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การจัดสวสัดิการสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาสของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม*  
สํานักงานเขตพระโขนง 

จรัสพร สีดว้ง** 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสของฝุาย พัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
และอุปสรรค ในการดําเนินงานจดัสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ของฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงาน
เขตพระโขนง ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ซึ่งผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลตา่ง ๆ ประกอบด้วยข้อมูลเอกสาร (Documentary Data) และการสัมภาษณ์ (interview) ผลการศึกษาพบว่า
กระบวนการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ของฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง
ประกอบด้วย (1) การจัดสวัสดิการสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (2) การสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องใน
การรักษาพยาบาล (3) ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรี (4) ทุนประกอบอาชีพ (5) ค่าซ่อมแซมบ้าน      
(6) ค่าครองชีพประจําวัน (7) ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค และ (8) การช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การ
ดําเนินการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ของฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง เป็นวิธีการสงเคราะห์
แบบโดยตรง (Direct Services) และเป็นการสงเคราะห์เฉพาะราย (Social Case Work) ที่พร้อมจะช่วยแก้ปัญหาสังคม 
และช่วยเหลือผู้เดือดร้อน (Client) ตามกลุ่มผู้ด้อยโอกาส คือ กลุ่มเด็ก คนชรา และคนพิการ เพราะคนกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่ม
ที่ไม่สามารถประกอบชีพการงานได้เหมือนคนทั่วไปปกติ ที่มาขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเอง และโดยวิธีการแสวงหาจาก
ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง ตามขั้นตอนของการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ ได้แก่ (1) การ
หาข้อเท็จจริง (Fact-Finding) ด้วยวิธีการลงพื้นที่แสวงหาผู้ด้อยโอกาส สัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหา (2) การวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหา (Analysis & Diagnosis) ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสวัสดิการสงเคราะห์กําหนดไว้ (3) การวางแผนการช่วยเหลือ (Treatment planning) จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
โดยมีโครงการรองรับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนการดําเนินงาน ได้แก่โครงการค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสและโครงการจา้งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (4) การประเมินผล (Evaluation) ดําเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผู้รับการ
สงเคราะห์ ว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด และใช้วิธีการสังเกตถึงการสนองตอบต่อการช่วยเหลือสงเคราะห์ที่ได้รับ 
เพื่อให้การจัดสวัสดิการสงเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (5) และการติดตามผล (Follow-up)  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้รับ
การสงเคราะห์อีกครั้ง และสอบถามถึงสถานการณ์ภายในครอบครัวหลังจากได้รับการสงเคราะห์แล้ว และหากมีปัญหาใหม่ 
เกิดซ้อนขึ้นมาจะได้นํามาพิจารณาแก้ไขต่อไป  

 
คําสําคัญ : การจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 

                                         
 

*
 บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรือ่ง การจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ดอ้ยโอกาสของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง 

** นักศึกษาหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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บทนํา 
 
