
กระบวนงานการ
ให้บริการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



กระบวนการคุ้มครองคนไรท้ี่พึ่งศปข./ศคพ.

พนักงานเจ้าหน้าที่
1300
พมจ.
ต ารวจ

โรงพยาบาล
อปท./กทม.

มูลนิธิสาธารณ
กุศล

พลเมืองดี
ฯลฯ

คนไร้ที่พึ่ง

Walk in
ม.19

- รับแจ้ง/พบเห็น (ม.20)
- รับตัวตาม ม.22

กระบวนการแรกรับ 
(ระยะเวลา 7 วัน)

ตรวจเอกสาร/ตรวจร่างกาย/ท าบัญชีทรัพย์สิน/
ถ่ายภาพ/สอบข้อเท็จจริง/ท าทะเบียนประวัติ

กระบวนการคัด
กรอง

บุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะให้การคุ้มครอง

พก. /ผส. /ดย. /สค. /
ฯลฯ

ต่างด้าว

ต ารวจ

ตม.

คนไร้ที่พ่ึง

กระบวนการคุ้มครอง 
(ระยะเวลา 15 วัน)

1.ช่วยเหลือเบื้องต้น
ตรวจร่างกาย/จิต/ด าเนินการทาง
ทะเบียนราษฎร์/สิทธิสวัสดิการ

2.ประเมินวางแผนรายกรณี
ประเมินศักยภาพ/ท าแผน IRP

3.พัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกาย/จิต/

สังคม/ส่งเสริมอาชีพ

4.ติดตาม/เตรียมความพร้อม

เยี่ยมบ้าน/ประสานเครือข่ายติดตาม

กระบวนการประสานส่งต่อ

กระบวนการติดตามและประเมินผล

สถานประกอบการ ครอบครัว ชุมชนสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

กรณีเจ็บป่วยวิกฤติ
ประสานส่งต่อ รพ.

ข้อมูล : กองคุ้มครองสวัสดภิาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (กคส.)



กระบวนงานศูนย์คุม้ครองคนไร้ที่พึ่ง

รับเข้า คัดกรอง คุ้มครอง ส่งต่อ

o ได้รับแจ้งเหตุและไปรับตัว
o มีผู้น าส่ง
o กลุ่มเป้าหมายขอรับบริการ

ด้วยตนเอง
***************************
ตรวจเอกสาร เช่น ใบแจ้งความ

หลักฐานส าคัญอ่ืนๆ
ตรวจร่างกาย

ท าบัญชีทรัพย์สิน
ถ่ายภาพ

ท าทะเบียนประวัติ

o สืบเสาะข้อเท็จจริง
o ประเมินสภาพ ปัญหา/ความ

ต้องการ
o ตรวจสุขภาพและคัดกรอง

คุณลักษณะ
***************************

จัดท าเอกสารการคัดกรอง โดยเฉพาะ
กรณีกลุ่มเป้าหมายที่มีกฎหมายเฉพาะ
คุ้มครอง เพ่ือท าหนังสือถึงหน่วยงาน
ที่มีกฎหมายคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย

นั้นๆ 
ประเมินสภาพปัญหา ความต้องการ

และบันทึกลงในแฟ้มประวัติ

o จัดบริการปัจจัยส่ี(ไม่เกิน 15 
วัน)
o พัฒนาศักยภาพ
o บริการด้านการคุ้มครองอื่นๆ

***************************
เข้าพักในสถานท่ีที่ศูนย์ฯจัดไว้ 

โดยแยกชาย/หญิง เป็นสัดส่วน หรือ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

เพ่ือฝากผู้ใช้บริการ 
ให้ความรู้ด้านสิทธิสวัสดิการ 

จัดกิจกรรมฝึกทักษะ 
กิจวัตรประจ าวัน อาชีพ 

และการเสริมสร้างสุขภาวะ

o มาตรา 19 สมัครใจเข้ารับบริการ
ในสถานฯ.

