรมใหความรู เกี่ยวกับทักษะในการสรางสัมพันธภาพ 
การสัมภาษณ เพ่ือคนหา/สํารวจขอมูลของกลุมเปาหมาย
หรือผูประสบปญหาทางสังคม 

๒ อพม. ไมรักษาจรรยาบรรณ ตามระเบียบ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย วาดวยอาสาสมัครพัฒนา
สั งคมและความมั่ น ค งของมนุ ษ ย  
พ.ศ. ๒๕๕๗ เชน ไมรักษาความลับของ
กลุมเปาหมาย ทํางานโดยลดทอนศักด์ิศรี
ความเปนมนุษยของกลุมเปาหมาย 

 กอส. จัดใหมีการอบรม สรางความเขาใจใหกับ อพม. 
เกี่ยวกับการรักษาจรรยาบรรณของ อพม. ตามระเบียบ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
วาด วยอาสาส มัครพัฒนาสังคมและความมั่ นคง 
ของมนุษยพ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๓๘ 

๓ การบันทึกภาพและนําภาพกลุมเปาหมาย
หรือผูประสบปญหาทางสังคม ไปเผยแพร 
หรือประชาสัมพันธ  

กอส. จัดอบรม สรางความเขาใจใหกับ อพม. เกี่ยวกับ
การบันทึกภาพ เพ่ือใชประกอบในการใหการชวยเหลือ 
เทานั้น และไมนําไปเผยแพรเพื่อการอ่ืน  



๖

๖ 

๙. แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติการณของความเส่ียงตามขอ ๘ เกิดขึ้น 

ลําดับ ประเด็นอุบัติการณของความเสี่ยง วิธีการแกปญหา/เยียวยา/ควบคุม 
๑ กลุมเปาหมายไมยินยอมในการใหขอมูล ยุติการสัมภาษณหรือเย่ียมบานทันที  และปรึกษา

ผูเกี่ยวของ เชน ผูนําทองถ่ิน/ทองท่ี เพ่ือใหทราบถึง
สาเหตุการไม ให ขอมูลของกลุ ม เป าหมายกับ ผูนํ า
ทองถิ่น/ทองที ่และวางแผนการสํารวจ/คนหาครั้งตอไป 

๒ อพม. สํารวจ/คนหา กลุมเปาหมายหรือ
ผูประสบปญหาทางสังคม โดยละเมิด
จรรยาบรรณของ อพม. เชน ไมรักษา
ความลับ  

ประธาน/รองประธาน  อพม . ตั กเตื อน  และกํ าชั บ 
ให อพม. ปฏิบัติงานโดยยึดถือจรรยาบรรณของ อพม. 
ดวยความเครงครัด 

๓ มีการนําขอมูลภาพถายกลุมเปาหมาย 
ไปเผยแพร ในทางท่ีไมเหมาะสม   

แจงให อพม. หรือผูที่เกี่ยวของระงับการเผยแพรทันที 

๑๐. ผูจัดทํา 
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นางสาวพนิดา    สาระคง นักพัฒนาสังคม 
นางสาวภัทรภร  ผลฉัตร นักวิชาการคอมพิวเตอร 
นางสาวอลิษา    ปรีดาศักดิ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
นางมนธิรา ธาราเวชรักษ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 
นางณัฐชา ทาวรมย หัวหนากลุมสงเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือขาย 

๑๑. ผูรับรอง 
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายอําพร       ณ นิโรจน ผูอํานวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม 
นายธีรพงษ     ศรีสุคนธ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
นายพุฒิพัฒน   เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

๑๒. บันทึกการเปลี่ยนแปลง/บันทึก อ่ืน ๆ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
๑๓. ภาคผนวก 

ภาคผนวก ๑ แบบสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคม 
ภาคผนวก ๒ แบบรายงานการผลการดําเนินงาน 



๗



๘



๙

 

แบบรายงานผลการดําเนินงาน

เรียน....................................................................................................................................................................................
(ผูอํานวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ประธาน อพม. ระดับตําบล/อําเภอ/จังหวัด) 

1. อพม. ไดดําเนินการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย โดย
 คนหา/สํารวจกลุมเปาหมาย  การคัดกรองกลุมเปาหมาย   การชวยเหลือเบ้ืองตน
 การประสานสงตอ    การติดตามประเมินผล/รายงานผล

2. ขอมูลเบื้องตนผูประสบปญหาทางสังคม

 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ............................................................... สกุล................................................................... 
วัน/เดือน/ป เกิด ......................./.........................../........................... อายุ.....................ป สัญชาติ........ ..................................

เลขประจําตัวประชาชน    - - - -
ที่อยูที่สามารถติดตอได บานเลขที่................................ หมูที่.......... ซอย .................................. ถนน .......................... ...........
ตําบล/แขวง................................................. อําเภอ/เขต.................................... ................. จังหวัด .........................................
การศึกษา..................................................... อาชีพ............ .............................................. รายได ............................บาท/เดือน
สถานภาพ     โสด  สมรสอยูดวยกัน      สมรสแยกกันอยู         หยา

 ไมสมรสแตอยูดวยกัน  หมาย/คูสมรสเสียชีวิต  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................
3. สภาพปญหา/ความตองการ

 ดานการศึกษา  ดานสุขภาพอนามัย    ดานที่อยูอาศัย  
 ดานอาชีพและรายได  ดานความมั่นคงทางสังคม/ความยุติธรรม  ดานบริการสังคม
 ดานนันทนาการ  อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................

รายละเอียด
................................................................................................ .......................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
4. อพม.ดําเนินการ
............................................................................................................................. ............................................................................
...................................................................................................................................................................... ...................................
................................................................................................ .............................................................................................. ...........
5. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ชื่อหนวยงาน 1).........................................................................   ชวยเหลือเร่ือง...........................................................................

      2).........................................................................   ชวยเหลือเร่ือง............................................................................
      3).........................................................................   ชวยเหลือเร่ือง................................ ............................................

ลําดับที่ ................ / ป ................ 
วันที่.............................................. 
เวลา...........................................น. 

ลงชื่อ.................................................................. 
      (..................................................................) 
   อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

 วันที่.................................................. 



๑๐

 
คูมือวิธีการปฏิบัติงาน 

 

หนวยงาน กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กลุมงาน กลุมสงเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือขาย   สําเนาที่ .............. หนาที่            ของทั้งหมด....................หนา 
ภารกิจ การบริการ            งาน สงเสริมบทบาท อพม.        
หมวดงาน การชวยเหลือกลุมเปาหมาย        กระบวนการ คนหากลุมเปาหมาย 
กิจกรรม คูมือวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การคนหา/สํารวจกลุมเปาหมาย กรณีปญหาเรงดวน   วันที่……..พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
หมายเลขเอกสาร  WI - SERV-B0102 - 2                 ฉบับท่ี                              แกไขครั้งท่ี                        . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. วัตถุประสงค 
     เพ่ือใหทราบขอมูลที่เปนจริง เกี่ยวกับสภาพปญหา ความตองการของกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม รวมถึง
บริบทแวดลอมที่มีสวนเก่ียวของกับสภาพปญหา ซึ่งขอมูลดังกลาวมีความสําคัญตอการใหการดูแล ชวยเหลือกลุมเปาหมาย
หรือผูประสบปญหาทางสังคมตอไป 
๒. ขอบเขตของกิจกรรม 
  เปนการคนหา/สํารวจกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคมกรณีที่ประสบปญหารุนแรง จําเปนตองไดรับการ
ชวยเหลือเปนการเรงดวนท่ีอยูในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ อพม.  
๓. กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
    ๓.๑ หลักสิทธิมนุษยชน โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
    ๓.๒ ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย วาดวยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔. ผูรับผิดชอบ 
  ๔.๑ อพม. ในพ้ืนที่ คนหา/สํารวจ กลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม โดยการเยี่ยมบาน หรือสอบถามจากผูมีสวน
เกี่ยวของ และตรวจสอบ สรุปขอมูลขอมูล รวมทั้งสรุปรายงานและบันทึกขอมูล 
  ๔.๒ ผูนําทองถ่ิน/ทองที่ใหขอมูลเก่ียวกับกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคมและอํานวยความสะดวกใหกับ 
อพม. ในการลงพ้ืนที่หรือเย่ียมบาน เพ่ือคนหา/สํารวจ/ตรวจสอบขอมูล  
  ๔.๓ ประธาน/รองประธาน อพม./เจาหนาที่  สนง.พมจ./เจาหนาที่ กอส. เปนผูตรวจสอบขอมูล และสงเสริม 
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อพม.  
  ๔.๔ ผูอํานวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม พิจารณาและนําขอมูลมาใชในการขับเคลื่อนนโยบาย
เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานดานการพัฒนาสังคม 
๕. เครื่องมือ อุปกรณ 
      ๕.๑ แบบสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคม ๕.๕ สมุดสะสมผลงานของ อพม. (Portfolio) 
      ๕.๒ แบบการคนหา/สํารวจกลุมเปาหมาย  ๕.๖ ปากกา 
      ๕.๓ เครือ่งบันทึกภาพ 
      ๕.๔  สิ่งของที่สามารถเปนประโยชนกับกลุมเปาหมาย เชน เอกสารประชาสัมพันธใหความรูดานตางๆ สิ่งของยังชีพ (ถามี) 
 
 

๑๐ 



๑๑

๑๑ 

  ๖. แผนภูมิขั้นตอนการคนหากลุมเปาหมาย กรณีปญหาเรงดวน 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมความพรอม 

๑ . ศึกษาคูมือ/แบบฟอรม/กฎระเบียบ 
ที่เก่ียวของ 
๒. ขอมูลพื้นที่ 
๓. กําหนดเวลาเยี่ยมบาน 
๔. ประสานผูนําทองถิ่น/ทองที่/เจาพนักงาน 
๕. แบบสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคม 
๖. อุปกรณบันทึกภาพ 
๗. เอกสารประชาสัมพันธ 
๘. สิ่งของยังชีพ (ถามี) 

โทรศัพทแจง  
สายดวน ๑๓๐๐ 

ตรวจสอบขอมูล 

ประสานการใหความชวยเหลือ 

รับแจงขอรับการ
ชวยเหลือ 

ลงพ้ืนที่ เยี่ยมบาน 

๑. แนะนําตัว 
๒. สรางสัมพันธภาพ 
๓. บันทึกขอมูล 
๔. รวบรวมหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
๕. บันทึกภาพ 

โทรศัพทแจง สายดวน 
โทร. ๑๖๖๙ แพทยฉุกเฉิน 
โทร. ๑๙๑   เหตุดวน เหตุราย  
โทร. ๑๕๕๕ รองทุกข กทม. 

