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มาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคม 
และการสังคมสงเคราะหข้ันพื้นฐานแกกลุมเปาหมาย (สตรี) 

ตามอํานาจหนาที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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สภาพปญหาและความตองการ บริการในรูปแบบสถาบันรัฐ บริการในครอบครัวและ
ชุมชน 

1. การชวยเหลอืดานที่พักอาศัย
และการอุปการะดูแล 
- สตรีท่ีไมมีท่ีอยูอาศัยและ

ตองการการดูแล 
 
2. การชวยเหลอืทางเศรษฐกิจ 
 
3. การคุมครองสวสัดิภาพ 

- สตรีกระทําผิดตาม พ.ร.บ. 
ปองกันและปราบปรามการ
คาประเวณี พ.ศ. 2539 

 
 
4. การสงเสริมและพัฒนา 

- สตรีท่ีตองการฝกอาชีพและ 
มีงานทํา 

1. การรับคนไรท่ีพึ่งเขา           
สถานสงเคราะห 

 
 
 

- 
 
1. การเขารับการคุมครองใน 

สถานแรกรับ 
2. การเขารับการคุมครองใน 

สถานคุมครองและพัฒนา
อาชีพ 

 
1. การเขารับการฝกอาชีพใน 

ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพ 
 

- 
 
 
 
 
- 

 
1. การคุมครองสวสัดิภาพแก

หญิงและเด็กที่ตกเปน
เหยื่อการคามนษุย 

 
 
 
1. การฝกอาชีพตามโครงการ

สรางชีวิตใหมใหสตรี
ชนบท 

 

1. การรับคนไรที่พึ่งเขาสถานสงเคราะห 
  1.1 วัตถุประสงค  
  ใหการสงเคราะห คุมครอง และพัฒนาคนไรท่ีพึ่งท้ังหญิง และชายในสถานสงเคราะหตาม
ความเหมาะสม  
 1.2  คุณสมบัติของผูใชบริการ 
   คนเรรอน ขอทาน ไรท่ีพึ่ง ไมมีผูอุปการะและไมมีท่ีอยูอาศัยท้ังหญิงและชาย 
 1.3 สถานที่ใหบริการ 

1) สถานแรกรับคนไรท่ีพึ่ง 2 แหง 
2) สถานสงเคราะหคนไรท่ีพึ่ง 9 แหง 
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 1.4  เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการขอรับบริการ 
   บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานพรอมสําเนา (ถามี) 
 1.5 ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา 

1) กรณีเรงดวน (1 – 2 วันทําการ) 
(1) รับเรื่อง / สอบขอเท็จจริงเบื้องตน 
(2) ตรวจสอบประวัติ / ทรัพยสินและสงเขาสถานแรกรับ 

  2) กรณีทั่วไป ( 12 วันทําการ) 
   (1) รับเรื่อง / ตรวจสอบหลักฐาน 
   (2) เยี่ยมบาน / ประสานหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของ 
   (3) แจงหนวยงานทราบ 
   (4) รับเขาสถานสงเคราะห 
 1.6 สิทธิประโยชน 
  1) ระหวางรับการสงเคราะหมีการจัดสวัสดิการตางๆ ใหตามความเหมาะสม ดังนี้ 

- บริการดานปจจัย 4 
- บริการดานการรักษาพยาบาลและอนามัย 
- บริการดานสังคมสงเคราะห และจิตวิทยา 
- บริการดานนันทนาการ/ศาสนา/คุณธรรมและจริยธรรม 
- บริการดานการฝกอาชีพ และจัดหางาน 
- การบําบัดฟนฟูสภาพรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม 

  2) สงกลับภูมิลาํเนาเดิม 
  3) การใหความชวยเหลือตามความเหมาะสมและสภาพปญหาของผูรับบริการแตละราย 

2. การเขารับการคุมครองในสถานแรกรับ 
 2.1 วัตถุประสงค 
  เพื่อรับผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพไวเปนการชั่วคราว เพื่อพิจารณาวิธีการ
คุมครองและพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมสําหรับแตละบุคคล 
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 2.2 คุณสมบัติของผูใชบริการ 
  1) หญิงและเด็กที่อายุไมเกิน 18 ป ท่ีตองเขารับการคุมครอง ตาม พ.ร.บ. ปองกัน และ

ปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 หรือหญิงและเด็กที่มีอายุเกิน 18 ป ท่ีสมัครใจ
เขารับการคุมครอง 

