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การจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม*  
สํานักงานเขตพระโขนง 

จรัสพร สีด้วง** 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยนี้มีวตัถุประสงค์ เพือ่ศึกษากระบวนการจดัสวสัดิการสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาสของฝ่าย พัฒนาชุมชน
และสวสัดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนงปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงานจดัสวัสดิการสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาสของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม สาํนักงานเขต
พระโขนงในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคณุภาพ(Qualitative Research) ซึ่งผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมลู
ตา่งๆประกอบด้วยข้อมลูเอกสาร(Documentary Data) และการสมัภาษณ(์interview)ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการจดั
สวัสดิการสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาส ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคมสํานักงานเขตพระโขนงประกอบด้วยการจดั
สวัสดิการสงเคราะห์ค่าจดัการศพผู้สูงอายุตามประเพณีการสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล
ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรีทุนประกอบอาชีพค่าซ่อมแซมบ้านค่าครองชีพประจาํวันค่าเครื่องอุปโภค
บริโภคและการช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดเูด็กแรกเกิดกระบวนการจัดสวัสดิการสงเคราะห์เป็นการสงเคราะห์ที่มี
ลักษณะการสงเคราะห์เฉพาะรายบุคคลโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อมุ่งเนน้การแก้ไขและบรรเทาปัญหาให้กบัประชาชนเพื่อให้
สามารถช่วยเหลือตนเองไดต้ามหลักในการปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะห์ที่การให้ความช่วยเหลือด้วยความปรารถนาดี“การ
ให้บริการเหมือนญาติมิตร” กระตุน้ให้ผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาเข้ามาร่วมกระบวนการแก้ไขปญัหาเพื่อให้สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ในสังคม 
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บทนํา 
 
 “ไทยแลนด์ 4.0” วิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล
ภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามา
บริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน” ที่มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆเพื่อ
นําพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางกับดักความเหลื่อมล้ําและกับดักความไม่สมดุลพร้อม
เปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศโลกที่หนึ่งที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน รากฐานการพัฒนา ไทยแลนด์ 4.0 เริ่มต้นที่คนไทย
ทุกคนท่ีเป็นคนสําคญัของประเทศโดยมเีป้าหมายการพัฒนา คือ การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนคนไทยทุกกลุ่ม  
ให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุม่คนที่ยังต้องการเติมเต็มศักยภาพ หรอืผู้ด้อยโอกาส หรือท่ีกําลังประสบกับปัญหาความ
ยากจน อย่างมากจะต้องทําให้คนในกลุ่มเหล่านี้สามารถมี “โอกาสทางสังคม (Social Mobility)” โดยเน้นป้องกันความเสี่ยง 

                                         
 