ง

กรณีเรงดวน 

๑. กลุมเปาหมาย 
๒. ผูแจง 
(ชื่อ ที่อยู ปญหา ความสัมพันธ) 

สิ้นสุดการดําเนินงาน ๑. สรุปรายงาน 
๒. บันทึกขอมูลในสมุดสะสม
ผลงานของ อพม. (Portfolio) 



๑๒

๑๒ 

๗. คําอธิบายวิธีการปฏิบัติแตละขั้นตอน (ดําเนินการดวยความรวดเร็ว) ประกอบดวย 
 ๗.๑ การเตรียมความพรอม เปนการเตรียมตัวกอนเขาไป คนหา/สํารวจขอมูลในพ้ืนที่ เพ่ีอให อพม. ไดรับความสะดวก 
และสามารถดําเนินการคนหากลุมเปาหมายไดดวยความราบร่ืน โดยการดําเนินการตองกระทําดวยความรวดเร็ว และใชเวลา
ในการเตรียมการนอย เพ่ือสอดคลองและทันกับสถานการณเพ่ือใหการชวยเหลือกลุมเปาหมายอยางทันทวงที มีดังนี้ 
 ๑) ศึกษาคูมือการปฏิบัติงาน/แบบฟอรม/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค 
ขั้นตอน แนวทางการคนหา/สํารวจขอมูลอยางถูกตอง  
     ๒) ศึกษาขอมูลพ้ืนที่/ชุมชน เชน ลักษณะสภาพแวดลอม วิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่/ชุมชน และศึกษาสถานท่ีตั้งหรือ 
ที่อยูอาศัยตามเลขที่บานของกลุมเปาหมาย/ผูประสบปญหาทางสังคม เพ่ือวางแผนกําหนดเสนทางการเดินทาง พาหนะท่ีใชใน
การเดินทางในการเยี่ยมบานของกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคมในแตละราย รวมท้ังกําหนดวัน เวลาในการเยี่ยมบาน 
(กรณีไมสามารถเยี่ยมที่บานได ใหกําหนดสถานท่ีในการสัมภาษณ) รวมทั้งศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของกลุมเปาหมายหรือผูประสบ
ปญหาทางสังคม จากผูที่สามารถใหขอมูลไดเก่ียวกับขอมูลบิดา มารดา ญาติ พ่ีนอง สมาชิกในบาน อาชีพ รายได  ฯลฯ   
             ทั้งนี้ อพม. ไดรับการประสานแจงขอมูลเกี่ยวกับผูประสบปญหาทางสังคมกรณีเรงดวน โดยการสอบถามขอเท็จจริง 
รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคมเบื้องตน คือ ขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมาย ชื่อ สกุล  
ที่อยู เบอรโทรศัพท สภาพปญหา ครอบครัว สิ่งแวดลอม ปจจัยเสี่ยง ฯลฯ ขอมูลเกี่ยวกับผูแจงเหตุ คือ ชื่อ สกุล ที่อยู  
เบอรโทรศัพท ความสัมพันธที่เกี่ยวของกับกลุมเปาหมาย 
 ๓) ประสานผูนําทองถ่ิน/ทองที่ โดยวาจาหรือทางโทรศัพท หรือทางส่ืออิเล็กโทรนิค ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสะดวกของ 
อพม. และผูนําทองถิ่น/ทองที่ ประสานเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการคนหา/การสํารวจกลุมเปาหมาย วิธีการดําเนินงาน และ
สอบถามขอมูลของกลุมเปาหมายเบื้องตน และขอความรวมมือใหผูนําทองถิ่น/ทองที่ รวมหรืออํานวยความสะดวก 
ในการเย่ียมบาน เพ่ือสํารวจ/คนหาขอมูลกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม 
 ๔) เตรียมอุปกรณที่ใชในการเยี่ยมบาน เชน แบบสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคม อุปกรณบันทึกภาพ ปากกา
และสิ่งของที่สามารถเปนประโยชนกับกลุมเปาหมาย เชน เอกสารประชาสัมพันธใหความรู สิทธิ สวัสดิการดานตางๆ หรือ
สิ่งของยังชีพ (ถามี) 
 ๗.๒ ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบขอมูลกลุมเปาหมายเบื้องตนกับผูนําทองถิ่น/ทองที่ ญาติ พ่ีนอง กลุมเปาหมาย หรือ
ผูเกี่ยวของที่สามารถใหขอมูลที่นาเชื่อถือได มีรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมาย ไดแก ชื่อ สกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท 
สภาพปญหา ครอบครัว สิ่งแวดลอม ปจจัยเส่ียง ฯลฯ ขอมูลเกี่ยวกับผูแจงเหตุ ไดแก ชื่อ สกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท 
ความสัมพันธที่เกี่ยวของกับกลุมเปาหมาย เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนจริง  
 ๗.๓ โทรศัพทแจงศูนยชวยเหลือสังคม สายดวน ๑๓๐๐ หรือเจาหนาที่ตํารวจ โทร. ๑๙๑ เพ่ือดําเนินการใหการชวยเหลือ 
หรือลงพ้ืนที่ เยี่ยมบาน กรณีสถานการณปญหามีความรุนแรงหรืออยูในภาวะวิกฤติ เกินอํานาจหนาที่ของ อพม. เชน  
กรณีผูประสบปญหาทางสังคมถูกทํารายรางกาย จิตใจ เด็กถูกทอดทิ้ง คนไรที่พ่ึงไมมีที่อยูอาศัย ทั้งนี้ กรณ ีอพม. เห็นวาปญหา
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย 
รวมในการคนหา/สํารวจกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคมรวมดวย 
 ๗.๔ การลงพ้ืนที่ เย่ียมบาน  
  ๑) แนะนําตัว พรอมกับแจงวัตถุประสงค แนวทาง กระบวนการ และข้ันตอน ในการคนหา/สํารวจกลุมเปาหมายหรือ
ผูประสบปญหาทางสังคม เพ่ือทําใหกลุมเปาหมายเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายการคนหา/สํารวจ กลุมเปาหมายหรือผูประสบ
ปญหาทางสังคม 



๑๓

๑๓ 

  ๒) การสรางสัมพันธภาพ โดยการพูดคุยอยางเปนกันเอง ยิ้มแยม แจมใส โดยยึดถือจรรยาบรรณของ อพม. เชน 
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ ซื่อสัตย สุจริต คํานึงถึงศักดศรีความเปนมนุษย การรักษาความลับ 
 ๓) บันทึกขอมูลลงในแบบสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคมใหสมบูรณและครบถวน 
          ๔) รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน กรณีคนพิการ  
ใชสําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ พรอมกับใหกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม และลงรายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง ในเอกสารทุกฉบับ 
  ๕ ) บันทึกภาพบุคคลที่กลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม หรือภาพรวมบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ  
กับกลุมเปาหมาย สมาชิกในครอบครัว ผูเขารวมเยี่ยมบาน และบันทึกสภาพที่อยูอาศัยทั้งบริเวณภายในและนอกบาน  
เพ่ือใชประกอบในการพิจารณาใหการชวยเหลือกลุมเปาหมายอยางเหมาะสมตอไป 
   ๗.๕ ประสานการใหการชวยเหลือ ประสานหนวยงานที่ใหการชวยเหลือผูประสบปญหาอยางทันทวงที เชน กรณีประสบ
ปญหาสุขภาพ  ประสานแจงหนวยแพทยฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุดวน เหตุราย ประสานแจงเจาหนาที่ตํารวจ กรณีประสบปญหา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประสานแจง หนวยงานรองทุกข กทม. และกรณีเรงดวน อพม. อาจใหการชวยเหลือกลุมเปาหมาย
เปนการเบ้ืองตน กอนไดรับการประสานชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การใหการดูแลดานปจจัย ๔ ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามอํานาจหนาที่ ที่กําหนดไวในกฎหมาย 
 ๗.๖ สิ้นสุดการดําเนินการ อพม. ยุติการใหความชวยเหลือ กรณีสงตอกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม 
ไปยังหนวยงานอื่น และไดรับการดูแล 
 ๗.๗ จัดทําสรุปรายงานผลการคนหากลุมเปาหมาย อพม. บันทึกการดําเนินงานลงในแบบการการคนหา/สํารวจ
กลุมเปาหมาย 
 ๗ .๘ บันทึกขอมูลลงในสมุดสะสมผลงานของ อพม.(Portfolio) โดยสรุปเนื้อหา รายละเอียด เกี่ยวกับขอมูล
กลุมเปาหมาย ชื่อ – สกุล อายุ ที่อยู วัน เวลา สถานท่ีในการดําเนินการ ขั้นตอน และผลการดําเนินงานในการคัดกรอง
กลุมเปาหมาย ตามแบบรายงานผลการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมาย เพ่ือรวบรวมเปนผลงาน ตอไป 
๘. ความเส่ียงที่ตองระวังในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ รายการ/ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรม/วิธีการปองกัน 
๑ ระยะเวลาในการดําเนินการคนหา/สํารวจ

กลุ ม เป าหมายหรือผู ป ระสบปญ หา 
ทางสังคม  ตองดํ าเนินการดวยความ
รวดเร็วเรงดวน 

อบรม/ใหความรูกับ อพม. เกี่ยวกับการประเมินสภาพ
ปญหา อํานาจหนาที่ อพม. ในการใหการชวยเหลือ
กลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม กรณี
เรงดวนที่ตองใหการชวยเหลือทันที  

๒ กรณี เปนปญหาที่รุนแรงหรือเกี่ยวกับ 
กฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 
๒๕๔๖ พ.ร.บ.คุมครองผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตองมีพนักงานเจาหนาที่ 
รวมในการใหการชวยเหลือ 

ใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้หากประเมิน
วาปญหามีความรุนแรง อยูในสภาวะวิกฤตเกินอํานาจ
หนาที่ ใหประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ และ
กรณีประสบปญหา สามารถสอบถามขอมูลไดจาก 
ศูนยชวยเหลือสังคม ๑๓๐๐ หรือ พมจ. 



๑๔

๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๙. แนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติการณของความเส่ียงตามขอ ๘ เกิดขึ้น 

ลําดับ ประเด็นอุบัติการณของความเส่ียง วิธีการแกปญหา/เยียวยา/ควบคุม 
๑ เม่ื อ ได รับแจ ง  อพม . ไม ดํ า เนิ นการ 

ในการคนหา/สํารวจกลุมเปาหมายทันท ี
มีกระบวนการติดตาม ควบคุมการทํางานของ อพม.  
ใหเปนไปตามมาตรฐาน 
 

๒ กรณีสภาพปญหาอยูในสภาวะวิกฤติ 
หรือมีความรุนแรง เกินอํานาจหนาที่  
 

ซักซ อมการทํ างาน ให กั บ  อพม . ในการประเมิน 
สภาพปญหา การดําเนินการคนหา/สํารวจกลุมเปาหมาย
หรือผูประสบปญหาทางสังคม 
 

๓ กลุมเปาหมายไมยินยอมในการใหขอมูล  แจงให อพม. ยุติการสัมภาษณ/เยี่ยมบานทันที และ
ปรึกษา ผูมีสวนเกี่ยวของหรือผู นํ าทองถิ่น/ทองท่ี 
เพ่ือใหทราบถึงสาเหตุ การไมใหขอมูล และวางแผนการ
แกไขปญหา 
 

๔ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยคนหากลุมเปาหมาย โดยไมรักษา
จรรยาบรรณของ อพม. เชน การไมรักษา
ความลับของกลุมเปาหมาย 
 

ประธาน/รองประธาน  อพม . ตักเตือน  และกําชับ  
ให อพม. ปฏิบัติงานโดยยึดถือจรรยาบรรณของ อพม.  
ดวยความเครงครัด 

๕ มีการนําขอมูลภาพถายกลุมเปาหมาย 
ไปเผยแพรในทางที่ไมเหมาะสม   

แจงให อพม. หรือผูที่เกี่ยวของระงับการเผยแพรทันที 

 

ลําดับ รายการ/ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรม/วิธีการปองกัน 
๓ กลุม เป าหมายหรือผูประสบปญหา 

ทางสังคมไมยินยอมใหขอมูล  
จัดอบรมให ความรู  เกี่ ยวกับทั กษะในการสราง
สัมพันธภาพ การสัมภาษณ เพ่ือคนหา/สํารวจขอมูล
ของกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม 

