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บทสรปุผูบ้รหิาร 

 โลกในยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้า เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับสูง เกิดกระแส    
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจาก
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและการเมืองโลก ด้วยสภาวการณ์
ข้างต้น ได้ส่งผลกระทบถึงสภาพปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส   
ที่จําเป็นต้องได้รับบริการสวัสดิการสังคมที่ยังไม่ครอบคลุมและไม่มีความหลากหลาย เนื่องจากข้อจํากัด
ด้านงบประมาณจากภาครัฐ  
  กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ                  
ประชาชนกรุงเทพมหานคร ได้กําหนดนโยบายที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การเป็น “มหานครสําหรับทุกคน” 
ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น ระบบฐานข้อมูลถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เกิดการกําหนด
นโยบายและแนวทางดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
ปัจจุบันได้มีความพยายามนําเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูล เพื่อให้ข้อมูล
ของหน่วยงานมีความถูกต้อง แม่นยํา ทันสมัย และสะดวกต่อการเรียกใช้งานมากที่สุด ช่วยให้หน่วยงาน
สามารถกําหนดแนวนโยบายและทิศทางการพัฒนาในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
  สํานักพัฒนาสังคม โดยสํานักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม มีภารกิจสําคัญ
ประการหนึ่ง คือ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้น
การจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ ในรูปแบบการสงเคราะห์เฉพาะหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล ค่าครองชีพ-
ประจําวันคนพิการ เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ โดยประสานงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ-
สังคม สํานักงานเขต 50 เขต  
  จากภารกิจงานดังกล่าวข้างต้น “การจัดทําฐานข้อมูลผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้า
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์” ถือเป็นการสร้างระบบประสานงานและจัดเก็บข้อมูลผู้รับการสงเคราะห์เฉพาะหน้า
ระหว่างหน่วยงานในลักษณะฐานข้อมูลกลาง ไม่จํากัดเฉพาะการบันทึกข้อมูลเฉพาะหน่วยงานของตนเอง 
ทําให้สามารถสืบค้นและตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นการสร้างระบบติดตามผลการดําเนินงาน
ด้านการสงเคราะห์เฉพาะหน้าของหน่วยงานอีกทางหนึ่งด้วย ประโยชน์ของการจัดทําฐานข้อมูลที่เป็น
ระบบ จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ ให้สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของผู้ขอรับ                    
การสงเคราะห์เฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลที่จําเป็นต้อง
ใช้ในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของผู้บริหารจะสามารถทําการรวบรวม ค้นหาและเรียกใช้ได้ทันที 
ส่งผลให้การวิเคราะห์เพื่อจัดทํานโยบายในการกําหนดแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้าในระยะยาวสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งในอนาคตอาจมีการขยายผล โดยสร้างระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลไปยังหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักการแพทย์ สํานักอนามัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ฯลฯ เพื่อสร้างเครือข่ายการทํางานให้สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของ ผู้ขอรับการสงเคราะห์
เฉพาะหน้าได้อย่างครบวงจร 



๑. ชื่อเรื่อง  การจัดทําฐานข้อมูลผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

๒. หลกัการและเหตผุล  
 สังคมโลกยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงเป็นการปฏิวัติ 

เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
และการเมืองโลก มีผลทําให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยง
ระหว่างกันมากขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารในลักษณะที่ไร้พรมแดน 
ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมด้วยการครอบโลกทางวัฒนธรรม อันเนื่องมาจากระบบสื่อสาร             
ไร้พรมแดนได้ก่อให้เกิดกระแสวัฒนธรรมโลก (Neo-Westernization) การครอบงําทางด้านความคิด 
การมองโลก การแต่งกาย การบริโภคนิยมแพร่หลายเข้าครอบคลุมเหนือวัฒนธรรมของประชาคมทั่วโลก 
ผลที่ตามมาคือ เกิดระบบผูกขาดไร้พรมแดน เป็นสังคมโลกไร้พรมแดน หมายถึง หากมีสิ่งใดมากระทบ
ประเทศหนึ่งก็ย่อมกระทบไปถึงประเทศอื่น ๆ ด้วย อีกทั้งยังเกิดการแสวงหากําไรแบบใหม่ที่ไปกระจุก
ตัวอยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจนก่อให้เกิดการขยายตัวของทุนอย่างรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี-
คมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ด้วยสภาวการณ์ข้างต้น ได้ส่งผลกระทบถึงสภาพปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน การแปรปลี่ยน
เป็นสังคมบริโภคนิยมตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้วิถีชีวิตของผู้คน
ในสังคมส่วนใหญ่ เต็มไปด้วยภาวะของการแข่งขันที่นับวันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้น
ในเรื่องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก ทําให้กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสที่จําเป็นต้องได้รับ
บริการสวัสดิการสังคมที่ยังไม่ครอบคลุมและไม่มีความหลากหลาย เนื่องจากข้อจํากัดด้านงบประมาณ
จากภาครัฐ ประกอบกับสังคมไทยในอนาคตมีแนวโน้มในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การขาดประชากร
วัยแรงงาน เนื่องจากประชากรอายุตํ่ากว่า 15 ปี มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประชากรวัยแรงงาน
จากต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนจะหลั่งไหลเข้ามาทํางานในกรุงเทพมหานคร                   
เป็นจํานวนมากอันเนื่องมาจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  
  กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจสําคัญในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
ของประชาชนกรุงเทพมหานคร ได้กําหนดนโยบายและมาตรการที่สําคัญในการดําเนินงานดังกล่าว                  
ดังจะเห็นได้จาก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89 
บัญญัติให้กรุงเทพมหานครมีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร และพระราชบัญญัติ-
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 18 
กําหนดให้กรุงเทพมหานครมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งภารกิจประการหนึ่ง คือ การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการกําหนดแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี                     
(พ.ศ. 2556-2575) ได้ระบุเป้าหมายหนึ่งที่เชื่อมโยงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร คือ 
การพัฒนาเมืองให้เป็น “มหานครสําหรับทุกคน” อันหมายถึง ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จะต้อง 
ได้รับสวัสดิการสังคม สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และสามารถอยู่ได้ด้วยศักด์ิศรี 



