


ถอดบทเรียน
ผลการด าเนินงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19  

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

พ ัฒนาส ังคมวิถีใหม่   ก้าว ไกลยั่งยืน



พ ัฒนาส ังคมวิถีใหม่   ก้าว ไกลยั่งยืน



พ ัฒนาส ังคมวิถีใหม่   ก้าว ไกลยั่งยืน

“...รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนทุกคน โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้ขับเคลื่อนโครงการ "พม. เราไม่ทิ้งกัน” ภายใต้
แนวคิด “ส ารวจให้พบ จบที่ชุมชน” เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม ได้แก่ 
ผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการท่ีถูกทอดท้ิงไม่มีคนดูแล รวมถึงผู้ ท่ีตกงาน ผู้ ท่ีไม่มีท่ีอยู่อาศัย 
ผู้ท่ีขาดแคลนอาหาร แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้ท่ีไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท และผู้ท่ีได้รับความ
เดือดร้อนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนผู้มีรายได้น้อยและประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นท่ี กทม. จ านวน 286 ชุมชน 
ท่ีอยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

โดยเป้าหมายโครงการ มุ่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างเร็วท่ีสุด พร้อมท้ังสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในการพึ่งพาตนองได้ท้ังในระยะเร่งด่วน
และระยะยาวต่อไป...”
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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การถอดบทเรียน ผลการด าเนินงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานภายใต้หลักทางวิชาการเพ่ือค้นหาและสร้าง
องค์ความรู้ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ตรง ของบุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่สนองต่อมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาด COVID-19และการช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามนโยบายรัฐบาล 
และนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ  ไกรฤกษ์) ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการด าเนินการระดมและจัดสรรทรัพยากรเพ่ือช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
COVID-19ควบคู่กับการจัดที่พักพิงชั่วคราวในรูปของจุดคัดกรอง ศูนย์พักพิง  สนับสนุนการจัดหางาน 
เสริมสร้างทักษะอาชีพทดแทนเป็นการชั่วคราวและทางเลือกอาชีพใหม่ การให้ค าปรึกษาแนะน า เยี่ยมเยียน
ให้ก าลังใจ ช่วยเหลือเยียวยากรณีจ าเป็นเร่งด่วนในรูปเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พ่ึง 
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งมีภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)อาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ภาคธุรกิจเอกชน ผู้น าชุมชน/ท้องถิ่น และสถาบันทางศาสนา ที่ร่วม
แรงร่วมใจช่วยให้ภารกิจงานต่าง ๆ ด าเนินการได้ดีในระดับหนึ่ง

ถอดบทเรียนฯ เล่มนี้ เป็นการสรุปผลลัพธ์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากกระบวนการ
ถอดบทเรียนเพื่อรับรู้ถึงปัจจัยความส าเร็จ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการด าเนินงานจากทุกพ้ืนที่
จนเกิดองค์ความรู้ของการด าเนินงาน และน าองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ปรับปรุงการท างานเพ่ือลดความ
ผิดพลาด ทั้งเป็นการยกระดับความสามารถของผู้ปฏิบัติงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม อันจะเป็นประโยชน์
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งการบรรลุตามเป้าประสงค์ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความต่อเนื่อง และพัฒนากระบวนงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องขอขอบคุณบุคลากร
ทุกท่านที่ได้ร่วมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงในการปฏิบัติ และขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.พิสิฐ โอ่งเจริญ 
และคณะวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานพัฒนาชุมชน งานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และงานยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ท าให้หนังสือถอดบทเรียนซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งของการจัดการความรู้ที่กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการที่สามารถน าไปประยุกต์และขยายผลในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ที่อาจระบาด
ซ้ าหรือโรคอุบัติใหม่ ภายใต้กรอบภารกิจและนโยบายที่รัฐบาลมอบหมายให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ด าเนินการต่อไป  
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สถานการณ์ทางสังคมผลกระทบจาก 
Covid-19 

กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

บทที่ 1

1



วิกฤติสุขภาพกับโรคโควิด-19 ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ 
รวมถึงประเทศไทยด้วย เพราะโรคระบาดที่ เ กิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในทุกด้านอย่างที่                 
ไม่เคยปรากฏมาก่อน อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดีที่สุด ที่เราทุกคนควรท าตอนนี้ คือ ความพยายามที่จะผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้ 
และไม่ควรที่จะปล่อยให้ความเสียหายทางเศรษฐกิจและความยากล าบากที่เราประสบจะต้องสูญเปล่า ควรมีการ
เรียนรู้และมองไปข้างหน้า (Post Covid-19) พร้อมกับหาโอกาสในวิกฤติเพ่ือสร้างสังคมใหม่ที่ดีขึ้น 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีความรุนแรงมากและ
แพร่กระจายไปทั่วโลก จนท าให้องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ยกระดับให้เป็น 
“ภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic)” ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกประกาศใช้มาตรการอย่างเข้มข้น 
เพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค 

Social Distancing     Mask Lock-Down

เพ่ือป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายติดต่อกัน ได้มีการคาดการณ์ว่าโรค Covid-19 จะสร้างความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าสูงที่สุดตั้งแต่เคยมีโรคระบาดเกิดขึ้นในโลก ซึ่งมีกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเป็นวงกว้างใน
ทุกภาคส่วน และยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งในเรื่องของการด ารงชีวิต การเดินทาง 
การบริโภคสินค้าและบริการ การปรับตัวของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการให้บริการต่าง ๆ จึงได้มี
การบัญญัติค าขึ้นมาใหม่ที่ ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เรียกว่า “ความปกติรูปแบบใหม่ 
(New Normal)” กล่าวคือรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบใหม่ที่แตกต่าง จากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ
จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนแปลง
ไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคยรูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วย วิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร 
วิธีปฏิบัติ และการจัดการการใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และรุนแรงอย่างใดอย่าง
หนึ่งท าให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธ ารงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต

Covid-19 
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัสงัคมไทย

1.1

2



ส าหรับประเทศไทยนั้นได้พบผู้ป่วยปอดอักเสบ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวประเทศไทย 
การระบาดได้แพร่ระบาดในมณฑลต่างๆของประเทศจีน แม้จีนจะมีมาตรการต่างๆจนถึงปิดเมืองอู่ฮ่ันและ
มณฑลหูเป่ยที่เป็นต้นตอของการระบาดและเป็นมณฑลที่มีการระบาดอย่างหนักในวันที่ 23 มกราคม 2563  
และปิดมณฑอ่ืนๆตามมา แต่การระบาดก็ยังเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรงขึ้น องค์การ
อนามัยโลก (WHO) เห็นว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ในวันที่ 
30 มกราคม 2563 จึงได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) และแนะน า
ทุกประเทศให้เร่งรัดการเฝ้าระวังป้องกันแพร่กระจาย ไปยังประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่มีนักท่องเที่ยว
จีนไปเที่ยวที่ประเทศนั้น ๆ ในวันที่ 29 กุมภาพันธุ์ 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ประกาศให้การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ .ศ. 2558 
และต่อมา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการระบาดใหญ่ 

3

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
1. ผลกระทบด้านสุขภาพ มีประชาชน
เจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก และบุคลากร
ทางการแพทย์ต้องท างานหนักมากขึ้น

2. ผลกระทบทางด้านสังคม เกิดความ
ตระหนก ตื่นกลัวและมีการน ามาสู่ความแตกแยก 
เกิดการกีดกัน โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ของการระบาด

3. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เกิดขึ้น
อย่างมหาศาล เพราะไทยพึ่งการส่งออกและการท่องเท่ียว 
โดย IMF ชี้ว่า GDP ของประเทศไทยจะปรับตัวลดลงถึง 
-6.7% ซึ่งถือว่าหนักมาก

การเจ็บป่วย เสียชีวิต การหยุดงาน หรือตกงาน ส่งผลไปสู่การสูญเสีย รายได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบไปสู่ 
ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน โดยการ สูญเสียงานหรือเสียรายได้นี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนที่มีฐานะยากจนที่เป็น 
แรงงานนอกระบบ (Informal Worker) มากกว่าคนที่มีรายได้แน่นอน จากงานประจ า และมีโอกาสที่จะเกิด 
ขึ้นในประเทศด้อยพัฒนา/ก าลังพัฒนามากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ จะส่งผลต่อเนื่องไปสู่ระดับความยากจนและความเหลื่อมล้ าที่จะเพ่ิมสูงขึ้นได้



ผลกระทบในระยะสั้นเหล่านี้อาจส่งผลไปสู่ผลกระทบระยะยาวได้ เช่น การที่ประเทศจะสูญเสีย
ขีดความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจในระยะยาว (Long-Term Economic Growth) 
เนื่องจากจะต้องใช้ทรัพยากรจ านวนมากในการป้องกันและรักษาเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ จนขาดแคลนทรัพยากร
ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น นอกจาก นี้ยังเกิดการสูญเสียทางด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) 
ของประเทศ ที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรัง เช่น โรคที่เกี่ยวข้องกับปอด หรือการที่เด็ก นักเรียนนักศึกษาจะต้อง
หยุดเรียน โดยเฉพาะในประเทศที่มีฐานะยากจนที่ระบบการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างระบบสาธารณสุขและระบบ
การศึกษายังไม่ครอบคลุมทั่วถึง วิกฤตการณ์โควิดยังอาจจะท าให้ความเหลื่อมล้ าทางสังคมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก
แทบทุกภาคเศรษฐกิจเกิดการว่างงานเฉียบพลันและเกิดขึ้นในวงกว้าง รวมทั้งภาคเศรษฐกิจนอกระบบและ     
ภาคเศรษฐกิจในชนบทหดตัวจากภัยแล้ง จึงอาจไม่มีความสามารถเพียงพอในการรองรับปัญหาของคนตกงาน
จ านวนมาก ประกอบกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ยังไม่อาจคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การระบาด
ใหญ่ของไวรัสโควิดยังตามมาด้วยความกังวลว่าอาจมีการฆ่าตัวตายที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากความโดดเดี่ยว
ทางสังคมจากมาตรการกักตัว ความกลัว การว่างงานและปัจจัยทางการเงิน รวมถึงปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว

ความท้าทายของการออกแบบระบบการคุ้มครองทางสังคม
เพื่อรองรับการระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อแรงงานและประชาชนทั่วไป จนท าให้ภาครัฐต้องมี
มาตรการช่วยเหลือระยะสั้นเพื่ออุดช่องโหว่ของการคุ้มครองทางสังคม จึงเป็นโจทย์ที่ภาครัฐจะต้องหา
แนวทางการพัฒนาระบบตาข่ายคุ้มครองทางสังคมให้มีความครอบคลุม สามารถคุ้มครองประชาชนทั้งในยามที่
เกิดวิกฤติและในสภาวะปกติ

รัฐบาลจึงได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีส่วนรับผิดชอบด าเนินการใน 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสาธารณสุข ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน ด้านมาตรการป้องกัน และด้านมาตรการให้
ความช่วยเหลือเยียวยา
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ประเทศไทยกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา - 19 

โดย นางสาวสุภัค  ไชยวรรณ รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

การแพร่ระบาด Covid-19 ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับช่วง
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลกในสถานการณ์ส าคัญที่
ผ่านมาซึ่งท าให้การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศ
ไทยติดลบ เช่น วิกฤติต้มย ากุ้ง ปี 2540-2541 ซึ่งเกิด
ที่ประเทศไทยและส่งกระทบทั่วโลก แต่กระทบ
โดยตรงกับธุรกิจทางการเงิน  ปี 2550 วิกฤติแฮมเบอเกอร์ 
ผู้ได้รับผลกระทบยังคงเป็นสถาบันการเงินและธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ และทางยุ โรป แต่ประเทศไทยได้รับ
ผลกระทบน้อยเนื่องจากเรามีระบบการก ากับดูแล
ทางด้านการเงิน  การลงทุนระหว่างประเทศ 
ซึ่งประชาชนทั่วไปยังได้รับผลกระทบไม่มากนัก ในปี 
2554 เหตุการณ์น้ าท่วมหนัก และปี 2557 ซึ่งเกิด
ความไม่สงบทางการเมือง ประชาชนได้รับผลกระทบ
จ านวนมากแต่ เศรษฐกิจติดลบในช่วงสั้ น ๆ และ
สามารถกลับฟ้ืนตัวได้เร็ว

Covid-19เป็นภัยคุกคาม ส่งผลเศรษฐกิจตกต่ า
ทั่วโลก เนื่องจาก มาตรการปิดประเทศ การน าเข้า
ส่งออก หยุดชะงัก โรงงาน ธุรกิจปิดตัว ประชาชนต้อง
ท างานอยู่กับบ้าน (Work from Home) หรือว่างงาน
มากขึ้น ในช่วงเศรษฐกิจงบประมาณของรัฐบาล ต้องถูก
น าไปใช้ทางด้านสาธารณสุขมากขึ้น รัฐบาลทุกประเทศ
ก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคดังนั้นเศรษฐกิจของประเทศไทยจึง
ถูกยึดโยงกับการอุปโภคบริโภค และการใช้จ่ายของ
ภาครัฐเป็นหลักส าหรับประเทศไทยมีการก าหนด
มาตรการในการบรหิารจัดการ Covid19 เป็นระยะต่าง ๆ 
เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด มีการก าหนดพ้ืนที่ State 
Quarantine – Local Quarantine การเปิดบริการธุรกิจ 
สถานประกอบการ เน้นการรณรงค์ให้ประชาชน
ใช้เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง 
ในส่วนของการเยียวยาช่วยเหลือทางด้านการคลัง ทั้งใน
ส่วนของสถานประกอบการและประชาชนทั่วไปมี 
2 มาตรการส าคัญ คือ การเพิ่มสภาพคล่อง และลดภาระ 
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การเพ่ิมสภาพคล่อง เช่น การช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ประชาชนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ค่าเสี่ยงภัย และ
การจัดท าโครงการภาครัฐ

การลดภาระ เช่นค่าน้ า ค่าไฟฟ้า การลดค่าเช่า
ให้แก่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ของรัฐ  รวมถึงการใช้กลไกการกู้เงิน
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการช่วงสถานการณ์โควิด 

มาตรการทางการคลังในการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 : 
ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเส่ียง 