o มาตรา 20/22 เจ้าหน้าท่ีเห็นเหตุ
จ าเป็นใหค้นไร้ท่ีพึ่งเข้ารับบริการใน
สถานฯ โดยความยินยอม

o มาตรา 23 ส่งหน่วยงานตาม
กฎหมายเฉพาะ

o ติดตามญาติและครอบครัว
***************************

การเยี่ยมบ้าน/การติดตามครอบครัว/
การเตรียมความพร้อมก่อนส่งต่อ/ จัดท า

หรือเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆให้
สมบูรณ์/ ประสานงานเพื่อส่งต่อ

สถานที่ในการประสานส่งต่อ

ครอบครั
วชุมชน

เหยื่อค้า
มนุษย์
น าส่ง 

สถานคุ้มครอง
ผู้ประสบปัญหา
การค้ามนุษย์

พิการทางจิต
น าส่ง 

บ้านกึ่งวิถี
ชาย/หญิง

เด็ก
น าส่ง 

บ้านพักเด็กฯ/
สถานสงเคราะห์

เด็ก

พิการ
น าส่ง 
สถาน

สงเคราะห์
คนพิการ

ผู้สูงอายุ
น าส่ง 
สถาน

สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ

สตรี
น าส่ง 
สถาน

คุ้มครอง
สตรี

สถาน
คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง

ติดตามรายเดือน/ 3เดือน/ 
รายไตรมาส/ รายปี

การติดตาม

กลุ่มเป้าหมาย
คนไร้ที่พึ่ง / คนขอทาน

ข้อมูล : กองคุ้มครองสวัสดภิาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (กคส.)



กระบวนงานของสถานคุ้มครองคนไรท้ี่พึ่ง

สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 11 แห่ง
กลุ่มเป้าหมาย
คนไร้ที่พึ่ง / คน

ขอทาน 

พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
พ.ศ.2557

(มาตรา 19/20/22)

พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
(มาตรา 15)

พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551
(มาตรา 40)

ส่งตัว

1.กระบวนการแรกรับ/คัดกรอง
คัดกรอง/ตรวจเอกสาร/ตรวจร่างกาย/ท าบัญชีทรัพย์สิน/ถ่ายภาพ/ท าทะเบียน

ประวัติ

2.กระบวนการประเมินวางแผนให้ความช่วยเหลือ
ประเมินศักยภาพ/ท าแผน IRP โดยทีมสหวิชาชีพ

3.กระบวนการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ปัจจัยสี่/ พัฒนาศักยภาพ/ส่งเสริมอาชพี/ให้ค าปรึกษาแนะน า/ชว่ยเหลือ

ในการด ารงชีวิต/ ด้านกฎหมายสถานะทางทะเบยีน/ พิทักษ์สิทธิ

4.กระบวนการประสานสง่ต่อ
การเยี่ยมบ้าน/การติดตามครอบครัว/การเตรียมความพร้อมก่อน

ส่งต่อ

5.กระบวนการติดตามและประเมนิผล
การติดตามผลภายหลังการประสานสง่ต่อ/ด าเนินการเชิงเฝ้าระวัง/

ป้องกัน

• เอกสารน าส่ง
• บัตรประชาชน/ทะเบียน
บ้าน
• หนังสือยินยอมเข้ารับ
บริการ
• เอกสารประวัติ
• เอกสารหลักฐานอื่นๆ• ตรวจสุขภาพกาย/จิต
• สืบเสาะข้อมูลเชิงลึก
• ประเมินกาย จิต สังคม

•ฟื้นฟ/ูพัฒนาตามโครงการ
ธัญบุรีโมเดล
• ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
กาย/จิต/สังคม/การศึกษา/
อาชีพ
• สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
เครือข่าย
• ส่งกลับครอบครัว
• ส่งต่อสถานประกอบการ
• ส่งต่อไปยังศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะชีวิต
• ส่งเข้าโครงการบ้านน้อยใน
นิคม
• ติดตามและประเมินผลราย
เดือน /รายไตรมาส /รายปี 

ข้อมูล : กองคุ้มครองสวัสดภิาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (กคส.)