๔ อพม. ไมรักษาจรรยาบรรณตามระเบียบ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย วาดวยอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เชน ไมรักษาความลับ ของกลุมเปาหมาย 
ไม เค ารพศั กดิ์ ศ รี ค ว าม เป น มนุ ษ ย 
ของกลุมเปาหมาย 

 กอส. จัดใหมีการอบรม สรางความเขาใจใหกับ อพม. 
เกี่ยวกับการรักษาจรรยาบรรณของ อพม. ตามระเบียบ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๓๘ 
 

๕ การบันทึกภาพและนําภาพกลุมเปาหมาย
หรือผูประสบปญหาทางสังคม ไปเผยแพร
ประชาสัมพันธ  

กอส. จัดอบรม สรางความเขาใจใหกับ อพม. เกี่ยวกับ
การบันทึกภาพ เพื่อใชประกอบในการใหการชวยเหลือ 
เทานั้น และไมนําไปเผยแพรเพื่อการอ่ืน  
 



๑๕

๑๕ 
๑๐. ผูจัดทํา 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
นางสาวพนิดา    สาระคง นักพัฒนาสังคม  
นางสาวภัทรภร  ผลฉัตร นักวิชาการคอมพิวเตอร  
นางสาวอลิษา    ปรีดาศักดิ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
นางมนธิรา ธาราเวชรักษ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ  
นางณัฐชา ทาวรมย หัวหนากลุมสงเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือขาย  

 

๑๑. ผูรับรอง 
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายอําพร       ณ นิโรจน ผูอํานวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม  
นายธีรพงษ     ศรีสุคนธ  รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
นายพุฒิพัฒน   เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

 

๑๒. บันทึกการเปลี่ยนแปลง /บันทึก อ่ืน ๆ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
 

๑๓. ภาคผนวก 
  ภาคผนวก ๑ แบบสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคม 
  ภาคผนวก ๒ แบบรายงานการผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖



๑๗



๑๘



๑๙

 
 

 
 

แบบรายงานผลการดําเนินงาน 
 

เรียน.................................................................................................................................................................................... 
(ผูอํานวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ประธาน อพม. ระดับตําบล/อําเภอ/จังหวัด) 
 
1. อพม. ไดดําเนินการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย โดย  

 คนหา/สํารวจกลุมเปาหมาย   การคัดกรองกลุมเปาหมาย   การชวยเหลือเบื้องตน 

   การประสานสงตอ     การติดตามประเมินผล/รายงานผล 
 

2. ขอมูลเบื้องตนผูประสบปญหาทางสังคม 
 

 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ............................................................... สกุล...................................................................  
วัน/เดือน/ป เกิด ......................./.........................../........................... อายุ.....................ป สัญชาติ........ .................................. 

เลขประจําตัวประชาชน    -  -  -  -  

ที่อยูที่สามารถติดตอได บานเลขที่................................ หมูที่.......... ซอย .................................. ถนน .......................... ........... 
ตําบล/แขวง................................................. อําเภอ/เขต.................................... ................. จังหวัด ......................................... 
การศึกษา..................................................... อาชีพ............ .............................................. รายได ............................บาท/เดือน 

สถานภาพ     โสด       สมรสอยูดวยกัน      สมรสแยกกันอยู         หยา 

   ไมสมรสแตอยูดวยกัน  หมาย/คูสมรสเสียชีวิต  อ่ืนๆ (ระบุ).................................... 
3. สภาพปญหา/ความตองการ  

 

 ดานการศึกษา     ดานสุขภาพอนามัย      ดานที่อยูอาศัย   
 ดานอาชีพและรายได   ดานความม่ันคงทางสังคม/ความยุติธรรม   ดานบริการสังคม 
 ดานนันทนาการ    อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................  

รายละเอียด
................................................................................................ .......................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
4. อพม.ดําเนินการ 
............................................................................................................................. ............................................................................
...................................................................................................................................................................... ...................................
................................................................................................ .............................................................................................. ........... 
5. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ชื่อหนวยงาน 1).........................................................................   ชวยเหลือเร่ือง........................................................................... 
       2).........................................................................   ชวยเหลือเร่ือง............................................................................ 

      3).........................................................................   ชวยเหลือเร่ือง................................ ............................................ 
 

 
 

 
 
 

ลําดับที่ ................ / ป ................ 
วันที่.............................................. 
เวลา...........................................น. 

ลงชื่อ..................................................................  
      (..................................................................) 
   อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
            วันที่.................................................. 



๒๐

 
คูมือวิธีการปฏิบัติงาน 

 

หนวยงาน กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กลุมงาน กลุมสงเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือขาย   สําเนาที่ .............. หนาที่            ของทั้งหมด....................หนา 
ภารกิจ การบริการ            งาน สงเสริมบทบาท อพม.        
หมวดงาน การชวยเหลือกลุมเปาหมาย        กระบวนการ คัดกรองกลุมเปาหมาย 
กิจกรรม คูมือวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การคัดกรองกลุมเปาหมาย  วันที่……..พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
หมายเลขเอกสาร  WI - SERV-B0102 - 1                ฉบับท่ี                              แกไขครั้งท่ี                        . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. วัตถุประสงค 
 ๑.๑ เพ่ือประเมินคัดและกรองกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม ตามสภาพปญหา และความตองการ  
 ๑.๒ เพ่ือวางแผนการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมายตามสภาพปญหา  
 

๒. ขอบเขตของกิจกรรม 
  เปนการประเมินสภาพปญหา ความตองการ และคัดแยกกลุมเป าหมาย  เพ่ือวางแผนและกําหนดแนวทาง 
ในการใหการชวยเหลือที่เหมาะสม 
 

๓. กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   ๓.๑ หลักสิทธิมนุษยชน โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
   ๓.๒ ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วาดวยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   ๓.๓ กฏหมายที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

๔. ผูรับผิดชอบ 
 ๔.๑ อพม. ในพ้ืนที ่ดําเนินการประเมิน คัดกรองและวางแผนการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมาย 
 ๔ .๒  คณะกรรมการ/ทีมสหวิชาชีพในพ้ืนที่/กอพม .กทม ./กอพม .ระดับ  จังหวัด/กอพม .อําเภอ/กอพม .ตําบล  
รวมดําเนินการคัดกรองกลุมเปาหมาย 
 ๔.๓ ประธาน/รองประธาน อพม./เจาหนาที่ สนง.พมจ./เจาหนาที่ กอส. และ ผอ. กอส. รวมคัดกรอง/ตรวจสอบขอมูล 
 

๕. เครื่องมือ อุปกรณ 
     ๕.๑ แบบการคัดกรองกลุมเปาหมาย 
     ๕.๒ หลักเกณฑการคัดกรอง 
     ๕.๓ กฎหมายที่เกี่ยวของ 
     ๕.๔ สมุดสะสมผลงานของ อพม. (Portfolio)  
     ๕.๕ รายงานขอมูลกลุมเปาหมาย/ผูประสบปญหาทางสังคม (กรณีมีการประชุมเพื่อคัดกรอง) 
     ๕.๖ เครื่องบันทึกเสียง (กรณีมีการประชุมเพ่ือคัดกรอง)  
     ๕.๗ เครื่องบันทึกภาพ 

๑๙ 



๒๑

๒๐ 

๖. แผนภูมิขั้นตอนการคัดกรองกลุมเปาหมาย  
 
 
 
   
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมความพรอม 

 

๑. ขอมูลหนวยงานที่มีภารกิจ
ชวยเหลือกลุมเปาหมาย 
๒. ขอมูลกลุมเปาหมาย 
๓. หลักเกณฑการคัดกรอง/ 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 
๔. คณะผูรวมคัดกรอง 
๕. แบบฟอรมคัดกรองกลุมเปาหมาย  

ประเมิน คัดกรองกลุมเปาหมาย 

สรุปผล และวางแผนการชวยเหลือ 

สิ้นสุดการดําเนินงาน 

คณะกรรมการ/
ดําเนินการดวยตนเอง 

๑. ขอมูลกลุมเปาหมาย 
๒. แผนการชวยเหลือ 
๓. หนวยงานที่ชวยเหลือ 

๑. สรุปรายงาน 
๒. บันทึกขอมูลในสมุดสะสม
ผลงานของ อพม. (Portfolio) 



๒๒

๒๑ 
๗. คําอธิบายวิธีการปฏิบัติแตละขั้นตอน ประกอบดวย 
 ๗.๑ การเตรียมความพรอม ทําให อพม. สามารถทํางานดวยความสะดวก รวดเร็วขึ้น มีขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑) การศึกษาขอมูลหนวยงานที่มีภารกิจในการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมาย เชน 
              - ปญหาดานสังคม หนวยงานในสังกัดกระทรวง พม. ไดแก สนง.พมจ. บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
สถาน/ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึง นิคมสรางตนเองฯ  
           - ปญหาสุขภาพ หนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เชน โรงพยาบาล รพ.สต. ศูนยสาธารณสุข  
              - ปญหาดานการศึกษา หนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เชน โรงเรียน สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปฐมศึกษา/มัธยมศึกษา 
 - ปญหาดานอาชีพ หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เชน ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน สถาน/ศูนยฝกอาชีพ ฯลฯ 
 - ปญหาดานกฎหมาย หนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม เชน สํานักงานยุติธรรมจังหวัด สํานักงานอัยกการ 
 ทั้งน้ี เมื่อตองการทราบภารกิจของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมาย สามารถสอบถาม 
ขอขอมูลเพ่ิมเติมได ทางโทรศัพท หรือขอมูลทางอินเตอรเนต หรือโทรศัพทสอบถามจากหนวยงานสังกัดกระทรวง พม.  หรือ 
สอบถามศูนยชวยเหลือสังคม ๑๓๐๐ 
 ๒) ศึกษา วิเคราะห หรือประเมินสภาพปญหา ความตองการ จากขอมูลกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม 
ที่ไดจากการสํารวจ/คนหากลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม  
 ๓) ศึกษาหลักเกณฑการคัดกรอง กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ เชน เกณฑการใหการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม
กรณีฉุกเฉิน หากไมทราบใหสอบถามหนวยงานที่เก่ียวของ 
 ๔) กรณีสภาพปญหาของกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม มีความสลับซับซอน อพม. สามารถประสาน
และดําเนินการจัดประชุมใหผูมีสวนเกี่ยวของ/ทีมสหวิชาชีพในพ้ืนที่/กอพม.กทม./กอพม. ระดับจังหวัด/กอพม.อําเภอ/กอพม.
ตําบลรวมดําเนินการคัดกรอง โดย อพม. ประสานเชิญทางโทรศัพทหรือสงหนังสือในนาม กอพม.กทม./กอพม. ระดับจังหวัด/
กอพม.อําเภอ/กอพม.ตําบล และดําเนินการจัดการประชุม ทั้งนี้ อพม. ที่รับผิดชอบเปนผูนําเสนอขอมูลกลุมเปาหมาย เพ่ือให
ผูเขารวมประชุมดําเนินการคัดกรองวางแผน และสงตอใหหนวยงานที่มีภารกิจเก่ียวของดําเนินการชวยเหลือ ตอไป  
 ๕) เตรียมอุปกรณที่ใชในการคัดกรอง คือ ขอมูลกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม แบบคัดกรอง
กลุมเปาหมาย ปากกา สมุดสะสมผลงานของ อพม. กรณีจัดการประชุมฯ เตรียมสถานที่ หองประชุม  
 ๗.๒ ประเมิน คัดกรองกลุมเปาหมาย ศึกษาวิเคราะห และคัดกรองตามสภาพปญหาของกลุมเปาหมาย โดยดําเนินการ
รวมกับคณะกรรมการ/ผูเกี่ยวของ/ทีมสหวิชาชีพ รวมทั้งลําดับความสําคัญของปญหากอนและหลัง เพ่ือวางแผนการใหการ
ชวยเหลือ ทั้งนี้ บุคคลคนหนึ่งอาจมีหลายปญหา โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
   ๑) ปญหาดานสังคม สงตอหนวยงานสังกัดกระทรวง พม. (สนง.พัฒนาสังคมจังหวัด บานพักเด็กและครอบครัว
จังหวัด สถาน/ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึง)  
   ๒) ปญหาดานสุขภาพ ทางดานรางกาย จิตใจ สงตอหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
   ๓) ปญหาดานอาชีพ/รายได สงตอหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  
   ๔) ปญหาดานการศึกษา สงตอหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๖) ปญหาดานกฎหมาย สงตอหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 ๗.๓ สรุปรายงานผล เปนการสรุปถึงสภาพปญหาทั้งหมดของกลุมเปาหมาย เชน ปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาดานสังคม 
ปญหาดานครอบครัว และมีการลําดับความสําคัญของปญหากอน หลัง ตามสภาพความเดือดรอน รวมทั้งการวางแผน 