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสีย่ง 

การเร่งรัด
เบิกจ่ายงบลงทุน

มาตรการภาครัฐ
ท่ีมีเม็ดเงินขนาดใหญ่

การแพร่ระบาดซ ้า
ของโรคโควิด-19

นโยบายการค้า
ของสหรัฐฯ

ปัญหาภัยแล้ง ความเปราะบาง
ทางการเงิน
ภาคครัวเรือน

มาตรการ 3 ระยะ
เพ่ิมสภาพคล่อง และลดภาระภาคธุรกิจและประชาชน
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มาตรการ 3 ระยะ
เพ่ิมสภาพคล่อง และลดภาระภาคธุรกิจและประชาชน

1

ระยะท่ี 1 (มติ ครม. 10 มีนาคม 2563)

5 ประชาชน 12 ผู้ประกอบการ

เพิ่มสภาพคล่อง
▪ค่าเสี่ยงภัยบุคลากรทางการแพทย์
ลดภาระ
▪ลดค่าน้ าค่าไฟ
▪ลดเงินสบทบประกันสังคม
▪ลดค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ราชพัสดุ
▪เพิ่มวงเงินในกองทุน SSF

เพิ่มสภาพคล่อง
▪ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า
▪ ขยายเวลาช าระหนี้
▪ ผ่อนคลายหลัก เกณฑ์ปรั บ

โครงสร้างหนี้
▪ สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน
▪ ลดภาษี ณ ที่จ่าย 3%
▪ คืนภาษี มูลค่าเพิ่มให้

ผู้ประกอบการส่งออก
▪ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณ 2563

ลดภาระ
▪ หักเพิ่มภาษีดอกเบี้ยจ่าย จาก 

1 เท่า เป็น 1.5 เท่า
▪ คืนค่าประกันการใช้ไฟ
▪ ลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
▪ ไม่ปลดแรงงาน
▪ บรรเทาภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า 

ค่าตอบแทนการให้บริการของ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

2

ระยะท่ี 2 (มติ ครม. 24 มีนาคม 2563)

เพ่ิมสภาพคล่อง ลดภาระ

3

ระยะท่ี 3 (มติ ครม. 7 เมษายน 2563)

ออก พรก.เงินกู้ 3 ฉบับ 1.0 ล้านล้านบาท

กรอบวงเงินกู้ฯ 
สาธารณสุข แผนงาน
โครงการทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุข
▪ ครม. อนุมัติ 

102 ล้านบาท
▪ โครงการในห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์ และ
สถานพยาบาล

กรอบวงเงินกู้ฯ เยียวยา แผนงานโครงการ
เพื่อเยียวยาและชดเชยให้ภาคประชาชน 
เกษตรกร และผู้ประกอบการ
▪ ครม. อนุมัติ 344,735 ล้านบาท
▪ ผู้ประกอบการอิสระ 16 ล้านคน 170,000

ล้านบาท
▪ เกษตรกร 10 ล้านคน 1.5 แสนล้านบาท
▪ แรงงาน มาตรา 33 0.06 ล้านคน 896.46

ล้านบาท
▪ บัตรสวัสดิการฯ 1.16 ล้านคน 3,493 ล้านบาท
▪ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และคนพิการ 6.78 ล้าน

คน 20,346 ล้านบาท

▪ยืดการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
✓ เลื่อนก าหนดเวลาการยื่นภาษีออกไปเป็นเดือน

สิงหาคม 2563
▪หักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น
▪ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับค่าเสี่ยงภัยให้
บุคลากรทางการแพทย์

▪สนับสนุนเงิน คนละ 5,000 บาท ต่อ
เดือนเป็นเวลา 3 เดือน
✓ ให้เงินเยียวยาแรงงานลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ 

ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
✓ จ านวน 3ล้านคน
✓ ส าหรับผู้อยู่ในระบบประกันสังคม เพิ่มสิทธิกรณี

ว่างงาน 50%
▪สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาทต่อราย และ 
50,000 บาท ต่อราย
▪ธนานุเคราะห์รับจ าน าดอกเบี้ยต่ า

กรอบวงเงินกู้ฯ ฟื้นฟู
เศรษฐกิจ แผนงาน
โครงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม
▪ครม .  อนุ มั ติ  41,949

ล้านบาท
▪มี 2 โครงการ ได้แก่
✓ โครงการเราเที่ยว

ด้วยกัน
✓ โครงการก าลังใจ
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ยุทธศาสตร์ชาติ After COVID-19 ทิศทางการก้าวผ่านสถานการณ์

วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019

โดย นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย

ถูกก าหนดโดยยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีแผนแม่บทเป็น
กลไกและ พม. เกี่ยวข้อง 13 แผนแม่บท ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติการจัดสรรงบประมาณ
ใช้หลักความสัมพันธ์ เชิ ง เหตุและผล (Causal 
Relationship : XYZ) ในการวิเคราะห์โครงการและ
น าส่ งผลส า เ ร็ จ  คื อ  ส่ วนราชการจะต้ องยึ ด
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) เป็นหลัก เชื่อมร้อยสู่แผนแม่บท (Y)
และก าหนดโครงการพัฒนา (X) ในการประเมิน
ความส าเร็จพิจารณาจากระดับ X › Y › Z

ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ก ร ะทบต่ อก า รก า หนด
ทิศทางการพัฒนา คือ สงครามการค้าระหว่างจีนกับ
สหรัฐ Digital Technology ทั้งนี้การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สาธารณสุข และท าให้เกิดการชะงักงันของ
ธุรกิจส่งอออกและการท่องเที่ยวเกิดภาวะตลาดหด
ตัวอย่างแรง และระดับหนี้สาธารณะและหนี้เอกชน
ที่สูงขึ้น แต่ยังคงอยู่ในกรอบการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท

ดังนั้น พม. จึงสามารถขับเคลื่อนงานได้ภายใต้
เป้าหมายการพัฒนา 13 แผนแม่บทที่เชื่อมโยงไว้ ก็คือ 
การเปลี่ยน “วิกฤติโควิด 19” ให้เป็น “โอกาส” 

ส าหรับการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน 
โดย พม. จะต้องตอบโจทย์ว่า “จะท าอย่างไรท่ีจะ
สร้าง Social Protection floor” โดยมี
ประเด็นที่ชวนคิด คือ

Resist ลดความเปราะบาง 

สร้างภูมิคุ้มกัน > เป้าหมายการ
พัฒนาคนให้เข้าถึงสวัสดิการ

Adapt ปรับตัวไว ก้าวให้ทัน
โลก > เป้าหมายการพัฒนาคน
ให้ปรับตัวได้ ในสถานการณ์
วิกฤต

Transform ย ก ร ะ ดั บ 

ปรับโครงสร้าง แปลงความ
เส่ียงเป็นโอกาส > สู่เป้าหมาย
กา ร พัฒนาตน ให้ เ ข้ ม แข็ ง 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้
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ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ที่ท าให้  พม .  ไม่สามารถจัดสวัสดิการสังคม
ให้ทุกคนได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง เสมอภาค วันนี้ พส . จะต้องสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและระบบสารสนเทศ (fix target) โดยอาศัยเครือข่ายในการท างาน
และรองรับสังคมรูปแบบ New Normal รวมถึงจะท าอย่างไรจึงจะใช้งบประมาณจากเงินกู้ตามมาตรการ
ดูแลและเยียวยา Covid-19 ระยะที่ 3 มาใช้ในการท างานให้เกิดความยั่งยืนได้
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ไวรัสโคโรนา 2019 กับผลกระทบด้านสังคม

โดย นายชินชัย ชี้เจริญ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 47 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุข
ของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ 
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่อ
อันตรายจากรัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ที่ผ่านมา สถานการณ์ Covid-19 ท าให้เกิด
สังคมรูปแบบ New Normal ถูกใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันมากขึ้นทั้งการซื้อของออนไลน์ การสั่ง
อาหารแบบ Delivery การท าธุรกรรมทางการเงิน 
หน้ากากอนามัยเป็นส่วนส าคัญของเครื่องแต่งกาย
และการท ากิจกรรมในการด ารงชีวิตและการท างาน
และส่งผลกระทบทางสังคมด้านสุขภาพ ด้านสิทธิ
เสรีภาพ การถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพ และการได้รับ
สิทธิเสรีภาพ เศรษฐกิจ การเอาตัวรอด และการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

การด าเนินงานของรัฐบาลในการดูแลและ
เยียวยา ระยะที่ 3 ในวงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท  แบ่งเป็น 
3 ส่วน คือ

1. พ .ร .ก .กู้ เงินเ พ่ือการเยียวยาและดูแล
เศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น 2 แผนงาน คือ
แผนงานด้านสาธารณสุขและแผนงานเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ วงเงิน 6 แสนล้านบาท และแผนงานฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม โดยครอบคลุมโครงการดูแล
สนับสนุนเศรษฐกิจในพ้ืนที่เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้
เศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วงเงิน 
4 แสนล้านบาท

2. พ.ร.ก.ให้อ านาจธนาคารแห่งประเทศไทย 
ออก Soft Loan เพ่ือดูแลภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs 
5 แสนล้านบาท

3. พ.ร.ก.ดูแลเสถียรภาพการเงิน 4 แสนล้าน
บาท โดยตั้งกองทุนรวม และให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุน
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วันนี้ภารกิจของ พม. คือ

โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบ Productive Welfare สวัสดิการสังคมเพื่อ
การพัฒนาและพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน “ลดภาระภาครัฐ ชุมชนขับเคลื่อน สร้างมูลค่าศักยภาพ
ผู้ใช้บริการ” โดยใช้กลไกการจัดการ ด้วย ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลมีระบบ
บริหารจัดการความช่วยเหลือการติดตาม แจ้งเตือน ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี และการประเมิน
ตนเอง

ท ำอย่ำงไร

ให้คนมีคุณภำพชีวิตที่ดี

ตลอดช่วงวงจรชีวิต

มีภูมิคุ้มกันเมือ่

เกิดควำมเสี่ยงในสังคม

การด าเนินการ
ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ของ พม. 

ระดับมหภาค 
1. เน้นสวัสดิการถ้วนหน้า หรือเฉพาะเจาะจง
2. มีข้อมูลสนับสนุน (วิชาการ ฐานข้อมูล)
3. ส่วนแบ่งงบประมาณด้านสวัสดิการที่ได้รับ(มาตรการทางการเงิน การคลัง)
4. กลุ่มประชากรที่ได้รับการดูแลต้องไม่ตกหล่นโดยการยืนยันสิทธิ์ 

ระดับมัชฌิมา หรือระดับพ้ืนท่ี
1. การมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายโดยเสริมสร้างกลุ่มพลัง
2. การระดมทรัพยากรในสังคมโดยการระดมทุน
3. การปฏิบัติการทางสังคม โดยการแสดงความคิดเห็น และการเคลื่อนไหวทางสังคม

ระดับจุลภาค หรือระดับครอบครัว บุคคล
1. ใช้การจ่ายเงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยให้แบบมีเงื่อนไข
2. การช่วยเหลือแบบเฉพาะหน้าหรือยั่งยืน โดยใช้การจัดการรายกรณี



กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การจัด
สวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และการให้บริการ
สวัสดิการสังคมแก่คนไร้ท่ีพึ่ง ผู้ท าการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นท่ีสูง 
และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและการจัด
สวัสดิการสังคมโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

มิติการบริหารและการจัดการองค์กร
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้เห็นชอบมาตรการการท างานที่บ้าน 

(Work From Home) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงได้ก าหนดแนวทางและมาตรการเพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข เป็น 2 มาตรการ ได้แก่

1. มาตรการสลับวันท างาน โดยบุคลากรต้องมาปฏิบัติงานที่กรมฯ สลับวันเว้นวันท าการ 
โดยให้ผู้บังคับบัญชาจัดสลับบุคลากร เพ่ือมาปฏิบัติงานที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร้อยละ 50 
ของบุคลากรทั้งหมด ซึ่งต้องค านึงถึงภารกิจ ความรับผิดชอบในแต่ละวัน และระยะห่างของโต๊ะท างานที่
เหมาะสม โดยให้บุคลากรปฏิบัติงานตามเวลาในมาตรการเหลื่อมเวลาท างาน 2 รอบ ได้แก่

รอบท่ี 1 เวลา 07.30 น. – 15.30 น. หยุดพักเวลา 11.00 น. – 12.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น. – 18.00 น. หยุดพักเวลา 12.30 น. – 13.30 น.
ทั้งนี้ในวันที่บุคลากรไม่มาปฏิบัติงานที่กรมฯ ให้ปฏิบัติงานตามมาตราการท างานที่บ้าน 

และหากกรณีบุคลากรไม่สามารถมาปฏิบัติงานที่กรมฯ ตามวัน เวลาที่ก าหนด เนื่องจากป่วย ติดกิจธุระ 
จะต้องลาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

บทบาทและภาระงานท่ีปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบจาก Covid-19 

1.2
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มิติการให้บริการ
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต มีภารกิจหลักในการคุ้มครอง

กลุ่มเป้าหมายคนไร้ท่ีพึ่ง ผู้ท าการขอทาน และผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน และผู้อยู่ในสภาวะ
ยากล าบาก ซึ่งได้ด าเนินตามภารกิจด้านการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง คนไร้บ้านตามอ านาจหน้าท่ี 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขับเคล่ือนภารกิจเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

ซึ่งขับเคลื่อนผ่านกลไกต่าง ๆ ได้แก่ จุดคัดกรองเฉพาะกิจ กรุงเทพมหานคร                      
ศูนย์พักพิงชั่วคราวส าหรับคนไร้บ้าน คนตกงาน ตลอดจน การออกมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายในสังกัด                 
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
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ระยะท่ี 1
การป้องกัน

การแพร่
ระบาดของโรค 

ระยะท่ี 2
การรองรับ 

โดยการจัดเตรียมสถานท่ี
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ี

ได้รับผลกระทบ 

ระยะท่ี 3
การเยียวยา
ด าเนินการตามมาตรการ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา

ทางสังคมในพ้ืนท่ี กทม. และ
ท่ัวประเทศ 

2. มาตรการท างานที่บ้าน ผู้บั งคับบัญชา มีการมอบหมายการปฏิบัติ งานเป็นรายวัน 
รายสัปดาห์ โดยก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดการท างาน โดยให้บุคลากรจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานท่ีบ้าน จะต้องแจ้งจุดการปฏิบัติงานท่ีบ้าน 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน เป็น 3 เวลา ได้แก่ 08.30 น. เวลา 12.30 น. และ 16.30 น. หรือ
ตามเวลาท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเหมาะสม โดยท่ีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานท่ีบ้าน ต้องสามารถติดต่อการ
ท างานได้ตลอดเวลา โดยเปิดโทรศัพท์มือถือ หรือช่องทางอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร และ
จะต้องรายงานการปฏิบัติงานท่ีบ้าน ต้องเขียนรายงานการปฏิบัติงานท่ีบ้าน แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบทุกวัน



ผลการด าเนินงานรองรับสถานการณ์ 
Covid-19

และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน ชุมชน

บทที่ 2
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ตามท่ีรัฐบาลได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีส่วนรับผิดชอบ
ด าเนินการใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสาธารณสุข ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน ด้านมาตรการป้องกัน และ                 
ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา โดยการด าเนินงานต่าง ๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย ภารกิจ กฎหมาย 
และระเบียบด้วยความเร่งด่วน มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ

ผลการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี

2.1
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ด้านการสาธารณสุข ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน 

ด้านมาตรการป้องกัน ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา

จัดตั้งจุดคัดกรอง ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฯ กรุงเทพกลาง
เขตดินแดง เ พ่ือคัดกรองผู้ ใช้บริการเบื้องต้นก่อน
ประสานส่งต่อ (Local Quarantine) เน้นการคัดกรอง 
ผู้ใช้บริการจะได้วัดไข้และตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น 5 โรค
ได้แก่ วัณโรค เท้าช้าง โรคที่เกิดจากสารเสพติดพิษสุรา
เรื้อรัง และโรคอ่ืน ๆ รวมทั้งประเมินความเสี่ยงโรคโค
วิด-19 จัดบริการปัจจัย 4 และจัดสถานที่ให้พักชั่วคราว
ที่ค านึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
และการประสานส่งต่อไปยังสถานที่รองรับรูปแบบศูนย์
พักพิง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม “พม. อาสา ร่วมท าหน้ากากผ้า สู้ไวรัสโควิด-19”
โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโดยให้หน่วยงานในสังกัด ด าเนินการจัดเย็บ
หน้ากากผ้า ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ตลอดจน โครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” 
ภายใต้แนวคิด “ส ารวจพบ จบที่ชุมชน” 

ด าเนินการซักซ้อม เพ่ิมความเข้มงวดในมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการเข้า
สู่อาคารและสถานปฏิบัติงาน นอกจากนี้ในช่วงเดือน
เมษายน 2563 เริ่มมีการให้บุคลากรเหลื่อมเวลาการ
ปฏิบัติงาน และต่อมาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work fromHome)
นอกจากนี้  ยั งมอบนโยบายและวางมาตรการให้
หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลผู้ใช้บริการ (สถานรองรับ ) 
ป้องกันเฝ้าระวังอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือป้องกันไม่ให้
ผู้ ใช้บริการภายในหน่วยงานได้รับผลกระทบจาก                
การแพร่ระบาด 

นโยบาย “พม. เราไม่ทิ้งกัน” ช่วยเหลือเยียวยาด้านที่พักอาศัย 
และอาหารแก่คนไร้บ้านและคนตกงาน พร้อมด้วยการลงพ้ืนที่
ช่วยเหลือคนไร้บ้านและผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะรอบ
กรุงเทพมหานคร อีกทั้ง โครงการ “พม. ห่วงใย สู้ภัยโควิด”
เป็นการระดมทรัพยากร เครื่องอุปโภค บริโภค เพ่ือส่งมอบ
ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึง เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 
เด็ก ผู้ สู งอายุ  และคนพิการ ตลอดจน โครงการ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเร่งด่วน “คนจนมาก 
ล าบากจริง” 



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ และปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ในการร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือดูแลและช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตโรคระบาดเชื้อไวรัส
โควิด-19 จึงได้ด าเนิน โครงการ พม. “เราไม่ท้ิงกัน” ภายใต้แนวคิด “ส ารวจพบ จบท่ีชุมชน” 

เพ่ือเร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อยและ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ กทม. จ านวน 286 ชุมชน ที่อยู่
ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รวมถึงดูแลประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายใน
ทุกภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ

ภายใต้การก ากับดูแลของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ (พม.) มีหลายหน่วยงาน
ที่ให้บริการประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ การให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 และทีม One Home ในการ
ให้ค าปรึกษาแนะน าและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในแต่ละพ้ืนที่ กรณีมีผู้ขอ
ความช่วยเหลือ ประสานหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม
ผู้ประสบปัญหา 

ผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวง                

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2.2
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จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคนไร้บ้าน
และผู้ท่ีอยู่ในสภาวะยากล าบากพักอาศัยในพื้นท่ีสาธารณะจ านวนมาก จากสถิติการส ารวจเมื่อปี พ.ศ. 2562
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช . )  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และภาคี เครือข่ าย                              
พบกลุ่มเป้าหมายคนไร้บ้านทั้งหมด 2,719 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 85.99 (2,338 คน) และ
เพศหญิง ร้อยละ 14.01 (381 คน) อยู่ในช่วงวัยแรงงานตอนปลาย (อายุ 40-59 ปี) มากท่ีสุด ร้อยละ 57 
(1,550 คน) ในจ านวนนี้เป็นผู้สูงอายุร้อยละ 18 (489 คน) ท้ังนี้ หากจัดล าดับสถิติท่ีพบกลุ่มเป้าหมาย
รายจังหวัดจะพบว่า กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดท่ีมีคนไร้บ้านมากท่ีสุดร้อยละ 37.99 (1,033 คน) 
รองลงมา คือ นครราชสีมา ร้อยละ 5 (136 คน) เชียงใหม่และสงขลาพบกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 4 (109 คน) 
ขณะที่ชลบุรีและขอนแก่นพบร้อยละ 3.02 (82 คน) ตามล าดับ
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีบทบาท 
ภารกิจในการคุ้มครอง ดูแลกลุ่มเป้าหมาย คนไร้ที่พ่ึง คนไร้บ้าน และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้เข้าถึงบริการ
อย่างเหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การดูแลในสถาบัน หรือสถานคุ้มครอง
คนไร้ที่ พ่ึง ซึ่ งมี 11 แห่ง ทั่วประเทศ และอีกส่วนหนึ่ง คือ การป้องกัน เฝ้าระวัง หรือคุ้มครองชั่วคราว 
ในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงทุกจังหวัดโดยได้มีการก าหนดมาตรการขับเคลื่อนเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค
ระยะที่ 2 การรองรับ โดยการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ 
ระยะที่ 3 การเยียวยา ฟื้นฟู

ผลการด าเนินงานตามภาระงานและอ านาจหน้าที่

ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2.3
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ระยะที่ 1 การป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค 
ได้ด าเนินการในหลายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน เช่น กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ ชุมชน 

ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา คณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่
ให้ความรู้ แจกหน้ากากผ้ากว่า 5,000 ชิ้น ให้กับประชาชนทั่วไป คนไร้บ้าน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ในจุด
ที่มีการรวมตัวกันอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น สถานีรถไฟหัวล าโพง สถานีขนส่งโดยสารจตุจักร ตรอกสาเก 
ถนนราชด าเนิน เป็นต้น กิจกรรมเดินเท้า พบปะ ให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้าน/ คนไร้ที่พ่ึง โดย ทีมบริการร่วม 
ทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  และจิตอาสา ในพ้ืนที่
สาธารณะทั่วกรุงเทพมหานคร 

พร้อมจัดบริการ คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย  คัดแยกกลุ่มเสี่ยง แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันตัวเอง ระดมบุคลากรของหน่วยงาน พม. รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(อพม.) จัดท าหน้ากากผ้า และส่งมอบผ่านองค์กรภาคีเครือข่ายคนไร้บ้าน อาทิ มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิพัฒนาที่
อยู่อาศัย มูลนิธิอิสรชน น าไปแจกจ่ายให้กับคนไร้บ้าน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ การด าเนินการในหน่วยงาน
สังกัดได้มีการออกมาตรการแผนการป้องกัน และเผชิญเหตุ เพื่อเตรียมพร้อมด้านเวชภัณฑ์ การท าความสะอาด
ส านักงาน อาคารผู้ใช้บริการ การผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อเตรียมไว้ส าหรับรองรับแก่กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร 
และประชาชน ที่มาติดต่อ ตลอดจน การก าหนดมาตรการการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง โดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย 
ประเมิน สังเกตอาการ 
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หน่วยงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง มีการ Lockdownเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค
ภายในสถานคุ้มครอง ซึ่งมีผู้ใช้บริการอยู่เดิม ประมาณ 4,500 คนทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมพ้ืนที่
ส าหรับกลุ่มเสี่ยง โดยแบ่งโซนพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังให้ผู้ดูแลผู้ใช้บริการ ประจ าอาคารแต่ละอาคาร โดยไม่มีการ
หมุนเวียนเข้มงวดกวดขันเรื่องการเข้าออกอาคาร การวัดอุณหภูมิร่างกาย การรักษาความสะอาดประสาน
สาธารณสุขจังหวัด เข้ามาตรวจสอบ และให้ค าแนะน าเพิ่มเติมกรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากถูกกักตัว เฝ้าระวัง ให้ประสานหน่วยงานส่วนกลางเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เช่น 
สลับเจ้าหน้าที่จากหน่วยอื่นมาเสริม  เป็นต้น 

“  ซึ่ งผลจากการ Lockdown ท า ให้กลุ่ ม เป้ าหมายของ
หน่วยงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความปลอดภัยจาก
การแพร่ระบาดของโรค ร้อยละ 100  ” 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ขอรับการสนับสนุน เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ท าความสะอาด 
เจลล้างมือ จากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งต่อให้กลุ่มคนไร้บ้าน และผู้ประสบปัญหาที่กรมได้ดูแลและที่อยู่ในพื้นที่
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง จากการด าเนินงานในช่วงการแพร่ระบาด ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับประสานงาน และด าเนินการอ านวยความสะดวกแก่ผู้บริจาค
สิ่งของจ านวนมาก เช่น การรับมอบถุงยังชีพ หรือ “ถุงพร้อมกิน” ประกอบด้วย กะปิ น้ าปลา น้ ามันพืช เกลือ 
น้ าตาล หอม กระเทียม พริกไทย ไชโป๊ว พริกแห้ง กุ้งแห้ง หมึกแห้ง ข้าวสาร กุนเชียง คุ๊กกี้ แกงเขียวหวาน 
ต้มย าไก่ พร้อมทาน  ผักสด จ านวน 200 ชุด เพื่อน าไปสนับสนุนครัวกลาง หรือ 

รับมอบถุงยังชีพ “ถุงบึกบึน” โดยการสนับสนุนชุมชน ของจากชุมชน ถึงมือประชาชน เป็นการ
ช่วยเหลือสังคมแบบ 2 ต่อ โดยบริจาคถุงยังชีพกว่า 5 ครั้ง รวมกว่า 3,000 ชุด รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท หรือ 

สมาคมภัตตาคารไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมบริจาคผักสด 2,000 กิโลกรัม เนื้อหมู 1,000
กิโลกรัม กุนเชียง 1,000 กิโลกรัม เพ่ือสนับสนุนครัวกลาง พม. โดยจะน าไปประกอบอาหารให้กับประชาชน 
เป็นต้น 
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ระยะที่ 2 รองรับ “โครงการเราไม่ทิ้งกัน” 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะที่มีภารกิจในการคุ้มครอง ดูแลกลุ่มเป้าหมาย คนไร้ที่พ่ึง 

คนไร้บ้านและผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือดูแลกลุ่มคนดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่ม
เปราะบาง ที่เข้าไม่ถึงสิทธิและทรัพยากรในการป้องกันตนเองจากสถานการณ์โรคระบาด โดยได้จัดสถานที่
รองรับชั่วคราว  ซึ่งในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงนั้น กรมฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
คนไร้บ้าน ลงพื้นที่ให้ข้อมูลความรู้ และวิธีปฏิบัติตนแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

จัดตั้งจุดคัดกรอง ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฯ กรุงเทพกลาง เขตดินแดง 

เพ่ือคัดกรองผู้ใช้บริการเบื้องต้นก่อนประสานส่งต่อ โดยมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
(1) การรับเข้า โดยบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย 
(2) การคัดกรอง ผู้ใช้บริการจะได้วัดไข้และตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น 5 โรค ได้แก่ วัณโรค เท้าช้าง โรคที่เกิด
จากสารเสพติด พิษสุราเรื้อรัง และโรคอื่น ๆ รวมทั้งประเมินความเสี่ยงโรคโควิด-19 (3) การคุ้มครอง 
โดยจัดบริการปัจจัย 4 และจัดสถานที่ให้พักชั่วคราวที่ค านึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
และ (4) การประสานส่งต่อไปยังสถานที่รองรับรูปแบบศูนย์พักพิง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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นับตั้งแต่เริ่มเปิดจุดคัดกรอง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 
จนถึง 30 มิถุนายน 2563

รวม 97 วัน มีผู้ติดต่อใช้บริการ 
ท้ังหมด 401 ราย 
▪ ส่วนใหญ่เป็นชาย ร้อยละ 69.58 (279 คน) และ

หญิงร้อยละ 30.42 (122 คน) 
▪ จ าแนกตามประเภทกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไร้ที่พ่ึง

ร้อยละ 73.07 (293 คน) ผู้สูงอายุ ร้อยละ 
17.71 (71 คน) คนพิการ ร้อยละ 7.98 (32 คน) 
และเด็กร้อยละ 1.25 (5 คน) 

▪ จ าแนกตามสภาพปัญหาพบว่า ไม่มีที่อยู่อาศัย
ร้อยละ 37.41 (150 คน) ตกงาน ร้อยละ 34.91
(140 คน) ต้องการกลับภูมิล าเนา ร้อยละ 16.21
(65 คน )  ยากจน ร้อยละ 11.22 (45 คน ) 
ต้องการกลับประเทศ ร้อยละ 0.25 (1 คน) 
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ผลการด าเนนิงานของจดุคัดกรอง 

ตกงาน 

34.91%

(140 คน)

ไม่มีที่อยู่

37.41% (150 คน)

ยากจน

11.22% (45 คน)

รอกลับประเทศ

0.25% (1 คน)

รอกลับภูมิล าเนา

16.21% (65 คน)

3

1

2

4

5

สภาพ
ปัญหา

ศูนย์พักพิงชั่วคราว 24.44% (98 คน)

ส่งกลับภูมิล าเนา 14.46% (58 คน) 

หน่วยงาน พส./พม. 8.23% (33 คน)

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 4.99% (20 คน)

สถานประกอบการ  7.98% (32 คน) 

โรงพยาบาล 1.25% (5 คน) 