กระบวนงานคุ้มครองผู้ท าการขอทาน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 11 

แห่ง
กระบวนการคัดกรอง

คัดกรอง/ตรวจเอกสาร/ตรวจร่างกาย/ท าบัญชีทรัพย์สิน/
ถ่ายภาพ/ท าทะเบียนประวัติ

กรณีผู้ท าการขอทานที่มีครอบครัว
และเป็นการกระท าครั้งแรก 

ท าความตกลงกับ
ครอบครัว

ครอบครัว ชุมชนสถาน
ประกอบการ

กรณีผู้ท าการขอทานที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ไม่มีครอบครัวเลี้ยงดู 
และอยู่ในภาวะยากล าบาก ให้เข้ารับการคุ้มครอง (ม.16)

กระบวนการแรกรับตรวจเอกสาร เช่น ใบแจ้งความ ภาพถ่ายขณะกระท าความผิดตาม ม. 
13

หลักฐานอื่น/ตรวจร่างกาย/ท าบัญชีทรัพย์สิน/ถ่ายภาพ/ท าทะเบียน
ประวัติ

กระบวนการประเมินวางแผนให้ความช่วยเหลือ
ประเมินศักยภาพ/ท าแผน IRP โดยทีมสหวิชาชีพ

กระบวนการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ปัจจัยสี่/ พัฒนาศักยภาพ/ส่งเสริมอาชีพ/ให้ค าปรึกษาแนะน า/

ช่วยเหลือ
ในการด ารงชีวิต/ พิทักษ์สิทธ/ิ การด าเนินการทางทะเบียนราษฎร

กระบวนการประสานสง่ตอ่
การเยี่ยมบ้าน/การติดตามครอบครัว/การเตรียมความพร้อมก่อน

ส่งต่อ

การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กระบวนการติดตามและประเมินผล
ติดตามราย 3 เดือน/ รายไตรมาส/ รายปี

กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระยะเวลา 3 เดือน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ชีวิต

ศูนย์คนไร้บ้าน

กรณีมาเป็นคูก่บั
เด็ก

ให้ตรวจสอบสาร
พนัธุกรรม 

(DNA) เพือ่
พสิจูน์

ความสัมพนัธ์
เสียกอ่นระหวา่ง
ด าเนินการให้
ส่งไปยงัสถานที่
พกัพงิชัว่คราว
ตามประกาศของ

กระทรวง
- หากเป็นคนต่าง
ด้าวให้ส่งตวัไปยงั
ก อ ง บั ง คั บ ก า ร
ตรวจคนเขา้เมอืง

- หากพบเห็นว่า
เป็นเหยื่อการค้า
มนุษย์ให้ส่งกอง
บงัคบัการป้องกนั
และปราบปราม
การค้ามนุษย์

- ก ร ณี ที่ เ ป็ น
กลุ่ม เ ป้าหมายที่
ต้ อ งด า เนิ นการ
ต า ม ก ฎ ห ม า ย
เฉพาะให้ประสาน
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
(ม.15)

ข้อมูล : กองคุ้มครองสวัสดภิาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (กคส.)



ภารกิจศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ภารกิจบ้านน้อยในนิคม

สถานคุ้มครองคนไร้ท่ี
พึ่ง

คนไร้ที่พ่ึง ประเภทช่วยเหลือตนเอง
ได้ 

มีความพร้อมกลับคืนสู่สังคม

ส่งต่อ ส่งต่อศูนย์ส่งเสริมฯ 3 แห่ง บ้านน้อยในนิคม 5 แห่ง

คัดกรอง/ประเมิน

กระบวนการแรกรับ
ตรวจร่างกาย/ตรวจเอกสารประวตัิ/ท าแฟ้ม

ประวัต/ิ
ท าบัญชีทรัพย์สิน/จัดเข้าที่พักอยูร่่วมกนั

กระบวนการประเมินวางแผน

วางแผนพัฒนาทักษะชีวิต/ทักษะอาชีพ

กระบวนการแรกรับ
ตรวจร่างกาย/ตรวจเอกสาร/ท าแฟ้ม

ประวัติ/
ท าบัญชีทรัพย์สิน/จัดเข้าท่ีพักหลงัละ 1 

คน

สถาน
ประกอบการ

ครอบครัว ชุมชน

กระบวนการติดตามประเมินผล

ประเมินรายเดือน/ รายไตรมาส/ รายปี

A- B+ A    A+

กระบวนการพัฒนา

พัฒนาทักษะชีวิต: เน้นการฝึกวินัยในการอยู่
ร่วมกัน

พัฒนาทักษะอาชีพ: วิชาชีพเฉพาะมุ่งสู่ความ
ช านาญเฉพาะทางเพื่อเข้าสู่สถานประกอบการ

กระบวนการพัฒนา

พัฒนาทักษะชีวิต: เน้นการใช้ชีวิตอิสระ 
ฝึกทักษะการออกไปอยู่ด้วยตนเอง

พัฒนาทักษะอาชีพ: เน้นอาชีพพ้ืนฐานที่
สามารถออกไปท าเองได้ในครอบครวั

ข้อมูล : กองคุ้มครองสวัสดภิาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
(กคส.)



กระบวนงานของสถานคุ้มครองคนไรท้ี่พึ่ง

พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557

พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

พ.ร.บ.สขุภาพจติ พ.ศ.2551

มาตรา 19/20/22

มาตรา 15

มาตรา 40
ส่ง

ตัว

สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 11 แห่ง

กระบวนการแรกรบั/คัดกรอง
คัดกรอง/ตรวจเอกสาร/ตรวจร่างกาย/ท าบัญชีทรัพย์สิน/ถ่ายภาพ/ท าทะเบียนประวัติ

กลุม่เป้าหมาย
คนไร้ท่ีพึ่ง
คนขอทาน 

กระบวนการประเมนิวางแผนให้ความช่วยเหลือ
ประเมินศักยภาพ/ท าแผน IRP โดยทีมสหวิชาชีพ

กระบวนการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ปัจจยัสี่/ พัฒนาศักยภาพ/ส่งเสริมอาชีพ/ให้ค าปรึกษาแนะน า/ช่วยเหลือ

ในการด ารงชีวิต/ ด้านกฎหมายสถานะทางทะเบยีน/ พทิักษ์สิทธิ

กระบวนการประสานส่งตอ่
การเยี่ยมบ้าน/การติดตามครอบครัว/การเตรียมความพร้อมก่อนส่งต่อ

กระบวนการตดิตามและประเมินผล
การตดิตามผลภายหลังการประสานส่งต่อ/ด าเนินการเชิงเฝูาระวัง/ปูองกัน

• เอกสารน าส่ง
• บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
• หนังสือยินยอมเขา้รับบริการ
• เอกสารประวัติ
• เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ

• ตรวจสุขภาพกาย/จติ
• สืบเสาะข้อมูลเชิงลึก
• ประเมินกาย จติ สังคม

•ฟ้ืนฟู/พัฒนาตามโครงการ
ธัญบุรีโมเดล
• ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
กาย/จิต/สังคม/การศึกษา/อาชีพ
• สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
เครือข่าย

• ส่งกลับครอบครัว
• ส่งต่อสถานประกอบการ
• ส่งต่อไปยังศูนยส์่งเสริมและ
พัฒนาทักษะชีวิต
• ส่งเข้าโครงการบา้นน้อยในนิคม

• ติดตามและประเมินผลราย
เดือน /รายไตรมาส /รายปี 

1

2

3

4

5



ชุมชน

กระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง

คนไร้ที่พึ่ง

Walk in
ม.19

ศปข./ศคพ.

พนักงานเจ้าหนา้ที่
1300
พมจ.
ต ารวจ

โรงพยาบาล
อปท./กทม.