๒๓

การใหการชวยเหลือกลุมเปาหมาย โดยระบุ ระยะเวลา กระบวนการข้ันตอน หนวยงานที่เกี่ยวของและผูรับผิดชอบที่ตอง
ดําเนินการใหการชวยเหลือ ตอไป  
 ๗.๕ ส้ินสุดการดําเนินงาน อพม. นําขอมูลที่ไดจากคัดกรองกลุมเปาหมาย เพ่ือใหการชวยเหลือกลุมเปาหมาย หรือ 
การสงตอหนวยงานที่มีภารกิจที่เก่ียวของในการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมาย ตอไป 
 ๗.๖ จัดทําสรุปรายงานผลการคนหากลุมเปาหมาย โดย อพม. บันทึกการดําเนินงานลงในแบบคัดกรองกลุมเปาหมายของ อพม. 
 ๗ .๗ บันทึกขอมูลลงในสมุดสะสมผลงานของ อพม. (Portfolio) โดยสรุปเนื้อหา รายละเอียด เกี่ยวกับขอมูล
กลุมเปาหมาย ชื่อ – สกุล อายุ ที่อยู วัน เวลา สถานท่ีในการดําเนินการ ขั้นตอน และผลการดําเนินงานในการ คัดกรอง
กลุมเปาหมาย ตามแบบรายงานผลการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมาย เพ่ือรวบรวมเปนผลงาน ตอไป 
 

๘. ความเส่ียงที่ตองระวังในการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ รายการ/ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรม/วิธีการปองกัน 
๑ อพม. ไมทราบภารกิจ ของหนวยงานใน

พ้ืนที่ ที่ ดํ าเนินการใหการชวยเหลือ
กลุมเปาหมาย  

จัดทํ า ทํ าเนี ยบหน วยงานที่ มีภารกิจในการให การ
ชวยเหลือแตละลักษณะ เพ่ือใหกับ อพม. ใชเปนฐานขอมูล 
ในการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมาย 
 

๒ ขอมูลเก่ียวกับกลุมเปาหมายไมครบถวน มีแบบสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคม ที่กําหนด
ประเด็นในการรวบรวมขอมูลกลุมเปาหมาย 
 

๓ การคัดกรองกลุมเปาหมาย และการ
ลําดับความสําคัญของปญหา เพ่ือการ
วางแผนการใหการชวยเหลือ 

มีการอบรม สรางความเขาใจใหกับ อพม . เกี่ยวกับ 
การคัดกรองกลุมเปาหมาย  เพ่ือให อพม . มีความรู  
ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมิน คัดกรอง กลุมเปาหมาย  
 

 

๙. แนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติการณของความเส่ียงตามขอ ๘ เกิดขึ้น 
 

ลําดับ ประเด็นอุบัติการณของความเส่ียง วิธีการแกปญหา/เยียวยา/ควบคุม 
๑ อพม. วางแผนสงตอหนวยงาน ที่มีภารกิจ

ไมตรงกับปญหาและความตองการของ
กลุมเปาหมาย  

ประธาน อพม. จังหวัด /เจาหนาที่ พมจ. ควบคุมและ
ตรวจสอบ และใหการชวยเหลือ อพม. ในการคัดกรอง
และกําหนดแผนในการสงตอ 

๒ ขอมูลเก่ียวกับกลุมเปาหมายไมครบถวน อพม. สามารถประสานขอขอมูลเพ่ิมเติมกับกลุมเปาหมาย 
หรือกรณีการประชุมในการคัดกรอง สามารถประสาน 
ใหกลุมเปาหมาย เขารวมการประชุมเพ่ือใหขอมูล
เพ่ิมเติม และรวมวางแผนการชวยเหลือ 
 

๓ การวางแผนการใหการชวยเหลือไมเปนไป
ตามลําดับปญหาความตองการกอนหลัง   

จัดประชุมใหคณะกรรมการ/ผูเกี่ยวของ/ทีมสหวิชาชีพ 
และกลุมเปาหมาย ประชุมเพ่ือลําดับสภาพปญหา 
ความตองการ ในการวางแผนการใหการชวยเหลือ 

 

๒๒ 



๒๔

๑๐. ผูจัดทํา 
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นางสาวพนิดา    สาระคง นักพัฒนาสังคม  
นางสาวภัทรภร  ผลฉัตร นักวิชาการคอมพิวเตอร  
นางสาวอลิษา    ปรีดาศักดิ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
นางมนธิรา ธาราเวชรักษ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ  
นางณัฐชา ทาวรมย หัวหนากลุมสงเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือขาย  

 

๑๑. ผูรับรอง 
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายอําพร       ณ นิโรจน ผูอํานวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม  
นายธีรพงษ     ศรีสุคนธ  รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
นายพุฒิพัฒน   เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

 

๑๒. บันทึกการเปลี่ยนแปลง/บันทึก อ่ืน ๆ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
 

๑๓. ภาคผนวก 
  ภาคผนวก  แบบรายงานการผลการดําเนินงาน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓ 



๒๕

 
 

 
 

แบบรายงานผลการดําเนินงาน 
 

เรียน.................................................................................................................................................................................... 
(ผูอํานวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ประธาน อพม. ระดับตําบล/อําเภอ/จังหวัด) 
 
1. อพม. ไดดําเนินการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย โดย  

 คนหา/สํารวจกลุมเปาหมาย   การคัดกรองกลุมเปาหมาย   การชวยเหลือเบ้ืองตน 

   การประสานสงตอ     การติดตามประเมินผล/รายงานผล 
 

2. ขอมูลเบื้องตนผูประสบปญหาทางสังคม 
 

 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ............................................................... สกุล...................................................................  
วัน/เดือน/ป เกิด ......................./.........................../........................... อายุ.....................ป สัญชาติ........ .................................. 

เลขประจําตัวประชาชน    -  -  -  -  

ที่อยูที่สามารถติดตอได บานเลขที่................................ หมูที่.......... ซอย .................................. ถนน .......................... ........... 
ตําบล/แขวง................................................. อําเภอ/เขต.................................... ................. จังหวัด ......................................... 
การศึกษา..................................................... อาชีพ............ .............................................. รายได ............................บาท/เดือน 

สถานภาพ     โสด       สมรสอยูดวยกัน      สมรสแยกกันอยู         หยา 

   ไมสมรสแตอยูดวยกัน  หมาย/คูสมรสเสียชีวิต  อ่ืนๆ (ระบุ).................................... 
3. สภาพปญหา/ความตองการ  

 

 ดานการศึกษา     ดานสุขภาพอนามัย      ดานที่อยูอาศัย   
 ดานอาชีพและรายได   ดานความม่ันคงทางสังคม/ความยุติธรรม   ดานบริการสังคม 
 ดานนันทนาการ    อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................  

รายละเอียด
................................................................................................ .......................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
4. อพม.ดําเนินการ 
............................................................................................................................. ............................................................................
...................................................................................................................................................................... ...................................
................................................................................................ .............................................................................................. ........... 
5. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ชื่อหนวยงาน 1).........................................................................   ชวยเหลือเร่ือง........................................................................... 
       2).........................................................................   ชวยเหลือเร่ือง............................................................................ 

      3).........................................................................   ชวยเหลือเร่ือง................................ ............................................ 
 

 
 

 
 
 

ลําดับที่ ................ / ป ................ 
วันที่.............................................. 
เวลา...........................................น. 

ลงชื่อ..................................................................  
      (..................................................................) 
   อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
            วันที่.................................................. 



๒๖

คูมือวิธีการปฏิบัติงาน 
หนวยงาน กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กลุมงาน กลุมสงเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือขาย   สําเนาที่ .............. หนาที่    ของทั้งหมด....................หนา 
ภารกิจ การบริการ         งาน สงเสริมบทบาท อพม. 
หมวดงาน การชวยเหลือกลุมเปาหมาย      กระบวนการ การชวยเหลือเบื้องตน 
กิจกรรม คูมือวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การชวยเหลือเบื้อตน  วันที่……..พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
หมายเลขเอกสาร  WI - SERV-B0103 - 1                 ฉบับท่ี             แกไขครั้งท่ี    . 

 
 
 
 
 
 

๑. วัตถุประสงค 
๑.๑ เพ่ือเปนการบรรเทาปญหา หรือใหการชวยเหลือกลุมเปาหมาย ตามสภาพความเดือดรอนของกลุมเปาหมาย 
๑.๒ เพ่ือใหกลุมเปาหมายสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติ  

๒. ขอบเขตของกิจกรรม 
  เปนการดําเนินการใหการชวยเหลือเบื้องตน ตามอํานาจหนาที่ เพ่ือบรรเทาสภาพปญหาความเดือดรอนของกลุมเปาหมาย 
กอนการสงตอหนวยงานที่มีภารกิจในการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคมโดยตรง  

๓. กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  ๓.๑ หลักสิทธิมนุษยชน โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

   ๓.๒ ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วาดวยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔. ผูรับผิดชอบ 
๔.๑ อพม. ในพ้ืนที่ ดําเนินการใหการชวยเหลอืกลุมเปาหมาย ตามกําลังและอํานาจหนาที่ 

 ๔.๒ ประธาน/รองประธาน อพม./เจาหนาที่  สนง.พมจ./เจาหนาที่ กอส. และ ผอ. กอส. เปนผู สนับสนุนในการ 
ใหการชวยเหลือกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม 

๕. เครื่องมือ อุปกรณ 
    ๕.๑ แบบการใหความชวยเหลือเบื้องตนของ อพม. 
    ๕.๒ ขอมูลหนวยงานที่ใหการชวยเหลือ 
    ๕.๓ กฎหมายที่เก่ียวของ 
    ๕.๔ สมุดสะสมผลงานของ อพม. (Portfolio) 
    ๕.๖ สิ่งของท่ีใชในการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมาย ทั้งนี้เปนไปตามสภาพปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย

หรือผูประสบปญหาทางสังคม เชน ปจจัย ๔ (อาหาร เสื้อผา ยารักษาโรค และท่ีอยูอาศัยเปนการชั่วคราว) 
      ๕.๗ สิ่งของท่ีสามารถเปนประโยชนกับกลุมเปาหมาย เชน เอกสารประชาสัมพันธใหความรูดานตางๆ สิ่งของยังชีพ (ถามี) 

