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หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จํ า นวนผู้ ปุ ว ยโควิ ด -19 ทั่ ว โลกยั ง เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งอยู่ ที่ 16,895,076 คน รั ก ษาหายแล้ ว
10,458,632 คน หรื อคิดเป็ น 61.9% ของผู้ ติดเชื้อทั้งหมด โดยยอดผู้เสี ยชีวิตรวม 663,476 ราย อัตราการ
เสียชีวิตอยู่ที่ 3.93% โดยช่วงรุนแรงของการแพร่ระบาดพบว่าทั่วโลกติดเชื้อเพิ่มเกินวันละ 1 แสนคน ติดต่อกัน
นาน 30 วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 พฤษภาคมที่ ผ่ า นมา จนกระทั่ ง พบผู้ ติ ด เชื้ อ แล้ ว กว่ า 188 ประเทศ
ซึ่งประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก (แผนภาพที่ 1) ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 4,498,343 คน บราซิล
2,484,649 คน อินเดีย 1,532,135 คน รัสเซีย 823,515 คน และแอฟริกาใต้ 459,761 คน ตามลําดับ ขณะที่
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 110 มียอดผู้ติดเชื้อ 3,298 คน โดยสหรัฐฯ และบราซิลยังคงพบผู้ติดเชื้อ
และผู้เสียชีวิตรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลายประเทศกลับมาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มและเกิดการระบาด
ระลอกที่ 2 ทําให้ในบางประเทศกลับมาใช้มาตรการที่เข้มงวดอีกครั้ง
ภายหลัง พบว่าประเทศนิวซีแลนด์ มีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ แล้ วและจั ดเป็นประเทศปลอดเชื้อโควิด -19
โดยหลังจากนั้นประเทศมอนเตรเนโกร ตรินิแดดและโตเบโก มาเก๊า เอริเทรีย ติมอร์เลสเต ลาว ฟิจิ เซนต์คิตต์
และเนวิส เซเชลส์ รวมถึงปาปัวนิวกินี ล้วนแล้วแต่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3

รายงานถอดบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดในอาเซียน
สถานการณ์
การแพร่
ะบาดในอาเซี
ยน
สถานการณ์
กรารเเพร่
ระบาดในอาเซี
ยน
สํ า หรั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดในประเทศกลุ่ ม อาเซี ย นภาพรวมพบว่ า จํ า นวนผู้ ติ ด เชื้ อ
สํ า หรั บ สถานการณ์
ก ารแพร่ ร ะบาดในประเทศกลุ
ในหลายประเทศลดลงอย่
างต่อเนื่องและสามารถควบคุ
มการระบาดได้ ่ ม อาเซี ย นภาพรวมพบว่ า จํ า นวนผู้ ติ ด เชื้ อ
ในหลายประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องและสามารถควบคุมการระบาดได้
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
สิงค์โปร์ ผู้ติดเชื้อใหม่ยังเพิ่มขึ้น แต่อยู่ในกลุ่มจํากัด
สิงค์โปร์ ผู้ติดเชื้อใหม่ยังเพิ่มขึ้น แต่อยู่ในกลุ่มจํากัด
ไทย มาเลเซีย สถานการณ์ควบคุมได้
ไทย มาเลเซีย สถานการณ์ควบคุมได้
เวียดนาม บรูไน กัมพูชา และลาวมีผู้ติดเชื้อน้อย
เวียดนาม บรูไน กัมพูชา และลาวมีผู้ติดเชื้อน้อย
เมียนมาร์ ยังต้องติดตามสถานการณ์
เมียนมาร์ ยังต้องติดตามสถานการณ์
(ที่มา : สํานักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 63)
(ที่มา : สํานักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 63)
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ณ วัน ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 มีจํ านวนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 250,345 คน ประเทศไทยอยู่
อันดับที่ 5 โดยประเทศอินโดนีเซียมีจํานวนผู้ติดเชื้อสูงสุดอยู่ที่ 102,051 คน ฟิลิปปินส์ 83,673 คน สิงคโปร์
51,197 คน มาเลเซีย 8,943 คน ไทย 3,298 คน เวียดนาม 445 คน เมียนมาร์ 350 คน กัมพูชา 226 คน บรูไน
141 คน และ ลาว 20 คน ตามลําดับ (แผนภาพที่ 2)
ในส่วนของจํานวนผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด 7,066 ราย ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 4 โดยประเทศอินโดนีเซีย
มีจํานวนผู้เสียชีวิตสูงสุด อยู่ที่ 4,901 ราย ฟิลิปปินส์ 1,947 ราย มาเลเซีย 124 ราย ไทย 58 ราย สิงคโปร์ 27 ราย
เมียนมาร์ 6 ราย บรูไน 3 ราย ตามลําดับ และประเทศที่เหลือไม่พบจํานวนผู้เสียชีวิต

สถานการณ์
การแพร่กรารเเพร่
ะบาดในประเทศไทย
สถานการณ์
ระบาดในประเทศไทย
ในประเทศไทยมีรายงานพบผู้ปุวยติดเชื้อไวรัส โคโรนารายแรกเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563
เป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น และพบผู้ ติ ด เชื้ อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง จากชาวจี น ชาวไทยที่ เ ดิ น ทางกลั บ จาก
เมื อ งอู่ ฮั่ น ญี่ ปุ น อิ ห ร่ า น อิ ต าลี และประเทศอื่ น ๆ รวมถึ ง ผู้ ใ กล้ ชิ ด กั บ ชาวต่ า งชาติ จนกระทั่ ง มี
จํา นวนเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว จากพบการติ ด เชื้ อ ของนั ก แสดงชื่ อ ดั ง และเซี ย นมวยจากการแข่ ง ขั น ที่ เ วที
มวยลุ ม พิ นี หลั ง การแข่ ง ขั น เพี ย ง 1 สั ป ดาห์ (วั น ที่ 6 มี น าคม 2563) ซึ่ ง มี แ ฟนมวยจากทั่ ว ประเทศ
เข้าชมการแข่งขัน ประมาณ 2,500 คน ทําให้เชื้อไวรัสแพร่ระบาดไปทั่วประเทศ จึงทําการปิดสนามมวย
และสถานที ่ เ สี ่ ย งในกรุ ง เทพมหานคร อี ก ทั ้ ง กระทรวงมหาดไทย มี คํา สั ่ ง ถึ ง ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด
ทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ ปิ ด สถานที่ เสี่ยงชั่วคราว และงดออกใบอนุญาต ให้มีการพนันชนไก่ กั ด ปลา ชกมวย
แข่ ง ม้ า ชนโค ตั้ ง แต่ วั น ที่ 18 มี น าคม 2563 ไปจนกว่ า สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดเชื้ อ COVID-19
ในประเทศจะคลี่ ค ลาย

หมายเหตุ : แกนตั้งแสดงจํานวนผูต้ ิดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน
โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2563

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

5

รายงานถอดบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้สถานการณ์การระบาดยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสูงสุดในวันที่ 22 มีนาคม 2563
โดยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 188 คน (แผนภาพที่ 3) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงมีประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2563
ให้ ปิ ด สถานที่ มี ค วามเสี่ ย ง เพิ่ ม เติ ม อาทิ ร้ า นอาหาร ห้ า งสรรพสิ น ค้ า สถานศึ ก ษา สนามกี ฬ า ฯลฯ
เป็นระยะเวลา 22 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 12 เมษายน 2563 ด้วยเหตุนี้จึงทําให้คนต่างจังหวัดที่เข้ามา
ทํางาน ในกรุงเทพมหานครเดินทางกลับภูมิลําเนาเป็นจํานวนมาก รัฐบาลจึงได้ขอความร่วมมือประชาชน
เมื่ อ เดิน ทางถึง ภู มิ ลํ าเนา ให้ เ ฝู า ระวั ง อาการอยู่ ที่ บ้ า น 14 วั น เพื่ อ ปู องกั น การแพร่ ก ระจายของเชื้ อ โรค
ตามนโยบาย “อยู่บาน หยุด ื้อ พื่อ าติ” และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
ในขณะเดียวกันแต่ละจังหวัดก็มีมาตรการในการปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา แต่พบว่ายังมีการ
แพร่ระบาดเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงจําเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 26
มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563 เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา ทําให้อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติด
เชื้อ COVID-19 ลดลง
ถึงแม้จะมีมาตรการต่าง ๆ ออกมา ยอดผู้ ติดเชื้อยังคงมีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกวัน รัฐบาลจึงใช้
มาตรการที่เข้มข้นขึ้นโดยการประกาศห้ามบุคคลใดทั่วประเทศออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) ระหว่างเวลา
22.00 - 04.00 น. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 จนกว่าสถานการณ์
จะเปลี่ยนแปลง ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 มีมาตรการผ่อนปรนระยะแรกเนื่องจากมีจํานวน ผู้ติดเชื้อ
ลดลง จึงได้มีการผ่อนปรน 6 กลุ่มกิจกรรมให้กลับมาดําเนินการได้ปกติ ได้แก่ ตลาด ร้านจําหน่ายอาหาร
กิจการค้าปลีก-ส่ง กีฬาสันทนาการ ร้านตัดผม เสริมสวย และร้านตัดขน/ฝากเลี้ยงสัตว์ โดย ศบค. จะเป็นผู้
กําหนดมาตรฐานกลางของกิจการและกิจกรรม แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัด กําหนดรายละเอียด
ต่อไป ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีความเข้มงวดกว่าได้ แต่ห้ามเข้มงวดน้อยกว่า โดยคํานึงถึงแนวทางสาธารณสุขเป็นหลัก
รองลงมา คือ ด้านสังคม และเศรษฐกิจ ต่อมาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2
ออกมา โดยให้ขยายเวลาเคอร์ฟิวไปเป็น 23.00 – 04.00 น. รวมถึงให้เปิดห้างสรรพสินค้า แต่ต้องมีมาตรการ
ดูแล โดยห้างต้องเปิดและปิดพร้อมกันในเวลา 10.00 – 20.00 น. เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563
เป็นต้นไป
ภายหลังสถานการณ์ในประเทศดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง ได้มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 มีผลบังคับใช้
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยให้กิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูง เช่น ร้านนวด โรง
ภาพยนตร์ ฯลฯ กลับมาเปิดให้บริการได้ ขยายเวลาเปิดห้างสรรพสินค้าถึง 21.00 น. ปรับลดเวลาเคอร์ฟิวเป็น
23.00 - 03.00 น. และอนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้ จนกระทั่งได้ปรับเป็นการผ่อนปรนระยะที่ 4
มีผลบังคับใช้วันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิวและอนุญาตให้กิจการความเสี่ยงสูง เปิด
ให้ บริการได้ แต่ต้องอยู่ ภายใต้เงื่ อนไขที่กําหนดไว้ เช่น เปิ ดให้ ขายแอลกอฮอล์ ในร้ านอาหารได้ ยกเว้น ร้ าน
ประเภท ผับ บาร์ เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการพบจํานวนผู้ติดเชื้อลดลงจนกระทั่งเป็นศูนย์ และไม่พบผู้ติดเชื้อ
ภายในประเทศติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลาเกิ น 30 วั น โดยผู้ติดเชื้อที่พบอยู่ในขณะนี้เป็นผู้ที่เดินทางกลับจาก
ต่างประเทศและได้ทําการกักตัวอยู่ในสถานที่เฝูาสังเกตอาการ State Quarantine ที่ทางรัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้
6

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานถอดบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ซึ่งทําให้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีจํานวนผู้ติดเชื้อสะสม 3,298 คน จํานวนผู้ปุวยที่รักษาหาย 3,111 คน
ผู้ปุวยคงเหลือในโรงพยาบาล 129 คน และยอดเสียชีวิตสะสม 58 ราย (แผนภาพที่ 4)

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

7

รายงานถอดบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

8

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานถอดบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลาดับ หตุ ารณ์สาคัญขอ ร ทรว พม. ายใตสถาน ารณ์ าร พร่ร บาดขอ โรคติด ื้อโควิด-19 ปี 2563
ลาดับ หตุ ารณ์สาคัญขอ ร ทรว พม. ายใตสถาน ารณ์ าร พร่ร บาดขอ โรคติด ื้อโควิด-19 ปี 2563
ารณ์ารณ์
าร สพร่
วัลนาดัทบ่ หตุ ารณ์สาคัญขอ ร ทรว พม. ายใตสถาน หตุ
าคัรญ บาดขอ โรคติด ื้อโควิด-19 ปี 2563
วันท่
หตุ ารณ์สาคัญ
มวันาคม
นท่
หตุ ารณ์สาคัญ
มนาคม
11
นายจุ ติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เปิ ด กิ จ กรรม "พม. อาสา ร่ ว มทํ า หน้ า กากผ้ า สู้ ไ วรั ส โควิ ด -19
มนาคม
11
นายจุ ติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เปิ ด กิ จ กรรม "พม. อาสา ร่ ว มทํ า หน้ า กากผ้ า สู้ ไ วรั ส โควิ ด -19
ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ณ บริเตวณห้
องโถง ชัรมว.พม.
้น 1 อาคารกรมพั
นาสังคมและสวั
สดิกร่ารว มทํ า หน้ า กากผ้ า สู้ ไ วรั ส โควิ ด -19
11
นายจุ
ิ ไกรฤกษ์
เปิ ด กิ จฒกรรม
"พม. อาสา
16
นายปรเมธี
มลศิชัร้นิ ปลั1 ดอาคารกรมพั
พม. พร้อมคณะผู
ริหาร ซักสซ้ดิอกมการเพิ
่มความเข้มงวดในมาตรการ
ณ บริเวณห้อวิงโถง
ฒนาสัง้บคมและสวั
าร
16
นายปรเมธี วิมลศิ ริ ปลัด พม. พร้อมคณะผู้บ ริหาร ซักซ้ อมการเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการ
ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเข้าสู่อาคารสถานที่
ปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคติ
้อไวรัสโคโรนา
ในการเข้
าสู่อาคารสถานที่
16
นายปรเมธี
วิมลศิ
ริ ปลัด พม. พร้ดเชื
อมคณะผู
้บ ริหาร2019
ซักซ้ อ(COVID-19)
มการเพิ่มความเข้
มงวดในมาตรการ
ปฏิบัติงาน
17
บัตนิงการแพร่
าน ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเข้าสู่อาคารสถานที่
ปูปฏิองกั
17
นายจุ
ไกรฤกษ์ รมว.พม. มอบนโยบายการขับเคลื่อนมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติด
ปฏิบัตติงิ าน
นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. มอบนโยบายการขับเคลื่อนมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติด
17
เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) สํ า หรั บ บุ ค ลากร และประชาชนกลุ่ ม เปู า หมายในพื้ น ที่
เชื้ อ ไวรั
โคโรนารมว.พม.
2019 (COVID-19)
สํ า หรับบเคลื
บุ ค่อลากร
และประชาชนกลุ
่ ม เปู
า หมายในพื้ น ทีด่
นายจุ
ติ สไกรฤกษ์
มอบนโยบายการขั
นมาตรการปู
องกันการแพร่
ระบาดของโรคติ
แก่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
แก่้ อพไวรั
ัฒนาสั
งคมและความมั
่นคงของมนุสํษาย์หรั
จังบหวับุดค ลากร
(พมจ.)และประชาชนกลุ
และสํานักงานส่ง่ มเสริ
บสนุ้ นนที่
เชื
ส โคโรนา
2019 (COVID-19)
เปูมาและสนั
หมายในพื
วิชาการ (สสว.) ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ
วิชาการ
(สสว.)
ณ โรงแรมปริ่น๊นคงของมนุ
พาเลซ ษย์จังหวัด (พมจ.) และสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
แก่
พัฒนาสั
งคมและความมั
นายจุ
ไกรฤกษ์ณ โรงแรมปริ
รมว.พม. ๊นเป็พาเลซ
น ประธานเปิ ด กิ จ กรรม "ไทยช่ ว ยไทย รณรงค์ ใ ช้ ห น้ า กากผ้ า "
วิชาการติ (สสว.)
18
นายจุ ติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็ น ประธานเปิ ด กิ จ กรรม "ไทยช่ ว ยไทย รณรงค์ ใ ช้ ห น้ า กากผ้ า "
18
ณ แฟชั่นแกลลอรี่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
ณ แฟชัต่นิ ไกรฤกษ์
แกลลอรี่ ชัรมว.พม.
้น 1 ศูนย์กเป็ารค้
าสยามพารากอน
กรุงเทพฯ
นายจุ
น ประธานเปิ
ด กิ จ กรรม
"ไทยช่ ว ยไทย รณรงค์ ใ ช้ ห น้ า กากผ้ า "
18
ขยายเวลาตั
๋วรับจํ่ าชันํ้นาจากเดิ
4 เดืาสยามพารากอน
อน 30 วัน เป็น กรุ
4 งเดืเทพฯ
อน 120 วัน (ขยาย 90 วัน) โดยไม่คิด
ณ แฟชั่นแกลลอรี
1 ศูนย์มการค้
31
ขยายเวลาตั๋วรับจํานําจากเดิม 4 เดือน 30 วัน เป็น 4 เดือน 120 วัน (ขยาย 90 วัน) โดยไม่คิด
31
ดอกเบี้ยในช่วงที่ขยายเวลา
ดอกเบี้ยในช่๋ วรังทีบจํ่ขายายเวลา
ขยายเวลาตั
นําจากเดิม 4 เดือน 30 วัน เป็น 4 เดือน 120 วัน (ขยาย 90 วัน) โดยไม่คิด
31
ดอกเบี้ยในช่วงที่ขยายเวลา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

9

รายงานถอดบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันท่

หตุ ารณ์สาคัญ

มษายน
3

นายปรเมธี วิมลศิริ ปพม. เป็นประธานในการประชุม ศปก.พม. มีคําสั่งจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พม. และเริ่มให้มีการปฏิบัติงาน Work From Home

5

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.ประกาศ “โครงการเราไม่ทิ้งกัน” (มาตรการช่วยเหลือเยียวยา ด้านที่พักอาศัย
และอาหารแก่คนไร้บ้าน และคนตกงาน) พร้อมด้วยการลงพื้นที่ช่วยเหลือคนไร้บ้านและผู้ใช้ชีวิตในที่
สาธารณะบริเวณสวนลุมพินีและสถานีรถไฟหัวลําโพง

15

แพทย์ ห ญิ ง พรรณพิ ม ล วิ ปุ ล ากร อธิ บ ดี ก รมอนามั ย ได้ ม อบรางวั ล “สถานดู แ ลผู้ สู ง อายุ ต้ น แบบ
ในสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ” ให้แ ก่ ศู นย์พั ฒนา
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เนื่องจากดําเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ที่มีมาตรฐาน
มีการทําความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ ตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ
เป็นประจํา และรายงาน เมื่อมีอาการเจ็บปุวยทันที

17

1) นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. มอบนโยบายและแนวทางในการช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลกระทบ
แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในการประชุมซั กซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการให้บริการ
โทรศัพท์สายด่วน 1300 ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2) นายสากล ม่วงศิริ ผช.รมว.พม. เป็นประธานเปิดกิจกรรม "พม. ห่วงใย สู้ภัยโควิด" ของศูนย์รับบริจาค
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมรับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จากภาคเอกชน
เพื่อส่งมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบ
3) นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดพม. มีข้อสั่งการในการประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 17 เม.ย.63
ให้ ดํ า เนิ น การรวบรวมประเด็ น ถอดบทเรี ย นการปฏิ บั ติ ง านของ พม.สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป

20

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดพม. เปิดกิจกรรม Kick off “พม.เราไม่ทิ้งกัน” ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาชุมชนนํา
ร่อง 286 ชุมชนของ กทม.