ความเป็นมนุษย์ ทําให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งโอกาสของทุกคน ด้วยการสนับสนุนให้ประชาชน 
ทุกคนดํารงชีวิตตามความต้องการที่เหมาะสม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถและความสนใจ
ทางด้านดนตรีและการกีฬาของคนรุ่นใหม่ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถเข้าถึงสวัสดิการ 
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกได้อย่างทั่วถึงผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและผู้ที่อยู่ในภาค
เศรษฐกิจนอกระบบมีโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงรวมทั้งได้รับสวัสดิการจากการ
ทํางานพัฒนาฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ระยะเวลา 5-10 ปีข้างหน้า กรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองที่เปิดกว้างสําหรับคนทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย 
ทุกชาติพันธ์ุ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุในการเข้ามาใช้ชีวิต ศึกษาเรียนรู้ และแสวงโอกาสที่ดี
ทางเศรษฐกิจ โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่เป็นบริการสาธารณะรองรับ และคงไว้ซึ่งสิทธิความ
เท่าเทียมในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน โอกาส และสวัสดิการต่างๆ ของรัฐ 
  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบรรลุเป้าหมายในการเป็น “มหานครสําหรับทุกคน” 
ในอนาคตนั้น ระบบฐานข้อมูลถือเป็นเรื่องสําคัญที่จะช่วยให้เกิดการกําหนดนโยบายและแนวทางดําเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม สังคมปัจจุบันถือเป็นสังคมสารสนเทศ ข้อมูลถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าของทุกหน่วยงาน
ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ หน่วยงานที่สามารถจัดการข้อมูลได้ดีกว่าย่อมได้เปรียบกว่าในทุกด้าน ดังนั้น 
จึงได้มีความพยายามนําเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยใน การจัดการข้อมูล โดยมีจุดประสงค์
เพื่อให้ข้อมูลของหน่วยงานมีความถูกต้อง แม่นยํา ทันสมัย และสะดวกต่อการเรียกใช้งานมากที่สุด                 
ซึ่งหากพิจารณาถึงการจัดการข้อมูล จะหมายถึง การจัดเก็บข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อนํามาใช้งาน ดังนั้น ในหน่วยงานราชการหลายแห่งจึงได้มีการปรับระบบการทํางาน โดยการ
นําระบบคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทและช่วยปฏิบัติงานในหน่วยงานอย่างแพร่หลาย มีการเขียนโปรแกรม
เพื่อสนับสนุนการทํางาน สิ่งสําคัญในการปฏิบัติงาน คือ ความพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรใน
หน่วยงานจากที่เคยปฏิบัติงานด้วยระบบเอกสารมาเป็นการทํางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการ
บริหารจัดการองค์กรตลอดจนข้อมูลข่าวสาร ก็นับว่ามีความจําเป็นในทุกขั้นตอนของการบริหาร ต้ังแต่
การวางแผน การดําเนินงาน การควบคุมกํากับ และการประเมินผล ข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง มีการเก็บ
สะสมไว้อย่างเป็นระบบ จะช่วยให้หน่วยงานสามารถกําหนดแนวนโยบายและทิศทางการพัฒนาใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายองค์กรในประเทศที่พัฒนาแล้วได้นําเอาเทคโนโลยีไปช่วยในการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานในหลายๆ ด้าน เช่น ระบบการบันทึกประวัติการติดต่อและ
ให้บริการ (Case Management System) โดยจะจัดเก็บข้อมูลของผู้รับบริการที่มาติดต่อใช้บริการ                
แต่ละครั้ง เพื่อนําไปวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทํางานที่เกิดปัญหาต่อไป มีการสร้างสังคม                    
ในลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) กล่าวคือ องค์กรที่มีการใช้เทคโนโลยี                  
เข้าไปช่วยในการทํางาน ย่อมสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง และบุคลากร               
ในองค์กรเองก็จะเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
   สํานักพัฒนาสังคม โดยสํานักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม มีภารกิจสําคัญ
ประการหนึ่ง คือ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้น
การจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ ในรูปแบบการสงเคราะห์เฉพาะหน้าเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ได้แก่ ทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล 
ค่าครองชีพประจําวันคนพิการ เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ โดยการประสานงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชน-

 



