
 



 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักพัฒนาสังคม โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis           
เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาคน พัฒนางาน พฒันาความรู้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน              
ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป พบว่าจุดอ่อนของสำนักพัฒนาสังคมท่ีสำคัญและเห็นสมควรนำมา
แก้ไขเป็นลำดับแรก คือ แนวทางการปฏิบัติงาน ขาดการถ่ายทอดความรู้ การรับรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง               
ส่วนราชการ ขาดการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน บุคลากรจะมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน รู้เฉพาะงาน                   
ในหน้าท่ีของตนเอง 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว เมื่อมาพิจารณาถึงจุดแข็งด้านบุคลากรของสำนักพัฒนาสังคมเพื่อ
นำมาใช้ในการพัฒนาจุดอ่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พบว่า บุคลากรของสำนักพัฒนาสังคมมีความรู้   
ท่ีหลากหลาย มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ท่ีครอบคลุมภารกิจของ
หน่วยงาน บุคลากรมีความเข้าใจในบทบาทของตนเองและหน่วยงาน และบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ หากบุคลากรมีการถ่ายทอดความรู้ การรับรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
ส่วนราชการ บุคลากรจะมีความเช่ียวชาญสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ ดังนั้น สำนักพัฒนาสังคมจึงได้
จัดโครงการ “การจัดการความรู้ (KM) ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ” ขึ้น โครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรม             
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคมของส่วนราชการต่างๆ ภายในสำนักพัฒนาสังคม 
ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ กองนโยบายและแผนงาน สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ 
และสำนักงานสวัสดิการสังคม โดยตระหนักว่าจุดหมายของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไม่ใช่ความเป็นเลิศของการ
จัดการความรู้ แต่เป็นการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เกิดความเช่ือมโยงระหว่างการทำงานของ
แต่ละ ส่วนราชการ บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองโดยการหมุนเวียนงานได้ เป็นการขจัดความซ้ำซ้อนของงาน 
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง                
วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด               
สำนักพัฒนาสังคม ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความเช่ือมโยงระหว่างการทำงานของแต่ละส่วนราชการ 
บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองโดยการหมุนเวียนงานได้ เป็นการขจัดความซ้ำซ้อนของงาน สามารถนำมาจัด
กิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง         
  2.2 เพื่อให้เกิดระบบการจัดเก็บความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพโดยบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร            
และประชาชนท่ัวไป สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านทาง Social Media ช่องทางต่างๆ เช่น ทาง Website Page 
หรือ Facebook ของสำนักพัฒนาสังคมและสามารถบูรณาการความรู้สู่หน่วยงานภายนอก เช่น สถาบัน                 
พัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
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เป้าหมาย ระยะเวลาและสถานที่ 
กำหนดจัดกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ตามภารกิจของทุกส่วนราชการ แก่ข้าราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 5 เรื่อง ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม
ช้ัน 3 สำนักพัฒนาสังคม ดังนี้ 

เรื่องท่ี 1 ด้านสวัสดิการสังคม  ดำเนินการในวันท่ี  12 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมส่วนราชการละ 5 คน รวมเป็น 25 คน 

เรื่องท่ี 2 ด้านการเงินการคลัง  ดำเนินการในวันท่ี  11 มีนาคม 2563 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนราชการละ 5 คน รวมเป็น 25 คน 

เรื่องท่ี 3 ด้านสารสนเทศ  ดำเนินการในวันท่ี   8 เมษายน 2563 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนราชการละ 5 คน รวมเป็น 25 คน 

เรื่องท่ี 4 ด้านพัฒนาสังคม  ดำเนินการในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมส่วนราชการละ 5 คน รวมเป็น 25 คน 

เรื่องท่ี 5 ด้านส่งเสริมอาชีพ  ดำเนินการในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมส่วนราชการละ 5 คน รวมเป็น 25 คน 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง และได้มีการประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ทำให้หน่วยงานต้องปรับเปล่ียนวิธีการเพื่อให้
บริหารงานในภาวะวิกฤติอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ปรับเปล่ียนวันในการดำเนินกิจกรรมท่ียังไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน 3 กิจกรรม ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สำนักพัฒนาสังคม ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 3 ด้านพัฒนาชุมชน ดำเนินการในวันท่ี   26 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมส่วนราชการละ 3 คน รวมเป็น 15 คน 

กิจกรรมท่ี 4 ด้านส่งเสริมอาชีพ ดำเนินการในวันท่ี   16 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมส่วนราชการละ 3 คน รวมเป็น 15 คน 

กิจกรรมท่ี 5 ด้านสารสนเทศ ดำเนินการในวันท่ี   30 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมส่วนราชการละ 3 คน รวมเป็น 15 คน 

รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 105 คน 
กองนโยบายและแผนงาน สำนักพัฒนาสังคมได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพัฒนาสังคม               

เชิงบูรณาการสู่ประชาชน ในวันท่ี 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 6 โรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 125 คน เป็นการเผยแพร่ความรู้ท่ีได้รับจากข้าราชการ 
ท่ีไม่สังกัดส่วนราชการเจ้าของเรื่องผ่านคลิปวีดีโอส่วนราชการละ 1 เรื่อง  

สรุปองค์ความรู้จากการทำกิจกรรม 

1. ด้านสวัสดิการสังคม  หัวข้อ “การจัดสวัสดิการที่จำเป็นและสำคัญสำหรับคนพิการและผู้สูงอายใุนชุมชน” 
1.1 การจัดสวัสดิการที่จำเป็นและสำคัญสำหรับคนพิการในชุมชน 
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สิทธิที่คนพิการพึงได้รับตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
จากส่ิงอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ได้แก่ 

มาตรา 20 (1) การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่าย                  
ในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และส่ือส่งเสริมพัฒนาการ 

มาตรา 20 (2) การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติหรือแผนการศึกษาแห่งชาติในสถานศึกษา 
มาตรา 20 (3) การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
มาตรา 20 (4) การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
มาตรา 20 (5) การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีจำเป็นรวมถึงการ

ช่วยเหลือทางกฎหมาย 
มาตรา 20 (6) ข้อมูลข่าวสาร การส่ือสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรา 20 (7) บริการล่ามภาษามือ 
มาตรา 20 (8) สิทธิที่จะนำสัตว์นำทาง เครื่องมืออุปกรณ์นำทาง หรือเครื่องช่วยความพิการติดตัว

ไปในยานพาหนะหรือสถานท่ี 
มาตรา 20 (9) การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ 
มาตรา 20 (10) การปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ 

ภารกิจด้านคนพิการของสำนักพัฒนาสังคม 
สำนักพัฒนาสังคม มีภารกิจในการจัดสวัสดิการและให้ การสงเคราะห์แก่คนพิการในด้านต่างๆ ดังนี ้
1. การสนับสนุนด้านเงินสงเคราะห์ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดสวัสดิการและ

การสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 
2. การจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการ โดยพัฒนาระบบเบิกจ่ายเบี้ยความพิการผ่านระบบบูรณา

การฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-Social welfare  
3. ส่งเสริมการฝึกอาชีพคนพิการ 
4. สนับสนุนให้มีการจ้างงานและสร้างแหล่งงาน  
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรคนพิการ 
6. จัดทำแผนดำเนินงานด้านคนพิการของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

1.2. การจัดสวัสดิการที่จำเป็นและสำคัญสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน 
 สิทธิที่ผู้สูงอายุพึงได้รับ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 กำหนดให้ 
ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 มาตรา 11 (1) การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขท่ีจัดไว้ โดยให้ความสะดวก              
และรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ  
 มาตรา 11 (2) การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเช่น 
สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในรูปแบบต่างๆ กิจกรรมท่ีส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและ              
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม               
ทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 
 มาตรา 11 (3) การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม เช่น ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ 
หรือฝึกอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้ผู้สูงอายุมีรายได้ มีงานทำ 
 มาตรา 11 (4) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่ม                
ในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการแก่ผู้สูงอายุ การถ่ายทอดภูมิปัญญา                       
แก่คนรุ่นหลัง ส่งเสริมความรู้ด้านการออมเงิน การวางแผนใช้จ่ายเงิน 
 มาตรา 11 (5) การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร   
ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอื่น 
 มาตรา 11 (6) การช่วยเหลือค่าโดยสารพาหนะตามความเหมาะสม 
 มาตรา 11 (7) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานท่ีของรัฐ 
 มาตรา 11 (8) การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดท้ิง เช่น การให้บริการด้านท่ีพักอาศัยช่ัวคราวในศูนย์บริการผู้สูงอายุ
ดินแดง และบริการด้านท่ีพักอาศัยถาวรในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 
 มาตรา 11 (9) การให้คำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นท่ีเกี่ยวข้องทางคดีหรือการแก้ปัญหา
ครอบครัว เช่น การเยี่ยมบ้าน ให้คำปรึกษา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 
 มาตรา 11 (10) การจัดท่ีพักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจำเป็นอย่างท่ัวถึง 
เช่น การจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงและบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 
 มาตรา 11 (11) การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพเป็นรายเดือนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม กรงุเทพมหานคร 
(โดยสำนักงานเขต 50 เขต) ร่วมกับกรมบัญชีกลาง ดำเนินการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผ่านระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social welfare) กำหนดเกณฑ์การเบิกจ่ายตามช่วงอายุ ดังนี้ 
 - อายุ 60 – 69 ปี    ได้รับเบี้ยยังชีพ    600 บาท/เดือน 
 - อายุ 70 – 79 ปี    ได้รับเบี้ยยังชีพ    700 บาท/เดือน 
 - อายุ 80 – 89 ปี    ได้รับเบี้ยยังชีพ    800 บาท/เดือน 
 - อายุ 90 ปี ขึ้นไป    ได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท/เดือน 
 มาตรา 11 (12) การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี กรุงเทพมหานคร               
(โดยสำนักงานเขต 50 เขต) ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุท่ีเสียชีวิต รายละ 2,000 บาท โดยเป็นผู้ท่ีอยู่ในครัวเรือน
ยากจน (รายได้เฉล่ียครัวเรือนน้อยกว่า 38,000 บาท/คน/ปี) 
 มาตรา 11 (13) การได้รับการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ซึง่กระทรวงสาธารณสุข 
เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาหลักสูตรจัดอบรมนักบริบาลชุมชน (ดำเนินการจัดอบรมโดยกรมส่งเสริม                  
การปกครองส่วนท้องถิ่น) และกรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้ดูแล               
Care Giver เพื่อเข้าไปดูแลผู้สูงอายุ 
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หน่วยงานให้บริการด้านผู้สูงอายุของสำนักพัฒนาสังคม 
  การให้บริการด้านสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้สูงอายุของสำนักพัฒนาสังคมอยู่ภายใต้                    
ความรับผิดชอบหลัก ของสำนักงานสวัสดิการสังคม ส่วนกิจการผู้สูงอายุและคนพิการ ประกอบด้วย ส่วนราชการ 
จำนวน 3 ส่วน ดังนี้ 

1. กลุ่มงานจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ มีภารกิจงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1.1 สวัสดิการด้านเบ้ียผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร 
1.2 เงินสงเคราะห์ เช่น ทุนประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล ฯลฯ      

แก่ผู้สูงอายุท่ีประสบความเดือดร้อน และมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร (ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่า
ด้วยการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557) 

1.3 การจัดกิจกรรม/ประชุม/อบรมสัมมนาท่ีเกี่ยวข้อง 
1.4 ภารกิจด้านผู้สูงอายุท่ีเป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครและกระทรวงการพฒันาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 
2. ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง มีภารกิจงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

2.1 บริการในรูปแบบสโมสรผู้สูงอายุ (Day Center) ได้แก่ กายภาพบำบัด ธาราบำบัด                 
ดนตรี นาฏศิลป์ นันทนาการ จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีต่างๆ ฯลฯ 

2.2 บริการท่ีพักช่ัวคราว ระยะเวลา 15 วัน (บ้านพักฉุกเฉิน) โดยดูแลด้านปัจจัย 4                       
และบริการท่ีจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ (ระเบียบสำนักสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการเข้ารับบริการในบ้านพักฉุกเฉิน พ.ศ. 2546) 

3. บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 มีภารกิจงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
   บริการด้านท่ีพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุหญิง รวมถึงบริการด้านปัจจัย 4 ด้านการแพทย์                  

และการรักษาพยาบาล ด้านอาชีวบำบัด ด้านศาสนกิจ และกิจกรรมตามประเพณี 

2. ด้านการเงินการคลัง  หัวข้อ “ความรู้ด้านการเงินการคลัง” 

2.1 เงินยืมใช้ประเภทต่างๆ 
     เงินยืม มีท้ังหมด 4 ประเภท ดังนี้ 

1) เงินทดรองราชการ 
เป็นการยืมเงินทดรองราชการในต้นปีงบประมาณไปฝากไว้ที่บัญชีออมทรัพย์ของหน่วยงาน                     

เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้าง ประจำของกรุงเทพมหานคร และหมุนเวียนใช้จ่าย
ในหน่วยงาน ซึง่เป็นการยืมเงินตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2561      
    2) เงินยืมใช้ในราชการ 

เป็นเงินท่ีให้บุคคลยืมเพื่อไปทดรองจ่ายในการเดินทางหรือเพื่อปฏิบัติราชการ เช่น ไปอบรมสัมมนา             
ท้ังในและต่างประเทศตามข้อ 44 – 53 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย ฯลฯ พ.ศ. 2555  

3) เงินยืมสะสมตามโครงการเร่งด่วน 
เป็นการยืมเงินท่ีหน่วยงานไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้และไม่มีงบกลางจัดสรรให้แต่มีความจำเป็น

