ถอดบทเรียน 1 ปี แห่งการขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
ประเด็น
การถอด
บทเรียน
1.การ
รณรงค์/
ประชาสัม
พันธ์

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
1. การเผยแพร่ความรู้ พ.ร.บ.ที่เกีย่ วข้องให้กับเจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน ประชาชนและภาคีเครือข่ายที่
1. การ
เกี่ยวข้องได้ในหลากหลายช่องทาง เช่น ใช้เทศกาลสาคัญหรือกิจกรรมสาคัญของชุมชนเป็นพื้นที่ในการ ประชาสัม
ประชาสัมพันธ์
พันธ์ยังไม่
2. มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นแล้วในบางพื้นที่
มีความ
3. มีการจัดทาแผนบูรณาการที่ชัดเจน ในบางจังหวัดมีการจัดการประชุมและจัดทาแผนบูรณาการความ ต่อเนื่อง
ร่วมมือในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์กับกลุ่มภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
และความ
4. มีกลไกของคณะอนุกรรมการฯ ในระดับหวัด
ชัดเจนใน
5. ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทางาน การจัดระเบียบและประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่าย
เรื่องของ
6. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย / หน่วยงาน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในจุด การ
พื้นที่สาคัญเเละเเหล่งพื้นที่ชุมชน เช่น จุดศูนย์รวม ตลาด งานประจาปี
รณรงค์
7. ผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัดให้ความสาคัญในประเด็นการควบคุมการขอทาน และ
8. การสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการขอทานกับกลุ่มภาคีเครือข่ายใน ประชาสัม
พื้นที่ อาทิ กลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่มประชาชน และกลุม่ อาสาสมัครพัฒนาสังคม
พันธ์
9. มีการจัดการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลาย อาทิ การจัดทาแผ่นพับ ใบปลิว
ร่วมกับ
ป้าย และการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และ
กลุ่มภาคี
ประชาสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารแบบตัวต่อตัว
เครือข่าย
10. มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ผ่านภาษาท้องถิ่นและภาษาต่างชาติ (ภาษาใต้ ภาษาเหนือ
2. การ
ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายู และภาษาจีน)
ประชาสัม
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นทีร่ ่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจาทุกเดือน
พันธ์ยังเข้า
11. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงานมีความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน
ไม่ถึงในทุก
12. มีเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้นาเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ตอ่ ไป
กลุ่มเป้าห
มายและ
ทุกพื้นที่

ปัญหาอุปสรรคการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะให้ดีขึ้น

1. องค์กรหน่วยงานต่าง ๆ หรือภาค
ประชาชน ยังไม่มีองค์ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.
ที่เกี่ยวข้องกับขอทาน อย่างเข้าใจถ่องแท้
กฎหมายเป็นกฎหมายฉบับใหม่ ทาให้
ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอด
ให้คนภายนอกเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
2. ระยะเวลาในการดาเนินการเป็นการ
ดาเนินการในระยะสั้น เวลาในการรณรงค์
ในการประชุมสาคัญในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหมู่บ้าน มีเวลาน้อย
3. อุปสรรคด้านพื้นที่ ที่การประชาสัมพันธ์
ยังไม่สามารถเข้าถึง ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่
เกาะต้องมีการเดินทางหลายขั้นตอน
4. คนในสังคมมีวัฒนธรรม ความเชื่อ และ
ความเคยชินของสังคมไทย ประชาชน
บางส่วนยังคงมีความเข้าใจว่าการให้ทาน
กับผู้กระทาการขอทานเป็นการสร้างบุญ
กุศล ดังนั้นประชาชนจึงไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เท่าที่ควร (ทัศนคติ
ของประชาชนในเรื่องของการให้ทาน)
5. ประชาชนยังไม่เข้าใจความหมาย “ให้
ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน”

1.ควรเพิ่มความต่อเนื่องใน
การประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความเข้าใจในองค์ความรู้
เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมการ
ขอทาน ให้เข้าถึงทุกกลุ่ม
ประชาชน
2.ควรเพิ่มช่องทาง หา
วิธีการใหม่ๆ ในการ
ประชาสัมพันธ์ที่ประชาชน
เข้าถึงได้ง่าย และเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ในสื่อกระแส
หลักให้มากขึ้น ออกแบบ
และประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย
3. ควรจัดสรรทรัพยากร
งบประมาณและอุปกรณ์
สนับสนุนที่เพียงพอ
4. ควรรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ถึง
กระบวนการในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เพื่อให้ประชาชนเกิดความ
เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่มี

ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
3. การ
ประชาสัม
พันธ์ในแต่
ละครั้งยัง
ไม่มีการ
วางแผน
หรือ
เตรียมการ
ไว้ล่วงหน้า
4. ภาษา
ในการ
ประชาสัม
พันธ์ยังไม่
มีความ
หลากหลา
ย ซึ่งใน
ปัจจุบันมี
เฉพาะ
ภาษาไทย
5.
ช่องทางใน
การสื่อสาร
มีอย่าง
จากัด ไม่
ครอบคลุม

ปัญหาอุปสรรคการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะให้ดีขึ้น

6. งบประมาณประชาสัมพันธ์มีจากัด ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนการลงพื้นที่
ประชาสัมพันธ์
7. กลุ่มผู้นาชุมชนบางกลุม่ ยังไม่มคี วาม
เข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมเกีย่ วกับ
ประเด็นเรื่องการให้ทาน ดังนั้นพวกเขาจึง
พยายามที่จะต่อต้านและขัดขวางการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
8. เจ้าหน้าที่ตารวจไม่ให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน เช่น การประชาสัมพันธ์
ทางด้านกฎหมาย
9. ทัศนคติของผู้ทาการขอทาน "ขอทาน
คืออาชีพ" ทาให้การประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ไม่ประสบผลสาเร็จ

เครือข่ายในการปฏิบัติงาน
และสามารถประสานความ
ร่วมมือเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผู้กระทาการ
ขอทานได้อย่างเต็มกาลัง
5. ควรสร้างรูปแบบในการ
รณรงค์ที่ชัดเจน ครอบคลุม
และง่ายต่อการปฏิบตั ิ
6. ควรจัดหาล่ามให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมการ
รณรงค์และประชาสัมพันธ์
7. จุดรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ควรอยู่ในสถานที่แหล่ง
ชุมชน สร้างเครือข่ายใน
ชุมชนสาหรับการชี้เป้าเฝ้า
ระวัง และร่วมกัน
ประชาสัมพันธ์เพื่อความ
ยั่งยืนในการจัดการแก้ไข
ปัญหา
8. จัดอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับผูป้ ฏิบัติงาน
เเละคนในชุมชน

ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
ชุมชนต้น
ทาง ใน
ชุมชน
พื้นที่
ห่างไกล
6. ขาดคน
กลางหรือ
ล่ามในการ
สื่อสาร
เพื่อ
รณรงค์
และ
ประชาสัม
พันธ์
(เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่
บางท่าน
ไม่สามารถ
พูดภาษา
ท้องถิ่นได้)
ส่งผลให้
เจ้าหน้าที่
ไม่สามารถ
รณรงค์
หรือ
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ข้อเสนอแนะให้ดีขึ้น

ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
ประชาสัม
พันธ์ได้
อย่าง
ครอบคลุม
และทั่วถึง
ทุกกลุ่ม
ทางสังคม
7.
เจ้าหน้าที่
บางคนไม่
สะดวกที่
จะลงพื้นที่
เพื่อไป
รณรงค์
หรือ
ประชาสัม
พันธ์นอก
เวลา
ราชการ
8. ขาดสื่อ
ประชาสัม
พันธ์
สาหรับ
ขอทาน
ต่างชาติ
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ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
ภาษาที่
สาม
9. ขาด
การ
รณรงค์
ผ่าน
ช่องทาง
สื่อต่างๆที่
คนทั่วไป
สามารถ
เข้าถึงได้
ง่ายเเละ
สะดวก
เช่น
โทรทัศน์
วิทยุ
2.การ
1. สามารถดาเนินการตามกระบวนการภายใต้ พ.ร.บ. และประสานงานกับตารวจในพื้นที่ เพื่อขอความ 1. ความ
ดาเนินกา ร่วมมือในการดาเนินการกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ล่าช้าของ
รเมื่อพบ 2. พ.ร.บ. มีความชัดเจนในด้านของกระบวนการ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นระบบ
เจ้าหน้าที่
กลุ่มเป้าห 3. สามารถสอบข้อเท็จจริงและสอบประวัติ ถ่ายภาพของผู้ทาการขอทานได้เพื่อเป็นหลักฐานในการ
ตารวจใน
มาย
ดาเนินคดีและเข้ารับการคุ้มครอง
พื้นที่ ซึ่ง
4. การชี้แจงให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน
ไม่สามารถ
5. การชี้แจงให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือ
เข้ามาให้
6. การจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน จัดขึ้นบ่อยครั้งในบางพื้นที่
ความ
7. ผู้ปฏิบัติงานสามารถทางานกับกลุ่มเป้าหมายได้ทันสถานการณ์และผูป้ ฏิบัติงานมีความพร้อมต่อการ ช่วยเหลือ
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1. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีต่ ารวจที่
ทาการประสานงานมีความล่าช้า เนื่องจาก
ติดภารกิจเหตุอื่นที่ต้องปฏิบัติก่อน ส่งผล
ต่อการดาเนินการของกระบวนการ
2. การให้ความร่วมมือของชุมชนแก่
กลุ่มเป้าหมาย มีแรงกดดันจากสังคมและ
ชุมชน ในการปฏิบัติงาน
3. ข้อจากัดของหน่วยงานด้าน
งบประมาณและทรัพยากร

1. ควรให้มีการสร้าง
เครือข่ายในการดูแลและ
ติดตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
ทาให้สามารถดาเนินการกับ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ทันท่วงที
2. ทีมสหวิชาชีพหรือ
เครือข่ายควรมีการประชุม
เพื่อวางแผนการดาเนินการ

ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี
ปฏิบัติงาน
8. มีการประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทางาน เป็นการ
ทางานเป็นทีมสหวิชาชีพ

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
ได้ทันเวลา
ทาให้
กระบวนก
ารเกิด
ความ
ติดขัดและ
เสียเวลา
2. การ
ปรับตัว
ของ
เจ้าหน้าที่
เมื่อพบ
กลุ่มเป้าห
มายยังไม่มี
ประสิทธิภ
าพมากพอ
เช่น การ
แต่งกาย
เป็นต้น
การ
สืบสวน
และขยาย
ผล
3. ทีมสห
วิชาชีพ
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4. ปัญหาการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
เช่น กลุ่มคนขอทานจิตเวช กลุม่ คน
ขอทานที่ดื่มสุรา
5. ระยะเวลาในการลงพื้นที่ ไม่ตรงกับ
ช่วงเวลาที่คนขอทานลง
6. อันตรายจากกลุม่ คนขอทาน
7. การโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ของ
ประชาชนบางส่วน โดยปราศจากความรู้
และข้อเท็จจริง
8. การสื่อสารภายในกลุ่มคนขอทาน เพื่อ
หลบหนีเจ้าหน้าที่ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
9. ปัญหาในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานกับผู้กระทาการขอทาน
ชาวต่างชาติ ซึ่งในบางครั้งเจ้าหน้าที่ต้อง
ไปขอความช่วยเหลือจากพนักงาน
ชาวต่างชาติในร้านอาหารเพื่อให้มาเป็น
ล่ามในการสื่อสาร
10. ผู้กระทาการขอทานไม่ให้ความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
11. การประสานงานและส่งต่อในการรับ
กลุ่มเป้าหมาย ยังเป็นปัญหา เช่น ไม่มี
สถานที่รองรับ ขาดการทางานอย่างบูรณา
การกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบางพื้นที่
12. ผู้กระทาความผิดเป็นรายเดิม เป็น
ผู้กระทาซ้าๆ

3. ควรให้มีการจัดเวทีระดับ
ท้องถิ่นในการหารือถึง
กระบวนการดาเนินกับ
กลุ่มเป้าหมายให้เป็น
แนวทางเดียวกัน
4. สร้างความเข้าใจและ
ความตระหนักรู้ในการ
ดาเนินงานร่วมกับภาคี
เครือข่ายและประชาชน
5. ปรับปรุงกฎหมายให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ในปัจจุบัน
6. การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร จัดอบรมพัฒนา
ทักษะ ส่งเสริมและ
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจ
ของเจ้าหน้าที่ในประเด็น
เรื่องพระราชบัญญัตคิ วบคุม
การขอทานและการคัด
กรองกลุ่มเป้าหมาย
7. บรรจุพนักงานเจ้าหน้าที่
ในตาแหน่งล่ามประจา
หน่วยงานต่างๆ (ตาแหน่ง
ล่ามประจาทีมสหวิชาชีพ)
8. การจัดเวทีสร้างความรู้

ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
หรือ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่ให้
ความ
ร่วมมือใน
การลง
พื้นที่เพื่อ
ปฏิบัติงาน
เท่าที่ควร
4. การลง
พื้นที่ของ
ทีมสห
วิชาชีพ
ส่วนใหญ่
ค่อนข้างมี
ความ
ล่าช้า
(ข้อจากัด
ในเรื่อง
ของการลง
พื้นที่แล้ว
ไม่พบ
กลุ่มเป้าห
มาย)

ปัญหาอุปสรรคการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะให้ดีขึ้น

13. ผู้ทาการขอทานปรับรูปแบบกลยุทธ์ที่ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มีความแนบเนียนมากขึ้น
กฎหมาย
14. กลุ่มเป้าหมายอยู่ไม่ประจาจุดทาให้
การจัดการเป็นไปได้ค่อนข้างยาก
15. หน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายขาด
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
16. กลุ่มเป้าหมายปฏิเสธการเข้ารับการ
รักษาพยาบาล
17. กลุ่มเป้าหมายไม่มีเอกสารเเสดงตัวตน
หรือเลข13หลัก

ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
5.
เจ้าหน้าที่
ยังขาด
ความ
เคร่งครัด
ในการ
บังคับใช้
กฎหมาย
และขาด
ทักษะใน
การพูด
เพื่อ
ปรับเปลีย่
นทัศนคติ
ของ
กลุ่มเป้าห
มาย
6. การ
สื่อสารกับ
กลุ่ม
ขอทาน
ต่างด้าว
และกลุม่
ขอทาน
ผู้ป่วยจิต
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ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

3.การคัด
กรอง

1. สามารถสืบหาประวัติพื้นฐานของขอทาน รวมทั้งหาข้อมูลด้านอัตลักษณ์ ซึ่งสามารถนามาใช้ในการ
ประเมินต่อไปได้
2. สามารถคัดแยกกลุม่ เป้าหมาย เพื่อนาไปดาเนินการได้อย่างชัดเจน มีกระบวนการในการคัดกรอง
และแยกแยะกลุม่ เป้าหมายตามข้อกฎหมาย
3. เจ้าหน้าที่มีทักษะในการประเมิน จดบันทึก สังเกตและรายละเอียดต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายเพื่อทาการคัดกรองได้ถูกวิธี
4. มีแบบฟอร์มที่คัดกรองชัดเจน
5. ทีมสหวิชาชีพได้เข้าไปมีบทบาทในการคัดกรองและจาแนกกลุม่ เป้าหมายออกตามหลักเกณฑ์และ
ลักษณะเฉพาะตัวต่างๆ ที่อ้างอิงมาจากสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึน้
6. กระบวนการตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารการเข้าเมืองเป็นไปอย่างเข้มข้น
7. การจัดเก็บประวัติข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งใช้เครื่องมือในการสื่อสารในการ
จัดเก็บข้อมูล
8. ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้มีการนาเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาใช้ในการปฏิบัติงาน

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
เวช เป็น
เรื่องที่ยาก
และ
เจ้าหน้าที่
ยังขาด
ทักษะใน
การสื่อสาร
กับ
กลุ่มเป้าห
มายกลุม่ นี้
1. วิธีการ
รับมือกับ
ขอทานที่
ไม่มี
เอกสาร
สาคัญ
แสดง
ตัวตนหรือ
เขียน
หนังสือ
ไม่ได้ ยังไม่
มี
ประสิทธิภ
าพ
เท่าที่ควร
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1. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ เทคนิคการ
สัมภาษณ์ และภาษาต่างประเทศ มาก
พอที่จะดาเนินงานกับขอทานต่างชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขาดพื้นที่ในการคัดกรองที่มีความ
เหมาะสม สถานที่คัดกรองบางแห่งอยู่
ห่างไกล
3. ความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในการคัดกรอง
ผู้ใช้บริการที่เป็นโรคติดต่อ
4. การส่งต่อผู้ใช้บริการต่างด้าว มีการ
ส่งกลับประเทศและกลับมากระทาซ้าใน
ประเทศ
5. กลุ่มเป้าหมายให้ข้อมูลเท็จแก่เจ้าหน้าที่
6. กลุ่มเป้าหมายบางคนขาดหลักฐานและ
เอกสารในการยืนยันตัวตน (เจ้าหน้าที่ต้อง

1. ควรจัดตั้งทีมสหวิชาชีพ
ในการคัดกรอง
2. ควรสนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาด้าน
ภาษาของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อทาให้
กระบวนการทางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เห็นควรให้มีการเพิ่ม
อัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ที่
ดาเนินการคัดกรอง
เนื่องจากไม่เพียงพอ ส่งผล
ทาให้การคัดกรองไม่มี
ประสิทธิภาพ
4. ควรมีการจัดทาคู่มือ

ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
2.
กระบวนก
ารคัดกรอง
มี
ระยะเวลา
ในการ
ดาเนินการ
ค่อนข้าง
นาน
3.
เจ้าหน้าที่
ยังขาด
ความรู้
ความสาม
ารถเฉพาะ
ด้านในการ
คัดกรอง
ขาดทักษะ
ในการ
สอบถาม
สารวจ
และ
วิเคราะห์
ถึงสภาพ
ปัญหาที่
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ใช้เวลา 1 – 2 วัน ในการตรวจสอบ
เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน) กลุ่มขอทานต่าง
ด้าวไม่มีเอกสารที่เป็นหลักฐานแสดงตัวตน
7. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่คอ่ ยให้
ความสาคัญกับการปฏิบัติงานเพื่อ
ช่วยเหลือกลุม่ เป้าหมายเท่าที่ควร
8. ผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญกาลังในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน เช่น เสี่ยงต่อการติดโรคที่มา
กับผู้ใช้บริการ
9. การตรวจสุขภาพใช้เวลานานในบาง
พื้นที่ ไม่มีช่องการให้บริการด่วนสาหรับ
การคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
10. ผู้ปฏิบัติงาน เช่น นักสังคมสงเคราะห์
มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
11. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถให้ขอ้ มูลใน
การคัดกรองได้กับผูป้ ฏิบัติงาน เช่น กลุ่ม
ผู้ป่วยจิตเวช
12. การประสานงานส่งต่อกลุม่ เป้าหมาย
เฉพาะยังไม่สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากข้อจากัดของหน่วยงาน เช่น
สถานที่หน่วยงานไม่สามารถรองรับ
ผู้ใช้บริการได้

มาตรฐานในการคัดกรอง
เพื่อทาให้กระบวนการคัด
กรองเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
5. ควรมีการจัดอบรม
หลักสูตรกระบวนการคัด
กรองในทุกกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง
6. ควรมีการจัดประชุม
ทีมสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
7. ควรมีผู้ปฏิบัติงานเฉพาะ
ในการทางานกับ
กลุ่มเป้าหมาย
8. การได้รับความร่วมมือ
จากโรงพยาบาลในกลุ่ม
ผู้ป่วยจิตเวช
9. การได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่ทาหน้าที่
ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์

ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
เกิดขึ้นกับ
กลุ่มเป้าห
มาย
4. การ
สื่อสาร
ระหว่าง
เจ้าหน้าที่
และ
ผู้ใช้บริการ
ยังมีความ
ยากลาบา
ก เช่น ผู้
พิการ
ทางการได้
ยิน กลุ่ม
ชาติพันธุ์
และกลุม่
คนต่าง
ด้าว
5. สถานที่
คัดกรอง
บางพื้นที่
ไม่เป็นไป
ตามที่
กาหนดไว้
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ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
เนื่องจาก
ไม่มีพื้นที่
ในการคัด
กรอง
6. การคัด
กรอง
ผู้ใช้บริการ
ที่มีความ
พิการ
ซ้าซ้อน
7. การ
ตรวจ
สุขภาพกับ
กลุ่มเป้าห
มาย
8. ในการ
ประเมิน
กลุ่มเป้าห
มายที่มี
อาการ
ป่วยทาง
จิต
ค่อนข้างมี
ความ
ล่าช้า
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ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
เนื่องจาก
กลุ่มเป้าห
มายอยู่ใน
อานาจ
การดูแล
ของแพทย์
(กลุ่มเป้าห
มายบาง
คนมีสภาพ
ปัญหาทาง
จิต
หากแต่
บางคนมี
สภาพ
ปัญหาทาง
พฤติกรรม
ส่งผลให้
ทีมสห
วิชาชีพ
จะต้องทา
การคัด
กรองอย่าง
ละเอียด
และ
รอบคอบ)
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ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
9. ในบาง
จังหวัด
ไม่ได้รับ
ความ
ร่วมมือ
จากทีมสห
วิชาชีพใน
การคัด
กรอง
กลุ่มเป้าห
มาย ขาดผู้
ปฏิบัติบาง
วิขาชีพที่มี
ความ
จาเป็นต่อ
การ
ปฏิบัติงาน
หรือยังไม่
มีความ
เชี่ยวชาญ
เฉพาะใน
วิชาชีพ
นั้นๆ
10. ด้าน
ภาษาที่ใช้
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ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

