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โครงการ “บ้านน้อยในนิคม” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
คู่มือด าเนินงานโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนเรร่อ่น คนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน  

(บ้านน้อยในนิคม) 
 

ความเป็นมา 
จากนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชาที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการลดความเหลื่อมล้ าของสังคม          
และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยมุ่งเน้นการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึง       
การแก้ปัญหาคนขอทานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการค้ามนุษย์ ตลอดจนการพัฒนาระบบการคุ้มครองทาง
สังคม การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ การพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ จัดสวัสดิการ
ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  

ทั้งนี้  พลต ารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ       
ความมั่นคงของมนุษย์  จึงได้มอบนโยบายเร่งด่วน ๓ P (Policy/Protection/Prevention) ในการจัด
ระเบียบคนขอทานที่ด าเนินการท่ัวประเทศ ส าหรับคนขอทานที่เป็นคนไทยจะน าเข้าสู่กระบวนการคุ้มครอง
ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ตามโครงการธัญบุรีโมเดล เพื่อบ าบัด ฟ้ืนฟู และพัฒนาศักยภาพทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคมและอาชีพ ช่วยให้คนขอทานมีอาชีพที่มั่นคง ถาวร ไม่กลับมาขอทานอีก โดยน าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท าการเกษตรแบบยั่งยืน ฟื้นฟูธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี ซึ่งผู้ใช้บริการ
สามารถน ากลับไปท าได้จริงในภูมิล าเนาของตนเอง ด าเนินการน าร่องในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงชาย-หญิง
ธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี ก่อนขยายผลไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงรวม ๑๑ แห่งทั่ วประเทศ  
ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๘   

หลั งจากการพัฒนา ฟ้ืนฟูตามโครงการธัญบุ รี โม เดล ผู้ ที่ ผ่ านการบ าบัด ฟ้ืน ฟูโดย             
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านร่างกาย จิตใจ การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
และมีศักยภาพในการประกอบอาชีพด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีข้อจ ากัดในเรื่องการกลับคืนสู่สังคม
ซึ่งเป็นเปูาหมายสุดท้าย เนื่องจากการใช้ชีวิตในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงเป็นการอยู่ร่วมกันภายใต้การก ากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิดและต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ใช้กับผู้ใช้บริการจ านวนมาก จึงมีความแตกต่างจากการใช้
ชีวิตอิสระในสังคมภายนอก ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการที่ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูตามโครงการธัญบุรีโมเดล 
ได้มีโอกาสใช้ชีวิตอิสระและสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
เห็นควรขยายผลโดยคัดเลือกผู้ที่ผ่านการฟ้ืนฟูตามโครงการธัญบุรีโมเดลแล้วส่งกลับคืนสู่สังคมไปประกอบ
อาชีพและใช้ชีวิตอิสระในบ้านพักที่จัดให้ในนิคมสร้างตนเองซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในด้านพ้ืนที่   
จงึจัดท าโครงการ “สร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พ่ึง” หรือ “บ้านน้อยในนิคม” ขึ้น เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการมีโอกาสเข้าถึงบริการสวัสดิการจากรัฐ มีอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้และสามารถด ารงชีวิตอย่างสังคม
ได้อย่างยั่งยืน ไม่กลับมาเร่ร่อนหรือขอทานซ้ าอีก 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ 
ยุทธศาสตร์ พม.:  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการ 
          กลยุทธ์ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม 

          กลยุทธ์ การสร้างและขยายโอกาสเพ่ือความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสังคม 
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ยุทธศาสตร์ พส.: 
ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้มีมาตรฐานเท่าเทียมและทั่วถึง                      
          กลยุทธ์ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่กระบวนการการให้บริการทางสังคม 

 
วัตถุประสงค ์
     ๑  เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายได้ประกอบอาชีพ มีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและพ่ึงตนเองได้ 
      ๒  เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายได้มีที่พักอาศัยและกลับสู่สังคมอย่างยั่งยืน 
      ๓  เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการพัฒนาแล้ว ได้ด ารงชีวิตอิสระอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ความเป็น
มนุษย์ ไม่กลับมาเร่ร่อนหรือขอทานซ้ า 
   ๔  เพ่ือให้ชุมชนและสังคมได้มีความคุ้นเคยและมีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติท่ีถูกต้องต่อคน
ขอทาน คนเร่ร่อนและคนไร้ที่พ่ึง 
 