*
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จากการตกอยู่ในวงจรแห่งความลม้เหลว หรือกับดักความยากจนในลักษณะการสร้างโอกาส พร้อมกับการเสริมสร้าง
ศักยภาพไปท่ีตัวคนครอบครัวและชุมชน เพื่อให้หลุดพ้นความยากจนต้องสร้างภูมคิุ้มกันให้คนไทย และกลุ่มเสี่ยงสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งการสร้างและส่งเสรมิโอกาสทางสังคม ลดความไม่เท่าเทียมกันมโีครงการให้เงิน
อุดหนุนด้านสวสัดิการต่าง ๆ เช่น การศึกษา สุขภาพ ที่อยู่อาศัย สนบัสนุนการประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริม 
โครงการให้เงินโอนหรือความช่วยเหลืออย่างมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) โดยรัฐมีมาตรการช่วยเหลือคนจน 
คนด้วยโอกาส ด้วยการกําหนดเกณฑ์เงื่อนไขและการสร้างโอกาสใหก้ับคนไทยในสังคมที่ด้อยโอกาส หรือผู้มรีายได้น้อย
ยากจนมากจนไม่มรีายได้พอยังชีพในการช่วยเหลือในเรื่องความจําเป็นพื้นฐานโครงการเงินรายไดเ้พิ่มเพื่อการยังชีพ แก่
ผู้ด้อยโอกาสโครงการสร้างเสริมโอกาสให้ผูสู้งอามีโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายมีแหล่งรายไดต้่อเนื่องรองรับ
สังคมผูสู้งอายุฯลฯ 
 กรุงเทพมหานครได้กําหนดแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 (พ.ศ. 2556 – 2575) เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนากรุงเทพมหานครสู่เป้าหมายจากประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 มหานครสําหรับทุกคนทุกชนช้ันทุกอาชีพทุกเพศทุกวันและ
ทุกสถานภาพอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและสมานฉันท์เกื้อกูลซึ่งกันและกันเคารพสิทธิซึ่งกันและกันได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้
พัฒนาตนเองและเข้าถึงบริการสาธารณะโดยมีแนวทางดังนี้(1) การกําหนดให้มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการ
ให้กับผู้สูงอายผุู้พิการและผูด้้อยโอกาสให้มีคณุภาพชีวิตที่ดมีีศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกับคนในสังคม (2) เมืองแห่ง
โอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งมีแนวทางการจัดระบบการจัดการอาชีพและการแสวงหารายได้ที่สามารถเพิม่โอกาสให้แก่กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบเพื่อใช้เป็นการวางแผนระบบการจดัการหาแห่งทุนและอาชีพท่ีมั่นคง 
 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบบัท่ี 59 เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2549 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน
และการกาํหนดอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชกรกรุงเทพมหานคร ให้มคีวามเหมาะสม ตรงตามข้อเท็จจรงิและสอดคล้องกับ
ภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ของสํานักงานเขต โดยให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ในการดําเนินการ
พัฒนาชุมชนและสังคม เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เพิ่มศักยภาพของผู้นําชุมชน องค์การ และเครือข่ายชุมชน
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยการจัดองค์กรประชาชนการจัดสหกรณ์ชุมชนกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนกองทุน
หมู่บ้านชุมชนเมืองการพัฒนาปรับปรุงการรื้อย้ายชุมชนรวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการจัดหาที่อยู่
ช่ัวคราวการส่งเสริมอาชีพแหล่งจาํหน่ายผลผลิตการดําเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์ส่งเสรมิการบริหารเงินออม
ครอบครัวงานเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะหส์ตรีผูสู้งอายุ ผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบภัยการคุม้ครองสวสัดิภาพและการ
ส่งเสริมความประพฤตเิด็กการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรยีนศูนย์เยาวชนห้องสมดุบ้านหนังสอืศูนย์กีฬาและลาน
กีฬาการดําเนินงานเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและจัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรีกีฬาห้องสมุดการอนุรักษ์
เผยแพร่พื้นฟูบํารุงรักษา 
 จากคู่มือปฏิบตัิงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคมสํานักงานเขต ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2558 แก้ไข
เพิ่มเตมิ พ.ศ. 2561 จัดทําขึ้นโดยคณะทํางานปรับปรุงคู่มือการปฏบิัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม สํานักงาน
เขตได้พิจารณาถึงความครบถ้วนถูกต้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและชอบด้วยระเบียบกฎหมายโดยฝ่ายพัฒนา
ชุมชนและสวสัดิการสังคมมีหน้าทีค่วามรับผิดชอบและกระบวนงานสําคัญที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานซบัซ้อนและเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่กําหนดประกอบด้วย 
  1. กระบวนการพัฒนาชุมชนครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การจดัตั้งชุมชนเลือกตั้งคณะกรรการชุมชนการ
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนการรื้อยา้ยชุมชนและการยกเลิกการเป็นชุมชน 
  2. กระบวนการสวสัดิการสังคมมกีระบวนการขั้นตอนการปฏิบตัิงานจัดตั้งกลุ่มอาชีพกระบวนการ
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานด้านการดําเนินการฝึกอาชีพการจัดตั้งและสนบัสนุนการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนการ
จัดตั้งลานกีฬาการบรหิารจดัการสภาเด็กและเยาวชนการจัดตั้งชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินกระบวนการจัดตั้งชมรม TO 
BE NUMBER ONE การให้คําปรึกษาแนะนําด้านการออมเงินการแกไ้ขปัญหาหนีส้ิน 
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  3. กระบวนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านต่างๆหน่วยงานไดก้ําหนดขอบเขตของกระบวนการใน
การพิจารณาผู้ขอรับความช่วยเหลือจากผู้ที่อาศัยในเขตพื้นท่ีและมทีะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครและกาํหนดการให้
ความช่วยเหลือสงเคราะห ์
  4. การบริหารโครงการหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสั งคมที่ดูแลด้าน
การบริหารโครงการอาทิการอนรุกัษ์ส่งเสรมิเผยแพร่ฟื้นฟูบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภมูิปัญญาทอ้งถิ่นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวงานส่งเสริมการเกษตรงานด้านยาเสพตดิหรืองานนโยบายต่างๆจะต้องมีการจดัทํา
โครงการรองรับภารกิจงานซึ่งกระบวนการบริหารโครงการครอบคลมุขั้นตอนตั้งแต่การเขียนโครงการเสนออนุมัติ
งบประมาณดําเนินการตามโครงการดําเนินการเบิกจา่ยเงินจนถึงการรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้บรหิารทราบ 
  5. การสนับสนุนงานด้านต่างๆฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคมสํานักงานเขตดาํเนินการสนับสนุน
งานด้านอืน่ๆอีกหลายด้ายเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปี 2561 (มกราคม – มีนาคม) ปีท่ี 1ฉบับท่ี 1 เดือนมีนาคม 2561 
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นําเสนอสถานการณ์ทางสังคมไทยในปัจจบุันกล่าวคือ
สถานการณ์คนพิการที่มีบตัรประจําตัวผู้พิการจํานวน 1.9 ล้านคนพบคนพิการอยู่ในวัยแรงงานร้อยละ 49 สถานการณ์
ผู้สูงอายุปัจจบุันมีผูสู้งอายุประมาณ 11 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากรทั้งประเทศซึ่งหนึ่งในสามของผูสู้งอายุมี
รายได้ต่ํากว่าเส้นความยากจนอาศัยอยู่ตามลําพังคนเดยีวมากถึงร้อยละ 10 และมีแนวโน้มเพิม่ขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 
สถานการณ์ปัญหาความยากจนสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กสตรแีละความรุนแรงในครอบครัวยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องทั้งความรุนแรงต่อเดก็และสตร ี
 จากข้อมูลดังกลา่วผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคมสํานักงานเขตพระโขนงจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษากระบวนการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาส ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาการดําเนินงานสวัสดิการสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาสของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม
สํานักงานเขตพรโขนง  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนีผู้้ศึกษาได้เลือกวิธีการวิจัยสําหรับงานวิจยัเรือ่งการจัดสวสัดิการสงเคราะหผ์ู้ดอ้ยโอกาสของ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง 2 วิธี ดังนี ้
 1.`ข้อมูลเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมลูจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ 
รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ คําสั่งเอกสารทางวิชาการข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ที่
สืบค้นได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Internet) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวสัดิการสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาส 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ สัมภาษณแ์บบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
 