4.การนา
ตัวไปลง
บันทึก
ประจาวัน
/ส่ง
ตารวจ

1. การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการเปิดช่องจราจรให้มีความรวดเร็วในการนาตัวไปส่ง
2. มีการอธิบายเหตุการณ์ของเคสต่อเจ้าหน้าที่ตารวจได้อย่างครอบคลุม
3. เจ้าหน้าที่มีทักษะในการโน้มน้าว
4. ตารวจให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ และลงบันทึกประจาวัน
5. อานวยความสะดวกในการส่งกลุ่มเป้าหมายให้ตารวจ
6. มีเทคนิคและทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจาวัน
7. เจ้าหน้าที่ตารวจส่วนใหญ่ทราบถึงขั้นตอนในการส่งตัวกลุ่มเป้าหมายและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
8. กฎหมายกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างขัดเจน และระบุบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
ในการ
สื่อสาร
เช่น
ภาษาต่าง
ประเทศ
ภาษา
ท้องถิ่น
1. การมี
ทัศนคติ
ส่วนตัว
ของ
เจ้าหน้าที่
ต่อผู้
ขอทาน ใน
บางครั้งยัง
มีความ
สงสาร
2.
เจ้าหน้าที่
ไม่สามารถ
ประสาน
และติดต่อ
กับตารวจ
ในพื้นที่ได้
ทันตาม
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ข้อเสนอแนะให้ดีขึ้น

1. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีต่ ารวจยัง
ไม่มีความสอดคล้องกับกระบวนการตาม
พ.ร.บ.จึงทาให้เกิดความล่าช้าในการ
ทางาน
2. หน่วยงาน ศคพ.หลายแห่งไม่ได้อยู่ใน
ตัวจังหวัด จึงเกิดความล่าช้าในการเข้าถึง
และประสานงานกับตารวจในพื้นที่
3. ขาดทีมสหวิชาชีพในการลงปฏิบัติงาน
ในบางพื้นที่
4. พนักงานส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการ
ดาเนินงาน แต่ไม่มีอานาจตามกฎหมาย
5. การเปรียบเทียบปรับไม่เกิดผล
6. ตารวจปฏิเสธในการควบคุมตัว
กลุ่มเป้าหมาย
7. ตารวจระดับปฏิบตั ิการยังไม่เข้าใจ
กฎหมาย
8. กฎหมายมีบทลงโทษไม่เด็ดขาด
9. กลุ่มเป้าหมายบางคนมีพฤติกรรมที่

1. ควรมีการจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.
ให้กับทุก ๆ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
หน้าที่ รวมไปถึงคู่มือการ
ดาเนินคดี
2. จัดตั้ง App Line ของ
ทีมสหวิชาชีพ เพื่อสะดวก
ในการประสานงานและ
สามารถติดต่อได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น
3. สร้างความเข้าใจในการ
คัดกรองเบื้องต้นให้กับ
ประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในด้าน
กฎหมายและทักษะการ
ปฏิบัติงาน
4. พัฒนาเครื่องมือการคัด

ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
เวลาในทุก
ราย
3. ความ
ไม่เข้าใจ
กัน
ระหว่าง
เจ้าหน้าที่
ศูนย์
คุ้มครองฯ
กับตารวจ
ในการ
ดาเนินงาน
ตาม
ขั้นตอน
เช่น การ
แจ้งความ
ความ
สับสนใน
การลง
บันทึก
ประจาวัน
หรือบันทึก
การจับกุม
4. ค่าปรับ
คนขอทาน
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ก้าวร้าวและไม่ยอมให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจ
10. กลุ่มเป้าหมายบางคนขาดหลักฐาน
และเอกสารในการยืนยันตัวตน
11. หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)ยังไม่
มีการดาเนินการอย่างเข้มงวดจริงจัง
รวมทั้งปฏิบัติงานเฉพาะในเวลาราชการ
จึงทาให้ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานส่งต่อ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12. เจ้าหน้าที่ตารวจไม่กล้าลงบันทึก
ประจาวัน เนื่องจากไม่ได้ลงพื้นที่รว่ มกัน
และการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่
ตารวจมีความล่าช้า
13. กรณีผู้ใช้บริการต่างด้าว ที่ไม่มี
เอกสารเเสดงตัวตน ทาให้ไม่สามารถทา
การบันทึกประวัติหรือข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูล

กรองให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง
ชัดเจน ทันสมัย
5. พัฒนาทีมสหวิชาชีพใน
การทางานคัดกรองร่วมกัน
โดยมีนักจิตวิทยาประจา
หน่วยงาน เป็นทีมสห
วิชาชีพ
6. มีระเบียบภายใต้
กฎหมาย เพื่อแยก
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
(ใครรับ ใครดูแล)
7. การดาเนินการแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีและให้
ความรู้กับตารวจเกีย่ วกับ
กฎหมายคนขอทานและคน
ไร้ที่พึ่ง ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
8. การเปรียบเทียบปรับ
“ในอัตราก้าวหน้า” ถ้าไม่มี
เงินเสียค่าปรับ ให้ติดคุก
9. ควรมีการจัดอบรม
รวมถึงสร้างความรู้และ
ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่
ตารวจในพื้นที่เกี่ยวกับ

ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
ยังมีความ
สับสน
5.
เจ้าหน้าที่
ตารวจใน
สถานี
ตารวจภูธร
บางพื้นที่
ยังไม่ให้
ความ
ร่วมมือกับ
ทีมสห
วิชาชีพ
เท่าที่ควร
หรืออาจ
กล่าวได้
อีกนัยหนึ่ง
ว่า
เจ้าหน้าที่
ตารวจไม่
ค่อยให้
ความสาคั
ญกับ
กลุ่มเป้าห
มายที่เป็น
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ข้อเสนอแนะให้ดีขึ้น
ประเด็นเรื่องการปฏิบัติงาน
กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ผู้กระทาการขอทาน
10. สถานีตารวจควรมี
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะในการ
ปฏิบัติงานกับกลุม่ ขอทาน
เพื่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
ผู้กระทา
การ
ขอทาน
เท่าที่ควร
(เจ้าหน้าที่
ตารวจไม่
ยอมรับ
แจ้งความ
และ
ดาเนินคดี
กับ
กลุ่มเป้าห
มายตาม
กฎหมาย)
6. ใน
กระบวนก
ารนา
กลุ่มเป้าห
มายส่ง
ตารวจนั้น
มีขั้นตอน
มากเกินไป
จนทาให้
การ
ดาเนินงาน
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ประเด็น
การถอด
บทเรียน

