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กลุ่มเป้าหมาย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เด็กกำพร้ำขำดผู้อุปกำระ เร่ร่อน/ขอทำน/เด็กถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง
เด็ก สตรีถูกทำรุณกรรมทำงร่ำงกำย จิตใจ เพศ/ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
เด็ก สตรีที่ตกเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย์
เด็ก สตรีถูกล่อลวงชักจูงค้ำบริกำรทำงเพศ
เด็กที่ผู้ปกครองไม่สำมำรถอุปกำระเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุใด ๆ เช่น ถูกจำคุก กักขัง ยำกจน เป็น
ผู้เยำว์ หย่ำร้ำง ถูกทอดทิ้ง เป็นโรคจิตหรือโรคประสำท
๖. เด็กที่ได้รับกำรเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใช้เป็ นเครื่องมือในกำรกระทำ หรือแสวงหำประโยชน์โดย
มิชอบ ประพฤติตนไม่เหมำะสม
๗. เด็ก สตรี/ครอบครัวที่ประสบปัญหำสังคมอื่นๆ

การดาเนินงาน
๑. เป็นศูนย์รับแจ้งข่ำวสำรเกี่ยวกับเด็ก เยำวชน สตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหำควำมเดือดร้อน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้ที่พักพิงชั่วครำวเพื่อแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำและพิจำรณำให้กำรสงเครำะห์
ช่วยเหลือตำมควำมเหมำะสม สำยด่วน (ศูนย์ประชำบดี ๑๓๐๐)
๒. ให้คำปรึกษำแนะนำกับเด็กและบุคคลในครอบครัวที่ประสบปัญหำควำมเดือดร้อน รวมทั้งสตรี
ตั้งครรภ์นอกสมรส ไม่มีที่พักพิง
๓. ให้คำแนะนำปรึกษำปัญหำชีวิตและครอบครัว ฟื้นฟูสภำพจิตใจ ติดต่อผู้ปกครองหรือญำติ
๔. ให้คำแนะนำปรึกษำเกี่ยวกับสุขภำพอนำมัย กำรดูแลตนเองและบุตร ทั้งก่อนและหลังคลอด
๕. ให้ ค ำแนะน ำปรึก ษำปั ญ หำในกำรเลี้ ย งดู บุ ต รด้ว ยตนเอง ช่ วยเหลื อ ในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำทำง
เศรษฐกิจ
๖. แนะนำกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริกำรด้ำนกำรศึกษำและฝึกอำชีพ
๗. พิจำรณำนำเด็กที่ประสบปัญหำครอบครัวเดือดร้อนและเด็กแรกเกิดที่มำรดำทอดทิ้ง ส่งต่อเข้ำ
รับกำรอุปกำระในหน่วยงำนกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร และหน่วยงำนรัฐ
๘. ให้กำรสงเครำะห์ที่พักอำศัยเป็นกำรชั่วครำว ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่เด็กที่
ประพฤติ ต นไม่เหมำะสมแก่ วัย เด็ กถู กทอดทิ้ ง เด็ ก ถูก ล่อ ลวงข่ม ขื น ค้ำ บริ ก ำรทำงเพศ ถู ก
แสวงหำประโยชน์ โ ดยมิ ช อบ เด็ ก ถู ก ทำรุ ณ กรรมทำงด้ ำ นร่ ำ งกำย จิ ต ใจ รวมทั้ ง บุ ค คลใน
ครอบครัวที่ประสบปัญหำควำมเดือดร้อน
๙. ให้กำรสงเครำะห์แก่เด็กและสตรีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
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๑๐. ให้กำรสงเครำะห์เด็กและบุคคลในครอบครัวที่ประสบปัญหำใช้เป็นที่พักพิงชั่วครำว เพื่อกำร
แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ ก่อนส่งกลับภูมิลำเนำ หรือพิจำรณำให้กำรสงเครำะห์ตำมควำมเหมำะสม
๑๑. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น โรงพยำบำล กรมกำรจัดหำงำน สถำบันพัฒนำฝีมือ
แรงงำน องค์กรภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรรักษำพยำบำลแก่ผู้รับกำรสงเครำะห์ และให้ผู้รับกำร
สงเครำะห์มีงำนทำ มีรำยได้ สำมำรถออกไปดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข
๑๒. ทำงำนเชิงรุกโดยเข้ำสู่ชุมชน เพื่อประสำนให้คำปรึกษำและแนะแนวปัญหำเด็กและครอบครัว