เร่งด่วนท่ีต้องรับดำเนินการ ตามข้อ 8 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็น
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โครงการท่ีระบุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเฉพาะกรณี
ท่ีคู่สัญญา มีหนังสือแจ้งหนี้เกินกว่างบประมาณรายจ่ายท่ีต้ังไว้ตามแผนงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี โดยใช้
หลักฐานการแจ้งหนี้และใบตรวจรับพัสดุเป็นเอกสารประกอบการขออนุมัติยืมเงินสะสม 

4) เงินยืมสะสมไปเป็นเงินทดรองจ่าย 
 เป็นการยืมเงินสะสมไปทดรองจ่ายเพื่อสัมมนาตามโครงการหรือกิจกรรมท่ีได้รับเงินอุดหนนุ
รัฐบาลหรือจากส่วนราชการอื่น ตามข้อ 9 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องเงนิสะสม พ.ศ. 2562  

2.2 การจัดทำเอกสารจัดซ้ือ/จัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 
 ขั้นตอนการจัดทำ 

  1) ได้รับเงินประจำงวด รายการท่ีจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนดำเนินการ หากยังไม่ได้รับเงิน

ประจำงวดจะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ 

  2) จัดทำหนังสือเสนอความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง แสดงเหตุผลความจำเป็น 

  3) จัดทำหนังสือขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ ดังนี ้

   - จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (จัดซื้อจัดจ้าง) 

   - จัดทำราคากลาง (จัดซื้อจัดจ้าง) 

   - จัดทำประมาณการ (จัดจ้าง) 

   ** กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ให้เจ้าหน้าท่ีแต่งต้ังคณะกรรมการได้  

      กรณีวงเงินเกิน 100,000 - 500,000 บาท ต้องเป็นผอ.กอง/ผอ.สนง./เลขาฯ ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม. 
  4) แจ้งกรรมการท่ีแต่งต้ังตามข้อ 3) ให้ดำเนินการ 

5) กรรมการรายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯ ราคากลาง (ประมาณการเฉพาะงานจัดจ้าง) 
6) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (จะแต่งต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุเลยก็ได้หรือจะแต่งต้ังในขั้นตอน

อนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง) ในรายงานขอซื้อขอจ้างต้องระบุรายละเอียด ดังนี้ 
- เห็นชอบให้ดำเนินการตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าว 
- เห็นชอบกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงนิตายตัวในอัตราร้อยละ 0.20 (กรณีจัดซื้อ)             

ถ้างานจ้าง 0.10 ของวงเงินค่าจ้าง 
- อนุมัติแต่งต้ังกรรมการตรวจรับ (กรณีแต่งต้ังกรรมการตรวจรับ)  
** กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท สามารถแต่งต้ังบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกรรมการได้  

7) จัดทำหนังสือเชิญร้านค้ามาเสนอราคา โดยมีใบเสนอราคา  
8) ร้านค้าเสนอราคา โดยมีใบเสนอราคา 3 ราย กำหนดรายละเอียดวัสดุ/ครุภัณฑ์ (วัสดุ/

ครุภัณฑ์ให้ระบุยี่ห้อ/รุ่นแรก/มอก./แหล่งผลิต)  
** หากไม่ได้ผลิตในประเทศไทย ให้ระบุว่า “ไม่มีผลิตในประเทศไทย” 

9) เจ้าหน้าท่ีพัสดุต่อรองราคาจากร้านค้า 



 

- 7 - 

3. ด้านพัฒนาชุมชน  หัวข้อ “การพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ” 
3.1 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 กระทรวงการคลังเสนอโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อยกระดับการจัดสวัสดิการสังคมและ 
ให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกได้อย่างครบถ้วน เป็นประโยชน์ในการ
ออกแบบนโยบายหรือมาตรการให้เกิดประสิทธิภาพด้านการจัดสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือประชาชนของภาครัฐ 
และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน 

การดำเนินการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีขัน้ตอนดังนี้ 
1) เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับสวัสดิการ ประกอบด้วย 6 หน่วยงานท่ีรับลงทะเบียน ได้แก่ 

ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ คลังจังหวัด สำนักงานเขตท้ัง 50 เขต 
และหน่วยงานระดับอำเภอ ในปี พ.ศ. 2563 ผู้ท่ีมีบัตรเดิมต้องมาลงทะเบียนใหม่ 

2) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกระทรวง ทบวง 
กรมท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังหมด 32 หน่วยงาน เช่น กระทรวงการคลังตรวจสอบทรัพย์สินทางการเงิน กระทรวงคมนาคม
ตรวจสอบการครอบครองยานพาหนะ กรมท่ีดินตรวจสอบท่ีดินในครอบครอง เป็นต้น 

3) เตรียมเอกสารแสดงสถานะ กรณีท่ีมีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด สามารถมาลงทะเบียน
ในกรุงเทพมหานครได้  

4) การจัดให้มีผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรุงเทพมหานครมีผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
(AO) จำนวน 2,424 คน (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 คน/ผู้ดูแล 1 คน) ค่าตอบแทนเดือนละ 1,000 บาท 
ผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีหน้าท่ีอำนวยความสะดวกการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเฉพาะผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้มีบัตรฯ ติดตามและรายงานผล ดำเนินการทบทวนสิทธิผู้มีรายได้น้อย 

5) การเปิดใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดำเนินการโดยสำนักงานเขตส่งรายช่ือทางบัญชีออนไลน์               
ให้กระทรวงการคลังเปิดบัตร หากเปิดใช้บัตรไม่ได้ ประชาชนจะประสานมายังสำนักพัฒนาสังคมโดยสำนักงาน       
การพัฒนาชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาและตอบคำถาม หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ สำนักงานการพัฒนาชุมชน      
จะดำเนินการประสานไปยังกระทรวงการคลังต่อไป 

3.2. ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินกรุงเทพมหานคร 
  จากนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร “สร้าง กทม.              
ให้เป็นเมืองแห่งโอกาส ทุกคนสามารถต้ังตัวและเติบโตได้” และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดจัดต้ังศูนย์บริหารเงินออมครอบครัว
และแก้ไขปัญหาหนี้สิน ท้ัง 50 สำนักงานเขต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำประชาชนให้รู้จักวิธีการ
บริหารจัดการรายได้ของตนเองหรือครอบครัว ส่งเสริมการสร้างวินัยการออมเงิน แนะนำช่องทางการเพิ่มมูลค่า
ของเงินออมและแนะนำแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชน 
การให้บริการของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวฯ มีดังนี้ 

1) มีนักบริหารเงินออมประจำศูนย์ จำนวนศูนย์ละ 2 คน 
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2) บริการตรวจสุขภาพการเงิน ให้คำแนะนำวิธีใช้และบริหารเงินไปจนถึงการออมเงิน แนะนำ                    
การทำบัญชีรับ-จ่ายเงิน เพื่อตรวจดูการใช้จ่ายประจำเดือน 

3) บริการเอกสาร แผ่นพับความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการออม 
4) จัดกิจกรรม event เพื่อบริการถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยสำนักพัฒนาสังคม 
5) จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการออมให้กับหน่วยงานท่ีต้องการการสนับสนุน 
6) แนะนำการติดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านการออม 
7) ติดตามผลผู้มารับบริการเฉพาะราย (CRM) 

เทคนิคการบริหารจัดการเงินส่วนตัว  
1) สร้างรายได้ รวบรวมรายรับ ควรมีรายได้มากกว่า 1 ทาง  และลดรายจ่ายท่ีไม่จำเป็น 
2) รู้เก็บออม   

 
 
 
  

 
3) จัดสรรงบประมาณรายจ่าย แบ่งค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันออกเป็นหมวดหมู่                                

เพื่อความชัดเจนและเป็นระเบียบ 
4) ต้ังกฎ กติกา ก่อนการใช้จ่ายเงิน 

4. ด้านส่งเสริมอาชีพ  หัวข้อ “โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร โอกาสทางอาชีพให้กับประชาชน” 

 ปัจจุบันมีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 แห่ง โดยมีท่ีต้ังกระจายอยู่ทุกพื้นท่ี ดังนี้ 
 1. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)   ต้ังอยู่ท่ีเขตดินแดง 

 2. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)  ต้ังอยู่ท่ีเขตบางรัก 
 3. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)   ต้ังอยู่ท่ีเขตดินแดง 
 4. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่)   ต้ังอยู่ท่ีเขตปทุมวัน 
 5. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)  ต้ังอยู่ท่ีเขตทุ่งครุ 
 6. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)  ต้ังอยู่ท่ีเขตลาดพร้าว 
 7. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักด์ิฯ)  ต้ังอยู่ท่ีเขตหนองแขม 
 8. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)  ต้ังอยู่ท่ีเขตคลองเตย 
 9. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)   ต้ังอยู่ท่ีเขตหนองจอก 
 10. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ)  ต้ังอยู่ท่ีเขตตล่ิงชัน 

ภารกิจและหน้าที่ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มติ ก.ก. คร้ังที่ 8/2561 เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2561) 

สมการเงินออม 

รายได้ – เงินออม - รายจ่ายหนี้สิน = รายจ่ายส่วนตัว 
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1. ฝึกอบรมวิชาชีพโดยดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการดำเนินงานสถานศึกษา
อาชีพกรุงเทพมหานคร และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
3. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน 
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระกับชุมชน 
5. การออกประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร 
6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการออกหน่วยบริการเคล่ือนท่ีในชุมชน 
7. สนับสนุนการดำเนินการโรงเรียนหลักสูตรฝึกอาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

หลักสูตรที่เปิดสอน 
  ปัจจุบันโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ท้ัง 10 แห่ง เปิดสอนหลักสูตรระยะส้ันฐานสมรรถนะ 
พุทธศักราช 2560 ซึ่งมี  5 ประเภท ได้แก่ 
  1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์                
และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
  2. ประเภทวิชาคหกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาศิลปะประดิษฐ์ สาขาวิชาเสริมสวย สาขาวิชาตัดผมสุภาพบุรุษ                            
และสาขาวิชาตัดแต่งขนสุนัข 
  3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
  4. ประเภทวิชาศิลปกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปะการดนตรี                   
และสาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครื่องประดับ 
  5. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หลักสูตรการผลิตส่ือภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล หลักสูตรการพิมพ์ภาพฯ) 

  นอกจากนี้ ใช้หลักสูตรระยะส้ันพุทธศักราช 2556 ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ได้แก่        
วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ วิชานวดฝ่าเท้า ซึ่งควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย หลักสูตรนวดไทย                     
เพื่อสุขภาพ  หลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพ   

 

 

 

 

 

เรียนฝึกอาชีพผ่านสือ่ออนไลน์ ด้วย Facebook Live :  Fan page “ฝึกอาชีพสำนักพัฒนาสังคม”  

หลักสูตรที่แนะนำ :  
ประเภทคหกรรม  
 สาขาอาหารและโภชนาการ   หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ 120 ชม.  
ประเภทอุตสาหกรรม 
 สาขาไฟฟ้ากำลัง       หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องกาแฟ 120 ช่ัวโมง 
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5. ด้านสารสนเทศ  หัวข้อ “การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์และการใช้งานดิจิทัลอย่างปลอดภัย” 

5.1 การทำงานแบบออนไลน ์
  การทำงานระยะไกล Remote working แม้ไม่ใช่เทรนด์การทำงานแบบใหม่ท่ีเพิ่งเกิดขึ้น                     
เราต่างอยู่ในยุคท่ีรูปแบบการทำงานแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยีท่ีทำให้ชีวิตการทำงานของทุกคนง่ายข้ึน ไม่ว่าจะ                  
อยู่ท่ีไหนก็ทำงานได้ ยิ่งเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ก็ยิ่งเร่งปฏิกิริยาให้หลายหน่วยงาน                   
ปรับเอาหลักการการทำงานในแบบ Remote Working มาใช้มากขึ้น เพื่อตอบสนองกับมาตรการการป้องกัน               
การแพร่เช้ือโควิด-19 อย่างได้ผล 

1. เคร่ืองมือที่นำมาใช้ในการทำงานแบบออนไลน์ การเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ คือการนำข้อมูล
ต่าง ๆ เช่น ไฟล์เอกสาร รูปภาพ เพลง ไปจัดเก็บไว้กับผู้ให้บริการรับฝากข้อมูลแบบออนไลน์ เช่น Google Drive, 
OneDrive หรือ Dropbox เป็นต้น ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลผ่านผู้ให้บริการรับฝากข้อมูลแบบออนไลน์นี้สามารถสร้าง
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลท่ีจัดเก็บและเผยแพร่ช่องทางนั้นให้กับบุคคลท่ีต้องการส่งต่อข้อมูลให้ และยังใช้ในการ
สำรองข้อมูลไม่ให้สูญหายอีกด้วย ซึ่งการใช้งานในภาพรวมจะคล้ายคลึงกันแต่จะแตกต่างกันท่ีพื้นท่ีท่ีให้บริการใน
การจัดเก็บข้อมูล เช่น Google Drive ให้พื้นท่ีในการเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นท่ี 15 GB OneDrive ให้พื้นท่ีในการเก็บ
ข้อมูลเบ้ืองต้นท่ี 2 GB เป็นต้น อีกท้ังเรายังสามารถเข้าใช้งานข้อมูลเหล่านั้นได้จากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ
คอมพิวเตอร์ ขอเพียงเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 

2. โปรแกรมประชุมทางไกล คือ การประชุมหรือการพูดคุยท่ีมีท้ังภาพและเสียงผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ท่ีจะใช้การประชุมทางไกลจะต้องมีกล้องในการรับภาพและไมค์ในการรับเสียง โดยสามารถ                
ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา หรือสมาร์ทโฟน ในปัจจุบันมีโปรแกรมท่ีรองรับการ
ประชุมทางไกลท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น โปรแกรม Zoom, Microsoft Team, Cisco Webexเป็นต้น โดย
ส่วนมากการทำงานพื้นฐานในการประชุมจะทำงานคล้ายกัน แต่ก็มีข้อจำกัดบางอย่างท่ีแตกต่างกัน  