สมัครใจยุติบริการ 38.65% (155 คน) 

การด าเนินการประสานส่งต่อ 

279 คน
69.58 %

122 คน
30.42 %



เปิดบริการ “ศูนย์พักพิงช่ัวคราวส าหรับคนไร้บ้าน” 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ออกมาตรการการช่วยเหลือผู้ที่ ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ นิคมสร้างตนเองล าตะคอง
บ้านสร้างโอกาสปทุมธานี และบ้านสร้างโอกาสปากเกร็ด โดยให้บริการที่พัก พร้อมอาหาร 3 มื้อ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้น ณ ศูนย์คัดกรองเฉพาะกิจดินแดงฯ หรือ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่ก่อนเข้ารับบริการ 

โดยศูนย์คัดกรองมีกระบวนการให้บริการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
กระบวนการให้บริการ 5 ขั้นตอน
(1) ขั้นตอนการรับเข้า จะให้บริการเจลล้างมือและแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ใช้บริการที่ Walk in 

และผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งต่อมาจากหน่วยงานอื่น แจ้งสิทธิ ตรวจสอบทรัพย์สิน
(2) ขั้นตอนการคัดกรอง ให้บริการวัดไข้ และตรวจคัดกรอง 5 โรค ได้แก่วัณโรค เท้าช้าง โรคที่

เกิดจากสารเสพติด พิษสุราเรื้องรัง และโรคอื่น ๆ รวมทั้งคัดกรองความเสี่ยงโควิด-19 ในเบื้องต้น ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข หรือโรงพยาบาล

(3) ขั้นตอนการคุ้มครอง ให้บริการด้านปัจจัย 4 และจัดสถานที่ให้พักคอยชั่วคราว โดยค านึงถึง
การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์
(กรณีคัดกรองโรคไม่ทันภายใน 1 วัน จะแยกผู้ใช้บริการพักห้องรอตรวจโรค และน าตรวจคัดกรองในวันถัดไป) 

(4) ขั้นตอนการส่งต่อไปยังสถานที่ พักพิง เพ่ือสังเกตอาการและเฝ้าระวังโรคโควิด -19
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

(5) ขั้นตอนกาติดตาม เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ จะด าเนินการประสานส่งต่อผู้ใช้บริการกลับ
ครอบครัว/ภูมิล าเนา หรือเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ติดตามผ่านเครือข่ายรายวัน หรือรายสัปดาห์
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ผลการด าเนินงานศูนย์พักพิงช่ัวคราว

ไม่มีที่อยู่

76% 

(174 คน)

ตกงาน 

13%

(30 คน)

รอกลับภูมิล าเนา

11% (25 คน)

ผลการจัดบริการในศูนย์พักพิงชั่วคราว จ านวน 3 แห่ง
ได้แก่ นิคมสร้างตนเองล าตะคอง บ้านสร้างโอกาส
ปทุมธานี และบ้านสร้างโอกาสปากเกร็ด โดยให้บริการที่
พักแบบเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
อาหาร 3 มื้อ และปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นอื่น ๆ                    
ตั้งแต่เริ่มเปิดจุดคัดกรอง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 
จนถึง 30 กันยายน 2563

มีผู้ใช้บริการสะสม

25 ม.ีค.–30 ก.ย. 63

229
คน 

สภาพปัญหา

192 คน 37 คน
83.84% 16.16% 

มีผู้ใช้บริการสะสม ทั้งหมด 229 ราย 
▪ ส่วนใหญ่เป็นชาย ร้อยละ 83.84 (192 คน) และหญิงร้อยละ 16.16 (37 คน) 
▪ จ าแนกตามประเภทกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไร้ที่พ่ึงร้อยละ 74.23 (170 คน)        

ผู้สูงอายุ ร้อยละ 23.14 (53 คน) และคนพิการ ร้อยละ 2.62 (6 คน) 
▪ จ าแนกตามสภาพปัญหาพบว่า ไม่มีที่อยู่อาศัยร้อยละ 76 (174 คน)                 

ตกงาน ร้อยละ 13 (30 คน) รอกลับภูมิล าเนา ร้อยละ 11 (25 คน)
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ปทุมธานี ปากเกร็ด ล าตะคอง
53.22% 
(122คน)

35.8% 
(82คน)

10.92% 
(25คน)

122 คน 82 คน 25 คน

ส่งต่อมาจาก จุดคัดกรองเฉพาะกิจ ร้อยละ 42.80 (98 คน) 
หน่วยงานอ่ืนน าส่ง ร้อยละ 34.93 (80 คน) 
walk in ร้อยละ 22.27 (51 คน)
และเข้าพักบ้านสร้างโอกาสปทุมธานี ร้อยละ 53.27 (122 คน) 
บ้านสร้างโอกาสปากเกร็ด ร้อยละ 35.80 (82 คน) 
นิคมสร้างตนเองล าตะคอง ร้อยละ 10.91 (25 คน)

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 10.04% (23 คน)

ส่งกลับภูมิล าเนา 37.11% (85 คน) 

หน่วยงาน ผส./พก.. 1.31% (3 คน)

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 10.91% (25 คน)

สถานประกอบการ  28.82% (66 คน) 

โรงพยาบาล 3.93% (9 คน) 

สมัครใจยุติบริการ 7.86% (18 คน) 

การด าเนินการประสานส่งต่อ 



การปฏิบัติงานภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19)) แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคนไร้บ้าน และ
ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากล าบาก พักอาศัยในพื้นที่สาธารณะจ านวนมาก ประกอบกับรัฐบาลได้ออกข้อก าหนด 
ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) 
ระบุว่าห้ามบุคคลใดในราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา 
ของวันรุ่งขึ้น จากการออกมาตรการดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มบุคคลข้างต้น ไม่มีที่อยู่อาศัย รวมถึงเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับผลกระทบ ซึ่งภาคีเครือข่ายได้หารือในแนวทางปฏิบัติศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ส าหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามข้อก าหนด

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะผู้ประสานงานและมีบทบาทในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย 
ได้มีความพยายามประสาน “คนกลาง” คือ ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเป้าหมาย
เพื่อช่วยเหลือ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายเช่นเดียวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จากการ
ด าเนินงานดังกล่าวนับว่าเป็นผลงานส าคัญ และมีส่วนผลักดันที่ท าให้งานด้านการบริการคนไร้ที่พึ่งเป็น
งานส าคัญระดับประเทศ ซึ่งรัฐบาลโดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง มีการออกค าสั่ง 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 มาเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายด้วย โดยเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ได้ก าหนดจัดประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือคนไร้บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 โดยมีภาคีเครือข่าย อาทิ สสส . มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิ อิสรชน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย 
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และภาคประชาสังคม มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ส านักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านความมั่นคง ร่วมประชุมประเด็นหลัก คือ “การปฏิบัติงานช่วยเหลือคนไร้บ้านในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น.”

26

Best Practice



27

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง แจ้งว่า เพ่ือเป็นการก าหนดข้อยกเว้น
เพ่ิมเติม ในการปฏิบัติตามข้อก าหนด (ฉบับที่ 2) ในส่วนที่เป็นข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามความในประกาศข้อก าหนด ออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) ซึ่งได้ประกาศ
เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจในการดูแล
กลุ่มเป้าหมาย โดยการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือ เพ่ือท าความเข้าใจกับกลุ่มคนไร้บ้าน 
คนไร้ที่พ่ึง โดยประสานมูลนิธิภาคีเครือข่ายลงพ้ืนที่ ค้นหาคนไร้ที่พ่ึง คนไร้บ้าน ที่อาศัยในพ้ืนที่สาธารณะ 
เพ่ือแนะน าบริการ ตลอดจนประเมินคัดกรองกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้น โดยก าหนดมาตรการการคัดกรอง 
หากพบคนไร้บ้าน คนไร้ที่พ่ึง ที่มีไข้ อาการป่วย จะด าเนินการประสานส่งต่อโรงพยาบาล ทันที นอกจากนี้ 
ยังมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคสิ่งของจ าเป็น เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานคุ้มครองดูแลคนไร้บ้าน 
ซึ่งจะด าเนินการตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 

ผลการหารือที่ส าคัญ
การอนุญาตให้ผู้บริการคนไร้ที่ พ่ึ ง  เป็นไปตาม “ข้อชี้ แจงและแนวทางการปฏิบัติ 

ตามข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 ฉบับที่ 3 ในข้อ 5” ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง จึงขอให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
ขอให้ระบุรายชื่อและพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงาน และประสานจัดส่งรายละเอียดไปยังศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านความมั่นคง โดยเมื่อปฏิบัติงาน ต้องแสดงหลักฐาน หนังสือรับรองการท างานจากต้นสังกัด หรือ
เอกสารนัดหมายของราชการ หรือข้อมูลการให้บริการหรืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ควบคู่กับ
บัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอ่ืน ๆ ของผู้เดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว
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ระยะที่ 3 การเยียวยา ฟื้ นฟู
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มีการคิดโครงการกิจกรรม และทรัพยากร ที่จะสามารถน าไป

ช่วยฟื้นฟูกลุ่มเป้าหมายในภาพรวมของทั้งกระทรวง เช่น การฝึกอาชีพ การจัดหางาน และการช่วยเหลือ
เยียวยา ด้านการเงินต่าง ๆ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค เช่น ต้องหยุดงาน 
ต้องออกจากงาน หรือผู้ได้รับผลกระทบ รายอื่น ๆ เป็นต้น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ก าหนดแผนการ
เยียวยาและฟื้นฟูศักยภาพให้กับผู้ใช้บริการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม จัดฝึกอาชีพระยะสั้น พร้อมกับ
ให้ทุนประกอบอาชีพ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ตลอดจนสร้างช่องทางและ
โอกาส เพื่อการระดมทรัพยากรการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่าง ๆ ส่งมอบต่อผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน โดยได้
มอบหมายให้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ทั่วประเทศ บูรณาการท างานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามล าดับให้ความช่วยเหลือในชุมชน ส ารวจ 
ช่วยเหลือ “คนจนมาก ล าบากจริง” 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคนเร่ร่อน ไร้บ้าน และผู้ที่อยู่ใน
สภาวะยากล าบาก พักอาศัยในพื้นที่สาธารณะจ านวนมาก ตลอดจนมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเร่งด่วน ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานตามมาตรการช่วยเหลือ
ให้ครอบคลุมในแต่ละพ้ืนที่ ตรงกลุ่มเป้าหมายและเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเสริมพลังให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึง
แหล่งทรัพยากรเพื่อแก้ไขปัญหาของตนเองและครอบครัว โดยมีกลไกการด าเนินงาน ดังนี้

1. ส านักงาน กอง กลุ่มส่วนกลาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
2. หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการท่ัวประเทศ
3. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.)
4. ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ภาคธุรกิจ เอกชน
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กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีค าสั่ง ที่ 950/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน พ .ศ. 2563 
มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการศึกษาพิจารณา และวินิจฉัยปัญหาเพ่ือการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 7 ทีม โดยให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในทีมปฏิบัติการแต่ละทีมเป็นผู้ด าเนินการ ศึกษาพิจารณา และวินิจฉัยปัญหาเพ่ือ
การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง ในเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดตามแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบปัญหาทางสังคมเร่งด่วนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ผลการด า เนินงาน มอบเงินสงเคราะห์ ให้แก่ครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพ่ึง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จ านวน 62,099 คน
รวมเป็นเงิน 133,439,500 บาท แบ่งเป็นพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 4,585 คน เป็นเงิน 9,297,000 บาท 
และในส่วนภูมิภาค จ านวน 57,514 คน เป็นเงิน 124,142,500 บาท (สะสมตั้งแต่ 18 พ.ค. – 30 ก.ย. 63)
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วิธีการและขั้นตอน
การถอดบทเรียน

บทที่ 3
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การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเกิดสถานการณ์
ผู้คนเจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก อีกทั้ง ยังสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 
ตลอดจน “การปิดประเทศ” ที่สร้างผลกระทบกับ ประชาชนในทุกระดับ โดยรัฐบาลได้ด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสาธารณสุข ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน 
ด้านมาตรการป้องกัน และด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา  ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้
ด าเนินตามภารกิจด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง คนไร้บ้านตามอ านาจหน้าที่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน
ภารกิจเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค ระยะที่ 2 การรองรับ โดยการ
จัดเตรียมสถานที่ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ และระยะที่ 3 การเยียวยา ฟ้ืนฟู ตลอดจนการออก
มาตรการต่าง ๆ ซึ่งในสถานการณ์ภาวะวิกฤติเช่นนี้ ได้เกิดระบบบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
รวมถึง รูปแบบ แนวทางการปฏิบัติของทั้งบุคลากร เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ส่วนราชการระดับจังหวัด 
หรือองคาพยพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง กระทั่งสถานการณ์ความรุนแรงได้คลี่คลายและลดระดับอยู่ในภาวะควบคุมได้ 
แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังการระบาดซ้ า

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะหน่วยปฏิบัติที่ท างานให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นความส าคัญของการทบทวนสถานการณ์ และแนวทางการรับมือต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปสู่บทเรียนรู้เกี่ยวกับการท างานที่ผ่านมา สู่การพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น จึงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการด าเนินงาน
ในช่วงสถานการณ์ Covid-19เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด ตลอดจน องค์กรภาคี ได้ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน
เครื่องมือ ทักษะ และวิธีปฏิบัติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา 
รวมถึงปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือให้ได้บทเรียนรู้ ในการน าไปพัฒนาการท างานขององค์กรได้

34



35

วัตถุประสงค์การถอดบทเรียน
1. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และโอกาสที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา
2. เพ่ือได้บทเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 220 คน ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต นิคมสร้างตนเอง 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงาน กอง กลุ่มส่วนกลางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ

กิจกรรมการถอดบทเรียน
1. การให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การรับมือกับสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และการประเมินภาพผลกระทบต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นหลังสถานการณ์คลี่คลาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และ
นักวิชาการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนา และการบริหารโครงการภาครัฐ

2. การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอนการถอดบทเรียน และบทบาทของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถอดบทเรียนของทุกภาคส่วน 

3. การจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับจากการท างานและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของ
แต่ละหน่วยงาน แต่ละพ้ืนที่ โดยใช้เอกสารส ารวจข้อมูล การระดมความคิด และร่วมสังเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูล
ที่มีความเหมือน ความต่าง ค้นหาปัจจัยความส าเร็จ ประเด็นความท้าทาย เพ่ือร่วมก าหนดข้อเสนอ 
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ได้บทเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)จากการปฏิบัติงาน และทราบถึงปัจจัยความส าเร็จ 