22

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีก รมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดตัวหน้ากากผ้าใส
ให้คนหูหนวก เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19

30

1) นายจุ ติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เชิ ญ ชวนบริ จ าคนมผง เพื่ อต่ อ ชี วิ ต และอนาคตของเด็ ก ไทย
ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2) นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดศูนย์ให้คําปรึกษาปัญหาด้านเด็กเยาวชน
และครอบครัว เยาวชนกู้ภัยโควิด ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัด
3) นางสาวอุษ ณี กัง วารจิ ตต์ อธิบ ดีก รมกิ จ การสตรี และสถาบัน ครอบครั ว เปิ ดศู นย์ สาธิต ร้า นตั ดผม
“Anti COVID-19Salon” เปิดให้บริการแก่ ประชาขนที่ได้รับผลกระทบให้บริการสระ ตัด ซอย ฟรี
ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 7 แห่งทั่วประเทศ

10

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานถอดบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันท่

หตุ ารณ์สาคัญ

พฤษ าคม
1

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ประชุมร่วมกับองค์กรภาคเอกชน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ตกหล่น
ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท

5

นายปรเมธี วิมลศิริ ปพม. ประชุมหารือร่วมกับ UN Country Team เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การคุ้มครองทางสังคม เพื่อรองรับผลกระทบทางสังคมจากการระบาดของ COVID-19

8

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.ประธานเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการครัวกลางพม. เราไม่ทิ้งกัน
เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายและประชาชนในชุมชนที่ขาดแคลนอาหารในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้ อไวรั สโควิด -19 ณ บริเวณโถงชั้ น 1 กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

9

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ลงพื้นที่ชุมชนคนหูหนวก บริเวณริมถนนพระราม 9 ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ โ ควิ ด -19 จึ ง ได้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น และชั ก ชวนให้ ย้ า ยมาอยู่ ใ นที่ พั ก
ซึ่งกระทรวง พม. จัดไว้ให้

25

พม. ร่วมกับ บริษัทแม็คโคร จัดทํา โครงการส่งสุขแม็คโครจัดให้ Donation Delivery Service
เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับบริจาค ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการระบุเปูาหมายหมายและสถานที่
ที่ต้องการบริจาค ซึ่งทางบริษัท แม็คโครจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งไปให้หน่วยงาน

26

1) มติ ครม. อนุมัติโครงการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ จ่ายเดือนละ
1,000 บาท รวม 3 เดือน โดยเพิ่มจากเงินอุดหนุนที่ได้รับอยู่แล้ว
2) นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมด้วยปลัดพม. นําคณะภาคเครือข่ายเข้าพบนายกรัฐมนตรี
ณ ทํ า เนี ย บรั ฐ บาล เพื่ อ มอบหนั ง สื อ การ์ ตู น และ แถลงข่ า วเปิ ด ตั ว หนั ง สื อ การ์ ตู น
“KnowCovid รู้ทันโควิด”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

11

รายงานถอดบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันท่

หตุ ารณ์สาคัญ

มิถุนายน

12

3

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ประธานเปิดกิจกรรม “ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม”
ภายใต้โครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

7

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ
(อาชี พ ใหม่ ชี วิ ต ใหม่ หลั งโควิ ด -19) ณ โรงแรมท็ อ ปแลนด์ จั ง หวั ด พิษ ณุ โ ลก โดยบู ร ณาการ
กับหน่วยงานภาครัฐ 9 กระทรวง รวมทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม และประชาชน สําหรับกลุ่มเปูาหมาย
ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19ในเขต 9 จัง หวัดภาคเหนือตอนล่าง และเป็นประธานในพิ ธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร และกรมกิจการสตรี
และสถาบั น ครอบครั ว เพื่ อ บู ร ณาการความร่ ว มมื อ ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ สตรี
และครอบครัวในพื้นที่

9

นายจุ ติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ร่ ว มการประชุ ม เตรี ย มการในระดั บ เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สอาเซี ย น
ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของ COVID19 ต่อกลุ่มเปราะบาง
ในอาเซียน ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมชั้น 8
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

14

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. และนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวง พม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจและติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัวคนหูหนวก
10 ครอบครัว ที่ย้ายมาอยู่ "บ้านใหม่"ณ อาคาร 55 ชุมชนบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2)
จ.ปทุมธานี จากเดิมที่อาศัยใน “ชุมชนคนหูหนวก” บริเวณใต้สะพานและริมถนนพระราม 9
เขตห้วยขวาง กทม.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานถอดบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันท่

หตุ ารณ์สาคัญ

ร ฎาคม
2

พม. ร่ ว มกั บ กรมบั ญ ชี กลาง เตรี ยมโอนเงิ น เยีย วยา COVID-19ให้ ผู้ถื อ บั ต รสวั สดิ ก ารแห่ ง รั ฐ
ที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ โดยจ่ายครั้งเดียว คนละ 3,000 บาท

21

พม. โอนเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 6.7 ล้านคน คนละ 3,000 บาท

24

1) นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานปล่อยขบวนรถเจ้าหน้าที่กระทรวง ณ กระทรวง พม.
จํานวน 28 ทีม ลงพื้นที่ศึกษา สํารวจ และวิเคราะห์สภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในกิจกรรม “พม. ทําดีด้วยหัวใจ" ภายใต้โครงการ “ไม่ว่าคุณ
จะอยู่ ที่ ไ หน พม. จะตามไปเยี่ ย ม” เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลเนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
2) นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานการแถลงข่าว “โครงการช่างผมอุ่นใจ” โดยมี นายเรอโน
เมเเยร์ ผู้ แ ทนโครงการพั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ ป ระจํ า ประเทศไทย (United Nations
Development Programme หรือ UNDP) และ ดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง ประธานสมาพันธ์
เครือข่ายช่างผมเสริมสวยและความงามนานาชาติ ร่วมแถลงข่าว ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว (สค.) เพื่อช่วยเหลือเจ้าของร้านบาร์เบอร์และร้านซาลอนขนาดเล็ก (จํานวน 1-3 เก้าอี้)
ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อสูงที่สุด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 63) ได้แก่กรุงเทพมหานครภูเก็ต
นนทบุรี ยะลา สมุทรปราการ และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ รวมจํานวน 1,000 ร้าน ให้สามารถ
ดํา เนิ นกิ จการได้อ ย่า งปลอดภัย ตามมาตรการผ่ อนปรนของรั ฐบาล โดยปฏิบั ติ ตามมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยของร้านบาร์เบอร์และซาลอน

25

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่พบปะประชาชน และเยี่ยมชม
กิจกรรมอบรมการฝึกอาชีพ อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19 ณ ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง
จ.พิษณุโลก

26

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ
ระหว่าง พม. และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้แก่ ความร่วมมือ
ในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาและคุ้มครองเด็กและผู้สูงอายุ
ความร่วมมือด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร ด้านการพั ฒนาและ
คุ้ ม ครองเด็ ก และผู้ สู ง อายุ แ ละความร่ ว มมื อ ในการสนั บ สนุ น โครงการอบรมพั ฒ นาบุ ค ลากร
ด้านการดูแลสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

13

ผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย

รายงานถอดบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผลกระทบต่อ
อกลุ
หมาย
ผลกระทบต่
กลุ่มเป้่มาเป้
าหมาย
ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดไปทั่ว
ทุกมุมโลก มีผู้ปุวยติดเชื้อและเสียชีวิต จํานวนมาก ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทุกภาคส่วน แม้ว่าในบางประเทศ
จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้บ้างแล้ว แต่ตราบใดที่ยังไม่มีการค้นพบยารักษาและวัคซีนอย่างเป็นทางการ
โลกคงต้องเผชิญสถานการณ์นี้ต่อไป และมีแนวโน้มที่จะกลับมาระบาดหนักได้อีก สถานการณ์ดังกล่าว ถือว่า
เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของโลก ซึ่งส่งกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ
ตลอดจนผลกระทบด้านสังคมต่อกลุ่มเปูาหมายของ พม. อันประกอบด้วย เด็กและเยาวชน สตรี ครอบครัว
คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน กลุ่มคนยากจนและกลุ่มคนเปราะบาง ดังต่อไปนี้
ผลกระทบต่
เด็และเยาวชน
กและเยาวชน
ผลกระทบต่
อเด็อก
เด็กและเยาวชน เป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ฯ
เนื่องจากมีมาตรการหลายอย่างที่ส่งผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อการใช้ชีวิตของคนกลุ่มนี้ ดังนี้
ผล ร ทบ ิ ลบ
1. การปิดโรงเรียน เลื่อนการเปิดเทอม หรือปิดสนามเด็กเล่น ส่งผลให้เด็กบางส่วนไม่ได้รับการเลี้ยงดู
แบบเต็มที่ ถูกปล่อยปละละเลย และขาดการเข้าสังคม ซึ่งเป็นการปิดกั้นการเจริญเติบโตที่สมวัยของเด็ก
2. การปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก ทําให้เด็กขาดสารอาหาร เนื่องจากขาดการสนับสนุนด้านโภชนาการ
จากรัฐบาล ทั้งอาหาร นม และนมผง
3. มีปัญหาเด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน เนื่องจากต้องย้ายตามพ่อแม่กลับภูมิลําเนา
4. การปิดเมือง/ปิดประเทศ/ปิดสนามเด็กเล่น ส่งผลให้การเดินทางข้ามจังหวัดถูกปิดกั้น ทําให้พ่อแม่
จํานวนมากที่ทํางานไกลบ้าน ไม่สามารถกลับไปเจอลูกได้
5. ในกลุ่มเด็กด้อยโอกาสจะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพ เพราะไม่ได้รับสารอาหารที่ เ พี ย งพอ ซึ่ ง มี ส าเหตุ
มาจากการที่ ผู้ ป กครองขาดรายได้ หรือว่างงาน ทําให้ไม่มีเงินซื้อนมหรืออาหาร
6. ในกลุ่มเด็กด้อยโอกาส พบปัญหาเรียนออนไลน์ไม่ได้ เพราะไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทําให้พัฒนาการ
ด้านการศึกษาไม่ต่อเนื่อง
7. การกักตัว สามารถสร้างความหวาดกลัวและก่อให้เกิดความเครียด อีกทั้งเด็กมีความทุกข์ที่เกิดจาก
การเสียชีวิตหรือเจ็บปุวยของบุคคลใกล้ชิด รวมไปถึงความกลัวที่จะติดเชื้อ ทั้งนี้รวมทั้งความเครียดของพ่อแม่
หรือผู้ดูแลเด็กที่ต้องใช้เวลาในการดูแลเด็กมากขึ้น
8. เด็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีความเปราะบางหรืออยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่แออัด ก็มีโอกาสติดเชื้อ
มากขึ้นเป็นพิเศษ
16
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รายงานถอดบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

9. มีการแสวงหาผลประโยชน์กับเด็ก หรือการนําเด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานอันตราย
10. การนํ า เทคโนโลยี เ ข้ า มามี บ ทบาทในชี วิ ต ประจํ า วั น มากเกิ น ไป โดยไม่ ไ ด้ รั บ การควบคุ ม ดู แ ล
จากผู้ปกครอง ส่งผลให้เด็กถูกชักจูงจากสื่อด้านลบ
11. ขาดโอกาสในการเข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพในประเทศและโครงการแลกเปลี่ ย น
ระหว่างประเทศ เช่น โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ศึกษาต่อต่างประเทศ
12. เกิดปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมมากขึ้น
13. การปิดกิจการหรือสถานที่บางแห่ ง การห้ามออกจากเคหะสถานตามเวลาที่กําหนด ส่ งผลให้ เด็ก
ที่ทํางานควบคู่กับการเรียนขาดรายได้ โดยเฉพาะเด็กที่หารายได้จากการทํางานในเวลากลางคืน
ผล ร ทบ ิ บว
1. เด็ ก เป็ น กระบอกเสี ย งสํ า คั ญ ในการนํ า ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ถู ก ต้ อ ง เกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ไ ปเผยแพร่
ให้กับคนในครอบครัวทําให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มากขึ้น
2. ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ปกครอง มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น มีการใช้เวลาร่วมกัน เด็กได้รับการ
ดู แ ลมากเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ในเรื่ อ งสุ ข ภาพ และการอบรมสั่ ง สอน ตลอดจนมี ก ารทํ า กิ จ กรรมและอาชี พ ใหม่ ๆ
ที่สร้างรายได้ร่วมกัน เช่น เรียนรู้เทคโนโลยีร่วมกับเด็ก ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น
3. มีการทํากิจกรรมระดมความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา โดยได้รับความร่วมมือจากจากทุกภาคส่วน
4. การปิดโรงเรียน ปิดเมือง และสถานที่สําคัญต่าง ๆ ทําให้การจราจรไม่ติดขัด และอุบัติเหตุทางถนน
ที่เกิดกับเด็กลดลง
5. เกิด กระบวนการการเรี ย นรู้ รู ป แบบใหม่ที่ ต้อ งนํ าความรู้ เทคโนโลยี มาปรั บใช้ ทํา ให้ มีก ารเร่ งรั ด
ให้เข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้น
6. เกิดระเบียบใหม่ที่เอื้อต่อการทํางาน เช่น ระบบเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มีการผ่อนผันให้ลงทะเบียน
ย้อนหลังได้

ผลกระทบต่
อครอบครั
ผลกระทบต่
อครอบครัวว
สถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันสําคัญที่สามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐานให้กับคนในสังคมได้
ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ส่งผลกระทบต่อครอบครัวทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
หรือครอบครัวข้ามรุ่น ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ดังนี้
ผล ร ทบ ิ ลบ
1. ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว หัวหน้าครอบครัวต้องรับภาระทั้งหมดเพียงคนเดียว จึงก่อให้เกิดความเครียด
ที่มาจากการขาดรายได้หรือตกงาน
2. ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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3.
4.
5.

ขาดเครื่องอุปโภค บริโภค
เกิดการก่ออาชญากรรม
ขาดเงินช่วยเหลือจากบุตรหลานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19

ที่มา : ข้อมูลสถิติจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300
ผล ร ทบ ิ บว
1.
2.
3.
4.
5.

บางครอบครัวมีเวลาให้กันมากขึ้น
มีการวางแผนค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
มีการปรับวิถีชีวิตโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดค่าใช้จ่าย
มีการตระหนักรู้ ปูองกันการแพร่ระบาดโควิด
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน

ผลกระทบต่
สตรี
ผลกระทบต่อ
อสตรี
บทบาทสตรี ยุ ค ใหม่ ใ นสั ง คมมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม เป็ น อย่ า งมาก ทั้ ง ในด้ า นการใช้ ชี วิ ต
การประกอบอาชีพ หรื ออํานาจหน้ าที่ต่างๆ ซึ่งสถานการณ์การแพร่ร ะบาดนี้ส่ งผลกระทบต่อผู้ ห ญิงและ
สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของผู้หญิงในหลายแง่มุมมากขึ้น ดังนี้
ผล ร ทบ ิ ลบ
1. ผู้หญิงรับภาระการดูแลคนในครอบครัวเพิ่มขึ้น ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรค หรือการที่โรงเรี ยน
ถูกปิดยิ่งทําให้ภาระดังกล่าวเพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดความเครียดมากขึ้น
2. การหยุดชะงักในการดํารงชีวิตและความสามารถในการหาเลี้ยงชีพ ซึ่งผู้หญิงเองก็ประสบปัญหา
ดังกล่าว เนื่องจากผู้หญิงจํานวนมากเป็นแรงงานรับจ้างนอกระบบ ทําให้การเข้าถึงบริการและความจําเป็น
ขั้นพื้นฐานน้อยลง
3. เกิดปัญหาตกงานและขาดรายได้ เนื่องจากขาดทักษะและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ
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ผล ร ทบ ิ บว
1. มีหลักสูตรเสริมทักษะและเพิ่มความรู้ในการประกอบอาชีพ ให้ผู้หญิงมีทางเลือกเพิ่มขึ้น
2. มีการทําอาชีพเสริมผ่านระบบออนไลน์
3. สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ที่สําคัญของสตรีมากยิ่งขึ้น
4. เกิดให้ร่วมมือกันเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสตรีที่ได้รับผลกระทบ เช่น ทุนการศึกษาในการ
เรียนพยาบาล

ผลกระทบต่
อายุ
ผลกระทบต่ออผูผู้ส้สูงูงอายุ
เนื่ อ งด้ ว ยวั ย ผู้ สู ง อายุ มี ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพเป็ น ทุ น เดิ ม อยู่ แ ล้ ว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง คนที่ มี
โรคประจําตัว จะทําเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อมากกว่าวัยอื่น และเมื่อติดเชื้อแล้วโอกาสในการแพร่กระจาย
ไปยังระบบอื่นในร่างกายมีสูงมาก ดังนั้นผู้สูงอายุจึงถูกจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อรุนแรง ซึ่งสถานการณ์
การแพร่ระบาดนี้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อผู้สูงอายุทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ดังนี้
ผล ร ทบ ิ ลบ
1. การปูองกันตัวจากโรคของผู้สูงอายุยังไม่สามารถทําได้เต็มที่ หรือไม่สามารถไม่ทําได้เลยในกรณีที่เป็น
ผู้ปุวยติดเตียง
2. มีผู้สูงอายุจํานวนมากขาดการเข้าถึงสิทธิเรื่องสุขภาพและการรักษา
3. ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเป็นหัวหน้าครอบครัว พบปัญหาการขาดรายได้และไม่สามารถเลี้ยงดูสมาชิก
ในครอบครัวได้
4. เกิดภาวะเครียด เนื่องจากวิตกกังวลว่าจะติดเชื้อ
5. เกิดภาวะซึมเศร้า เนื่องจากต้องใช้ชีวิตลําพังและไม่ได้พบเจอลูกหลานที่ทํางานไกลบ้านเป็นเวลานาน
6. ขาดคนดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
7. เกิดการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
8. มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น
9. ผู้สูงอายุรายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้
10. การบริจาคสิ่งของภายในศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุลดน้อยลง รวมถึงการเลี้ยงอาหารและการบริจาคเงิน
ผล ร ทบ ิ บว
1. ทําให้ได้ข้อมูล ผู้สูงอายุที่ตกหล่นหรือเข้าไม่ถึงสิทธิ์
2. ทําให้เกิดนวัตกรรม มีการนําหุ่นยนต์มาใช้ในการดูแล ผู้สูงอายุ ในศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

19

รายงานถอดบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3. มี ก ารทํ า งานร่ ว มกั น ในการทํ า งานด้ า นสั ง คมและสุ ข ภาพ โดยใช้ อ งค์ ค วามรู้ จ ากสาธารณสุ ข
เน้นกลุ่ม ติดเตียงหรือ โรค 5 โรคในกลุ่มคนอายุ 70 ปีขึ้นไป
4. มีการเผยแพร่คู่มือ/องค์ความรู้ ด้านการดูแลปูองกันผ่านทาง Website
5. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและเอาใจใส่มากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อรุนแรง
6. มีมาตรการเยียวยา ลดผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ
7. มีก ารบูร ณาการความร่ ว มมือ ระหว่า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คมและภาคี
เครือข่าย เยียวยาผู้สูงอายุ
8. มีการสํารวจและจัดทําระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
9. มีสร้างเครือข่ายเฝูาระวังการละเมิดสิทธิ์ของผู้สูงอายุ
10. มีการถ่ายทอดภูมิปัญญา เพื่อเป็นงานสร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่านทางออนไลน์
11. มีการส่งเสริมการทํางานและการฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