 5.2. การใช้งานดิจิทัลอย่างปลอดภัย 
  จากการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานแล้วจะเห็นได้ว่าเราจะต้องเช่ือมโยงข้อมูลกัน                   
ด้วยระบบอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเราอาจจะพบกับภัยคุกคามไม่รู้จบท่ีแฝงตัวอยู่บนโลกออนไลน์                  
คำถามต่อมา คือ เราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราให้ปลอดภัยได้อย่างไรในโลกดิจิทัลใบนี้ ในเบ้ืองต้น                       
เราคงเตรียมตัวในการรักษาข้อมูลของเราให้ปลอดภัยดังนี้ 

1) สำรองข้อมูล(3-2-1 Backup Rule)จำให้ข้ึนใจ ข้อมูลไม่หายชัวร์ 
2) ต้ัง Password ท่ีดี 
3) ยืนยันตัวบุคคล 2FA(TWO FACTOR Authentication) 

เป็นหลักการในการยืนยันตัวบุคคลโดยอาศัยปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน 2 รูปแบบขึ้นไป
เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น 
การใชง้านระบบ Line Openchat 
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 จากการท่ีระบบ Line กลุ่มมีข้อเสีย หากยังคงต้องการใช้งาน Application Line อยู่ ผู้ใช้งาน
สามารถใช้งานระบบ Line Openchatโดยเป็นระบบท่ีมีลักษณะการใช้งานคล้ายกับ Line กลุ่ม มีข้อดีดังนี้ 
 - การใช้งานส่วนใหญ่เหมือนกับระบบ Line กลุ่ม 
 - สามารถกำหนดผู้ดูแลกลุ่มเพื่อบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ภายในกลุ่มได้ 
 - สามารถคัดกรองผุ้ท่ีจะเข้าร่วมกลุ่มได้ 
 - สมาชิกไม่สามารถเพิ่มเพื่อนกันได้โดยตรง ภายในระบบ LineOpenchat 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1. ข้าราชการและบุคลากรของสำนักพัฒนาสังคมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความ
เช่ือมโยงระหว่างการทำงานของแต่ละส่วนราชการ บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองโดยการหมุนเวียนงานได้                  
เป็นการขจัดความซ้ำซ้อนของงาน สามารถนำมาจัดกิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง              
  2. เกิดระบบการจัดเก็บความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพโดยบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานครและ
ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านทาง Social Media ช่องทางต่างๆ เช่น ทาง Website Page               
หรือ Facebook ของสำนักพัฒนาสังคม สามารถบูรณาการความรู้สู่หน่วยงานภายนอก เช่น ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมของสำนักงานเขต ท้ัง 50 เขต และส่งผลงานเชิงบูรณาการไปยังสถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป 
  3. เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้น เนื่องจากประชาชนได้รับความรู้เบ้ืองต้นถึงสิทธิ
ประโยชน์ของตนมาก่อนแล้ว 
  4. ประชาชนได้รับทราบสิทธิประโยชน์ท่ีตนพึงได้รับจากทางภาครัฐอย่างถูกต้อง และสามารถ             
ใช้สิทธิของตนเองอย่างท่ัวถึงมากขึ้น 
 

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



ภาพถ่ายกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพฒันาสงัคมเชิงบูรณาการสู่ประชาชน 

วนัที ่1 กนัยายน 2563 

 

 



ภาพถ่ายกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพฒันาสงัคมเชิงบูรณาการสู่ประชาชน 

วนัที ่1 กนัยายน 2563 

 

 
 

 



คลิปโครงการจดัการความรู้ (KM) ด้านพฒันาสงัคมเชิงบูรณาการ 

 

 

 

 

SCAN QR CODE เพื่อรบัชม 

 

 



คลิปสวสัดิการส าหรบัผู้สูงอาย ุ

 

 

 

 

SCAN QR CODE เพื่อรบัชม 

 



คลิปสวสัดิการส าหรบัคนพิการ 

 

 

 

 

SCAN QR CODE เพื่อรบัชม 

 



คลิปบตัรสวสัดิการแห่งรฐั 

 

 

 

 

SCAN QR CODE เพื่อรบัชม 

 

 



คลิปศนูยส่์งเสริมการบริหารเงินออมครอบครวัและแก้ไขปัญหาหน้ีสิน กรงุเทพมหานคร 

 

 

 

 

SCAN QR CODE เพื่อรบัชม 

 



ภาพถ่ายกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ตามภารกิจของส านักพฒันาสงัคม 

คร ัง้ที ่1 ดา้นสวสัดกิารสงัคม หวัขอ้ "การจดัสวสัดกิารทีจ่ าเป็นและส าคญัส าหรบัคนพกิารและผูสู้งอายุในชุมชน" 

 

 
 

 
 

 

 

 



สรุปองค์ความรู้ 
โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ 

คร้ังที่ 1 เม่ือวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม 

หัวข้อ “การจัดสวัสดิการที่จำเป็นและสำคัญสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน” 

 

1. การจัดสวัสดิการที่จำเป็นและสำคัญสำหรับคนพิการในชุมชน 

สิทธิที่คนพิการพึงได้รับตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้จากส่ิงอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ได้แก่ 

มาตรา 20 (1) การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่าย                  
ในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และส่ือส่งเสริมพัฒนาการ 

มาตรา 20 (2) การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติหรือแผนการศึกษาแห่งชาติ
ในสถานศึกษา 

มาตรา 20 (3) การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
มาตรา 20 (4) การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
มาตรา 20 (5) การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีจำเป็น        

รวมถึงการช่วยเหลือทางกฎหมาย 
มาตรา 20 (6) ข้อมูลข่าวสาร การส่ือสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรา 20 (7) บริการล่ามภาษามือ 
มาตรา 20 (8) สิทธิที่จะนำสัตว์นำทาง เครื่องมืออุปกรณ์นำทาง หรือเครื่องช่วยความพิการ

ติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานท่ี 
มาตรา 20 (9) การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ 
มาตรา 20 (10) การปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ 
 

ภารกิจด้านคนพิการของสำนักพัฒนาสังคม 

สำนักพัฒนาสังคม มีภารกิจในการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์แก่คนพิการในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. การสนับสนุนด้านเงินสงเคราะห์ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดสวัสดิการและ

การสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 
1.1 ทุนประกอบอาชีพ (ไม่เกิน 5,000 บาทต่อครอบครัว) 
1.2 ค่าครองชีพประจำวัน (กรณีคนพิการท่ียังไม่ได้รับเบี้ยความพิการ) 
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1.3  ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล (ครั้งละ 1,000 บาท ช่วยเหลือติดต่อกัน                
ไม่เกิน 3 ครั้ง) 

1.4  เงินช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้าน (กรณีเสียหายบางส่วน ไม่เกิน 20,000 บาท/เสียหาย 
ท้ังหลัง ไม่เกิน 30,000 บาท) 

1.5 ค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบฯ 
 

2. การจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการ 
โดยพัฒนาระบบเบิกจ่ายเบี้ยความพิการผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 

e-Social welfare  
3. ส่งเสริมการฝึกอาชีพคนพิการ 
 3.1 อบรมฝึกอาชีพให้แก่บุคคลท่ัวไป รวมถึงคนพิการท่ีมีความพร้อมในโรงเรียนฝึกอาชีพ

กรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร  
 3.2 สนับสนุนวิทยากรฝึกอาชีพ กรณีคนพิการรวมกลุ่มกัน สามารถขอสนับสนุนวิทยากร              

ฝึกอาชีพได้ 
4. สนับสนุนให้มีการจ้างงานและสร้างแหล่งงาน  

4.1 การจ้างอาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต 50 เขต (เขตละ 1 คน) และ                
สำนักงานสวัสดิการสังคม (จำนวน 1 คน) 

4.2 การรับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะงานในอัตราส่วนท่ีเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน               
ในกรุงเทพมหานคร (100 : 1) และเลือกสรรคนพิการเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ 

4.3 การจัดสถานท่ีให้คนพิการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์คนพิการ เช่น สำนักงานเขต                 
ตลาด Bangkok Green Market ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.1) ถนนคนเดินสีลม เป็นต้น 

4.4 สนับสนุนการจ้างงานบุคคลท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยสมาคมผู้ปกครองบุคคล
ออทิสติก กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการมีงานทำสำหรับบุคคลท่ีมีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ เสริมศักยภาพเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับสำนักพัฒนาสังคมในการรับฝึกปฏิบัติงาน            
ให้แก่บุคคลท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ปัจจุบันสำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม ได้รับฝึกงาน 
จำนวน 3 คน เพื่อเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะ และสร้างเสริมประสบการณ์ก่อนเข้าสู่สังคมการทำงาน                     
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรคนพิการ 
5.1 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานกรงุเทพมหานครและกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง                     

เช่น สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการโยธา สำนักส่ิงแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง                
ของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

5.2 ร่วมมือในการดำเนินงานกับองค์กรด้านคนพกิาร 7 องค์กร เช่น สมาคมสภาคนพิการ                 
ทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมออทิสซึม (ไทย) สมาคมคนตาบอด                 
แห่งประเทศไทย เป็นต้น 
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5.3 กลไกในการขับเคล่ือนงานด้านคนพิการในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานฯ 
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ) และการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการให้กับองค์กรคนพิการท่ีมีท่ีต้ังอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร 

6. จัดทำแผนดำเนินงานด้านคนพิการของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
 6.1 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร  ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2553 - 2554)  

   6.2 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร  ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 
 
   6.3 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2562 - 2564)  สู่การปฏิบัติ กำหนดเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     - ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและ               
ความเข้มแข็ง (Empowerment)  
     - ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการ
เข้าถึงสิทธิได้จริง (Quality Management)  
     - ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและ           
ความพิการ (Understanding)  
     - ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะท่ีทุกคนเข้าถึงและ                 
ใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility)  
     - ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน (Linkage) 
 
 2. การจัดสวัสดิการที่จำเป็นและสำคัญสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน 
 สิทธิที่ผู้สูงอายุพึงได้รับ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 กำหนดให้ 
ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 มาตรา 11 (1) การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขท่ีจัดไว้ โดยให้ความสะดวก              
และรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ เช่น จัดให้มีช่องทางเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุแยกจากผู้รับบริการท่ัวไป                 
ในแผนกผู้ป่วยนอก ปิดประกาศหรือประชาสัมพันธ์การให้บริการช่องทางเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุในระหว่าง
ให้บริการ 
 มาตรา 11 (2) การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต
เช่น สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในรูปแบบต่างๆ กิจกรรมท่ีส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและ              
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม               
ทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 
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 มาตรา 11 (3) การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม เช่น ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ 
หรือฝึกอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้ผู้สูงอายุมีรายได้ มีงานทำ 
 มาตรา 11 (4) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่ม                
ในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการแก่ผู้สูงอายุ การถ่ายทอดภูมิปัญญา                       
แก่คนรุ่นหลัง ส่งเสริมความรู้ด้านการออมเงิน การวางแผนใช้จ่ายเงิน 
 มาตรา 11 (5) การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร   
ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอื่น 
 มาตรา 11 (6) การช่วยเหลือค่าโดยสารพาหนะตามความเหมาะสม 
 มาตรา 11 (7) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานท่ีของรัฐ 
 มาตรา 11 (8) การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดท้ิง เช่น การให้บริการด้านท่ีพักอาศัยช่ัวคราวในศูนย์บริการผู้สูงอายุ
ดินแดง และบริการด้านท่ีพักอาศัยถาวรในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 
 มาตรา 11 (9) การให้คำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นท่ีเกี่ยวข้องทางคดีหรือการแก้ปัญหา
ครอบครัว เช่น การเยี่ยมบ้าน ให้คำปรึกษา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 
 
 มาตรา 11 (10) การจัดท่ีพักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจำเป็นอย่างท่ัวถึง 
เช่น การจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงและบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 
 มาตรา 11 (11) การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพเป็นรายเดือนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
กรุงเทพมหานคร (โดยสำนักงานเขต 50 เขต) ร่วมกับกรมบัญชีกลาง ดำเนินการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ                
ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social welfare) กำหนดเกณฑ์การเบิกจ่ายตามช่วงอายุ ดังนี้ 
 - อายุ 60 – 69 ปี    ได้รับเบี้ยยังชีพ    600 บาท/เดือน 
 - อายุ 70 – 79 ปี    ได้รับเบี้ยยังชีพ    700 บาท/เดือน 
 - อายุ 80 – 89 ปี    ได้รับเบี้ยยังชีพ    800 บาท/เดือน 
 - อายุ 90 ปี ขึ้นไป    ได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท/เดือน 
 มาตรา 11 (12) การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี กรุงเทพมหานคร               
(โดยสำนักงานเขต 50 เขต) ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุท่ีเสียชีวิต รายละ 2,000 บาท โดยเป็นผู้ท่ีอยู่ในครัวเรือน
ยากจน (รายได้เฉล่ียครัวเรือนน้อยกว่า 38,000 บาท/คน/ปี) 
 มาตรา 11 (13) การได้รับการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ซึง่กระทรวงสาธารณสุข 
เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาหลักสูตรจัดอบรมนักบริบาลชุมชน (ดำเนินการจัดอบรมโดยกรมส่งเสริม                  
การปกครองส่วนท้องถิ่น) และกรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้ดูแล               
Care Giver เพื่อเข้าไปดูแลผู้สูงอายุ  
 

ภารกิจด้านผู้สูงอายุของสำนักพัฒนาสังคม 
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สำนักพัฒนาสังคม มีภารกิจในการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. การจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ดำเนินการโดย สำนักงานสวัสดิการสังคม 
2. การอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ดำเนินการโดย กองนโยบายและแผนงาน 
3. การฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ดำเนินการโดย สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ                   

(โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ท้ัง 10 แห่ง และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร) 
4. การจัดกิจกรรมตามวันสำคัญทางศาสนาและประเพณี เช่น กิจกรรมวันพ่อ วันแม่                      

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ 
5. การจัดสัมมนา/อบรมให้ความรู้ เช่น โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ                         

ท่ีมีคุณภาพ การสัมมนาให้ความรู้เชิงมิติสังคมคุณภาพ ฯลฯ 
6. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เช่น จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

กรุงเทพมหานคร ฯลฯ 
7. การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีประสบความเดือดร้อน เช่น ให้การสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ

ค่าครองชีพประจำวัน ค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมบ้าน เป็นต้น 
8. การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 
9. การให้บริการผู้สูงอายุในบ้านผู้สูงอายุบางแค2 
10.การให้บริการผู้สูงอายุในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง 

 
 
 

 
หน่วยงานให้บริการด้านผู้สูงอายุของสำนักพัฒนาสังคม 

  การให้บริการด้านสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้สูงอายุของสำนักพัฒนาสังคมอยู่ภายใต้                    
ความรับผิดชอบหลัก ของสำนักงานสวัสดิการสังคม ส่วนกิจการผู้สูงอายุและคนพิการ ประกอบด้วย ส่วนราชการ 
จำนวน 3 ส่วน ดังนี้ 

1. กลุ่มงานจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ มีภารกิจงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1.1 สวัสดิการด้านเบ้ียผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร 
1.2 เงินสงเคราะห์ เช่น ทุนประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล ฯลฯ      

แก่ผู้สูงอายุท่ีประสบความเดือดร้อน และมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร (ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่า
ด้วยการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557) 

1.3 การจัดกิจกรรม/ประชุม/อบรมสัมมนาท่ีเกี่ยวข้อง 
1.4 ภารกิจด้านผู้สูงอายุท่ีเป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครและกระทรวงการพฒันาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 
2. ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง มีภารกิจงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 



-6 - 

 

2.1 บริการในรูปแบบสโมสรผู้สูงอายุ (Day Center) ได้แก่ กายภาพบำบัด ธาราบำบัด                 
ดนตรี นาฏศิลป์ นันทนาการ จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีต่างๆ ฯลฯ 

2.2 บริการท่ีพักช่ัวคราว ระยะเวลา 15 วัน (บ้านพักฉุกเฉิน) โดยดูแลด้านปัจจัย 4                       
และบริการท่ีจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ (ระเบียบสำนักสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการเข้ารับบริการในบ้านพักฉุกเฉิน พ.ศ. 2546) 

3. บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 มีภารกิจงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
   บริการด้านท่ีพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุหญิง รวมถึงบริการด้านปัจจัย 4 ด้านการแพทย์                  

และการรักษาพยาบาล ด้านอาชีวบำบัด ด้านศาสนกิจ และกิจกรรมตามประเพณี 

สอบถามข้อมูลบริการ 
1. กลุ่มงานจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ : 
โทรศัพท์ (02) 245 – 5191 E-mail : dab.bma2@gmail.com 
2. ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง : 
โทรศัพท์ (02) 246–8662 E-mail : dsc.elderly@gmail.com 
3. บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 : 
โทรศัพท์ (02) 455 –6318 E-mail : banbangkhae.two@gmail.com 

********************************** 
บรรยายโดย 

1. นางเอื้อกมล รักษ์ศรีทอง  ผู้อำนวยการส่วนกิจการผู้สูงอายุและคนพิการ  
สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม 

2. นางสาวภาสุรี เอี่ยมทิม  หัวหน้ากลุ่มงานจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ 
ส่วนกิจการผู้สูงอายุและคนพิการ สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม 

ประสานงานข้อมูลโดย  นางสาวพรรณวิภา  แกนมิ่น นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 
ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ส่วนกิจการผู้สูงอายุและคนพิการ  
สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม 

สามารถรับข้อมูลเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับด้านสวัสดิการสังคมเพิ่มเติมได้
ท่ีhttp://www.bangkok.go.th/social/index     

 



 

นางเอือ้กมล  รกัษศ์รทีอง 
ผูอ้ านวยการสว่นกจิการผูส้งูอายแุละคนพกิาร   

ส านกังานสวสัดกิารสงัคม ส านกัพฒันาสงัคม 

 

การจดัสวสัดกิารทีจ่ าเป็นและส าคญั  

ส าหรบัคนพกิารในชุมชน 
 



สทิธทิ ีค่นพกิารพงึไดร้บั 
ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ 

คนพกิาร พ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556 

มาตรา 20 :   

              คนพกิารมสีทิธเิขา้ถงึและใชป้ระโยชน ์ 

ไดจ้ากสิง่อ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ  

ตลอดจนสวสัดกิารและความชว่ยเหลอือืน่จากรฐั   



ม. 20 (1) : การบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยกระบวนการ  
                  ทางการแพทยแ์ละคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาล   
                  คา่อปุกรณ์ เครือ่งชว่ยความพกิาร และสือ่สง่เสรมิ 
                  พฒันาการ 

ม. 20 (2) : การศกึษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการศกึษาแหง่ชาต ิ
                  หรอืแผนการศกึษาแหง่ชาตใินสถานศกึษา 

ม. 20 (3) : การฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นอาชพี  

สทิธทิ ีค่นพกิารพงึไดร้บั 
ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ 

คนพกิาร พ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556 



ม. 20 (4) : การยอมรบัและมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางสงัคม 

ม. 20 (5) : การชว่ยเหลอืใหเ้ขา้ถงึนโยบาย แผนงาน โครงการ   
                  กจิกรรม ทีจ่ าเป็น รวมถงึการชว่ยเหลอืทางกฎหมาย 

ม. 20 (6) : ขอ้มลูขา่วสาร การสือ่สาร บรกิารโทรคมนาคม   
                  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ม. 20 (7) : บรกิารลา่มภาษามอื 

สทิธทิ ีค่นพกิารพงึไดร้บั 
ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ 

คนพกิาร พ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556 



ม. 20 (8)   : สทิธทิ ีจ่ะน าสตัวน์ าทาง เครือ่งมอือปุกรณ์น าทาง  
                    หรอืเครือ่งชว่ยความพกิารตดิตวัไปในยานพาหนะ 
                    หรอืสถานที ่

ม. 20 (9)   : การจดัสวสัดกิารเบีย้ความพกิาร 

ม. 20 (10) : การปรบัสภาพแวดลอ้มทีอ่ยูอ่าศยั การมผีูช้ว่ย  
                    คนพกิาร 

สทิธทิ ีค่นพกิารพงึไดร้บั 
ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ 

คนพกิาร พ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556 



ภารกจิดา้นคนพกิาร 
ของส านกัพฒันาสงัคม 



การสนบัสนนุดา้นเงนิสงเคราะห ์
  ระเบยีบกรงุเทพมหานครวา่ดว้ยการจดัสวสัดกิารและการสงเคราะห ์พ.ศ. 2557 

ทนุประกอบอาชพี :                                                                                       
ไมเ่กนิ 5,000 บาท ตอ่ครอบครวั 

คา่ครองชพีประจ าวนั :                                                                        
กรณีคนพกิารทีย่งัไมไ่ดร้บัสทิธเิบีย้ความพกิาร) 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่ก ีย่วเนือ่งในการรกัษาพยาบาล :                                          
คร ัง้ละ 1,000 บาทชว่ยเหลอืตดิตอ่กนัไมเ่กนิสามคร ัง้ 

 เงนิชว่ยเหลอืสมทบในการซอ่มแซมบา้น :                             
กรณีเสยีหายบางสว่น ไมเ่กนิ 20,000 บาท/เสยีหายท ัง้หลงั       
ไมเ่กนิ 30,000 บาท) 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ตามระเบยีบฯ  
 



จดัสวสัดกิารเบีย้ความพกิาร 

สถติคินพกิารทีม่บีตัรประจ าตวัคนพกิาร  : ขอ้มลู ณ วนัที ่1 ม.ค. 63 

     ชาย 49,375 ราย / หญงิ 42,488 ราย / รวม 91,863 ราย 

 

พฒันาระบบเบกิจา่ยเบีย้ความพกิารผา่นระบบ E-Social Welfare  

     (ปี 2561 – ปจัจบุนั) 

             ปี 2561     :     จ านวน 77,969 ราย 

             ปี 2562     :     จ านวน 83,155 ราย 

             ปี 2563     :     จ านวน 84,729 ราย (ต.ค. 62 – ม.ค.63) 

 



 ประสานความรว่มมอืกบัหนว่ยงานกรงุเทพมหานครและกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง 
      อาทเิชน่ : 

       ส านกัการแพทย ์ส านกัอนามยั ส านกัการโยธา ส านกัสิง่แวดลอ้ม ฯลฯ 

       กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสขุ ฯลฯ 

 รว่มมอืในการด าเนนิงานกบัองคก์รดา้นคนพกิาร 7 องคก์ร อาทเิชน่ : 

       สมาคมสภาคนพกิารทกุประเภทแหง่ประเทศไทย /สมาคมคนพกิาร                      

          แหง่ประเทศไทย / สมาคมออทสิซมึ (ไทย) /สมาคมคนตาบอด                             

          แหง่ประเทศไทย ฯลฯ 

กลไกในการขบัเคลือ่นงานดา้นคนพกิารในพืน้ทีก่ทม. : 

      คณะอนกุรรมการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารประจ า 

      กรงุเทพมหานคร (ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร เป็นประธาน) 

 

ประสานความรว่มมอืกบัหนว่ยงาน 
และองคก์รคนพกิาร 



อบรมฝึกอาชพีใหแ้กบ่คุคลท ัว่ไป รวมถงึคนพกิาร                        
   ทีม่คีวามพรอ้มในโรงเรยีนฝึกอาชพีและศนูยฝึ์กอาชพี  
   ของส านกัพฒันาสงัคม 

สนบัสนนุวทิยากรฝึกอาชพี กรณีคนพกิารรวมกลุม่                            
   และมคีวามประสงคข์อสนบัสนนุวทิยากร 

สง่เสรมิการฝึกอาชพีคนพกิาร 



 แผนพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารกรงุเทพมหานคร  ฉบบัที ่1  

    (พ.ศ. 2553 - 2554)  

 แผนพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารกรงุเทพมหานคร  ฉบบัที ่2  

    (พ.ศ. 2555 - 2559)  

 ปจัจบุนัอยูร่ะหวา่งขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารสง่เสรมิและพฒันา 

    คณุภาพชวีติคนพกิารกรงุเทพมหานคร (พ.ศ. 2562 - 2564)   
    สูก่ารปฏบิตั ิ(ก าหนดเป็น 5 ยทุธศาสตร)์ 
 

จดัท าแผนในการด าเนนิงานดา้นคนพกิาร  
ของกรงุเทพมหานคร 



  

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 :   เสรมิพลงัคนพกิารและองคก์รดา้นคนพกิาร                       
                            ใหม้ศีกัยภาพและความเขม้แข็ง(Empowerment)  

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 :   พฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการ ขจดัการ                        
                            เลอืกปฏบิตัเิพือ่ใหค้นพกิารเขา้ถงึสทิธไิดจ้รงิ  
                            (Quality Management)  

ยทุธศาสตรท์ ี ่3 :   เสรมิสรา้งความเขา้ใจและเจตคตเิชงิสรา้งสรรค ์
                           ตอ่คนพกิารและความพกิาร (Understanding)  

ยทุธศาสตรท์ ี ่4 :   สรา้งสภาพแวดลอ้มและบรกิารสาธารณะ 
                            ทีท่กุคนเขา้ถงึและใชป้ระโยชนไ์ด ้ 
                            (Accessibility)  

ยทุธศาสตรท์ ี ่5 :   สง่เสรมิการบรูณาการเครอืขา่ยและสรา้ง 
                            การมสีว่นรว่มเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ 
                            คนพกิารอยา่งย ัง่ยนื (Linkage)  
 

ยทุธศาสตรข์องแผนปฏบิตักิารฯ 



สนบัสนนุใหม้กีารจา้งงานและสรา้งแหลง่งาน 

 การจา้งอาสาสมคัรคนพกิารประจ าส านกังานเขต 50 เขต  
    และในส านกังานสวสัดกิารสงัคม 
 
 การรบัคนพกิารเขา้ท างานตามลกัษณะงานในอตัราสว่น 
    ทีเ่หมาะสมกบัผูป้ฏบิตังิานในกรงุเทพมหานคร และเลอืกสรร 
    คนพกิารเป็นขา้ราชการและลกูจา้งประจ า 
 
 การจดัสถานทีใ่หค้นพกิารจ าหนา่ยสนิคา้และผลติภณัฑ ์
    คนพกิาร เชน่ ส านกังานเขต ศาลาวา่การกรงุเทพมหานคร 



หนว่ยงานใหบ้รกิารดา้นคนพกิาร                              
ของส านกัพฒันาสงัคม 

หนว่ยงาน โทรศพัท ์ E-mail 

 สว่นกจิการผูส้งูอายุ
และคนพกิาร : 

 
กลุม่งานจดัสวสัดกิาร 
ผูส้งูอายแุละคนพกิาร 

 
 
 
 
02) 245 – 5191 
 

 
 
 
 
dab.bma@gmail.com 
 



จบการน าเสนอ 



 
นางสาวภาสรุ ี เอีย่มทมิ 

หวัหนา้กลุม่งานจดัสวสัดกิารผูส้งูอายแุละคนพกิาร  
สว่นกจิการผูส้งูอายแุละคนพกิาร  ส านกังานสวสัดกิารสงัคม 