ปัญหาอุปสรรค และโอกาสที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



สรุปผลการถอดบทเรียน
ในการด าเนินงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

บทที่ 4
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ผลการถอดบทเรียนการด าเนินงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

สรุปสาระส าคัญซึ่งเป็นข้อค้นพบจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และระดมความคิด
ของผู้ปฏิบัติงานและภาคีเครือข่ายที่ร่วมปฏิบัติงาน รวมถึงผู้แทนจากส่วนกลาง โดยเน้นการปฏิบัติภารกิจ
การให้บริการแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา-19 ทั้งในส่วนงานจุดคัดกรอง  ศูนย์พักพิง
ชั่วคราว ทีมปฏิบัติการศึกษาพิจารณาและวินิจฉัยปัญหาเพื่อการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พ่ึง  และ
การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่รับโทรศัพท์ให้ค าปรึกษาแนะน าและรับเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม 1300

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ที่เกิดขึ้นในช่วง COVID-19 

4.1
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การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ส่งผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิต สภาพการท างาน ภาวการณ์
มีงานท าและรายได้ทั้งเชิงบวกและลบ ทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศ  โดยสรุปภาวะการณ์เปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น อาทิ

การปรับตัว
ในวิถีการด าเนินชีวิต

หน้ากากอนามัย
และเวชภัณฑ์ป้องกัน

ไม่เพียงพอ

เกิดอาชีพใหม่

เศรษฐกิจตกต ่า เกิดศูนย์บริหาร
ข้อมูลข่าวสาร

การจัดตั้งศูนย์กักกัน
14 วัน

จัดตั้งจุดคัดกรอง 
และศูนย์พักพิง

งดการเดินทาง ประชาชน
เกิดความเครียด
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1. การปรับตัวในวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันเพ่ือป้องกันโรคระบาด และการแพร่กระจาย
ของโรค ท าให้เกิด New Normal ได้แก่ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การท างานที่บ้าน 
Work from Home การเรียนหนังสือ การซื้อสิ่งของและอาหารผ่านระบบ Online และบริการ Delivery 
รวมถึงการท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ (ระบบ Internet Banking) 

2. การผลิตและจ าหน่ายเวชภัณฑ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สร้างรายได้
เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากกลายเป็นสิ่งจ าเป็น เป็นของหายาก หรือมีจ ากัด  

3. เกิดอาชีพและธุรกิจยอดนิยม เช่น บริการ Delivery  การฝึกทักษะอาชีพท าหน้ากากอนามัย 
เจลแอลกอฮอล์ ขณะเดียวกันธุรกิจขายของออนไลน์ และ Delivery ก็ท าให้เกิดขยะจ านวนมาก

4. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก การควบคุมเส้นทางการคมนาคมระหว่างประเทศ และ
ข้ามจังหวัด  รวมถึงการจ ากัดจ านวนเที่ยวรถ เที่ยวบิน จ านวนผู้โดยสาร และช่วงเวลาการเดินทาง ท าให้เกิด
การชะงักงันของธุรกิจการท่องเที่ยว และสถานประกอบการจ านวนมากปิดกิจการ ส่งผลการเลิกจ้าง ว่างงาน
มากขึ้น  การเคลื่อนย้ายแรงงาน สินค้า มีประชาชนวัยแรงงานจ านวนมากไม่สามารถกลับภูมิล าเนา และ
จ าเป็นต้องหาท่ีพักอาศัยราคาถูก ที่พักพิงชั่วคราว  คนเร่ร่อน คนไร้ที่พ่ึงเพ่ิมมากขึ้น

5. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2519 ต้องบริหารข้อมูล
สารสนเทศ และมีการปรับแผนการด าเนินงาน ปรับเปลี่ยนมาตรการต่าง ๆ เพ่ือรองรับสถานการณ์ได้
อย่างรวดเร็ว ท าให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง

6. มีการจัดตั้งศูนย์กักกันเพ่ือเฝ้าระวังการติดเชื้อของประชาชนกลุ่มเสี่ยง และการก าหนด
ระยะเวลาการกักกัน 14 วัน  

7. การจัดตั้งจุดคัดกรอง และศูนย์พักพิงเพ่ือรองรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่ว่างงาน 
ตกงาน หรือไม่สามารถส่งกลับภูมิล าเนา 

8. การประสานส่งต่อบริการแบบข้ามเขตจังหวัดเป็นไปด้วยความยุ่งยาก หรือไม่สามารถ
ด าเนินการได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เปราะบาง เช่น คนไร้ที่พ่ึง ผู้ป่วยจิตทุเลา ที่ต้องได้รับการคุ้มครองดูแลใน
สถานที่ให้บริการเป็นการเฉพาะ เช่น การส่งคนไร้ที่พ่ึงเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง

9. ประชาชนเกิดภาวะความเครียด น าไปสู่โรคซึมเศร้า และฆ่าตัวตาย



ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

บทบาทหน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวังต่อบทบาทหน่วยงาน

ผู้บังคับบัญชา
ได้แก่ 
▪ รัฐบาล 
▪ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
▪ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

1. ให้บริการกลุ่มเป้าหมาย คนไร้ที่ พ่ึง ไร้บ้าน ตกงาน 
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามที่ได้รับมอบหมายได้ ได้รับ
การช่วยเหลือทุกคน

2. มีสถานที่รองรับส าหรับคนเร่ร่อน คนตกงาน และช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ตกหล่นจากมาตรการของรัฐ

3. หน่วยงานปลอดภัย พ้ืนที่ปลอดภัย ไม่มีผู้ติดเชื้อ
4. เจ้าหน้าที่ท างานได้รวดเร็ว 

กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ
ได้แก่
▪ คนไร้ที่ พ่ึง ขอทาน ราษฎรบนพ้ืนที่สูงและ

พ้ืนที่นิคมสร้างตนเอง รวมถึงประชาชนผู้อยู่
ในภาวะยากล าบาก ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด

▪ ชุมชน และภาคีเครือข่ายการท างาน

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือ คืนสู่ครอบครัว 
มีงานท า ได้รับการคุ้มครอง

2. หน่วยงานมีมาตรการควบคุม ป้องกันโรคท่ีมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 1. มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ไม่เป็นพาหะโรคไปสู่
ครอบครัว

2. หน่วยงานปลอดเชื้อ 100 %
3. ได้รับขวัญก าลังใจ และสวัสดิการในภาวะเสี่ยงภัย
4. มีทิศทางการท างาน แผนรองรับการเผชิญเหตุที่ชัดเจน                    

เป็นรูปธรรม
5. นโยบายสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และบทบาทหน้าที่

ของหน่วยงาน
6. มีอุปกรณ์เครื่องมือในการป้องกันโรค งบประมาณที่เพียงพอ

ในการท างาน
7. มี App เพื่อตรวจสอบการช่วยเหลือเยียวยา และ ID Card

ที่ link หน่วยงานอื่น เพื่อลดความทับซ้อนการช่วยเหลือ 



มุมมองและความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
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ระยะเร่ิมแรก
ของการแพร่ระบาด
▪ มีความกังวลในบทบาทและภารกิจที่ต้องปฏิบัติ 

เพราะเป็นเรื่องใหม่  ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
▪ มีความไม่ชัดเจนในภารกิจ
▪ การท างานที่มีข้อจ ากัด สถานท่ี อุปกรณ์ป้องกันโรค
▪ เกิดภาวะเครียดและกดดันในการท างาน
▪ ตื่นตระหนก กลัว ทั้งตนเองและสมาชิกใน ครอบครัว 

ระหว่างการปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ถึงปัจจุบัน

▪ ความยินดี ภูมิใจใน Service Mind ในวิชาชีพ                 
ที่ได้ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ ช่วยเหลือสังคม 
▪ ประทับใจ 
▪ ได้เรียนรู้สภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย และ

การค้นหาทางช่วยเหลือ 
▪ ต้องการขวัญและก าลังใจ 
▪ ยอมรับในสิ่งที่ต้องเผชิญ
▪ ต้องประสานภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมบูรณาการ

ในการท างาน 



สรุปผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานในภาพรวม

4.4
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กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้รับมอบหมายงานจากกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ในการด าเนินงานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานและ
บุคลากรในสังกัด พิจารณาด าเนินงานโดยใช้กรอบมิติพ้ืนที่ควบคู่กับกลไกการท างาน  ได้แก่ 

▪ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  
▪ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
▪ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต 
▪ นิคมสร้างตนเอง 
▪ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง  
▪ และหน่วยงานส่วนกลาง

ผลิตหน้ากากทางเลือก Lock Down

พม. เราไม่ทิ้งกันเยียวยา 
“คนจนมาก ล าบากจริง”

▪ ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลาง
และภูมิภาคระดม
ทรัพยากร และเครือข่าย
ร่วมด าเนินการผลิต
หน้ากากอนามัยทางเลือก
ในช่วงก่อนการเกิด
การแพร่ระบาด

▪ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
11 แห่ง และศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะชีวิต 3 แห่ง 
ไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้า-ออก
อาคารที่พัก งดการจัดกิจกรรม
กับผู้ใช้บริการ และไม่ให้
ผู้ใช้บริการออกนอกอาคารที่พัก
ของตนเอง 
(ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2563)

 จัดตั้งจุดคัดกรองเฉพาะกิจ  
กรุงเทพมหานคร

 จัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราวฯ 
3 แห่ง ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี 
และนครราชสีมา

 ออกมาตรการจดัตั้งศูนย์พักพิง
ช่ัวคราวส าหรับคนไร้บ้าน
ทั่วประเทศ

 โครงการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาความเดือดรอ้น
ในช่วง โควิด-19 “คนจนมาก
ล าบากจริง”

 แต่งตั้งชุดปฏิบัติการลงพื้นที่
 ระดมทรัพยากรบรจิาคลงพื้นที่

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาฯ
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สรุปผลการถอดบทเรียน
ของจุดคัดกรองเฉพาะกิจ

4.5
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กระบวนการท างาน
หน่วยคัดกรอง5

แรกรับ/
คัดกรอง

ลงพ้ืนที่

คุ้มครอง

ส่งต่อ

ติดตาม

 บ้านมิตรไมตรีกรงุเทพฯ ลงพื้นที่ ส ารวจผู้ประสบปัญหา คนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง
3 จุดหลักส าคัญ ได้แก่ สวนลุมพินี คลองหลอด และสถานีรถไฟหัวล าโพง  

 เชิญชวนผู้เดือดร้อน เร่ร่อน ไร้บ้าน ไร้ที่พึ่ง เข้าไปพักอาศัยในศูนยพ์ักพิง
ช่ัวคราว ส าหรับคนไร้บ้าน พร้อมจัดบริการตรวจสุขภาพ กายจิต และ    
อาหารฟรี 3 มื้อ 

 แจ้งสิทธิ กฎระเบียบ และดูแลสุขอนามัยเบื้องต้น
 ท าทะเบียนประวัติ พร้อมสอบข้อเท็จจริง และประวัติการเดินทาง 
 ตรวจสุขภาพ 5 โรค โดยประสานศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
 ประเมินสุขภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจ ตามแบบฟ้ืนฟูสมรรถภาพรายบุคคล
 จัดท าแผนการฟื้นฟู เป็นรายกรณี 

 จัดเตรียมอาคารสถานท่ีตามมาตรการป้องกัน
 ด าเนินการตามกระบวนการศูนย์ (14-45 วัน)
 ให้บริการปัจจัยสี่ โดยปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐก าหนด เว้นระยะห่าง 

สวมหน้ากากอนามัยตลอด
 ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการทุกวัน หากมีอาการรบีส่งแพทย์ทันที

 กักตัวครบ 14 วัน ประสานเอกสารรบัรองการกักตัว Home Quarantine 
โดยกระทรวงสาธารณสุข 

 ขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเดินทางข้ามจังหวัดในการสง่ต่อผู้ใช้บริการ
 ส่งบ้านพักคนเดินทางเพื่อรอการกลับภูมิล าเนา
 ส่งกลับภูมิล าเนา 

 ติดตามผ่านเครือข่าย โดยใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์ หรือ line
 ใช้เทคโนโลยี และเครือข่าย
 มีการติดตามเป็นรายวัน หรือสัปดาห์ 
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การลงพ้ืนที่

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิดในระยะแรกรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(นายจุติ ไกรฤกษ์) ให้ความส าคัญอย่างยิ่งใน
การลงพ้ืนที่ส ารวจผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน 
ตลอดจนผู้บริหาร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 
พร้อมด้วยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงกรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับจิตอาสา จึงได้ลงพ้ืนที่ส ารวจ เชิญชวน 
ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในจุดที่มีการรวมตัวกัน
อยู่เป็นจ านวนมาก เช่น สถานีรถไฟหัวล าโพง 
สถานีขนส่งโดยสารจตุจักร ตรอกสาเก สวนลุมพินี
ถนนราชด าเนิน เป็นต้น 

หน่วยคัดกรอง
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แรกรับ - คัดกรอง หน่วยคัดกรอง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 มีความรุนแรงเ พ่ิมมากขึ้น ท าให้
กระทรวง พม .  มีความห่วงใยคนไร้บ้านและ
ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะในพ้ืนที่ กทม. เนื่องจาก
กลุ่มคนดังกล่าวเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยง
สูงต่อการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของโรค 
ประกอบกับรัฐบาลประกาศเคอร์ ฟิว  หรือ
ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานทั่ วประเทศ
ในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นมา ยิ่งส่งผล
กระทบโดยตรงกับกลุ่มคนเหล่านี้ที่ไม่มีที่พัก

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) 
ได้ออกมาตรการช่วยเหลือดูแลกลุ่มคนดังกล่าว และ
ได้จัดสถานที่รองรับ พร้อมทั้งมีอาหารครบ 3 มื้อ 
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ ก่อนที่จะเข้าพักใน
สถานที่ที่กรมฯ จัดเตรียมไว้ ผู้ที่มาใช้บริการต้องผ่าน
กระบวนการคัดกรองเบื้องต้น ณ ศูนย์คัดกรอง
เฉพาะกิจดินแดง ในศูนย์คัดกรองฯ แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ 
1. จุดคัดกรองผู้ใช้บริการ 2. ห้องพักชาย (รอตรวจโรค) 
3. ห้องพักชาย (เฝ้าระวัง) 4. ห้องพักหญิง (รอตรวจโรค) 
5. ห้องพักหญิง (เฝ้าระวัง) 6. จุดรับประทานอาหาร 
7. ห้องน้ าชาย-หญิง และ 8. ห้องพักเจ้าหน้าที่
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จุดคัดกรองเฉพาะกิจ กรุงเทพมหานคร เร่ิมด าเนินการ
นับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563   