ผลกระทบต่
ผลกระทบต่ออคนพิ
คนพิกการาร
คนพิการเป็นกลุ่มคนที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลและมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากคนทั่วไป
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดครั้ ง นี้ ทํ า ให้ ก ลุ่ ม คนพิ ก ารได้ รั บ ผลกระทบเป็ น อย่ า งมากทั้ ง ในเชิ ง บวก
และเชิงลบ ดังนี้
ผล ร ทบ ิ ลบ
1. เกิดพฤติกรรมเลียนแบบด้านการร้องทุกข์ ผ่านสื่อออนไลน์
2. ครอบครัวต้องรับภาระดูแลเด็กพิการที่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้
3. คนพิการจะถูกรังเกียจและกีดกันทางสังคม ด้วยความเข้าใจผิด คิดว่าคนพิการเป็นผู้ที่ไม่ได้ดูแลตนเอง
ตามมาตรฐานการปูองกันการแพร่ระบาด
4. เนื่องจากกลุ่มคนพิการส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักดนตรี ผู้ขายสลากกินแบ่ง
ผู้ประกอบอาชีพนวดแผนโบราณ และจากมาตรการปิดสถานที่เสี่ยงบางประเภท รวมถึงการเลื่อนออกรางวัล
ของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่งผลให้คนพิการกลุ่มนี้ตกงานและขาดรายได้
5. ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ เข่น แท็กซี่ไม่รับผู้พิการ
6. สภาพเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค เช่น คนตาบอดใช้การสัมผัสในการดําเนินชีวิต คนพิการหูหนวกมีอุปสรรค
ในการสื่อสารต้องอาศัยล่าม
7. ทัศนคติของบุคคลทั่วไปที่มีต่อผู้พิการ เช่น เกิดความรังเกียจ ไม่อยากอยู่ใกล้ ทอดทิ้ง
8. ผู้พิการไม่สามารถเข้าถึงสื่อด้านการปูองกัน เช่น ขาดล่ามภาษามือ ซับไตเติ้ล
9. ผู้พิการไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ เช่น การตรวจรักษากายบําบัด
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10. เด็กพิการไม่สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์
11. ประสบปัญหาความยากลําบากในครัวเรือน
12. เนื่องจากการเดินทางที่ยากขึ้น และมีการปิดเมือง ทําให้พบปัญหาคนพิการที่ยังไม่มีบัตร จะเข้ามาขอใช้สิทธิ์
และทําเรื่องเกิดความล่าช้า และไม่สามารถทําได้
ผล ร ทบ ิ บว
1. เกิดมาตรการช่วยเหลือทางด้านการเงินและสวัสดิการต่างๆ
2. มีนวัตกรรมใหม่ในด้านการปูองกัน เช่น หน้ากากใส
3. มีการจัดทําสื่อเฉพาะให้กับคนพิการ เช่น คลิปวิดีโอภาษามือ
4. มี ก ารจั ด หลั ก สู ต รอบรมที่ มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น ให้ กั บ ผู้ พิ ก าร และรู ป แบบการฝึ ก อบรม
เช่น รูปแบบฝึกอบรมสื่อออนไลน์
5. ผู้พิการมีความกระตือรือร้นในการมองหาช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
6. มีการจัดทําฐานข้อมูลผู้พิการ มีความชัดเจนมากขึ้น และสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ผลกระทบต่อคนไร้
ที่พึ่ง/คนไร้
้าน/กลุ่มคนเปราะบาง
ผลกระทบต่
อคนไร้
ที่พึ่งบ/คนไร้
บ้าน/กลุ่มคนเปราะบาง
ผลกระทบจากมาตรการของรัฐที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงที่ไม่เท่ากัน คนที่มีต้นทุนทางเศรษฐกิจ
และสังคมมาก มักได้รับผลกระทบที่มีความรุนแรงน้อยกว่าคนที่มีต้นทุนด้อยกว่า เนื่องจากข้อจํากัดในการปูองกัน
และปรับตัวที่มีความแตกต่างกัน ความสามารถในการหารายได้ไม่เท่ากัน ทําให้กลุ่มคนเปราะบางซึ่งรวมถึง
คนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ดังนี้
ผล ร ทบ ิ ลบ
1. คนไร้ บ้ า นไม่ ส ามารถใช้ ชี วิ ต ในที่ ส าธารณะ ในช่ ว งเวลากลางคื น ได้ ต ามปกติ เนื่ อ งจาก
ผลของมาตรการเคอร์ฟิวที่ห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาที่กําหนด
2. คนไร้ บ้ า นมี ค วามเป็ น อยู่ ที่ ไ ม่ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ มี ก ารรั ก ษาสุ ข อนามัย ส่ ว นตัว น้ อ ยกว่ า บุ ค คลทั่ ว ไป
เข้าถึงสุขอนามัยน้อยกว่า บางพื้นที่มีการอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม จึงเป็นการยากที่จะปฏิบัติตามมาตรการอยู่บ้าน
และรักษาระยะห่างทางสังคมของรัฐ นอกจากนี้ การประกาศมาตรการเคอร์ฟิวทําให้คนไร้บ้านเสี่ยงต่อการถูกไล่ที่
หรือถูกจับดําเนินคดี
3. คนไร้บ้านมักเป็นแรงงานรับจ้างรายวัน บางคนกลายเป็น คนไร้บ้านเนื่องจากนายจ้างหยุดกิจการ
ชั่วคราว ทําให้ขาดรายได้ ไม่สามารถเช่าห้องอยู่อาศัย และไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลําเนาในต่างจังหวัดได้
จึงต้องอาศัยพื้นที่สาธารณะ
4. คนไร้ บ้านบางส่ว นไม่มีบั ตรประจํ าตัวประชาชน และส่ ว นมากไม่มีบัญชีธ นาคารหรือสมาร์ทโฟน
จึงไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือของรัฐได้
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5. ผู้ประสบความยากลําบากขาดรายได้ที่เพียงพอต่อการยังชีพ โดยเฉพาะการขาดแคลนเครื่องอุปโภค
บริโภคและไม่สามารถเช่าที่อยู่อาศัยได้ โดยได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถประกอบอาชีพได้
6. กลุ่ มคนจนเมื องคนชนบทมีวัฒ นธรรมทานอาหารร่ว มกัน และมีข้อจํากัด ที่ต้องใช้ห้ องนอนและ
ห้องน้ําร่วมกัน เนื่องจากมีพื้นที่จํากัด
7. แรงงานนอกระบบในประเทศไทยส่วนมากเป็นกลุ่มเปราะบาง เนื่องจากไม่สามารถเข้าสู่โครงข่าย
ความคุ้มครองทางสังคมได้
8. ประชาชนเกิดความกลัว/อคติหรือความไม่ไว้วางใจต่อกลุ่มเปูาหมายที่อยู่ในศูนย์พักพิงฯ เนื่องจาก
อาจมีพาหะทําให้ติดเชื้อได้ง่าย
9. ผู้ใช้บริการในสถานฯ เมื่อเกิดการ Lockdown ไม่ได้ทํากิจกรรมหรือการพบญาติ ซึ่งอาจทําให้ผู้รับ
เกิดความเครียด
10. ข้ อ จํ า กั ด ด้ า นสถานที่ เนื่ อ งจากมี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งเว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คม จึ ง ทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
11. ผู้ให้การสนับสนุนดูแลช่วยเหลือลดลง (เดิมเป็นผู้ซึ่งให้การสนั บสนุนอย่างต่อเนื่อง) เนื่องจากขาดการ
ติดต่อหรือการปฏิสัมพันธ์กับภายนอก
12. มีกลุ่มเปูาหมายที่เป็นโรคติดต่ออื่นๆ ซึ่งถูกประสานส่งต่อจากหน่วยต่างๆ และไม่สามารถปฏิเสธเพื่อ
รับบริการได้ ซึ่งอาจจะมีพาหะโรคติดต่อ
13. บุคลากร/ผู้ดูแลมีจํานวนไม่เพียงพอต่อจํานวนผู้รับการและหวาดกลัวต่อการติดเชื้อ
ผล ร ทบ ิ บว
1. ได้รับความรู้/คําปรึกษาแนะนําในการดูแลตนเอง (วิธีการ: ลงพื้นที่ให้ความรู้)
2. การเข้าถึงสวัสดิการ/บริการได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 , นโยบาย รมต. เป็นต้น
3. ในภาวะวิกฤตได้มีการจัดทําฐานข้อมูล เพื่อนํามาบริหารจัดการทรัพยากรในการช่วยเหลืออย่างเป็น
ระบบมากขึ้น
4. เกิ ด การบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ ข้ ม แข็ ง ด้ า นสั ง คมที่ ส ามารถดู แ ล
กลุ่มเปูาหมายครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
5. มีการระดมทรั พยากรจากภาคส่ ว นที่นํ ามาช่วยเหลื อกลุ่ มเปู าหมายมากขึ้น (โอกาสในการเข้าถึง
ทรัพยากรมากขึ้น)
6. กลุ่ ม เปู า หมายเป็ น ที่ รู้ จั ก ในสั ง คมไทยและประชาชนได้ ย อมรั บ และตระหนั ก ถึ ง การช่ ว ยเหลื อ
กลุ่มเปูาหมาย รวมถึงลดปัญหาคนเร่ร่อน/คนไร้ที่พึ่งได้ส่วนหนึ่ง
7. เกิดรูปแบบการทํางานใหม่ให้เข้าถึงความต้องการของกลุ่มเปูาหมายมากขึ้น อาทิ บ้านปันสุข (มีที่พัก
ให้ฟรีสําหรับผู้ทํางาน)
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ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ส่งกระทบต่อประเทศไทยและทั่วโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มเปูาหมายของกระทรวง พม. โดยผลกระทบเหล่านี้ มาจาก
การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ โดยตรง และผลกระทบทางอ้ อ ม ที่ เ กิ ด จากมาตรการระงั บ การแพร่ ร ะบาด
จึงทําให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมมือกันแก้ปัญหาผลกระทบเหล่านี้ และออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตและผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้
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บทบาทภารกิจของพม.�
ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด�
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

รายงานถอดบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บทบาทภารกิจของพม. ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด�
บทบาทภารกิจของพม.
ต่อสถานการณ์
าร ส
พร่โควิ
ร บาดขอ
ของโรคติ
ดเชื้อไวรั
ด-19โรคติด ื้อไวรัสโควิด-19
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่ งเสริมพัฒ นาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต
สถาบันครอบครัว และชุมชน ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์ ส่งกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนไทย พม.จึงมีบทบาท
หน้าที่หลักในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบ โดยสามารถจําแนกบทบาทภารกิจของพม.
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ภารกิจตามกฎหมาย แผนปฏิบัติการนโยบายของพม. ภารกิจตามมาตรการที่ได้รับ
มอบหมาย และภารกิ จ ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยากลุ่ ม เปราะบาง ซึ่ ง ทางกระทรวงพม.ได้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
สถานการณ์ครั้งนี้อย่างเป็นระบบ โดยมีแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง
และระยะยาว เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบโดยเร็ ว ที่ สุ ด ตลอดจนมี แ ผนการดํ า เนิ น งานเพื่ อ รองรั บ
ความปรกติใหม่ (New normal) และนํามาปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบัน อันจะส่ งผลให้ ความรุนแรง
ของการแพร่ระบาดลดลง อีกทั้งสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการดําเนินชีวิตภายใต้วิกฤตินี้
าร ิ ตาม ฎหมาย ผนปฏิบัติ ารนโยบายขอ ร ทรว พม.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) “สังคมมีความมั่นคง ประชาชนลดการพึ่งพา
จากรั ฐ ” โดยประสงค์ของยุ ทธศาสตร์ พม. คือ มนุ ษย์มีการพัฒ นาศักยภาพ มีความรับผิ ดชอบต่อสั ง คม
และได้รั บ โอกาสที่เท่าเที ย ม สั งคมที่มีร ะบบสวัส ดิก ารที่ส มบูรณ์ มีความเหลื่ อ มล้ํ าลดลง การดําเนินงาน
มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานมากขึ้น
ทั้งนี้ เป็นจุดสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกระทรวง โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน
และสังคม ประกอบด้วย 5 ยุ ทธศาสตร์ 17 แผนงาน เพื่อรับสถานการณ์ทางสังคม การพัฒนาในอนาคต
ให้มีความเป็นธรรมในสังคมและความเหลื่อมล้ําลดลงในทุกมิติ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ยุติธรรมทั่วถึง เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม เพื่ อพัฒนาคน
และสังคมไทยให้ เป็น รากฐานที่แข็งแกร่ งของประเทศไทยในอนาคตปี 2579 ที่มีความสั มพันธ์กับภารกิจ
ของกระทรวง กล่าวคือ
คนไทยมีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรั บตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะในการวิเคราะห์อย่า งมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ เป็นรากฐาน
ที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์
สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ําน้อย ได้แก่ อัตราความยากจนต่ํา มีการกระจาย
โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรสร้างฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ และกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง
ไม่ทุจริต โดยที่ประชาขนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข
ซึ่งหากพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ของรัฐบาลกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้ดังนี้
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1. การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ทัศนคติการพัฒนาตนเองเพื่อตนเองและการมีส่วนร่วม
พัฒนาสังคมทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่เชื่อมโยงในด้านต่างๆ นําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการพัฒนาสังคม
2. ผลั กดัน นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ในองค์ร วมและเน้นการเปลี่ ย นแปลงเชิงโครงสร้าง นโยบาย
ต้องสะท้อนการพัฒนาสังคมองค์รวมอย่างต่อเนื่อง มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยมีการกําหนดนโยบาย
เฉพาะกลุ่มเปูาหมาย (Targeting) ตามระดับความจําเป็นแทนการช่วยเหลือแบบถัวเฉลี่ยเท่ากัน มีทิศทาง
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสนับสนุนนโยบายที่เน้นการพัฒนาฐานรากก่อให้เกิดการปฏิรูปอย่างยั่งยืนในระยะยาว
3. บริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง
รวดเร็ว เพื่อตอบสนองบริบทการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดการสั่งสมองค์ความรู้ บ่มเพาะ
ทักษะ พัฒนาฐานข้อมูลและงานวิจัยเพื่อการบริหารนโยบายทางสังคมที่มีประสิทธิภาพิ ลดโอกาสการรั่วไหล
การเกิดทุจริต และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างแท้จริง
4. เร่งพัฒนาสมรรถนะเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร (Capacity Building) ทั้งในส่วนของหน่วยงาน
ภาครัฐ เน้นเรื่องการคิดและการปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพให้กับภาคีเครือข่าย
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาในเชิงรุกของประชาชนคนไทย ทุกช่วงวัยในสังคม
ให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
5. การสื่อสารเชิงรุก สื่อสารยุทธศาสตร์ทํางานเชิงรุกและดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์
ของประเทศและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้ ง นี้ ประเด็ น ที่ ส อดคล้ อ งกั น สามารถนํ า มาปรั บ ใช้ ใ นการวางแผนเพื่ อ รองรั บ กั บ สถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์
ที่ จ ะต้ อ งเผชิ ญ ในอนาคต โดยเฉพาะภายใต้ บ ทบาทภารกิ จ ของกระทรวง ที่ จํ า เป็ น จะต้ อ งปรั บ กลไก
การขับเคลื่อนการดําเนินงานของกระทรวงที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเปูาหมายในขณะนั้นได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเท่าเทียม
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ไ ด้ กํ า หนดแผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรอบแนวทางการทํางาน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระยะ 3 ปี ที่มุ่งยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรภาครัฐ
ที่มีศักยภาพสูงและเป็นองค์กรหลักในการกําหนดนโยบายสังคม โดยมีเปูาหมายที่จะพัฒนาคนให้มีศักยภาพ
และมีความมั่นคงในชีวิต รวมถึงสร้างสังคมแห่งโอกาสและมีความเท่าเทียมกัน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสร้างระบบ
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเปูาหมายดังนี้
1.1 ครอบครัวสามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย
1.2 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาให้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีพัฒนาการสมวัย
1.3 เด็กและเยาวชนมีทักษะที่สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศมากขึ้น
1.4 วัยแรงงานมีความพร้อมทุกมิติในการเป็นผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองได้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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1.5 ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
1.6 ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ในทุกมิติ
2. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย
เฉพาะ มีเปูาหมาย คือ ประชากรกลุ่มเปูาหมายมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
3. แผนปฏิ บั ติ ร าชการเรื่ อ ง ส่ ง เสริ ม ภาคี เ ครื อ ข่ า ยอย่ า งเป็ น ระบบสู่ ก ารเป็ น หุ้ น ส่ ว นทางสั ง คม
มีเปูาหมาย ดังนี้
3.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่ว นร่วมในการพัฒ นาสั งคมอย่างเป็นระบบที่ให้ผ ลตอบแทน
ทางสังคมบนพื้นฐานความรับผิดชอบประเด็นปัญหาทางสังคม
4. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นําทางสังคม มีเปูาหมายดังนี้
4.1 พม. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีบุคลากรที่มีคุณภาพและการทํางานแบบมืออาชีพ
ในระดับสากล
4.2 ประชาชนได้รับบริการด้านสังคมที่รวดเร็วและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ในพื้นที่และปรับสมดุลภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
4.3 พม. เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีภาพลักษณ์ที่เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
ทั้งนี้ จากแผนดังกล่าวสามารถนํามาปรับใช้ในการวางแผนเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว และเป็นพลวัตร ซึ่งส่งผลกระทบกับภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งในภาพองค์รวมของประเทศ ดังนั้น
การเตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ที่จะต้องเผชิญในอนาคต โดยเฉพาะภายใต้บทบาทภารกิจของกระทรวง
จึงจําเป็นจะต้องปรับกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกระทรวงที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเปูาหมายในขณะนั้นได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเท่าเทียม
ในส่ ว นของมาตรการสํ าหรั บ บุ ค ลากรของกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษ ย์
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
เปู า หมายงานของ พม. คื อ คุ ณ ภาพงานต้ อ งดี ขึ้ น รวดเร็ ว มากขึ้ น ตอบโจทย์ ป ระชาชนมากขึ้ น
และภาพลักษณ์องค์กร พม. ดีขึ้น โดยสถานการณ์วิกฤติในครั้งนี้ เป็นบทพิสูจน์ของ พม. ซึ่งเป็นเสาหลักด้าน
สั ง คมส่ ง ผลให้ มี ป ระชาชนและครอบครั ว ได้ รั บ ผลกระทบจํ า นวนมาก เมื่ อ เหตุ ก ารณ์ ค ลี่ ค ลายลง
(Unskilled Worker) จะไม่สามารถกลับไปทํางานปกติได้ จึงต้องมีพัฒนาอาชีพ (Re - Training or New skills)
ซึ่ง ในสั งคมอนาคตจะเกิ ดฐานวี ถีชี วิ ตใหม่ (New Normal) ประชาชนต้อ งมี ก ารปรับ ตั ว ในการดํา รงชี วิ ต
เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การใช้ดิจิทัลใน Lifestyle การทํางานที่บ้าน (Work from Home) การปรับระยะ
เวลาการทํ า งานเป็ น ต้ น ส่ ว นด้ า นการปู อ งกั น และด้ า นการรั ก ษา ในช่ ว งสถานการณฺ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 เป็ น หน้ า ที่ ข องกระทรวงสาธารณสุ ข และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
แต่ ด้ านการเยี ยวยา เป็ นบทบาทของ พม. เป็ นหลั ก พม. ต้ องมี การปรั บตั วองค์ กร ทํ างานแบบบู รณาการ
ข้ามหน่วยงาน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยดําเนินการ ดังนี้
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1) ควรปรั บ ลดขั้ น ตอนการทํ า งานให้ น้ อ ยลง และปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บ โดยยึ ด ความเดื อ ดร้ อ น
ของประชาชน เป็นประการสําคัญ ผู้รับบริการได้รับความสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึง/ติดต่อสอบถาม
2) พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันสถานการณ์ "New Normal" โดยการใช้ดิจิทัลในการพัฒนาตนเอง
และองค์กร เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร มีการเรียนรู้ตลอดเวลา
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ การประยุกต์ใช้ Mobile 5G ในการทํางานการปรับวิธีคิดใหม่ หรือ มุมมองแบบใหม่
“ฉากทัศน์ ” ของบทบาทหน้ าที่ที่เกี่ย วข้องในองค์ก รของตนเองทุกระดับ พร้ อมพัฒ นาบุคลากรให้ พร้อ ม
สามารถนําไปปฏิบัติจริง
3) การปรับการบูรณาการข้ามหน่วยงาน
4) มีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการทํางาน เชื่อมโยงกับกระทรวงอื่น และสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ รองรับการวางแผนสถานการณ์ล่วงหน้าได้ดี
นอกจากนี้ ได้กําหนดมาตรการปูองกั นการแพร่ระบาดไวรัส โควิด -19 สําหรับบุคลากรและหน่ว ย
บริการกลุ่มเปูาหมายในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไว้ในประกาศกระทรวง
การพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เรื่ อ ง มาตรการปู อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โดยมีข้อสั่งการสําคัญ ดังนี้
- งดเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง
- กรณีได้รับอนุญาตให้ เดิน ทางไปประเทศเสี่ ย ง หลังจากกลั บ มาต้องทําการกักตัว 14 วัน
และเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19
- ผู้มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือมีปัญหาอื่น ๆเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือใกล้ชิดผู้ที่เดินทาง
กลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในระหว่างการกักตัวเพื่อเฝูาระวังอาการ ให้รีบไปพบแพทย์และเฝูาสังเกตอาการ
- ขอให้หน่วยงานคัดกรองบุคคลและผู้มาติดต่อราชการทุกคน
- บุคลากรที่เดินทางไป-กลับจากต่างประเทศ ที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ ยง ต้องปฏิบัติตนตามคําแนะนํา
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
าร ิ ตามมาตร ารท่ไดรับมอบหมาย า รัฐบาล
รั ฐ บาลได้ มีคํ า สั่ ง ให้ จั ด ตั้ ง ศูน ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื้อ ไวรั ส โควิ ด -19
โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีส่วนรับผิดชอบดําเนินการใน 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการสาธารณสุข ด้านเวชภัณฑ์ปูองกัน ด้านมาตรการปูองกัน และด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา
โดยต้องดําเนินการตามกฎหมายระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก มีรายละเอียดดังนี้
1. ดาน ารสาธารณสุข
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นโรคติดต่ออันตราย
ลํ า ดั บ ที่ 14 ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558 ดั ง นั้ น ทุ ก กระทรวงจึ ง ต้ อ งกํ า หนดแนวทาง
และมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงการปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข จากข้อมูลรายงานสรุปของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ของกระทรวง ณ วันที่ 22
มิถุนายน 2563 พบว่า
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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 จํานวนบุคลากร 9,856 คน ไม่มีอาการปุวย 9,856 คน ไม่มีผู้อยู่ระหว่างกักกัน 14 วัน และยังไม่ พบ
ผู้ติดเชื้อที่ต้องได้รับการรักษา
 กลุ่มเปูาหมายในสถาบันของกระทรวง
1) เด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อยู่ระหว่างกักกัน 14 วัน จํานวน 183 คน
2) สตรีที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อยู่ระหว่างกักกัน 14 วัน จํานวน 8 คน
3) ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อยู่ระหว่างกักกัน 14 วัน จํานวน 2 คน
4) คนไร้ที่พึ่ง/ขอทานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อยู่ระหว่างกักกัน 14 วัน จํานวน 29 คน
5) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อยู่ระหว่างกักกัน 14 วัน จํานวน 4 คน
 แนวทางการดําเนินงาน
1) ให้ข้อมูลแนะนําปรึกษา
- จัดทีมเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษา ให้บริการ
คําปรึกษา แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานที่ทํางาน และทางโทรศัพท์
- นักสังคมสงเคราะห์หมั่นตรวจเยี่ยมให้คําแนะนําการดูแลสุขอนามัยของตนเอง พร้อมทั้ง
ให้เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดพื้น ที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอาคารเรือนนอน ห้องรับประทานอาหารให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสุขาภิบาล เป็นประจําทุกวัน
2) การควบคุมและจํากัดการแพร่ระบาด
- จั ด จุ ด ให้ บ ริ ก ารเจลล้ า งมื อ ใส่ ห น้ า กากอนามั ย รวมถึ ง จั ด ให้ มี จุ ด คั ด กรองและติ ด ตั้ ง
แอลกอฮอล์สําหรับล้างมือทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ
- ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ํา หลอดดูดน้ํา ใช้ช้อนกลางหรือรับประทาน
อาหารแยกกับผู้อื่น เป็นต้น
- การจัดห้องประชุม จัดให้ มีอากาศถ่ายเท เว้นที่นั่งให้ มีระยะห่ างกันพอสมควรหรือเว้น
การใกล้ชิดระยะ 1 เมตร รวมทั้งการจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมหรือมีการประชุมทางไกลหรือออนไลน์
- การงดเว้นหรือชะลอการเดินทางไปในประเทศหรือในพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงขอความร่วมมือ
ในการชะลอ การเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อลดการติต่อหรือการแพร่เชื้อ
- การประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกลุ่มเปูาหมาย อาทิ กลุ่มคน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ เชื่อมโยงข้อมูลคนพิการและคาดการณ์สถานการณ์แนวโน้มที่คนพิการติดเชื้อ รวมถึง
การคัดกรองผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ และผู้ติดเชื้อให้ได้รับดูแล/รักษาอย่างถูกวิธี ตามกระบวนการของกระทรวง
สาธารณสุข
3) การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล
- จั ด เตรี ย มเทอร์ ม อมิ เ ตอร์ วั ด ไข้ เพื่ อ ใช้ สํ า หรั บ ผู้ ที่ ตั ว ร้ อ นหรื อ เริ่ ม แสดงอาการปุ ว ย
และติดตามเฝูาระวังอย่างใกล้ชิด
- จัดเตรียมยาสามัญประจําบ้าน เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70% และหน้ากากอนามัย
ก่อนเข้าสํานักงาน
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- เตรียมบุคลากรหน่วยเคลื่อนที่เร็วจํานวน 2 คน กรณีเข้าเกณฑ์มีความเสี่ยงหรือมีอาการ
สงสัยติดเชื้อ จะดําเนินการแจ้งสายด่วน 1669 เพื่อจัดรถพยาบาลมารับตัว
- ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลของตนเอง หากมีอาการที่น่าสงสัยว่าปุวย
จากไวรัสโควิด-19 ให้รับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิที่ตนมีอยู่
- การสํารวจและเตรียมการจัดตั้งศูนย์กักกัน มีการบริหารจัดการศูนย์กักกันโรคและเฝูาสังเกต
อาการที่ปลอดภัย รวมทั้งประสานเพื่อดําเนินการจัดส่งผู้ปุวยเข้ารับการรักษา อาทิ อาคารบางพลีคอมเพล็ค
ศูนย์พัฒนาศักยภาพ และอาชีพคนพิการบ้านโมกุล จังหวัดลพบุรี
4) การสื่อสารความเสี่ยงและการสื่อสารสาธารณะ
- มี ก ารประชุ ม ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานและที ม One Home เพื่ อ ซั ก ซ้ อ มการดู แ ลปู อ งกั น
การแพร่ระบาดของโรคแก่ตัวเองและครอบครัวเพื่อที่ให้บุคลากรมีความรู้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ
ทางโทรศัพท์และการติดต่อขอรับบริการด้วยตัวเอง
- ประชาสัมพันธ์มาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อาทิ การปฏิบัติตามมาตรการต่างของรัฐบาล อาทิ การห้ามเดินทางข้ามพื้นที่/สถานที่จุดเสี่ยงยังไม่ได้เปิด
ให้บริการ พร้อมจัดทําปูายแจ้งเตือนให้ความรู้ และแนะนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ,
ไลน์, เฟซบุ๊ก เป็นต้น
- มีการส่งต่อข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับโรคระบาดอย่างระมัดระวัง เริ่ มการตรวจสอบแหล่งที่มา
ของข้อมูลให้แน่ชัดก่อน จากนั้นจึงเผยแพร่โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเท่านั้น
2. ดาน ว ัณฑ์ป้อ ัน
ในการประชุ ม เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 13 เมษายน 2563 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบมาตรการที่ ค ณะ
กรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด ต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 เสนอ โดยด้านมาตรการปูองกัน
ต้องลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้น สถานที่ซึ่งผู้คนมาชุมนุมที่มีการเบียดเสียดใกล้ชิด งดการจัดกิจกรรมรวมคนจํานวน
มาก ลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการจํานวนมาก
1. ตั้งแต่วัน ที่ 7 มี.ค. 63 พม. ระดมจิตอาสา อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้าราชการ และผู้ที่สนใจ กว่า 498 หน่วยงานภายใต้สังกัด พม. ทั่วประเทศ ผลิตหน้ากากผ้าแจกประชาชน
รวมทั้ง สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด เร่งทําหน้ากากผ้าที่เย็บ
ด้วยมือ จักรเย็บผ้า เพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับผู้รับบริการของหน่วยงาน พม. ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งยอดสะสม
ล่าสุดที่ได้รับรายงานของทุกกรมสังกัดกระทรวง พม. และ พมจ. ทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
มีจํานวนทั้งสิ้น 1,990,230 ชิ้น แจกสะสม 1,990,357 ชิ้น (เฉพาะวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผลิตได้ 613 ชิ้น
แจกจ่าย 3,486 ชิ้น)
กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษย์ ได้ จัดซื้อหน้ากากทางเลื อ ก (หน้า กากผ้ า )
จํ า นวน 2,000,000 ชิ้ น ซึ่ ง ขณะนี้ ได้ ดํ า เนิ น การจั ด สรรให้ กั บ ทั้ ง 76 จั ง หวั ด และกรุ ง เทพมหานคร
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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2. ปรั บ ปรุ ง ระบบงบประมาณ เพื่ อ จั ด สรรงบประมาณสํ า หรั บ ใช้ ปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 อาทิ การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในด้านเวชภัณฑ์แจกจ่าย
ให้กับประชาชน
3. เตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์และการปูองกันเพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้ออย่างต่อเนื่องอาทิ การจัดหาเครื่องวัดอุณภูมิการทําความสะอาด Big Cleaning Day ในสถานที่ทํางาน
และอาคารในศูนย์/สถานหน่วยงานในสังกัด การพ่นฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ทํางานการผลิตหน้ากากอนามัยผ้า
(ทางเลือก) และเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้สําหรับเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป
4. การสร้ า งช่ อ งทางเข้ า ถึ ง เครื่ อ งอุ ป โภค บริ โ ภค และเวชภั ณ ฑ์ สํ า หรั บ ผู้ รั บ บริ ก ารเพื่ อ ให้ ง่ า ย
ต่อการเข้าถึง เช่น กลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น
3. ดานมาตร ารป้อ ัน
หน้ ากากอนามัยผลิ ตไม่ทัน ต่อความต้องการเนื่ องจากขาดแคลนวัตถุดิบ ขณะเดียวกัน หน้ ากาก
อนามัย ควรจะนํ าไปใช้กับแพทย์ และพยาบาลผู้ที่มีความจําเป็นก่อน ส่ว นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เจ็บปุว ย
สามารถใช้หน้ากากผ้าในการปูองกันตนเองได้ ดังนั้น พม. จึงได้กําหนดมาตรการปูองกัน ดังนี้
3.1 การปูองกันในหน่วยงาน พม. มีการจัดการทํางานเพื่อให้เกิดการเว้นระยะห่างทางสังคม
- การเหลื่อมเวลาทํางาน
- การทํางานที่บ้าน (Work From Home)
- จัดพื้นที่ทํางาน
- การคัดกรองเบื้องต้นการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่สถานที่ทํางาน
พร้อมทั้งวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่มาติดต่อราชการญาติของเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้อง
3.2 การปูองกันในผู้ใช้บริการสถาบัน
- ห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าเขตพื้นที่
- งดการเยี่ยมและจัดกิจกรรม
- งดการสัมผัสร่างกายผู้บริการ
- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ใช้บริการ
3.3 ผู้ใช้บริการในพื้นที่
- จัดประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในการดูแลตนเอง
3.4 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สาธารณะโครงการ “Know Covid รู้ทันโควิด” โดยความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวง พม. องค์การอนามัยโลก (WHO) ประจําประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กลุ่ม Know Covid
และกลุ่มบริษัท บันลือ กรุ๊ป ในนามหนังสือการ์ตูนไทย “ขายหัวเราะ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจช่วยให้
ประชาชนรู้จักการปูองกันตัวเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยการสื่อสาร
ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย แจกจ่ายให้กับกลุ่มเปูาหมายของกระทรวง พม. ทั่วประเทศ
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3.5 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีรายการวิทยุสําหรับเด็กและเยาวชนเพื่อเปิดพื้น ที่ความรู้ นําเสนอ
ข่ า วสารและสาระที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เด็ ก และเยาวชน โดยนํ า ร่ อ งผลิ ต รายการวิ ท ยุ สํ า หรั บ เด็ ก และเยาวชน
ออกอากาศในช่วงเวลาตามประกาศ กสทช.
3.6 การบริหารความต่อเนื่องและปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 อาทิ การจัดทําแผนบริ หารความต่อเนื่อง แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business
Continuity Plan : BCP) ในระดับกรม/ศูนย์หรือสถานรับบริการในพื้นที่แผนปฏิบัติการกรณีเผชิญเหตุ
และมีผู้ติดเชื้อไวรัส รวมถึงการกําหนดมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
3.7 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ (เช่น ชุดความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ย วกับ ไวรั ส โควิด -19 ให้ ค นพิการทุกประเภทเข้า ถึงได้ ) รวมทั้งประชาสั ม พัน ธ์ผ่ านกลไกในระดับพื้น ที่
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและสนับสนุนการจัดการตนเองจากสถานการณ์การระบาดให้กับองค์กร
เครือข่าย และประชาชนในพื้นที่
3.8 การเตรี ย มความพร้ อ มสํ าหรั บ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ต้อ งทํ า ประจํ าต่ อเนื่อ งในกรณี
ที่มีมาตรการปฏิบัติงานที่บ้าน Work at Home หรือ การเหลื่อมเวลาในการทํางาน อาทิ การเตรียมอุปกรณ์
เทคโนโลยีสําหรับพร้อมใช้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์ เพื่ออํานวยความสะดวก การจัด
ประชุมทางไกลหรือผ่านระบบ Conference การแชร์ข้อมูล/เอกสาร การสํารองข้อมูล
3.9 เสริมสร้างความรู้ให้อาสาสมัครและกลไกในระดับพื้นที่ (เช่น อาสาสมัครคนพิการ ศูนย์พัฒนา
สตรีและครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน องค์กรด้านคนพิการ เป็นต้น) ในการเฝูาระวังผลกระทบที่อาจเกิดกับ
กลุ่มเปูาหมาย การแจ้งเตือนสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือ
ในการปูองกันแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างเต็มที่
4. ดานมาตร ารใหความ ่วย หลือ ยยวยา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ทําให้
เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม และคาดการณ์
ว่ากลุ่มสําคัญที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าว คือ กลุ่ มผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างรายวัน ซึ่งอาจก่อให้เกิด
การว่างงาน ขาดรายได้ที่จะนํามาใช้ในครอบครัวอย่างกะทันหั น นอกจากนั้น ยังมีครอบครัวยากจน เด็ก
และเยาวชน ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ ซึ่งอาจเป็นผู้ติดเชื้อเอง ต้องเข้ารับการรักษา จนไม่สามารถทํางานได้
หรือเป็นผู้ที่ต้องดูแลผู้ติดเชื้อในครอบครัว ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมเป็นวงกว้าง
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ มี ก ารเตรี ย มการเกี่ ย วกั บ แนวทาง
หรือมาตรการเยียวยา ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย คนยากจน กลุ่มเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ซึ่งเป็น
กลุ่ มเปู าหมายในความรั บผิ ดชอบของกระทรวงพม. โดยจะพิจ ารณาให้ ความช่ว ยเหลื อตามสภาพปั ญหา
ความเดือดร้อน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมายที่ พม. รับผิดชอบอยู่ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมกรณีฉุกเฉิน การสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
ยากลําบาก การสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวคนพิการ การฝึกทักษะอาชีพ ให้กับผู้มีรายได้น้อย สตรี หรือผู้สนใจ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย คนพิการ หรือผู้สูงอายุ ซึ่งในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงฯ ได้ มีมาตรการให้ ความช่วยเหลื อเยี ยวยา
กลุ่มเปูาหมายตามภารกิจ ดังนี้
1. ด็ ล ยาว น
1.1 ใช้ ก ลไกสภาเด็ ก และเยาวชนที่ มี อ ยู่ ทุ ก ตํ า บลในประเทศ (7,777 แห่ ง ) เป็ น จิ ต อาสา
ในการประสานงานและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
1.2 เด็กและเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ช่วยเหลือเยียวยาตามกระบวนการสังคม
สงเคราะห์ เ ด็ ก และครอบครั ว อาทิ โครงการช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ที่ อ าศั ย ในครอบครั ว ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) เพื่อให้เด็กที่อาศัยในครอบครัวที่ได้รับ
ผลกระทบได้รับการช่วยเหลืออย่ างทันท่วงที รวมทั้งให้เด็กอายุ 1-3 ปี ได้รับนมผงในการเลี้ยงดูให้มีความเจริญ
เติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย
1.3 จัดเตรียมสถานที่รองรับเด็กที่ไม่มีผู้ดูแล กรณี พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ติดเชื้อ
1.4 การลงพื้น ที่ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อผู้ ที่ ได้รั บ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่ า
(COVID-19) ได้แก่ ผู้ประสบปัญหาไม่มีรายได้ / ว่างงาน / ถูกเลิกจ้าง
1.5 การปรั บ ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ การเลี้ ย งดู เ ด็ ก แรกเกิ ด โดยปรั บ ระเบี ย บ
เพื่อรองรับให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ให้สามารถลงทะเบียน
ในภายหลังได้มีผลบังคับใช้แก่เด็กที่เกิดในเดือนมกราคม2563เป็นต้นไป
1.6 โครงการเยาวชนไทยกู้ภัย COVID-19 เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส
COVID-19 โดยทําหน้าที่ 1) เรียนรู้หลักสูตรการเป็นสมาชิกจิตอาสาเยาวชนไทยกู้ภัย COVID-19 ทางออนไลน์
2) ตั้งกลุ่มโซเชียลเพื่อสื่อสารให้ข้อมูลของสภาเด็กและเยาวชนและกลุ่มเยาวชน 3) ปกปูองปูุย่าตายายเริ่มจาก
การดูแ ลคนในครอบครั ว ให้ มีค วามรู้ ค วามเข้ าใจการปฏิบั ติต ามวิ ธีก ารปู องกัน การติด เชื้ ออย่างเคร่ง ครั ด
4) สํารวจข้อมูลผู้สูงอายุด้วยระบบ Google Form เพื่อประเมินสถานการณ์และความต้องการความช่วยเหลือ
ของผู้สูงอายุ และ 5) ดย. นําผลสํารวจข้อมูลจากระบบ Google Form ส่งต่อบ้านพักเด็กและครอบครัว
เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุต่อไป
1.7 การดําเนินการของศูนย์ให้คําแนะนําปรึกษาด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว (Children Youth
and Family Counseling Center) เป็นกลไกหนึ่งที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้รับบริการผ่านบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวทั่วประเทศ เพื่อให้คําแนะนําปรึกษาปัญหาในการเลี้ยงดูบุตรตามช่วงวัยให้คําปรึกษาผู้ประสบปัญหา
ในด้านต่างๆเช่นความรุนแรงการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์การถูกเลิกจ้างงานการว่างงานการแสวงหาโอกาสใน
การประกอบอาชีพใหม่มีกลไกการทํางานโดยเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เฝูาระวังแจ้งเหตุให้คําปรึกษาและลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาที่ต้องการ
คํา แนะนํ าปรึ ก ษาปั ญหาสามารถ Walk in ด้ ว ยตนเอง ทางโทรศั พท์ ห รือ ทางโซเชี ย ลมี เ ดี ย เช่น LINE /
Messenger ได้ตลอด 24 ชม.
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1.8 จัดกิจกรรม “เด็กสภาฯ Market Place” เพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าของครอบครัวสภา
เด็กและเยาวชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กเยาวชนและครอบครัวผ่านช่างทางออนไลน์ Facebook กลุ่ม “เด็กสภาฯ Market Place”
1.9 การพัฒนาความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองเด็กในชุมชนพม.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กร
ยูนิเซฟดําเนินการดังต่อไปนี้
- การคุ้มครองเด็กในสถานสงเคราะห์ห รือสถานที่มีเด็กอยู่ในการดูแลในลั กษณะพักค้าง
จัดทําแนวปฏิบัติการพัฒนาและปกปูองเด็กในสถานดูแลเด็กในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19
เพื่อให้สถานดูแลเด็กของรัฐองค์กรเอกชนองค์กรศาสนาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
- การคุ้ ม ครองเด็ ก ในครอบครั ว และในชุ ม ชน : มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการจั ดทําแนวปฏิบัติการคุ้มครองเด็กสํ าหรับองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นโดยมีเปูาหมายคือเด็กที่มีความเสี่ยงได้รับการช่วยเหลือและส่งต่อไปยังบริการได้อย่างทันการณ์
2. ผูสู อายุ
2.1 การสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลําบาก รวมถึงผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นเงินจํานวน 2,000 บาทต่อคน ไม่เกิน 3 ครั้งต่อคนต่อปี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน ตกอยู่ในภาวะยากลําบาก และมี
ความเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมและชุมชนตนเองต่อไปได้อย่างมีความสุข
จํานวน 8,210 ราย เป็น จํานวนเงินทั้งสิ้ น 18,057,000 บาท ทั้งนี้ กรมกิจการผู้ สูงอายุได้จัดทําประกาศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ เรื่อง การคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม
2563 และมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป สรุปสาระสําคัญคือ การปรับปรุงอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุใน
ภาวะยากลําบาก จาก (เดิม) จํานวน 2,000 บาทต่อคน ไม่เกิน 3 ครั้งต่อคนต่อปี เปลี่ยนเป็น 3,000 บาทต่อ
คน ไม่เกิน 3 ครั้งต่อคนต่อปี
2.2 เงิ น ค่ า จั ด การศพผู้ สู ง อายุ ที่ เ สี ย ชี วิ ต รายละ 3,000 บาท (จากเดิ ม รายละ 2,000 บาท
ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการ
จัดการศพตามประเพณี ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563) โดยมีผลบังคับในวันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา
(19 พ.ค. 2563) เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันทั้งนี้การสงเคราะห์ฯตามประกาศนี้ให้
รวมถึงผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศพส. สถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครองของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกันซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์
2.3 จัดทําคู่มือมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ของสถานดูแล
ผู้สูงอายุและคู่มือแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Book) เผยแพร่ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ก รมกิ จ การผู้ สู ง อายุ ที่ dop.go.th แบนเนอร์
“ข่าวประชาสัมพันธ์” และในรูปแบบเอกสารเผยแพร่แก่หน่วยงานต่างๆ
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2.4 การช่วยเหลือผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
แก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาในชุมชนและดําเนินการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อปูองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2.5 การพักชําระหนี้ผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุทุ กคนเป็นระยะเวลา 1 ปี
(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) โดยมีลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุจํานวนทั้งสิ้น 41,665 ราย
2.6 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญ
ด้านผู้สูงอายุ) ทุกจังหวัดทั่วประเทศจํานวน 24,293 คนร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ (ศพอส.) ระดับตําบลในทุกอําเภอทั่วประเทศรวมจํานวนทั้งสิ้น 1,516 แห่งเพื่อเยี่ยมเยียนให้กําลังใจ
และช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลําบากในชุมชนรวมถึงผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา ตกอยู่ในภาวะ
ยากลําบากต่าง ๆ ในชุมชน ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐ พร้อมทั้งประสานส่งต่อ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุต่อไป
เช่ น การส่ ง ต่อ ผู้ สู ง อายุ ที่ ถูก ทอดทิ้ ง ถู กทารุ ณ กรรม ไม่ ส ามารถอยู่ ร่ ว มกั บครอบครัว ต่ อไปได้ ให้ เ ข้า รั บ
การสงเคราะห์ ในศูน ย์ พัฒ นาการจัดสวั ส ดิการสั งคมผู้สู งอายุในสั งกัด กรมกิจการผู้ สู งอายุ หรือเครือข่าย
ในพื้นที่ให้ความช่วยเหลื อเบื้ องต้น กรณีที่เกินขีดความสามารถ ก็สามารถส่ งต่อให้สํ านักงานพัฒ นาสั งคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป
2.7 ด้านการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุในวิถีปรกติใหม่ (New Normal)
- การจั ดทําหลั กสูตรอาชีพออนไลน์ (Youtube) จํานวน10อาชีพเผยแพร่ผ่ านเว็บไซต์
กรมกิจการผู้สูงอายุให้แก่ผู้ สูงอายุและประชาชนที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้และนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ได้แก่พวงมาลัยใบเตยดินไทยดอกบัวบูชาพระ เป็นต้น
- การจัดทําการเปิดพื้นที่ค้าขายออนไลน์ให้กับผู้สูงอายุ (DOP Market Place) ในเว็บไซต์
กรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เพื่อเป็นช่องทางการจําหน่ายสินค้าออนไลน์ของคลังปัญญาผู้สูงอายุ และวิสาหกิจชุมชนส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุมีรายได้และสร้างโอกาสใหม่ในการทํางานช่วง COVID-19 ผ่านสื่อออนไลน์หลายช่องทาง
- ด้ า นการส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละพัฒ นาศั ก ยภาพตลอดช่ ว งชีวิ ต ในชุ ม ชนวิ ถี ป รกติ ใ หม่
(New Normal) หรือโรงเรียนผู้สูงอายุโดยการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ปัจจุบันมีโรงเรียน
ผู้สูงอายุทั่วประเทศรวมจํานวนทั้งสิ้น 1,944 แห่งทั่วประเทศ
3. คนพิ าร
3.1 การสนับสนุนคนพิการ ผู้ดูแลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยใช้ Application เพื่อการเข้าถึงสิทธิคนพิการ สามารถรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ และแนวทาง
การฟื้นฟูและเยียวยาคนพิการ
3.2 การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะได้รับทุกคน ซึ่งต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจําตัว
คนพิการคนละ 1,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว จากงบประมาณของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
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3.3 สนับสนุนให้ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวเข้าถึงสิ ทธิประโยชน์ การฟื้นฟู เยียวยา
และความช่วยเหลือ ได้แก่ การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการหรือครอบครัว และแผนการตลาด จัดหาอาชีพ
ใหม่ที่เหมาะสมให้กับคนพิการ รวมถึงการอุดหนุนเงินสงเคราะห์ให้กับคนพิการและครอบครัวคนพิการ
3.4 การพักชําระหนี้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ เป็นระยะเวลา 12 เดือนตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564
3.5 เพิ่มเบี้ยผู้พิการให้แก่ผู้ถือบัตรประจําตัวผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ถือบัตรประจําตัว
ผู้พิการที่อายุไม่เกิน 18 ปี จํ านวน 120,000 คนจากเดือนละ 800 บาทเป็น 1,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2563
3.6 การปรับระเบียบเงินกู้ฯ กรณีฉุกเฉินสําหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความต้องการกู้ยืม
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อประกอบอาชีพ ในสภาวะวิกฤติ COVID-19 ในวงเงินกู้
ไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยไม่ ต้องมีผู้ค้ําประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชําระภายใน 5 ปี ปลอดชําระหนี้
ในปีแรก โดยสามารถยื่นกู้ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางออนไลน์ www.dep.go.th และศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
3.7 การเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงเครื่องอุปโภคบริโภค กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ได้ประชุมหารือร่ วมกับผู้บ ริหารสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย บริษัทกลุ่ มเซ็นทรัล
บมจ.ซีพีออลล์ บริษัทสยามพิวรรธ์ จํากัด บริษัทไอคอนสยาม จํากัด และบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จํากัด
กําหนดแนวทาง/มาตรการอํานวยความสะดวกให้คนพิการสามารถซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค และเวชภัณฑ์
จําเป็น ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการเพิ่มช่วงเวลา
พิเศษในการเข้าไปซื้อสินค้าก่อนกลุ่มเปูาหมายอื่น การเพิ่มช่องทางพิเศษสําหรับการชําระค่าใช้จ่าย การเพิ่ม
ช่องทางออนไลน์พิเศษให้เข้าถึงการซื้อ รับและส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ
คนพิการ รวมถึงจึงได้เปิดช่องทางผ่าน Social โดยเปิดเพจ Facebook “ฝากร้านคนพิการ”
3.8 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพั นธ์ สําหรับคนพิการทุกประเภท เพื่อสื่อสารความรู้
สร้างความเข้าใจและเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร บรรเทาอาการเครียด วิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบที่คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึงได้ อาทิ
จัดทําล่ ามภาษามือในสื่ อต่าง ๆ การจัดทําคลิป VDO สําหรับคนพิการทุกประเภทในการดูแลและปูองกัน
ตัวเองการจัดทําข้อมูลสถานการณ์เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสายด่วนคนพิการ 1479 และศูนย์ช่วยเหลือสังคม
1300 สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และ Social Media เป็นต้น
3.9 การส่งเสริมและฝึกทักษะอาชีพคนพิการพก.ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
มหาวิท ยาลัย นเรศวรมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์จัด ทํา หลัก สูต รให้เ หมาะสมสํา หรับ New Normal
เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมคนพิการงบประมาณ 2,500,000 บาท ได้แก่ 1) การจัดทํา
หลั กสู ตรออนไลน์ โดยการนํ าเทคโนโลยี ดิจิ ทัล มาประยุกต์ใช้ผ่ านการถ่ายทอดแลกเปลี่ ย นประสบการณ์
เพื่อสร้างโอกาสสร้ างงานสร้ างรายได้และสร้างอาชีพใหม่ๆ และ 2) การจัดทําสวนเกษตร และผลิ ตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการฝึกอาชีพสําหรับคนพิการและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
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3.10 การสํารวจข้อมูลคนพิการการจัดทําระบบฐานข้อมูลคนพิการที่ได้รับผลกระทบและความต้องการ
ของคนพิการ เพื่ อนํ ามาพัฒ นานโยบายในการช่ว ยเหลื อและดํา เนิ น งานใน การแก้ไขปั ญหาสถานการณ์
การแพร่ร ะบาดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการแต่ไม่ได้รับ
สวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ความพิ ก ารผ่ า นโครงการหรื อ อพม. เชี่ ย วชาญด้ า นคนพิ ก ารสํ า รวจและเยี่ ย มครอบครั ว
และเชื่อม Application กับ กระทรวงสาธารณสุข (อสม.) ลงเยี่ยมบ้านคนพิการ
3.11 การขับเคลื่อนนวัตกรรมพร้อมใช้สําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เช่น การใช้หุ่นยนต์ในการช่วยดูแล
คนพิการและผู้สูงอายุ อุป กรณ์ในการเคลื่อนย้ ายผู้ปุ วยติดเตียงสํ าหรับคนพิการและผู้ สูงอายุ โดยร่ว มกับ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหน่วยนําร่องในการขับเคลื่อน 2 หน่วยงาน คือ สถานคุ้มครอง
และพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้าน
บางแค ทั้งนี้ จะดําเนินการเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแรกนํานวัตกรรมมาทดลองใช้ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กายภาพสภาพแวดล้ อ มอุป กรณ์ช่ว ยอํ านวยความสะดวกรวมทั้ งการพั ฒ นาเชิ งระบบการทํา งานร่ว มกั บ
เครือข่ายและระยะที่สองเป็นการต่อยอดเชิงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับใช้สําหรับคนพิการ
ในชุมชนต่อไป
3.12 ซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัยของคนพิการ กายอุปกรณ์ รถโยกรถเข็น
ของคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4. สตร ล สถาบันครอบครัว
4.1 การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยสนับสนุนเงินอุดหนุน
สงเคราะห์ครอบครัว 192 รายรวมทั้งเยี่ยมบ้าน/ให้คําแนะนา/มอบเครื่องอุปโภคบริโภค/สอบข้อเท็จจริง
รวม 225 ราย
4.2 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 8 แห่ง ร่วมกับสตรีในชุมชนผลิตหน้ากากผ้า
จํานวนมากกว่า 4 หมื่นชิ้น แจกจ่ายให้แก่ส่วนราชการ และชาวบ้านในชุมชนต่างๆ รวมถึงการจัดทํา Face Shield
มอบให้แก่โรงพยาบาล บุคลากรทางแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีความจําเป็น
4.3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีคําสั่งอนุญาตให้ใช้อาคารของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัว จํานวน 8 แห่ง สําหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ตกงาน/ไม่มีที่อยู่อาศัยเข้าพักโดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับ
การกักตัวของจังหวัด (Local Quarantine) และประสานความปลอดภัยด้านพื้นที่กับศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19
ของจังหวัดด้วย
4.4 ส่งเสริมความรู้และจัดทําคู่มือ เพื่อสร้างความตระหนัก เฝูาระวัง และการปฏิบัติตัวในสถานการณ์
COVID-19 ให้แก่ครอบครัว ชุมชน และเครือข่าย รวมถึงการแนะนํา/แจ้งเหตุให้แก่กลุ่มเปูาหมาย ให้ความรู้
ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้อ งในการปฏิ บั ติ ตั ว ต่ อ ผู้ ปุ ว ย COVID-19 เพื่ อ ลดความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ อาทิ
คําแนะนําการปูองกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พัก
อาศัย เป็นต้น
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4.5 สร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว Stay Home มีกิจกรรมสื่อสารสร้างสรรค์ลดความรุนแรง
ในครอบครัว การช่วยเหลือเกื้อกูลในสังคม ภายใต้การเว้นระยะห่าง Social Distancing เสริมพลังความรัก
ความห่วงใย ความเอาใจใส่กัน และสร้างความอบอุ่นแก่สมาชิกในครอบครัว
4.6 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จัดทําหลักสูตรอาชีพระยะสั้นออนไลน์เผยแพร่ผ่าน
YouTube ให้แก่สตรี และทุกเพศสภาพในครอบครัวได้เรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะเป็นการเสริมสร้างราย ได้แก่
ผู้ประสบปัญหาที่ได้รับผลจาก COVID-19 รวมถึงเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
4.7 สนับสนุนงบประมาณในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสถานการณ์ความเข้มแข็ง
ของครอบครัว ประจําปี 2563 ประจําสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด
และส่วนกลาง รวม 238 อัตรา (จังหวัดละ 3 อัตรา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนาสังคม 2 อัตรา) ระยะเวลา 5 เดือน เดือนละ 15,000 บาท) รวมทั้งจ้างเหมาบริการผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ส่ ว นกลาง จํานวน 10 อัตรา
เพื่ อ เป็ น การเยี ย วยาบุ ค คลในพื้ น ที่ ผู้ ได้ รั บ ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ อั น เนื่อ งมาจากการแพร่ ร ะบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
4.8 การช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ โดยบทบาทของหน่วยงาน
ในการช่ ว ยเหลื อ /สนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยหญิ ง ไทยฯได้ แ ก่ 1) ประชาสั ม พั น ธ์ ส ถานการณ์ COVID-19
ในแต่ละประเทศวิธีการดูแลตัวเองในสภาวะวิกฤตการฝึกอาชีพและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ผ่าน Website
เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ (yingthai.dwf.go.th) และ FB: yingthainet 2) กรณีกลับไทย: สค. ช่วยประสาน
หน่ ว ยงานรั ฐ ในการกักตัว เฝู าระวัง 14 วัน และให้ คําแนะนําในการปฏิบัติตัว 3) กรณีอยู่ในต่างประเทศ
แล้วมีอาการเครียดจะประสานอาสาในแต่ละประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางออนไลน์
4.9 จัดทําการสํารวจ “ครอบครัวไทยในวิกฤต COVID-19” โดยมี 3 หัวข้อสําคัญ ได้แก่ การปฏิบัติตัว
ของประชาชนในภาวะวิกฤต COVID-19 การอยู่ร่วมกันในครอบครัว STAY AT HOME หรือ กิจกรรมขณะอยู่บ้าน
4.10 ศูนย์สาธิตร้านตัดผม “Anti COVID-19 Salon”
4.11 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจําประเทศไทย และ 6 สมาคมช่างผมและเสริมสวย
มืออาชีพ จัดทํา “โครงการช่างผมอุ่นใจ” เพื่อช่วยบรรเทาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
COVID-19 ให้แก่ผู้ประกอบการร้านบาร์เบอร์และซาลอนขนาดเล็ก (จํานวน 1-3 เก้าอี้) ในพื้นที่ 5 จังหวัด
ที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต นนทบุรี ยะลา สมุทรปราการ และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ
รวมจานวน 1,000 ร้าน เปิดรับสมัคร จํานวน 3 รุ่น กําหนดการรั บสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - วันที่ 2
สิงหาคม 2563 หรือครบจานวน 1,0000 ร้าน และแจ้งผลในวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามช่องทางที่แจ้ง
ในใบสมัคร และบนเว็บไซต์ www.dwf.go.th โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การสมัคร
เพิ่มเติมพร้อมสมัครได้ทาง http://www.dwf.go.th/Content/View/10705
5. คนไรท่พึ่ คนไรบาน ล ผูใ วิตในท่สาธารณ
5.1 ตัดเย็ บหน้ากากผ้าและส่ งมอบให้ กับประชาชนทั่ว ไป คนไร้บ้าน และผู้ ใช้ชีวิตในที่ส าธารณะ
รวมถึงส่งมอบผ่านองค์กรภาคีเครือข่ายคนไร้บ้าน เช่น มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิอิสระชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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5.2 จัดตั้งครัวกลาง ณ ศูนย์พักคนไร้บ้านบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
5.3 จัดตั้งจุดบริการให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้าน/คนไร้ที่พึ่ง โดยทีมบริการรวมทั้งภาครัฐ เอกชน
มูลนิธิ อพม. และจิตอาสา ณ สถานีรถไฟหัวลําโพงรวมทั้งจัดตั้งจุดคัดกรองดินแดง เพื่อคัดกรองผู้ป ระสบ
ปัญหา สอบถามความต้องการและให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ คนไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก
5.4 จั ด อาสาสมั ค รพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (อพม.) เยี่ ย มเยี ย นผู้ ป ระสบปั ญ หา
และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทั่วประเทศ
5.5 จั ดอบรมระยะสั้ น แก่ผู้ ว่างงานที่ได้รั บ ผลกระทบ พร้อมให้ ทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้ มีอาชีพ
รายได้ และสามารถดูแลสุขภาพ ครอบครัว และอยู่ร่วมกับชุมชนได้
5.6 จั ด เตรี ย มที่ พั กสะอาดพร้ อ มบริ ก ารอาหาร 3 มื้ อ ให้ กั บ พี่ น้ องประชาชนที่ ไ ด้ รั บผลกระทบ
จากการระบาดของไวรัสจนทํา ให้ต้องตกงานหรือถูกเลิกจ้าง และไร้ที่พักอาศัย ใน 4 จุดบริการ ประกอบด้วย
ที่พักย่านดินแดง ที่พักย่านอ่อนนุช ที่พักย่านธนบุรี และที่พักย่านปทุมธานี โดยสามารถเข้าพักได้ยาวนานต่อเนื่อง
ถึง 14 วัน
5.7 เสริมมาตรการดูแลราษฎรบนพื้นที่สูงชายขอบ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลั งดําเนินการจัดชุดปฏิบัติการ
นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบูรณาการภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่
เยี่ยมบ้าน “คนจนมาก ลําบากจริง” ในพื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง รวมทั้งขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ชุมชนบนพื้นที่สูง (ศสส.) องค์กรภาคประชาสังคมขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชน ทําให้แกนนํา
ชุมชนตระหนักถึงสิทธิที่จะได้รับจากราชการ หรือช่องทางการเข้าถึงสิทธิ รวมถึงการประสานส่งต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
5.8 ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับในภาวะวิกฤติโดยการเฝูาระวังสังเกตอาการ 14 วัน
จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร (บ้านมิตรไมตรี) บ้านสร้างโอกาสปทุมธานี
บ้านสร้างโอกาสปากเกร็ด และนิคมสร้างตนเองลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
6. าร ่วย หลือดานท่อยู่อา ัย โดยการเคหะแห่งชาติ
6.1 พักชําระค่าเช่าซื้อ (ระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563) จํานวนลูกค้า
เช่าซื้อ จํานวน 33,346 ราย
6.2 ปลอดค่าเช่า (ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563) สําหรับลูกค้าอาคาร
เช่า รายย่ อ ย รวมทั้ง ลู กค้ าที่ เช่ าแผงตลาดและร้ า นค้ ารายย่ อย โดยสามารถลงทะเบี ย นได้ ตั้ง แต่วั นที่ 15
เมษายน – 30 มิ ถุน ายน 2563 สามารถติด ตามได้ ผ่ า นเว็บ ไซต์ข องการเคหะแห่ งชาติ www.nha.co.th
สํ า หรั บ ผู้ เช่ า รายย่ อ ยในอาคารเช่ า เหมาต้ อ งยื่ น คํา ร้ อ งผ่ า นผู้ เ ช่า เหมาอาคาร ส่ ว นลู กค้ า ที่เ ช่ าแผงตลาด
และร้านค้ารายย่อยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ เนื่องจากการเคหะแห่งชาติจะปรับลดและปลอดค่าเช่าให้ทันที
6.3 ส่วนลดค่าเช่าแผงร้อยละ 50 (ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563)
ให้ กั บ ผู้ เ ช่ า ร้ า นค้ า รายย่ อ ยในพื้ น ที่ พ ลาซ่ า หรื อ แผงตลาดที่ ไ ด้ ทํ า สั ญ ญาเช่ า กั บ ผู้ เ ช่ า เหมาบริ ห ารพื้ น ที่
กับการเคหะแห่งชาติ
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6.4 การจัดที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก (Quarantine Resident: QR) สําหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งมี
ข้อ จํ า กั ด ด้ า นที่ พั ก อาศั ย และมี ร ายได้ น้ อ ย ดํ า เนิ น การร่ ว มกั บ สถาบั นเพื่ อ การยุ ติ ธ รรมแห่ ง ประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 ตลอดจนการดําเนินการร่วมกับภาคเอกชน
6.5 มี ม าตรการในการเผชิ ญ เหตุ ใ นการประสานงานและนํ า ส่ ง โรงพยาบาลมี ก ารจั ด สถานที่
เพื่อดูอาการและจัดอาหารให้ตลอดเวลาที่ถูกกักบริเวณ
6.6 จัดทํา application สําหรับลงทะเบียนเยียวยาตามมาตรการของการเคหะฯ และลงทะเบียน
กับหน่วยงานที่เป็นภาคี เช่น กระทรวงแรงงาน เพื่อช่วยเหลือในการหาตําแหน่งงานว่างสําหรับผู้ต้องการ
หางานหรือฝึกอาชีพที่สนใจ
7. อ ค์ ร ุม น ล ครือข่ายอ ค์ ร ุม น ล ท่อยู่อา ัยสาหรับผูมรายไดนอยทั้ ใน มือ ล นบท
โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
7.1 จัดทําแนวทางให้เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนปรับแผนงานกิจกรรมโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2563 ให้สามารถปรับแผนงานและกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน
7.2 สนั บ สนุ น ให้ เ ครื อ ข่ ายองค์ ก รชุ ม ชนดํ าเนิ น มาตรการปู องกั น การแพร่ ร ะบาดและช่ ว ยเหลื อ
ผู้เดือดร้อน เช่น การทําหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกอาหาร หรือถุงยังชีพร่วมทํางานในจุดคัดกรองระดับชุมชน
ฯลฯ โดยมี เครื อ ข่ ายองค์ กรชุ มชนดํา เนิ น การตามมาตรการดั งกล่ า วทั่ว ประเทศมากกว่ า 2,000 องค์ ก ร
ส่วนใหญ่เป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนเครือข่ายบ้านมั่นคงและสภาองค์กรชุมชน
7.3 ออกมาตรการพั กการชํ าระหนี้ อ งค์ก รผู้ ใ ช้สิ น เชื่อ ที่ไ ด้รับ ผลกระทบจาก COVID-19 (เงิ นต้ น
และดอกเบี้ย) เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) มีองค์กรที่ได้รับการอนุมัติ
พักชําระหนี้แล้วจํานวน 395 องค์กรจํานวนครัวเรือนรับประโยชน์ 119,905 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 25
พฤษภาคม 2563)
7.4 การจัดตั้งครัวชุมชนเพื่อช่วยเหลืออาหารผู้ยากไร้ในชุมชนเมืองปัจจุบันมีทั้งหมด 47 ครัว โดยเป็น
ครั วในพื้นที่กรุ งเทพฯ จํานวน 41 ครั ว ครั วในจั งหวัดนนทบุรี จํานวน 2 ครัว และครัวคนไร้บ้าน 4 แห่ ง
คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ มีการแจกอาหารประมาณ
110,000 กล่อง โดยครัวคนไร้บ้านดูแลคนไร้บ้านทั้งในศูนย์และนอกศูนย์รวมประมาณ 500 คน
7.5 สนับสนุนเปิดร้านค้าสินค้าตลาดนัดองค์กรชุมชนออนไลน์ รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ
การรับมือสถานการณ์ไวรัสของ พอช. และขบวนชุมชนผ่านสื่อต่าง ๆ ตลอดจนสื่อสารเรื่องดีดีที่ชุมชน
7.6 สนับสนุนการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทเปูาหมาย
ของโครงการจะสนับสนุนจํานวน 300 เมือง และ 1,500 ตําบล งบประมาณรวม 144 ล้านบาท ปัจจุบันได้อนุมัติ
โครงการของเครือข่ายในชุมชนเมืองแล้วจํานวน 166 เมือง ผู้รับประโยชน์ 461,182 เครือข่ายในชุมชนชนบท
จํานวนครัวเรือน 716 ตําบล ใน 34 จังหวัด งบประมาณที่อนุมัติรวม 74,497,820 บาท เพื่อทํากิจกรรมลด
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ เช่น การทําสวนผัก เลี้ยงปลา การทําครัวกลาง การจ้างงานในชุมชน ฯลฯ
7.7 โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยคนยากจนได้รับผลกระทบจากโควิด จํานวน 20,000 หลังทั่วประเทศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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8. ผูปร สบปัญหาทา สั คม
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด มีการดําเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ดังนี้
8.1 ให้คําปรึกษา แนะนําผู้ได้รับผลกระทบ
8.2 ลงเยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง
8.3 ช่วยเหลือสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค
8.4 ช่วยเหลือเงินอุดหนุนสงเคราะห์
- เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน
- ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย/ไร้ที่พึ่ง
- เด็กในครอบครัวยากจน
- ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
- ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว
- ทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อ HIV
8.5 ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ
- ฝึกอาชีพระยะสั้น
- ฝึกอาชีพระยะยาว
- สร้างงานในชุมชน
- ให้กู้ยืมเงินประกอบอาชีพคนพิการ/ผู้สูงอายุ
- ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การช่วยเหลือเงินอุดหนุนสงเคราะห์ให้แก่กลุ่มเปูาหมายของ พม. ที่ได้รับผลกระทบฯ
ตามระเบี ย บที่ พ ม. รั บ ผิ ด ชอบโดยจั ด สรรให้ สํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม เปู า หมายในพื้ น ที่ เ ป็ น เงิ น 381,721,000 บาท รวมทั้ งได้ ดํ า เนิ น โครงการเสริ ม สร้ า ง
และพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง (การฝึกอบรม
อาชีพหลักสูตรระยะสั้น 10วัน) โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจังหวัดละ 2 รุ่น
รุ่นละ 45,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะในการนําไปเป็นทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ และพัฒ นาศักยภาพของกลุ่มเปูาหมายตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจถึงรูปแบบ
สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ในปัจจุบันวิธีการปูองกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ควบคู่ไปกับ
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งเป็นเครือข่ายเฝูาระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่
8.6 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 ให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คําปรึกษา
แนะนําแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาของรัฐบาลและสิทธิ
ประโยชน์ ต่างๆ ของ พม. ทั้งนี้ พม. จึ งได้เพิ่มจํ านวนคู่ส ายจาก 15 คู่ส าย เป็น 60คู่ส าย เพิ่มเจ้าหน้าที่
ให้คําปรึกษาจาก 30 คน เป็น 100 คน
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9. ปร า นท่ ดือดรอนทา าร ิน ฉพา หนา โดยสํานักงานธนานุเคราะห์ มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ดังนี้
9.1 ขยายเวลาตั๋วรับจํานําจากเดิม 4 เดือน 30 วัน เป็น 4 เดือน 120 วัน (ขยาย 90 วัน)
โดยไม่คิดดอกเบี้ยในช่วงที่ขยายเวลา ทั้งนี้ ต้องมาลงทะเบียนที่สถานธนานุเคราะห์ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และจํากัด 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ ให้กับผู้ใช้บริการวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ที่มีตั๋วรับ
จํานําตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
9.2 การลดอัตราดอกเบี้ยจากสถานธนานุเคราะห์และโรงรับจํานําของรัฐเป็นไม่เกินร้อยละ 0.125 ต่อเดือน
สําหรับผู้ใช้บริการที่มาจํานําตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563 ที่เงินต้นไม่เกิน 15,000 บาท (จํากัด 1 คน
ต่อ 1 สิ ทธิ์ ) และขยายเวลาตั๋วจํ านํ าจากเดิ ม 4 เดื อน 30 วั น เป็ น เป็ น 4 เดื อน 120 วั น โดยไม่ คิ ดดอกเบี้ ย
ในส่วนที่ขยายตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563 (จํากัด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์) ให้กับผู้ใช้บริการวงเงินไม่เกิน
10,000 บาท ที่มีตั๋วรับจํานําตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2563
9.3 โครงการธนานุเคราะห์มอบทุนการศึกษาแก่ผู้มีรายได้น้อย ประจําปีงบประมาณ 2563 ทุนละ 3,000 บาท
รวม 117 ทุน
10. าร ว่ ย หลือ ยยวยา ลุ่มคน ปรา บา
การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่ม คนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบ
มาตรการการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ของกระทรวง เห็นชอบ
ในหลักการผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท โดยเป็น
กลุ่ ม เปราะบางที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การเยี ย วยาจากมาตรการอื่ น ของรั ฐ และไม่ ซ้ํ า ซ้ อ นกั บ ระบบประกั น สั ง คม
และระบบสวัสดิการของภาครัฐ มีจํานวนทั้งสิ้น 6,781,881 คน สําหรับกลุ่มเปราะบางแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
เด็กจากครัวเรือนยากจน (อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี) จํานวน 1,394,756 คน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน
4,056,756 คน และผู้พิการ จํานวน 1,330,529 คน คนละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ก.ค. 2563 โดย
เพิ่มจากเงินอุดหนุนที่ได้รับอยู่แล้ว รายละเอียดคุณสมบัติของผู้รับสิทธิ์ประโยชน์ มีดังนี้
1. กลุ่มเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี จะได้รับ "เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด " เดือนละ 600 บาท (โครงการนี้
เริ่มมาตั้งแต่ตุลาคม 2558 มอบให้แก่เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 จนครบ 6 ขวบ และรายได้ครอบครัว
เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาท ต่อคนต่อปี)
2. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ โดยเงินช่วยเหลือเป็นขั้นบันได ตั้งแต่ 600 บาท 1,000 บาทต่อเดือน
3. กลุ่มคนพิการ มีเบี้ยเงินพิการ 800 บาทต่อเดือน และตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป คนพิการ
ที่มีบัตรประจําตัวคนพิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมไปถึงเด็กพิการทุกคนที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี จะปรับเพิ่ม
เบี้ยความพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท
4. กลุ่ ม คนไร้ บ้ าน กรมพัฒ นาสั งคมและสวัส ดิการ (พส.) ได้กําหนดมาตรการให้ ความช่ว ยเหลื อ
ประชาชนกลุ่มเปูาหมายในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็น 3 ระยะ ดังนี้
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- ระยะที่ 1 พส. ได้ดําเนินมาตรการปูองกันในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง
ระยะที่ 1 พส.ได้ได้
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องกั
นในพื
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บทบาทภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ภายใต้สถานการณ์
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การด
าเนินงานเพื
่อรองรั
บความปรกติใหม่
(New
Normal)
การดำ�เนิ
นงานเพื
่อรองรั
บความปรกติ
ใหม่
(New
normal)
แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
จัดอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ แต่ตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนและยารักษาอย่างเป็นทางการ การแพร่ระบาด
ก็ส ามารถกลั บ มารุ น แรงได้อี กครั้ ง ดั งนั้ น ทุ กภาคส่ ว นต้ องให้ ความร่ว มมื อในการปรั บวิ ถีก ารดํา เนิ นชี วิ ต
เพื่อรองรับความปรกติใหม่ (New Normal) และใช้ชีวิตภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ต่อไป
ทั้งนี้กระทรวงพม. ได้มีแนวทางและแผนการดําเนินงานภายใต้สถานการณ์ครั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบ
และควบคุมการแพร่ระบาด ตลอดจนมีปรับเปลี่ยนการดําเนินงานให้อยู่ในรูปแบบ New Normal โดยจําแนก
เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับกรม และระดับพื้นที่
ารดา นิน าน พื่อรอ รับความปร ติใหม่ (New Normal - ร ดับ รม)
1.