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ที่ผ่านการพัฒนาฟ้ืนฟูจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ๑๑ แห่ง  
๑. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
๒. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
๓. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
๔. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี 
๕. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ 
๖. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ 

๗. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๘. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๙. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงทับกวาง จังหวัดสระบุรึ 
๑๐. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงบ้านเมตตา จังนครราชสีมา 
๑๑. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
๑. นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จ.พิษณุโลก 

๒. นิคมสร้างตนเองล าตะคอง จ.นครราชสีมา 
๓. นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จ.อุดรธานี 
๔. นิคมสร้างตนเองปราสาท จ.สุรินทร์ 
๕. นิคมสร้างตนเองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
๖. นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 
๗. นิคมสร้างตนเองก่ิวลม จังหวัดล าปาง 
๘. นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๙. นิคมสร้างตนเองค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
๑๐. นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
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๑๑. นิคมสร้างตนเองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
๑๒. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี 
๑๓. นิคมสร้างตนเองตากฟูา จังหวัดนครสวรรค์ 
๑๔. นิคมสร้างตนเองบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

๑๕. นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๖. นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล 

๑๗. นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
๑๘. นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
๑๙. นิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี 
๒๐. นิคมสร้างตนเองล าโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 
๒๑. นิคมสร้างตนเองล าน้ าน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๒๒. นิคมสร้างตนเองล าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๒๓. นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จังหวัดสุรินทร์ 
๒๔. นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

วิธีด าเนินการ 
   ๑.  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงตั้งคณะท างานเพ่ือคัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย  
   ๒.  ส่งรายละเอียดกลุ่มเปูาหมายให้กองคุ้มครองสวัสดิภาพฯเพ่ือจัดสรรส่งให้กองกิจการนิคม
สร้างตนเองและพัฒนาชาวเขาแจ้งนิคมสร้างตนเอง ๒๔ แห่ง เตรียมความพร้อมรับตัวผู้เข้าร่วมโครงการ 
   ๓.  สถานคุ้มครองฯน าส่งตัวผู้เข้าร่วมโครงการให้นิคมสร้างตนเอง ๒๔ แห่ง 
   ๔.  นิคมสร้างตนเองฯตั้ง “คณะท างานบ้านน้อยในนิคม” เป็นสหวิชาชีพเพ่ือประเมินศักยภาพ 
จัดท าแผนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด าเนินการตามแผน ติดตามประเมินผลและด าเนินการเพ่ือส่งเสริม    
ให้ผู้ร่วมโครงการคืนสู่ครอบครัว/ชุมชน 

๕.  ด าเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ พร้อมกับดูแลให้ค าแนะน าการใช้ชีวิตอิสระ
แก่ผู้ร่วมโครงการ 
   ๖. คณะท างานบ้านน้อยในนิคม ท าการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ดังนี้ 
 ๖.๑   ติดตามประเมินผล เดือนละ ๑ ครั้งจนครบระยะเวลา ๖ เดือน (กรณีผู้ร่วมโครงการที่
ไม่พร้อมกลับคืนสู่ครอบครัว/ชุมชน ให้อยู่ในดุลพินิจคณะท างานฯในการประเมินเพ่ือส่งตัวกลับคืนสู่     
สถานคุ้มครองต้นสังกัดหรือสถานคุ้มครองที่เห็นสมควร โดยให้แจ้งกองคุ้มครองฯเพ่ือทราบด้วยทุกครั้งเพ่ือ
จัดสรรผู้เข้าร่วมโครงการไปทดแทน) 
 ๖.๒  หลังจากนั้นท าการติดตามประเมินผลทุกๆ ๓ เดือน เพ่ือพิจารณาส่งผู้ร่วมโครงการ
กลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน ส่งเข้าสถานประกอบการ หรือท าการส่งเสริมอาชีพในนิคมสร้างตนเองต่อไป  
แต่รวมแล้วใช้เวลาไม่เกิน ๑๒ เดือน 
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 ๖.๔ ครบระยะเวลา ๑ ป ีท าการประเมินผลระยะเวลา ๑ ปี เพ่ือพิจารณาส่งผู้ร่วมโครงการ
กลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน ส่งเข้าสถานประกอบการ หรือหากมีความจ าเป็นให้ขยายระยะเวลาในการ
ส่งเสริมอาชีพในนิคมสร้างตนเองต่อไป ทั้งนี้ให้ขยายเวลาได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง  
 