และสวัสดิการสังคม สํานักงานเขต 50 เขต ในการค้นหาผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่อาศัยอยู่ใน  
พ้ืนที่เขตและดําเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติตรงตามระเบียบกรุงเทพมหานคร-
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 จากภารกิจงานดังกล่าวข้างต้น
พบว่า ได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบตรวจสอบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากปัจจุบันขั้นตอน             
การจัดทําระบบบันทึกประวัติการขอรับความช่วยเหลือของสํานักงานเขตและสํานักพัฒนาสังคมยังเป็น
การจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบเอกสาร และแยกเก็บเป็นรายปีงบประมาณ เอกสารข้อมูลของผู้ขอรับ-                     
การสงเคราะห์มีลักษณะการจัดเก็บเฉพาะหน่วยงานของตนเอง ทําให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น        
การขอรับความช่วยเหลือซ้ํารายในปีงบประมาณเดียวกัน เนื่องจากผู้ประสบปัญหาที่เคยได้รับเงินสงเคราะห์
เฉพาะหน้าตามระเบียบฯ ในปีงบประมาณนั้นๆ ได้ย้ายที่อยู่ไปเขตอื่นและได้ย่ืนเรื่องของรับความช่วยเหลือ
ในเขตที่ตนเองย้ายที่อยู่ใหม่ และผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ นักพัฒนาสังคม ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้การสงเคราะห์
เฉพาะหน้า (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครด้านพัฒนาสังคม) ได้ส่งเอกสารการขอรับ
ความช่วยเหลือมายังสํานักพัฒนาสังคม โดยใช้เกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติตามระเบียบฯ แต่ไม่มีข้อมูลตรวจสอบ
ประวัติการขอรับการสงเคราะห์ย้อนหลัง ประกอบกับระบบการดําเนินงานของสํานักพัฒนาสังคมในเรื่อง
การให้ความช่วยเหลือผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้า จะมอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ในแต่ละกลุ่มงาน 
ได้แก่ กลุ่มงานจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัว กลุ่มงานสงเคราะห์และพิทักษ์เด็ก และกลุ่มงาน-
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ดําเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการด้านสังคมสงเคราะห์ ซึ่งการ
รวบรวมเอกสาร การบันทึกประวัติ จะดําเนินการเฉพาะพื้นที่เขตที่อยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้น ไม่มี
ระบบฐานข้อมูลกลางที่บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อประสานข้อมูลการสงเคราะห์ทั้งในหน่วยงาน
และระหว่างหน่วยงาน ดังนั้น เมื่อตรวจสอบจากเอกสารพบว่าผู้ขอรับการสงเคราะห์เคยได้รับเงิน
สนับสนุนแล้วจากเขตอื่น จึงต้องดําเนินการส่งเอกสารการขอรับความช่วยเหลือคืนสํานักงานเขตเพื่อ
แจ้งให้ผู้ขอรับการสงเคราะห์ทราบ ส่งผลกระทบต่อผู้ขอรับการสงเคราะห์ที่คาดหวังว่าจะได้รับเงิน
สนับสนุน ปัญหาที่พบอีกประการหนึ่ง คือ ระยะเวลาการได้รับเงินสงเคราะห์ที่ล่าช้า อันเป็นผลมาจาก
ขั้นตอนการทํางานของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ได้กําหนดแผนการทํางานในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน การขาดข้อมูล
ในการแจ้งกับผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที ว่ากระบวนการให้การสงเคราะห์อยู่ใน
ขั้นตอนใด จะสามารถได้รับเงินสงเคราะห์เมื่อใด ทําให้ผู้ขอรับการสงเคราะห์ไม่ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างเร่งด่วน เป็นต้น 
  จากประเด็นข้างต้น จะเห็นได้ว่าระบบการประสานงานและจัดเก็บข้อมูลผู้รับการสงเคราะห์
เฉพาะหน้าในระหว่างหน่วยงานถือเป็นเรื่องสําคัญ การจัดทําระบบบันทึกข้อมูลผู้ขอรับการสงเคราะห์
เฉพาะหน้าของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของสํานักงานเขต 50 เขต และสํานักพัฒนาสังคมนั้น 
จําเป็นต้องมีการบูรณาการจัดระบบบันทึกในภาพรวมในลักษณะฐานข้อมูลกลาง ไม่จํากัดเฉพาะการบันทึก
ข้อมูลเฉพาะหน่วยงานของตนเอง สามารถสืบค้นและตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังเป็น               
การสร้างระบบติดตามผลการดําเนินงานด้านการสงเคราะห์เฉพาะหน้าของหน่วยงานอีกทางหนึ่งด้วย 
ประโยชน์ของการจัดทําฐานข้อมูลที่เป็นระบบจะทําให้เห็นจํานวนผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้า               
ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายของกรุงเทพมหานครที่จําเป็นต้องได้รับบริการสวัสดิการสังคมในภาพใหญ่ 
ข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่ในรูปแบบ digital ที่สามารถ      
ทําการรวบรวม ค้นหาและเรียกใช้ได้ทันที ส่งผลให้การวิเคราะห์เพื่อจัดทํานโยบายในการกําหนด
แนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้า              

   



ในระยะยาวสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดทําฐานข้อมูลผู้ขอรับการสงเคราะห์
เฉพาะหน้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนางานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ                 
ผู้ประสบปัญหาที่เป็นประชาชนกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพื่อจัดทําฐานข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลของผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้าของ
กรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ สามารถเช่ือมโยงข้อมูลการให้การสงเคราะห์ระหว่างสํานักพัฒนาสังคม
และสํานักงานเขต 50 เขตได้  
  3.2 เพื่อสร้างระบบติดตามผลการดําเนินงานด้านการสงเคราะห์เฉพาะหน้า ของสํานัก-
พัฒนาสังคมและสํานักงานเขต 50 เขต 
      3.3 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ ลดระยะเวลาการดําเนินงาน ให้สามารถ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ 
  3.4 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ลักษณะสภาพปัญหาและวางแผนให้ความช่วยเหลือ             
แก่ผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้าตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ในระยะยาว 

๔. เป้าหมาย 
  4.1 จัดทําโปรแกรมสําเร็จรูปฐานข้อมูลผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้าของกรุงเทพ-     
มหานคร จํานวน 1 โปรแกรม 
  4.2 จัดอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปฐานข้อมูลผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้า
สําหรับผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 1 ครั้ง (ระยะเวลา 3 วัน) 
  4.3 จัดทําคู่มือการดําเนินงานและการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสงเคราะห์เฉพาะหน้า  
  4.4 ลดระยะเวลาการดําเนินงานในส่วนของกระบวนการด้านการสงเคราะห์จาก
ระยะเวลา 2 เดือน เหลือระยะเวลา 1 เดือน 