 “ไทยแลนด์ 4.0” วิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล
ภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามา
บริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน” ที่มีภารกิจสาํคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆเพื่อ
นําพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางกับดักความเหลื่อมล้ําและกับดักความไม่สมดุลพร้อม
เปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศโลกที่หนึ่งที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน รากฐานการพัฒนา ไทยแลนด์ 4.0 เริ่มต้นที่คนไทย
ทุกคนที่เป็นคนสําคัญของประเทศโดยมีเปูาหมายการพัฒนา คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยทุกกลุ่ม  
ให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ยังต้องการเติมเต็มศักยภาพ หรือผู้ด้อยโอกาส หรือที่กําลังประสบกับปัญหาความ
ยากจน อย่างมากจะต้องทําให้คนในกลุ่มเหล่านี้สามารถมี “โอกาสทางสงัคม (Social Mobility)” โดยเน้นปูองกนัความเสี่ยง 
จากการตกอยู่ในวงจรแห่งความล้มเหลว หรือกับดักความยากจนในลักษณะการสร้างโอกาส พร้อมกับการเสริมสร้าง
ศักยภาพไปที่ตัวคนครอบครัวและชุมชน เพื่อให้หลุดพ้นความยากจนต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทย และกลุ่มเสี่ยงสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งการสร้างและส่งเสริมโอกาสทางสังคม ลดความไม่เท่าเทียมกันมีโครงการให้เงิน
อุดหนุนด้านสวัสดิการต่าง ๆ เช่น การศึกษา สุขภาพ ที่อยู่อาศัย สนับสนุนการประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริม 
โครงการให้เงินโอนหรือความช่วยเหลืออย่างมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) โดยรัฐมีมาตรการช่วยเหลือคนจน 
คนด้วยโอกาส ด้วยการกําหนดเกณฑ์เงื่อนไขและการสร้างโอกาสให้กับคนไทยในสังคมที่ด้อยโอกาส หรือผู้มีรายได้น้อย
ยากจนมากจนไม่มีรายได้พอยังชีพในการช่วยเหลือในเรื่องความจําเป็นพื้นฐานโครงการเงินรายได้เพิ่มเพื่อการยังชีพ แก่
ผู้ด้อยโอกาสโครงการสร้างเสริมโอกาสให้ผู้สูงอามีโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลายมีแหล่งรายได้ต่อเนื่องรองรับ
สังคมผู้สูงอายุฯลฯ 
 กรุงเทพมหานครได้กําหนดแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 (พ.ศ. 2556 – 2575) เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนากรุงเทพมหานครสู่เปูาหมายจากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครสําหรับทุกคนทุกชนชั้นทุกอาชีพทุกเพศทุกวันและ
ทุกสถานภาพอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและสมานฉันท์เกื้อกูลซึ่งกันและกันเคารพสิทธิซึ่งกันและกันได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้
พัฒนาตนเองและเข้าถึงบริการสาธารณะโดยมีแนวทางดังนี้(1) การกําหนดให้มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการ
ให้กับผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับคนในสังคม (2) เมืองแห่ง
โอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งมีแนวทางการจัดระบบการจัดการอาชีพและการแสวงหารายได้ที่สามารถเพิ่มโอกาสให้แก่กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบเพื่อใช้เป็นการวางแผนระบบการจัดการหาแห่งทุนและอาชีพที่มั่นคง 
 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 59 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน
และการกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชกรกรุงเทพมหานคร ให้มีความเหมาะสม ตรงตามข้อเท็จจริงและสอดคล้องกับ
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของสํานักงานเขต โดยให้ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ในการดําเนินการ
พัฒนาชุมชนและสังคม เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เพิ่มศักยภาพของผู้นําชุมชน องค์การ และเครือข่ายชุมชน
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยการจัดองค์กรประชาชนการจัดสหกรณ์ชุมชนกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนกองทุน
หมู่บ้านชุมชนเมืองการพัฒนาปรับปรุงการรื้อย้ายชุมชนรวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการจัดหาที่อยู่
ชั่วคราวการส่งเสริมอาชีพแหล่งจําหน่ายผลผลิตการดําเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม
ครอบครัวงานเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะห์สตรีผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบภัยการคุ้มครองสวัสดิภาพและการ
ส่งเสริมความประพฤติเด็กการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์เยาวชนห้องสมุดบ้านหนังสือศูนย์กีฬาและลาน
กีฬาการดําเนินงานเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและจัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรีกีฬาห้องสมุดการอนุรักษ์
เผยแพร่พื้นฟูบํารุงรักษา 
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 จากคู่มือปฏิบัติงานฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขต ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2558 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2561 จัดทําขึ้นโดยคณะทํางานปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงาน
เขตได้พิจารณาถึงความครบถ้วนถูกต้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและชอบด้วยระเบียบกฎหมายโดยฝุายพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมมีหน้าที่ความรับผิดชอบและกระบวนงานสําคัญที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานซับซ้อนและเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่กําหนดประกอบด้วย 
  1. กระบวนการพัฒนาชุมชนครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การจัดตั้งชุมชนเลือกตั้งคณะกรรการชุมชนการ
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนการรื้อย้ายชุมชนและการยกเลิกการเป็นชุมชน 
  2. กระบวนการสวัสดิการสังคมมีกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดตั้งกลุ่มอาชีพกระบวนการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการดําเนินการฝึกอาชีพการจัดตั้งและสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนการ
จัดตั้งลานกีฬาการบริหารจัดการสภาเด็กและเยาวชนการจัดตั้งชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินกระบวนการจัดตั้งชมรม TO 
BE NUMBER ONE การให้คําปรึกษาแนะนําด้านการออมเงินการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
  3. กระบวนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านต่างๆหน่วยงานได้กําหนดขอบเขตของกระบวนการใน
การพิจารณาผู้ขอรับความช่วยเหลือจากผู้ที่อาศัยในเขตพื้นที่และมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครและกําหนดการให้
ความช่วยเหลือสงเคราะห ์
  4. การบริหารโครงการหน้าที่ความรับผิดชอบของฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมที่ ดูแลด้าน
การบริหารโครงการอาทิการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ฟื้นฟูบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวงานส่งเสริมการเกษตรงานด้านยาเสพติดหรืองานนโยบายต่างๆจะต้องมีการจัดทํา
โครงการรองรับภารกิจงานซึ่งกระบวนการบริหารโครงการครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การเขียนโครงการเสนออนุมัติ
งบประมาณดําเนินการตามโครงการดําเนินการเบิกจ่ายเงินจนถึงการรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
  5. การสนับสนุนงานด้านต่างๆฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขตดําเนินการสนับสนุน
งานด้านอื่นๆอีกหลายด้ายเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปี 2561 (มกราคม – มีนาคม) ปีที่ 1ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2561 
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นําเสนอสถานการณ์ทางสังคมไทยในปัจจุบันกล่าวคือ
สถานการณ์คนพิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการจํานวน 1.9 ล้านคนพบคนพิการอยู่ในวัยแรงงานร้อยละ 49 สถานการณ์
ผู้สูงอายุปัจจุบันมีผู้สูงอายุประมาณ 11 ล้านคนคดิเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากรทั้งประเทศซึ่งหนึ่งในสามของผู้สูงอายุมี
รายได้ต่ํากว่าเส้นความยากจนอาศัยอยู่ตามลําพังคนเดียวมากถึงร้อยละ 10 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
สถานการณ์ปัญหาความยากจนสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องทั้งความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขตพระโขนงจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษากระบวนการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการดําเนินงานสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสของฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สํานักงานเขตพรโขนง  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เลือกวิธีการวิจัยสําหรับงานวิจัยเรื่องการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสของ
ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง 2 วิธี ดังนี้ 
 1.`ข้อมูลเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ 
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ คําสั่งเอกสารทางวิชาการข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ท่ี
สืบค้นได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
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 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ สัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ข้าราชการและลูกจ้างฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
สํานักงานเขตพระโขนง 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยกําหนดคุณลักษณะของกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ก่อสกุล,2561ก,หน้า45) จึงใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลสําคัญ(Key informants) จํานวน10คนมาเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาดังนี้ 
  2.1 กลุ่มข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์   
  2.2 กลุ่มลูกจ้างและอาสาสมัครด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ใช้วิธีการ สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีคําถามและข้อกําหนดแน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้คําถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช อ้างถึงใน 
วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 53) และการสัมภาษณ์จะทําการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย
ได้กําหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์  โดยได้แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบ พร้อมทั้งส่งตัวอย่างแบบสอบถามให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
ได้เตรียมตัวตอบคําถามก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์
จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 วิธีการเก็บข้อมูลวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษามีวิธีการเก็บข้อมูลดังนี้ 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวมรวมข้อมูลทั่วไปโดยการรวบรวมเอกสาร
ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่นได้แก่ 
  1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ตํารา คู่มือ เอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารนุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ  อย่างละเอียด 
  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดทําขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น 
นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ คําสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องทําการ
สัมภาษณ์ไปตามคําถามที่กําหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่กําหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบ
สัมภาษณ์ซึ่งเป็นคําถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามคําบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการทําการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจํานําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นคําถาม แล้วนํามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่าง
ของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะนําข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
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 3. นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นคําถาม แล้วนํามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แนวคิว ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล 
ก่อนจะนําข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. นําข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยการจัดสวัสดิการ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ของฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง ปัญหาและอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยใช้การนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและการอภิปราย 
  