     ๗.  การรายงานผล   
           ๗.๑   นิคมสร้างตนเองทั้ง ๒๔ แห่ง รายงานผลการด าเนินงานให้ กองพัฒนา

กลุ่มเปูาหมายพิเศษ และกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ภายในวันที่ ๑๕ และ วันที่ ๓๐ ของทุกเดือน 
     ๗.๒  กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  จัดท ารายงานผล 

การด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
   

ตัวชี้วัดโครงการ 
ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ จ านวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้ประกอบอาชีพ 

เชิงคุณภาพ กลุ่มเปูาหมายมีอาชีพมีรายได้ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

เชิงเวลา สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

เชิงค่าใช้จ่าย สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร 
 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     ๑  กลุ่มเปูาหมายมีอาชีพ มีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเอง 
     ๒  กลุ่มเปูาหมายมีท่ีพักอาศัย และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขและยั่งยืน 
     ๓  กลุ่มเปูาหมายเข้าถึงโอกาส ได้ด ารงชีวิตอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์         
     ๔  สังคมมีทัศนคติที่ถูกต้องและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคนขอทาน คนเร่ร่อน     
        คนไร้ที่พ่ึงในชุมชน 
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กระบวนการในการด าเนินงาน 
โครงการบ้านน้อยในนิคม 

 

 โครงการ บ้านน้อยในนิคม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  เป็นโครงการที่ขยายผลการด าเนินงาน
มาจาก ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานมีความชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดท าค าอธิบายกระบวนการในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนไว้ ดังนี้ 

๑. กระบวนงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
๒. กระบวนงานของนิคมสร้างตนเอง 

 กระบวนงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  หมายถึง การด าเนินงานในสถานคุ้มครองคน
ไร้ที่พ่ึงทั้ง ๑๑ แห่งเพ่ือคัดเลือกกลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับการฟ้ืนฟูตามโครงการธัญบุรีโมเดล ส่งกลับคืนสู่สังคม
ในนิคมสร้างตนเอง มี  ๔  ขั้นตอน  ดังนี้ 

๑. ตั้งคณะท างานด าเนินโครงการ  คณะท างานควรประกอบด้วยวิชาชีพที่หลากหลาย 
อาทิ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ครูฝึกอาชีพ เจ้าหน้าที่พยาบาล และพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้เป็นสหวิชาชีพที่
ท าการประเมินและคัดเลือกกลุ่มเปูาหมายที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและสามารถปรับตัวในการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ดี    

๒. การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการหรือ “สมาชิกบ้านน้อยในนิคม”  โดยท า
การประเมินผลจากผู้ใช้บริการเกรด A ที่เข้าร่วมโครงการธัญบุรีโมเดลและมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 
มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดี ไม่มีปัญหาพฤติกรรม ไม่มีโรคประจ าตัวที่ร้ายแรง ไม่ต้อง
รับประทานยาทางจิตเวช และมีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ   บ้านน้อยในนิคม 

๓. การส ารวจความต้องการทางอาชีพ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพ ทักษะอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรม ความถนัดและความต้องการในการประกอบอาชีพของผู้ใช้บริการที่
จะส่งไปเป็นสมาชิกบ้านน้อยในนิคม 

๔. การน าส่งตัวสมาชิกบ้านน้อยฯให้แก่นิคมสร้างตนเอง สถานคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง
จัดเตรียมความพร้อมให้แก่สมาชิกบ้านน้อยฯก่อนน าส่งโดยการให้ค าแนะน าต่างๆที่จ าเป็นในการ ใช้ชีวิต
อิสระ และนัดหมายน าส่งตัวสมาชิกบ้านน้อยฯให้แก่นิคมสร้างตนเอง พร้อมสิ่งของ/ทรัพย์สินส่วนตัว         
ยาประจ าตัว และเอกสารดังนี้  