รม ิ าร ด็ ล ยาว น
มีแผนบริหารความต่อเนื่องจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1.1 ด้านบุคลากร
 การดูแลความปลอดภัย ด้านสุ ขภาพของเจ้าหน้าที่ และผู้ รับบริการ เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
 การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา
 การประกาศมาตรการปฏิบัติราชการนอกสถานที่
1.2 ด้านการให้บริการ
 การประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ในปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ตั้ ง จุ ด คั ด กรองและให้ บ ริ ก ารเวชภั ณ ฑ์ ตั้ ง มาตรการทํ า ความสะอาดและฆ่ า เชื้ อ รวมถึ ง การจั ด กิ จ กรรม
ทํ า หน้ า กากอนามั ย และเจลแอลกอฮอล์ ล้ า งมื อ ในสถานที่ ร องรั บ เด็ ก และเยาวชน และบ้ า นพั ก เด็ ก
และครอบครัว รวม 107 แห่ง
 การอุดหนุน เยียวยา ให้การสงเคราะห์เด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับเด็กและเยาวชนที่ไม่มีผู้ดูแล
ในกรณีที่ผู้ปกครองติดเชื้อไวรัส COVID-19 และการสนับสนุนกลุ่มเด็กและเยาวชนในการประกอบอาชีพ
หรือจําหน่ายสินค้าของครอบครัว ตลอดจนหาช่องทางในการจําหน่าย
 การสร้างเครือข่ายจิตอาสาในการให้ความรู้ และให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มปกติทั่วไปที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และการรณรงค์/จัดทําสื่อเพื่อสร้างความตระหนักรู้
ถึงการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
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1.3 ด้านงบประมาณ
 การปรับแผนการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19 และจัดสรรงบประมาณ 10% เพื่อทําโครงการเพื่อปูองกันและช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
1.4 ด้านการติดตามและรายงานผล
การรายงานสถานการณ์ให้กับบุคลากร เรื่องการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work From Home)
และการปฏิ บั ติ งานเหลื่ อมเวลาอย่ างต่ อเนื่ อง รวมถึ งการจั ดทํ าโครงการต่ าง ๆ เพื่ อรองรั บความปรกติ ใหม่
(New Normal) หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น
- โครงการช่วยเหลือเด็กที่อาศัยในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ศู น ย์ ใ ห้ คํ า ปรึ ก ษาปั ญ หาด้ า นเด็ ก เยาวชน และครอบครั ว (Children Youth and
Family Counseling Center)
- โครงการเยาวชนไทย กู้ภัยโควิด
- เด็กสภาฯ Market Place
- โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองเด็ก