การดาเนินการด้านการสังคมสงเคราะห์
ประเภทผู้รับบริการ
๑. สตรีตั้งครรภ์นอกสมรส
๒. เด็กกำพร้ำ อนำถำ ไร้ญำติขำดที่พึ่ง ถูกทอดทิ้ง
๓. เด็กเร่ร่อน ขอทำน และพลัดหลง
๔. เด็กประพฤติตนไม่สมควรแก่วัย
๕. เด็กที่ถูกทำรุณกรรมทำงกำย/ทำงเพศ/จิตใจ
๖. เด็กที่ถูกแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ
๗. ครอบครัวที่อยู่ระหว่ำงติดตำมสำมีภรรยำหรือบุตรที่หำยพลัดหลง
๘. บุคคลในครอบครัวที่ประสบปัญหำควำมเดือดร้อนทุกข์ยำก
๙. เด็กที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

ระยะเวลาการรับการสงเคราะห์
พิจารณาตามสภาพปัญหาของเด็กและครอบครัว
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แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรในกำรจัดสวัสดิกำรแก่กลุ่มเป้ำหมำยให้ได้รับกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ ฟื้นฟู พัฒนำ
และป้องกันให้สำมำรถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีศักดิ์ศรี โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน

พันธกิจ (Mission)
๑. เป็นที่พักพิงที่ให้ควำมช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครอง ฟื้นฟูและพัฒนำกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงรวดเร็ว
ทันท่วงทีและมีประสิทธิภำพ
๒. สร้ำงระบบเครือข่ำยในกำรดูแลและป้องกันปัญหำที่มีประสิทธิภำพภำยในชุมชน
๓. พัฒนำระบบกำรบริหำรเพื่อให้กำรจัดบริกำรมีคุณภำพและได้มำตรฐำน

บทบาท (Role)
๑. เป็นสถำนแรกรับตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
๒. เป็นสถำนแรกรับผู้เสียหำยชั่วครำวตำมกฎหมำย ๓ ฉบับ ได้แก่
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
 พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑
๓. จัดสวัสดิกำรสังคมแก่ผู้ประสบปัญหำสังคมทุกประเภท

เป้าประสงค์ (Goal)
๑. กลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ ทั่วถึงและทันเวลำ
๒. กลุม่ เป้ำหมำยผ่ำนพ้นปัญหำในภำวะวิกฤติได้อย่ำงเข้มแข็ง สำมำรถพึ่งพำตนเองและกลับคืนสู่
สังคมได้
๓. มีเครือข่ำยปกป้อง คุ้มครอง เฝ้ำระวังและป้องกันปัญหำด้ำนเด็กและสตรีภำยในชุมชน
๔. มีกลไกและกระบวนกำรในกำรปกป้อง คุ้มครองกลุ่มเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
และสำมำรถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้
๕. ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรดูแล แก้ไขปัญหำ ปกป้อง และคุ้มครองกลุ่มเป้ำหมำย
๖. มีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดบริกำร
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๗. มีสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรให้บริกำร
๘. บุคลำกรมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับภำรกิจและมีศักยภำพ

การให้บริการ
๑. บริการด้านปัจจัย ๔
 ที่พักอำศัย
 อำหำร
 เครื่องนุ่งห่ม
 ยำรักษำโรค
๒. บริการด้านสังคมสงเคราะห์
๒.๑ บริการด้านสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย
 สอบประวัติข้อเท็จจริง
 วิเครำะห์ปัญหำ
 วำงแผนช่วยเหลือ
 จัดประชุมวำงแผนดำเนินกำรช่วยเหลือ ( Case conference )
 ให้คำแนะนำปรึกษำแก่เด็กและครอบครัว
 ส่งต่อขอควำมช่วยเหลือ
 ติดตำมบิดำมำรดำ/ผู้ปกครอง
 พิจำรณำให้กำรสงเครำะห์ครอบครัว
 ส่งฝึกอำชีพ
 ส่งกลับภูมิลำเนำ
 ส่งเข้ำรับอุปกำระในสถำนคุ้มครอง/สถำนสงเครำะห์
๒.๒ บริการด้านนันทนาการ
 จัดกิจกรรมกลุ่มนันทนำกำร
 จัดอบรมด้ำนศีลธรรม จริยธรรม
๒.๓ บริการด้านจิตวิทยา
 จัดให้คำปรึกษำด้ำนจิตวิทยำแก่เด็กและครอบครัว
 บำบัดฟื้นฟูสภำพจิตใจแก่เด็กและครอบครัว
๓. บริการด้านการรักษาพยาบาล
 ส่งตรวจสุขภำพและฝำกครรภ์
 นำเด็กไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค

 ส่งเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล
 ส่งเข้ำรับกำรบำบัดรักษำทำงจิตเวช
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๔. บริการด้านกิจกรรมเสริม
๔.๑ กิจกรรมตามศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและวันสาคัญต่างๆ
 วันขึ้นปีใหม่
 วันเยำวชนแห่งชำติ
 วันเด็กแห่งชำติ
 วันสงกรำนต์
 วันแม่แห่งชำติ
 วันพ่อแห่งชำติ
 วันผู้สูงอำยุ
 วันสำคัญทำงศำสนำ
 วันครอบครัว
 วันลอยกระทง
๔.๒ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
 กิจกรรมปลูกป่ำ
๕. การประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชน
 เป็นสถำนที่รับเรื่องและปฏิบัติกำรตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ศูนย์ประชำบดี ๑๓๐๐)
 ให้คำปรึกษำแนะนำทำงโทรศัพท์
 เป็นศูนย์ประสำนงำนร่วมภำครัฐและองค์เอกชน
การจาหน่าย
๑. บิดำมำรดำหรือผู้ปกครองรับกลับอุปกำระ
๒. ส่งกลับภูมิลำเนำ
๓. ส่งฝึกอำชีพ
๔. จัดหำงำนให้
๕. ส่งเข้ำรับกำรอุปกำระในสถำนคุ้มครองฯ/สถำนแรกรับ/สถำนสงเครำะห์ฯ
บริการหลังจากการพ้นอุปการะ
๑. เยี่ยมบ้ำน/ติดตำมครอบครัว
๒. บำบัดฟื้นฟูครอบครัว
๓. พิจำรณำให้กำรสงเครำะห์ครอบครัว
๔. ติดตำมผลทำงคดี
๕. ให้คำปรึกษำแนะนำเมื่อเด็กและครอบครัวประสบปัญหำ
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กระบวนการดาเนินการให้ความช่วยเหลือ
รับแจ้งเหตุ
ประเมินเบื้องต้น

ไม่มีภำวะเสี่ยง

มีภำวะเสี่ยง

เข้ำสู่กระบวนกำร
ไม่จำเป็นต้องเข้ำรับ
บริกำร
ในหน่วยงำน
ให้คำปรึกษำแนะนำ
ช่วยเหลือเบื้องต้น
ยุติกำรดำเนินกำรให้
ควำมช่วยเหลือ
ติดตำมผล

ไม่ฉุกเฉิน

จำเป็นต้องเข้ำรับบริกำร
ในหน่วยงำน

ฉุกเฉิน
เข้ำรับบริกำร

เข้ำสู่กระบวนกำร

รับเข้ำรับกำรสงเครำะห์
ในบ้ำนพักฯ ชั่วครำว
และครอบครัวจังหวัดสตูล
เยี่ยมบ้ำน สืบเสำะพินิจเกี่ยวกับ
เด็กและครอบครัว