- ส าเนาทะเบียนประวัติเดิม  
- บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอ่ืนๆ (ถ้ามี) อาทิ บัตรประจ าตัวคนพิการ   
- บัตรสิทธิสวัสดิการอื่นๆและเอกสารประจ าตัวอ่ืนๆ ที่ม ี
- หนังสือแจ้งย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลและประวัติการรักษาพยาบาลเดิม(กรณีมีโรค
ประจ าตัว ต้องท าการรักษาต่อเนื่อง 
- ผลการประเมินศักยภาพผู้ใช้บริการก่อนการส่งตัว 

 กระบวนงานของนิคมสร้างตนเอง  หมายถึง การด าเนินงานในนิคมสร้างตนเอง ๒๔ แห่ง    
มีรายละเอียดดังนี้ 

๑.  การตั้งคณะท างานโครงการบ้านน้อยในนิคม 
นิคมสร้างตนเอง ด าเนินการตั้ง “คณะท างานโครงการบ้านน้อยในนิคม” ซึ่งควร

ประกอบด้วยวิชาชีพที่หลากหลายทั้งบุคลากรภายในนิคมฯและเครือข่ายในการด าเนินงาน อาทิ นักสังคม
สงเคราะห์  ครูฝึกอาชีพ พ่ีเลี้ยง เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงในพ้ืนที่ 
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เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าที่  ผู้มีความรู้ด้าน
การเกษตร การปศุสัตว์ เป็นต้น เพ่ือให้เป็นสหวิชาชีพที่ท าการประเมินศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการ จัดท า
แผนพัฒนาศักยภาพ ด าเนินการตามแผน บันทึกผลการด าเนินงานประจ าวัน และท าการประเมินผลการ
ด าเนินงานรายบุคคลเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และทุกระยะเวลา ๓/๖/๙/๑๒ เดือน รวมทั้งวินิจฉัยเพ่ือ
จัดส่งสมาชิกบ้านน้อยฯกลับคืนสู่ครอบครัว/ชุมชน  

 ๒.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ๒.๑  การจัดให้ใช้ชีวิตอิสระในบ้านพัก  ประกอบด้วย 

           ๒.๑.๑  การรับเข้า(Intake)  
(๑) ท าการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร สอบข้อเท็จจริง เพ่ือจัดท า

ทะเบียนประวัติสมาชิกบ้านน้อยฯ (เอกสารหมายเลข ๐๐๑) และท าการตรวจสอบเบื้องต้น ได้แก่ 

       - สภาพร่างกาย อาทิ ต าหนิรูปพรรณ บาดแผลต่างๆ 
       - ตรวจอาวุธและสิ่งของผิดกฎหมาย  
       - ส ารวจทรัพย์สินสิ่งของที่สมาชิกบ้านน้อยฯน าติดตัวมาด้วย  
       - ถ่ายรูปสมาชิกบ้านน้อยฯตามสภาพที่เป็นจริงขณะแรกรับ 
๒.๑.๒  การจัดให้สมาชิกบ้านน้อยฯเข้าบ้านพัก  การพิจารณาคัดเลือก สมาชิก

บ้านน้อยฯเข้าบ้านพักแยกชายหญิงตามความเหมาะสม แล้วแจ้งระเบียบ ข้อปฏิบัติ ข้อห้ามให้ทราบ
(เอกสารหมายเลข ๐๐๒)  

๒.๑.๓  การดูแลประจ าวัน 
 (๑) การจัดระบบพี่เลี้ยงส าหรับช่วยสมาชิกบ้านน้อยฯในการปรับตัว  

     จัดเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงประจ าตัวของสมาชิกบ้านน้อยฯ ช่วยก ากับ
ดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือในการปรับตัว(สัดส่วนจ านวนเจ้าหน้าที่ต่อจ านวนสมาชิกบ้านน้อยฯ 
ให้อ านาจหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสม) 

(๒) การจัดหาเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว  
                                    ให้พ่ีเลี้ยงประจ าตัวดูแลจัดหาเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น
ให้แก่สมาชิกบ้านน้อยฯในความรับผิดชอบ โดยให้สมาชิกบ้านน้อยฯลงชื่อในแบบใบเบิกวัสดุสิ่งของ 
(เอกสารหมายเลข ๐๐๓) และให้ค าแนะน าในการจัดเก็บรักษาเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ที่จัดให้ 