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แกข่้าราชการและลูกจา้งฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
สํานักงานเขตพระโขนง 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยกําหนดคุณลักษณะของกลุ่มประชากรทีต่้องการศึกษา (วิโรจน์ก่อสกุล,2561ก,หน้า45) จึงใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลสําคญั(Key informants) จํานวน10คนมาเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาดังนี้ 
  2.1 กลุ่มข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิงานด้านสวสัดิการสงเคราะห์   
  2.2 กลุ่มลูกจ้างและอาสาสมัครด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์  
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีคําถามและข้อกาํหนดแน่นอนตายตัว   จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้คําถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช อ้างถึงใน 
วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 53) และการสัมภาษณ์จะทําการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย
ได้กาํหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์  โดยได้แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบ พร้อมทั้งส่งตัวอย่างแบบสอบถามให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
ได้เตรียมตัวตอบคาํถามก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์
จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 วิธีการเก็บข้อมูลวิจยั 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษามีวิธีการเก็บข้อมูลดังนี ้
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวมรวมข้อมลูทั่วไปโดยการรวบรวมเอกสาร
ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่นได้แก ่
  1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ตํารา คู่มอื เอกสารทางวิชาการ วารสาร สิง่พิมพ์ เป็นต้น 
  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารนุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ  อย่างละเอียด 
  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัทําขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น 
นโยบาย กฎระเบยีบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบตัิงาน ประกาศ คําสัง่ เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมลูจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมลูโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยทีผู่้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (Structure interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องทําการ
สัมภาษณ์ไปตามคําถามที่กําหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสมัภาษณ์ตามข้อท่ีกําหนดไว้เท่าน้ัน และผู้วจิัยจะใช้แบบ
สัมภาษณ์ซึ่งเป็นคาํถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามคําบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการทําการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจํานําข้อมลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณม์าแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นคาํถาม แล้วนํามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่าง
ของผู้ให้สัมภาษณ์แตล่ะคน ก่อนจะนําข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์
 3. นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นคาํถาม แล้วนํามาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่เกีย่วข้อง 
ได้แก่ แนวคิว ทฤษฎี ผลงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล 
ก่อนจะนําข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์
 4. นําขอ้มูลที่ได้จากการเปรียบเทยีบมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกนั เพื่อสรุปผลการวจิัยการจัดสวสัดิการ
สงเคราะห์ผูด้้อยโอกาส ของฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม สาํนักงานเขตพระโขนง ปัญหาและอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปญัหา โดยใช้การนําเสนอผลการวิจยัในรูปแบบพรรณนา 
 
 
 
 



5 
 

ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยข้อมลูเอกสารและการวิจยัสนาม พบว่า  
 จากการศึกษาข้อมลูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ เพื่อทราบถึงแนวทางการจัดสวสัดิการ
สงเคราะห์ พบว่า สวัสดิการสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาส เป็นนโยบายที่รฐับาลทุกยคุทุกสมัย มีเพื่อจะส่งเสริมคณุภาพความ
เป็นอยู่หรือคณุภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2557) คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ วันศุกร์ที ่12 กันยายน 2557 เกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และความต้องการของประชาชน มีแนวทางการกําหนดนโยบายเกีย่วกับสวัสดิการสงเคราะห์ คือ นโยบายด้านการลดความ
เหลื่อมล้ําของสังคมเป็นนโยบายหนึ่งในสิบเอ็ดด้านของรัฐบาลปัจจุบนั การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลายของประชาชน จึงมีนโยบายที่จะดําเนินการที่
สอดคล้องกับการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้กับผู้ด้อยโอกาส อาทิ การเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมรีายได้ที่มั่นคง แก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงานรวมทั้งสตรี ผูด้อ้ยโอกาส พร้อมทั้งยกระดับคณุภาพชีวิตและการมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ และพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดบัอยา่งมีมาตรฐาน การคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชน ให้มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากข้ึน รวมทั้งการดูแลใหม้ีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตาม
อัตภาพ พัฒนาศักยภาพคุม้ครองและพิทักษ์สิทธิการจดัสวสัดิการช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก เตรียมความพร้อมเข้าสูส่ังคมผูสู้งอายุ เพื่อส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการมงีาน หรือกิจกรรมที่
เหมาะสมสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต 

กรุงเทพมหานคร มีแผนพัฒนากรงุเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) มีการกําหนดเปา้หมายและ
แนวทางพัฒนาจากมุมมองของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ภายใต้วิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2575 ทีใ่ห้ความสําคัญกับ
กลุ่มผูด้้อยโอกาส ในประเด็นยุทธศาสตร์มหานครสาํหรับทุกคน ชาวกรุงเทพทุกคนทุกชนช้ัน ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัยและ
ทุกสถานภาพอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ดา้นจดัสิ่งอํานวยความสะดวกและจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผูด้้อยโอกาส  