2.

รม ิ ารสตร ล สถาบันครอบครัว
มีแนวทางการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ หรือนวัตกรรมสําหรับกลุ่มเปูาหมาย เพื่อรองรับ
ความปรกติใหม่ (New Normal) หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้
2.1 ปรับเปลี่ยนวิถีหรือกิจวัตรของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เช่น มีการคัดกรองเบื้องต้น
ก่อนเข้าสู่อาคารสถานที่ของหน่วยงาน การจัดประชุมออนไลน์ E-Meeting ผ่าน Conference , Webex , Zoom
รวมถึงการปฏิบัติงานตามแนวคิด Social Distancing
2.2 จั ดประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่ องแนวทางการดําเนินงานของศูนย์เรีย นรู้การพัฒ นาสตรี
และครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง ผ่านระบบ Web Conference เพื่อเตรียมความพร้อม การฝึกอาชีพ หลังการผ่อนปรน
มาตรการควบคุมโรค COVID-19 รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร และกําหนดคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือ
อุด หนุ น ค่ า แรงงานสตรี ภายใต้ โ ครงการสร้ า งชี วิ ตใหม่ ใ ห้ แ ก่ ส ตรี แ ละครอบครั ว (104 วั น ) และแนวทาง
การเตรียมพร้อมการเยียวยา ฟื้นฟู ด้านอาชีพ แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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2.3 มี แ นวทางการดํ า เนิ น งานให้ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารพั ฒ นาสตรี แ ละครอบครั ว ทั้ ง 8 แห่ ง
2.3 มี แ นวทางการดํ า เนิ น งานให้ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารพั ฒ นาสตรี แ ละครอบครั ว ทั้ ง 8 แห่ ง
ปรับรูปแบบการจัดการฝึกอบรมอาชีพให้เหมาะสม โดยอาจดําเนินการ ดังนี้
ปรับรูปแบบการจัดการฝึกอบรมอาชีพให้เหมาะสม โดยอาจดําเนินการ ดังนี้
- การปรั บ แผนงานและขั้ น ตอน/รู ป แบบการดํ า เนิ น โครงการ/กิ จ กรรมต่ า ง ๆ
- การปรั บ แผนงานและขั้ น ตอน/รู ป แบบการดํ า เนิ น โครงการ/กิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ให้กระชับกับเวลาและเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่
ให้กระชับกับเวลาและเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่
- การจัดทําโครงการหลักสูตรการฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น หน้ากากอนาม้ย
- การจัดทําโครงการหลักสูตรการฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น หน้ากากอนาม้ย
แอลกอฮอลทําความสะอาด
แอลกอฮอลทําความสะอาด
- การปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิถีการปูองกันการแพร่ระบาดของโรค และให้ทัน
- การปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิถีการปูองกันการแพร่ระบาดของโรค และให้ทัน
ตามกรอบระยะเวลางบประมาณ เช่น งดหลักสูตร 6 เดือน เพิ่มหลักสูตร 1-3 เดือน และหลักสูตรระยะสั้น
ตามกรอบระยะเวลางบประมาณ เช่น งดหลักสูตร 6 เดือน เพิ่มหลักสูตร 1-3 เดือน และหลักสูตรระยะสั้น
- การปรับรูปแบบการรับสมัครผ่านทางระบบออนไลน์
- การปรับรูปแบบการรับสมัครผ่านทางระบบออนไลน์
- การจัดทําและเผยแพร่หลักสูตรอาชีพผ่าน YouTube
- การจัดทําและเผยแพร่หลักสูตรอาชีพผ่าน YouTube
- การจัดพื้นที่ต่าง ๆ เช่น อาคารที่พัก โรงอาหาร อาคารฝึกอาชีพ เป็นต้น และการกําหนด
- การจัดพื้นที่ต่าง ๆ เช่น อาคารที่พัก โรงอาหาร อาคารฝึกอาชีพ เป็นต้น และการกําหนด
แนวทาง การปฏิ บั ติ ต นในการอยู่ ร่ ว มกั น ตามมาตรการปู อ งกั น COVID-19 เพื่ อ รองรั บ กลุ่ ม เปู า หมาย
แนวทาง การปฏิ บั ติ ต นในการอยู่ ร่ ว มกั น ตามมาตรการปู อ งกั น COVID-19 เพื่ อ รองรั บ กลุ่ ม เปู า หมาย
เช่น กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว กลุ่มสตรีที่ไม่สามารถกลับภูมิลําเนาได้ เป็นต้น
เช่น กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว กลุ่มสตรีที่ไม่สามารถกลับภูมิลําเนาได้ เป็นต้น

3.
3.

รม ิ ารผูสู อายุ
รม ิ ารผูสู อายุ
มีแนวทางการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ หรือนวัตกรรมสําหรับกลุ่มเปูาหมาย เพื่อรองรับ
มีแนวทางการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ หรือนวัตกรรมสําหรับกลุ่มเปูาหมาย เพื่อรองรับ
ความปรกติใหม่ (New Normal) หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้
ความปรกติใหม่ (New Normal) หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้
3.1 ปรั บเปลี่ ยนวิถีห รื อกิจ วัตรของบุ คลากรในการปฏิ บัติงาน เช่น สลั บ วั นทํางานทั้งใน
3.1 ปรั บเปลี่ ยนวิถีห รื อกิจ วัตรของบุ คลากรในการปฏิ บัติงาน เช่น สลั บ วั นทํางานทั้งใน
สํานักงาน และที่บ้าน การทํางานเหลื่อมเวลาเพื่อลดคนที่ทํางานในสํานักงาน
สํานักงาน และที่บ้าน การทํางานเหลื่อมเวลาเพื่อลดคนที่ทํางานในสํานักงาน
3.2 นําร่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีใช้ในการพัฒนาศักยภาพ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้าง
3.2 นําร่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีใช้ในการพัฒนาศักยภาพ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้าง
รายได้ ใ ห้ กั บ ผู้ สู ง อายุ โดยสร้ า งตลาดสิ น ค้ าผู้ สู ง อายุ อ อนไลน์ DOP Market Place และช่ อ งทางเว็ บ ไซต์
รายได้ ใ ห้ กั บ ผู้ สู ง อายุ โดยสร้ า งตลาดสิ น ค้ าผู้ สู ง อายุ อ อนไลน์ DOP Market Place และช่ อ งทางเว็ บ ไซต์
www.dop.go.th/th
www.dop.go.th/th
3.3 การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของผู้สูงอายุ โดยการจัดทําวิดีโอสาธิตภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
3.3 การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของผู้สูงอายุ โดยการจัดทําวิดีโอสาธิตภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
หลักสูตรอาชีพออนไลน์ (Youtube) จํานวน 10 อาชีพ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์กรมกิจการผู้สูงอายุให้แก่
หลักสูตรอาชีพออนไลน์ (Youtube) จํานวน 10 อาชีพ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์กรมกิจการผู้สูงอายุให้แก่
ผู้สูงอายุและประชาชนที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้และนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ได้แก่ พว งมาลัยใบเตย
ผู้สูงอายุและประชาชนที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้และนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ได้แก่ พว งมาลัยใบเตย
ดินไทยดอกบัวบูชาพระ ขนมลืมกลืน พวงกุญแจลงยาราชาวดี ขนมจีนน้ําพริก แกนทิชชูวอลล์เปเปอร์ ปั้นขลิบ
ดินไทยดอกบัวบูชาพระ ขนมลืมกลืน พวงกุญแจลงยาราชาวดี ขนมจีนน้ําพริก แกนทิชชูวอลล์เปเปอร์ ปั้นขลิบ
บัวสาย ขนมเทียนใบตองสด สายใยแห่งการคิดถึง (ตุงใยแมงมุง) และของเล่นไทยโบราณ
บัวสาย ขนมเทียนใบตองสด สายใยแห่งการคิดถึง (ตุงใยแมงมุง) และของเล่นไทยโบราณ
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3.4 การขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยร่วมมือกับ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยจะทดรองนําร่อง
3.4 การขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยร่วมมือกับ
ในการใช้
น
วั
ต
กรรมและเทคโนโลยี
สํ ากหรั
ดู แ ลผูและสํ
้ สู ง อายุ
นระยะแรกที
2 ศู น(วช.)
ย์ ได้โดยจะทดรองนํ
แ ก่ ศพส. บ้ าานบางแค
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ
ารบ(พก.)
านักใงานการวิ
จัยแห่ง่ ชาติ
ร่อง
และ
ศพส.
บ้
า
นราชาวดี
(หญิ
ง
)
กรม
พก.
สํ
า
หรั
บ
นวั
ต
กรรมระยะแรกที
่
ท
ดลองใช้
คื
อ
หุ
่
น
ยนต์
ส
ํ
า
หรั
บจ่ายยา
ในการใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี สํ า หรั บ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นระยะแรกที่ 2 ศู น ย์ ได้ แ ก่ ศพส. บ้ านบางแค
คลายเหงา
่อนย้าย/พยุ
ฟื้นฟูพก.
กายภาพบํ
าบัตดกรรมระยะแรกที
และเสิร์ฟ/ปูอนอาหาร
กรณ์สชํา่วหรัยดูบแจ่าลผูยยา
้สูงอายุ
และ ศพส. เคลื
บ้านราชาวดี
(หญิงตัง)ว กรม
สําหรับนวั
่ทดลองใช้และอุ
คือ หุป่นยนต์
เช่คลายเหงา
น เครื่องช่วเคลื
ยอาบน้
เครื่องงช่ตัววยทํ
ต้นอนอาหาร และอุปกรณ์ช่วยดูแลผู้สูงอายุ
่อนย้ําาย/พยุ
ฟื้นาฟูความสะอาดช่
กายภาพบําบัอดงปาก
และเสิเป็
ร์ฟน/ปู
3.5 ําสร้เครืา งความร่
มมื อ กั บ สมาคมสภาผู
เช่น เครื่องช่วยอาบน้
่องช่วยทําวความสะอาดช่
องปาก เป็น้ สตู้ งนอายุ แ ห่ ง ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
3.5 สร้
บ สมาคมสภาผู
อายุ แดห่ตัง้งประเทศไทยในพระบรมราชู
ม ภ์ากาก
เพื่อสร้างกระบวนการคิ
ดเพืา งความร่
่อสังคม วผ่มมื
านกิอ จกักรรมต่
าง ๆ เช่น้ สู งการจั
“ตู้ปันสุข” ในชุมชน การผลิปตถัหน้
เพื่อสร้
างกระบวนการคิ
ดเพื่อและประชาชนทั
สังคม ผ่านกิจกรรมต่
ง ๆ เช่ดนทํการจั
้ง “ตู้ปงปัันนสุขความอิ
” ในชุ่มชน
ตหน้ากาก มชน
อนามั
ยแจกจ่
ายให้ผู้สูงอายุ
่วไปาการจั
า “คูดปตัองแบ่
” ณการผลิ
ร้านอาหารในชุ
อนามัยแจกจ่
่วไป การจัดทําก“คู
งปันาความอิ
่ม” ณ ร้า่ยนอาหารในชุ
และการจั
ดตั้งจุาดยให้
รับผบริู้สูงจอายุ
าค ณและประชาชนทั
ร้านค้าในชุมชนและการปลู
ผักปเพืองแบ่
่อแจกจ่
ยและแลกเปลี
นกันในชุมชนมชน
และการจัดตั้งจุด3.6
รับบริจัจดาค
ณ ร้านค้าในชุมยชนและการปลู
กเพื่อแจกจ่ายและแลกเปลี
่ยนกันเช่ในชุ
ชน ยนผู้สูงอายุ
กิจกรรมในโรงเรี
นผู้สูงอายุในรูกปผัแบบออนไลน์
/วิทยุทางอากาศ
น มโรงเรี
กิจกรรมในโรงเรี
นผู้สูงอายุ
ในรูปนแบบออนไลน์
ยุทางอากาศ
น โรงเรีบ้ยานผู
้สูงอายุ
ยานนาวา โรงเรี ย3.6
นผู้ สจัู งดอายุ
ทางอากาศยศพส.
ขอนแก่
โรงเรี ยนผู/้ สวิู งทอายุ
ในพื้ นทีเช่่ ศพส.
นธรรมปกรณ์
นผู้ สู งอายุ ทางอากาศ ศพส. ขอนแก่ น โรงเรี ยนผู้ สู งอายุ ในพื้ นที่ ศพส. บ้ านธรรมปกรณ์
เชียานนาวา
ยงใหม่ เป็โรงเรี
นต้นยเพื
่อนําร่องพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล และปรับตัวในสถานการณ์
เชียงใหม่ เป็นต้น เพื่อนําร่องพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล และปรับตัวในสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของเชื้อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ การทดลองจัดการเรีย นการสอนออนไลน์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ การทดลองจั ดการเรี ยนการสอนออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และโปรแกรม True Vroom การประกาศข่าวสาร ความรู้ ผ่านเสียงตามสาย เป็นต้น
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และโปรแกรม True Vroom การประกาศข่าวสาร ความรู้ ผ่านเสียงตามสาย เป็นต้น
3.7 พัฒนาหลักสูตรออนไลน์การดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 18 ชั่วโมง ช่องทางช่อง YouTube
3.7 พัฒนาหลักสูตรออนไลน์การดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 18 ชั่วโมง ช่องทางช่อง YouTube
(เรี(เรียนฟรี
และมี
ป
ระกาศนี
ยนฟรี และมีประกาศนียยบับัตตร)ร)
3.8
ยเหลืออผูผู้ส้สูงูงอายุ
อายุทที่เปราะบางในสถานการณ์
ี่เปราะบางในสถานการณ์
การแพร่
ระบาดของโรคติ
เชื้อส ไวรัส
3.8 การช่
การช่ววยเหลื
การแพร่
ระบาดของโรคติ
ดเชื้อดไวรั
COVID-19
สหประชาชาติ(United
(UnitedNation)
Nation)
COVID-19และส่
และส่งงข้ข้ออมูมูลลให้
ให้กกับับสหประชาชาติ
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4.