5.การ
คุ้มครอง
และ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
ต่างๆ เกิด
ความ
ล่าช้า
7.
หน่วยงาน
บาง
หน่วยงาน
ที่มี
เจ้าหน้าที่
เป็นเพศ
หญิงไม่
สามารถ
เข้าถึง
กลุ่มเป้าห
มายที่เป็น
ผู้กระทา
การ
ขอทาน
เพศชายได้
1. เจ้าหน้าที่สามารถหาข้อมูลของขอทาน โดยใช้วิธีเข้าเยี่ยมบ้าน เพื่อสังเกตและสืบหาข้อมูลที่เป็น
1.
ปัญหาที่แท้จริง
เจ้าหน้าที่
2. สามารถให้การช่วยเหลือคุม้ ครองในด้านปัจจัย 4 ของกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการอบรมเพื่อพัฒนา ยังไม่
อาชีพ
สามารถให้
3 .การร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นเพื่อขอความร่วมมือในการคุ้มครองและส่งเสริมกลุ่มเป้าหมาย การดูแล
เช่น เทศบาล อาเภอ อบต. เป็นต้น ปฏิบัติงานเป็นทีมสหวิชาชีพ
และ
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1. บางหน่วยงานยังขาดอัตรากาลังคนของ
ตาแหน่งนักจิตวิทยาและนักสังคม
สงเคราะห์ ทาให้การดาเนินการยังติดขัด
และล่าช้า ผู้ปฏิบตั ิงานอยู่ในภาวะ "งาน
ล้นมือ" จึงทาให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่

1. เจ้าหน้าที่ควรมีการลง
เยี่ยมบ้านขอทาน เพื่อ
ติดตามปัญหาและสืบค้นหา
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างตรงจุด
2. เจ้าหน้าที่ควรได้รับการ

ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี
4. มีแผนพัฒนาการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคล/ รายกลุ่ม /ครอบครัว
5. มีการติดตามเยี่ยมบ้านและเก็บข้อมูลบริบทแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายจากการสัมภาษณ์ครอบครัว
และเพื่อนบ้านของกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นเครือข่ายในชุมชน
6. สามารถคืนกลุ่มเป้าหมายกลับสู่ครอบครัวและสังคมได้ตามขั้นตอน หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า
เจ้าหน้าที่มีการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการในทุกขั้นตอน ทั้งขอทานคน
ไทยและต่างด้าว
7. มีการจัดการฟื้นฟูด้านอาชีวะบาบัดและการฟื้นฟูทางด้านสภาพจิตใจภายในสถานคุ้มครอง
8. มีการจัดฝึกอาชีพที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
9. เจ้าหน้าที่เข้าไปมีบทบาทในเรือ่ งของการคุ้มครองสวัสดิภาพให้กบั กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในสถาน
คุ้มครองและภายนอกสถานคุ้มครอง โดยบทบาทของเจ้าหน้าที่ภายในสถานคุ้มครอง คือ การเป็นผู้
พิทักษ์สิทธิทกี่ ลุ่มเป้าหมายพึงจะได้รับ การรักษาความลับด้านข้อมูลการวิเคราะห์และวางแผนการให้
ความช่วยเหลือที่มคี วามเหมาะสมและเป็นธรรม รวมไปถึงการบริหารจัดการกับสภาพปัญหาต่างๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนของบทบาทของเจ้าหน้าที่ภายนอกสถานคุ้มครอง คือ การเข้าไปมี
บทบาทในการเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกตั้งแต่ในระดับครอบครัว ชุมชน ตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
คุ้มครอง
ด้าน
สุขภาพจิต
ของ
กลุ่มเป้าห
มายได้
อย่างมี
ประสิทธิภ
าพ
กลุ่มเป้าห
มาย
กลับมา
กระทาซ้า
หลังจาก
การ
คุ้มครอง
และ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตแล้ว
2.
กระบวนก
ารในการ
ฟื้นฟู
ความสัมพั
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ข้อเสนอแนะให้ดีขึ้น

คาดหวังไว้มากนัก
2. การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ถกู กาหนด
กรอบในเรื่องของระยะเวลา
3. ชุมชนหรือครอบครัวยังไม่มีความพร้อม
ในการรับตัวกลับ
4. กลุ่มเป้าหมายมีปญ
ั หาซับซ้อนเเละ
ไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ
5. กิจกรรมไม่ตอบความหลากหลายและ
ความยั่งยืนของกลุ่มเป้าหมาย
6. ขาดความต่อเนื่องในการคุ้มครองและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
7. ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการ
พัฒนาทักษะและอาชีพ
8. ทัศนคติของประชาชนและภาคส่วน
ต่างๆ ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
9. สถานคุ้มครองส่วนใหญ่ยังคงขาด
งบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุน
การดาเนินงาน
10. ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ในสถานคุม้ ครอง
มีอาการทางจิตเวช ดังนั้นกระบวนการใน
การฟื้นฟูผู้ใช้บริการกลุ่มดังกล่าวจึงเป็นไป
ได้ลาบาก
11. ผู้กระทาการขอทานหลายๆ คนเลือก
ที่จะกลับไปขอทานเนื่องจากปัจจัย
ทางด้านรายได้

พัฒนา อบรมด้านการฝึก
อาชีพ เพื่อที่จะนาไปพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย และอบรม
ทักษะเพื่อการทาความ
เข้าใจกับครอบครัวของ
กลุ่มเป้าหมาย
3. ควรมีการจัดเวทีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การทางานใน
แต่ละพื้นที่ และสามารถ
นาเอาไปเป็นแบบอย่างใน
พื้นที่อื่นได้
4. ควรมีหน่วยงานหรือ
บุคคลที่สามารถให้
คาปรึกษาในการแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนได้
5. ควรจัดให้มีการประเมิน
หลังการดาเนินการของ
เจ้าหน้าที่ เพื่อทราบถึงจุด
แข็งและจุดอ่อนของการ
ดาเนินกิจกรรมของ
เจ้าหน้าที่ได้อย่างชัดเจน
สามารถนาไปพัฒนาในการ
จัดทากิจกรรมอื่น ๆ

ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
นธ์ระหว่าง
กลุ่มเป้าห
มายกับ
สมาชิกใน
ครอบครัว
ของ
กลุ่มเป้าห
มาย รวม
ไปถึงการ
ปรับเปลีย่
น
พฤติกรรม
และ
ทัศนคติ
ระหว่าง
กลุ่มเป้าห
มายกับ
ครอบครัว
ของ
กลุ่มเป้าห
มาย
3. โดย
ส่วนมาก
อาชีพที่มี
การจัด
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12. โรงพยาบาลปฏิเสธการรักษากลุ่ม
ผู้ป่วยเรื้อรัง
13. การปฏิบัติงานกับบางกลุ่มเป้าหมาย
เช่น ผู้สูงอายุ ทาให้ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ทันต่อกรอบเวลาที่กาหนด
14. การส่งต่อไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่
พึ่งยังไม่สามารถดาเนินการได้ทันที
เนื่องจากมีข้อจากัดหรือศักยภาพของ
หน่วยงาน

ภายหลังได้ดียิ่งขึ้น
6. จัดกิจกรรมหรือพัฒนา
ศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ที่
คุ้มครองและพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย เช่นเสริม
ทักษะอาชีพให้ตอบสนอง
ความต้องการในปัจจุบัน
ปรับทัศนคติไม่ให้กลับมา
กระทาซ้า
7. สร้างคู่มือและแนวทางใน
การคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย
8. พัฒนากลไกการคุม้ ครอง
ในระดับพื้นที่
9. เจ้าหน้าที่ควรเข้าไปมี
บทบาทในการทาให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถ
กลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างปกติสุข ซึ่งครอบคลุม
ไปถึงการเกิดความตระหนัก
ในคุณค่า รวมไปถึง
ศักยภาพและความสามารถ
ในตัวเองของกลุ่มเป้าหมาย
10. ควรมีการจัดสถานที่
และบรรยากาศให้เหมาะสม
กับการคุ้มครองสวัสดิภาพ

ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
ฝึกอบรม
นั้น
สามารถ
สร้าง
รายได้ได้
น้อยกว่า
การ
ขอทาน
ส่งผลให้
ผู้กระทา
การ
ขอทาน
หลายๆ
คนเลือกที่
จะกลับไป
ขอทาน
ดังเดิม
4.
กระบวนก
ารในการ
ปฏิบัติงาน
และ
ประสานง
านในบาง
จังหวัดยัง
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และการพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย
11. ควรมีสถานคุ้มครองคน
ไร้ที่พึ่ง จังหวัดละ 1
หน่วยงาน
12. ควรได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
13. ภาระงานบางอย่างไม่
ควรที่จะมอบหมายให้ผู้ที่ทา
หน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย

ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
ไม่มีความ
ชัดเจน
เท่าที่ควร
5.
หน่วยงาน
ยังไม่มี
สถานที่
รองรับ
กลุ่มคน
ขอทาน
และคนไร้
ที่พึ่ง และ
สถานที่
รองรับ
ยังคงไม่ได้
มาตรฐาน
มากนัก
6. การ
พัฒนา
สามารถ
ดาเนินการ
ได้เฉพาะ
กับคนที่มี
ศักยภาพ
7. ความ

ปัญหาอุปสรรคการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะให้ดีขึ้น

ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
ร่วมมือ
จาก
หน่วยงาน
ภาคี
เครือข่าย
ยังมีน้อย
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6.การ
ดาเนินกา
รตาม
กฎหมาย
เฉพาะ

1. หน่วยงานสามารถให้การช่วยเหลือขอทานต่างสัญชาติกลับสู่ประเทศต้นทางได้อย่างปลอดภัยและ
ถูกต้องตาม พ.ร.บ.
2. มีการทางานเป็นทีมแบบ วันโฮม (One-Home)
3. เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการสารวจและวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึ้นกับ
กลุ่มเป้าหมาย การชี้แจงและอธิบายถึงการคุ้มครองสวัสดิภาพที่กลุม่ เป้าหมายพึงได้รับ รวมไปถึงการ
จดบันทึกสภาพปัญหาอย่างละเอียดและพยายามสะท้อนให้ผรู้ ับสารสามารถเข้าใจถึงสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะทาการส่งต่อข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ในเบื้องต้นไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
4. เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปมีบทบาทในมิติของการวางแผนให้ความช่วยเหลือ ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปแบบของ
การประสานงานกับวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปมีบทบาทในการคัดกรองและจาแนกกลุ่มเป้าหมายออกตามหลักเกณฑ์และ
ลักษณะเฉพาะตัวต่างๆ ที่อ้างอิงมาจากสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึน้
6. เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการคุ้มครองสวัสดิภาพให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในสถาน
คุ้มครองและภายนอกสถานคุ้มครอง
7. เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาทางด้านกฎหมายกับ
กลุ่มเป้าหมายในเบื้องต้น
8. เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการเป็นผู้ประสานงานและให้การสนับสนุนทั้งกับครอบครัว

1.
ระยะเวลา
ในการ
ดาเนินการ
ช่วยเหลือ
มีระยะ
เวลานาน
หลาย
เดือน
2. การ
สื่อสาร
ด้าน
กฎหมาย
เฉพาะยังมี
ความ
เข้าใจ
ผิดพลาด

1. เจ้าหน้าที่และภาคีที่เกี่ยวข้อง ขาด
ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. และ
กฎหมายเฉพาะที่มีความเกี่ยวข้อง
2. ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย
3. ความล่าช้าของหน่วยงานด้านกฎหมาย
ในบางกรณีกลุม่ เป้าหมายเสียชีวิตก่อนเข้า
รับบริการ
4. มีช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งผลต่อการดาเนินการ
5. คิวยาว คิวเต็ม คิวล้นสถาน
6. เอกสาร ขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆ ที่มี
มาก ทาให้เกิดความล้าช้าในการประสาน
ส่งต่อ
7. ขาดพยานหลักฐานสนับสนุน
8. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถส่งต่อผู้ใช้บริการได้
ในบางกรณี อาทิ กรณีทผี่ ู้ใช้บริการมี
ปัญหาซับซ้อน (ผูส้ ูงอายุที่มีอาการป่วย

1. เห็นควรให้มีการจัดอบรม
เรื่องกฎหมายเฉพาะใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ควรให้มีการสร้าง
กระบวนวิธี เพื่อทาให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดความ
เกรงกลัวต่อกฎหมาย
3. จัดทาระเบียบในการ
ประสานและส่งต่อให้ชัดเจน
4. ขยายจานวนสถานที่ตาม
กฎหมายเฉพาะ กระจาย
สถานฯ ที่รับรอง
กลุ่มเป้าหมายทั่วถึงทุก
ภูมิภาค
5. การกาหนดนโยบายที่
ชัดเจนในการดาเนินการ
ประสานส่งต่อ

ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี
หน่วยงานภายในประเทศ และหน่วยงานภายนอกประเทศ เพื่อทาการส่งตัวกลุ่มเป้าหมายกลับไปยัง
ภูมิลาเนาเดิม
9. เมื่อมีการพบผู้กระทาการขอทาน เจ้าหน้าที่จะรีบทาการแสดงตัวและปรับเงินกลุ่มเป้าหมายตาม
อัตราที่ได้มีการกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
ในระดับ
ปฏิบัติการ
3. มีความ
ขัดแย้งว่า
กลุ่มเป้าห
มาย อยู่ใน
การ
คุ้มครอง
ตาม
พระราชบั
ญญัติใด
4. ศูนย์ฯ
ไม่มี
อานาจส่ง
ต่อ
5. การ
สืบเสาะ
ข้อมูล
กลุ่มเป้าห
มายเชิงลึก
6. พมจ.
(คนพิการ/
ผู้สูงอายุ)
นิ่งเฉย
ล่าช้า
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ทางจิตเวช ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุพิการ
และผูส้ ูงอายุที่ไม่มีบัตรประจาตัว
ประชาชน) กรมผูส้ ูงอายุมีการออก
ระเบียบเงื่อนไขเฉพาะในเรื่องของการไม่
รับผูส้ ูงอายุที่ไปรบกวนวิถีชีวิตผู้อื่นไว้ใน
ความดูแล
9. การบังคับใช้กฎหมายยังขาดความ
เคร่งครัดและเด็ดขาด

6. ควรมีการกาหนด
ข้อตกลงในระดับนโยบายให้
ชัดเจนว่าควรมีการส่งต่อ
ผู้ใช้บริการที่ไหน อย่างไร
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับผู้ใช้บริการ
7. ควรมีการกาหนด
ข้อตกลงและกฎเกณฑ์ที่
ชัดเจนในการคัดกรองและ
แยกแยะกลุม่ เป้าหมาย
ก่อนที่จะทาการส่งต่อ
8. มีการปฏิบัติงานใน
ลักษณะการจัดการรายกรณี
9. การใช้สื่อรณรงค์ เช่น
Infrographic ในการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
กฎหมายเฉพาะ
10. ควรให้โรงพยาบาล
ระดับอาเภอมีผู้ปฏิบตั ิงานที่
มีความเชี่ยวชาญในการ
ให้บริการผู้ป่วยจิตเวช

ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
7. ยังคงมี
ข้อจากัด
ในเรื่อง
ของ
ประสานง
านเพื่อส่ง
ต่อ
กลุ่มเป้าห
มายไปยัง
หน่วยงาน
ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(หน่วยงาน
ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ไม่ยอมรับ
ผู้ใช้บริการ
ไปอยู่ใน
ความดูแล
ใน
หน่วยงาน
ของ
ตนเอง)
อีกทั้ง
หน่วยงาน

ปัญหาอุปสรรคการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะให้ดีขึ้น

ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ยังมี
ข้อกาหนด
และ
เงื่อนไข
มากมาย
ในการรับ
ผู้ใช้บริการ
ไปอยู่ใน
ความดูแล
หรืออาจ
กล่าวได้
อีกนัยหนึ่ง
ว่า
หน่วยงาน
ตาม
กฎหมาย
เฉพาะบาง
หน่วยงาน
ปฏิเสธการ
รับ
กลุ่มเป้าห
มาย
8. ยังขาด
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ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
ทักษะและ
ความสาม
ารถใน
เรื่องของ
การคัด
กรองและ
แยกแยะ
กลุ่มเป้าห
มาย
9. การ
ขาด
การบูรณา
การในการ
ดาเนินการ
ระหว่าง
ภาคี
เครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง
10.
ผู้ปฏิบัติงา
นขาด
ความ
เข้าใจใน
การ
ปฏิบัติงาน
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ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
ดาเนินการ
ตาม
พ.ร.บ.
ควบคุมคน
ขอทาน
7.การ
1. การส่งเสริม ให้ความรู้ สนับสนุน เพื่อให้เกิดการปลูกฝังด้านทัศนคติที่ถูกต้อง ในการเลิกกระทา
1.
ดาเนินกา ความผิด
เจ้าหน้าที่
รกับผู้
2. สามารถเชิญชวนบุคคลกลุ่มดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลและติดตามกลุ่มขอทานได้
ยังไม่
แสวงหา 3. การประสานกับภาคีเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถ
ประโยชน์ 4. การส่งต่อข้อมูลให้สืบสวนขยายผล
โน้มน้าว
จากผู้ทา 5. การลงโทษผู้แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ทาการขอทานตามกฎหมาย
และสร้าง
การ
6. มีกระบวนการรับเเจ้งเบาะเเส และมีเครือข่ายผู้แจ้งเบาะแสของผู้แสวงหาประโยชน์จากผู้กระทาการ ความ
ขอทาน
ขอทาน
เข้าใจให้
เกิดขึ้นทุก
กลุ่ม
2. ขาด
การ
ดาเนินงาน
ที่มีความ
จริงจัง ไม่
เข้มงวด
3. การ
รับมือกับ
กลุ่ม
ขอทานที่มี
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ข้อเสนอแนะให้ดีขึ้น

1. ขาดทีมสหวิชาชีพมาร่วมกันดาเนินงาน
ทาให้การดาเนินการยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร
2. อุปสรรคด้านผูม้ ีอิทธิพลในพื้นที่ที่
ดาเนินการ ทาให้การลงพื้นที่ของ
ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงเนื่องจากการ
ดาเนินการกับผู้แสวงหาประโยชน์
3. ขาดทีมงานสายสืบในพื้นที่
4. การไม่ได้รับความร่วมมือจากผูก้ ระทา
การขอทานในการให้ปากคา (ผู้แสวงหา
ผลประโยชน์จากผู้กระทาการขอทานกับ
ผู้กระทาการขอทานมีความสัมพันธ์ในเชิง
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน)
5. การดาเนินการเอาความผิดยังไม่มีความ
เข้มงวดจริงจัง
6. การดาเนินการกับกลุ่มขอทานที่ทาเป็น
ขบวนการสามารถดาเนินการตรวจสอบ
เเละเอาความผิดได้ยาก
7. การปฏิบัติงานยังไม่ได้รับความร่วมมือ
จากเจ้าหน้าที่ตารวจ

1. ควรมีการทางานกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจให้มากขึ้น
2. ควรมีการพัฒนาทักษะ
ความรู้ของเจ้าหน้าทีด่ ้าน
กฎหมายการค้ามนุษย์และ
การฟอกเงิน
3. ควรมีแนวทางที่ชัดเจนใน
เรื่องนี้ เช่น การกาหนด
บทลงโทษ
4. พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง เช่น
พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551
5. บูรณาการกับฝ่าย
ปกครอง ในการเฝ้าระวังใน
พื้นที่ ให้เจ้าหน้าที่ตารวจมี
บทบาทในการดาเนินงาน
6. การบังคับใช้กฎหมาย
ต้องมีการดาเนินการอย่าง