 ผลการวิจัย 
 การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10 คน ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่
แน่นอน (Structured interview) คือ การสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นคําถามแบบปลายเปิด โดยเนื้อหาครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และผลการศึกษาเป็นการนําเสนอการบรรยายเรียงลําดับตามแต่ประเด็นในแบบสัมภาษณ์และ
การตอบคําถามของผู้ให้สัมภาษณ์ ผลการวิจัยข้อมูลเอกสารและการวิจัยสนาม มีดังนี้  
 กระบวนการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ของฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพระ
โขนง จากการศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ พบว่า สวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เป็น
นโยบายที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย มีเพื่อจะส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2557) คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและความต้องการของประชาชน มีแนวทางการกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการสงเคราะห์ คือ นโยบายด้านการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมเป็นนโยบายหนึ่งในสิบเอ็ดด้านของ
รัฐบาลปัจจุบัน การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ความเหลื่อมล้ําในสังคม เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและ
ความเดือดร้อนท้ังหลายของประชาชน จึงมีนโยบายที่จะดําเนินการที่สอดคล้องกับการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส อาทิ การเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคง แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานรวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส 
พร้อมท้ังยกระดับคณุภาพชวิีตและการมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน 
การคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชน ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากขึ้น รวมทั้งการ
ดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิการจัด
สวัสดิการช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงาน หรือกิจกรรมที่เหมาะสมสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต 

กรุงเทพมหานคร มีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) มีการกําหนดเปูาหมายและ
แนวทางพัฒนาจากมุมมองของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ภายใต้วิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2575 ที่ให้ความสําคัญกับ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ในประเด็นยุทธศาสตร์มหานครสําหรับทุกคน ชาวกรุงเทพทุกคนทุกชนชั้น ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัยและ
ทุกสถานภาพอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ด้านจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  

ในด้านฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในกรุงเทพฯ ไม่ได้มีการจําแนกของกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ผู้พิการที่ด้อยโอกาส 
และเด็กด้อยโอกาสอย่างชัดเจน ซึ่งทําให้กลุ่มเหล่านี้เฉพาะอย่างยิ่งประชากรแฝง เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบทะเบียน
ราษฎร์ ขาดการรับสวัสดิการที่พึงได้รับและหรือไม่ได้รับสิทธิ์อย่างประชาชนกรุงเทพฯ สําหรับการจัดสวัสดิการสงเคราะห์
สําหรับเด็กด้อยโอกาสในกรุงเทพฯ และดําเนินการสงเคราะห์ทุนการศึกษา ศูนย์ฝึกอาชีพค่าครองชพีประจําวัน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล และเครื่องอุปโภคบริโภค แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม มักมุ่งเน้นรูปแบบการสงเคราะห์
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จากทางภาครัฐ แต่การจัดสวัสดิการก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสเล็งเห็นถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีสิทธิและ
ศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับประชาชนทั่วไป 