๕. ปัจจัยความสําเร็จ 
  การจัดทําฐานข้อมูลผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์จะส่งผล
ให้เกิดความสําเร็จในงานได้นั้น ต้องมีการกําหนดเป็นนโยบายการดําเนินงานของผู้บริหารที่ชัดเจน โดย
กําหนดปัจจัยความสําเร็จออกเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัยที่มาจากภายในสํานักพัฒนาสังคม 
และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยที่มาจากภายนอกสํานักพัฒนาสังคม โดยใช้ SWOT Analysis เป็นหลัก
ในการวิเคราะห์ ดังนี้  
  5.1 ปัจจัยภายใน  
        5.1.1 จุดแข็ง (Strength)  
        1. มีนโยบายที่เอื้อต่อการดําเนินงาน การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
องค์กรด้าน ICT ของสํานักพัฒนาสังคมที่มีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได้ ซึ่งสํานักพัฒนาสังคม
ได้มีการจัดทํา “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักพัฒนาสังคม พ.ศ. ๒๕๕๗ -๒๕๖๐” 
ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
             

  



           1) วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักพัฒนาสังคม 
คือ “สํานักพัฒนาสังคมเป็นศูนย์ข้อมูลช้ันนําด้านการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง ทันสมัย สร้างช่องทางการ
บริการประชาชนทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ก้าวสู่มหานครอิเล็กทรอนิกส์”  
            2) พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักพัฒนาสังคม  ได้แก่  
                - เป็นศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคม  
                - ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชน
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร  
               - มีระบบสารสนเทศสําหรับสนับสนุนและส่งเสริมการทํางานด้านพัฒนาสังคม
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
                    - พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความ
เป็นเลิศทางด้านการให้บริการสังคมโดยตระหนักถึงความเสมอภาคและเคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  
               - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ปฏิบัติงาน  
         2. ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และผลักดันให้เกิด
การนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
         3. การมีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ-
และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ส่งผลให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องทุกปี 
         4. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจและทักษะขั้นพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
         5. มีจํานวนกลุ่มเป้าหมายผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้าที่ชัดเจน 
         6. ระบบการติดต่อประสานงานระหว่างสํานักพัฒนาสังคมและสํานักงานเขตที่มี
ประสิทธิภาพ 
         5.1.2 จุดอ่อน (Weakness) 
         1. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกและจัดเก็บข้อมูล และไม่
ต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานที่เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลด้วยเอกสาร  
         2. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ไม่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  
  5.2 ปัจจัยภายนอก  
        5.2.1 โอกาส (Opportunity) 
        1. กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการออกแบบระบบ และจัดทํา
ฐานข้อมูลของหน่วยงานโดยตรง 
        2. การมีฐานข้อมูลผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้าที่เป็นระบบ อาจทําให้ได้รับ
การผลักดันเป็นนโยบายด้านสังคมจากรัฐบาล หรือได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรภาคเอกชน              
ที่มีนโยบายในเรื่องการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) 
ทําให้เกิดความร่วมมือของเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนในดําเนินงานด้านสวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานคร 
       5.2.3 ภัยคุกคาม (Threat) 
       - ข้อขัดข้องในการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ติดขัด ไม่ต่อเนื่อง อันมีสาเหตุมาจาก                 
อายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า ไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

   



  ปัจจัยความสําเร็จนอกเหนือจากการใช้ SWOT Analysis เป็นหลักในการวิเคราะห์แล้ว 
ยังมีแนวคิดทฤษฎีที่ช่วยสนับสนุนการดําเนินงาน 2 แนวคิด ได้แก่ 
  1. แนวคดิการจัดการภาครฐัแนวใหม ่(New Public Management) 
            ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช : สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม 
ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ดังนี้ 
  “ในโลกยุค “สังคมแห่งความรู้, ยุคโลกาภิวัตน์, และยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” หน่วยบริการ
สาธารณะ หรือที่เรียกว่าหน่วยราชการจะต้องปรับตัว เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ และเปลี่ยนวิธีทํางานใหม่ 
มิฉะนั้นสังคมไทยก็จะไม่สามารถแข่งขันได้ในสังคมโลก” 
  การบริหารราชการแนวใหม่หรือการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นแนวคิดพ้ืนฐาน
ของการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ขององค์กรภาครัฐ โดยมีแนวทาง
ในการบริหารจัดการ 7 ประการ ประกอบด้วย 
  1.1 การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน  
  1.2 การคํานึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก    
  1.3 รัฐพึงทําบทบาทเฉพาะที่รัฐทําได้ดีเท่านั้น  
  1.4 การลดการควบคุมจากสว่นกลาง เพิ่มความอิสระแก่หน่วยงาน  
  1.5 ระบบการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
  1.6 การมีระบบสนับสนุนทางด้านบุคลากรและเทคโนโลย ี 
  1.7 เน้นการแข่งขันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชน  
  2. แนวคดิการประสานงาน (Co-ordination) 
  สมิต สัชฌุกร ได้นําเสนอบทความ เรื่อง ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการประสานงาน ดังนี้ 
   “ในทางราชการได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ว่า การประสานงาน หมายถึง การจัด
ระเบียบวิธีการทํางานเพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ําหนึ่งใจเดียว ไม่ทําให้
งานซ้อนกัน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ํากัน ทั้งนี้ เพื่อให้งานดําเนินไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และนโยบายขององค์การนั้นอย่างสมานฉันท์ และมีประสิทธิภาพ" 

 ส่วนทางธุรกิจนิยมที่จะให้ความหมายว่า การประสานงาน หมายถึง " การติดต่อสื่อสาร           
ให้เกิดความคิดความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะต้อง
กระทําให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมานฉันท์เพื่อให้งานดําเนินไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดการทํางานซ้ําซ้อน 
ขัดแย้งหรือเหลื่อมล้ํากัน" 
   องค์ประกอบของการประสานงาน  มีองค์ประกอบที่สําคัญ ได้ดังนี้ 
  2.1 ความร่วมมือ หมายถึง จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการทํางานร่วมกันของทุกฝ่าย 
โดยอาศัยความเข้าใจ หรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมกําลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดม
ทรัพยากรมาสนับสนุนงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจที่จะทํางานร่วมกัน 
  2.2 จังหวะเวลา หมายถึง จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของแต่ละคน ตามกําหนดเวลาที่ตกลงกันให้ตรงเวลา 
     2.3 ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดี ไม่ทํางานซ้อนกัน 
           2.4 ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันอย่างรวดเร็ว และราบรื่น 