๒๕ 
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๖. แผนภูมิขั้นตอนการใหความชวยเหลือเบื้องตน  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมความพรอม ๑. แหลงทรัพยากรในการ 
ใหการชวยเหลือ 
๒. องคความรู 
๓. เอกสารประชาสัมพันธ 
๔. สิ่งของยังชีพ (ถามี) 

ตรวจสอบขอมูลกลุมเปาหมาย 
และประสาน 

ดําเนินการใหการชวยเหลือ 

รายงานผล 

๑. ใหคําแนะนํา ปรึกษา 
๒. ชวยเหลือดานปจจัย ๔ 
๓. ปฐมพยาบาล 
๔. ดูแลความปลอดภัย 
๕. อํานวยความสะดวก 

สิ้นสุดการดําเนินงาน ๑. สรุปรายงาน 
๒. บันทึกขอมูลในสมุด 
สะสมผลงานของ อพม. 
(Portfolio) 

๒๖ 



๒๘

๗. คําอธิบายวิธีการปฏิบัติแตละขั้นตอน ประกอบดวย 
 ๗.๑ การเตรียมความพรอม มีขั้นตอน ดังน้ี 
 ๑ ) การศึกษาขอมูลหน วยงาน  องคกรเครือขายทั้ งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  ที่ มีภารกิจ 
ในการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมาย  หรือแหลงทรัพยากรในพ้ืนที่  ที่ชวยสนับสนุนหรือสามารถใหการชวยเหลือ
กลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคมได 
 ๒) ศึกษาหาความรูขอมูลที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายเบื้องตน การจดทะเบียนคนพิการ การขอรับการส งเคราะห
ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ/ผูสูงอายุ เพ่ือสามารถนําขอมูลดังกลาวประกอบในการใหคําปรึกษา
แนะนํากับกลุมเปาหมาย 
 ๓) ประสานหนวยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และหนวยงานท่ีมีภารกิจ 
ในการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมาย เพ่ือขอรับเอกสารแผนพับ และสิ่งของยังชีพ เพ่ือนํามาแจกจายใหกับกลุมเปาหมาย   
 ๔) เตรียมอุปกรณที่ใชในการชวยเหลือกลุมเปาหมาย คือ สิ่งของในการใหการชวยเหลือ เชน ปจจัย ๔ เอกสาร 
เผยแพรประชาสัมพันธ (ทั้งน้ีตามสภาพปญหาความตองการของกลุมเปาหมาย  และตามขอมูลที่ไดจากการคัดกรอง
กลุมเปาหมาย) แบบการใหความชวยเหลือเบื้องตน ปากกา อุปกรณบันทึกภาพ  
 ๗.๒ ตรวจสอบขอมูลกลุมเปาหมาย และประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อพม. ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับขอเท็จจริง  
สภาพปญหาของกลุมเปาหมายความเดื อดรอน  เพ่ือดําเนินการใหการชวยเหลือเบื้องตน  และหากสภาพปญหา 
ของกลุมเปาหมาย เกินอํานาจหนาที่ที่ อพม. จะชวยเหลือได ใหประสานสงตอหนวยงานที่มีภารกิจในการใหการชวยเหลือ
กลุมเปาหมาย ตามสภาพปญหาความตองการของกลุมเปาหมาย 
 ๗.๓ ดําเนินการใหการชวยเหลือเบื้องตน อพม. ดําเนินการใหการชวยเหลือตามสภาพปญหาและความตองการ 
ของผูประสบปญหาทางสังคม เชน  
           ๑) การใหคําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับปญหาทางสังคม สิทธิสวัสดิการของกลุมเปาหมาย ซึ่ง อพม. ตองมีความรูและ 
มีความเขาใจในเร่ืองนั้น ๆ กอนใหคําปรึกษาแนะนํา เชน การจดทะเบียนคนพิการ การขอรับเงินสงเคราะหครอบครัว 
กรณีฉุกเฉิน การเขารวมเปนสมาชิกสวัสดิการชุมชนเพ่ือรับสิทธิสวัสดิการ เปนตน ทั้งนี้ หาก อพม. ไมมีความรู  ความเขาใจ 
ในประเด็นท่ีกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคมตองการใหคําแนะนําปรึกษา สามารถสอบถามขอมูลไดจากหนวยงาน
ที่มีภารกิจในการดําเนินงานดานนั้น ๆ โดยตรง และหากไมทราบหนวยงานที่รับผิดชอบสามารถขอคําแนะนําเพ่ิมเติมไดจาก 
สนง. พมจ. หรือศูนยชวยเหลือสังคม OSCC โทร. ๑๓๐๐ เพ่ือขอคําแนะนํา และใหทราบขอมูลที่จะใหคําแนะนําปรึกษา 
กับกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคมกอนใหคําแนะนําปรึกษา 
           ๒) การชวยเหลือดานปจจัย ๔ อาหาร เสื้อผา ยารักษาโรค และที่อยูอาศัย การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน กรณี อพม. 
ประเมินแลวเห็นวา กลุมเปาหมายอยูในสภาวะที่จําเปนตองใหการชวยเหลือดานปจจัย ๔ อพม. เชน จัดหาอาหาร 
ใหรับประทาน หรือกรณีสวมใสเสื้อผาที่ชํารุด/มีความสกปรก อพม. อาจหาเสื้อผาใหสวมใส หรือกรณีเจ็บปวย อพม. สามารถ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนใหกลุมเปาหมาย หรือผูประสบปญหาทางสังคม กอนนําสงสถานพยาบาล หรือกรณีไมมีที่อยูอาศัย อพม. 
อาจจัดหาที่อยูใหตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากเปนเด็กอายุต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง 
ในการจัดหาท่ีอยูอาศัย 
           ๓) การดูแลความปลอดภัย อพม. ใหการดูแลชีวิตความเปนอยู เพ่ือใหกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม
สามารถอยูในสังคมไดอยางปลอดภัย สําหรับ กรณีที่สภาพปญหาท่ีมีความรุนแรงเกินอํานาจหนาที่ของ อพม. ใหประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ เชน กรณีผูประสบปญหาทางสังคมถูกทํารายรางกาย หรือไดรับบาดเจ็บ  

๒๗ 



๒๙

           ๔) อํานวยความสะดวกใหกับกลุมเปาหมาย เชน การนําสงโรงพยาบาล หรือสถานท่ีราชการท่ีผูประสบปญหา 
ทางสังคมตองการติดตอ/ประสานงาน หรือการปรับปรุงสถานที่อยูอาศัยใหกลุมเปาหมายมีความสะดวกและมีสุขอนามัยที่ดี 
ตอการดําเนินชีวิต 
  ๕) ใหการชวยเหลือดานอ่ืนๆ ทั้งนี้ ตามสภาพปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย รวมถึงอํานาจหนาที่ 
ของ อพม. ตามบทบาทที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย วาดวยอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   ๗.๕ สรุปรายงานผล เปนการสรุปการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมาย ในขอบเขตที่ อพม. สามารถดําเนินการได  
ในแบบฟอรมการใหความชวยเหลือเบื้องตน 
 ๗.๖ สิ้นสุดการดําเนินงาน อพม. ยุติการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย หรือสงตอหนวยงานท่ีมีภารกิจที่เกี่ยวของ 
ในการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมาย ตอไป 
 ๗ .๗ บันทึกขอมูลลงในสมุดสะสมผลงานของ อพม. (Portfolio) โดยสรุปเนื้อหา รายละเอียด เกี่ยวกับขอมูล
กลุมเปาหมาย ชื่อ – สกุล อายุ ที่อยู วัน เวลา สถานท่ีในการดําเนินการ ขั้นตอน และผลการดําเนินงานในการชวยเหลือ
กลุมเปาหมาย ตามแบบรายงานผลการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมาย เพ่ือรวบรวมเปนผลงาน ตอไป 
 

๘. ความเส่ียงที่ตองระวังในการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ รายการ/ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรม/วิธีการปองกัน 
๑  อพม . ใหการชวยเหลือเกินอํานาจ

หนาที่ของ อพม . เชน การระงับเหตุ
กรณีทะเลาะวิวาท การจัดหาที่อยูอาศัย
ให กั บ เด็ ก ที่ ยั ง ไม บ ร รลุ นิ ติ ภ า ว ะ  
โดยไมไดรับความยินยอมจากผูปกครอง 

กอส . /พมจ . จัดประชุม/อบรมใหความรู เกี่ยวกับ
บทบาท  หนาที่ของ อพม . ในการใหการชวยเหลือ
เบื้องตน สามารถกระทําไดตามหลักสิทธิมนุษยธรรม
เทานั้น หากปญหามีความรุนแรงใหแจงหนวยงานท่ี
เกี่ยวของหรือเจาหนาที่ตํารวจ  
 

๒ กลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทาง
สั งคม  ไม ให ค วามยิ น ยอม รับ การ
ชวยเหลือ 

กอส . /พมจ . จัดประชุม/อบรมใหความรู เกี่ย วกับ
กระบวนการใหการชวยเหลือ โดยเนนการมีสวนรวม 
ใหกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม เพ่ือให  
อพม. มีความเขาใจและดําเนินการตรงกับสภาพปญหา
และความตองการของกลุมเปาหมาย 
 

๓ อพม. ไมมีขอมูล เก่ียวกับประเด็นในการ 
ใหคําแนะนําปรึกษา 

กอส. /พมจ. จัดประชุม/อบรมใหความรูเกี่ยวกับขอมูล
พ้ืนฐาน เพื่อประกอบและใชในการใหคําแนะนําปรึกษา 
 

๔ การนําส่ิงของที่รับการรับการสนับสนุน
ไป ใช ใน ท า งที่ ไ ม เห ม า ะ ส ม ห รื อ 
ใชประโยชนสวนตน 
 

อพม. จัดทําสมุดบันทึกสิ่งของบริจาคหรือสิ่งของที่ไดรับ
จากหนวยงาน เพ่ือบันทึกการรับ และการจําหนาย
สิ่งของน้ัน  

 

 

๒๘ 



๓๐

๙. แนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติการณของความเส่ียงตามขอ ๘ เกิดขึ้น 
 

ลําดับ ประเด็นอุบัติการณของความเส่ียง วิธีการแกปญหา/เยียวยา/ควบคุม 
๑ อพม. ใหการชวยเหลือเกินอํานาจหนาที่

ของ อพม. 
ประธาน อพม ./พมจ . ตรวจสอบและแจงให อพม . 
ดําเนินการตามหนาที ่

๒ อพม. ใหการชวยเหลือไมตรงตามความ
ตองการของกลุมเปาหมายหรือผูประสบ
ปญหาทางสังคม 

อพม . ยุติการใหการชวยเหลือกลุม เป าหมายหรือ 
ผูประสบปญหาทางสังคม 

๓ อพม. ใหคําแนะนําไมถูกตอง ประธาน อพม ./พมจ . ตรวจสอบและแจงให อพม . 
ทราบกรณีไมทราบขอมูลที่แทจริงใหสอบถามใหเขาใจ
กอนการใหคํ าแนะนําป รึกษากลุ ม เป าหมายหรือ 
ผูประสบปญหาทางสังคม 

๔ อพม. นําสิ่งของไปใชผิดวัตถุประสงค
ของผูให 

ประธาน อพม./พมจ. ตรวจสอบ และตักเตือน 

๑๐. ผูจัดทํา 
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นางสาวพนิดา    สาระคง นักพัฒนาสังคม  
นางสาวภัทรภร  ผลฉัตร นักวิชาการคอมพิวเตอร  
นางสาวอลิษา    ปรีดาศักดิ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
นางมนธิรา ธาราเวชรักษ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ  
นางณัฐชา ทาวรมย หัวหนากลุมสงเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือขาย  

 

๑๑. ผูรับรอง 
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายอําพร       ณ นิโรจน ผูอํานวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม  
นายธีรพงษ     ศรีสุคนธ  รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
นายพุฒิพัฒน   เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

 

๑๒. บันทึกการเปลี่ยนแปลง/บันทึก อ่ืน ๆ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
๑๓. ภาคผนวก 
  ภาคผนวก แบบรายงานการผลการดําเนินงาน 
 
 
 

๒๙ 



๓๑

 
 

 
 

แบบรายงานผลการดําเนินงาน 
 

เรียน.................................................................................................................................................................................... 
(ผูอํานวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ประธาน อพม. ระดับตําบล/อําเภอ/จังหวัด) 
 
1. อพม. ไดดําเนินการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย โดย  

 คนหา/สํารวจกลุมเปาหมาย   การคัดกรองกลุมเปาหมาย   การชวยเหลือเบ้ืองตน 

   การประสานสงตอ     การติดตามประเมินผล/รายงานผล 
 

2. ขอมูลเบื้องตนผูประสบปญหาทางสังคม 
 

 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ............................................................... สกุล...................................................................  
วัน/เดือน/ป เกิด ......................./.........................../........................... อายุ.....................ป สัญชาติ........ .................................. 