สํานักงานเขตพระโขนง ได้มแีผนปฏิบัติราชการตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภารกิจประจําตามแนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการ และความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาพื้นที่ประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ
สูงสุดโดยกําหนดเปูาหมายด้าน เมืองที่มีความเข้มแข็งทางสังคมและเอื้ออาทร ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็น
หน่วยงานในสังกัดของสํานักงานเขตพระโขนง ได้รับมอบภารกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยมีเปูาประสงค์
เพื่อจัดระบบบริการทางสังคม ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความจําเปน็พื้นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม เป็นไปตามมาตรฐาน โดยแบ่งเป็นกระบวนการ ดังนี้ 

1. กระบวนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสกรณีหน่วยงานดําเนินการเอง ได้แก่การสงเคราะห์ค่า
จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี มีขอบเขตการดําเนินการตั้งแต่ รับคําร้องขอความช่วยเหลือ ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสาร
และข้อเท็จจริง ดําเนินการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจดัการศพผู้สูงอายุตามประเพณี จนถึงการจ่ายเงินให้แก่ผู้ยื่นคําร้อง 

2. กระบวนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆกรณีประสานสํานักพัฒนาสังคมดําเนินการ ได้แก่   
(1) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล (2) ทุนการศึกษา (3) ทุนประกอบอาชีพ (4) ค่าซ่อมแซมบ้าน (5) ค่าครอง
ชีพประจําวัน (6) ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคขอบเขตการดําเนินการตั้งแต่รับคําร้องขอความช่วยเหลือตรวจสอบเอกสารและ
ข้อเท็จจริงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจนถึงการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขอยื่นคําร้อง 
 3. กระบวนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ กรณีประสานสํานักพัฒนาสังคม และกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ดําเนินการ ได้แก่ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขอบเขตการดําเนินการตั้งแต่ ลงทะเบียน
รับคําร้องขอความช่วยเหลือ ตรวจสอบข้อเท็จจริง เย่ียมบ้านผู้ขอรับความช่วยเหลือ จัดทํารายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับความ
ช่วยเหลือ ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือไปยังสํานักพัฒนาสังคมให้ดําเนินการ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือ
ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรวจสอบข้อมูลเบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ 
   สถิติการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสของฝุายพัฒนาชุมชนสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561  ประกอบด้วย ทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษาระดับอนุบาลถึงปริญญาตรี    
ค่าจัดการศพผู้สงูอายุตามประเพณี 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 ของฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง 

เป็นการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวคิดการสังคมสงเคราะห์ ตามความหมายที่ว่า สวัสดิการสังคม เป็นสถาบันที่ให้การ
ช่วยเหลือบุคคล ครอบครัว  กลุ่ม ชุมชน เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีมาตรฐานการครองชีพอันดี มีสุขภาพอนามัยดี มี
สัมพันธภาพทางสังคมที่ดีกับบุคคลอื่นตามนโยบายหรือโครงการต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการที่สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในสังคม การดําเนินการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ของฝุายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง เป็นวิธีการสงเคราะห์แบบโดยตรง (Direct Services) และเป็นการสงเคราะห์
เฉพาะราย (Social Case Work) เป็นวิธีการที่พร้อมจะช่วยแก้ปัญหาสังคม และช่วยเหลือผู้เดือดร้อน (Client) ทั้งที่มา
ขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเอง และโดยวิธีการแสวงหาจากฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง 
ตามขั้นตอนของการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ ดังนี้ 
 1. การหาข้อเท็จจริง (Fact-Finding) ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขตพระโขนง ดําเนินการลง
พื้นที่แสวงหาผู้ด้อยโอกาส และรับเรื่องขอรับการสงเคราะห์จากผู้ประสบปัญหา จากนั้นดําเนินการลงเยี่ยมบ้านเพื่อ
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สอบถามปัญหาความเดือดร้อน สัมภาษณ์ผู้ขอรับการสงเคราะห์ ญาติ ผู้ดูแล พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพที่อยู่อาศัย เพื่อให้ได้
ข้อมูลมากที่สุด ทั้งข้อมูลที่สามารถมองเห็นได้และข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถมองเห็นได้ วิธีการนี้ต้องอาศัยหลักในการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ขอรับการสงเคราะห์ยอมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินการแก้ไขปัญหา อาศัย
หลักของการติดต่อสัมพันธ์ (Principle of Communication) ที่จะติดต่อสื่อสารให้เข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าหน้าที่
และผู้มีปัญหา  
 2. การวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหา (Analysis & Diagnosis) ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขต
พระโขนง ดําเนินการวินิจฉัยปัญหาตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบฯ กําหนด ดังนี้ 
 3. การวางแผนการช่วยเหลือ (Treatment planning)ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขตพระ
โขนงมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานโดยมีโครงการรองรับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
ได้แก่โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสและ
โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ซ่ึงแต่ละโครงการมีการกําหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย เพื่อ
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ของฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม สํานักงานเขตพระโขนง 