  2) หญิงและเด็กที่ประสบปญหาทางสังคมทุกประเภท 
  3) หญิงและเด็กทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย 
 2.3 สถานที่ใหบริการ 
  1) สถานแรกรับ / สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 4 แหง 
 2.4 เอกสาร / หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 
  1) หนังสือสงตัว (ถามี) 
  2) บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานพรอมสําเนา (ถามี) 
 2.5 ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (180 วันทําการ) 
  1) รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสารและสอบประวัติ 
  2) รับตัว และใหการคุมครองในสถานแรกรับ 
 2.6 สิทธิประโยชน 
  1) ระหวางรับการสงเคราะหมีการจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหตามความเหมาะสม ดังนี้ 

- บริการดานปจจัย 4 
- บริการดานการรักษาพยาบาลและอนามัย 
- บริการดานสังคมสงเคราะหและจิตวิทยา 
- บริการดานนันทนาการ /ศาสนา / คุณธรรม และจริยธรรม 
- บริการแนะแนวพัฒนาความคิด บุคลิกภาพ การศึกษา และอาชีพ 
- บริการปรับสภาพและฟนฟูทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม 

  2) สงกลับภูมิลําเนาเดิม 
  3) การใหความชวยเหลือตามความเหมาะสมและสภาพปญหาของผูรับบรกิารแตละราย 

3.  การเขารับการคุมครองในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 
 3.1 วัตถุประสงค  
  ใหการคุมครองสวัสดิภาพ และบําบัดฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจพัฒนาคุณภาพชีวิต 
พัฒนาอาชีพเพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถคืนสูครอบครัว และสังคมได 
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 3.2 คุณสมบัติของผูใชบริการ 
  1) หญิงและเด็กที่อายุไมเกิน 18 ป ท่ีตองเขารับการคุมครองตาม พ.ร.บ. ปองกันและ

ปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 หรือหญิงและเด็กที่มีอายุเกิน 18 ป ท่ีสมัครใจ
เขารับการคุมครอง 

  2) หญิงและเด็กที่ประสบปญหาทางสังคมทุกประเภท 
  3) หญิงและเด็กทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย 
 3.3 สถานที่ใหบริการ 
  1) สถานแรกรับ / สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 4 แหง 
 3.4 เอกสาร / หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 
  1) บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานพรอมสําเนา  
  2) ประวัติผูเขารับการคุมครอง 
 3.5 ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (730 วันทําการ) 
  1) รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสารและสอบประวัติ 
  2) รับตัวและใหการคุมครองและพัฒนาอาชีพในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 
 3.6 สิทธิประโยชน 
  1) ระหวางรับการสงเคราะหมีการจัดสวัสดิการตางๆ ใหตามความเหมาะสม ดังนี้ 

- บริการดานปจจัย 4 
- บริการดานรักษาพยาบาลและอนามัย 
- บริการดานสังคมสงเคราะห และจิตวิทยา 
- บริการดานนันทนาการ / ศาสนา / คุณธรรม และจริยธรรม 
- บริการฝกอบรมอาชีพสาขาตาง ๆ ตามความตองการของตลาดแรงงาน 
- บริการปรับสภาพและฟนฟูทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม 
- บริการดานการศึกษาสายสามัญ  การศึกษาภาคบังคับ  และการศึกษา                

นอกโรงเรียน 
- การใหความชวยเหลือในระยะใกลพนอุปการะ, จัดหางาน, ติดตอญาติ, 

บริการใหกูยืมเงินทุนและติดตามผล 
  2) สงกลับภูมิลําเนาเดิม 
  3) การใหความชวยเหลือตามความเหมาะสมและสภาพปญหาของผูรับบริการแตละราย 
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4.  การเขารับการฝกอาชีพในศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรี 
 4.1 วัตถุประสงค  

1) เพื่อใหการฝกอบรมวิชาชีพแกสตรีและเยาวสตรีท่ีครอบครัวมีฐานะยากจน           
ขาดโอกาสทางการศึกษา 

2) ปองกันมิใหเยาวสตรีถูกลอลวงไปในทางเสื่อมเสียศีลธรรมหรือไปประกอบอาชีพ 
อันไมพึงประสงค 

3) เพื่อสงเสริมใหมีรายได สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดตามอัตภาพ 
 4.2 คุณสมบัติของผูใชบริการ  