(๓) การจัดอาหารประจ าวัน  

- ท าการจัดอาหารให้สมาชิกบ้านน้อยฯวันละ ๓ มื้อ โดยให้ค านึงถึงความ
เพียงพอ สะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยอาจจัดเป็นอาหารสดให้ประกอบอาหารด้วยตนเอง หรือจัดเป็นอาหาร
ปรุงส าเร็จ ให้หน่วยงานพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

(๔) การดูแลสุขอนามัย 
-  ให้พ่ีเลี้ยงเป็นผู้ก ากับดูแล ให้ค าแนะน าในแก่สมาชิกบ้านน้อยฯในการดูแล

สุขอนามัยของตนเอง อาทิ ท าการแปรงฟัน อาบน้ าท าความสะอาดร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย   
การโกนหนวดเครา ตัดเล็บ ตัดผม เป็นต้น 

๒.๑.๔  การรักษาพยาบาล 
(๑) การรักษาพยาบาลและการจัดหาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์  

-   มีการจัดเตรียมอุปกรณ์การปฐมพยาบาล ยาสามัญประจ าบ้านและ
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้พร้อมบริการในเบื้องต้น 
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-  เมื่อสมาชิกบ้านน้อยฯมีอาการเจ็บปุวยหรือได้รับบาดเจ็บ ให้จัดระบบการ
รายงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้สมาชิกบ้านน้อยฯได้รับการปฐมพยาบาล หรือน าตัวส่งสถานพยาบาลเพ่ือรับการ
ตรวจรักษาจากแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์  

*กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและโทรศัพท์แจ้งสายด่วน 
๑๖๖๙ เพ่ือเรียกใช้บริการหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินโดยเร็ว 

** สมาชิกบ้านน้อยฯที่มีโรคประจ าตัวและมียาเฉพาะโรค ต้องจัดระบบพี่
เลี้ยงก ากับดูแลให้ได้รับการจ่ายยาเฉพาะตนและมีการก ากับดูแลให้รับประทานยาครบถ้วนตามค าสั่ง
แพทย์อย่างเคร่งครัดเป็นประจ าทุกวัน 

 (๒) การป้องกันและควบคุมโรค  
      - มีการปูองกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลหรือโรคติดต่อ 
      - มีการก าจัดยุงและแมลงพาหะน าโรคต่างๆในบริเวณท่ีพักอาศัย 

๒.๒  การพัฒนาศักยภาพสมาชิกบ้านน้อยฯ  ก่อนการพัฒนาศักยภาพ ให้ท าการ
ประเมินศักยภาพสมาชิกบ้านน้อยฯโดยใช้แบบประเมินศักยภาพ (เอกสารหมายเลข ๐๐๔) และเน้นให้
ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพใน ๒ ด้านหลัก คือ 

๓. การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ  โดยจัดท าสรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพ(เอกสาร
หมายเลข ๐๐๕/๑) และจัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของสมาชิกบ้านน้อยฯเป็นรายบุคคลหรือ 
IRP (เอกสารหมายเลข ๐๐๕/๒ ) ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพทางอาชีพ ประกอบด้วย การส ารวจต้องการ
ทางอาชีพ การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางอาชีพ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การส่งเสริม
การตลาด การจัดหางานเพ่ือให้สมาชิกบ้านน้อยฯมีรายได้ในการด ารงชีวิต จากนั้นด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพตามแผน โดยให้บันทึกผลการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งไว้ตามแบบบันทึกผลกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพ (เอกสารหมายเลข ๐๐๕/๓) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการติดตามประเมินผลต่อไป 

๔. การพัฒนาศักยภาพทางสังคม โดยใช้ข้อมูลจากสรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพ
(เอกสารหมายเลข ๐๐๕/๑) น ามาจัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพด้านสังคมของสมาชิกบ้านน้อยฯเป็น
รายบุคคลหรือ IRP (เอกสารหมายเลข ๐๐๕/๒ ) ทั้งนีเ้พ่ือส่งเสริมความสามารถในการปรับตัว ในการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนและการใช้ชีวิตในสังคม อาทิ การจัดกิจกรรมนันทนาการ การทัศนศึกษา การร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณี ศาสนา และวันส าคัญต่างๆกับชุมชน การส่งเสริมให้สมาชิกบ้านน้อยฯที่มีครอบครัว/ญาติได้ใช้
เวลาร่วมกันเพ่ือสร้างความคุ้นเคยน าไปสู่การกลับคืนสู่ครอบครัวได้ในที่สุด จากนั้นด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพตามแผน โดยให้บันทึกผลการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งไว้ตามแบบบันทึกผลกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพ(เอกสารหมายเลข ๐๐๕/๓)เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการติดตามประเมินผลต่อไป 