ประเด็น
การถอด
บทเรียน

8.การ
ดาเนินกา
รกับผู้
แสดง
ความสาม
ารถ

สิ่งที่ทาได้ดี

1. การให้ความรู้และคาแนะนาในการเข้าถึงการทาบัตรในพื้นที่ต่าง ๆ
2. เจ้าหน้าที่ขอทาการตรวจบัตรกับผู้แสดงความสามารถที่พบเจอ เพื่อเป็นมาตรการสาคัญที่เป็น
แบบอย่างในการดาเนินการกับผู้แสดงความสามารถ
3. มีการจดทะเบียนและให้คาแนะนาแก่ผู้แสดงความสามารถ
4. การรับคาขอและออกบัตรให้กบั ผู้แสดงความสามารถในพื้นที่ที่อนุญาตภายในเวลาที่กาหนด
5. มีการให้คาแนะนา คาปรึกษา รวมไปถึงการดาเนินการเพื่อประเมินและติดตามผลผู้แสดง
ความสามารถที่ได้รับบัตร
6. มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้แสดงความสามารถในท้องถิ่นต่างๆ ที่ยังไม่ขอใบอนุญาตไปทา
เรื่องเพื่อขอออกบัตร
7. มีการดาเนินการควบคุมและระงับบัตรของผู้แสดงความสามารถทีไ่ ม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ
8. การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของผู้แสดงความสามารถ รวมทั้งดาเนินการว่ากล่าว

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
รูปแบบที่
หลากหลา
ยมาก
ยิ่งขึ้น
ผู้ทาการ
ขอทานไม่
เปิดเผย
ข้อมูลและ
ช่วยกัน
ปกปิด จน
ไม่สามารถ
เชื่อมโยง
กับได้
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1. ไม่
สามารถ
ควบคุมผู้
แสดง
ความสาม
ารถให้ทา
การแสดง
ความสาม
ารถในที่ที่
เหมาะสม
ได้

1. ผู้แสดงความสามารถยังมีความเป็น
ปัจเจก ไม่รับฟังคาตักเตือนและ ไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบของพระราชบัญญัติ
2. มีข้อห้ามต่างๆ ตามกฎหมายอืน่ ๆ ทา
ให้ผู้แสดงความสามารถไม่มีพื้นที่แสดง
3. มีผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการแสดง
ความสามารถ
4. การประสานงานและข้อมูลที่ไม่ชัดเจน
5. ศิลปินตัวจริง (เปิดหมวก) ไม่มาจด
ทะเบียน
6. ท้องถิ่นยังไม่ได้ประกาศพื้นที่แสดง

ข้อเสนอแนะให้ดีขึ้น
เข้มงวดจริงจัง

1. ควรมีการสร้างมาตรฐาน
ที่ชัดเจนในการออกบัตร
เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติ
เดียวกัน
2. ควรให้มีโครงการการ
รณรงค์ให้ผู้แสดง
ความสามารถปฏิบัติตาม
กฎหมาย เป็นประจาทุก
เดือนเพื่อตอกย้าและสร้าง
ความคุ้นชินต่อสาธารณชน
และเสริมสร้างความรู้ความ

ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี
ตักเตือนผู้กระทาผิดกฎหมาย
9. การประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น
10. มีการตั้งคณะกรรมการในการประเมินสาหรับการออกบัตรผูเ้ เสดงความสามารถ

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
2.
คณะกรรม
การยังขาด
องค์
ความรู้
ความ
เข้าใจใน
หลักการ
พิจารณา
การออก
บัตร
3. การ
กาหนด
พื้นที่ตาม
มาตรา 14
ไม่เป็นไป
ตามความ
ต้องการ
และ
ความสาม
ารถ
4. กลุ่มคน
ส่วนใหญ่
ไม่ได้ขอ
อนุญาต
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ข้อเสนอแนะให้ดีขึ้น

ความสามารถ และข้อจากัดในเรื่องของ
การแสดงความสามารถนอกเหนือจาก
พื้นที่ที่กาหนดไว้
7. ผู้แสดงความสามารถที่มีความประสงค์
จะขอทาบัตรบางคนไม่กล้าไปยื่นเรื่องที่
สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ประจาจังหวัด
8. ข้อจากัดในเรื่องของผู้ช่วยเหลือผู้แสดง
ความสามารถที่มักจะนาอุปกรณ์ในการ
ขอทานมาใช้
9. ข้อจากัดในเรื่องการแต่งตัวของผู้แสดง
ความสามารถบางคนที่มลี ักษณะคล้ายกับ
ผู้กระทาการขอทาน (ประชาชนแจ้งเข้า
มายังหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าผู้แสดง
ความสามารถเป็นผู้กระทาการขอทาน)
10. ผู้แสดงความสามารถไม่แสดง
ความสามารถตามจุดที่หน่วยงานท้องถิ่น
ประกาศพื้นที่การแสดงความสามารถ และ
ผู้แสดงความสามารถมีการเคลื่อนที่ไปตาม
จุดที่เป็นแหล่งชุมชน

เข้าใจในการแสดง
ความสามารถ
3. ตั้งคณะกรรมการร่วม
เพื่อพิจารณาประกาศตาม
มาตรา 14
4. จัดตั้งชมรมผู้แสดง
ความสามารถระดับจังหวัด
เพื่อไปสู่องค์กร
สาธารณประโยชน์ รวมถึง
สร้างเครือข่ายทางานใน
ชุมชนเพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการเป็นผู้แสดง
ความสามารถอย่างถูกต้อง
5. จัดสถานที่การแสดง
ให้กับกลุ่มผู้แสดง
ความสามารถ
6. ควรมีการกาหนดแนว
ทางการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายให้มีความ
ชัดเจน
7. ควรมีการรับคาขอและ
ออกบัตรผู้แสดง
ความสามารถแบบสัญจร
(การอานวยความสะดวก
ให้กับผู้แสดงความสามารถ

ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
แสดง
ความสาม
ารถ และ
เดินแสดง
เป็นส่วน
ใหญ่ ไม่อยู่
ในพื้นที่ตั้ง
5. ผู้แสดง
ความสาม
ารถส่วน
ใหญ่ มา
จาก
จังหวัด
อื่นๆ
6. ท้องถิ่น
บางพื้นที่
ยังไม่
ประกาศ
สถานที่ใน
การแสดง
ความสาม
ารถ
7. การ
อานวย
ความ
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ข้อเสนอแนะให้ดีขึ้น
ที่มีข้อจากัดทางด้าน
ร่างกาย)
8. ควรมีการจัดอบรมและ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับประเด็นเรื่องผู้
แสดงความสามารถใน
ท้องถิน่ รวมไปถึงการสร้าง
มาตรฐานในการออกบัตรผู้
แสดงความสามารถ
9. ระบบฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานเกี่ยวกับประวัติผู้
เเสดงความสามารถต้อง
สามารถเชื่อมโยงเเละเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวก รวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
พิจารณาการออกบัตรผู้เเส
ดงความสามารถต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบในการ
พิจารณาการออกบัตรผู้เเส
ดงความสามารถอย่าง
เคร่งครัด

ประเด็น
การถอด
บทเรียน

สิ่งที่ทาได้ดี

สิ่งที่ยังทา
ได้ไม่ค่อย
ดี
สะดวกใน
ด้าน
สถานที่
ส่วนใหญ่
ยังทาได้ไม่
ดีเท่าที่ควร
8. ไม่มี
มาตรฐาน
การ
ประเมิน
การอนุมัติ
ออกบัตรผู้
แสดง
ความสาม
ารถ
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ข้อเสนอแนะให้ดีขึ้น