มูลนิธิสาธารณกุศล
พลเมืองดี

ฯลฯ

7 
วัน

- รับแจ้ง/พบเห็น (ม.20)
- รับตัวตาม ม.22

พก.
ผส.
ดย.
สค.
ฯลฯ

กระบวนการแรกรับ
ตรวจเอกสาร/ตรวจร่างกาย/ท าบัญชีทรัพย์สิน/
ถ่ายภาพ/สอบข้อเท็จจริง/ท าทะเบียนประวัติ

โรงพยาบาลกรณีเจ็บปุวยวิกฤติ

กระบวนการคัดกรองบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
ให้การคุ้มครอง ต่างด้าว

คนไร้ที่พึ่ง

ส่งต่อ ต ารวจ

คุ้มครอง
พมจ./พส./รพ.กาย/

รพ.จิตเวช/รพ.สต./อปท./กทม./
กศน./อาชีวะศึกษา/จัดหางาน

ช่วยเหลือเบื้องต้น

ตรวจร่างกาย/จิต/ด าเนินการทาง
ทะเบียนราษฎร์/สิทธิสวัสดิการ

ประเมินวางแผนรายกรณี

ประเมินศักยภาพ/ท าแผน IRP

พัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกาย/จิต/
สังคม/ส่งเสริมอาชีพ

ติดตาม/เตรียมความพร้อม

เยี่ยมบ้าน/ประสานเครือข่ายติดตาม

ประสานส่งต่อ

ติดตามประเมินผล

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งครอบครัว

สถานประกอบการ

กระบวนการแรกรับ
กระบวนการประเมิน/วางแผน

กระบวนการคุ้มครอง
กระบวนการประสานส่งต่อ

กระบวนการติดตามประเมินผล

15
 ว

ัน

อพม./ศสช./อปท./กทม./NGOs

จัดหางาน

ตม.



กระบวนงานคุ้มครองผูท้ าการขอทาน

กระบวนการแรกรบั
ตรวจเอกสาร เชน่ ใบแจ้งความ ภาพถา่ยขณะกระท าความผิดตามมาตรา 13

หลักฐานส าคัญอื่น/ตรวจร่างกาย/ท าบญัชีทรัพย์สิน/ถา่ยภาพ/ท าทะเบยีนประวัติ

กระบวนการประเมนิวางแผนให้ความช่วยเหลือ
ประเมินศักยภาพ/ท าแผน IRP โดยทีมสหวิชาชีพ

กระบวนการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ปัจจยัสี่/ พัฒนาศักยภาพ/ส่งเสริมอาชีพ/ให้ค าปรึกษาแนะน า/ช่วยเหลือ

ในการด ารงชีวิต/ พิทกัษ์สิทธิ/ การด าเนินการทางทะเบียนราษฎร

กระบวนการประสานส่งตอ่
การเยี่ยมบ้าน/การติดตามครอบครัว/การเตรียมความพร้อมก่อนส่งต่อ

กรณีมาเป็นคู่กับ
เด็กให้ตรวจสอบ
สารพันธุกรรม 
(DNA) เพื่อพิสูจน์

ความสัมพันธ์
เสียก่อนระหว่าง

ด าเนินการให้ส่งไป
ยังสถานที่พักพิง

ช่ัวคราวตาม
ประกาศของ
กระทรวง

- หากเป็นคนต่างด้าวให้ส่งตัว
ไปยังกองบังคับการตรวจคน
เข้าเมือง

- หากพบเห็นว่า เป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์ให้ส่งกองบังคับ
การป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์

- กรณีที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องด าเนินการตามกฎหมาย
เฉพาะให้ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (ม.15)

กรณีผู้ท าการขอทานท่ีไม่สามารถประกอบ
อาชีพได้ ไม่มีครอบครัวเลี้ยงดู 
และอยู่ในภาวะยากล าบาก 

ให้เข้ารับการคุ้มครอง (ม.16)