๒.๓  การประเมินผล โดยคณะท างานฯเป็นผู้ท าการประเมินผลสมาชิกเป็น       
รายบุคคล  และคณะท างานท าการประเมินเพ่ือพิจารณาส่งคืนครอบครัว ชุมชน หรือให้เข้ารับการส่งเสริม
อาชีพต่อไปทุกระยะเวลา ๓ เดือนโดยใช้แบบประเมินศักยภาพ(เอกสารหมายเลข ๐๐๔)และน าคะแนนใน
แต่ละรอบมาเปรียบเทียบกันเพื่อดูพัฒนาการของสมาชิกบ้านน้อยฯ 

๒.๔  การจัดสรรรายได้ 
       รายได้ที่เกิดจากการท างานหรือการผลิตของสมาชิกบ้านน้อยฯกรณีที่ด าเนินงานใน

นิคมสร้างตนเอง หลักหักค่าใช้จ่าย(ถ้ามี)แล้วให้แบ่งให้สมาชิกบ้านน้อยฯตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์
ว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ  

๒.๕  ข้อปฏิบัติ ข้อห้ามส าหรับสมาชิกบ้านน้อยในนิคม 



๘ 

 

“โครงการ “บ้านน้อยในนิคม” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐”  
 

ข้อปฏิบัติ 
(๑) เคารพ เชื่อฟัง ปฏิบัติตามค าสั่งและระเบียบที่ก าหนดขึ้นในนิคมสร้างตนเอง 
(๒) รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ทะเลาะวิวาท หรือชักชวน ยุยง หรือส่งเสริมให้ผู้ใด

กระท าผิด 
(๓) ปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดี 
(๔) ช่วยดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และใช้สอยอย่าง

ประหยัด 
(๕)  เข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติภารกิจประจ าวันตามที่นิคมสร้างตนเองก าหนด รวมทั้งการ

พัฒนาด้านต่างๆ เช่น การดูแลรักษาความสะอาดที่พักอาศัยของตนเอง สถานที่ที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

ข้อห้าม 

(๑) ห้ามไปนอนค้างแรมที่อ่ืนหรือน าบุคคลอ่ืน เข้ามาพักอาศัยด้วย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตแล้ว 
(๒) กระท าการใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญแก่ผู้อื่น 
(๓) มีสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ไว้ในครอบครอง 
    (๓.๑) เฮโรอีน ฝิ่น กัญชา ยาบ้า ทินเนอร์ ยาอันตรายหรือสิ่งเสพติดต่างๆ 
    (๓.๒) สุราหรือเครื่องดองของเมา 
   (๓.๓) อุปกรณ์การพนัน 
    (๓.๔) อาวุธ ของมีคม หรือสิ่งที่ใช้เป็นอาวุธได้ รวมทั้งวัตถุระเบิดหรืออาวุธหรือทรัพย์สิน

หรือสิ่งของอ่ืนใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดท าหรือมีไว้เป็นความผิด 
(๔) ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 
(๕) ห้ามลักทรัพย์ของผู้อื่นหรือทรัพย์สินของทางราชการ 
(๖) ห้ามสูบบุหรี่ในห้องพัก/ส านักงาน เว้นในบริเวณท่ีจัดให้ส าหรับเป็นเขตสูบบุหรี่โดยเฉพาะ 
(๗) ห้ามดื่มสุราของมึนเมาทุกชนิด   
(๘) ห้ามน าทรัพย์สินของทางราชการมาใช้สอยเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต  
(๙)  ห้ามท าลายทรัพย์สินของทางราชการ  
(๑๐) ห้ามทะเลาะวิวาทกันจนได้รับบาดเจ็บ ท าร้ายร่างกายเพ่ือนผู้ใช้บริการหรือเจ้าหน้าที่ 