ไม่จำเป็นต้องเข้ำรับบริกำร
ในหน่วยงำน

จำเป็นต้องเข้ำรับบริกำร
ในหน่วยงำน

รับเข้ำรับกำรสงเครำะห์ยังบ้ำนพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดสตูล
เยี่ยมบ้ำน สืบเสำะพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว

ประเมินขั้นที่ 2
เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรคุ้มครองต่อ
ปลัดกระทรวง/ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ประสำนส่งต่อหน่วยงำน
ทีเกี่ยวข้อง/เหมำะสม
ติดตำมผล

ประเมินขั้นที่ 2
ภำวะเสี่ยงต่ำ

ภำวะเสี่ยงสูง

เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรคุ้มครองต่อ
ปลัดกระทรวง/ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

ประชุมแก้ปัญหำ
รำยกรณี

ให้กำรสงเครำะห์หรือคุ้มครองไม่เกิน 3 เดือน
คืนสู่ครอบครัว

ส่งเด็กเข้ำรับกำรสงเครำะห์/สถำนที่

ติดตำมผล

๒๗

อัตรากาลังเจ้าหน้าที่
๑. หัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล
๒. นักจิตวิทยำ
๓. นักสังคมสงเครำะห์
๔. นักพัฒนำสังคม
๕. เจ้ำพนักงำนพัฒนำสังคม
๖. พนักงำนพิมพ์ดีด ชั้น ๒
๗. เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
๘. เจ้ำหน้ำทีพ่ ัฒนำสังคม
๙. เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมและพัฒนำสังคม
๑๐. พนักงำนขับรถยนต์
๑๑.พี่เลี้ยง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

รวมจานวน

๑๔

๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๒

อัตรำ
อัตรำ
อัตรำ
อัตรำ
อัตรำ
อัตรำ
อัตรำ
อัตรำ
อัตรำ
อัตรำ
อัตรำ
อัตรา

๒๘

โครงสร้างการบริหาร
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล
นายคเชนทร์ สังข์เพชร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายสวัสดิการสังคม

ฝ่ายศูนย์ประชาบดี

นางสาวธิติมา หลีขาว
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นายประมาณ จันทร์พาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

นายประทีป ศิริภูรี
หัวหน้าฝ่ายศูนย์ประชาบดี

นางพรเพ็ญ หวอตะเห
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

นางสาวอัสนา คงแดง
นักสังคมสงเคราะห์

นายอวยพร ชีงามวัฒนะกุล
นักพัฒนาสังคม

นายอับดุลรอหมาน ลารีนู
เจ้าหน้าทีพ่ ัฒนาสังคม

นางสาวฐานิช จันทร์เทพ
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น ๒

นางสาวดารัตน์ กนกสุมน
นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวปราริญา แซ่ลิ้ม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายธวัชชัย ผลมาก
พนักงานขับรถยนต์

นายบูคอรี มาแฮ
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรจัด
สวัสดิกำรสังคมและพัฒนำสังคม
นางสาวสาน๊ะ หมีนหมัน
พี่เลี้ยง

๒๙

โครงสร้างการบริหารแผนภูมิองค์กร
(Organization Chart)
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล

ฝ่ายบริหาร

งำนธุรกำร

งำนยำนพำหนะ/
อำคำรสถำนที่

ฝ่ายสวัสดิการสังคม

งำนกำรเงิน/พัสดุ

งำนครัว

งำนจิตวิทยำ

งานศูนย์ประชาบดี

รับเรื่อง

งำนสังคมสงเครำะห์

งำนสถิติ

แผนงำนโครงกำร

งำนประสำนเครือข่ำย

๓๐

กิจกรรมที่ให้บริการในหน่วยงาน
ลาดับ
๑ รับเข้าจัดทาทะเบียนประวัติ

กิจกรรม

บ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล จัดทำทะเบียนประวัติผู้เ ข้ำรับกำรสงเครำะห์ในบ้ำนพัก ฯ
โดยกำรสัมภำษณ์รำยละเอียดเบื้องต้น ประวัติควำมเป็นมำ สภำพปัญหำ สำเหตุจำกผู้ เข้ำรับกำร
สงเครำะห์ ผู้แจ้งเหตุ และผู้นำส่งตำมแบบฟอร์มทะเบียนผู้เข้ำรับกำรสงเครำะห์ พร้อมทั้งเอกสำรทำง
รำชกำรไว้เป็นหลักฐำน