ได้เพ่ิมรูปแบบและให้บริการวัดไข้ และตรวจคัดกรอง 5 โรค ได้แก่วัณโรค เท้าช้าง โรคที่เกิดจากสาร
เสพติด พิษสุราเรื้องรัง และโรคอ่ืน ๆ รวมทั้งคัดกรองความเสี่ยงโควิด -19 ในเบื้องต้น ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข หรือโรงพยาบาล ก่อนส่งเข้ารับการคุ้มครองทุกราย

วัดไข้ ตรวจคัดกรอง 5 โรค บันทึกประวัติ
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คุ้มครอง หน่วยคัดกรอง

ณ จุดคัดกรองเฉพาะกิจ สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายได้ 20 คน โดยจัดแยกห้องพักชายและหญิง 
รวมถึงแบ่งโซนในการอยู่อาศัย โดยค านึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และมีการจัดเวร
ประจ าการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง 

Best Practice

อาหาร 3 ม้ือ สาธารณสุขเข้ามาดูแล ห้องแยกโรค

ท าความสะอาดอยู่เสมอ อ านวยความสะดวก กักตัว 14 วัน
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ส่งต่อ หน่วยคัดกรอง

จัดระบบบริการขนส่ง เพ่ือส่งต่อผู้ใช้บริการ เข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว 3 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พักพิงฯ ล าตะคอง จ.นครราชสีมา

❑ บริหารจัดการตามมาตรการและหลักเกณฑ์
ของกรมควบคุมโรค

❑ รองรับได้ 40 คน การพักอาศัยห้องละ 1 คน 
บริการปัจจัยสี่ พิทักษ์สิทธิ และส่งกลับ 

ศูนย์พักพิงฯ จ.นนทบุรี

❑ บริหารจัดการตามมาตรการและหลักเกณฑ์
ของกรมควบคุมโรค

❑ รองรับได้ 30 คน การพักอาศัยห้องละ 1 คน 
บริการปัจจัยสี่ พิทักษ์สิทธิ และส่งกลับ 

ศูนย์พักพิงฯ จ.ปทุมธานี

❑ บริหารจัดการตามมาตรการและหลักเกณฑ์
ของกรมควบคุมโรค

❑ รองรับได้ 30 คน การพักอาศัยห้องละ 1 คน 
บริการปัจจัยสี่ พิทักษ์สิทธิ และส่งกลับ 
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ปัจจัยความส าเร็จ หน่วยคัดกรอง

❑ มีการวางแผน ระบบ
จัดการที่ดี รวมถึงแผน
รองรับที่ทันต่อสถานการณ์

❑ การจัดเตรียมความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่ และ
บุคลากร

❑ ส่วนกลางมีการติดตาม
รายงานเป็นรายวัน

❑ การใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริง
ปฐมภูมิในการท างาน

❑ ลงพื้นที่จริง ส ารวจข้อมูล
ข้อเท็จจริงร่วมกับหลาย
หน่วยงาน

❑ ทีมงานส่วนกลางมี
การศึกษาข้อมูลและ
ท าความเข้าใจร่วมกันถึง
กระบวนการ ขั้นตอนการ
ท างาน

❑ มี ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ ชั ด เ จ น
ในการสั่งการ 

❑ ภาคีเครือข่ายมีความเข้าใจ
และให้ความร่วมมือ

❑ ประชาชนเกิดความ
ตระหนักด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม

❑ นโยบายส าคัญของรัฐบาล 
❑ กรมให้ความส าคัญกับการ

แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
❑ การสนับสนุนด้านต่าง ๆ 

งบประมาณจากส่วนกลาง 

❑ การน าเทคโนโลยีมาใช้ให้
เกิดประโยชน์

❑ บุคลากรเรียนรู้และปรับตัว
อย่างรวดเร็วในภาวะ 
New Normal 
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ข้อท้าทาย หน่วยคัดกรอง

❑ ขาดแคลนวัสดุและอุปกรณ์
ในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย
จ านวนมาก

❑ กฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติเป็นอุปสรรคในการ
ท างานในภาวะวิกฤติ

❑ กลไกในพ้ืนที่ต่างเฝ้าระวัง 
และท างานเชิงรับ 

❑ เ กิ ด ก า ร ต ร ะห นก แ ล ะ
สื่อสารที่คลาดเคลื่อน

❑ ผู้ประสบปัญหาเพ่ิมจ านวน
มากขึ้น 

❑ ประชาชนตกหล่น
การส ารวจข้อมูล

❑ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน
สังกัดเข้าไม่ถึงระบบ
บริการและระบบคัดกรอง
ของกระทรวงสาธารณสุข

❑ เรือนจ าหลายพื้นที่ปล่อย
ตัวนักโทษช่วง COVID-19

❑ การประสานงานชะงัก 
ล่าช้า จากมาตรการต่าง ๆ

❑ การสื่อสารที่ไม่ได้
กลั่นกรองน ามาซึ่งการ
จัดการปัญหาที่ผิดพลาด

❑ ระบบและกลไกต่าง ๆ 
ทุกภาคส่วนชะลอตัว 
รวมถึงระบบขนส่ง
สาธารณะ 

❑ ปัญหาเศรษฐกิจ และราคา
ของวัสดุในการป้องกันโรค
มีราคาสูง



สรุปผลการถอดบทเรียน

ของศูนย์พักพิงชั่วคราว และศูนย์พักพิงประจ าจังหวัดในภาพรวม

4.6
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กระบวนการท างาน
ศูนย์พักพิงช่ัวคราว5

คัดกรอง

แรกรับ

คุ้มครอง

ส่งต่อ

ติดตาม

 รับเรื่อง หรือรับประสานส่งต่อจากหน่วยงานน าสง่
 ผู้ประสบปัญหาขอเข้ารับบรกิาร
 แจ้งสิทธิ กฎระเบียบ และดูแลสุขอนามัยเบื้องต้น
 ตรวจสอบทรัพย์สิน 

 วัดอุณหภูมิ
 ท าทะเบียนประวัติ พร้อมสอบข้อเท็จจริง และประวัติการเดินทาง 
 ประเมินสุขภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจ ตามแบบฟ้ืนฟูสมรรถภาพรายบุคคล
 จัดท าแผนการฟื้นฟู เป็นรายกรณี 

 จัดเตรียมอาคารสถานท่ีตามมาตรการป้องกัน
 ให้บริการปัจจัยสี่ โดยปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐก าหนด เว้นระยะห่าง 

สวมหน้ากากอนามัยตลอด
 ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการทุกวัน หากมีอาการรบีส่งแพทย์ทันที
 แยกของใช้ส่วนตัว พื้นที่เป็นสัดส่วน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

 กักตัวครบ 14 วัน ประสานเอกสารรบัรองการกักตัว Home Quarantine 
โดยกระทรวงสาธารณสุข 

 ขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเดินทางข้ามจังหวัดในการสง่ต่อผู้ใช้บริการ
 ส่งกลับภูมิล าเนา 

 ติดตามผ่านเครือข่าย โดยใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์ หรือ line
 ใช้เทคโนโลยี และเครือข่าย
 มีการติดตามเป็นรายวัน หรือสัปดาห์ 
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Timeline การจัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว

ระยะแรก จัดเตรียมบ้านพักไว้ให้
จ านวน 4 จุด คือ บ้านมิตรไมตรี อ่อนนุช 
บ้านมิตรไมตรีดินแดง สถาบันการพัฒนาความรู้
ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จังหวัดราชบุรี 
และบ้านสร้างโอกาสปทุมธานี  และศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงทั่วประเทศ โดยในระยะแรก
ได้ เริ่มด าเนินการรองรับกลุ่มเป้าหมายที่
บ้านมิตรไมตรีอ่อนนุชเป็นท่ีแรก 
แต่ยังขาดการสื่อสารสังคม และชุมชน ท าให้
ชาวบ้ านรวมตั วกั นประท้ ว ง เนื่ องจาก
ความไม่เข้าใจ และความกลัว  กรมจึงมีการย้าย
กลุ่ มเป้ าหมายเข้ าพักพิ งที่ ศู นย์ คุ้ มครอง
คนไร้ที่พ่ึงจังหวัดปทุมธานี 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง
จังหวัดปทุมธานี เป็นจุดเชื่อมต่อมา
จากเหตุการณ์การลุกฮือของชาวบ้านเขต
ประเวศ จึงได้ย้ายกลุ่มเป้าหมายจ านวนหนึ่งมา
พักที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดปทุมธานี 
ก่อนจะมีการขยายที่รองรับไปยัง 
“บ้านสร้างโอกาสปทุมธาน”ี

ซึ่งได้ด าเนินการจัดเตรียมไว้บางส่วน ก่อนที่
จะมีการระดมทรัพยากร และจัดระบบการดูแล
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือรับช่วงต่อจาก จุดคัดกรอง
เฉพาะกิจกรุงเทพมหานคร 

นิคมสร้างตนเองล าตะคอง
จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงาน
ในสังกัดกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
กรมพัฒนาสั งคมและสวัสดิ การ ซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานที่มีความพร้อมด้านที่พัก และด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาด จึงมีการน าเอา
แนวคิดการ Shared Service มาบูรณาการ
ท างานร่วมกันระหว่างกอง โดยมีการลงพ้ืนที่
ส ารวจปัญหา ความต้องการ ความพร้อมของ
พ้ืนที่เพ่ือเตรียมรองรับ กลุ่มเป้าหมายที่จะมา
จากจุดคัดกรองเฉพาะกิจกรุงเทพมหานคร
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Best Practice

การจัดตั้ง
ศูนย์พักพิงชั่วคราว

บ้านสร้างโอกาสปากเกร็ด 
ภารกิจเดิมเป็นที่พักคนจนเมือง ที่ไม่มี
ผู้ใช้บริการ และมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน 
ได้เกิดการปรับปรุงซ่อมแซมขนานใหญ่ 
โดยความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่
และผู้ ใช้บริ การในสถานคุ้มครอง
คนไร้ที่ พ่ึ งนนทบุรี  ศูนย์คุ้ มครอง
คนไร้ที่ พ่ึ งนนทบุรี  และหน่วยงาน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนจิตอาสาที่ร่วมแรงกันปรับ
สภาพแวดล้อมสถานที่แห่งนี้ เพ่ือเตรียม
เป็นที่รองรับกลุ่มเป้าหมายในช่วง
สถานการณ์ โควิ ด  เป็ นแห่ งที่  4
ซึ่ ง ทั้ ง  4  แห่ งนี้ ส ามารถรองรั บ
กลุ่มเป้าหมายร่วม 300 คน
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มาตรการ ศูนย์พักพิงชั่วคราว

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
เพ่ือช่วยเหลือ คุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ คนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง และ

ผู้ตกอยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้ได้รับบริการปัจจัยสี่ สวัสดิการ สุขอนามัยตามความเหมาะสม และใช้เป็น
สถานท่ีรองรับในภาวะวิกฤติ การเฝ้าระวังสังเกตอาการ 14 วัน

1 บริหารจัดการ 

จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายสวัสดิการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สนิ 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
ฝ่ายสวัสดิการ 
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2 ท าความเข้าใจชุมชน

⚫ ประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน ผ่านผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ 
⚫ ประสานเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข สร้างความเชื่อม่ัน ให้กับคนในชุมชน
⚫ ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินแก้ปัญหา ผ่านแกนน าชาวบ้าน อสม. อปพร. หน่วยงานในพ้ืนที่ 

ในรูปแบบคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฯ
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3 ให้บริการ

⚫ก่อนรับเข้า

⚫รับเข้า

⚫คุ้มครอง และพักพิงอาศัย

⚫ส่งกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม

- เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บริการ พร้อมจัดท าข้อมูลสถิติ
- คัดกรองเบื้องต้น ณ จุดคัดกรองเฉพาะกิจ 
- หากมีไข้ ร่วมกับไอ น้ ามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ส่ง รพ. 
- จัดท าข้อมูลรายการทรัพย์สิน ตรวจสอบอาวุธ สิ่งเสพติด ฯลฯ
- ให้ผู้ใช้บริการอาบน้ า ช าระร่างกายให้สะอาด 
- จัดระบบบริการขนส่ง ส่งต่อผู้ใช้บริการ เข้าศูนย์ฯโดยมีก าหนดวันละ 3 รอบ (9.00 น./ 11.00 น./ 16.00 น.) 