รมส่ สริม ิ ารคุณ าพ วิตคนพิ าร
มีแนวทางการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ หรือนวัตกรรมสําหรับกลุ่มเปูาหมาย เพื่อรองรับ
ความปรกติใหม่ (New Normal) หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้
4.1 เตรียมความพร้อมของกรม และเจ้าหน้าที่เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดฯ โดยดําเนินการจัดทํามาตรการเพื่อการปูองกันการแพร่ระบาดสําหรับบุคลากร เช่น การสื่อสาร/
ประชุมทางไกลและมาตรการทํางานที่บ้าน (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางาน
4.2 โครงการสร้างงานสร้างคุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยมุ่งส่งเสริมการจ้างงานของผู้พิการ
ที่ว่ า งงานจากผลกระทบของสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส COVID-19 เพื่ อ ทํ า งานใน
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป รวมถึงทํางานในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งทําให้เกิดผลิตภาพแรงงานที่สูงขึ้น เกิดการ
ลงทุนในการจ้างงานเชิงสังคม และทําให้กลุ่มคนพิการมีรายได้และสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างช่องทางการค้าขาย
ของคนพิการ เพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยสํารวจกลุ่มผู้ประกอบการ ธุรกิจ กลุ่มผลิตภัณฑ์ และกลุ่ มอาชีพคน
พิการ และนํากลุ่มดังกล่าวมาพัฒนาทักษะและศักยภาพคนพิการ โดยร่วมกับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(DEPA) ทั้งหมด 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรความเท่าทันเทคโนโลยี หลักสูตรพัฒ นาทักษะพื้นฐานทํางาน
โปรแกรม Microsoft หลักสูตรเทคนิคการขายสินค้าออนไลน์ หลักสูตรการสร้างช่องทาง Social Media /Podcast/
นักเขียนออนไลน์/หลักสูตรกราฟฟิก/แอนนิเมชั่น/สติกเกอร์ Line/ภาพยนตร์สั้น หลักสูตรกลุ่มดิจิตอลขั้นสูง/
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง/การเชื่อมโยงข้อมูล และหลักสูตรกลุ่มเกษตร OT/การใช้อุปกรณ์ดิจิตอลมาส่งเสริม
งานเกษตร โดยหลักสูตรดังกล่าว ทําให้กลุ่มคนพิการมีความรู้ความเข้าใจ และได้รับทักษะในการขายสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของตลาด รวมถึงเพื่อสร้างรายได้กับกลุ่ม
ผู้พิการที่เพิ่มขึ้น
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5.

าร คห ห่ าติ
มี แ นวทางการดํ า เนิ น งานในหน่ ว ยงานเพื่ อ รองรั บ ความปรกติ ใ หม่ (New Normal) หลั ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยการปรับเปลี่ยนวิถีหรือกิจวัตรของบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อควบคุมและปูองกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระหว่างการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work From Home)
เพื่อประหยัดเวลาและลดการพบปะในการปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา เพื่อลดความหนาแน่น
ในการเดินทางมาปฏิบัติงาน

6. สถาบันพัฒนาอ ค์ ร ุม น (อ ค์ รมหา น)
มีแนวทางการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ หรือนวัตกรรมสําหรับกลุ่มเปูาหมาย เพื่อ รองรับ
ความปรกติใหม่ (New Normal) หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้
6.1 ปรับเปลี่ยนวิถีหรือกิจวัตรของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เช่น มีการคัดกรองคนเข้าทํางาน
การงดการลงเวลาด้วยการสแกนลายนิ้วมือ เปลี่ยนเป็นการลงเวลาออนไลน์ ลดการส่งเอกสารที่หน่วยงานภายนอก
6.2 งด/ลดการประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก หรือการประชุมที่ไม่จําเป็น (กรณีที่มีผู้ร่วม
การประชุมไม่เกิน 30 คน) โดยเปลี่ ยนและพัฒนารูปแบบการประชุมและการทํางานทางไกลผ่านช่องทาง
ออนไลน์ สําหรับเจ้าหน้าที่และผู้นําชุมชน โดยเป็นรูปแบบ การทํางานที่ประหยัดงบประมาณ รวมถึงลดความเสี่ยง
จากการเดินทาง
6.3 เพิ่มความมั่น คงด้านอาหาร (Food Security) ให้ กับทุ กชุมชนด้ว ยกิ จกรรมต่างๆ
เช่น โครงการครัวกลางและธนาคารชุมชน โดยมีเครือข่ายองค์กรชุมชนสู้ภัยโคโรนา 2019 กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถานบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)
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7. สานั านธนานุ ครา ห์
มีแนวทางการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ หรือนวัตกรรมสําหรับกลุ่มเปูาหมาย เพื่อรองรับ
ความปรกติใหม่ (New Normal) หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้
7.1 สื่อสารความตระหนักให้บุคลากรเพื่อรองรับและปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19 และปรับเปลี่ยนวิถีหรือกิจวัตรของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เช่น การให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ธุรกรรมสําคัญบางส่วน แยกไปปฏิบัติที่ศูนย์สํารองหรือที่พักอาศัย (Work From Home)
7.2 การให้ บ ริ ก ารส่ งดอกเบี้ ย ออนไลน์ สํ าหรับ ลู กค้ าที่ มี ตั๋ว รับ จํ านํ าหรื อบั ตรประชาชน
โดยนํามาชําระเงินค่าดอกเบี้ยได้ที่จุดบริการ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการแจ้ง
เตือนอายุตั๋วจํานําผ่านระบบ SMS เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว
และมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น และเป็นการปูองกันตนเองจากเชื้อโรค COVID-19 ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
7.3 โครงการ สธค. แบ่งบันน้ําใจ สู้ภัยโควิด -19 เพื่อดําเนินการแจกข้าวสาร ปลากระป๋อง
สําหรับลูกค้าผู้มาใช้บริการ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
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ารดา นิน าน พื่อรอ รับความปร ติใหม่ (New Normal – ร ดับพื้นท่)
1. ดาน ารบริหาร ัด าร
 การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระดับ จั งหวัดในพื้น ที่รับ ผิ ดชอบ โดยมี ผอ.สสว. เป็นที่ป รึกษา และพมจ. เป็นประธานกรรมการ หั วหน้า
หน่ ว ยงาน One Home เป็ น กรรมการ หั ว หน้ า กลุ่ ม การพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร เป็ น กรรมการ
และเลขานุการ (สสว.6)
 การจัดตั้งทีมบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อปฏิบัติงานแทนกันในภาวะวิกฤต
 กําหนดมาตรการให้บุคลากรของหน่วยงานทํางานเหลื่อมเวลา การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)
 รณรงค์สร้างความตระหนักให้บุคลากรและประชาชนใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจํา และใช้
แอลกอฮอล์ ล้ างมือ พร้ อมทั้งให้ บุ คลากรปฏิบั ติตามมาตรการปูองกันโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุ ข
อย่างเคร่งครัด
 การจัดทําระบบฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ไ ด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ
โดยเชื่อมโยงจากฐานข้อมูล THAI QM, แบบสํารวจกระทรวง พม. ,การกําหนดแนวทางในการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัด และการจัดทํา
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ด้านสังคมผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เพื่อประมวลผลกลุ่มเปูาหมาย
 การสร้างกระบวนการคิดเพื่อสังคม (Creating Thinking Process for Society) ในรูปแบบ
ฉากทัศน์ (Scenario) เป็นการมโนภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตที่มีความเป็นไปได้ โดยให้ความสําคัญ
กับความไม่แน่นอน และปั จจัยที่มีอิทธิพลในการขับเคลื่อนสภาวการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่อนาคต การจัด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในกลุ่มจังหวัด เพื่อนําไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายหรือข้อปฏิบัติในพื้นที่
 ทบทวนแผนการทํางานทั้งระยะสั้น และระยะยาวในหน่วยงาน พร้อมทั้งกลยุทธ์การทํางาน
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน One Home สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างคล่องตัว โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์ภาวะวิกฤตอาทิ นิเทศให้ความรู้แนวทางการดําเนินงาน จัดทําองค์ความรู้ และคู่มือการดําเนินงาน
 เตรีย มความพร้ อมทั้งความรู้ ความสามารถบุคลากรด้านศักยภาพเทคโนโลยี ให้ ทันตั้งรับ
กับ ปรากฏการณ์ “New Normal” หรื อสิ่ ง ที่จ ะเกิด ขึ้นหลั งวิ กฤตผ่ านพ้นไป คือการนํ าดิจิทัล เข้ามาใช้
เพราะประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวัน การบริการของหน่วยงานภาครัฐต้องสามารถ
เข้าถึงการใช้งานดิจิทัลได้มากขึ้นด้วยช่องทางออนไลน์
 การแบ่งโซนลงพื้นที่ร่วมกับทีม One Home เพื่อสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม
2. ดาน าร ตรยมความพรอมขอ สถานท่
 ดูแลทําความสะอาดพื้นที่ทํางาน อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ โดยบางหน่วยงาน
มีการจัดทําแผนการรักษาความสะอาดในหน่ วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ กับ
กลุ่มเปูาหมายในการเข้ามารับบริการ
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 กําหนดพื้นที่เว้นระยะห่างระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ เช่น จัดทําฉากกั้นโปร่งแสง
ปูองกันการติดเชื้อ การกําหนดจุด/สัญลักษณ์เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
 เตรียมอุปกรณ์ทําความสะอาด เช่น สบู่ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ตามจุดต่างๆ เพื่ออํานวย
ความสะดวกแก่บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ
 กําหนดจุดลงทะเบียนสําหรับผู้มารับบริการและญาติในการเข้า-ออกของหน่วยงาน รวมทั้งจัดตั้ง
จุดคัดกรองผู้มาใช้บริการในหน่วยงาน
3. ดาน ตรยมความพรอมขอ บุคลา ร
 ให้บุคลากรใส่หน้ากากอนามัย/Face Shield ให้เป็นปกติอย่างต่อเนื่องและใช้เจลแอลกอฮอล์
ล้างมือ พร้อมทั้งให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
 สร้ างความเข้าใจและเตรีย มความพร้ อมในกรณีล งพื้นที่พบประชาชน เพื่อปูองกันตนเอง
ในขณะปฏิบัติงาน เช่น หน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ แนะนําเจ้าหน้าที่ไม่ควรสัมผัสกับประชาชน
โดยตรงและการเว้นระยะห่าง เป็นต้น
 ศึกษาหาความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของสํานักงาน ก.พ. เพื่อเป็นการพัฒนา
ศั ก ยภาพข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง าน ภายใต้ ร ะบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดาน ารสื่อสาร
 จัดประชุมเพื่อชี้แจงให้ความรู้เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และวิธีการใช้ชีวิตประจําวัน พร้อมทั้งแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดฯ และให้บุคลากร
ของหน่วยงานปฏิบัติตามประกาศของ ศบค. และประกาศกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
 เพื่อรองรับความปกติใหม่ (New Normal) ในการดําเนินงานและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ส่วนใหญ่เน้นเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทํางานมากขึ้น เพื่อนําเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ
กลุ่มเปูาหมายและเครือข่าย สามารถเข้าถึงข้อมูลและดําเนินงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยการ
จัดทําสื่อรูปแบบต่างๆ อาทิ Infographic , VTR , Facebook Live วิธีปฏิบัติและแนวทางปูองกันเกี่ยวกับ
การแพร่ ร ะบาดของโรคเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้ ง การสื่ อ สารระหว่ า งผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
และเครือข่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Line , Facebook เป็นต้น
 การประชุมทางไกลผ่ านระบบต่างๆ เช่น โปรแกรม Zoom, Microsoft Teams Google
Hang Outs เป็นต้น
 การประชาสัมพัน ธ์ หรื อเพิ่มช่องทางการซื้อขาย E-Market ผลิ ตภัณฑ์ของกลุ่มเปูาหมาย
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น ชมรมผู้สูงอายุ , ชมรมคนพิการ , NGO ฯลฯ
 การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบ Internet of Things (IOT) เป็นการนําข้อมูลทุกอย่างในสํานักงาน
มาเชื่อมโยงหรือร่วมไว้ในจุดเดียว เพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางาน หรือการค้นหาข้อมู ลในกรณีที่จําเป็น
หรือกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ที่สํ านักงาน เช่น ผู้ ปฏิบัติงานออกนอกพื้นที่ และต้องการข้อมูล
เร่งด่วน หรือกรณีที่ผู้ปฏิบัติงาน Work from Home เป็นต้น
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 การทํางานระยะไกล เป็นการทํางานในรูปแบบใหม่ที่เกิดในสภาวการณ์ระบาดของ COVID-19
ผ่ า นการสื่ อ สารอิ น เทอร์ เ น็ ต ซึ่ ง เป็ น การทํ า งานผ่ า นโปรแกรมควบคุ ม ทางไกล เช่ น Team Viewer
ซึ่ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งเดิ น ทางไปยั ง สํ า นั ก งาน แต่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสามารถทํ า งานหรื อ ควบคุ ม
เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมควบคุมทางไกลได้ ซึ่งสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานและลดการพบปะเพื่อนร่วมงาน
เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคม รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่าน Google Sheet (สสว.7)
5. ดานบริ าร
 กําหนดแนวทางการนํา Application ไปปรับใช้กับสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และสถานสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ
 การจัดทําหลักสูตรการอบรมออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยนําเทคโนโลยี
สนับสนุนการอบรมแก่หน่วยงานในพื้นที่และบุคคลที่สนใจ เช่น การจัดทําหลักสูตร E-Learning ผ่าน Google Classroom
 การติดตามประเมินผลการให้บริการ เพื่อติดตามการดํารงชีวิตประจําวันของผู้ประสบปัญหา
ว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่ มีการแนะนําให้คําปรึกษาในการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อประกอบอาชีพ
เพื่อมีรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวตามหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งแนะนําช่องทาง
ในการขอรับบริการตามความต้องการ
 กํ า หนดให้ มี ก ารจั ด ตารางนั ด หมายการให้ บ ริ ก ารตามจํ า นวนบุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
และระยะเวลาในการให้บริการอย่างเหมาะสม ลดจํานวนผู้รอรับบริการและระยะเวลาในการให้บริการแต่ละราย
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มเปูาหมายและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค
 การให้บริการศูนย์ข้อมูลทางสังคม ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Line , Chat Board on
Facebook ตลอดจนการจัดทํา Application เพื่อรวบรวมข้อมูลกลุ่มจังหวัด และจัดทํา E-book ความรู้ต่างๆ
เพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวก และสามารถเข้าถึงข้อมูลและนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว
จะเห็นได้ว่า การดําเนินงานเพื่อรองรับความปรกติใหม่ (New Normal) ของพม. มีการวางแผน
และจั ดทําขึ้น โดยมีทั้งโครงการ นวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนสื่อหรือคู่มือ ที่ถูกคิดค้นโดยได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะกลับมาเกิดขึ้นในอนาคต
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แนวปฏิบัติที่ดี�
(ฺBest Practice)

รายงานถอดบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวปฏิ
แนวปฏิ
บัตบิทัตี่ดิท่ีดี (ฺี (Best
BestPractice)
Practice)
บทบาทภารกิ จ และกระบวนการบริ ห ารจั ด การของกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษย์ (พม.) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้มี
การดําเนินงานตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการแพร่ระบาดจนถึงระยะผ่อนคลาย อีกทั้งยังมีแผนการดํา เนินงาน
เพื่อรองรับความปรกติใหม่ (New Normal) เพื่อปรับตัว รับมือ และเป็นบทเรียนในการดําเนินงานภายใต้
ภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้ โครงการและแผนงานจากหลายหน่วยงานของ พม. ซึ่งมีการคิดค้น ขั้นตอนการดําเนิ นงาน
และปั จ จั ย ความสํ า เร็ จ เป็ น ที่ น่ า สนใจ สมควรที่ จ ะนํ า ไปต่ อ ยอด ขยายผล และใช้ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
ในการดําเนินงาน โดยสามารถจําแนกตามลักษณะของแนวปฏิบัติที่ดีได้ 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ดาน ารบริหาร ัด ารขอมูล
1.1 ั หวัดปรา นบุร : ระบบฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) จากการเชื่อมโยงฐานข้อมูล Thai QM และ พม. สามารถระบุอําเภอ/ตําบล เกณฑ์รายได้
และนําเข้าข้อมูลมาสังเคราะห์เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
1.2 ั หวัดรา บุร : การลงทะเบียนผ่าน QR code ช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (COVID-19) ภายใต้ โ ครงการคนราชบุ รี ไ ม่ ทิ้ ง กั น เป็ น การดึ ง ความร่ ว มมื อ
จากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืน
1.3 ั หวัดอุบลรา ธาน : โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต คนอุบลไม่ทิ้งกัน พ้นภัย COVID-19 เพื่อให้
การช่วยเหลือ จ.อุบลราชธานี ในเขตพื้นที่ 25 อําเภอ โดยการจัดทําข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบ (ผ่านระบบ
แอปพลิเคชั่น) วิเคราะห์ คัดแยกกลุ่มเปูาหมาย ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟู
ติดตามและสรุปผล
1.
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1.4 ั หวัดตรั : โครงการเราไม่ทิ้งกัน พม. ห่วงใยสู้ภัยโควิด จัดทําฐานข้อมูลกลุ่มเปูาหมาย
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่เคยได้รับบริการจาก พม. จําแนกเป็นรายตําบล

1.4 ั หวัดตรั : โครงการเราไม่ทิ้งกัน พม. ห่วงใยสู้ภัยโควิด จัดทําฐานข้อมูลกลุ่มเปูาหมาย
้ประสบปั
หาทางสั
2. ดผูาน
ารร ญดมทุ
น งคมที่เคยได้รับบริการจาก พม. จําแนกเป็นรายตําบล

2.1 นสานั านปลัด ร ทร พม. : กิจกรรมพม. ห่วงใย สู้ภัยโควิด -19 ของศูนย์รับบริจาค
2. ดาน ารร ดมทุ
กระทรวงการพั ฒ นาสั
คงของมนุ
เป็ น การระดมทุ
่ อ งอุนปย์โภค
2.1 ง สคมและความมั
านั านปลัด ร่ นทร
พม. : กิษจย์กรรมพม.
ห่วงใย สู้ภัยนโควิและเครื
ด -19 ของศู
รับบริบริ
จาคโ ภค
จากภาคเอกชน
เพื่อฒระดมทรั
พยากรจากผู่ น้ให้คงของมนุ
สู่ผู้รับ ส่งมอบให้
ับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
กระทรวงการพั
นาสั ง คมและความมั
ษ ย์ เป็ นกการระดมทุ
น และเครื่ อ งอุ ป โภค บริกโ ารแพร่
ภค
ระบาดของเชื
้อไวรัสเพื
โคโรนา
2019พยากรจากผู
(โควิด-19)้ให้สู่ผู้รับ ส่งมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
จากภาคเอกชน
่อระดมทรั
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