ส านกัพฒันาสงัคม 

การจดัสวสัดกิารทีจ่ าเป็นและส าคญั 
ส าหรบัผูส้งูอายใุนชุมชน 



สทิธทิ ีผู่ส้งูอายพุงึไดร้บั 
ตามพระราชบญัญตัผิูส้งูอาย ุ พ.ศ. 2546 

มาตรา 11 :     

                                                                
ผูส้งูอายมุสีทิธไิดร้บัการคุม้ครอง การสง่เสรมิ                 

และการสนบัสนนุในดา้นตา่งๆ  



ม. 11 (1) การบรกิารทางการแพทยแ์ละการสาธารณสขุ 
ทีจ่ดัไวโ้ดยใหค้วามสะดวกและรวดเร็วแกผู่ส้งูอายเุป็นกรณีพเิศษ  

 จดัใหม้ชีอ่งทางเฉพาะส าหรบัผูส้งูอาย ุ
แยกจากผูร้บับรกิารท ัว่ไปในแผนกผูป่้วยนอก 



ม. 11 (1) การบรกิารทางการแพทยแ์ละการสาธารณสขุ 
ทีจ่ดัไวโ้ดยใหค้วามสะดวกและรวดเร็วแกผู่ส้งูอายเุป็นกรณีพเิศษ 

 ปิดประกาศหรอืประชาสมัพนัธก์ารใหบ้รกิาร 
ชอ่งทางเฉพาะส าหรบัผูส้งูอายใุนระหวา่งใหบ้รกิาร 



ม. 11 (2) การศกึษา การศาสนา และขอ้มลูขา่วสาร 
ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิชวีติ  

สนบัสนนุใหม้กีารประชาสมัพนัธข์า่วสารในรปูแบบตา่งๆ   
กจิกรรมทีส่ง่เสรมิการศกึษาตามอธัยาศยัและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 



ม. 11 (2) การศกึษา การศาสนา และขอ้มลูขา่วสาร 
ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิชวีติ  

 สง่เสรมิสนบัสนนุใหผู้ส้งูอายไุดถ้า่ยทอดภมูปิญัญา 
 เปิดโอกาสใหผู้ส้งูอายเุขา้รว่มกจิกรรมทางศลิปวฒันธรรมและศาสนา 



ม. 11 (3) การประกอบอาชพีหรอืฝึกอาชพีทีเ่หมาะสม 

ใหค้วามรูด้า้นการประกอบอาชพีหรอืฝึกอาชพี   
สง่เสรมิการรวมกลุม่และสรา้งอาชพีใหผู้ส้งูอาย ุมรีายได ้มงีานท า 



ม. 11 (4) การพฒันาตนเอง และการมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางสงัคม   
การรวมกลุม่ในลกัษณะเครอืขา่ยหรอืชุมชน 

การจดักจิกรรมกฬีาและนนัทนาการแกผู่ส้งูอายุ 



การถา่ยทอดภมูปิญัญาแกค่นรุน่หลงั 

ม. 11 (4) การพฒันาตนเอง และการมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางสงัคม   
การรวมกลุม่ในลกัษณะเครอืขา่ยหรอืชุมชน 



สง่เสรมิความรูด้า้นการออมเงนิ การวางแผนใชจ้า่ยเงนิ 

ม. 11 (4) การพฒันาตนเอง และการมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางสงัคม   
การรวมกลุม่ในลกัษณะเครอืขา่ยหรอืชุมชน 



ม. 11 (5) การอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัโดยตรง                
แกผู่ส้งูอายใุนอาคาร สถานที ่ยานพาหนะ  

หรอืการบรกิารสาธารณะอืน่ 

การอ านวยความสะดวก และความปลอดภยัในอาคาร หรอืสถานที่ 



การอ านวยความสะดวก และความปลอดภยัในยานพาหนะ 

ม. 11 (5) การอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัโดยตรง                
แกผู่ส้งูอายใุนอาคาร สถานที ่ยานพาหนะ  

หรอืการบรกิารสาธารณะอืน่ 



ม. 11 (6) การชว่ยเหลอืคา่โดยสารพาหนะตามความเหมาะสม 

การลดคา่โดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 



ม. 11 (7) การยกเวน้คา่เขา้ชมสถานทีข่องรฐั 

การยกเวน้คา่เขา้ชมสถานทีข่องรฐั 



ม. 11 (8) การชว่ยเหลอืผูส้งูอายซุึง่ไดร้บัอนัตราย 
จากการถกูทารณุกรรมหรอืถกูแสวงหาประโยชน ์

โดยมชิอบดว้ยกฎหมาย หรอืถกูทอดทิง้ 

การใหบ้รกิารดา้นทีพ่กัอาศยั 
ศนูยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดง และบา้นผูส้งูอายบุางแค 2 



ม. 11 (9) การใหค้ าแนะน า ปรกึษา ด าเนนิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งทางคดี
หรอืการแกป้ญัหาครอบครวั 

 เยีย่มบา้น ใหค้ าปรกึษา ใหก้ารสงเคราะหช์ว่ยเหลอื 
ตามระเบยีบกทม. วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดัสวสัดกิารและการสงเคราะห ์พ.ศ. 2557 



ม. 11 (10) การจดัทีพ่กัอาศยั อาหาร และเครือ่งนุง่หม่                                       
ใหต้ามความจ าเป็นอยา่งท ัว่ถงึ 

การจดับรกิารส าหรบัผูส้งูอาย ุ
ศนูยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดงและบา้นผูส้งูอายบุางแค 2 



ม. 11 (11) การจา่ยเงนิเบีย้ยงัชพีเป็นรายเดอืน 
อยา่งท ัว่ถงึและเป็นธรรม 

นโยบายรฐับาล  

อาย ุ60 - 69 ปี  600 บาท/เดอืน        

อาย ุ70 - 79 ปี  700 บาท/เดอืน                 

อาย ุ80 - 89 ปี 800 บาท/เดอืน 

90 ปี ข ึน้ไป  1,000 บาท/เดอืน 

กทม. (50 เขต) ด าเนนิการจา่ยเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ

กทม. รว่มกบักรมบญัชกีลาง ด าเนนิการจา่ยเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ
   ผา่นระบบบรูณาการฐานขอ้มลูสวสัดกิารสงัคม (e – Social welfare) 



ม. 11 (12) การสงเคราะหใ์นการจดัการศพผูส้งูอายตุามประเพณี 

กทม. (50 เขต) ใหก้ารสงเคราะหผ์ูส้งูอายทุีเ่สยีชวีติ รายละ 2,000 บาท 

โดยเป็นผูท้ ีอ่ยูใ่นครวัเรอืนยากจน  
(รายไดเ้ฉลีย่ครวัเรอืน นอ้ยกวา่ 38,000 บาท/คน/ปี) 



ม. 11 (13) การไดร้บัการดแูลระยะยาวส าหรบัผูส้งูอายทุ ีม่ภีาวะพึง่พงิ 

กระทรวงสาธารณสขุเป็นหนว่ยงานหลกั ในการพฒันาหลกัสตูร                            
จดัอบรมนกับรบิาลชุมชน โดยกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่                       

รบัสมคัรและดแูลการปฏบิตังิาน 



ภารกจิดา้นผูส้งูอาย ุ
ของส านกัพฒันาสงัคม 



จดัสวสัดกิารและใหก้ารสงเคราะหผ์ูส้งูอาย ุ

 
การจา่ยเงนิเบีย้ยงัชพีรายเดอืนแบบข ัน้บนัไดส าหรบัผูส้งูอาย ุ

 

การอบรมการใชง้านคอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ตเบือ้งตน้ 

การฝึกอาชพีใหแ้กผู่ส้งูอาย ุ

การจดักจิกรรมตามวนัส าคญัทางศาสนาและประเพณี 

จดัสมัมนา/อบรมใหค้วามรู ้



การสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพผูส้งูอาย ุ

 
การสงเคราะหช์ว่ยเหลอืผูส้งูอายทุีป่ระสบความเดอืดรอ้น 

 
การสงเคราะหใ์นการจดัการศพผูส้งูอายตุามประเพณี 

การใหบ้รกิารในบา้นผูส้งูอายบุางแค 2 

การใหบ้รกิารในศนูยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดง 

จดัสวสัดกิารและใหก้ารสงเคราะหผ์ูส้งูอาย ุ



จดักจิกรรมวนัส าคญัทางศาสนาและประเพณี 



จดัสมัมนา/อบรมใหค้วามรู ้



หนว่ยงานใหบ้รกิารดา้นผูส้งูอายุ
ของส านกัพฒันาสงัคม 



 

 

 

ส านกังานสวสัดกิารสงัคม 

นางรุง่กานดา  พงศธ์รกลุพานชิ  
ผูอ้ านวยการส านกังานฯ 

กลุม่งานจดัสวสัดกิาร 
ผูส้งูอายแุละคนพกิาร 

นางสาวภาสรุ ี เอีย่มทมิ  
หวัหนา้กลุม่งานฯ 

ศนูยบ์รกิาร 
ผูส้งูอายดุนิแดง 

นางสาววนดิา  เรอืงเดช  
หวัหนา้ศนูยฯ์ 

 
บา้นผูส้งูอาย ุ
บางแค ๒ 

นางสาวจรยิาวด ี เขือ่นเพชร  
ผูป้กครองฯ 

สว่นกจิการผูส้งูอายแุละคนพกิาร 

นางเอือ้กมล  รกัษศ์รทีอง   
ผูอ้ านวยการสว่นกจิการฯ 



ภารกจิงาน :  

สวสัดกิารดา้นเบีย้ผูส้งูอายขุองกรงุเทพมหานคร 

เงนิสงเคราะห ์เชน่ ทนุประกอบอาชพี คา่ใชจ้า่ยทีเ่ก ีย่วเนือ่ง 

      ในการรกัษาพยาบาล ฯลฯ แกผู่ส้งูอายทุ ีป่ระสบความเดอืดรอ้น  
      และมภีมูลิ าเนาตามทะเบยีนบา้นในกรงุเทพมหานคร  
      (ระเบยีบกรงุเทพมหานคร วา่ดว้ยการจดัสวสัดกิารและ 
        การสงเคราะห ์พ.ศ. 2557) 

การจดักจิกรรม/ประชุม/อบรม/สมัมนาทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

ภารกจิงานดา้นผูส้งูอายทุ ีเ่ป็นนโยบายของกทม.และกระทรวงพม. 

 

กลุม่งานจดัสวสัดกิารผูส้งูอายแุละคนพกิาร 
 



ศนูยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดง 

การใหบ้รกิาร :  
 
บรกิารในรปูแบบสโมสรผูส้งูอาย ุ(Day Center) ไดแ้ก ่
      กายภาพบ าบดั ธาราบ าบดั ดนตร ีนาฎศลิป์ นนัทนาการ  
      จดักจิกรรมในวนัส าคญัทางศาสนาและประเพณีตา่งๆ ฯลฯ 
 
บรกิารทีพ่กัช ัว่คราว ระยะเวลา 15 วนั (บา้นพกัฉุกเฉนิ)  
      โดยดแูลดา้นปจัจยั 4 และบรกิารทีจ่ าเป็นส าหรบัผูส้งูอาย ุ
      (ระเบยีบส านกัสวสัดกิารสงัคม วา่ดว้ยการเขา้พกัอาศยัใน 
      บา้นพกัฉุกเฉนิ พ.ศ. 2546) 
 

 



ศนูยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดง 



ศนูยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดง 



การใหบ้รกิาร :  
 
บรกิารดา้นทีพ่กัอาศยัส าหรบัผูส้งูอายหุญงิ  

      รวมถงึบรกิารดา้นปจัจยั 4 ดา้นการแพทยแ์ละ 
      การรกัษาพยาบาล ดา้นอาชวีบ าบดั ดา้นศาสนกจิ 
      และกจิกรรมตามประเพณี 

บา้นผูส้งูอายบุางแค ๒ 



บา้นผูส้งูอายบุางแค ๒ 



บา้นผูส้งูอายบุางแค ๒ 



หนว่ยงาน โทรศพัท ์ E-mail 

กลุม่งานจดัสวสัดกิาร 
ผูส้งูอายแุละคนพกิาร 

 
02) 245 – 5191 
 

dab.bma2@gmail.com 
 

ศนูยบ์รกิารผูส้งูอาย ุ                    
ดนิแดง 

(02) 246 – 8662 dsc.elderly@gmail.com 

บา้นผูส้งูอายบุางแค ๒ 

 
(02) 455 – 6318 banbangkhae.two@gmail.com 

 

 สอบถามขอ้มลูบรกิาร  



 จบการน าเสนอ  

ขอบคณุคะ่ 



ภาพถ่ายกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ตามภารกิจของส านักพฒันาสงัคม 

คร ัง้ที ่2 ดา้นการเงนิการคลงั หวัขอ้ "เงนิยมืใชป้ระเภทตา่งๆและการจดัท าเอกสารจดัซือ้/จดัจา้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปองค์ความรู้ 
โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ 

คร้ังที่ 2 เม่ือวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม 
หัวข้อ “ความรู้ด้านการเงินการคลัง” 

 

1. เงินยืมใช้ประเภทต่างๆ 
    เงินยืม มีท้ังหมด 4 ประเภท ดังนี้ 

1) เงินทดรองราชการ 
2) เงินยืมใช้ในราชการ 
3) เงินยืมสะสมตามโครงการเร่งด่วน 
4) เงินยืมสะสมไปเป็นเงินทดรองจ่าย 

หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และผู้มีอำนาจในการอนุมัติเงินยืมท้ัง 4 ประเภท 

1. เงินทดรองราชการ 
เป็นการยืมเงินทดรองราชการในต้นปีงบประมาณไปฝากไว้ที่บัญชีออมทรัพย์ของหน่วยงาน 

เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้าง ประจำของกรุงเทพมหานคร และหมุนเวียนใช้จ่าย
ในหน่วยงาน ซึง่เป็นการยืมเงินตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2561                                 
โดยมี หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) มีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2) ได้ส่งคืนเงินยืมทดรองราชการปีก่อนแล้ว 
3) ให้ทดรองจ่ายเฉพาะในหมวดรายจ่าย ดังนี้ 

• ค่าจ้างช่ัวคราว สำหรับค่าจ้างซึ่งไม่กำหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอน 

• ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

• ค่าสาธารณูปโภค ยกเว้นค่าน้ำประปาและค่าไฟ 

• รายจ่ายอื่น เฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา 

• งบกลาง เฉพาะเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร และเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
2. เงินยืมใช้ในราชการ 

เป็นเงินท่ีให้บุคคลยืมเพื่อไปทดรองจ่ายในการเดินทางหรือเพื่อปฏิบัติราชการ เช่น ไปอบรมสัมมนา             
ท้ังในและต่างประเทศตามข้อ 44 – 53 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย ฯลฯ พ.ศ. 2555 
โดยมี หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) มีงบประมาณเพื่อการนั้น 
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2) ได้อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว 
3) ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว  
4)   ให้ยืมเฉพาะรายการท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องดำเนินการตามข้ันตอนพัสดุ เช่น ค่าอาหารว่าง              

และเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น ค่าเช่าท่ีพัก หรือรายการท่ีจำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด เช่น ค่าวิทยากร                      
ค่าทางด่วน เงินรางวัลการประกวดแข่งขัน เป็นต้น 

  
3. เงินยืมสะสมตามโครงการเร่งด่วน 

เป็นการยืมเงินท่ีหน่วยงานไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้และไม่มีงบกลางจัดสรรให้แต่มีความจำเป็น
เร่งด่วนท่ีต้องรับดำเนินการ ตามข้อ 8 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็น
โครงการท่ีระบุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเฉพาะกรณี
ท่ีคู่สัญญา มีหนังสือแจ้งหนี้เกินกว่างบประมาณรายจ่ายท่ีต้ังไว้ตามแผนงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี โดยใช้
หลักฐานการแจ้งหนี้และใบตรวจรับพัสดุเป็นเอกสารประกอบการขออนุมัติยืมเงินสะสม 
4. เงินยืมสะสมไปเป็นเงินทดรองจ่าย 
 เป็นการยืมเงินสะสมไปทดรองจ่ายเพื่อสัมมนาตามโครงการหรือกิจกรรมท่ีได้รับเงินอุดหนนุ
รัฐบาลหรือจากส่วนราชการอื่น ตามข้อ 9 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องเงนิสะสม พ.ศ. 2562  
โดยมี หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนรัฐบาลหรืองบประมาณเบิกแทนส่วนราชการอื่น 
2) ได้อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว 
3) ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว  
4) ให้ยืมเฉพาะรายการท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องดำเนินการตามข้ันตอนพัสดุ เช่น ค่าอาหารว่างและ

เครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น ค่าเช่าท่ีพัก หรือรายการท่ีจำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด เช่น ค่าวิทยากร เป็นต้น 
5) ต้องนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการขอยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 

     เง่ือนไขการยืมเงิน ทั้ง 4 ประเภท 

       ประเภท 
 

      ผู้ยืมเงิน  ขั้นตอนการยืมเงิน   ผู้มีอำนาจ 
ลงนามอนุมัติ 

ผู้อนุมัติใบยืม    กำหนดเวลาใช้                      
และงบประมาณ                    
ที่นำมาชดใช ้

1. เงินทดรองราชการ หัวหน้าหน่วยงาน 1. ทำหนังสือพร้อม                
เอกสารประกอบการยืม                 
โดยประมาณวงเงิน                      
ให้เพียงพอหมุนเวียนใช้จ่าย                                        
ตลอดปีงบประมาณ 
2. แจ้งกองบัญชี                
สำนักการคลัง 
3. นำเสนอผู้มีอำนาจ 

ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร 
(ไม่จำกัดวงเงิน) 

ผู้อำนวยการ             
สำนักการคลัง 
(ปฏิบัติราชการ 
แทน                           
ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพ 
มหานคร) 

ภายในสิ้นปีงบประมาณ 
หรือเมื่อหมดความจำเป็น 
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ลงนามอนุมัติ 
2. เงินยืมใช้ในราชการ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

กับโครงการ 
1. ทำหนังสือพร้อม                
เอกสารประกอบการยืม 
2.เสนอผ่านหัวหน้า                
ฝ่ายการคลงัเพ่ือ 
ตรวจสอบและ                 
เสนอขออนุมัติ 
3.นำเสนอผู้มีอำนาจ 
ลงนามอนุมัติ 

1.ผู้อำนวยการสำนัก 
(กรณีวงเงินเกิน 
1,500,000 -                     
3,000,000 บาท) 
2. ปลัดกทม. 
(ไม่จำกัดวงเงิน) 

ผู้อำนวยการ            
สำนัก 

1. กรณียืมเงินเพ่ือ 
เดินทางไปราชการ 
ทั้งในและนอกราช 
อาณาจักรให้ส่งคืน 
ต่อหน่วยงานเจ้าของ                
เงินยืมภายใน 30 วัน 
นับจากวันกลับมาถึง 
2. กรณีนอกเหนือ 
จากข้างต้น ให้ส่งคืน 
หน่วยงานเจ้าของเงินยืม 
ภายใน 30 วัน                         
นับจากวันที่ได้รับเงิน 

       ประเภท 
 

      ผู้ยืมเงิน  ขั้นตอนการยืมเงิน    ผู้มีอำนาจ 
  ลงนามอนุมัติ 

ผู้อนุมัติใบยืม   กำหนดเวลาใช้                      
และงบประมาณ                    
ที่นำมาชดใช ้

3. เงินยืมสะสมตาม                 
โครงการเรง่ด่วน 

หัวหน้าหน่วยงาน 1. ปลัดกทม. ได้โปรด                        
สั่งการหรือ 
เห็นชอบให้ยืมเงินสะสม 
2.กองบัญชี                      
สำนักการคลังนำเรื่องเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา 
3.นำเสนอผู้มีอำนาจ 
ลงนามอนุมัติ 

ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร 
(กรณีวงเงินไม่เกิน  
50 ล้านบาท) 
  

ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร 
มอบอำนาจให้ 
ผู้อำนวยการ 
สำนักการคลัง 
ปฏิบัติราชการ 
แทน 

ให้ต้ังงบประมาณชดใช ้
หมวดรายจ่ายอื่นให้ 
ครบถ้วนในปีงบประมาณ 
ถัดไป โดยคิดเฉพาะรายการ 
ที่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ก่อนวันที่ 
1 มกราคม ของปีที่ขอต้ัง 
งบประมาณ 

4. เงินยืมเงินสะสม                       
ไปเป็นเงินทดรองจ่าย 

หัวหน้าหน่วยงาน 1. ทำหนังสือ                
พร้อมเอกสารประกอบ 
การยืม 
2.แจ้งกองบัญชี                      
สำนักการคลังนำเรื่องเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา 
3.ต้องได้รับการกันเงิน                  
ประจำงวดจาก                    
สำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครก่อน 
4.นำเสนอผู้มีอำนาจ 
ลงนามอนุมัติ 

ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร 
(ไม่จำกัดวงเงิน) 

ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร 
มอบอำนาจให้ 
ผู้อำนวยการ 
สำนักการคลัง 
ปฏิบัติราชการ 
แทน 

1.กรณีเงินสวัสดิการ                       
ค่ารักษาพยาบาล                  
ข้าราชการครูและลูกจ้างคร ู
ให้ชดเชยภายในปีงบประมาณ 
ที่ยืมหรือตามที่ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครโปรดอนุมัติ 
และสั่งการ 
2. กรณีโครงการสัมมนาให ้
รวบรวมใบสำคัญภายใน  
15 วันนับจากวันที่สิ้นสุด
โครงการและต้ังฎีกาส่ง                  
สำนักการคลังเพ่ือเบิกจ่ายเงิน 
อุดหนุนรัฐบาล โดยให้ชดใช้ 
เงินยืมดังกล่าวภายใน 7 วัน     
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นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุน
รัฐบาล 
3.กรณีไม่สามารถชดใช้ได้ทัน 
ภายในปีงบประมาณที่ยืม 
จะต้องทำเรื่องขอขยาย                     
ก่อนสิ้นปีงบประมาณน้ันๆ 
อย่างน้อย 10 วันทำการ 
*** กรณีมีงบประมาณ               
ประจำปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้ว            
แต่ในระยะ 3 เดือนแรก 
ของปีงบประมาณ
กรุงเทพมหานครไม่สามารถ
จัดเก็บรายได้เพียงพอที่จะ
ดำเนินการตามงบประมาณได้
และต้องยืมเงินสะสมไป              
ทดรองจ่าย ให้ชดใช้เงินยืม  
สะสมภายในปีงบประมาณ                 
ที่ยืม  
 

2. การจัดทำเอกสารจัดซ้ือ/จัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 

 2.1 ขั้นตอนการจัดทำเอกสารจัดซ้ือ/จัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 

  1) ได้รับเงินประจำงวด รายการท่ีจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนดำเนินการ หากยังไม่ได้รับเงิน

ประจำงวดจะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ 

  2) จัดทำหนังสือเสนอความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง แสดงเหตุผลความจำเป็น 

  3) จัดทำหนังสือขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ ดังนี ้

   - จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (จัดซื้อจัดจ้าง) 

   - จัดทำราคากลาง (จัดซื้อจัดจ้าง) 

   - จัดทำประมาณการ (จัดจ้าง) 

   ** กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ให้เจ้าหน้าท่ีแต่งต้ังคณะกรรมการได้  

      กรณีวงเงินเกิน 100,000 - 500,000 บาท ต้องเป็นผอ.กอง/ผอ.สนง./เลขาฯ ปฏิบัติราชการ
แทน ผว.กทม. 
  4) แจ้งกรรมการท่ีแต่งต้ังตามข้อ 3) ให้ดำเนินการ 

5) กรรมการรายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯ ราคากลาง (ประมาณการเฉพาะงาน
จัดจ้าง) 
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6) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (จะแต่งต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุเลยก็ได้หรือจะแต่งต้ังในขั้นตอน
อนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง) ในรายงานขอซื้อขอจ้างต้องระบุรายละเอียด ดังนี้ 

- เห็นชอบให้ดำเนินการตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าว 
- เห็นชอบกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงนิตายตัวในอัตราร้อยละ 0.20 (กรณีจัดซื้อ)             

ถ้างานจ้าง 0.10 ของวงเงินค่าจ้าง 
- อนุมัติแต่งต้ังกรรมการตรวจรับ (กรณีแต่งต้ังกรรมการตรวจรับ)  
** กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท สามารถแต่งต้ังบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกรรมการได้  

7) จัดทำหนังสือเชิญร้านค้ามาเสนอราคา โดยมีใบเสนอราคา  
8) ร้านค้าเสนอราคา โดยมีใบเสนอราคา 3 ราย กำหนดรายละเอียดวัสดุ/ครุภัณฑ์ (วัสดุ/

ครุภัณฑ์ให้ระบุยี่ห้อ/รุ่นแรก/มอก./แหล่งผลิต)  
** หากไม่ได้ผลิตในประเทศไทย ให้ระบุว่า “ไม่มีผลิตในประเทศไทย” 

9) เจ้าหน้าท่ีพัสดุต่อรองราคาจากร้านค้า 
 

 2.2 ขั้นตอนการรายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง  
1) อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

2) ลงนามประกาศผู้ชนะเสนอราคา 

- ไม่ถึง 5,000 บาทไม่ต้องลง e-gp 

- ต้ังแต่ 5,000 บาทขึ้นไปลง e-gp ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ                  

พ.ศ. 2560 ข้อ 42  

3) อนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

4) จัดทำหนังสือแจ้งร้านค้ามาลงนามในใบส่ังซื้อส่ังจ้าง 

5) ลงนามในใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจ้าง (เฉพาะใบส่ังจ้างติดอากรแสตมป์ 1,000 บาท =  1 บาทเศษปัดขึ้น) 

6) ร้านค้าส่งมอบของ 

7) จัดทำหนังสือแจ้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

8) กรรมการตรวจรับและรายงานผล 

9) จัดทำใบแจ้งหนี้ (รายการให้ตรงกับใบเสนอราคา) 

10) จัดทำสารบัญงบรายละเอียดเอกสารประกอบการขอเบิก (แบบ 6) 

11) จัดทำใบขอเบิกในระบบ mis2 และรวบรวมเอกสารส่งฝ่ายการคลังเพื่อเบิกจ่าย 

********************************** 
บรรยายโดย 

1. นางสาวพรทิพย์  เช้ือสุข  หัวหน้าฝ่ายการคลัง 
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สำนักงานเลขานุการ สำนักพัฒนาสังคม 
2. นางสายสิน  วงศ์จินดา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักพัฒนาสังคม 
3. นางพรนิภา สุรพงรกัตระกูล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักพัฒนาสังคม 
 

สามารถรับข้อมูลเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับด้านสวัสดิการสังคมเพิ่มเติมได้
ท่ีhttp://www.bangkok.go.th/social/index     



โครงการจัดการความรู้ (KM)
เรื่อง : ความรู้ด้านการเงินการคลัง

วันท่ี 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 ส านักพัฒนาสังคม

โดยส านักงานเลขานุการ ส านักพัฒนาสังคม



เงินยืมใช้ประเภทต่าง ๆ

เงินยืม
เงินยืมเงินสะสม

ไปเป็นเงินทดรองจ่าย

เงินทดรองราชการ

เงินยืมเงินสะสม
ตามโครงการเร่งด่วน

เงินยืมใช้ในราชการ



หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และผู้มีอ านาจ
ในการอนุมัติเงินยืมทั้ง 4 ประเภท