   



           2.5 ผู้ประสานงาน จะต้องสามารถดึงทุกฝ่ายเข้าร่วมทํางาน เพื่อตรงไปสุ่จุดหมาย
เดียวกัน ตามท่ีกําหนดเป็นวัตถุประสงค์ของงาน 

๖. ภารกิจทีด่าํเนนิการ 
รายงานการศึกษาฉบับนี้ เป็นการจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับผู้ปฏิบัติงาน              

ด้านการสงเคราะห์เฉพาะหน้า ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ สังกัด สํานักพัฒนาสังคม และนักพัฒนาสังคม
หรือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้การสงเคราะห์เฉพาะหน้า สังกัด ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
สํานักงานเขต 50 เขต กําหนดวิธีการดําเนินงานเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
             6.1 ระยะจัดทําฐานข้อมูลในรูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูปและจัดทําคู่มือการดําเนินงาน
และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสงเคราะห์เฉพาะหน้า มีรายละเอียดขั้นตอน
ของการดําเนินงาน ดังนี้ 
        6.1.1 กําหนดกลไกขับเคลื่อนงาน โดยการแต่งต้ัง “คณะทํางานกําหนดแนวทาง
จัดทําฐานข้อมูลผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์” ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ- 
สํานักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม (ประธานคณะทํางาน) หัวหน้ากลุ่มงานจัดสวัสดิการและ
การสงเคราะห์ครอบครัว หัวหน้ากลุ่มงานสงเคราะห์และพิทักษ์เด็ก หัวหน้ากลุ่มงานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
ผู้แทนหน่วยงานของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูป ผู้แทน
กลุ่มงานสารสนเทศ กองนโยบายและแผนงาน สํานักพัฒนาสังคม นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานจัดสวัสดิการ-
และการสงเคราะห์ครอบครัว นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานสงเคราะห์และพิทักษ์เด็ก นักสังคมสงเคราะห์ 
กลุ่มงานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ โดยมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํากรอบแนวทางและขั้นตอนการจัดทําฐานข้อมูล
ผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้า ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดทําฐานข้อมูลผู้ขอรับการ
สงเคราะห์เฉพาะหน้าบรรลุวัตถุประสงค์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
                       6.1.2 ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อดําเนินการจัดทํา “แบบสํารวจข้อมูลความเห็น
เกี่ยวกับการจัดทําฐานข้อมูลผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์” ไปยังสํานักงานเขต                
50 เขต เพื่อทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเบื้องต้น  
             6.1.3 คณะทํางานฯ รวบรวมและจัดทําสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบสาํรวจฯ นํามา
เป็นข้อเสนอแนวทางในการจัดทําโครงการ 
                  6.1.4 คณะทํางานฯ เสนอมติที่ประชุมให้ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคมทราบ 
และดําเนินการจัดทําโครงการเสนอผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคมให้ความเห็นชอบในหลักการ  
             6.1.5 ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม นําเสนอเป็นวาระเพื่อทราบ ในการประชุม
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 เขต (แนวดิ่ง)  
                  6.1.6 คณะทํางานฯ ดําเนินการจัดทําโครงการเสนอผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม
อนุมัติโครงการ 
        6.1.7 คณะทํางานฯ เสนอผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคมแต่งต้ัง “คณะกรรมการ-
จัดทําฐานข้อมูลผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์” ประกอบด้วย รองผู้อํานวยการ-
สํานักพัฒนาสังคม สั่งราชการสํานักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม (ประธานคณะกรรมการ) 
ผู้อํานวยการสํานักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
(6 กลุ่มเขตๆ ละ 2 คน) หัวหน้ากลุ่มงานจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัว หัวหน้ากลุ่มงาน

   



สงเคราะห์และพิทักษ์เด็ก หัวหน้ากลุ่มงานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้แทนหน่วยงานของสํานักยุทธศาสตร์
และประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูป ผู้แทนกลุ่มงานสารสนเทศ กองนโยบาย-
และแผนงาน สํานักพัฒนาสังคม นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัว  
นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานสงเคราะห์และพิทักษ์เด็ก นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  
โดยมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดรูปแบบฐานข้อมูลผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้า กําหนดรูปแบบ
คู่มือการดําเนินงานและการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสงเคราะห์เฉพาะหน้า 
และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของโปรแกรมก่อนใช้งานจริง 
        6.1.8 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อออกแบบและกําหนดรูปแบบในการจัดทํา
ข้อมูลที่ต้องการลงระบบ ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้า ประเภทการขอรับ
ความช่วยเหลือ สภาพปัญหา ฯลฯ 

      6.1.9 คณะทํางานฯ ดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ  
      6.1.10 คณะทํางานฯ ประสานหน่วยงานของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่

เกี่ยวข้องกับการจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูป และจัดทําระบบเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสํานักและสํานักงานเขต 
      6.1.11 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของโปรแกรมและ

ทดลองใช้งาน 
        6.1.12 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดรูปแบบการจัดทําคู่มือการดําเนินงาน
และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปฯ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทนํา คํานิยาม ขั้นตอนการดําเนินงาน 
วิธีการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หน่วยงานรับผิดชอบ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

      6.1.13 คณะทํางานฯ ดําเนินการจัดทําคู่มือฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ  
6.2 ระยะการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน โดยการจัดอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปฐานข้อมูล- 

ผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้าสําหรับผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ 
สังกัด สํานักพัฒนาสังคม และนักพัฒนาสังคมหรือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้การสงเคราะห์เฉพาะหน้า 
สังกัด ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขต 50 เขต กําหนดจัดอบรมแบบไป-กลับ จํานวน 
1 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน โดยกําหนดหัวข้อการอบรม ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูป 
และการบันทึกข้อมูลผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้าด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ฯลฯ โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

        6.2.1 คณะกรรมการฯ และคณะทํางานฯ ดําเนินการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงาน  
       6.2.2 คณะกรรมการฯ จัดทําสรุปรายงานผลการจัดอบรมฯ เสนอผู้อํานวยการ-

สํานักพัฒนาสังคมทราบ 
  6.3 ระยะการใช้โปรแกรมในการปฏิบัติงาน   
  เนื่องจากภารกิจดังกล่าว เป็นภารกิจที่ต้องมีการสั่งการในระดับนโยบาย ดังนั้น
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคมจะต้องนําเสนอเป็นวาระเพื่อทราบและมอบเป็นนโยบายในการประชุม
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 เขต (แนวดิ่ง) ซึ่งคณะทํางานฯ 
จะทําหน้าที่ประสานสํานักงานเขต 50 เขตเพื่อรับทราบนโยบายผู้บริหาร และดําเนินการปฏิบัติงานจริง 
  การบันทึกข้อมูลผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้าลงระบบคอมพิวเตอร์ เป็นภารกิจ            
ที่ช่วยเสริมการดําเนินงานตามขั้นตอนปกติในการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนของ

   



สํานักงานเขตและสํานักพัฒนาสังคม อธิบายรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานตามกระบวนการที่สร้าง
ขึ้นใหม่ ได้ดังนี้ 
                  6.3.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของสํานักงานเขต ดําเนินการ ดังนี้ 
  1) ลงพื้นที่ค้นหาผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่เขต หรือผู้ประสบปัญหาเข้ามาติดต่อ
ขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเอง 
  2) ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ได้แก่ สําเนาบัตรประจําตัว-
ประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน (ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานคร) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  3) จัดทําข้อมูลเอกสารพร้อมแนบหลักฐานส่งมายังสํานักพัฒนาสังคมดําเนินการตั้งเบิก
เงินสงเคราะห์เฉพาะหน้า 
  4) บันทึกข้อมูลลงระบบโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งนักพัฒนาสังคมหรือผู้ปฏิบัติงานที่ผ่าน
การอบรมจะได้รับ Username และ Password ในการเข้าระบบ กําหนดการบันทึกข้อมูล เป็น 2 ส่วน 
ดังนี้ 
     - การบันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ช่ือ-สกุล อายุ อาชีพ สถานภาพ ประวัติครอบครัว
สภาพปัญหา การขอรับการสงเคราะห์ (ทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองในการ-
รักษาพยาบาล ค่าครองชีพประจําวันคนพิการ เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ) 
                        - การบันทึกข้อมูลการดําเนินงาน ได้แก่ วันที่ลงพื้นที่ค้นหาผู้ประสบปัญหา วันที่
ตรวจสอบเอกสาร วันที่ส่งเอกสารมายังสํานักพัฒนาสังคมเพื่อดําเนินการตั้งเบิก วันที่ได้รับหนังสือจาก
สํานักพัฒนาสังคมแจ้งสํานักงานเขตรับเงินสงเคราะห์ วันที่เจ้าหน้าที่สํานักงานเขตเข้ามารับเงินสงเคราะห์ 
วันที่ผู้ขอรับการสงเคราะห์ได้รับเงิน วันที่จัดส่งใบสําคัญรับเงินมายังสํานักพัฒนาสังคม 
  5) นักพัฒนาสังคมหรือผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าระบบเพื่อติดตามตรวจสอบความคืบหน้า
การดําเนินงานของสํานักพัฒนาสังคม 
  6.3.2 สํานักพัฒนาสังคม ดําเนินการ ดังนี้ 
  1) นักสังคมสงเคราะห์ที่ผ่านการอบรมจะได้รับ Username และ Password ในการ
เข้าระบบ จะต้องตรวจสอบข้อมูลในระบบทุกสัปดาห์เพื่อทราบความคืบหน้าการดําเนินงานของเขตที่อยู่
ในความรับผิดชอบว่าขณะนี้กระบวนการส่งเอกสารเพื่อขอรับการสงเคราะห์ของสํานักงานเขตอยู่ใน
ขั้นตอนใด 
  2) รับเอกสารการขอรับการสงเคราะห์จากสํานักงานเขตที่อยู่ในความรบัผิดชอบ 
  3) ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  4) ดําเนินการให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ เช่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
กรณีเคสบางรายมีข้อมูลสภาพปัญหาที่ไม่ชัดเจน 
  5) จัดทําข้อมูลเอกสารจัดส่งไปยังฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อดําเนินการตรวจสอบให้
ฝ่ายการคลังของสํานัก ดําเนินการตั้งเบิกเงินสงเคราะห์เฉพาะหน้า 
  6) บันทึกข้อมูลลงระบบโปรแกรมสําเร็จรูป เฉพาะในส่วนข้อมูลการดําเนินงาน ได้แก่ 
วันที่สํานักพัฒนาสังคมรับเรื่อง วันที่ตรวจสอบเอกสาร วันที่ดําเนินการส่งเอกสารไปยังฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เพื่อดําเนินการตั้งเบิก วันที่ฎีกาเงินสงเคราะห์ออก วันที่ส่งหนังสือแจ้งสํานักงานเขตรับเงินสงเคราะห์  
  5) นักสังคมสงเคราะห์เข้าระบบเพื่อติดตามตรวจสอบความคืบหน้าการดําเนินการจ่ายเงิน
สงเคราะห์และจัดส่งใบสําคัญรับเงินของสํานักงานเขต 

   