๒

ปฐมนิเทศ
เป็นกำรให้ข้อมูลแก่ผู้เข้ำรับกำรสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรให้บริกำร กฎระเบียบ ในช่วงเวลำที่พัก
อำศัยอยู่ภำยในหน่วยงำนเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรสงเครำะห์และเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่ ว ยงำน ให้ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ต นให้ ถู ก ต้ อ งเหมำะสม ตลอดจนรั บ ทรำบสิ ท ธิ ต่ ำ งๆ และ
กระบวนกำรในกำรให้ควำมช่วยเหลือ

๓

บริการด้านปัจจัย ๔
จัดที่พักอำศัยสำหรับผู้เข้ำรับกำรสงเครำะห์ จัดบริกำรอำหำรให้ครบทุกมื้อในแต่ละวัน (๓ มื้อ/วัน)
จัดหำเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น เสื้อผ้ำ สบู่ ยำสีฟัน แป้ง ยำสระผม รองเท้ำ ผ้ำถุง ผ้ำขนหนู
ฯลฯ จัดยำสำมัญประจำบ้ำนเพื่อเป็นกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น แก่ผู้เข้ำรับกำรสงเครำะห์

๔

การรักษาพยาบาล
บ้ ำ นพั ก เด็ ก และครอบครั ว จั ง หวั ด สตู ล ให้ บ ริ ก ำรดู แ ลด้ ำ นสุ ข ภำพอนำมั ย แก่ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำร
สงเครำะห์ รวมถึงกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น กรณีที่ผู้เข้ำรับกำรสงเครำะห์มีกำรเจ็บป่วยกะทันหันแต่ถ้ำ
ผู้เข้ำรับกำรสงเครำะห์ รำยใดมีอำกำรเจ็บป่วย ขั้นรุนแรงก็จำเป็นต้องได้รับกำรเข้ ำรับกำรรักษำ ณ
โรงพยำบำลของรัฐ เพื่อตรวจวินิจฉัยหำสำเหตุจำกแพทย์ ผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งทำงบ้ำนพักเด็ก ฯ จำต้องจัด
เจ้ำหน้ำที่หมุนเวียนไปให้กำรดูแลจนกว่ำผู้เข้ำรับกำรสงเครำะห์จะหำยเป็นปกติ

๕

การศึกษา
บ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล ได้ประสำนกับโรงเรียนและสถำนสงเครำะห์ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สอบถำมข้ อ มู ล ด้ ำ นกำรศึ ก ษำ ระยะเวลำกำรเปิ ด รั บ สมั ค ร และรวบรวมหลั ก ฐำนข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับเด็กที่ทำงบ้ำนพักเด็กฯ ให้กำรสงเครำะห์ช่วยเหลือ

๖

การฝึกอาชีพ
บ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ำรับกำรสงเครำะห์ในด้ำนกำรฝึกอำชีพ พร้อมทั้ง
ประสำนงำนในกำรส่ง ผู้เข้ำรับกำรสงเครำะห์เข้ำรับกำรฝึกอำชีพในศูนย์ฝึกอำชีพตำมสำขำที่สนใจ และ
บูรณำกำรในกำรให้กำรอบรมในด้ำนวิชำชีพกับศูนย์ฝึกอำชีพและให้ควำมรู้ในเชิงป้องกันปัญหำทำงสังคม

๗

แนะแนวอาชีพ/จัดหางาน
บ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล บริกำรให้คำปรึกษำ แนะนำแก่ผู้เข้ำรับกำรสงเครำะห์ ทั้ง
ภำยในและภำยนอกหน่วยงำนเกี่ยวกับอำชีพและประสำนส่งต่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบในด้ำน กำร
จัดหำงำน

๓๑