เลขประจําตัวประชาชน    -  -  -  -  

ที่อยูที่สามารถติดตอได บานเลขที่................................ หมูที่.......... ซอย .................................. ถนน .......................... ........... 
ตําบล/แขวง................................................. อําเภอ/เขต.................................... ................. จังหวัด ......................................... 
การศึกษา..................................................... อาชีพ............ .............................................. รายได ............................บาท/เดือน 

สถานภาพ     โสด       สมรสอยูดวยกัน      สมรสแยกกันอยู         หยา 

   ไมสมรสแตอยูดวยกัน  หมาย/คูสมรสเสียชีวิต  อ่ืนๆ (ระบุ).................................... 
3. สภาพปญหา/ความตองการ  

 

 ดานการศึกษา     ดานสุขภาพอนามัย      ดานที่อยูอาศัย   
 ดานอาชีพและรายได   ดานความม่ันคงทางสังคม/ความยุติธรรม   ดานบริการสังคม 
 ดานนันทนาการ    อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................  

รายละเอียด
................................................................................................ .......................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
4. อพม.ดําเนินการ 
............................................................................................................................. ............................................................................
...................................................................................................................................................................... ...................................
................................................................................................ .............................................................................................. ........... 
5. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ชื่อหนวยงาน 1).........................................................................   ชวยเหลือเร่ือง........................................................................... 
       2).........................................................................   ชวยเหลือเร่ือง............................................................................ 

      3).........................................................................   ชวยเหลือเร่ือง................................ ............................................ 
 

 
 

 
 
 

ลําดับที่ ................ / ป ................ 
วันที่.............................................. 
เวลา...........................................น. 

ลงชื่อ..................................................................  
      (..................................................................) 
   อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
            วันที่.................................................. 



๓๒

 
คูมือวิธีการปฏิบัติงาน 

 

หนวยงาน กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กลุมงาน กลุมสงเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือขาย   สําเนาที่ .............. หนาที่            ของทั้งหมด....................หนา 
ภารกิจ การบริการ            งาน สงเสริมบทบาท อพม.        
หมวดงาน การชวยเหลือกลุมเปาหมาย        กระบวนการ การประสานสงตอ 
กิจกรรม คูมือวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การประสานสงตอ  วันที่……..พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
หมายเลขเอกสาร  WI - SERV-B0104 - 1                 ฉบับท่ี                              แกไขครั้งท่ี                        . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคมไดรับการชวยเหลืออยางเหมาะสม ตรงกับสภาพปญหาความตองการ 
และสามารถกลับมาใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติ 
 

๒. ขอบเขตของกิจกรรม 
  เปนแนวทางในการทํางานประสานสงตอกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคมใหกับหนวยงาน/องคกรที่มีภารกิจ
ดําเนินการเพื่อใหการชวยเหลือตามสภาพปญหาและความตองการของกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม   
 

๓. กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   ๓.๑ หลักสิทธิมนุษยชน โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
   ๓.๒ ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วาดวยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   ๓.๓ กฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
การคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

๔. ผูรับผิดชอบ 
 ๔.๑ อพม. ในพ้ืนที่ ดําเนินการประสานสงตอกลุมเปาหมายใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 ๔.๒ ประธาน/รองประธาน อพม./เจาหนาที่สนง.พมจ./เจาหนาที่ กอส. และ ผอ. กอส. เปนผูสนับสนุนชวยเหลือในการ
ประสานสงตอกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม 
      ๔.๓ หนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม ตามภารกิจหนาที่ของ
แตละหนวยงาน 
 

๕. เครื่องมือ อุปกรณ 
     ๕.๑ แบบการสงตอ 
     ๕.๒ ขอมูลหนวยงานที่ใหการชวยเหลือ 
     ๕.๓ กฎหมายที่เก่ียวของ 
     ๕.๔ สิ่งของท่ีสามารถเปนประโยชนกับกลุมเปาหมาย เชน เอกสารประชาสัมพันธใหความรูดานตางๆ สิ่งของยังชีพ (ถามี) 
     ๕.๕ สมุดสะสมผลงานของ อพม. (Portfolio) 
 

๓๑ 



๓๓

๖. แผนภูมิขั้นตอนการประสานสงตอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมความพรอม 

๑. ขอมูลหนวยงานที่มี
ภารกิจชวยเหลือ
กลุมเปาหมาย 
๒. ขอมูลกลุมเปาหมาย 
๓. สรางความเขาใจกับ
กลุมเปาหมาย 

ประสานองคกร/หนวยงาน 

เตรียมกลุมเปาหมาย 

สงตอ 

๑. ศูนยชวยเหลือสังคม 
๒. พมจ. 
๓. บานพักเด็กและ
ครอบครัว 
๔. สถาน/ศูนยคุมครองฯ 
๕. โรงพยาบาล ศูนย
สาธารณสุข 
๖. สถานีตํารวจ ฯลฯ 

๑. เอกสารประกอบ 
๒. ความพรอมของ
กลุมเปาหมาย 

สิ้นสุดการดําเนินงาน 
๑. สรุปรายงาน 
๒. บันทึกขอมูลในสมุด 
สะสมผลงานของ อพม. 
(Portfolio) 

๑. หนวยงานท่ีเก่ียวของมารับ 
๒. อพม. รวมนําสง 
๓. อพม. นําสงดวยตนเอง 

๓๒ 



๓๔

๗. คําอธิบายวิธีการปฏิบัติแตละขั้นตอน ประกอบดวย 
 ๗.๑ การเตรียมความพรอม มีข้ันตอน ดังน้ี 
 ๑) ศึกษาขอมูลหนวยงานที่มีภารกิจในการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมาย ตามสภาพปญหาและความตองการ   
              - ปญหาดานสังคม หนวยงานในสังกัดกระทรวง พม. ไดแก สนง.พมจ. บานพักเด็กและครอบครัวจั งหวัด  
สถาน/ศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึง นิคมสรางตนเองฯ  
           - ปญหาสุขภาพ หนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เชน โรงพยาบาล รพ.สต. ศูนยสาธารณสุข  
              - ปญหาดานการศึกษา หนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เชน โรงเรียน สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปฐมศึกษา/มัธยมศึกษา 
 - ปญหาดานอาชีพ หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เชน สถานพัฒนาฝมือแรงงาน สถาน/ศูนยฝกอาชีพ ฯลฯ 
     ทั้งนี้ การประสานสงตอเปนไปตามแผน ที่ อพม. กําหนดไวหรือรวมกับคณะกรรมการ/ทีมสหวิชาชีพกําหนด 
ในกระบวนการคัดกรอง/วางแผนการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมาย 
 ๒) เตรียมขอมูลกลุมเปาหมายใหครบถวนตามแบบฟอรมที่กําหนด รวมถึงเอกสารท่ีจําเปน ตามท่ีหนวยงานท่ีประสาน
สงตอตองการหรือรกําหนดไว ทั้งนี้ อพม. สามารถสอบถามขอมูลเกี่ยวกับแบบฟอรม และเอกสารท่ีใชจากหนวยงานสงตอ 
หรือสอบถามขอมูลจาก พมจ. หรือศูนยชวยเหลือสังคม OSCC ๑๓๐๐ 
 ๓) เตรียมอุปกรณที่ใชในการสงตอกลุมเปาหมาย คือ แบบการสงตอกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม 
ขอมูลหนวยงานที่ใหการชวยเหลือ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ปากกา อุปกรณบันทึกภาพ พาหนะกรณีนําสงดวยตนเอง  
 ๗.๒ ประสานหนวยงาน/องคกรที่สงตอ อพม. ประสานหนวยงานที่สงตอโดยตรงหรือประสานผานทางโทรศัพท เพ่ือแจง
ขอมูลกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม และขอมูลที่ขอรับการชวยเหลือหรือรับบริการจากหนวยงาน/องคกร 
ที่ประสานสงตอ เพ่ือดําเนินการสงตอกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคมไปยังหนวยงาน/องคกรนั้นๆ  
ตามสภาพปญหาความตองการของกลุมเปาหมาย เชน ผูสูงอายุถูกทอดท้ิง อพม. ประสานสถานสงเคราะหเพ่ือรับผูสูงอายุ 
ไปดูแล หรือกรณีคนไรที่พ่ึง อพม. สงตอไปยังศูนย/สถานคุมครองคนไรที่พ่ึง เปนตน ทั้งนี้หากหนวยงาน/องคกร ที่สงตอ
ตองการเอกสารนําสง อพม. สามารถดําเนินการโดยประสานกับ พมจ. เพื่อขอเอกสารนําสงกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหา
ทางสังคม หรือออกเอกสารนําสงโดย กอพม. ระดับจังหวัด/อําเภอ/ตําบล แลวแตกรณี 
 ๗.๓ เตรียมกลุมเปาหมาย เมื่อหนวยงาน/องคกรที่สงตอตกลงรับกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคมไปดูแล 
ชวยเหลือแลว อพม. เตรียมความพรอมทางดานรางกาย จิตใจของกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคมในการเขารับ
การดูแล ชวยเหลือตอจากหนวยงาน/องคกรที่มีภารกิจโดยตรงในการใหการชวยเหลือ  กรณีตองยายที่อยูใหกลุมเปาหมาย
เตรียมสิ่งของเครื่องใชที่จําเปนในการดําเนินชีวิตไปดวย 
 ๗.๔ สงตอ อพม. ประสานหนวยงาน/องคกรที่สงตอมารับกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม หรือ อพม.  
เปนผูนําสงกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม หรือ อพม. รวมกับหนวยงาน/องคกรสงตอนําสงกลุมเปาหมายหรือ  
ผูประสบปญหาทางสังคม เพ่ือใหกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคมเขาไปขอรับการชวยเหลือหรือรับบริการ  
จากหนวยงาน/องคกรน้ันๆ 
 ๗.๕ สิ้นสุดการดําเนินงาน อพม. ยุติการดําเนินงาน โดยสรุปในแบบรายงานผลการสงตอ  
 ๗ .๖ บันทึกขอมูลลงในสมุดสะสมผลงานของ อพม. (Portfolio) โดยสรุปเนื้อหา รายละเอียด เกี่ยวกับขอมูล
กลุมเปาหมาย ชื่อ – สกุล อายุ ที่อยู วัน เวลา สถานท่ีในการดําเนินการ ขั้นตอน และผลการดําเนินงานในการสงตอ
กลุมเปาหมาย ตามแบบ เพ่ือรวบรวมเปนผลงาน ตอไป 
 

๓๓ 



๓๕

๘. ความเส่ียงที่ตองระวังในการปฏิบัติงาน 
ลําดับ รายการ/ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรม/วิธีการปองกัน 
๑ ขอมูลการประสานสงตอของกลุมเปาหมาย

หรือผูประสบปญหาทางสังคม ไมครบถวน  
 

อพม. ตรวจสอบขอมูลตามแบบฟอรมที่กําหนด 

๒ เอกสารประกอบการขอรับการชวยเหลือ
ของกลุมเปาหมาย หรือผูประสบปญหา
ทางสังคม ไมครบถวน 
 

อพม. จัดทําแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) เพ่ือ
เช็คขอมูลเอกสารใหครบถวน 

 

๙. แนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติการณของความเส่ียงตามขอ ๘ เกิดขึ้น 
ลําดับ ประเด็นอุบัติการณของความเส่ียง วิธีการแกปญหา/เยียวยา/ควบคุม 
๑ ขอมูลกลุมเปาหมายไมครบถวน สอบถามกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนเกี่ยวของ เพ่ือขอขอมูล

กลุมเปาหมายเพ่ิมเติม 
 

๒ เอกสารประกอบการประสานสงตอ ของ
กลุ มเป าหมาย หรือผู ประสบปญหา 
ทางสังคม ไมครบ 
 

 ประสานขอเอกสารเพ่ิมเติมจากกลุมเปาหมายหรือ 
ผูประสบปญหาทางสังคม 

๑๐. ผูจัดทํา 
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นางสาวพนิดา    สาระคง นักพัฒนาสังคม  
นางสาวภัทรภร  ผลฉัตร นักวิชาการคอมพิวเตอร  
นางสาวอลิษา    ปรีดาศักดิ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
นางมนธิรา ธาราเวชรักษ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ  
นางณัฐชา ทาวรมย หัวหนากลุมสงเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือขาย  

๑๑. ผูรับรอง 
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายอําพร       ณ นิโรจน ผูอํานวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม  
นายธีรพงษ     ศรีสุคนธ  รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
นายพุฒิพัฒน   เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

๑๒. บันทึกการเปลี่ยนแปลง/บันทึก อ่ืน ๆ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
๑๓. ภาคผนวก 
  ภาคผนวก ๑ แบบรายงานการผลการดําเนินงาน 
  ภาคผนวก ๒ แบบการประสานสงตอ 

๓๔ 



๓๖

 
 

 
 

แบบรายงานผลการดําเนินงาน 
 

เรียน.................................................................................................................................................................................... 
(ผูอํานวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ประธาน อพม. ระดับตําบล/อําเภอ/จังหวัด) 
 
1. อพม. ไดดําเนินการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย โดย  

 คนหา/สํารวจกลุมเปาหมาย   การคัดกรองกลุมเปาหมาย   การชวยเหลือเบ้ืองตน 

   การประสานสงตอ     การติดตามประเมินผล/รายงานผล 
 

2. ขอมูลเบื้องตนผูประสบปญหาทางสังคม 
 

 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ............................................................... สกุล...................................................................  
วัน/เดือน/ป เกิด ......................./.........................../........................... อายุ.....................ป สัญชาติ........ .................................. 

เลขประจําตัวประชาชน    -  -  -  -  

ที่อยูที่สามารถติดตอได บานเลขท่ี................................ หมูที่.......... ซอย .................................. ถนน .......................... ........... 
ตําบล/แขวง................................................. อําเภอ/เขต.................................... ................. จังหวัด ......................................... 
การศึกษา..................................................... อาชีพ............ .............................................. รายได ............................บาท/เดือน 

สถานภาพ     โสด       สมรสอยูดวยกัน      สมรสแยกกันอยู         หยา 

   ไมสมรสแตอยูดวยกัน  หมาย/คูสมรสเสียชีวิต  อ่ืนๆ (ระบุ).................................... 
3. สภาพปญหา/ความตองการ  

 

 ดานการศึกษา     ดานสุขภาพอนามัย      ดานที่อยูอาศัย   
 ดานอาชีพและรายได   ดานความม่ันคงทางสังคม/ความยุติธรรม   ดานบริการสังคม 
 ดานนันทนาการ    อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................  

รายละเอียด
................................................................................................ .......................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
4. อพม.ดําเนินการ 
............................................................................................................................. ............................................................................
...................................................................................................................................................................... ...................................
................................................................................................ .............................................................................................. ........... 
5. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ชื่อหนวยงาน 1).........................................................................   ชวยเหลือเร่ือง........................................................................... 
       2).........................................................................   ชวยเหลือเร่ือง............................................................................ 

      3).........................................................................   ชวยเหลือเร่ือง................................ ............................................ 
 

 
 

 
 
 

ลําดับที่ ................ / ป ................ 
วันที่.............................................. 
เวลา...........................................น. 

ลงชื่อ..................................................................  
      (..................................................................) 
   อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
            วันที่.................................................. 



๓๗

 
 
 
 

 
แบบการประสานสงตอ 

 
เรียน..........................................................................................................................................(หัวหนาหนวยงานที่ประสานสงตอ) 
 

1. ขอมูลเบื้องตนผูประสบปญหาทางสังคม 
 

 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ............................................................... สกุล.............................................. .....................  
วัน/เดือน/ป เกิด ......................./.........................../........................... อายุ.....................ป  สัญชาติ.......................................... 

เลขประจําตัวประชาชน    -  -  -  -  
 

ที่อยูที่สามารถติดตอได บานเลขท่ี................................... หมูที่.......... ซอย ............................... ถนน ..................................... 
ตําบล/แขวง............................................. อําเภอ/เขต................................................... จงัหวัด ............................................... 
การศึกษา................................................. อาชีพ............................................................. รายได .............................บาท/เดือน 

สถานภาพ     โสด       สมรสอยูดวยกัน      สมรสแยกกันอยู         หยา 

   ไมสมรสแตอยูดวยกัน  หมาย/คูสมรสเสียชีวิต  อ่ืนๆ (ระบุ).................................... 
 

 
 
 

2. หนวยงานท่ีรับการสงตอ 
 

  ชื่อหนวยงาน............................................................................................................................................................... .......................   

  ที่อยูหนวยงาน............................................................................................................ เบอรติดตอ..................................................... 
 

3. ตองการความชวยเหลือ ดังนี้ 
 ดานการศึกษา    ดานสุขภาพอนามัย     ดานที่อยูอาศัย  
 ดานอาชีพและรายได   ดานความม่ันคงทางสังคม/ความยุติธรรม   ดานบริการสังคม 
 ดานนันทนาการ    ดานอื่นๆ (ระบุ).......................................................................  

 

4. รายละเอียดสภาพปญหา/ความตองการ 
............................................................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................................. 

ลงชื่อ อพม. ................................................ ผูประสาน/สงตอ 
        (..................................................................) 
   อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
            วันที่.................................................. 

ลงชื่อเจาหนาที่.....................................................ผูรับการสงตอ  
            (..................................................................) 
ตําแหนง.................................................................................  
                 วันที่.................................................. 



๓๘

 
คูมือวิธีการปฏิบัติงาน 

หนวยงาน กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กลุมงาน กลุมสงเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือขาย   สําเนาท่ี .............. หนาที่            ของทั้งหมด....................หนา 
ภารกิจ การบริการ            งาน สงเสริมบทบาท อพม.        
หมวดงาน การชวยเหลือกลุมเปาหมาย        กระบวนการ การติดตามผลการใหการชวยเหลือ 
กิจกรรม คูมือวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามผลการใหการชวยเหลือ  วันที่……..พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
หมายเลขเอกสาร  WI - SERV-B0105 - 1                 ฉบับท่ี                              แกไขครั้งท่ี                        . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. วัตถุประสงค 
  ๑.๑ เพ่ือติดตามผลการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคมภายหลังจากการไดรับการชวยเหลือ
จาก อพม. หรือการชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
     ๑.๒ เพ่ือใหกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม สามารถอยูในสังคมได หรือเมื่อประสบปญหาสามารถไดรับการ
ชวยเหลืออยางทันทวงที 
๒. ขอบเขตของกิจกรรม 
  เปนแนวทางการติดตามผลภายหลังการใหการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม 
๓. กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
   ๓.๑ หลักสิทธิมนุษยชน โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
   ๓.๒ ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วาดวยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
       ๓.๓ กฎหมายที่ เก่ียวของ เชน พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.  ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา 
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ และแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที ่๒) 
๔. ผูรับผิดชอบ 
  ๔.๑ อพม. ในพ้ืนที่ ติดตามประเมินผล ภายหลังการชวยเหลือกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม  
โดยการเยี่ยมบาน หรือสอบถามจากผูมีสวนเกี่ยวของ และตรวจสอบ สรุปขอมูล รวมทั้งสรุปรายงานและบันทึกขอมูล 
  ๔.๒ ผูนําทองถิ่น/ทองที่ ใหขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม และอํานวยความสะดวก  
ใหกับ อพม. ในการลงพ้ืนที่หรือเย่ียมบาน เพ่ือประเมินผล ภายหลังการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม 
  ๔.๓ ประธาน/รองประธาน อพม./เจาหนาที ่สนง.พมจ./เจาหนาที่ กอส. มีสวนรวมหรือสงเสริม สนับสนุน ในการติดตามประเมินผล 
  ๔.๔ ผูอํานวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม พิจารณาและนําขอมูลมาใชในการขับเคลื่อนนโยบาย
เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานดานการพัฒนาสังคม 
๕. เครื่องมือ อุปกรณ 
  ๕.๑ แบบสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคม ๕.๕ เครื่องบันทึกภาพ  
      ๕.๒ แบบการคนหา/สํารวจกลุมเปาหมาย  ๕.๖  ปากกา 
      ๕.๓  สมุดสะสมผลงานของ อพม. (Portfolio) 
      ๕.๔  สิ่งของที่สามารถเปนประโยชนกับกลุมเปาหมาย เชน เอกสารประชาสัมพันธใหความรูดานตางๆ สิ่งของยังชีพ (ถามี) 

๓๗ 



๓๙

๖. แผนภูมิขั้นตอนการติดตามผลการใหการชวยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมความพรอม 

การประชาสัมพันธ/นัดหมาย 

เย่ียมติดตาม 

สรุปผลการติดตาม 

๑. ผานสื่อวิทยุชุมชน/หอกระจายขาว 
๒. ผูนําทองถิ่น/ทองที่ 
๓. นัดหมายกลุมเปาหมาย 

๑. แนะนําตัว 
๒. สอบถามขอมูลสภาพปญหา 
ความเปนอยู ครอบครัว  
๓. บันทึกขอมูล 
๔. รวบรวมหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
๕. บันทึกภาพ 

ความกาวหนา 

๑. ศึกษาแบบฟอรม 
๒. ขอมูลพื้นที/่กลุมเปาหมาย 
๓. ทําแผนการติดตามเย่ียมบาน 
๔. ประสานผูนําทองถิ่น/ทองที่ 
๕. แบบฟอรมการดําเนินงาน 
๖. อุปกรณบันทึกภาพ 
๗. เอกสารประชาสัมพันธ 
๘. สิ่งของยังชีพ (ถามี) 