  6.4 ระยะการดําเนินงานภายหลังการใช้โปรแกรมปฏิบัติงาน  มีรายละเอียดขั้นตอน
การดําเนินงาน ดังนี้ 
      1) คณะทํางานฯ จัดทํารายงานสรุปสถิติข้อมูลการให้การสงเคราะห์เฉพาะหน้ารายเดือน
เสนอผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคมและผู้อํานวยการเขตทราบ 
        2) คณะทํางานฯ จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบเอกสารในแต่ละเดือน เพื่อนํามาวิเคราะห์             
วางแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้าในระยะยาว 

แผนปฏบิตักิาร (Action Plan) การจัดทําฐานข้อมูลผู้ขอรบัการสงเคราะห์เฉพาะหน้าดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร ์
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1. แต่งต้ังคณะทํางานฯ √            สสส. 
2. ประชุมคณะทํางานฯ           
ในการจัดทําแบบสํารวจฯ         

√            คณะ
ทํางาน 

3. รวบรวมและจัดทําสรุป
ข้อมูลที่ได้จากแบบสํารวจฯ     
เพื่อจัดทําโครงการ 

 √           

คณะ
ทํางาน 

4. จัดทําโครงการเสนอ            
ผอ.สพส.ให้ความเห็นชอบ 

 √           คณะ
ทํางาน 

5. ผอ.สพส.นาํเสนอที่ประชุม
ผู้บริหารฯ และหัวหน้าฝ่าย
พัฒนาชุมชนฯ 50 เขต  

 √           
ผอ.
สพส. 

6. จัดทําโครงการเสนอ            
ผอ.สพส.อนุมติัโครงการ 

  √          คณะ
ทํางาน 

7. แต่งต้ังคณะกรรมการฯ        
  √          ผอ.

สพส. 
8. ประชุมคณะกรรมการฯ 
เพื่อออกแบบและกําหนด
รูปแบบในการจัดทําข้อมูล      
ที่ต้องการลงระบบ 

   √         

คณะ
กรรม   
การ 

9. ดําเนินการตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ  

   √         คณะ
ทํางาน 

10. ประสานสยป.จัดทํา
โปรแกรมฐานข้อมูลและ           
จัดทําระบบเชื่อมต่อข้อมูล 

   √ √ √ √ √ √    

คณะ
ทํางาน 

   



 
 

ขั้นตอนการดาํเนนิงาน 
ปงีบประมาณ 2558 ผู้รบั 
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11. ตรวจสอบโปรแกรมและ
ทดลองใช้งาน          √   

คณะ 
กรรม 
การ 

12. ประชุมคณะกรรมการฯ 
เพื่อกําหนดรปูแบบการจัดทํา
คู่มือการดําเนนิงานฯ 

         √   

คณะ
กรรม  
การ 

13. ดําเนินการจัดทําคู่มือ        
ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการฯ  

         √   

คณะ
ทํางาน 

14. จัดอบรมผู้ปฏิบัติงาน 
จํานวน 1 ครั้ง แบบไป-กลับ 
ระยะเวลา 3 วัน           √  

คณะ
กรรม  
การ/
คณะ
ทํางาน 

15. จัดทําสรุปรายงานผล        
การดําเนินงานเสนอผอ.สพส.           √  

คณะ
กรรม  
การ 

16. ผอ.สพส.นําเสนอเป็น
วาระเพื่อทราบและมอบเป็น
นโยบาย ในการประชุม
ผู้บริหารฯ และหัวหน้าฝ่าย
พัฒนาชุมชนฯ 50 เขต 

          √  

ผอ.
สพส. 

17. คณะทํางานฯ ประสาน
สํานักงานเขตเพื่อรับทราบ
นโยบายผู้บริหาร และ
ดําเนินการปฏิบัติงานจริง 

           √ 

คณะ
ทํางาน 

๗. ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง  
  จากภารกิจงานดังกล่าวข้างต้น จําเป็นต้องอาศัยการบูรณาการการทํางานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง กําหนดเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
  7.1 ระดบันโยบาย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

   



          7.1.1 สํานักพัฒนาสังคม ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม ผู้อํานวยการสํานักงาน-
การสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม หัวหน้ากลุ่มงานจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัว หัวหน้า-
กลุ่มงานสงเคราะห์และพิทักษ์เด็ก หัวหน้ากลุ่มงานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
          7.1.2 สํานักงานเขต 50 เขต ได้แก่ ผู้อํานวยการเขต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 50 เขต 
  7.2 ระดบัปฏบิตัิ มหีน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
          7.2.1 สํานักพัฒนาสังคม โดยมีหน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ ดังนี้  
                  1) สํานักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ สังกัดกลุ่มงาน-
จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัว กลุ่มงานสงเคราะห์และพิทักษ์เด็ก และกลุ่มงานสงเคราะห์-
ผู้สูงอายุ 
                  2) กองนโยบายและแผนงาน ได้แก่ เจ้าหนา้ที่กลุ่มงานสารสนเทศ          
          7.2.2 สํานักงานเขต 50 เขต โดยมีหน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                  - ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้แก่ นักพัฒนาสังคม หรือผู้ปฏิบัติงาน                
ด้านการให้การสงเคราะห์เฉพาะหน้า  
          7.2.3 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํา
โปรแกรมสําเร็จรูป 

๘. ระยะเวลาการดาํเนินการ 
  ดําเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

๙. แนวทางการประเมนิ 
 ๙.๑ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 9.1.1 ระดับผลผลิต (Output)   

                 1) สํานักพัฒนาสังคมมีโปรแกรมสําเร็จรูปฐานข้อมูลผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้า 
ที่ช่วยสนับสนุนการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  2) สํานักพัฒนาสังคมมีคู่มือการดําเนินงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสงเคราะห์-
เฉพาะหน้า ที่จะช่วยให้การดําเนินงานของหน่วยงานในระดับสํานักและสํานักงานเขต เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 3) ร้อยละ 70 ของผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อการจัดทําระบบฐานข้อมูลผู้ขอรับ-          
การสงเคราะห์เฉพาะหน้า  
                     4) สํานักพัฒนาสังคมสามารถลดระยะเวลาการดําเนินงานในส่วนของกระบวนการ
ด้านการสงเคราะห์จากระยะเวลา 2 เดือน เหลือระยะเวลา 1 เดือน 
        9.1.2 ระดับผลลัพธ์ (Outcome) ร้อยละ 75 ของผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้า      
มีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้การสงเคราะห์เฉพาะหน้าที่สะดวกและรวดเร็ว  
  ๙.๒ วิธีการประเมินผล  
        9.2.๑ ก่อนการจัดทําโปรแกรมฐานข้อมูล จะเก็บข้อมูลจากแบบสํารวจข้อมูลความเห็น
เกี่ยวกับการจัดทําฐานข้อมูลผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่จัดส่งไปยัง
สํานักงานเขต 50 เขต เพื่อทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเบื้องต้น  

  



 9.2.2 หลังการจัดทําโปรแกรมฐานข้อมูลและเริ่มใช้งานจริง จะเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานของสํานักพัฒนาสังคมและสํานักงานเขต 50 เขต 

 9.2.3 หลังการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เฉพาะหน้า จะเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้า 

 ๙.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  
 9.3.1 แบบสํารวจข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําฐานข้อมูลผู้ขอรับการสงเคราะห์

เฉพาะหน้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 9.3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในสํานักพัฒนาสังคมและสํานักงานเขต 

50 เขต 
 9.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้า 

๑๐. ข้อเสนอแนะ 
  10.1 แนวทางการดําเนนิงาน 
  10.1.1 ผู้บริหารต้องมีการกําหนดนโยบาย การออกหนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติ
ต่างๆ ให้กับสํานักพัฒนาสังคม สํานักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
  10.1.2 การนําเทคโนโลยีหรือวิทยาการใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน จําเป็นต้องมีการ
ฝึกฝนพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดี มีความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

     10.1.3 ควรมีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้าง
ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ 

     10.1.4 ควรมีการปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เฉพาะหน้าของฝ่ายการคลัง 
สํานักพัฒนาสังคม ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากการจัดทําระบบฐานข้อมูลฯ ดังกล่าวเป็นการพัฒนา
งานในกระบวนการของการสงเคราะห์ที่ยังไม่ครอบคลุมถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน  
  10.1.5 ในอนาคตอาจมีการขยายผล โดยสร้างระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลไปยังหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักการแพทย์ สํานักอนามัย กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ เพื่อสร้างเครือข่ายการทํางานให้สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของ 
ผู้ขอรับการสงเคราะห์เฉพาะหน้าได้อย่างครบวงจร 
  10.2 ปญัหาและอปุสรรค  

     10.2.1 ผูป้ฏิบัติงานไม่บันทึกข้อมูลอยา่งต่อเนื่องทําให้เกิดการตกหล่นของข้อมูล 
            10.2.2 ผู้ปฏิบัติงานมีการโยกย้ายงานทําให้การทํางานขาดความต่อเนื่อง 
                      10.2.3 จํานวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการรองรับระบบมีจํานวนไม่เพียงพอ 
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กําหนดการ 
การจดัอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรปูฐานข้อมูล 

ผู้ขอรบัการสงเคราะหเ์ฉพาะหน้าสําหรบัผูป้ฏบิตังิาน 
เดือนสิงหาคม 2558 

ณ ห้องประชมุ/ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สาํนกัยุทธศาสตรแ์ละประเมนิผล 
..................................... 

วันทีห่นึง่ 
เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 

       09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด โดย ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม 

       09.30 – 10.00 น. การทําแบบทดสอบ Pre-test วัดพ้ืนฐานทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

       10.00 – 12.00 น. การอบรม หัวข้อ “ความสาํคญัของฐานขอ้มูลในการปฏบิตังิาน” 
                                          โดย คณะวิทยากรจากสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

       12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

       13.00 – 16.00 น. การอบรม หัวข้อ “ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการใช้โปรแกรม
สําเรจ็รปู” 
                                          โดย คณะวิทยากรจากสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

วันที่สอง 
เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 

      09.00 – 12.00 น. การฝึกปฏิบัติ “วิธกีารใช้โปรแกรมสาํเร็จรปูในการจดัทาํ
ฐานข้อมูล      ผู้ขอรบัการสงเคราะหเ์ฉพาะหน้า” 
    โดย คณะวิทยากรจากสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

      12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

      13.00 – 16.00 น. การฝึกปฏิบัติ “วิธกีารใช้โปรแกรมสาํเร็จรปูในการจดัทาํ
ฐานข้อมูล      ผู้ขอรบัการสงเคราะหเ์ฉพาะหน้า” (ตอ่) 
    โดย คณะวิทยากรจากสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

วันที่สาม 
เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 

      09.00 – 12.00 น. การฝึกปฏิบัติ “วิธกีารใช้โปรแกรมสาํเร็จรปูในการจดัทาํ
ฐานข้อมูล      ผู้ขอรบัการสงเคราะหเ์ฉพาะหน้า” (ต่อ) 
    โดย คณะวิทยากรจากสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

      12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 



       

      13.00 – 15.00 น. การฝึกปฏิบัติ “วิธกีารใช้โปรแกรมสาํเร็จรปูในการจดัทาํ
ฐานข้อมูล      ผู้ขอรบัการสงเคราะหเ์ฉพาะหน้า” (ต่อ) 
    โดย คณะวิทยากรจากสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

      15.00 – 15.30 น. การทําแบบทดสอบ Post-test วัดพ้ืนฐานทักษะการใช้โปรแกรม-
    สําเร็จรูป 

      15.30 – 16.30 น. พิธีมอบวุฒิบัตร / ปิดการอบรม 

 

............................................. 

 

   