รอบละ 5 คน (รักษาระยะหา่ง 1-2 เมตร และใส่ mask)

- วัดอุณหภูมิร่างกาย กรณีมีไข้ ส่งต่อ รพ.
- จัดท าประวัติรายบุคคล 
- แนะน าสิทธิ ข้อระเบียบ และการอยู่ร่วมกัน

- ประสานหน่วยงานสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขเขต ส านักอนามัย รพ.สต. อสม. ตรวจคัดกรอง ประเมินทุกวัน
หรือสัปดาห์ละ 1 วัน

- ให้บริการปัจจัยสี่ 
- แยกที่พักให้มีความห่าง 1 - 2 เมตร แยกของใช้ส่วนตัว 
- ให้บริการอาบน้ า รับประทานอาหาร แบบเหลื่อมเวลา 

- เตรียมความพร้อมผู้พักพิง ทั้งด้านสิทธิและสวัสดิการ 
- เตรียมความพร้อมครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ 
- ประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนั้นๆ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน 
- ประสานส่งกลับภูมิล าเนา และช่วยเหลือด้วยเงินส่งกลับภูมลิ าเนา
- ประสานกระทรวงแรงงาน และสถานประกอบการ จัดหางาน
- หากผู้พักพิง ไม่สามารถกลับภูมิล าเนาได้ สามารถเข้ารับบริการ ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งต่อไป
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4 ท าความสะอาด/ฆ่าเชื้อ

⚫มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ 70% 
⚫ท าความสะอาด/ฆ่าเช้ือพ้ืนที่ส่วนกลาง

เป็นประจ าทุกวัน อาทิ ก๊อกน้ า โต๊ะ เก้าอ้ี 
โถส้วม อ่างล้างมือ ด้วยน้ ายาล้างห้องน้ า
อย่างสม่ าเสมอ และอาจท าลายเชื้อ
⚫ท าความสะอาดของใช้ส่วนตัว

เสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าขนหนู ฯลฯ
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5 ปิดศูนย์ฯ

⚫ สรุปยอดผู้พักพิง จัดเก็บแฟ้มประวัติ
⚫ จัดท าสรุปบัญชี รายการเบิกจ่ายพัสดุ สิ่งของ 
⚫ ส่งมอบ บันทึก หรือจัดจ าหน่ายครุภัณฑ์ 
⚫ จัดท ารายละเอียดใบส าคัญ การเบิกจ่าย 
⚫ ประสานกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตรวจวัดไข้ ตรวจสุขภาพแก่เจ้าหน้าท่ี
⚫ Big Cleaning Day ประสานเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล จัดเก็บสิ่งปฏิกูล 

ขยะมูลฝอย ขยะมีเชื้อ และท าความสะอาดศูนย์ฯ 
⚫ รายงานผลการด าเนินงานให้อธิบดีทราบต่อไป
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ข้อท้าทายการด าเนินงาน ศูนย์พักพิงชั่วคราว

มาตรการการปิดเมือง สร้างผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานด้านการเคลื่อนย้ายกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจาก รัฐออก
มาตรการขั้นสุด ซึ่งพยายามกักกันจ ากัดพ้ืนที่และจ านวนผู้มีโอกาส
ติดเชื้อ แม้ว่าจุดคัดกรองเฉพาะกิจจะด าเนินการกักตัวกลุ่มเป้าหมาย
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขก็ตาม

ขาดการสื่อสารสังคม การด าเนินงานจัดตั้งศูนย์
พักพิงชั่วคราวส าหรับคนไร้บ้าน เป็นสถานที่รองรับกลุ่มเป้าหมายที่
รับช่วงต่อจากจุดคัดกรองเฉพาะกิจ ขาดการพูดคุยหารือ และงาน
สื่อสารชุมชน ท าให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างชาวบ้าน และภาครัฐที่
ด าเนินงาน

วัสดุอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ หายากและมี
ราคาสูงมาก ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าพักอาศัยในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว มีจ านวนมากและสลับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่เสมอ ท าให้วัสดุ
อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ถูกใช้ทุกวัน และหมดไป ในขณะที่การ
จัดหา จัดซื้อท าได้ยากและมีราคาสูง ซึ่งอาจขัดกับข้อระเบียบบาง
ประการในทางราชการ

การสื่อสาร และข่าวลือ ส่งผลกระทบอย่างยิ่ง
ในการท างาน และกระบวนการตัดสินใจบางอย่างของหน่วยงาน 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบคัดกรอง กลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร 
และชี้แจงอย่างทันท่วงที ต่อสังคม และประชาชน 



สรุปผลการถอดบทเรียนของสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง
และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต

ในช่วงจ ากัดพ้ืนท่ีการให้บริการ (Lock Down) ในภาพรวม

4.7
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ป้องกันการแพร่ระบาด เผชิญเหตุการแพร่ระบาด ฟื้ นฟูหลังการแพรร่ะบาด

⚫Lock down ไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้า
ออกอาคารที่พัก งดการจัดกิจกรรมกับ
ผู้ใช้บริการ และไม่ให้ผู้ใช้บริการออก
นอกอาคารที่พักของตนเอง 
(ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2563)
⚫ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้ออาคารสถานท่ี
⚫ประสาน รพ. รับตัว กรณีกลุ่มเสี่ ยง 

มีอาการป่วย 
⚫แยกตัวผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่

ทีใ่กล้ชิดกับผู้ป่วย 
⚫ประสานสาธารณสุขจังหวัด

คัดกรองและให้ค าแนะน าเพิ่มเติม
⚫ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อสวมหน้ากาก

อนามัย ใช้เจลล้างมือ และติดต่อ
ที่อาคารอ านวยการเท่านั้น
⚫กรณี เจ้ าหน้ าที่ ถู กกักตั ว ท า ให้

ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ให้ประสาน
ส่วนกลางเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

⚫Lock down ไม่ให้ผู้ใช้บริการออกไป
ท างานภายนอก งดญาติเยี่ยม และ
งดจัดกิจกรรม
⚫ปรับรูปแบบการท างาน 

สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง 
งดกิจกรรมกลุ่ม 
⚫ท าความสะอาดสถานที่ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ
⚫หม่ันวัดไข้ผู้ใช้บริการ แยกของใช้ ไม่ออก

จากที่พัก 
⚫ก าหนดพื้นที่คัดแยกผู้ใช้บริการรายใหม่ 15 วัน 

⚫Big Cleaning 
ส ารวจและเก็บล้างท าความสะอาด 
อาคารสถานที่ ทั้งในส่วนของที่พัก
ผู้ใช้บริการ และส านักงาน 
⚫ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ 

และวางแผนป้องกัน
⚫เตรียมพร้อมการแพร่ระบาดซ้ า
⚫ตรวจสุขภาพบุคลากรต่อเนื่อง
⚫รายงานผลการด าเนินการ
⚫เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
▪ ผู้ได้รับผลกระทบ ในต าบล
สร้างเสริมสวัสดิการสังคม 
153 ต าบล เข้ากระบวนการ 
Productive welfare 
▪ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายอ่ืน  ๆ
ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ 
และกระบวนการ
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มาตรการด าเนินงาน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต

หน่วยงานสถานคุ้มครอง มีการ Lockdown เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค
ภายในสถานคุ้มครอง ซึ่งมีผู้ใช้บริการอยู่เดิม ประมาณ 4,500 คนทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียม
พ้ืนที่ส าหรับกลุ่มเสี่ยง โดยแบ่งโซนพ้ืนที่ เพ่ือเฝ้าระวังให้ผู้ดูแลผู้ใช้บริการ ประจ าอาคารแต่ละอาคาร 
โดยไม่มีการหมุนเวียนเข้มงวดกวดขันเรื่องการเข้าออกอาคาร การวัดอุณหภูมิร่างกาย การรักษาความ
สะอาดประสานสาธารณสุขจังหวัด เข้ามาตรวจสอบ และให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมกรณีเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากถูกกักตัว เฝ้าระวัง ให้ประสานหน่วยงานส่วนกลาง
เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เช่น สลับเจ้าหน้าที่จากหน่วยอื่นมาเสริม  เป็นต้น
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เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กองคุ้มครองสวัสดิภาพ
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จึงได้ออกมาตรการให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต แจ้งบุคลากรในหน่วยงาน ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)และเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหน่วยบริการ
กลุ่มเป้าหมาย สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
(1) กรณีบุ คลากรในหน่ วยงาน  เดิ นทางกลั บจาก

ต่างประเทศ ให้ถือเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องเผ้าระวังอาการ 
และต้องแจ้งหัวหน้าหน่วยงานทราบโดยทันที และให้
หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาแนวทางในการด าเนินการที่
เหมาะสม เช่น พักงานเป็นระยะเวลา 14 วัน หรือแยก
สถานที่ท างานไม่ให้ปะปนกับผู้อ่ืน เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค และปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุไว้โดย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

(2) การด าเนินการประสานส่งต่อกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
คุ้มครอง ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึ ง  ด า เนินการคัดกรอง
กลุ่มเป้าหมายอย่างเข้มงวด ก่อนส่งเข้ารับการคุ้มครอง
ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง โดยเฉพาะ กลุ่มเสี่ยงที่มี
อาการป่วยคล้ายกับผู้ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ให้แจ้งโรงพยาบาลด าเนินการเพิ่มเติม เพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง 

(3) ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการไปในที่สาธารณะ
ที่มีคนอยู่หนาแน่นโดยไม่จ าเป็น เช่น ห้างสรรพสินค้า 
โรงภาพยนตร์  และให้สวมหน้ากากอนามัยขณะ
ปฏิบัติงาน หมั่นล้างมือ ท าความสะอาดของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และหากมีอาการไข้สูง ไอ จาม เจ็บคอ 
มีน้ ามูก เหนื่อยหอบง่าย ให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที

(4) ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไปวัดไข้ที่ฝ่ายพยาบาลก่อน
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน ทุกครั้ง ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงของโรคติดต่อ
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ผู้ใช้บริการ
(1) หมั่นล้างมือ และท าความสะอาดร่างกายอย่างสม่ าเสมอ 
(2) ไม่ใช้ของใช้ร่วมกันโดยไม่ผ่านการท าความสะอาด เช่น แก้วน้ าดื่ม ต้องล้างและท าความ

สะอาด ก่อนใช้ต่อในคร้ังต่อไป
(3) หากมีอาการไม่สบาย หรือพบเห็นผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ ไม่สบาย มีไข้สูง ไอ จาม เจ็บคอ 

มีน้ ามูก เหนื่อยหอบง่าย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานโดยทันที
(4) ผู้ใช้บริการรายใหม่ ท่ีรับตัวไว้ในอาคารแรกรับ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา 

14 วัน อย่างเคร่งครัด
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ผู้ดูแลผู้ใช้บริการ
(1) ชี้แจง ท าความเข้าใจและให้ข้อมูลเก่ียวกับโรคไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) กับผู้ ใช้บริการใน
หน่วยงาน พร้อมทั้งวิธีการป้องกันตนเอง เพ่ือไม่ให้
ติดโรค หรือแพร่เชื้อโรคให้กับคนอ่ืน ๆ 

(2) ให้บุ คลากรที่ ปฏิบั ติ ง านในสถานคุ้ มครอง 
หมั่นตรวจตรา วัดไข้  และสัง เกตอาการของ
ผู้ใช้บริการในหน่วยงาน หากพบว่า ผู้ใช้บริการไม่สบาย
มีไข้สูง ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ ามูก เหนื่อยหอบง่าย 
ให้รีบแยกตัวออกจากผู้ใช้บริการรายอ่ืน ๆ และ
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ น าส่งโรงพยาบาลในทันที

(3) กรณีรับตัวผู้ใช้บริการจากการน าส่งของหน่วยงานอ่ืน ๆ
ให้ตรวจข้อมูล เอกสารให้ครบถ้วน และต้อง
สอบถามที่มา และอาการของผู้ใช้บริการจากผู้น าส่ง 
เพ่ือประเมินความเสี่ยง และต้องแยกตัวผู้ใช้บริการ
รายใหม่ในสถานที่ที่จัดแยกไว้ เพ่ือสังเกตอาการ 
และก าชับให้ผู้ ใช้บริการรายใหม่ สวมหน้ากาก
อนามัยตลอดระยะเวลา 14 วัน อย่างเคร่งครัด

(4) กรณีที่เจ้าหน้าที่ พาผู้ใช้บริการไปโรงพยาบาล 
เมื่อกลับเข้ามายังหน่วยงานต้องผ่านการวัดไข้หรือ
ตรวจเช็คจากฝ่ายพยาบาลของหน่วยงาน ก่อนเข้า
อาคาร

(5) ท าความสะอาดอาคารสถานที่ สิ่งของที่ใช้งาน
ร่วมกันในอาคารพักอย่างสม่ าเสมอ เช่น เครื่อง
นอน อาคารนอน โรงครัว โรงอาหาร ห้องน้ า และ
ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ ที่สามารถท าลาย
เชื้อไวรัสได้

(6) จัดเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพ่ือใช้ท าความ
สะอาดมือให้กับผู้ใช้บริการ
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ผู้มาบริจาค/ จัดกิจกรรมกับผู้ใช้บริการ
(1) แจ้งให้ผู้มาติดต่อทราบ ถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(2) จัดเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพ่ือใช้ท าความสะอาดมือให้กับผู้ใช้บริการ
(3) ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการท ากิจกรรม และงดเว้นการสัมผัสร่างกาย

ผู้ใช้บริการ
(4) กรณีที่ผู้มาติดต่อเลี้ยงอาหาร ประสงค์จะตักอาหารให้ผู้ใช้บริการด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้มาติดต่อ 

ล้างมือด้วยสบู่ในบริเวณท่ีจัดให้ หรือใช้เจลล้างมือ ก่อนตักอาหารให้ผู้ใช้บริการทุกครั้งทุกราย
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ปัจจัยความส าเร็จ

การวางแผนรองรับ ช่วงก่อน เกิด                   
การแพร่ระบาด ท าให้หน่วยงานสามารถควบคุมสถานการณ์
และจัดการเรื่องระบบการดูแลผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจ ากัดพ้ืนท่ีในการให้บริการ Lockdown ไม่ให้
ผู้ไม่เก่ียวข้องเข้า-ออกอาคารที่พัก  งดการจัดกิจกรรมกับผู้ใช้บริการ 
และไม่ให้ผู้ใช้บริการออกนอกอาคารที่พักของตนเอง
(ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2563) 

วัสดุอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ สถานคุ้มครองฯ 
มีการเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ท าให้ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดมีทรัพยากรใช้อย่างเพียงพอ 

การสื่อสาร และกิจกรรมการรับบริจาค 
ได้มีการสื่อสารสังคมและประสานภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดบริการ การแบ่งปันทรัพยากร 

การปรั บตั วและตื่ นตั วตลอดเวลา
ได้มีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด ตลอดจน การก าชับให้บุคลากรและ
ผู้ใช้บริการตระหนักในความส าคัญของการป้องกันโรคระบาดเสมอ



สรุปผลการถอดบทเรียน
การด าเนินงานของฝ่ายสนับสนุน

ส่วนกลางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

4.8
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กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมผลิตหน้ากากผ้า

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) 
สั่งการเรื่องการท าหน้ากากผ้าที่ เย็บด้วยมือ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19
โดยให้หน่วยงาน ประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 
ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันท าหน้ากากผ้าที่เย็บด้วยมือ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แจ้งให้หน่วยงาน
ในสังกัดทั่วประเทศ 154 หน่วยงาน ร่วมกันผลิตหน้ากากผ้า กว่า 22,750 ชิ้น
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Best Practice

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดบุคลากรร่วมรับโทรศัพท์
และให้ค าปรึกษาสายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) สั่งด่วนเพ่ิมสายด่วน 
1300 เป็น 60 คู่สาย เพ่ือรองรับปัญหา 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้
สนับสนุนบุคลากรในต าแหน่งนักสังคม-
สงเคราะห์ ร่วมปฏิบัติงานในภาพรวมของ
กระทรวงฯ
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Best Practice