ในด้านฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในกรุงเทพฯ ไมไ่ด้มีการจําแนกของกลุม่ผู้สูงอายุท่ีด้อยโอกาส ผู้พิการที่ดอ้ยโอกาส 
และเด็กด้อยโอกาสอย่างชัดเจน ซึง่ทําให้กลุ่มเหลา่นี้เฉพาะอยา่งยิ่งประชากรแฝง เป็นกลุ่มคนทีไ่มไ่ด้เข้าสู่ระบบทะเบียน
ราษฎร์ ขาดการรบัสวสัดิการที่พึงได้รับและหรือไม่ได้รับสิทธ์ิอย่างประชาชนกรุงเทพฯ สําหรับการจัดสวัสดิการสงเคราะห์
สําหรับเด็กด้อยโอกาสในกรุงเทพฯ และดาํเนินการสงเคราะห์ทุนการศึกษา ศูนย์ฝึกอาชีพค่าครองชีพประจําวัน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล และเครื่องอุปโภคบริโภค แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม มักมุ่งเน้นรปูแบบการสงเคราะห์
จากทางภาครัฐ แต่การจัดสวัสดิการก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสเล็งเห็นถึงคณุค่าความเป็นมนุษย์ มีสิทธิและ
ศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับประชาชนท่ัวไป 

สํานักงานเขตพระโขนง ไดม้ีแผนปฏิบัติราชการตามภารกจิหน้าที่ของหน่วยงาน และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภารกิจประจําตามแนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการ และความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาพ้ืนท่ีประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ
สูงสุดโดยกําหนดเป้าหมายด้าน เมืองที่มีความเข้มแข็งทางสังคมและเอื้ออาทร ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็น
หน่วยงานในสังกัดของสํานักงานเขตพระโขนง ได้รับมอบภารกิจเกีย่วกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส โดยมีเป้าประสงค์
เพื่อจัดระบบบริการทางสังคม ท่ีเกี่ยวกับการแก้ไขปญัหา และตอบสนองความจําเป็นพ้ืนฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างท่ัวถึง เหมาะสม เป็นธรรม เป็นไปตามมาตรฐาน โดยแบ่งเป็นกระบวนการ ดังนี้ 
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1. กระบวนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาสกรณีหน่วยงานดําเนินการเอง ได้แก่การสงเคราะห์ค่า
จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี มีขอบเขตการดําเนินการตั้งแต่ รบัคําร้องขอความช่วยเหลือ ตรวจสอบคุณสมบตัิเอกสาร
และข้อเท็จจริง ดําเนินการอนมุัติเบิกจ่ายเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี จนถึงการจา่ยเงินให้แก่ผู้ยื่นคําร้อง 

2. กระบวนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายตา่งๆกรณีประสานสํานักพัฒนาสังคมดําเนินการ ได้แก่   
(1) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรกัษาพยาบาล (2) ทุนการศึกษา (3) ทุนประกอบอาชีพ (4) ค่าซ่อมแซมบ้าน (5) ค่าครอง
ชีพประจําวัน (6) ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคขอบเขตการดําเนินการตั้งแต่รับคําร้องขอความช่วยเหลือตรวจสอบเอกสารและ
ข้อเท็จจริงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจนถึงการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขอยื่นคาํร้อง 
 3. กระบวนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ กรณีประสานสํานักพัฒนาสังคม และกระทรวงพัฒนาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ดําเนินการ ได้แก่ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขอบเขตการดําเนินการตั้งแต่ ลงทะเบียน
รับคําร้องขอความช่วยเหลือ ตรวจสอบข้อเท็จจริง เยีย่มบ้านผู้ขอรบัความช่วยเหลือ จดัทํารายช่ือผูม้สีิทธ์ิไดร้ับความ
ช่วยเหลือ ส่งข้อมูลผู้มสีิทธ์ิไดร้ับความช่วยเหลือไปยังสํานักพัฒนาสงัคมให้ดําเนินการ แจ้งรายชื่อผู้มสีทิธ์ิได้รับการช่วยเหลือ
ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรวจสอบข้อมลูเบิกจา่ยเงินเข้าบัญชีผูม้ีสิทธ์ิ 
   สถิติการจดัสวสัดิการสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาสของฝ่ายพัฒนาชุมชนสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561  ประกอบด้วย ทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษาระดับอนุบาลถึงปริญญาตรี    
ค่าจัดการศพผู้สูงอายตุามประเพณี ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รายละเอียด
สรุปได้ ดังนี้  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ผู้รับการสงเคราะห์  จํานวน 181 ราย 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ผู้รับการสงเคราะห์  จํานวน   90 ราย 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ผู้รับการสงเคราะห์  จํานวน   78 ราย 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผู้รับการสงเคราะห์  จํานวน  112 ราย 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผู้รับการสงเคราะห์  จํานวน  187 ราย 
การดําเนินการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง 