รวมถึงกระท าความผิดกฎหมายอ่ืนๆ                       
    (๑๑) ห้ามมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ใช้บริการในบริเวณ        

นิคมสร้างตนเอง 
๒.๖  การลงโทษ เมื่อสมาชิกบ้านน้อยฯกระท าฝ่าฝืนระเบียบ ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ 

เมื่อแรกรับสมาชิกบ้านน้อยฯเข้าร่วมโครงการ ให้นิคมสร้างตนเองแจ้งระเบียบ ข้อปฏิบัติ ข้อ
ห้าม กฎระเบียบอ่ืนๆที่นิคมสร้างตนเองก าหนดขึ้นมา รวมทั้งขั้นตอนการลงโทษให้สมาชิกบ้านน้อยฯรับทราบและ
ลงนามเป็นหลักฐาน (เอกสารหมายเลข ๐๐๒) เมื่อสมาชิกบ้านน้อยฯฝุาฝืน ให้ด าเนินการดังนี้ 

ความผิดครั้งแรก ท าการว่ากล่าวตักเตือน 
ความผิดครั้งที่สอง  ตัดสวัสดิการที่จัดให้บางส่วนในระยะเวลาที่เห็นเหมาะสม 
ความผิดครั้งที่สาม   ตัดสวัสดิการบางส่วนฯ พร้อมทั้งท าทัณฑ์บน  

ความผิดครั้งที่สี่   ผู้ปกครองมีอ านาจสั่งให้ออกจากโครงการสร้างชีวิตใหม่ฯแล้ว
รายงานให้อธิบดีทราบ 



๙ 

 

“โครงการ “บ้านน้อยในนิคม” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐”  
 

(ยกเว้นความผิดข้อ (๑๐) และข้อ (๑๑) หากผู้ปกครองพิจารณาแล้วเห็นควรให้ออก
จากโครงการ ให้ผู้ปกครองมีอ านาจส่งตัวกลับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
รับไปด าเนินการตามกฎหมายได้ทันท ีแล้วรายงานให้อธิบดีทราบ)  
 ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้พบการกระท าความผิดรายงานให้นักสังคมสงเคราะห์ทราบ
แล้วรายงานผู้ปกครองนิคมเพ่ือพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงและด าเนินการตามที่เห็นเหมาะสม 
 

๒.๖  การพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกบ้านน้อยในนิคม 

สมาชิกบ้านน้อยฯจะพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกบ้านน้อยในนิคม ด้วยกรณี
ดังต่อไปนี้ 

๒.๖.๑  ลาออกหรือหลบหนีออกจากพ้ืนที่นิคมสร้างตนเองติดต่อกันเกินกว่า ๓๐ วัน 
(**กรณีหลบหนีให้เจ้าหน้าที่ท าการติดตามเสาะหาจนแน่ใจว่าไม่พบตัว แล้วจึงไปแจ้งความลงบันทึกประจ า
วันที่สถานีต ารวจในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบไว้เป็นหลักฐาน) 

๒.๖.๒  บิดา มารดา ญาติพ่ีน้องขอรับตัว 
๒.๖.๓  ถึงแก่ความตาย 
๒.๖.๔  ส่งตัวกลับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหรือส่งไปยังหน่วยงานอื่น 
๒.๖.๕  ถูกพิจารณาให้ออกจากโครงการเนื่องจากการกระท าฝุาฝืนกฎระเบียบของ

นิคมสร้างตนเองอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง ตามข้อ ๒.๕ 
๒.๖.๖  ถูกด าเนินคดีทางอาญาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขอรับตัวไปควบคุมเพ่ือ

ด าเนินการตามกฎหมาย 
๒.๗  การจ าหน่าย  เมื่อสมาชิกบ้านน้อยฯได้พ้นสภาพจากสมาชิกบ้านน้อยในนิคมให้ท า

การจ าหน่ายออกจากทะเบียนประวัติ (เอกสารหมายเลข ๐๐๖) แล้วรายงานให้อธิบดีทราบ รวมถึงแจ้ง
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงต้นสังกัด และญาติของสมาชิกบ้านน้อยฯทราบโดยเร็ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