2.22.2ั หวั
ด ดพพรบูรบูรณ์
เพื่อ่อคนไร้
คนไร้ทที่พี่พึง ึ่งจังจัหวั
งหวัดเพชรบู
ดเพชรบู
การบู
รณาการ
ั หวั
รณ์: :โครงการบ้
โครงการบ้านปันสุขข เพื
รณ์รณ์
มีกมีารบู
รณาการ
างานร่
บหลายภาคส่วนวนทัทั้งภาครั
้งภาครัฐฐและเอกชน
และเอกชน เช่นน การร่
ดทอดผ้
าปุาาระดม
การทํการทํ
างานร่
วมกัวมกั
บหลายภาคส่
การร่ววมมื
มมืออกักับบทางวั
ทางวัดในการจั
ดในการจั
ดทอดผ้
ปุาระดม
ทุนงบประมาณการก่
ง ใช้เเรงงานจากสํ
เเรงงานจากสําานันักกงานยุ
งานยุติธรรมจั
งหวังหวั
ด เป็
ทุนงบประมาณการก่
อสร้อสร้
างาใช้
รรมจังงหวั
หวัดดและโยธาธิ
และโยธาธิการจั
การจั
ด นเป็ต้นต้น
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3. ดาน ฎหมาย ร บยบ ารออ มาตร ารต่า ใน ารใหความ ่วย หลือ ยยวยา
3. ดาน ฎหมาย 3.1
ร บยบ
ารต่าน :ในศูนารให
่วย ญหลืหาด้
อ ยายวยา
รม ิ ารออ
าร ด็มาตร
ล ยาว
ย์ให้คความ
ําปรึกษาปั
นเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ิ ารCounseling
ด็ ล ยาว
น : ศูณนย์บ้ใาห้นพั
คํากปรึเด็กกษาปั
ญหาด้านเด็
(Children Youth3.1
and รม
Family
Center)
และครอบครั
ว 77ก จัเยาวชน
งหวัด เพืและครอบครั
่อให้คําแนะนํวา
(Children
and Family
บ้านพั้ ปกระสบปั
เด็กและครอบครั
77าจังงหวั
ด เพื
ให้คําแนะนํ
ปรึ กษาปั ญYouth
หาในการเลี
้ ยงดูบุตCounseling
รตามช่ว งวัยCenter)
ให้ คําปรึณกษาผู
ญหาในด้าวนต่
ๆ เช่
น ่อความรุ
น แรงา
ปรึ กษาปั
ญหาในการเลี
้ ยงดูการถู
บุตรตามช่
ยให้ คการว่
ําปรึกาษาผู
ระสบปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น ความรุพนใหม่
แรง
การตั
้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์
กเลิกวจ้งวั
างงาน
งงาน้ ปการแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชี
้งครรภ์าไม่งานโดยเครื
พึงประสงค์อข่การถู
กเลิกกจ้และเยาวชน
างงาน การว่และอาสาสมั
างงาน การแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชี
พใหม่
มีการตั
กลไกการทํ
ายสภาเด็
ครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ
ษย์
มี(อพม.)
กลไกการทํ
างานโดยเครื
กและเยาวชน
ฒนาสัญงหาที
คมและความมั
คงของมนุ
เฝูาระวั
ง แจ้งเหตุอข่ให้ายสภาเด็
คําปรึกษา
และลงพื้นทีและอาสาสมั
่ช่วยเหลือ ผูค้ปรพั
ระสบปั
่ต้องการคํา่นแนะนํ
า ปรึกษษาย์
เฝูาระวัWalk
ง แจ้in
งเหตุ
ให้คําปรึโทรศั
กษาพท์และลงพื
้นที่ช่วยยเหลื
หาที่ต้องการคํ
แนะนํ24า ชัปรึ่วโมง
กษา
ปั(อพม.)
ญหาสามารถ
ด้วยตนเอง
หรือทางโซเชี
ลมีเดียอ ผูเช่้ปนระสบปั
LINE /ญMessenger
ได้ตาลอด
ปัญหาสามารถ Walk in ด้วยตนเอง โทรศัพท์ หรือทางโซเชียลมีเดีย เช่น LINE / Messenger ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3.2 รมส่ สริม ล พัฒนาคุณ าพ วิตคนพิ าร : การจ้างงานคนพิการ จํานวน 540 อัตรา
สริม ล พัา ฒลาดกระบั
นาคุณ าพ
างงานคนพิ
าร จํานวน
540มณฑล
อัตรา
โดยร่วมกับมหาวิ3.2
ทยาลัรมส่
ยพระจอมเกล้
ง ซึ่งวิเป็ตคนพิ
นบัณฑิารตว่:าการจ้
งงานที
่อยู่ในกรุงกเทพฯ
และปริ
โดยร่
มกับมหาวิ
ยพระจอมเกล้
ลาดกระบัง ซึ่งเป็น่องสิ
บัณทฑิธิ ต่าว่งๆ
างงานที
่ในกรุงเทพฯทและปริ
มณฑล
ให้ทําวงานในศู
นย์บทริยาลั
การคนพิ
การ เพื่ออํานวยความสะดวกเรื
รวมทั่อ้งยูชดเชยรายได้
ี่หายไปในพื
้นที่
ให้
งานในศู
ย์บริการคนพิ
าร เพืสาขาย่
่ออํานวยความสะดวกเรื
่องสิทธิต่างๆ รวมทั้งชดเชยรายได้ที่หายไปในพื้นที่
ปทุทมําธานี
สมุทนรปราการ
กรุงกเทพฯ
อยมีนบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ สาขาย่อยมีนบุรี
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3.3 าร คห ห่ าติ : การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19
3.3 าร คห ห่ าติ : การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19
ได้แก่ 1) พักชําระหนี
อน 2) ปลอดค่
า 3 เดื
3) ปลอดค่
า ผู้เช่ารายย่
อยที่ทําสัญญากับดผู-19
้เช่า
3.3้้ ค่ค่าาเช่
าราาทัทัคห้ง้ง 33 เดื
: การช่าาวเช่
อด้ออานนนการเงิ
นแก่าาลเช่
รับผลกระทบจากโควิ
ได้แก่ 1) พักชําระหนี
เช่
เดืห่อน าติ
2) ปลอดค่
เช่ยเหลื
า 3 เดื
3) ปลอดค่
เชู่กาค้าผูที้เช่่ได้ารายย่
อยที่ทําสัญญากับผู้เช่า
เหมาอาคาร
อน ้4)ค่าลดค่
50%
ผู้เช่ารายใหม่
านวน
อน 5)าพัเช่กาชํผูาระเงิ
นมัดจํอายที
/เงินจอง
3 เดืบอผูน้เช่า
ได้แก่ 1) พักชํ33าเดื
ระหนี
เช่าทัาาเช่
้ง 3าา เดื
อน แก่
2) ปลอดค่
าเช่า 3จํจํเดื
อน 3)33 เดื
้เช่ารายย่
สัญญากั
เหมาอาคาร
เดื
อน 4) ลดค่
เช่
50%
แก่
ผู้เช่ารายใหม่
านวน
เดืปลอดค่
อน 5) พักชําระเงิ
นมัดจํา/เงิ่ทนําจอง
3 เดือน
เหมาอาคาร 3 เดือน 4) ลดค่าเช่า 50% แก่ผู้เช่ารายใหม่ จํานวน 3 เดือน 5) พักชําระเงินมัดจํา/เงินจอง 3 เดือน

3.4 สานั านธนานุ ครา ห์ : โรงรับจํานําของรัฐ สู้ภัยโควิด-19 รับสิทธิพิเศษ ประกอบด้วย
3.4 สานั านธนานุ ครา ห์ : โรงรับจํานําของรัฐ สู้ภัยโควิด-19 รับสิทธิพิเศษ ประกอบด้วย
การขยายอายุตั๋วจํ3.4
านําและปรั
บลดดอกเบีครา
้ยการรั
จํานํบาจํเหลื
0.125
ต่อดเดื-19อนรับอีกสิทัท้งธิมีพบิเศษ
ริการส่
งดอกเบีว้ยย
านั านธนานุ
ห์ :บบโรงรั
านํออาของรั
ฐ สูบาท
้ภัยโควิ
ประกอบด้
การขยายอายุตั๋วจํานําสและปรั
บลดดอกเบี้ยการรั
จํานําเหลื
0.125
บาท
ต่อเดือน อีกทั้งมีบริการส่
งดอกเบี้ย
ออนไลน์
ผ่
า
นช่
อ
งทางเคาเตอร์
เ
ซอร์
ว
ส
ิ
การขยายอายุ
านําและปรับเลดดอกเบี
ออนไลน์
ผ่านช่ตั๋วอจํงทางเคาเตอร์
ซอร์วิส ้ยการรับจํานําเหลือ 0.125 บาท ต่อเดือน อีกทั้งมีบริการส่งดอกเบี้ย
ออนไลน์ ผ่านช่องทางเคาเตอร์เซอร์วิส

4. ดาน ารบูรณา ารความร่วมมือ ับ าค ครือข่าย
4. ดาน ารบูรณา ารความร่วมมือ ับ าค ครือข่าย
4.1 รมพัฒนาสั คม ล สวัสดิ าร : จัดบริการที่พักอาศัยและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
4. ดาน ารบูรณา4.1ารความร่
ับ าคล ครื
รมพัฒวมมื
นาสัอ คม
สวัอสข่ดิายาร : จัดบริการที่พักอาศัยและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
ได้แก่ บ้านสร้างโอกาส
ปทุ
ม
ธานี
บ้
า
นสร้
า
งโอกาสปากเกร็
างตนเองลํ
มา
4.1 รมพั
นาสั บ้คม
สดิ าร : จัดดดบริและนิ
การทีคค่พมสร้
ักอาศั
ยและจัดาาตัตะคอง
้งศูนย์พนครราชสี
ักพิงชั่วคราว
ได้แก่ บ้านสร้างโอกาส
ปทุฒมธานี
านสร้ล าสวั
งโอกาสปากเกร็
และนิ
มสร้
างตนเองลํ
ตะคอง
นครราชสี
มา
ให้
บ
ริ
ก
ารที
่
พ
ั
ก
แบบเว้
น
ระยะห่
า
งทางสั
ง
คม
(Social
Distancing)
อาหาร
3
มื
้
อ
และปั
จ
จั
ย
พื
้
น
ฐานที
่
จ
ํ
า
เป็
น
ได้
านสร้
งโอกาสนระยะห่
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4.2 รม ิ ารสตร ล สถาบันครอบครัว : ช่างผมอุ่นใจ โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัว 8 แห่ง ปัจจุบันดําเนินการไปแล้วคือการสาธิตการตัดผม และการฝึกอาชีพออนไลน์ โดยเปิด
ในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดย กรม สค. จะสอนเทคนิคเบื้องต้นให้ รวมถึงการฝึกอาชีพใหม่ ๆ
ของกลุ่มสตรี เพื่อเสริมสร้างให้เป็นอาชีพที่มั่นคงมากขึ้นในอนาคต อีกทั้งเปิดให้บริการแก่ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ ให้บริการสระ ตัด ซอย ฟรี

4.3 สถาบันพัฒนาอ ค์ ร ุม น (อ ค์ ารมหา น) จัดตั้งครัวกลาง : การจัดตั้งครัวกลาง
ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน พัฒนาไปสู่กิจการ ด้านความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมอาชีพในชุมชน

62

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานถอดบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4.4 สานั านส่ สริม ล สนับสนุนวิ า าร 1 : โครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” ตามแนวคิด
“สํารวจให้พบ จบที่ชุมชน” ดําเนินการใน 286 ชุมชน ใน กทม. ที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ
(กคช.) และ สถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน (องค์ ก ารมหาชน) เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ก ลุ่ ม เปู า หมาย
และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4.5 ั หวัด ย ราย : จัดตั้งทีม Local Quarantine จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัด พม.
ในจังหวัด จํานวน 6 ทีม ปฏิบัติหน้าที่สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการกักตัว จัดบริการแก่ผู้กักตัวแต่ละราย ส่งข้อมูล
และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป
4.6 ั หวัดนครรา สมา : การใช้สถานที่โรงแรมใน จ.นครราชสีมา เป็นสถานที่กักตัว
พร้อมทั้งหน่วยงานกระทรวง พม. ที่ให้ใช้สถานที่เป็นศูนย์พักพิงให้กับผู้ที่ผ่านการกักตัว เช่น นิคมลําตะคอง
ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
4.7 ั หวัดขอน ่น : โครงการ “คาราวาน พม. ห่วงใย ช่วยต้านภัยโควิด” เป็นการจัดบริการ
สวัสดิการสังคมเชิงรุก
4.8 ั หวัดพิ ิตร : จัดทําแผนยุทธการ “รักษ์เมืองพิจิตร ร่วมกันพิชิตโควิด -19” และได้รับ
ความร่วมมือจากพระราชสิทธิเวที รศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เพื่อตั้งจุดรับคําร้องผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ที่ได้รับผลกระทบ ณ โรงทานจํานวน 13 แห่ง 12 อําเภอ
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4.9 ั หวัด ู ็ต : ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ CSR PHUKET CENTER
เป็นการรวมตัวของคนหลากหลายอาชีพ หลากหลายภาคส่วน เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือและพัฒนา
จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิด GIVE & SHARE “ส่งต่อการให้ แบ่งปันความสุข อย่างไม่สิ้นสุด ” คือ ด้านอาหาร
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ประสบภาวะยากลําบาก ด้านการศึกษา การมอบทุนการศึกษาและการสร้าง
ทักษะภาษา กีฬาแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส ด้านการสร้างพลังจิตอาสาเปลี่ยน “ผู้รับ” เป็น “ผู้ให้”
ด้ า นการบู ร ณาการสร้ า งความร่ ว มมื อ การ “ซ่ อ มเพื่ อ สร้ า ง” การปรั บ สภาพที่ อ ยู่ อ าศั ย เพื่ อ คนพิ ก าร
และผู้สูงอายุ และด้านส่งเสริมอาชีพ ช่องทาง โอกาสในการประกอบอาชีพ

4.10 ั หวัดสุราษฎร์ธาน : CSR Suratthani Center ศูนย์ความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัด
สุ ร าษฎร์ ธ านี มี ก ารจั ด สานเสวนากั บกลุ่ ม เปู าหมายตามโครงการสร้ า งงาน สร้ า งอาชี พ โดยการกํ า หนด
กลุ่มเปูาหมายมาจาก Social Map เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการมองเห็นความสําคัญในการทํา CSR
และเป็นการหาสมาชิกเข้าศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ซึ่งผลการดําเนินงานทําให้ได้กองทุน
สําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการต่างๆ สมาชิกมากขึ้นถึง 100 สถานประกอบการ

64

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานถอดบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

5. ดาน ทคโนโลย ล นวัต รรม ได ่ รม ิ ารผูสู อายุ : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ขับเคลื่อน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี สําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ร่วมกับสํานักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้คนพิการ
และผู้สูงอายุได้รับการบริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะการใช้วิถีชีวิตแบบ New Normal
เนื่ องจากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด -19) ซึ่ งนวั ตกรรมหุ่ น ยนต์ จะช่ ว ยลด
การสัมผัสที่น้อยลง เว้นระยะห่าง ลดการติดเชื้อ และการกระจายแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดี ซึ่ง โครงการบูรณาการ
สหศาสตร์เพื่อรองรับสั งคมสูงวัย (จุ ฬาอารี ) ได้จั ดพิธีส่งมอบหุ่นยนต์สําหรับดูแลผู้ สูงอายุ (หุ่ นยนต์นินจา
รุ่นจุฬาอารี) ให้แก่กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 7
สิงหาคม 2563
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ปัญหา/อุปสรรค�
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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ปัปัญญหา/อุ
หา/อุปปสรรค
สรรคและข้
และข้ออเสนอแนะเชิ
งงนโยบาย
นโยบาย
ปัญหา/อุ
ปสรรค
และข้
อเสนอแนะเชิ
เสนอแนะเชิ
งนโยบาย
การดําาเนิเนินนงานภายใต้
งานภายใต้สสถานการณ์
ถานการณ์กการแพร่
ารแพร่รระบาดของโรคติ
ะบาดของโรคติดดเชืเชื้อ้อไวรั
ไวรัสสโคโรนา
โคโรนา2019
2019(COVID-19)
(COVID-19)
การดํ
งเป็นนภาวะวิ
ภาวะวิกกฤตที
ฤตที่เกิ่เกิดดขึขึ้น้นอย่อย่าางรวดเร็
งรวดเร็ววโดยไม่
โดยไม่ได้ได้มมีกีการเตรี
ารเตรียยมแผนเผชิ
มแผนเผชิญญเหตุ
เหตุไว้ไว้ลล่ ว่ วงหน้
งหน้าาจึจึงทํงทําาให้ให้รระบบ
ะบบ
ซึซึ่ง่เป็
การบริหหารจั
ารจัดดการเพื
การเพื่อ่อแก้แก้ไขปั
ไขปัญญหาในสถานการณ์
หาในสถานการณ์ขข้า้างต้งต้นนยัยังคงมี
งคงมีออุปุปสรรคและไม่
สรรคและไม่ได้ได้รัรบับผลสํ
ผลสําาเร็เร็จจเท่เท่าาทีที่ค่ควรวร
การบริ
เสนอแนะเพิ่ม่มเติเติมมเพืเพื่อ่อทีที่จ่จะนํะนําไปใช้
าไปใช้ในการบริ
ในการบริหหารจั
ารจัดดการและรั
การและรับบมืมืออกักับบภาวะวิ
ภาวะวิกกฤตฤต
ดัดังนังนั้น้นจํจําาเป็เป็นนทีที่จ่จะต้ะต้อองมีงมีขข้อ้อเสนอแนะเพิ
ะเกิดดขึขึ้น้นในอนาคต
ในอนาคตต่ต่ออไปได้
ไปได้
ทีที่จ่จะเกิ
หา/อุปปสรรค
สรรค ลลขขออสนอ
สนอ นน ิ นโยบาย
ิ นโยบาย ายใต
ายใตบทบาท
บทบาท าราร ิ ิ ขอขอ รรทรว
ทรว
ปัปัญญหา/อุ
งจากผู้ได้้ได้รัรบับผลกระทบที
ผลกระทบที่อ่อยูยู่ในกลุ
่ในกลุ่ม่มเปูเปูาาหมายของกระทรวงมี
หมายของกระทรวงมีจจําํานวนมาก
นวนมากอีอีกกทัทั้งเป็
้งเป็นนสถานการณ์
สถานการณ์
เนืเนื่อ่องจากผู
างแผนรับบมืมืออไว้ไว้ลล่ว่วงหน้
งหน้าาจึจึงทํงทําาให้ให้กการดํ
ารดําาเนิเนินนงานบางส่
งานบางส่ววนเกิ
นเกิดดปัปัญญหาและอุ
หาและอุปปสรรคทั
สรรคทั้ง้ในเชิ
งในเชิงภาพรวม
งภาพรวม
ทีที่ไม่่ไม่ได้ได้ววางแผนรั
ของกระทรวงและเชิงพืงพื้น้นทีที่ โดยสามารถแบ่
่ โดยสามารถแบ่งออกได้
งออกได้เป็เป็นน44ด้ด้านานดัดังตารางต่
งตารางต่ออไปนี
ไปนี้ ้
ของกระทรวงและเชิ
ดดานาน
ปัปัญญหาหา ลลอุอุปปสรรค
สรรค
ขขออสนอ
สนอ นน ิ นโยบาย
ิ นโยบาย
รรบบ
บบ าราร - -ขาดการบู
ขาดการบูรรณาการฐานข้
ณาการฐานข้ออมูมูลลทางสั
ทางสัง งคม
คม - - พัพัฒฒนาระบบฐานข้
นาระบบฐานข้ออมูมูลลด้ด้าานสันสังคมให้
งคมให้
บริบริหหารข
ารขอมูอมูลล ทีที่เชื่เชื่อ่อมโยงกั
มโยงกันน
ครอบคลุ
ครอบคลุมมทุทุกกกลุกลุ่ ม่ มเปูเปูาาหมายและเป็
หมายและเป็นน
(Data
ความซ้ําําซ้ซ้ออนของหน่
นของหน่ววยงานในการข้
ยงานในการข้ออมูมูลลของ
ของ ปัปัจจจุจุบบันัน
(Data
- -ความซ้
Management)
Management) ผูผู้ท้ที่ได้ี่ได้รับรับผลกระทบ
ผลกระทบ
- -ควรมี
ควรมีกการบู
ารบูรรณาการฐานข้
ณาการฐานข้ออมูมูลลระดั
ระดับบ
วสารที่ เป็่ เป็นนเท็เท็จจทํทําาให้ให้เกิเกิดดความเข้
ความเข้าาใจผิ
ใจผิดด กรมต่
กรมต่าางๆงๆภายใน
ภายในพม.
พม.และสามารถ
และสามารถ
- -ข่ข่าาวสารที
และบริหหารจั
ารจัดดการได้
การได้ยยากาก
มโยงกับบหน่
หน่ววยงานอื
ยงานอื่น่นๆๆได้ได้
สัสับบสนสนและบริ
เชืเชื่อ่อมโยงกั
แบบฟอร์มมช่ช่ววยเหลื
ยเหลืออ
- -ควควรรจัจัดดทํทําาแบบฟอร์
ผูผู้ป้ประสบปั
ระสบปัญญหาทางสั
หาทางสังคม
งคม(Application)
(Application)
่งเชื่อ่อมกัมกับบฐานข้
ฐานข้ออมูมูลลทางสั
ทางสังคม
งคม
ซึซึ่งเชื
ฎหมาย
ฎหมาย
รร บบยบ
ยบ
ขขอบั
อบัคัคับบต่ต่าา
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- -กฎกฎ,ระเบี
,ระเบียบไม่
ยบไม่เอืเอื้อต่้อต่อการปฏิ
อการปฏิบบัตัติงานในภาวะวิ
ิงานในภาวะวิกฤติ
กฤติ - -ผลัผลักกดัดันนให้ให้รัฐรัฐบาลสนั
บาลสนับบสนุสนุนนงบประมาณ
งบประมาณ
- -ขัขั้น้นตอนการให้
ตอนการให้คความช่
วามช่ววยเหลื
ยเหลืออซัซับบซ้ซ้ออนยุนยุ่งยาก
่งยาก เพิเพิ่ม่มเติเติมมสํสําหรั
าหรับบเด็เด็กกแรกเกิ
แรกเกิดด
- -ปรัปรับบปรุปรุงกระบวนการช่
งกระบวนการช่ววยเหลื
ยเหลืออเยีเยียยวยา
วยา
รวดเร็ววขึขึ้น้น
ให้ให้รวดเร็
ปรับบมาตรการต่
มาตรการต่าางๆงๆแก้แก้ไขระเบี
ไขระเบียยบให้
บให้
- -ปรั
สอดคล้
สอดคล้อองกังกับบสถานการณ์
สถานการณ์ใ นกรณี
ใ นกรณีเ กิเ กิดด
ภาวะวิกกฤติฤติ
ภาวะวิ
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ดาน
ารบริหาร
ัด าร

ปัญหา ล อุปสรรค
- นโยบายขาดกระบวนการทํ า งานที่ ชั ด เจน
ทําให้การทํางานเกิดความล่าช้า ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย
- ยังไม่มีการสร้างระบบ Productive Welfare
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการพึ่งพาจากภาครัฐ
- ยั ง ไม่ มี แ ผนรองรั บ ภาวะวิ ก ฤติ เ ฉพาะด้ า น
ทีเชื่อมโยงกันในทุกระดับ

ขอ สนอ น ิ นโยบาย
- สนั บ สนุ น การมอบอํ า นาจให้ จั ง หวั ด
เป็ น ผู้ บ ริ ห ารจั ด การแบบเบ็ ด เสร็ จ
(Single Command)
- ประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวง
ระดับนโยบายสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
- ให้ชุมชนเป็นฐานในการดูแลครอบครัว
- นําระบบ Productive Welfare มาปรับใช้
ในการทํางานให้กลุ่มเปูาหมาย มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมภาคประชาสังคม กิจการเพื่อ
สังคม (Social Enterprise) มาร่วมเป็น
กลไกในการคุ้มครองทางสังคม
าร ดั สวัสดิ าร - ขาดมาตรฐานในการจัดสวัสดิการสังคม
- จัดตั้งศูนย์พักพิงฉุกเฉินในระดับพื้นที่
- การเข้าถึงสวัสดิการ/บริการยังไม่ครอบคลุม รองรับทุกกลุ่มเปูาหมาย
กลุ่มเปูาหมายในภาวะวิกฤติ
- มี ม าตรการในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
สํ า หรั บ กลุ่ ม เปราะบางที่ ชั ด เจน เช่ น
การออกบั ต รแสดงตนของคนไร้ ที่ พึ่ ง
เพื่อสิทธิในการรักษาพยาบาล
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