เป็นการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวคิดการสังคมสงเคราะห ์ตามความหมายที่ว่า สวสัดิการสังคม เป็นสถาบันที่ให้การ
ช่วยเหลือบุคคล ครอบครัว  กลุ่ม ชุมชน เพื่อให้บุคคลเหล่านีไ้ดม้ีมาตรฐานการครองชีพอันดี มีสุขภาพอนามัยดี มี
สัมพันธภาพทางสังคมทีด่ีกับบุคคลอื่นตามนโยบายหรือโครงการต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
บริการที่สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในสังคม การดาํเนินการจัดสวสัดิการสงเคราะห์ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง เป็นวิธีการสงเคราะห์แบบโดยตรง (Direct Services) และเป็นการสงเคราะห์
เฉพาะราย (Social Case Work) เป็นวิธีการที่พร้อมจะช่วยแก้ปัญหาสังคม และช่วยเหลือผู้เดือดร้อน (Client) ทั้งที่มา
ขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเอง และโดยวิธีการแสวงหาจากฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม สํานกังานเขตพระโขนง 
ตามขั้นตอนของการจัดสวสัดิการสงเคราะห์ ดังนี ้
 1. การหาข้อเท็จจริง (Fact-Finding) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขตพระโขนง ดาํเนินการลง
พื้นที่แสวงหาผู้ด้อยโอกาส และรับเรื่องขอรับการสงเคราะห์จากผู้ประสบปัญหา จากน้ันดําเนินการลงเยี่ยมบ้านเพื่อ
สอบถามปัญหาความเดือดร้อน สมัภาษณผ์ู้ขอรับการสงเคราะห์ ญาติ ผู้ดูแล พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพท่ีอยู่อาศัย เพื่อให้ได้
ข้อมูลมากที่สดุ ทั้งข้อมูลที่สามารถมองเห็นได้และข้อเท็จจริงท่ีไมส่ามารถมองเห็นได้ วิธีการนีต้้องอาศัยหลักในการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ขอรับการสงเคราะหย์อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินการแก้ไขปัญหา อาศัย
หลักของการติดต่อสมัพันธ์ (Principle of Communication) ที่จะติดต่อสื่อสารใหเ้ข้าใจซึ่งกันและกนัระหว่างเจ้าหน้าท่ี
และผูม้ีปัญหา  
 2. การวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหา (Analysis & Diagnosis) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม สาํนักงานเขต
พระโขนง ดําเนินการวินิจฉัยปญัหาตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบฯ กําหนด ดังน้ี 
 3. การวางแผนการช่วยเหลือ (Treatment planning)ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคมสํานักงานเขตพระ
โขนงมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานโดยมโีครงการรองรับการปฏิบัตงิานให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนการดาํเนินงาน 
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ได้แก่โครงการค่าใช้จ่ายในการสนบัสนุนเจ้าหนา้ที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผูสู้งอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสและ
โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ซึ่งแตล่ะโครงการมีการกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อ
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ีในการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาส ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการ
สังคม สํานักงานเขตพระโขนง 

4. การประเมินผล (Evaluation) ในการดําเนินการให้ความช่วยเหลอืสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาสของฝ่ายพัฒนา
ชุมชนและสวสัดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง มีการประเมินผลการดําเนินงานด้วยการทอดแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อผู้รับการสงเคราะห์ ว่ามคีวามพึงพอใจมากน้อยเพียงใด และใช้วิธีการสังเกตถึงการสนองตอบต่อการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ที่ได้รับ เพ่ือให้การจัดสวัสดิการสงเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. การติดตามผล (Follow-up) หลังจากให้ความช่วยเหลือไปแล้ว ฝา่ยพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
สํานักงานเขตพระโขนง จะดําเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผูร้ับการสงเคราะห์อีกครั้ง และสอบถามถึงสถานการณภ์ายใน
ครอบครัวหลังจากได้รับการสงเคราะห์แล้ว และหากมปีัญหาอะไรใหม่ ๆ เกิดซ้อนขึ้นมา จะได้นํามาพิจารณาแกไ้ขต่อไป 

ลักษณะการสงเคราะห ์ 
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง เป็นการสงเคราะหเ์ฉพาะรายบุคคล กระบวนการ

จัดสวสัดิการสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาสมุ่งเน้นการแก้ไขและบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเอง  
โดยมีหลักในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ดังนี ้

1. หลักของการยอม  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคมมีแนวทางการดําเนินงานสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาสใน
พื้นที่เขตพระโขนงในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันรับทราบและรบัฟังปัญหาของผู้ที่มีความเดือดร้อนโดยไม่มีท่าทีรังเกยีจ
ต้องแสดงออกในท่าทีการให้ความช่วยเหลือด้วยความปรารถนาดีใหเ้กียรตผิู้มาขอรับการสงเคราะห์ในฐานะเป็นบุคคล
บุคคลหนึ่งที่มีความสําคญัและประสงค์ให้เขาได้พบความสุขแม้บุคคลนั้นจะมีพฤติกรรมที่ต่อต้านสังคมการยอมรับในปัญหา
ที่เขามีและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องสําคัญที่ฝา่ยพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคมต้องช่วยแก้ไขปัญหานั้น 