4. การประเมินผล (Evaluation) ในการดําเนินการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสของฝุายพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง มีการประเมินผลการดําเนินงานด้วยการทอดแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อผู้รับการสงเคราะห์ ว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด และใช้วิธีการสังเกตถึงการสนองตอบต่อการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ที่ได้รับ เพ่ือให้การจัดสวัสดิการสงเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. การติดตามผล (Follow-up) หลังจากให้ความช่วยเหลือไปแล้ว ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
สํานักงานเขตพระโขนง จะดําเนินการลงพื้นที่เย่ียมบ้านผู้รับการสงเคราะห์อีกครั้ง และสอบถามถึงสถานการณ์ภายใน
ครอบครัวหลังจากได้รับการสงเคราะห์แล้ว และหากมีปัญหาอะไรใหม่ ๆ เกิดซ้อนขึ้นมา จะได้นํามาพิจารณาแก้ไขต่อไป 

ลักษณะการสงเคราะห ์ 
ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง เป็นการสงเคราะห์เฉพาะรายบุคคล กระบวนการ

จัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสมุ่งเน้นการแก้ไขและบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเอง  
โดยมีหลักในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 

1. หลักของการยอม  ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมมีแนวทางการดําเนินงานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่เขตพระโขนงในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันรับทราบและรับฟังปัญหาของผู้ที่มีความเดือดร้อนโดยไม่มีท่าทีรังเกียจ
ต้องแสดงออกในท่าทีการให้ความช่วยเหลือด้วยความปรารถนาดีให้เกียรติผู้มาขอรับการสงเคราะห์ในฐานะเป็นบุคคล
บุคคลหนึ่งที่มีความสําคัญและประสงค์ให้เขาได้พบความสุขแม้บุคคลนั้นจะมีพฤติกรรมที่ต่อต้านสังคมการยอมรับในปัญหา
ที่เขามีและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องสําคัญที่ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมต้องช่วยแก้ไขปัญหานั้น 

2. หลักของการติดต่อสัมพันธ์  ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสให้ความสําคัญกับเรื่องของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ด้อยโอกาสที่เข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือแม้กระทั่งการลงพื้นที่แสวงหาผู้ด้อยโอกาส
การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบปัญหาของผู้ที่เดือดร้อนย่อมต้องใช้วิธีการพูดชักจูงสร้างความไว้วางใจให้ผู้
ที่มีปัญหาในการให้ข้อมูลรายละเอียดของปัญหารวมไปถึงการพูดให้กําลังใจเพื่อบรรเทาความเจ็บปุวยทางด้านจิตใจของ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตในสังคม 
 3. หลักของความเป็นกันเอง  “ให้บริการเหมือนญาติมิตร”เป็นหลักของการให้บริการที่มีความเป็นกันเองเสมือน
ผู้ด้อยโอกาสที่มาขอรับการสงเคราะห์ เป็นญาติมิตรของผู้ให้บริการส่งผลให้ผู้ขอรับการสงเคราะห์รู้สึกมีความสบายใจผ่อน
คลายส่งผลดีให้ผู้ขอรับการสงเคราะห์พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาได้อย่างเปิดเผย 

4. หลักของการมีส่วนร่วม  ในการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสมีการกระตุ้นให้ผู้มีปัญหาเข้าร่วม
กระบวนการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองไม่เป็นภาระของสังคม 

5. หลักของการเก็บรักษาความลับ  ข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการสงเคราะห์สัญญาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมมีกระบวนการจัดเก็บและรักษาความลับเรื่องต่างๆที่เป็นประวัติส่วนตัวของผู้ด้อยโอกาส 
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6. หลักของการให้ผู้มีปัญหาตัดสินใจเอง ผู้ขอรับการสงเคราะห์จะได้รับข้อมูลด้านสวัสดิการสงเคราะห์ที่พึงรับ
จากหน่วยงานภาครัฐผู้ขอรับการสงเคราะห์สามารถเลือกและตัดสินใจขอรับการสงเคราะห์ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่
ระเบียบฯกําหนดไว้ 

7. หลักของการตระหนักในตนเอง  ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ควรนําไปใช้กับผู้ประสบปัญหาต้องระลึกอยู่เสมอว่าเจ้าหน้าที่คือตัวแทนของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสต้องปฏิบัติตนเป็นกลางให้ความช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ความเหมาะสมความถูกต้อง 

 
  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ของฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม สํานักงานเขตพระโขนง จากการศึกษา พบว่า กระบวนการช่วยเหลือทีต่้องผ่านขั้นตอนของการอนุมัติให้ความ
ช่วยเหลือตั้งแต่แรกจนไปสู่การได้ความช่วยของผู้ด้อยโอกาส มีลําดับขั้นตอนล่าช้า เนื่องจากอํานาจการอนุมัติให้ความช่วย
เป็นของสํานักพัฒนาสังคม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนสํานักงานเขตพระโขนงมีอํานาจ
อนุมัติเงนิช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีเพียงเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการ
ทํางานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ ให้ผู้ที่เดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที และปัญหาความยากลําบากของการหาข้อเท็จจริงและข้อมูลของด้อยโอกาส เพื่อนําไปพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือ ซ่ึงไม่ได้รับความร่วมมือจากทั้งตัวผู้ด้อยโอกาสเองและคนในครอบครัวหรือญาติ ปัญหาผู้ด้อยโอกาสถูกทอดทิ้ง 
ไม่มีเอกสารยืนยันตัวเอง หรือไม่สามารถให้ข้อมูลของตนเองได้ ส่งผลให้ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ไม่สามารถให้
ความช่วยเหลือได้ตามหลักเกณฑ์ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังสามารถประสานหน่วยงานภาครัฐอื่นให้ความช่วยเหลือได้ การจัด
สวัสดิการสงเคราะห์ ให้กับผู้ด้อยโอกาสแต่ละประเภท สิ่งสําคัญที่ผู้ด้อยโอกาสจะต้องมีเพื่อยืนยันตัวตนในการขอรับสิทธิ์
ด้านสวัสดิการสงเคราะห์เช่นสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน บัตรผู้พิการ ผู้ขอรับการสงเคราะห์บางรายเป็น
ผู้สูงอายุและ/หรือปุวยติดเตียง ผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ การจัดการเกี่ยวกับหลักฐานเพื่อขอรับการ
สงเคราะห์เป็นเรื่องยากประกอบกับไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ดูแลในการจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อขอรับการ
สงเคราะห์จึงทําให้การให้ความช่วยเหลือเกิดความล่าช้าด้วยสาเหตุนี้ส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสหลายรายในพื้นที่เขตพระโขนงไม่
สามารถขอรับการสงเคราะห์ได้ตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ  ผู้ด้อยโอกาสบางรายเป็นผู้ปุวยติดเตียงไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องการความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมไม่มี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์หรือการปฐมพยาบาลเพื่อให้ความช่วยเหลือระหว่างการแสวงหาผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งไม่มี
อํานาจในการพิจารณาหรือตัดสินใจส่งต่อผู้ปุวยไปยังโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา นอกจากนี้ยังมีข้อจํากัดเกี่ยวกับ 
“ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้กับผู้ด้อยโอกาส มีการก าหนดในการให้ความช่วยเหลือไม่
ต่อเนื่องและไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน” เช่น การให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ
รักษาพยาบาลที่มีหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน1,000 บาทต่อครั้ง  ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
การให้ความช่วยเหลือค่าครองชีพประจําวันที่มีหลักเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันที่มีค่าครองชีพค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับสวัสดิการสงเคราะห์ที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐแล้ว ยังไม่
เพียงพอและเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ด้อยโอกาส 

 
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตพระโขนง  พบว่า ปัญหาด้านงบประมาณที่ยังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ด้อยโอกาส หน่วยงานภาครัฐควรมีแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เนื่องจากสภาพสังคมปจัจุบันที่มีการครองชีพสูงขึ้น ควรมีการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานบาง
ขั้นตอนออก เพื่อมิให้เกิดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ต้องมีการวาง
แผนการปฏิบัติงาน ที่มีเป็นรูปแบบของการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกวิธี ลดขั้นตอนการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจหลักของการปฏิบัติการทาง
สังคมสงเคราะห์ในการนําไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงเจ้าหน้าที่ต้องมีระบบฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสที่ต้อง
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จัดเก็บและบันทึกไว้ให้เป็นปัจจุบนัสามารถสืบค้นได้ ปัญหาที่ได้พบจากจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ควรมีการสร้างองค์
ความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานทั้งผู้ปฏิบัติงานหลักและผู้ปฏิบัติงานรอง ใช้เป็นแนว
ทางการช่วยเหลือและแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป  

 

 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

กระบวนการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ของฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขตพระ
โขนง ได้แก่ การจัดสวัสดิการสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี การสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ
รักษาพยาบาล ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรี ทุนประกอบอาชีพ ค่าซ่อมแซมบ้าน ค่าครองชีพประจําวัน 
ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคและการช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กระบวนการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ เป็นการ
สงเคราะห์ที่มีลักษณะ การสงเคราะห์เฉพาะรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขและบรรเทาปัญหาให้กับ
ประชาชน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สอดคล้องกับแนวคดิของ จงจิตร โสภนคณาภรณ์ (2530) ซึ่งได้อธิบาย
เกี่ยวกับ การส่งเคราะห์เริ่มจัดการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความโอบอ้อมอารี ความมีเมตตาของ เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน คนที่พอจะมี
กินก็จะช่วยเหลือค้ําจุนผู้ที่ยากจนกว่า การสังคมสงเคราะห์ เกิดขึ้นในครั้งแรกในประเทศอังกฤษ และต่อมามีการสร้าง
หลักเกณฑ์และธรรมเนียมการให้ความช่วยเหลือด้านการสงเคราะห์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูรินทร์ ขวัญทอง (2545) 
ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการสังคมสงเคราะห์กับการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในจังหวัดปัตตานีผลการศึกษา
พบว่า กระบวนการสงเคราะห์กับการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับเด็กด้อยโอกาส ในจังหวัดปัตตานี เป็นบริการที่มุ่งพัฒนา ทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคมขณะเดียวกันยังพบว่า การจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสยังมีปัญหา
ด้านงบประมาณที่มีการจัดสรรให้กับการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ การอนุมัติและจัดสรรให้ความช่วยเหลือยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ด้อยโอกาส ด้วยจากสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสไม่สามารถปรับตัวให้
เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนัสนันท์ โซดาปรัชญา ภักดี โพธิ์สิงห์และสัญญา เคณาภูมิ  
(2560)  ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดสวัสดิการสังคม: ภาครัฐ: องค์กรชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมได้ทําให้งานสวัสดิการสังคมที่ปรากฏในลักษณะของรัฐสวัสดิการ ส่วนหนึ่งได้ประสบปัญหาร่วมกันที่
สําคัญ คือ รัฐไม่สามารถแบกรับภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบริการสวัสดิการสังคมที่เพ่ิมขึ้นอย่างคาดไม่ถึง การ
จัดบริการในลักษณะสังคมสงเคราะห์ประชาชน ไม่สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการที่แท้จริงให้กับกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้ รัฐจึงพยายามจัดวางเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่ครอบคลุมกับทุกคนในสังคม แผนการ
จัดบริการสวัสดิการสังคมเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีความหลากหลาย และปัญหาความล่าช้าของกระบวนการ
จัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสที่เกิดจากการกําหนดแนวทางจัดสวัสดิการสงเคราะห์ มีขอบเขตการดําเนินงานที่
ซ้ําซ้อนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญส่ง ชโลธร (2557) ได้ศึกษาเรื่อง สิทธิ์ประโยชน์ด้าน
สวัสดิการสังคมของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลการศึกษาพบว่า ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรเสริมสร้างประชาชนให้สามารถเข้าถึงสื่อ ถึงสิทธิประโยชน์ และควรส่งเสริมให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือคนในชุมชน ควรส่งเสริมบริการเชิงรุกให้กับประชาชน สนับสนุนงบประมาณสําหรับการ
ช่วยเหลือประชาชนให้เพียงพอ และควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการให้บริการสังคมแก่ประชาชนในแต่ละ
ประเภท และปัญหาการขาดความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ วีณา พึ่งวิวัฒน์นิกุล (2561 ) ได้กล่าวสรุปว่า ปัจจัยกําหนดความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติมีปัจจัยหลายประการที่กําหนดความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของการนํานโยบายมาปฏิบัติ เช่น ความพอเพียง
ของทรัพยากรลักษณะของหน่วยงานที่นําไปปฏิบตัิ ทัศนคติของผู้ที่นํานโยบายไปปฏิบัติ และกลไกภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงานที่นําไปปฏิบัติ 
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ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดสวัสดิการเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสของฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม สํานักงานเขตพระโขนง อภิปรายได้ดังนี้ 

1. ปัญหาด้านงบประมาณการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับอนุมัติและจัดสรรให้ความช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ด้วยจากสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางสังคม ส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสไม่
สามารถปรับตัวให้เหมาะสมสภาพสังคมปัจจุบันสอดคล้อง กับงานวิจัยของ วนัสนันท์ โซดาปรัชญา ภักดี โพธิ์สิงห์ และ
สัญญา เคณาภูมิ (2560)  ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการสวัสดิการสังคม: ภาครฐั :องค์กรชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจุบันกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม ได้ทําให้งานสวัสดิการสังคมที่ปรากฏในลักษณะของรัฐสวัสดิการส่วนหนึ่งได้
ประสบปัญหาร่วมกันที่สําคัญ คือ รัฐไม่สามารถแบกรับภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบริการสวัสดิการสังคมที่เพิ่มขึ้น
อย่างคาดไม่ถึงการจัดบริการในลักษณะสังคมสงเคราะห์ประชาชนไม่สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้ รัฐจึงพยายามจัดวางระบบเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่ครอบคลุมกับทุกคนใน
สังคม แทนการจัดบริการสวัสดิการสังคมเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีความหลากหลาย 

