การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเร่งด่วน
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ : ทีมปฏิบัติการ 3*
ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง**
การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเร่งด่วน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
เร่งด่วนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และปัญหาอุปสรรคใน
การดาเนินงาน ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 6 เขต ได้แก่ 1) เขตทวีวัฒนา 2) เขตบางแค 3) เขตบาง
ขุนเทียน 4) เขตบางซื่อ 5) เขตบางบอน และ 6) เขตหนองแขม และข้อเสนอแนะแนวทางการช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาทางสังคมเร่งด่วนในสภาวะวิกฤต ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยค้นคว้าจาก
เอกสารทางราชการ รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ประสบการณ์การ
ทางานของผู้จัดทารายงานในฐานะหัวหน้าทีมปฏิบัติการ 3 การรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมเร่งด่วนฯ นี้ เป็นการนาเสนอผลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเร่งด่วนในสถานการณ์แพร่
ระบาดของ COVID - 19 และปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน ในพื้นทีเ่ ขตกรุงเทพมหานคร 6 เขต
ดังกล่าว
การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเร่งด่วน ดาเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมเร่งด่วนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ มีผลการดาเนินงาน ดังนี้ 1. ขั้นเตรียมการ ดาเนินการดังนี้ 1) แต่งตั้งทีมปฏิบัติการ/ทีมงาน
รับผิดชอบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยทีมปฏิบัติการ 3 ได้
แต่งตั้งทีมปฏิบัติการและทีมงาน 4 ทีม ได้แก่ (1) ทีมปฏิบัติการสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยในพื้นที่ 6 ชุด
(2) ทีมบันทึกข้อมูล (3) ทีมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารหลักฐาน (4) ทีมสนับสนุน
ข้อมูล 2) จัดอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ทีมงาน 3) จัดประชุมทีมงานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ สร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้การลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กาลังใจ
และช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4) จัดทาแผนการลงพื้นที่ตามเขตพื้นที่ 5) ปรับปรุง
คาสาคัญ : การช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19)
* ผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่
** รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม
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ระบบงานบริการทางสังคมเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากร มีความสะดวกในการ
ดาเนินงาน ซึ่งจะส่งผลให้ผปู้ ระสบปัญหาทางสังคมได้รับความช่วยเหลือที่รวดเร็วและมากยิ่งขึ้น 6) สร้างกลุ่มไลน์
เพื่อการติดต่อและประสานงาน 2. ขั้นดาเนินงาน ดาเนินการดังนี้ 1) สารวจข้อมูล โดยวิธีการกรองข้อมูล
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นรายบุคคลที่มีความจนมาก ลาบากจริง แยกตามเขต แขวง จากระบบ Social
Match ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จานวน 310 ครอบครัว ส่งให้ อพม. เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้น 2) แสวงหา/ตรวจสอบข้อเท็จจริง อพม. นาข้อมูลลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น เช่น ปัญหา
ความเดือดร้อน การได้รับสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐบาล ซึง่ อพม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว พบว่า มี
ผู้จนมาก ลาบากจริง จานวน 412 ครอบครัว และส่งกลับให้ทีมปฏิบัติการ 3 เพื่อดาเนินการขั้นตอนต่อไป
3) พิจารณาและให้ความช่วยเหลือ โดยดาเนินการ ดังนี้ (1) นารายชื่อและข้อมูล ทั้ง 412 ครอบครัว ทาการ
ตรวจสอบความซ้าซ้อนการได้รับความช่วยเหลือในระบบงานบริการทางสังคม (2) จัดทาแผนการลงพื้นที่
ร่วมกับ อพม. เพื่อเยี่ยมบ้าน ให้กาลังใจ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ร่วมกับ อพม. (3) ลงพื้นที่ตามแผน
ที่กาหนด โดยดาเนินการ สอบข้อเท็จจริง และบันทึกข้อมูลลงแบบคาขอรับความช่วยเหลือ เก็บเอกสาร
หลักฐาน ประกอบด้วย สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน สาเนาบัญชีธนาคาร ประเมินและวินิจฉัย
และพิจารณาการช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึง่ มีผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบฯ จานวน 365 ครอบครัว พิจารณาเห็นควรให้การช่วยเหลือ
เป็นเงิน และให้จ่ายเงินในรูปแบบการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ซึง่
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมไม่ขัดข้องที่จะรับเงินในรูปแบบดังกล่าว 4) บันทึกข้อมูล พร้อมภาพประกอบการ
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเข้าสู่ระบบงานบริการทางสังคม
และตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลและ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้ว จัดส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานให้คณะทางาน
อนุมัติเบิกจ่ายดาเนินการ และเมื่อคณะทางานอนุมัตเิ บิกจ่ายเงินตามขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ จะ
นาข้อมูลการโอนเงินเข้าสู่ระบบงานบริการทางสังคม 5) ตรวจสอบการอนุมัตจิ ่ายเงินสงเคราะห์และการ
โอนเงิน 6) แจ้งผลการโอนเงินให้ อพม. ในพื้นที่รับทราบ เพื่อแจ้งแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อไป ทั้งนี้ มี
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการช่วยเหลือ จานวน 365 ครอบครัว แยกตามเขต ดังนี้ (1) เขตทวีวฒ
ั นา
33 ครอบครัว (2) เขตบางแค 66 ครอบครัว (3) เขตบางขุนเทียน 68 ครอบครัว (4) เขตบางซื่อ 109 ครอบครัว
(5) เขตบางบอน 33 ครอบครัว และ (6) เขตหนองแขม 56 ครอบครัว 3. ขั้นการติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการเบิกจ่าย โดยกาหนดให้มีการติดตามการช่วยเหลือทั้งรายวันและรายเดือนเพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19
กลไกการขับเคลื่อนงาน เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเร่งด่วนฯ มี 3 ส่วน
ได้แก่ 1. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทาหน้าทีเ่ ป็นผู้ชี้เป้าคนจนมาก
ลาบากจริง 2. ทีมปฏิบัติการ 3 (เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
เป็นทีมปฏิบัติการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กาลังใจ สอบข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาให้การ
ช่วยเหลือ และ 3. ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ภาคธุรกิจ เอกชน สนับสนุนสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค สาหรับ
นาไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเบื้องต้นเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
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การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเร่งด่วนฯ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 เขต มี
ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญ ดังนี้ 1) ระยะเวลาการเยี่ยมบ้าน ไม่สามารถดาเนินการลงพื้นที่ได้ตามแผนที่
กาหนด เนื่องจากผู้ประสบปัญหาทางสังคม หรือ อพม. หรือทีมปฏิบัติการ 3 มีภารกิจเร่งด่วนในวันที่
กาหนดตามแผน ส่งผลให้ดาเนินการไม่สาเร็จตามแผนที่กาหนด 2) พาหนะ (รถยนต์) ในการลงพื้นที่ของ
ทีมปฏิบัติการ 3 มีจากัด ทั้งที่ได้มีการวางแผนการลงพื้นที่เพื่อใช้พาหนะร่วมกันอย่างชัดเจนแล้ว แต่
เนื่องจากทีมปฏิบัติการฯ บางชุดไม่สามารถดาเนินงานตามแผนที่กาหนด จึงกระทบกับทีมปฏิบัติการชุดอื่น
ทาให้ต้องปรับแผน ขยายวันในการลงพื้นที่ 3. การลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน อาจทาให้คนในชุมชนไม่ทราบ
และไม่เข้าใจการดาเนินงาน ทาให้การเยี่ยมบ้านในชุมชนใช้เวลาค่อนข้างมาก เนื่องจากต้องชี้แจงทาความ
เข้าใจกับประชาชน ทั้งนี้ ผู้จัดทารายงานมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมใน
สภาวะวิกฤตหรือเร่งด่วนต่อไป ดังนี้ 1) ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบการขับเคลื่อน
มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเร่งด่วน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และควรประสานผู้นาชุมชน ชี้แจงภารกิจ วัตถุประสงค์ การพิจารณา
ช่วยเหลือ 2) การกาหนดแผนการลงพื้นที่ควรจัดทาแบบมีส่วนร่วมของผู้ประสบปัญหาทางสังคม อพม.
และทีมปฏิบัติกรฯ เพื่อให้ได้แผนที่ชัดเจน และก่อนลงพื้นที่ควรมีการประสานผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ล่วงหน้า 3) ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านต่าง ๆ ให้ อพม. ซึง่ เป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมในพื้นที่ ให้สามารถให้คาแนะนา ตอบคาถาม ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 4) อพม.
ควรสอบถามข้อมูลให้ชัดเจนในการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม ญาติ คนในครอบครัว และที่อยู่ (ระบุ ตรอก ซอย) รวมทั้ง ระบุจุดสังเกตที่สาคัญ หรือพิกัดที่พัก
อาศัย เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า 5) ควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการดูแลผู้
ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ของตนเอง 6) ควรจัดทามาตรการการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
เร่งด่วนในสภาวะวิกฤต และประกาศเป็นแนวปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เมื่อเกิด
สภาวะวิกฤตสามารถปฏิบัติตามมาตรการได้ทันที ซึ่งจะทาให้ลดเวลาในการสอนงาน เสริมสร้างความมั่นใจใน
การทางาน ทาให้การปฏิบัติงานเป็นแบบมืออาชีพ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวควรมีการทบทวน ปรับปรุง ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน มี
ความถูกต้อง และเหมาะสม 7) ควรมีระบบการติดตามผลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมอย่างเป็น
ระบบ เพื่อพัฒนาผู้ประสบปัญหาทางสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