2. หลักของการติดต่อสัมพันธ์  ผูป้ฏิบัติงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสให้ความสําคญักับเรือ่งของการ
ติดต่อสื่อสารระหวา่งเจ้าหน้าท่ีและผู้ด้อยโอกาสที่เข้ามาตดิต่อขอรับบริการหรือแม้กระทั่งการลงพื้นทีแ่สวงหาผู้ด้อยโอกาส
การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่เพ่ือรับทราบปัญหาของผู้ที่เดือดร้อนย่อมต้องใช้วิธีการพูดชักจูงสรา้งความไว้วางใจให้ผู้
ที่มีปัญหาในการให้ข้อมลูรายละเอยีดของปัญหารวมไปถึงการพดูให้กําลังใจเพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจของ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตในสังคม 
 3. หลักของความเป็นกันเอง  “ให้บริการเหมือนญาติมิตร”เป็นหลักของการให้บริการที่มีความเป็นกันเองเสมือน
ผู้ด้อยโอกาสที่มาขอรับการสงเคราะห์ เป็นญาติมติรของผู้ให้บริการส่งผลใหผู้้ขอรับการสงเคราะหร์ู้สกึมีความสบายใจผ่อน
คลายส่งผลดีให้ผู้ขอรบัการสงเคราะห์พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาได้อย่างเปิดเผย 

4. หลักของการมีส่วนร่วม  ในการจัดสวสัดิการสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาสมีการกระตุ้นให้ผู้มปีัญหาเข้าร่วม
กระบวนการแกไ้ขปัญหาเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองไม่เป็นภาระของสังคม 

5. หลักของการเก็บรักษาความลับ  ข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการสงเคราะหส์ัญญาชุมชนและสวสัดิการ
สังคมมีกระบวนการจดัเก็บและรักษาความลับเรื่องต่างๆที่เป็นประวตัิส่วนตัวของผูด้้อยโอกาส 

6. หลักของการให้ผู้มีปญัหาตดัสินใจเอง ผู้ขอรับการสงเคราะห์จะไดร้ับข้อมูลดา้นสวสัดิการสงเคราะหท์ี่พึงรับ
จากหน่วยงานภาครัฐผู้ขอรับการสงเคราะหส์ามารถเลือกและตัดสินใจขอรับการสงเคราะห์ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่
ระเบียบฯกําหนดไว ้

7. หลักของการตระหนักในตนเอง  ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ควรนําไปใช้กับผู้ประสบปัญหาต้องระลึกอยูเ่สมอว่าเจ้าหน้าที่คือตัวแทนของหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีปฏิบตัิงานเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสต้องปฏิบตัิตนเป็นกลางให้ความช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ความเหมาะสมความถูกต้อง 
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 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้

กระบวนการจัดสวัสดกิารสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคมสํานักงานเขตพระ
โขนง ได้แก่ การจดัสวสัดิการสงเคราะห์ค่าจัดการศพผูสู้งอายุตามประเพณี การสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ
รักษาพยาบาล ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรี ทุนประกอบอาชีพ ค่าซ่อมแซมบ้าน ค่าครองชีพประจําวัน 
ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคและการช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อเลีย้งดูเด็กแรกเกิด กระบวนการจดัสวสัดิการสงเคราะห์ เป็นการ
สงเคราะห์ที่มลีักษณะ การสงเคราะห์เฉพาะรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการแกไ้ขและบรรเทาปญัหาให้กับ
ประชาชน เพื่อให้สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ จงจิตร โสภนคณาภรณ ์(2530) ซึ่งได้อธิบาย
เกี่ยวกับ การส่งเคราะห์เริม่จัดการเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ความโอบอ้อมอาร ีความมีเมตตาของ เพื่อนมนุษย์ดว้ยกัน คนที่พอจะมี
กินก็จะช่วยเหลือค้ําจุนผู้ที่ยากจนกว่า การสังคมสงเคราะห์ เกิดขึ้นในครั้งแรกในประเทศอังกฤษ และต่อมามีการสร้าง
หลักเกณฑ์และธรรมเนียมการให้ความช่วยเหลือดา้นการสงเคราะห์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูรินทร ์ขวัญทอง (2545) 
ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการสังคมสงเคราะห์กับการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในจังหวัดปัตตานีผลการศึกษา
พบว่า กระบวนการสงเคราะห์กับการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับเด็กด้อยโอกาส ในจังหวัดปตัตานี เป็นบริการที่มุ่งพัฒนา ทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ สติปญัญา อารมณ์และสังคมขณะเดียวกันยังพบว่า การจัดสวสัดิการสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาสยังมีปญัหา
ด้านงบประมาณที่มีการจัดสรรใหก้ับการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ การอนุมัติและจัดสรรให้ความช่วยเหลือยังไมเ่พียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ด้อยโอกาส ดว้ยจากสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมส่งผลใหผู้้ด้อยโอกาสไมส่ามารถปรับตัวให้
เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนัสนนัท์ โซดาปรัชญา ภักดี โพธ์ิสิงห์และสญัญา เคณาภูมิ  
(2560)  ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดสวัสดิการสังคม: ภาครัฐ: องค์กรชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจบุันกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมได้ทําให้งานสวัสดิการสังคมที่ปรากฏในลักษณะของรัฐสวสัดิการ ส่วนหน่ึงได้ประสบปญัหาร่วมกันที่
สําคัญ คือ รัฐไมส่ามารถแบกรับภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบริการสวสัดิการสังคมที่เพิม่ขึ้นอย่างคาดไม่ถึง การ
จัดบริการในลักษณะสังคมสงเคราะห์ประชาชน ไมส่ามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการที่แท้จรงิให้กับกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้ รัฐจึงพยายามจัดวางเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่ครอบคลุมกับทุกคนในสังคม แผนการ
จัดบริการสวสัดิการสังคมเฉพาะกลุ่มผูด้้อยโอกาสทางสังคม ให้มีความหลากหลาย และปญัหาความลา่ช้าของกระบวนการ
จัดสวสัดิการสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาสที่เกิดจากการกําหนดแนวทางจัดสวัสดิการสงเคราะห์ มีขอบเขตการดําเนินงานท่ี
ซ้ําซ้อนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญส่ง ชโลธร (2557) ได้ศึกษาเรื่อง สิทธ์ิประโยชน์ดา้น
สวัสดิการสังคมของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลการศึกษาพบว่า ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรเสริมสร้างประชาชนให้สามารถเข้าถึงสื่อ ถึงสิทธิประโยชน์ และควรส่งเสริมให้ชุมชน
เข้ามามสี่วนร่วมช่วยเหลือคนในชุมชน ควรส่งเสริมบริการเชิงรุกใหก้ับประชาชน สนับสนุนงบประมาณสําหรับการ
ช่วยเหลือประชาชนให้เพียงพอ และควรมีการพัฒนาบุคลากรใหม้ีความพร้อมต่อการให้บริการสังคมแก่ประชาชนในแต่ละ
ประเภท และปญัหาการขาดความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานด้านสวสัดิการสงเคราะห์ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ วีณา พ่ึงวิวัฒน์นิกุล (2561 ) ได้กล่าวสรุปว่า ปัจจยักําหนดความสําเร็จหรือความลม้เหลวของการนํานโยบาย
ไปปฏิบตัิมีปัจจยัหลายประการที่กําหนดความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของการนํานโยบายมาปฏิบัติ เช่น ความพอเพียง
ของทรัพยากรลกัษณะของหน่วยงานท่ีนําไปปฏิบตัิ ทัศนคติของผู้ทีน่ํานโยบายไปปฏิบตัิ และกลไกภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงานท่ีนําไปปฏิบัต ิ

ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดสวัสดิการเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม สํานักงานเขตพระโขนง อภิปรายได้ดังนี ้

1. ปัญหาด้านงบประมาณการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาส ท่ีได้รับอนุมตัิและจัดสรรให้ความช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ยังไมเ่พียงพอต่อความต้องการ ด้วยจากสภาพเศรษฐกจิและสภาพแวดล้อมทางสังคม ส่งผลใหผู้้ด้อยโอกาสไม่
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สามารถปรับตัวใหเ้หมาะสมสภาพสังคมปัจจุบันสอดคล้อง กับงานวิจัยของ วนัสนันท์ โซดาปรัชญา ภักดี โพธิ์สิงห์ และ
สัญญา เคณาภูมิ (2560)  ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการสวสัดิการสังคม: ภาครัฐ :องค์กรชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจุบันกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม ได้ทําให้งานสวสัดิการสงัคมที่ปรากฏในลักษณะของรัฐสวัสดิการส่วนหน่ึงได้
ประสบปัญหาร่วมกันที่สําคัญ คือ รัฐไมส่ามารถแบกรับภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบริการสวสัดิการสังคมที่เพิ่มขึ้น
อย่างคาดไม่ถึงการจัดบริการในลกัษณะสังคมสงเคราะห์ประชาชนไม่สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ให้กับกลุ่มผูด้้อยโอกาสทางสังคมได้ รัฐจึงพยายามจัดวางระบบเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่ครอบคลุมกับทุกคนใน
สังคม แทนการจัดบริการสวัสดิการสังคมเฉพาะกลุม่ผูด้้อยโอกาสทางสังคม ให้มีความหลากหลาย 

2. ปัญหาความล่าช้าของกระบวนการจดัสวสัดิการสงเคราะห์ ที่เกดิจากการกําหนดแนวทางการจดัสวัสดิการ
สงเคราะห์ที่มีขอบเขตการดําเนินงานท่ีซ้ําซ้อนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งระเบียบหลักเกณฑ์ทีม่ีความเก่าล้าสมัย
สอดคล้องกับงานวิจัย ของบุญส่ง ชโลธร (2557) ได้ศึกษาเรื่อง สิทธิประโยชน์ดา้นสวสัดิการสังคมของกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลการศึกษาพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ควรมีการเสริมสร้างให้ประชาชนได้เข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ และสิทธิประโยชน์และควรสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนไดเ้ข้ามา
มีส่วนร่วมช่วยเหลือคนในชุมชน ควรส่งเสริมการสร้างบริการเชิงรุกให้กับประชาชนเพื่อสนับสนุนด้านงบประมาณสําหรับ
การช่วยเหลือประชาชนให้เพียงพอ และควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการให้บริการสังคม แก่ประชาชนในแต่
ละประเภท นอกจากน้ียังสอดคลอ้งกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561) ได้กล่าวสรุปว่า ปัจจยัก าหนดความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ มีปัจจัยหลายประการที่กําหนดความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของการนํา
นโยบายมาปฏิบัติ เช่น ความพอเพียงของทรัพยากรลักษณะของหน่วยงานท่ีนําไปปฏิบัติ ทัศนคติของผู้ที่นํานโยบายไป
ปฏิบัติ และกลไกภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานที่นําไปปฏบิัติ รวมทั้งปัญหาการขาดบุคลากรที่มีชํานาญเฉพาะ
ด้านสวสัดิการสงเคราะห์ ส่งผลใหไ้ม่สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปญัหาที่แท้จริงของผู้ด้อยโอกาสในการทํางานสงเคราะห์ 
กระบวนการาข้อเท็จจริง (Fact-Finding) เป็นขั้นตอนแรกท่ีจะต้องทําการค้นหาข้อมลูให้ไดม้ากที่สดุเท่าท่ีจะมากได้ โดย
การศึกษาผูม้ีปัญหาข้อเท็จจริงของปัญหามีทั้งข้อเท็จจริงท่ีมองเห็นได้และข้อเท็จจริงที่ไมส่ามารถมองเห็นได้ 