เงินทดรองราชการ

เงินยืมใช้ในราชการ

เงินยืมเงินสะสมตามโครงการเร่งด่วน

เงินยืมเงินสะสมไปเป็นเงินทดรองจ่าย



1. เงินทดรองราชการ
เป็นการยืมเงินทดรองราชการในต้นปีงบประมาณไปฝากไว้ที่บัญชีออมทรัพย์ของ

หน่วยงาน เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้าง ประจ าของ
กรุงเทพมหานคร และหมุนเวียนใช้จ่ายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นการยืมเงินตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2561 โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

เงื่อนไขการยืมเงิน
มีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ได้ส่งคืนเงินยืมทดรองราชการปีก่อนแล้ว
ให้ทดรองจ่ายเฉพาะในหมวดรายจ่าย ดังนี้

ค่าจ้างช่ัวคราว ส าหรับค่าจ้างซึ่งไม่ก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอน
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค ยกเว้นค่าน้ าประปาและค่าไฟ
รายจ่ายอื่น เฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายใน
การประชุมอบรมสัมมนา
งบกลาง เฉพาะเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร และเงินสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล

ผู้ยืมเงิน คือหัวหน้าหน่วยงาน

ข้ันตอนการยืมเงิน ให้หน่วยงานผู้จัดท าหนังสือ พร้อม
เอกสารประกอบการยืมฯ และวงเงินท่ียืมโดยประมาณให้
เพียงพอหมุนเวียนใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณแจ้งกองบัญชี 
ส านักการคลัง เพื่อน าเสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ

ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
โดยไม่จ ากัดวงเงิน

แบบใบยืมเงิน ใช้ใบยืมทดรองราชการ

ผู้อนุมัติใบยืม ผู้อ านวยการส านักการคลังจะปฏิบัติราชการ
แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการลงนามในใบยืม 
ตามค าส่ังกรุงเทพมหานครท่ี 1884/2534
ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2534

ก าหนดเวลาใช้และงบประมาณที่น ามาชดใช้ 
ให้ชดใช้ภายในส้ินปีงบประมาณท่ียืม หรือเมื่อหมดความ
จ าเป็น



2. เงินยืมใช้ในราชการ
เป็นเงินที่ให้บุคคลยืมเพื่อไปทดรองจ่ายในการเดินทางหรือเพื่อปฏิบัติราชการ เช่น ไปอบรมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ

ตามข้อ 44 – 53 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย ฯลฯ พ.ศ. 2555 โดยมีหลักเกณฑ์การยืม ดังนี้

เงื่อนไขการยืมเงิน
มีงบประมาณเพื่อการนั้น

ได้อนุมัติเงินประจ างวดแล้ว

ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

ให้ยืมเฉพาะรายการท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องด าเนินการตามข้ันตอนพัสดุ เช่น 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น ค่าเช่าท่ีพัก หรือ
รายการท่ีจ าเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด เช่น ค่าวิทยากร ค่าทางด่วน เงินรางวัลการ
ประกวดแข่งขัน เป็นต้น



2. เงินยืมใช้ในราชการ (ต่อ)
ผู้ยืมเงิน คือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นผู้ยืม (บุคคลยืม)

ข้ันตอนการยืม  ให้ท าหนังสือพร้อมเอกสารในการขอยืมเงิน เสนอผ่านหัวหน้าฝ่ายการคลังเพื่อตรวจสอบและเสนอขอ
อนุมัติเงินยืมใช้ในราชการต่อผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ (เง่ือนไขการยืมฯ สัญญาต้องไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อสัญญา)

ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ คือผู้อ านวยการส านัก กรณีเกิน 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000ม000 บาท
และปลัดกรุงเทพมหานคร (ไม่จ ากัดวงเงิน)

แบบใบยืมเงิน ใช้สัญญายืมเงินตามแบบที่ส านักการคลังก าหนด

ก าหนดเวลาใช้และงบประมาณท่ีน ามาชดใช้ ให้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ที่ก าหนดในโครงการหรือหลักสูตร โดยให้ผู้ยืมส่งใบส าคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย
ภายในก าหนด ดังนี้
* กรณียืมเงินเพ่ือเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรให้ส่งคืน

ต่อหน่วยงานเจ้าของเงินยืมภายใน 30 วัน นับจากวันกลับมาถึง
* กรณียืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกเหนือจากข้างต้น ให้ส่งคืนต่อ

หน่วยงานเจ้าของเงินยืมภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน



3. เงินยืมเงินสะสมตามโครงการเร่งด่วน
เป็นการยืมเงินที่หน่วยงานไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้และไม่มีงบกลางจัดสรรให้แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับด าเนินการ

โดยเป็นการยืมเงินตามข้อ 8 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ. 2562

เงื่อนไขการยืมเงิน
เป็นโครงการซึ่งระบุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเฉพาะ
กรณีท่ีคู่สัญญามีหนังสือแจ้งหนี้เกินกว่างบประมาณรายจ่ายท่ีต้ังไว้ตามแผนงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี 
โดยใช้หลักฐานการแจ้งหนี้และใบตรวจรับพัสดุเป็นเอกสารประกอบการขออนุมัติยืมเงินสะสม



3. เงินยืมเงินสะสมตามโครงการเร่งด่วน (ต่อ)
ผู้ยืมเงิน หัวหน้าหน่วยงาน

ข้ันตอนการยืม เมื่อปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดส่ังการหรือเห็นชอบให้มายืมเงินสะสมแล้ว กองบัญชี ส านักการคลัง
จะน าเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาการขอยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาเห็นควรให้ยืม
/ไม่เห็นควรให้ยืมเงินสะสม หลังจากนั้นจะจัดท าหนังสือเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติต่อไป

ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ  กรณีไม่เกิน 50 ล้านบาท อ านาจเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แบบใบยืมเงิน ใช้แบบใบยืมเงินสะสม

ผู้อนุมัติใบยืม อ านาจเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้มอบอ านาจให้
ผู้อ านวยการส านักการคลังปฏิบัติราชการแทนในการลงนามในหนังสือการยืม
เงินสะสม ตามค าส่ังกรุงเทพมหานคร ที่ 1884/2534 
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2534



3. เงินยืมเงินสะสมตามโครงการเร่งด่วน (ต่อ)
ข้อปฏิบัติอ่ืน ๆ เมือหน่วยงานได้รับอนุมัติให้ยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร

ส าเนาหนังสือการอนุมัติและใบยืมแจ้งกองงานผู้ตรวจและส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ให้ก่อหนี้ผูกพันได้  ทันภายใน 180 วัน นับต้ังแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติ
กรณีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน 180 วัน ให้ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นและเสนอเรื่องขออนุมัติขยาย
เวลาการก่อหนี้ผู้พันออกไปอีกได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน โดยเสนอเรื่องมาท่ีกองบัญชีส านักการคลัง เพื่อเสนอ
คณะกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาการขอยืมเงินสะสมต่อไป
กรณีไม่สามารถด าเนินการรายการท่ียืมได้และจ าเป็นต้องขอเปล่ียนแปลงรายการให้จัดท าหนังสือเสนอ
กองบัญชี ส านักการคลัง เพื่อน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาการขอยืมเงินสะสมพิจารณาต่อไป
กรณีไม่สามารถด าเนินการตามรายการท่ียืมได้หรือหมดความจ าเป็นให้จัดท าหนังสือเสนอ
กองบัญชี ส านักการคลัง เพื่อเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติให้ยกเลิกต่อไป
ให้หน่วยงานรายงานผลการจ่ายเงินทุก 4 เดือน ไปยังกองงานผู้ตรวจ
ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร และกองบัญชี ส านักการคลัง

ก าหนดเวลาชดใช้และงบประมาณท่ีน ามาชดใช้ หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้
ยืมเงินสะสมเพ่ือด าเนินการ ให้ต้ังงบประมาณชดใช้หมวดรายจ่ายอื่นให้
ครบถ้วนในปีงบประมาณถัดไป โดยคิดเฉพาะรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ก่อนวันที่ 1 มกราคม ของปีที่ขอตั้งงบประมาณ



4. เงินยืมเงินสะสมไปเป็นเงินทดรองจ่าย
เป็นการยืมเงินสะสมไปทดรองจ่ายเพื่อสัมมนาตามโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนรัฐบาลหรือจากส่วนราชการอื่น

เป็นการยืมตามข้อ 9 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องเงินสะสม พ.ศ. 2562

เงื่อนไขการยืมเงิน
ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนรัฐบาลหรืองบประมาณเบิกแทนส่วนราชการอื่น

ได้อนุมัติเงินประจ างวดแล้ว

ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

ให้ยืมเฉพาะรายการท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องด าเนินการตามข้ันตอนพัสดุ เช่น 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น ค่าเช่าท่ีพัก หรือ
รายการท่ีจ าเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด เช่น ค่าวิทยากร เป็นต้น

ต้องน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาการขอยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร



4. เงินยืมเงินสะสมไปเป็นเงินทดรองจ่าย (ต่อ)
ผู้ยืมเงิน หัวหน้าหน่วยงาน

ข้ันตอนการยืม ให้จัดท าหนังสือพร้อมเอกสารประกอบการยืมฯ แจ้งกองบัญชีส านักการคลัง เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาการขอยืมเงินสะสม และต้องได้รับการกันเงินประจ างวดจากส านักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครก่อน หลังจากนั้นจะเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติต่อไป

ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยไม่จ ากัดวงเงิน

แบบใบยืมเงิน ใช้หนังสือการยืมเงินสะสมไปเป็นเงินทดรองราชการ

ผู้อนุมัติใบยืม อ านาจเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้มอบอ านาจให้
ผู้อ านวยการส านักการคลังปฏิบัติราชการแทนในการลงนามในหนังสือการยืมเงิน
สะสมไปเป็นเงินทดรองราชการ ตามค าส่ังกรุงเทพมหานครที่ 1884/2534
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2534



4. เงินยืมเงินสะสมไปเป็นเงินทดรองจ่าย (ต่อ)
ก าหนดเวลาชดใช้และงบประมาณที่น ามาชดใช้

ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลหรืองบประมาณที่กรุงเทพมหานครเบิกแทนส่วนราชการอื่น
โดยแบ่งเป็นกรณี ดังนี้

กรณียืมไปทดรองจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครูและลูกจ้างครู ให้ชดเชยภายในปีงบประมาณ
ท่ียืมหรือตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโปรดอนุมัติและส่ังการ

กรณียืมไปทดรองจ่ายตามโครงการสัมมนา ให้รวบรวมใบส าคัญภายใน 15 วันนับจากวันท่ีส้ินสุดโครงการและ
ต้ังฎีกาส่งส านักการคลังเพื่อเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล โดยให้ชดใช้เงินยืมดังกล่าวภายใน 7 วันนับจากวัน
ท่ีได้รับเงินอุดหนุนรัฐบาล

กรณีไม่สามารถชดใช้ได้ทันภายในปีงบประมาณท่ียืม จะต้องท าเรื่องขอขยายก่อนส้ินปีงบประมาณ
นั้น ๆ อย่างน้อย 10 วันท าการ

*** กรณีมีงบประมาณประจ าปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้ว แต่ในระยะสามเดือนแรกของปีงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพียงพอท่ีจะด าเนินการตามงบประมาณได้ เช่น หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจ า ฯลฯ 
และต้องยืมเงินสะสมไปทดรองจ่าย ให้ชดใช้เงินยืมสะสมภายในปีงบประมาณท่ียืม โดยให้ชดใช้เมื่อ
กรุงเทพมหานครมีรายรับเข้ามาเพียงพอส าหรับการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมสะสมดังกล่าว***



สรุปการจัดท าเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

กรณีท่ีวงเงินไม่ถึง 5,000 บาท ไม่ต้องลง e-gp ถ้าเกินต้องลง e-gp
ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2563 มาตรา 56(2)(ข)
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560 ข้อ 79 วรรค 1



ขั้นตอนการจัดท าเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
(วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

1 2 3 4

ต้องได้รับเงินประจ างวด

NEXT

แจ้งกรรมการท่ีแต่งต้ัง
ตามข้อ 3 ให้ด าเนินการ

จัดท าหนังสืออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ

จัดท าหนังสือ
เสนอความต้องการ

3.1 จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
3.2 จัดท าราคากลาง
3.3 จัดท าประมาณการ



ขั้นตอนการจัดท าเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
(วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

5 6 7 8

กรรมการรายงานผล
การจัดท าคุณลักษณะฯ

ราคากลาง และงบประมาณ
การเฉพาะการจัดจ้าง

NEXT

ร้านค้าเสนอราคา
โดยมีใบเสนอราคม

จัดท าหนังสือ
เชิญร้านค้ามาเสนอราคา

จัดท ารายงาน
ขอซื้อขอจ้าง



ขั้นตอนการจัดท าเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
(วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

9 10 11 12

เจ้าหน้าท่ีพัสดุต่อรอง
ราคาจากร้านค้า

NEXT

ลงนามใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

หนังสือแจ้งร้านค้า
มาลงนามใบสั่งซื้อจ้าง

รายงานผลการพิจารณา
และขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง



ขั้นตอนการจัดท าเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
(วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

13 14 15 16

ร้านค้า
ส่งมอบของ

NEXT

ใบแจ้งหนี้

กรรมการตรวจรับ
และรายงานผล

หนังสือแจ้งกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ



ขั้นตอนการจัดท าเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
(วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

17 18 Done!

ใบขอเบิกในระบบ mis 2
และรวบรวมเอกสารส่ง

ฝ่ายการคลัง

แบบ 6



มีค าถามเพิ่มเติมไหมคะ ?