สิ้นสุดการดําเนินงาน 
๑. สรุปรายงาน 
๒. บันทึกขอมูลในสมุด 
สะสมผลงานของ อพม. 
(Portfolio) 

๓๘ 



๔๐

๗. คําอธิบายวิธีการปฏิบัติแตละขั้นตอน ประกอบดวย 
 ๗ .๑  การเตรียมความพรอม  เปนการเตรียมตัวกอนการติดตามประเมินผล  หลังจากการใหการชวยเหลือ 
หรือสงตอกลุมเปาหมายในระยะหน่ึงกอน ซึ่งจะทําให อพม. สามารถทํางานดวยความสะดวก รวดเร็ว และราบร่ืน มีขั้นตอน 
ดังนี้ 
 ๑) ศึกษาคูมือการปฏิบัติงาน/แบบฟอรม/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพ่ือให อพม. เกิดความเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงค 
ขั้นตอน กระบวนการติดตามประเมินผลการชวยเหลือ 
 ๒ ) ศึกษาขอมูลเดิมของกลุมเป าหมายที่  อพม . และหนวยงานท่ี เกี่ยวของดําเนินการใหการชวยเหลือ  
เพ่ือเปนฐานขอมูลการติดตามประเมินผล และเปนฐานขอมูลในการวางแผนการเย่ียมบาน  
 ๓) ประสานผูนําทองถิ่น/ทองที่ โดยวาจาหรือทางโทรศัพท หรือทางส่ืออิเล็กโทรนิค ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความสะดวก 
ของ อพม. และผูนําทองถ่ิน/ทองที่ เพ่ือขอขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม รวมทั้ง ขอความรวมมือ
ใหผูนําทองถิ่น/ทองที่ รวมเยี่ยมบานหรืออํานวยความสะดวกในการเย่ียมบาน  เพ่ือติดตามประเมินผลการใหการชวยเหลือ
กลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม 
 ๔) เตรียมอุปกรณท่ีใชในการติดตามประเมินผล ภายหลังการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทาง
สังคม  เชน แบบฟอรมประเมินผล อุปกรณบันทึกภาพ ปากกา และสิ่งของท่ีสามารถเปนประโยชนกับกลุมเปาหมาย  
เชน เอกสารประชาสัมพันธใหความรู สิทธิ สวัสดิการดานตาง ๆ หรือสิ่งของยังชีพ (ถามี)  
 ๗.๒ ประชาสัมพันธหรือนัดหมาย นัดกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคมโดยตรง หรือประสานผานผูนําทองถิ่น/
ทองที่ เพ่ือแจงวัตถุประสงค กระบวนการ และขั้นตอน ในการประเมินผล ภายหลังการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมาย 
หรือผูประสบปญหาทางสังคม ซึ่งผูนําทองถิ่น/ทองที่สามารถแจงใหกลุมเปาหมายโดยตรง หรือแจงผานสื่อวิทยุชุมชน/หอประจายขาว  
 ๗.๓ การเยี่ยมติดตาม ประเมินผล ภายหลังการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม 
  ๑) แนะนําตัว พรอมกับแจงวัตถุประสงค ในการติดตาม ประเมินผล ภายหลังการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมาย 
หรือผูประสบปญหาทางสังคม 
  ๒) สรางสัมพันธภาพ พูดคุยอยางเปนกันเอง ยิ้มแยม แจมใส โดยยึดถือจรรยาบรรของ อพม. เพ่ือสอบถามขอมูลและ
ใชประกอบในการประเมินติดตามผล ภายหลังการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม 
  ๓) สัมภาษณกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม เพ่ือสอบถามสภาพความเปนอยู การดําเนินชีวิตอยูในสังคม 
ขอมูลดานสุขภาพ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และปญหาอุปสรรค  
           ๔) กรณีกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม ตองการขอรับการชวยเหลือ อพม. ดําเนินการรวบรวมเอกสาร
หลักฐานท่ีเกี่ยวของ เชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน กรณีคนพิการ ใชสําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ  
พรอมกับใหกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกฉบับ 
  ๕ ) บันทึกภาพบุคคลที่กลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม หรือภาพรวมบุคคลที่ มีสวนเก่ียวของ 
กับกลุมเปาหมาย สมาชิกในครอบครัว ผูเขารวมการติดตามประเมินผล และบันทึกสภาพท่ีอยูอาศัยทั้งบริเวณภายในและนอกบาน 
เพ่ือใชประกอบในการพิจารณาใหการชวยเหลือกลุมเปาหมายอยางเหมาะสมตอไป 
   ๗.๔ สรุปผลการติดตาม ประเมินผล ภายหลังการใหการชวยเหลือกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคมแลว อพม. 
นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ เย่ียมติดตาม มาใชประเมินวากลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม วามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หรือมีความกาวหนาหรือไม และตองใหการชวยเหลือดานใดเพ่ิมเติม เพ่ือใหกลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม
สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนปกติ      
 

๓๙ 



๔๑

 ๗.๕ สิ้นสุดการดําเนินงาน อพม. นําขอมูลที่ไดจากติดตาม ประเมินผล มาสรุปรายงาน  
 ๗.๖ บันทึกขอมูลลงในสมุดสะสมผลงานของ อพม. (Portfolio) โดยสรุปเนื้อหา รายละเอียด เกี่ยวกับการติดตาม ประเมินผล
กลุมเปาหมาย และภาพประกอบ เพ่ือรวบรวมเปนผลงาน ตอไป 
 

๘. ความเส่ียงที่ตองระวังในการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ รายการ/ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรม/วิธีการปองกัน 
๑ กลุมเป าหมายหรือผูประสบปญหา 

ทางสังคมไมยินยอมใหขอมูล  
จัดอบรม ให ค วามรู  เกี่ ย วกั บทั กษะในการสร า ง
สัมพันธภาพ การสัมภาษณ เพ่ือคนหา/สํารวจขอมูลของ
กลุมเปาหมายหรือผูประสบปญหาทางสังคม 

๒ อพม. ไมรักษาจรรยาบรรณ ตามระเบียบ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย วาดวยอาสาสมัครพัฒนา
สั งคมและความมั่ น ค งของมนุ ษ ย  
พ.ศ. ๒๕๕๗ เชน ไมรักษาความลับของ
กลุมเปาหมาย ทํางานโดยลดทอนศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของกลุมเปาหมาย 
 

 กอส. จัดใหมีการอบรม สรางความเขาใจใหกับ อพม. 
เกี่ยวกับการรักษาจรรยาบรรณของ อพม. ตามระเบียบ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
วาด วยอาสาส มัครพัฒนาสังคมและความมั่ นคง 
ของมนุษย พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๓๘ 
 

๓ การบันทึกภาพและนําภาพกลุมเปาหมาย
หรือผูประสบปญหาทางสังคม ไปเผยแพร 
หรือประชาสัมพันธ  

กอส. จัดอบรม สรางความเขาใจใหกับ อพม. เกี่ยวกับ
การบันทึกภาพ เพ่ือใชประกอบในการใหการชวยเหลือ 
เทานั้น และไมนําไปเผยแพรเพื่อการอ่ืน  
 

 

๙. แนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติการณของความเส่ียงตามขอ ๘ เกิดขึ้น 
 

ลําดับ ประเด็นอุบัติการณของความเส่ียง วิธีการแกปญหา/เยียวยา/ควบคุม 
๑ กลุมเปาหมายไมยินยอมในการใหขอมูล  ยุติการสัมภาษณหรือเย่ียมบานทันที  และปรึกษา

ผูเกี่ยวของ เชน ผูนําทองถ่ิน/ทองที่ เพ่ือใหทราบถึง
ส า เห ตุ ก า ร ไม ให ข อ มู ล ข อ งก ลุ ม เป าห ม าย กั บ 
ผูนําทองถิ่น/ทองที่ และวางแผนการสํารวจ/คนหา 
ครั้งตอไป 

๒ อพม. สํารวจ/คนหา กลุมเปาหมายหรือ
ผูประสบปญหาทางสังคม โดยละเมิด
จรรยาบรรณของ อพม. เชน ไมรักษา
ความลับ  

ประธาน/รองประธาน  อพม . ตั ก เตื อน  และกํ าชั บ 
ให อพม. ปฏิบัติงานโดยยึดถือจรรยาบรรณของ อพม. 
ดวยความเครงครัด 

๓ มีการนําขอมูลภาพถายกลุมเปาหมาย 
ไปเผยแพร ในทางท่ีไมเหมาะสม   
 

แจงให อพม. หรือผูที่เกี่ยวของระงับการเผยแพรทันที 

 

๔๐ 



๔๒

๑๐. ผูจัดทํา 
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นางสาวพนิดา    สาระคง นักพัฒนาสังคม  
นางสาวภัทรภร  ผลฉัตร นักวิชาการคอมพิวเตอร  
นางสาวอลิษา    ปรีดาศักดิ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
นางมนธิรา ธาราเวชรักษ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ  
นางณัฐชา ทาวรมย หัวหนากลุมสงเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือขาย  

 

๑๑. ผูรับรอง 
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายอําพร  ณ นิโรจน ผูอํานวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม  
นายธีรพงษ  ศรีสุคนธ  รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
นายพุฒิพัฒน      เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

 

๑๒. บันทึกการเปลี่ยนแปลง /บันทึกอ่ืน ๆ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
 

๑๓. ภาคผนวก 
  ภาคผนวก  แบบรายงานการผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๑ 



๔๓

 
 

 
 

แบบรายงานผลการดําเนินงาน 
 

เรียน.................................................................................................................................................................................... 
(ผูอํานวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ประธาน อพม. ระดับตําบล/อําเภอ/จังหวัด) 
 
1. อพม. ไดดําเนินการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย โดย  

 คนหา/สํารวจกลุมเปาหมาย   การคัดกรองกลุมเปาหมาย   การชวยเหลือเบ้ืองตน 

   การประสานสงตอ     การติดตามประเมินผล/รายงานผล 
 

2. ขอมูลเบื้องตนผูประสบปญหาทางสังคม 
 

 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ............................................................... สกุล...................................................................  
วัน/เดือน/ป เกิด ......................./.........................../........................... อายุ.....................ป สัญชาติ........ .................................. 

เลขประจําตัวประชาชน    -  -  -  -  

ที่อยูที่สามารถติดตอได บานเลขที่................................ หมูที่.......... ซอย .................................. ถนน .......................... ........... 
ตําบล/แขวง................................................. อําเภอ/เขต.................................... ................. จังหวัด ......................................... 
การศึกษา..................................................... อาชีพ............ .............................................. รายได ............................บาท/เดือน 

สถานภาพ     โสด       สมรสอยูดวยกัน      สมรสแยกกันอยู         หยา 

   ไมสมรสแตอยูดวยกัน  หมาย/คูสมรสเสียชีวิต  อ่ืนๆ (ระบุ).................................... 
3. สภาพปญหา/ความตองการ  

 

 ดานการศึกษา     ดานสุขภาพอนามัย      ดานที่อยูอาศัย   
 ดานอาชีพและรายได   ดานความมั่นคงทางสังคม/ความยุติธรรม   ดานบริการสังคม 
 ดานนันทนาการ    อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................  

รายละเอียด
................................................................................................ .......................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
4. อพม.ดําเนินการ 
............................................................................................................................. ............................................................................
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ลําดับที่ ................ / ป ................ 
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เวลา...........................................น. 

ลงชื่อ..................................................................  
      (..................................................................) 
   อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
            วันที่.................................................. 
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