1) สตรีอายุ 14 ปข้ึนไป 
2) มีพื้นฐานความรูตามที่ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพกําหนด 

 4.3 สถานที่ใหบริการ 
  1) ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรี 8 แหง 
 4.4 เอกสาร / หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 
  1) บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบานพรอมสําเนา (ถามี) 
  2) ในแสดงวุฒิการศึกษา 
  3) รูปถาย 1 นิ้ว 2 ใบ 
 4.5 ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (7 – 8 เดือน) 
  1) รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสารพิจารณาคุณสมบัติและนัดรายงานตัว 
  2) ดําเนินการฝกอบรมอาชีพทฤษฎีและปฏิบัติ 
  3) ประสานจัดหางาน 
 4.6 สิทธิประโยชน 
  1) ระหวางรับการฝกอาชีพมีการจัดสวัสดิการตางๆ ใหตามความเหมาะสม ดังนี้ 

- บริการดานปจจัย 4 
- บริการดานการรักษาพยาบาล และอนามัย 
- บริการดานสังคมสงเคราะห และจิตวิทยา 
- บริการดานนันทนาการ / ศาสนา / คุณธรรม และจริยธรรม 
- บริการฝกอาชีพ และจัดหางาน 
- จัดใหมีการเรียนการสอนระบบการศึกษานอกโรงเรียน 
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  2) สงกลับภูมิลําเนาเดิม 
  3) การใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม และสภาพปญหาของผูรับบริการแตละราย 

5.  การฝกอาชีพตามโครงการสรางชีวิตใหมใหสตรีในชนบท 
 5.1 วัตถุประสงค  

1) เพื่อฝกอบรมทักษะอาชีพแกสตรี และประชาชนกลุมเปาหมาย 
2) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปาหมาย ครอบครัวและชุมชน 
3) สงเสริมใหสตรีมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพ และใหมีคานิยมในการประกอบ

อาชีพท่ีถูกตองเหมาะสม 
4) สงเสริมการประกอบอาชีพแกสตรี และประชาชนทั่วไปที่สําเร็จการฝกอบรมแลว 

 5.2 คุณสมบัติของผูใชบริการ 
1) เยาวสตรีในชุมชนที่ไมมีโอกาสศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนขาดโอกาสในการเลือก

ประกอบอาชีพ มีฐานะยากจน มีภาระตองเลี้ยงดูครอบครัว และอาจถูกลอลวงไป
ประกอบอาชีพไมเหมาะสม 

2) สตรีท่ีเดินทางออกจากชุมชนเพื่อไปประกอบอาชีพท่ีไมเหมาะสมเดินทางกลับ
ภูมิลําเนาเพื่อประกอบอาชีพใหม 

3) สตรีในภาคเกษตรที่วางงาน 
4) สตรีท่ีเดินทางกลับภูมิลําเนาเนื่องจากถูกเลิกจาง วางงาน 
5) ประชาชนทั่วไปที่มีรายไดนอย ฐานะยากจน และประสบปญหาความเดือดรอน 

 5.3 สถานที่ใหบริการ 
1) สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12 
2) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดทุกจังหวัด 
3) นิคมสรางตนเอง 43 แหง 
4) ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา 14 แหง 
5) สถานสงเคราะหเด็กออน / สถานสงเคราะหเด็ก / สถานแรกรับเด็ก / สถานคุมครอง

สวัสดิภาพเด็ก / ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพเด็ก และบานพักเด็ก และครอบครัว
ทุกแหง 

6) สถานแรกรับ / สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ และศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรี
ทุกแหง 
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 5.4 เอกสาร / หลักฐาน ประกอบการขอรับบริการ 
1) บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานพรอมสําเนา 
2) วุฒิการศึกษา 

 5.5 ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (329 วันทําการ) 
1) รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติ 
2) ขออนุมัติและแจงผลการอนุมัติ 
3) ดําเนินการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 
4) รวมกลุมประกอบอาชีพหลังสําเร็จการฝกอบรม 

 5.6 สิทธิประโยชน 
1) ใหการฝกอบรมระยะสั้นหลักสูตร 88 วัน 
2) ใหการชวยเหลือเปนเงินเบี้ยเลี้ยงเพื่อเปนคายังชีพระหวางการฝกอบรมและไดรับ

เงินสงเคราะหครอบครัวตามความเหมาะสม หลังจากสําเร็จการฝกอบรมจะ
สงเสริมการรวมกลุมประกอบอาชีพ 