2. ปัญหาความล่าช้าของกระบวน การจัดสวัสดิการสงเคราะห์ ที่เกิดจากการกําหนดแนวทางการจัดสวัสดิการ
สงเคราะห์ที่มีขอบเขตการดําเนินงานที่ซ้ําซ้อนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งระเบียบหลักเกณฑ์ที่มีความเก่าล้าสมัย
สอดคล้องกับงานวิจัย ของบุญส่ง ชโลธร (2557) ได้ศึกษาเรื่อง สิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคมของกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลการศึกษาพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีต่อกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ควรมีการเสริมสร้างให้ประชาชนได้เข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ และสิทธิประโยชน์และควรสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมช่วยเหลือคนในชุมชน ควรส่งเสริมการสร้างบริการเชิงรุกให้กับประชาชนเพื่อสนับสนุนด้านงบประมาณสาํหรับ
การช่วยเหลือประชาชนให้เพียงพอ และควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการให้บริการสังคม แก่ประชาชนในแต่
ละประเภท นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561) ได้กล่าวสรุปว่า ปัจจัยก าหนดความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ มีปัจจัยหลายประการที่กําหนดความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของการนํา
นโยบายมาปฏิบัติ เช่น ความพอเพียงของทรัพยากรลักษณะของหน่วยงานที่นําไปปฏิบัติ ทัศนคติของผู้ที่นํานโยบายไป
ปฏิบัติ และกลไกภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานที่นําไปปฏิบัติ รวมทั้งปัญหาการขาดบุคลากรที่มีชํานาญเฉพาะ
ด้านสวัสดิการสงเคราะห์ ส่งผลให้ไม่สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่แท้จริงของผู้ด้อยโอกาสในการทํางานสงเคราะห์ 
กระบวนการาข้อเท็จจริง (Fact-Finding) เป็นขั้นตอนแรกที่จะต้องทําการค้นหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดย
การศึกษาผู้มีปัญหาข้อเท็จจริงของปัญหามีทั้งข้อเท็จจริงที่มองเห็นได้และข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถมองเห็นได้ 

 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดสวัสดิการสังเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสของฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
สํานักงานเขตพระโขน มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี้   

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ของฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการ
จัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ของฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง โดยใช้เครื่องมือ 
Swot Matrix และจากผู้ให้ข้อมูลหลักเสนอแนะการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ของฝุายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพระโขนง ดังนี้ 
 1. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับสิทธิสวัสดิการสงเคราะห์อย่างเป็นระบบ จัดทําฐานข้อมูล
สารสนเทศผู้ด้อยโอกาสของสํานักงานเขตพระโขนง และสร้างเครือข่ายด้านการปฏิบติังานเชิงรุก เฝูาระวัง ติดตามการจดั
สวัสดิการสงเคราะห์ ตามแนวทางการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ต้องกําหนดแผนการบูรณาการทํางานร่วมกัน
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อลดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญส่ง ชเลธร (2557) ได้ศึกษาเรื่อง 
สิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคมของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลการศึกษาพบว่า การกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการสร้างสังคมไทยเป็นสังคมของการมีสวัสดิการที่มั่นคง ให้แก่คนไทยทุก ๆ คน ตามแผนปฏิบัติการจัด
สวัสดิการ  

2. การบูรณาการร่วมกับหน่วยภาครัฐอื่น เพื่อรับการสนับสนุนบุคลากรที่มีเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการจัด
สวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส คลอบคลุมการให้บริการทุก
ด้าน  
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 3. การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้การปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน รองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสังคมในปัจจุบัน ที่เป็นสังคมแห่งนวัตกรรม การเดินทางของข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วไร้พรมแดน  
 4. จัดทําแผนการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสวัสดิการสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ
สงเคราะห์ได้นําความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานมาถอดบทเรียนทําความเข้าใจการปฏิบัติกับผู้ด้อยโอกาส  
 5. ควรจัดสรรงบประมาณด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ค่าครอง
ชีพที่สูงขึ้นส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสไม่สามารถปรับชีวิตให้สมดุลกับสภาพเศรษฐกิจ หน่วยงานภาครัฐ ต้องจัดสรรงบประมาณที่
เหมาะสมให้กับผู้ด้อยโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาส ให้สามารถใช้ชีวิตได้เช่นบุคคลทั่วไป  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและการดําเนินการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสของ
ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขตพระโขนง ดังน้ี  
 1. รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกการสวัสดิการสงเคราะห์ เช่น การเพิ่มเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพ่ิมเงินทุน
ประกอบอาชีพ และการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคควรมีการปรับเปลี่ยนแนวทางเกี่ยวกับการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค
ให้กับผู้ด้อยโอกาส เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการช่วยเหลือ 
 2. แนวทางการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ ต้องกําหนดแผนบูรณาการทํางานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้
ผู้รับการสงเคราะห์ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และครบวงจรทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ และปัจจัยพื้นฐานด้านอื่น เช่น 
การบูรณาการร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล สํานักงานเขต สํานักพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านการให้บริการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน แก้ปัญหาความล่าช้า
ในกระบวนการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ 
 3. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิ์ด้านสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสให้มีความหลากหลาย ช่อง
ทางการขอรับการสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมีสิทธิ์ได้เข้าถึงสวัสดิการของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น 
 4. สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในชุมชนให้เข้มแข็ง รวมท้ังเครือข่ายความร่วมมือทั้งทางด้าน 
ความรู้เทคโนโลยี เป็นเครือข่ายเฝูาระวัง และเครือข่ายแสวงหาผู้ด้อยโอกาส เป็นการเพิ่มช่องทางการช่วยเหลือด้านการ
รักษาสิทธิ์ของผู้ด้อยโอกาสที่พึงจะได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มโอกาสการรับสวัสดิการสงเคราะห์จากหน่วยงาน
ภาครัฐของผู้ด้อยโอกาสทั้งในและนอกพื้นที่เขตพระโขนง 
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