กรณีผู้ท าการขอทาน
ที่มีครอบครัว

และเป็นการกระท าครั้งแรก 

สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 11 แห่ง

การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กระบวนการคัดกรอง
คัดกรอง/ตรวจเอกสาร/ตรวจร่างกาย/ท าบัญชีทรัพย์สิน/ถ่ายภาพ/ท าทะเบียนประวัติ

กระบวนการตดิตามและประเมินผล
ติดตามราย 3 เดือน/ รายไตรมาส/ รายปี

ครอบครัว ชุมชนสถานประกอบการ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท าความตกลง
กับครอบครัว

ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะชีวิต ศูนย์คนไร้บา้น

กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระยะเวลา 3 เดือน



กระบวนงานศูนยค์ุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

กลุม่เป้าหมาย
คนไร้ที่พึ่ง ผู้ท าการขอทาน

รับ
เข

้า
คัด

กร
อง

ส่ง
ต่อ

คุ้ม
คร

อง

• ได้รับแจ้งเหตุและไปรับตัว
• มีผู้น าส่ง
• กลุ่มเปูาหมายขอรับบริการด้วยตนเอง

ตรวจเอกสาร เช่น ใบแจ้งความ
หลักฐานส าคญัอ่ืน/ตรวจร่างกาย/ท าบัญชีทรัพย์สิน/

ถ่ายภาพ/ท าทะเบียนประวัติ

• สืบเสาะข้อเท็จจริง
• ประเมินสภาพ ปัญหา/ความต้องการ
• ตรวจสุขภาพและคัดกรองคุณลักษณะ

จัดท าเอกสารการคัดกรอง โดยเฉพาะกรณีกลุ่มเปา้หมายทีม่ี
กฎหมายเฉพาะคุ้มครอง เพื่อท าหนังสือถึงหนว่ยงานทีม่ีกฎหมาย
คุ้มครองกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ /ประเมินสภาพปัญหา ความ

ต้องการและบันทึกลงในแฟูมประวัติ

• จัดบริการปัจจัยสี่ (ไม่เกิน 15 วัน)
• พัฒนาศักยภาพ
• บริการด้านการคุ้มครองอ่ืนๆ

เข้าพักในสถานที่ที่ศูนย์ฯจัดไว ้โดยแยกชาย/หญิง เปน็สัดส่วน หรือ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพืน้ที่เพือ่ฝากผู้ใช้บริการ / ให้ความรู้
ด้านสิทธิสวัสดิการ จัดกิจกรรมฝึกทกัษะ กจิวัตรประจ าวัน อาชีพ 

และการเสริมสร้างสุขภาวะ

• มาตรา 19 สมัครใจเข้ารับบรกิารในสถานฯ.
• มาตรา 20/22 เจ้าหน้าที่เห็นเหตุจ าเป็นให้คนไร้ที่พึ่ง
เข้ารับบริการในสถานฯ โดยความยินยอม
• มาตรา 23 ส่งหน่วยงานตามกฎหมายเฉพาะ
• ติดตามญาตแิละครอบครัว

การเยี่ยมบ้าน/การติดตามครอบครัว/
การเตรียมความพร้อมก่อนส่งต่อ/ จัดท าหรือเตรยีมเอกสาร

หลักฐานต่างๆให้สมบรูณ/์ ประสานงานเพื่อส่งต่อ

ติดตามรายเดือน/ 3เดือน/ รายไตรมาส/ รายปี

ติด
ตา

ม

ครอบครัว
ชุมชน

เหยื่อค้ามนุษย์
น าส่ง 

สถานคุ้มครอง
ผู้ประสบปญัหา
การคา้มนุษย์

พิการทางจิต
น าส่ง 

บ้านกึ่งวิถี
ชาย/หญิง

เด็ก
น าส่ง 

บ้านพักเด็กฯ/
สถานสงเคราะห์เด็ก

พิการ
น าส่ง 
สถาน

สงเคราะห์
คนพิการ

ผู้สูงอายุ
น าส่ง 
สถาน

สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ

สตรี
น าส่ง 
สถาน

คุ้มครอง
สตรี

สถาน
คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง