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสาน สปสช. ร่วมกับคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพ้ืนที่ตรวจคัดกรอง 
COVID-19 แก่คนไร้บ้าน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2563 ภาคีเครือข่าย สสส. มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย สปสช. พร้อมด้วย 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  (COVID-19) รวมทั้งแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ให้กับประชาชนและกลุ่มคนไร้บ้านบริเวณพื้นที่
ท่าน้ านนทบุรี เขตเทศบาลนครนนทบุรี 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ภายหลังการลงพ้ืนที่บริเวณท่าน้ านนทบุรี กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ได้ประสานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สปสช. เข้ามาตรวจคัดกรองโรค
โดยวิธีสวอป หาเชื้อโควิด-19 จากสารคัดหลั่งหลังโพรงจมูก จากกลุ่มเป้าหมายในศูนย์พักพิงชั่วคราวส าหรับ
คนไร้บ้านจังหวัดปทุมธานี 

ต่อมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะผู้ประสานงานหลักและท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ดังกล่าวข้างต้น ได้ประสานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาตรวจคัดกรองโรคให้แก่บุคลากร
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานโครงการ “ส ารวจให้พบ 
จบที่ชุมชน” และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบ้านมิตรไมตรี 4 แห่ง สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
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Best Project

แนวทางการขับเคล่ือนมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเร่งด่วน

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทุกพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคนเร่ร่อน ไร้บ้าน และผู้ที่อยู่ในสภาวะยากล าบากพักอาศัย
ในพ้ืนที่สาธารณะจ านวนมาก ตลอดจนมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเร่งด่วน ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ทั่วประเทศ

โครงการช่วยเหลือ 

“คนจนมาก ล าบากจริง”
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ปัจจัยความส าเร็จ โครงการช่วยเหลือ 
“คนจนมาก ล าบากจริง”

ชุดปฏิบัติการ
สอบข้อเท็จจริง
และวินิจฉัยให้
ความช่วยเหลือ

คณะท างาน
อนุมัติเบิกจ่าย

คณะท างาน
บันทึกข้อมูล

 หน่วยงานจัดชุดปฏิบัติการสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยในพ้ืนที่ 

โดยระบุเขตรับผิดชอบ รายชื่อนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับมอบหมาย และรายชื่อ
ผู้ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพ้ืนที่ 

• ชุดปฏิบัติการส่วนกลาง อธิบดีเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 
รายละเอียดตามค าสั่งกรมพฒันาสังคมและสวัสดิการ ที่ 950/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

ชุดปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการศูนยค์ุ้มครองคนไรท้ี่พ่ึงเป็น
ผู้มีอ านาจแต่งตั้ง

• ชุดปฏิบัติการในส่วนภูมภิาค หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 

 ส่วนกลางและกรุงเทพมหานคร ให้เลขานุการกรมเป็นหัวหน้า
คณะท างานโดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขานุการกรม 
เป็นผู้ด าเนินการจัดท าบันทึกอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ 
 ส่วนภูมิภาค ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ด าเนินการจัดท าบันทึกอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ และมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ธุรการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานส่งมายังกองคุ้มครองสวัสดิภาพ
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทุกวัน

 หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มอบหมายผู้บันทึกข้อมูลใน
ระบบงานบริการทางสังคมทุกวัน ตามกระบวนการตามเล่มแนวทางและ
มาตรการจัดสรรและจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

(1)

(2)

(3)
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ปัจจัยความส าเร็จ โครงการช่วยเหลือ 
“คนจนมาก ล าบากจริง”

ชุดปฏิบัติการสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยให้ความช่วยเหลือ

ผู้บริหารระดับผู้เชี่ยวชาญ ร่วมเป็นหัวหน้าทีมด าเนินการลงพื้นท่ี ท่ัวกรุงเทพมหานคร 
มีเป้าหมายช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนกว่า 2,700 คน ช่วยเหลือเป็น
เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพึ่ง และทรัพยากรบริจาค
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ปัจจัยความส าเร็จ โครงการช่วยเหลือ 
“คนจนมาก ล าบากจริง”

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วม
ลงพ้ืนที่ชี้เป้ากลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้ความช่วยเหลือ

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดึงภาคีเครือข่าย อพม. 
เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการช่วยเหลือ “คนจนมากล าบากจริง”

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานให้
ความช่วยเหลือ โดยใช้ฐานข้อมูล Social Match ประกอบการลงพื้นที่ 50 เขต ทั่วกรุงเทพมหานคร



ข้อเสนอแนวทางการพัฒนางาน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกับ

การเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดซ ้าของ Covid-19

บทที่ 5
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ข้อเสนอในการพัฒนางาน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ได้ออกมาตรการตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด วางแผนรองรับในช่วงสถานการณ์วิกฤติ ตลอดจน 
ระยะเยียวยาฟ้ืนฟู โดยได้ระดมสรรพก าลังของทั้งบุคลากรส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ร่วมด าเนินการ แม้ว่าการด าเนินงานจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 
แต่เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบ และกระบวนการท างานอย่างยั่งยืน จึงได้ทบทวนวิธีการท างาน และ
ระบบบริหารจัดการ เพื่อเสนอให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น าไปพัฒนางานต่อไป 

การบริหารนโยบาย สืบเนื่องจากช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรควิด-19 หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่างบริหารงานในภาวะจ ากัด ทั้งการรับรู้ 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานในมิติต่าง ๆ ซึ่งในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว มีข้อมูลที่เข้ามามากมายซึ่งถูกถ่ายทอดจากส่วนกลาง 
ปัญหาส าคัญที่ตามมา คือ หน่วยงานไม่รับรู้ หรือรับทราบว่า จะต้อง
ด าเนินการตามข้อสั่ งการ นโยบาย หรือภารกิจจากส่วนใด และ
ด้วยสถานการณ์ในพ้ืนที่ด้วยที่สร้างข้อจ ากัด ดังนั้น ในการด าเนินงาน
ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างทีม บริหาร
นโยบาย และถ่ายทอดสู่หน่วยงาน ด้วยความเป็นเอกภาพ เพ่ือจะให้การ
ด าเนินงานนั้นเกิดความราบรื่น 

ระบบประสานส่งต่อ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  มีภารกิจในการคุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายด้านสวัสดิการสังคมทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงเสียชีวิต 
แต่ด้วยข้อจ ากัดและมาตรการที่ “ต่างฝ่ายต่างกลัว” น ามาซึ่งการหยุด
ให้บริการชั่วขณะ ส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นอย่างมาก และโดยเฉพาะ
รูปแบบบริการในสถานรองรับ กระทรวง พม. ยังขาดการเตรียมการเรื่อง
ที่ พักชั่วคราวส าหรับกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มวัย น ามาซึ่ งปัญหา 
“การปฏิเสธ” การรองรับ นั่นหมายความว่า ประชาชนผู้นั้นถูกท าให้เข้าไม่ถึง
สิทธิและสวัสดิการโดยรัฐบาลเอง อีกทั้ง ยังขาดการบูรณาการระหว่างกรม
เป็นรูปแบบการให้บริการที่ แยกส่วน ไม่สอดรับการสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
ควรมีการจัดหา Third Place ที่รองรับส ารอง เพ่ือเตรียมการรับมือกับภัย
ในอนาคต และควรจะมีบริการที่ตอบสนองความต้องการและปัญหาแบบ
เบ็ดเสร็จในที่เดียว 
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การแก้ปัญหาเชิงรับ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. รวมถึง 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยังคงติดกับ
ดักการท างานในรูปแบบเดิม นั่นคือ การรอ
ให้ปัญหาเกิดขึ้น แล้วจึงจะด าเนินการ
หาทางแก้ไข นั่นจะท าให้บุคลากรในสังกัด 
ต้ องวิ่ ง ตามปัญหาเหล่ านั้ น ไป เรื่ อย  ๆ 
ไม่สิ้นสุด ในขณะที่ ในพ้ืนที่หรือบริบทเอง 
มีทรัพยากร กลไก และเครื่องมือในการ
ป้องกันที่ เ อ้ือ ให้ เกิดการท างานเชิ งรุ ก 
ในพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2564 
กรมพัฒนาสั งคมและสวัสดิการ ได้น า
แนวคิด การพัฒนาชุมชน เข้ามามีส่วน
ส าคัญและเป็นหลักการเพ่ือจัดท านโยบาย
ส าคัญของกรมให้เกิดผล ซึ่งบทบาทหน้าที่
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเอง 
จ าเป็นต้องเป็นผู้ก ากับติดตาม (Regulator) 
ตลอดจน ผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา (Advisor) 
แก่หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม

ฐานข้อมูล ห ากจ ะกล่ า ว ถึ ง
ฐานข้อมูลที่ เ อ้ือต่อการท างาน ในส่วนของ
กระทรวง พม . ยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลผู้
ประสบปัญหาทางสังคม และกลุ่มเสี่ยง ในทุก
ช่วงวัยเข้าไว้ด้วยกัน น ามาซึ่งปัญหาการท างานที่
เรียกว่า “แยกส่วน” ซึ่งจะท าให้การท างานใน
พ้ืนที่ เกิดความซ้ าซ้อน และผู้ ใช้บริการรู้สึก
ถูกคุกคามได้ ในส่วนของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ แม้ว่าจะมีระบบฐานข้อมูล Social Match
แต่ก็ยังเป็นระบบข้อมูลที่ระบุเพียงรายบุคคล 
( Individual) ใ น ข ณ ะ ที่ ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง 
ในครัวเรือนหนึ่ง ๆ ประกอบไปด้วยคนหลายช่วงวัย
หลายตระกูล หลายที่มา ซึ่งหากมีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นได้ว่า ในบ้าน
หนึ่งหลังประกอบด้วยใครบ้าง จะมีส่วนช่วยให้
การท างานในพ้ืนที่สามารถบูรณาการบริการ 
ร่วมบริการ ในลักษณะของการ SharedService 
หรือประสานบริการได้
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ข้อเสนออ่ืน ๆ 

▪ ส่วนกลางมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานแก่ส่วนภูมิภาค

▪ ควรมีการสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือ 
รูปแบบการท างานที่ เป็นรูปธรรม 
และเป็นหลักเกณฑ์กลางในน ามาการ
ปฏิบัติงาน

▪ ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้ง
ศูนย์พักพิง อุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อม
รั บสถานการณ์ มี ส ถานที่ ร อ ง รั บ
อย่างเพียงพอ และได้มาตรฐาน

▪ ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะความช านาญด้านการ
ดูแลและป้องกัน โควิด -19 และ
ตระหนักในการป้องกันตามมาตรการ
อย่างเข้มงวด และมีทัศนคติเชิงบวก

▪ พัฒนากลไกระดับ พ้ืนที่ ส ามารถ
ปฏิบัติตามแนวทาง กระบวนการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรทุก
ภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม 
ในการสนับสนุนภารกิจในทุก ๆ ด้าน 
เช่น ด้านความรู้ ทรัพยากร บริจาค 
เป็นต้น 
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การเตรียมการ สถานการณ์ในอนาคต

ก่อนเกิด
จัดระบบการสื่อสารใน   
การจัดการภัย 
▪ ประชาสัมพันธ์สร้างความเขา้ใจร่วมกับ

หน่วยงานในจงัหวัดให้กบัประชาชน 
▪ ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเขา้ถงึ

บริการได้ทันท่วงที
▪ กระตุ้นให้ประชาชนและเจา้หน้าที่ ภาคี 

ตื่นตัวในสถานการณ์แพร่ระบาดและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

เตรียมความพร้อม
ส าหรับวัสดุ 
▪ อุปกรณ์ ตามมาตรการป้องกัน และเตรียม

ความพร้อมด้านสถานที่ ความพร้อมของ
หน่วยงานในการประสานงาน ส่งต่อ

ร
ะห
ว่า
ง
เก
ิด

✓ จัดท าฐานข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย                        
และภาคีเครือข่าย

✓ ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันอย่างเคร่งครดั

✓ ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เพื่อปรับการท างานได้ทันสถานการณ์

✓ ด้านผู้ใช้บริการ 
มีการคัดกรองผู้ใช้บริการ  
เฝ้าระวังอาการผิดปกติของผู้ใช้บริการ 

หลังเกิด

✓ ส ารวจเพ่ือวางแผนฟื้ นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

✓ กระตุ้นให้ประชาชนปรับตัวสู่วิถีชีวิตใหม่
เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด

✓ จัดระบบบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
และวางระบบควบคุมภายในการด าเนินงาน

✓ ถอดบทเรียนการเกิดสถานการณ์ 
เพื่อปรับปรุงวิธีการ และรูปแบบบริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
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มาตรการต่าง ๆ
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



นำยสุทธิ  จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

นำงสำวซำรำห์ บินเย๊ำะ รองอธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

นำยโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

นำยกันตพงศ์ รังษีสว่ำง รองอธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

นำงอุมำภรณ์ ผ่องจิตต์ นักสังคมสงเครำะห์เชี่ยวชำญ

นำยอุเทน ชนะกุล ผู้อ ำนวยกำรกองคุ้มครองสวัสดิภำพและเสรมิสรำ้งคุณภำพชีวิต

นำยพงษ์ศักดิ์  นำคศรจีันทร์ นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร

นำงสำวพรรณปพร ต่วนเจริญศร ี นักพัฒนำสังคมปฏิบัติกำร

นำงสำวธิดำรัตน์ สมใจ นักพัฒนำสังคมปฏิบัติกำร

คณะผู้จดัท า

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พิเศษ ดร. พิสิฐ โอ่งเจริญ 

นำงสำวนงลักษณ์ ยะสูงเนิน ผู้ปกครองนิคมสรำ้งตนเองพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ

นำยพงษ์ศักดิ์ นำคศรีจันทร์ นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร

นำงสำวฐำปนีย์ ศิริสมบูรณ์ นักพัฒนำสังคมช ำนำญกำร หัวหน้ำบ้ำนมิตรไมตรห้ีวยขวำง

คณะที่ปรึกษา

ผู้เรียบเรียง

ผู้ออกแบบและจัดรูปเล่ม

ขอขอบคณุ

สถำนคุ้มครองคนไรท้ีพ่ึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไรท้ีพ่ึ่ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิต

บ้ำนมิตรไมตร ีกรุงเทพมหำนคร 

เจ้ำหน้ำที่ที่เกีย่วข้องจำกส ำนกั/ กอง/ กลุ่ม สังกัดกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

ภำพประกอบจำกกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

ผู้สนับสนุนข้อมูล
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บันทึกไว้ในความทรงจ า
กับ กา รมีส่วน ร่วมด า เนินงา นใน วิกฤต COVID-19
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พัฒนา สังคมวิถีใหม่
ก้าวไกล ย่ังยืน