 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดสวสัดิการสังเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
สํานักงานเขตพระโขน มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังน้ี   

 จากการวิเคราะห์ปจัจัยภายในและภายนอก ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคมเพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการ
จัดสวสัดิการสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาส ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง โดยใช้เครื่องมือ 
Swot Matrix และจากผู้ให้ข้อมลูหลักเสนอแนะการจดัสวสัดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง ดังนี้ 
 1. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับสิทธิสวัสดกิารสงเคราะห์อยา่งเป็นระบบ จัดทําฐานข้อมูล
สารสนเทศผูด้้อยโอกาสของสํานักงานเขตพระโขนง และสร้างเครือข่ายด้านการปฏิบัติงานเชิงรุก เฝ้าระวัง ติดตามการจัด
สวัสดิการสงเคราะห์ ตามแนวทางการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาส ต้องกําหนดแผนการบูรณาการทํางานร่วมกัน
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อลดความซ้ําซ้อนในการปฏิบตัิงาน สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ บุญส่ง ชเลธร (2557) ได้ศึกษาเรื่อง 
สิทธิประโยชน์ด้านสวสัดิการสังคมของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลการศึกษาพบว่า การกําหนด
นโยบายเกีย่วกับการสร้างสังคมไทยเป็นสังคมของการมีสวสัดิการที่มัน่คง ให้แก่คนไทยทุก ๆ คน ตามแผนปฏิบัติการจดั
สวัสดิการ  

2. การบูรณาการร่วมกับหน่วยภาครัฐอื่น เพื่อรับการสนับสนุนบุคลากรที่มเีชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการจัด
สวัสดิการสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาส เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสวสัดิการสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส คลอบคลุมการให้บริการทุก
ด้าน  
 3. การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้การปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมความรวดเรว็ในการปฏิบัติงาน รองรับการเปลีย่นแปลง
ของสภาพสังคมในปัจจุบัน ท่ีเป็นสังคมแห่งนวัตกรรม การเดินทางของข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วไร้พรมแดน  
 4. จัดทําแผนการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสวัสดิการสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานดา้นสวสัดกิาร
สงเคราะห์ได้นําความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานมาถอดบทเรยีนทําความเข้าใจการปฏิบัติกับผู้ด้อยโอกาส  
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 5. ควรจัดสรรงบประมาณด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกจิ ค่าครอง
ชีพท่ีสูงขึ้นส่งผลให้ผูด้้อยโอกาสไมส่ามารถปรับชีวิตให้สมดลุกับสภาพเศรษฐกิจ หน่วยงานภาครัฐ ต้องจัดสรรงบประมาณที่
เหมาะสมให้กับผู้ด้อยโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาส ให้สามารถใช้ชีวิตได้เช่นบุคคลทั่วไป  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาผู้วจิัยได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและการดําเนินการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาสของ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขตพระโขนง ดังนี้  
 1. รัฐบาลควรจดัสรรงบประมาณด้านการสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาสใหเ้หมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกการสวสัดิการสงเคราะห์ เช่น การเพิ่มเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพิ่มเงินทุน
ประกอบอาชีพ และการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคควรมีการปรับเปลีย่นแนวทางเกี่ยวกับการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค
ให้กับผู้ด้อยโอกาส เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการช่วยเหลือ 
 2. แนวทางการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ ต้องกําหนดแผนบรูณาการทํางานร่วมกันของหน่วยงานภาครฐั เพื่อให้
ผู้รับการสงเคราะหไ์ดร้ับความช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และครบวงจรทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ และปัจจยัพื้นฐานด้านอ่ืน เช่น 
การบูรณาการร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล สาํนกังานเขต สํานักพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ด้านการให้บริการจดัสวสัดิการสงเคราะหผ์ูด้้อยโอกาส เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน ส่งผลให้เกดิความรวดเร็วในการปฏิบตัิงาน ลดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน แก้ปัญหาความล่าช้า
ในกระบวนการจดัสวสัดิการสงเคราะห ์
 3. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธเ์กี่ยวกับสิทธิ์ด้านสวัสดิการสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาสให้มีความหลากหลาย ช่อง
ทางการขอรับการสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมสีิทธ์ิไดเ้ข้าถึงสวัสดิการของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น 
 4. สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในชุมชนให้เข้มแข็ง รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือทั้งทางด้าน 
ความรู้เทคโนโลยี เป็นเครือข่ายเฝา้ระวัง และเครือข่ายแสวงหาผูด้้อยโอกาส เป็นการเพิ่มช่องทางการช่วยเหลือด้านการ
รักษาสิทธ์ิของผู้ด้อยโอกาสที่พึงจะไดร้ับจากหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มโอกาสการรับสวัสดิการสงเคราะห์จากหน่วยงาน
ภาครัฐของผู้ด้อยโอกาสทั้งในและนอกพ้ืนท่ีเขตพระโขนง 
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