เน่ืองด้วยสถานการณ์ COVID – 19 กองนโยบายและแผนงานได้ท าการ  

เลื่อนการจดัโครงการ การจดัการความรู้ (KM)ด้านพฒันาสงัคมเชิงบูรณาการ ครัง้ท่ี 3  

จากวนัท่ี 8 เมษายน 2563 เป็นวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563 

 

 
 

 

 



ภาพถ่ายกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ตามภารกิจของส านักพฒันาสงัคม 

คร ัง้ที ่3 ดา้นการพฒันาชุมชน หวัขอ้ "การพฒันาชุมชนดา้นเศรษฐกจิ"     

 

 
 

 

 
 

 

 
 



สรุปองค์ความรู้ 
โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ 

คร้ังที่ 3 เม่ือวันอังคารท่ี 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม 
หัวข้อ “การพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ” 

 

1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 กระทรวงการคลังเสนอโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อยกระดับการจัดสวัสดิการสังคมและ 
ให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกได้อย่างครบถ้วน เป็นประโยชน์ในการ
ออกแบบนโยบายหรือมาตรการให้เกิดประสิทธิภาพด้านการจัดสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือประชาชนของภาครัฐ 
และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน 

การดำเนินการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีขั้นตอนดังนี้ 
1) เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับสวัสดิการ ประกอบด้วย 6 หน่วยงานท่ีรับลงทะเบียน ได้แก่ 

ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ คลังจังหวัด สำนักงานเขตท้ัง 50 เขต 
และหน่วยงานระดับอำเภอ ในปี พ.ศ. 2563 ผู้ท่ีมีบัตรเดิมต้องมาลงทะเบียนใหม่ 

2) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกระทรวง ทบวง 
กรมท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังหมด 32 หน่วยงาน เช่น กระทรวงการคลังตรวจสอบทรัพย์สินทางการเงิน กระทรวงคมนาคม
ตรวจสอบการครอบครองยานพาหนะ กรมท่ีดินตรวจสอบท่ีดินในครอบครอง เป็นต้น 

4) เตรียมเอกสารแสดงสถานะ กรณีท่ีมีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด สามารถมาลงทะเบียน
ในกรุงเทพมหานครได้  

3) การจัดให้มีผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรุงเทพมหานครมีผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
(AO) จำนวน 2,424 คน (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 คน/ผู้ดูแล 1 คน) ค่าตอบแทนเดือนละ 1,000 บาท 
ผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีหน้าท่ีอำนวยความสะดวกการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเฉพาะผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้มีบัตรฯ ติดตามและรายงานผล ดำเนินการทบทวนสิทธิผู้มีรายได้น้อย 

4) การเปิดใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดำเนินการโดยสำนักงานเขตส่งรายช่ือทางบัญชีออนไลน์               
ให้กระทรวงการคลังเปิดบัตร หากเปิดใช้บัตรไม่ได้ ประชาชนจะประสานมายังสำนักพัฒนาสังคมโดยสำนักงาน       
การพัฒนาชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาและตอบคำถาม หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ สำนักงานการพัฒนาชุมชน      
จะดำเนินการประสานไปยังกระทรวงการคลังต่อไป 

2. ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินกรุงเทพมหานคร 
  จากนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร “สร้าง กทม.              
ให้เป็นเมืองแห่งโอกาส ทุกคนสามารถต้ังตัวและเติบโตได้” และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดจัดต้ังศูนย์บริหารเงินออมครอบครัว
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และแก้ไขปัญหาหนี้สิน ท้ัง 50 สำนักงานเขต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำประชาชนให้รู้จักวิธีการ
บริหารจัดการรายได้ของตนเองหรือครอบครัว ส่งเสริมการสร้างวินัยการออมเงิน แนะนำช่องทางการเพิ่มมูลค่า
ของเงินออม  และแนะนำแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชน 
 
 
การให้บริการของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวฯ มีดังนี้ 

1) มีนักบริหารเงินออมประจำศูนย์ จำนวนศูนย์ละ 2 คน 
2) บริการตรวจสุขภาพการเงิน ให้คำแนะนำวิธีใช้และบริหารเงินไปจนถึงการออมเงิน แนะนำ                    

การทำบัญชีรับ-จ่ายเงิน เพื่อตรวจดูการใช้จ่ายประจำเดือน 
3) บริการเอกสาร แผ่นพับความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการออม 
4) จัดกิจกรรม event เพื่อบริการถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยสำนักพัฒนาสังคม 
5) จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการออมให้กับหน่วยงานท่ีต้องการการสนับสนุน 
6) แนะนำการติดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านการออม 
7) ติดตามผลผู้มารับบริการเฉพาะราย (CRM) 

เทคนิคการบริหารจัดการเงินส่วนตัว  
1) สร้างรายได้ รวบรวมรายรับ ควรมีรายได้มากกว่า 1 ทาง  และลดรายจ่ายท่ีไม่จำเป็น 
2) รู้เก็บออม   

 
 
 
  

 
3) จัดสรรงบประมาณรายจ่าย แบ่งค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันออกเป็นหมวดหมู่                                

เพื่อความชัดเจนและเป็นระเบียบ 
4) ต้ังกฎ กติกา ก่อนการใช้จ่ายเงิน 

 
********************************** 

บรรยายโดย 

1. นายสมภพ   สังขจันทร์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม 

2. นายรัฐภักต์ คีรีรัตน์   นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม 

 

สมการเงินออม 

รายได้ – เงินออม - รายจ่ายหนี้สิน = รายจ่ายส่วนตัว 
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สามารถรับข้อมูลเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับด้านพัฒนาสังคมเพิ่มเติมได้
ท่ีhttp://www.bangkok.go.th/social/index     



ภาครัฐได้มีการใช้งบประมาณเป็นจ านวนมากในการสนับสนุนเรื่องสวัสดิการสังคม
ช่วยเหลือประชาชนตลอดช่วงชีวิต หรือสวัสดิการในด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ
อนามัย เด็กและครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ โดยที่ผ่านมาภาครัฐ 
ไม่สามารถก าหนดนโยบายได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากข้อมูลที่จ าเป็น
กระจัดกระจายอยู่หลายแหง่ และขาดข้อมูลรายของผู้มีรายได้นอ้ย 
กระทรวงการคลังจึงเสนอโครงการเพื่อสวัสดิการแหง่รัฐ  เพื่อยกระดับการจัด
สวัสดิการสังคมและการใหค้วามช่วยเหลอืจากภาครัฐ อันจะน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาความยากจนในสังคมไทย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ความเป็นมา



บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลเชิงลึก ได้อย่างครบถ้วน 
2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการออกแบบนโยบายหรือมาตรการให้เกิด
ประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือประชาชนของ
ภาครัฐ 
3. สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน



บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การด าเนินการ  

หน่วยงานรบัลงทะเบียน ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ได้แก่
ธนาคารออมสิน ธกส. ธนาคารกรงุไทย คลงัจงัหวดั และ
ส านักงานเขต ทัง้ 50 เชต 



บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คณุสมบัติ ผูม้ีสิทธ์ิรับลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1)  สัญชาติไทย
2) อายุ 18 ปีขึ้นไป
3) รายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ไม่เกิน 100,000.-บาท
4) ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝาก สลากออมสิน  

สลากธกส. พันธบัตร ตราสารหนี้ ฯ 
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000.-บาท



บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คณุสมบัติ ผูม้ีสิทธ์ิรับลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

5) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
กรณีที่อยู่อาศัย
- บ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ มีพ้ืนที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
- ห้องชุดมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
กรณีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
- ในกรณีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพ่ือการเกษตรต้องมี

พ้ืนที่ไม่เกิน 1 ไร่
- ในกรณีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพ้ืนที่ไม่เกิน 10 ไร่



บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สวัสดิการผา่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 9 สวัสดิการ

1) วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 200 หรือ 300
2) วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน
3) วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน
4) วงเงินค่าโดยสารรถบริษัท ขนส่ง จ ากัด 500 บาท

ต่อคนต่อเดือน
5) วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน



บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สวัสดิการผา่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 9 สวัสดิการ

6) ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาทต่อคนต่อเดือน
7) ค่าประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อคนต่อเดือน
8) มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีบัตรฯ ร้อยละ 5 จากที่ผู้มีบัตรฯ

เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยโอนเข้า E-money ในบัตรฯ
9) เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 

(เงินสงเคราะห)์ 50 หรือ 100 บาทต่อคนต่อเดือน



บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การด าเนินการของกรงุเทพมหานครต้ังแต่ ปี 2560-2562

1. เริ่มลงทะเบียนเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ถึง 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐกรุงเทพมหานคร จ านวน 535,622 คน



บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การด าเนินการของกรงุเทพมหานครต้ังแต่ ปี 2560-2562

2. ด ำเนินกำรรับลงทะเบยีนมำตรกำรพัฒนำคุณภำพชวีติ
ผู้มบีัตรสวัสดกิำรแหง่รัฐ เพือ่ใหเ้กดิสอดคล้องตำม
ควำมจ ำเป็นโดยมุ่งสร้ำงโอกำสใน 4 มติ ิไดแ้ก่ 

1) การมีงานท า 
2) การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา
3) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ 
4) การเข้าถึงสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐาน 



บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การด าเนินการของกรงุเทพมหานครต้ังแต่ ปี 2560-2562

รับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1- 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ส านักงานเขต 
ธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 28,232 ราย และมีผู้ผ่านการพัฒนา จ านวน 6,411 ราย



บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การด าเนินการของกรงุเทพมหานครต้ังแต่ ปี 2560-2562

3. ด าเนินการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส าหรับผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้
ในปี 2560 เร่ิมรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 

2561 
มีผู้มาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ จ านวน 55,741 ราย 

มีผู้มีสิทธ์ได้รับบัตรจ านวน 46,590 ราย และมีผู้มารับบัตรแล้ว 
จ านวน 45,217 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.05 



บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การด าเนินการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2563 

ปัจจุบัน ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่าง
การน าหลักเกณฑ์และงบประมาณการด าเนินการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ปี 2563 เข้าคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบ 

- เปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2563
- ประกาศผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ของบุคคลใน

ครอบครัว กับ DOPA (กรมการปกครอง)

1) ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร



บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1) ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร

- ตรวจสอบสิทธิกับหน่วยงานตรวจสอบโดย 32 หน่วยงาน เช่น 
กรมที่ดิน กรมสรรพากร กรมการกงสุล ธนาคารแห่งประเทศไทย 
บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ฯ 
- ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ และจัดส่งรายชื่อผู้ผ่าน

คุณสมบัติให้กรมบัญชีกลางเพ่ือผลิตบัตรฯ
โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายเก่า) ได้รับสิทธิในบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ ในรอบแรก



บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1) ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร

- ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์โดยหน่วยงานรับผิดชอบ
ตรวจสอบสิทธิรอบอุทธรณ์

- ผู้ลงทะเบียนบัตรฯ รายใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ รับ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ



บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2) คุณสมบตัิและการตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
และสมาชิกครอบครัวของผู้ลงทะเบยีน

- มีอายุ 20 ขึ้นไป ปี ไม่เป็นพระสงฆ์ แม่ชี นักโทษ และนักศึกษา
- บุคคลและบุคคลในครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท 
ต่อปี
- เกษตรกรต้องมีที่ดินไม่เกิน 10 ไร่ หากไม่ใช่เกษตรกรต้องมีที่ดินไม่
เกิน 1 ไร่ กรณีบ้านต้องมีพ้ืนที่ ไม่เกิน 25 ตารางวา กรณีห้องชุดต้อง
มีพ้ืนที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร และที่ดิน ส.ป.ก.



บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2) คุณสมบตัิและการตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
และสมาชิกครอบครัวของผู้ลงทะเบยีน

- บุคคลและบุคคลในครอบครัว มีทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท
- หากมีบัตรเครดิตจะไม่พิจารณาให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
- ตรวจสอบการครอบครองยานพาหนะ
- มีการตรวจสอบหนี้ของผู้ลงทะเบียน อาทิ ยอดหนี้คงค้าง เงินงวด

ที่ผ่อนช าระ
- ตรวจสอบความถี่ในการเดินทางไปต่างประเทศ
- มูลค่าการถือครองหลักทรัพย์



บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3. การจัดให้มผู้ีดูแลผู้มบีตัรสวสัดกิารแห่งรัฐ 
(AccountOffice: AO) ซ่ึงในส่วนของกรุงเทพมหานคร 
(Account Office: AO) กระทรวงการคลงั

กระทรวงการคลังค านวณให้กรุงเทพมหานครมีผู้ดูแลผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ(AO) จ านวน 2,424 คน (ก าหนดตามจ านวนผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 ราย ต่อผู้ดูแลผู้มีบัตรฯ 1 คน) ก าหนด
ค่าตอบแทนเดือนละ 1,000 บาท/คน/เดือน 



บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3. การจัดให้มผู้ีดูแลผู้มบีตัรสวสัดกิารแห่งรัฐ 

(AccountOffice: AO) ซ่ึงในส่วนของกรุงเทพมหานคร 
(Account Office: AO) กระทรวงการคลงั
อ านาจหน้าที่ผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ AO 
1) อ านวยความสะดวกการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 

โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง
2) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้มีบัตรฯ ให้เหมาะสมตามความจ าเป็น

ของแต่ละบุคคล
3) ติดตามและรายงานผล 
4) ด าเนินการทบทวนสิทธิผู้มีรายได้น้อย 



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้ สิน

กรงุเทพมหานคร

ความเป็นมา

นโยบาย และยุทธศาสาตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ  
ของ กทม. “สร้าง กทม.ให้เป็นเมืองแห่งโอกาส  
ทุกคนสามารถต้ังตัว และเติบโตได้ ”
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เกี่ยวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง
ก าหนดจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว
และแก้ไขปัญหาหน้ีสิน  ท้ัง 50 ส านักงานเขต



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้ สิน

กรงุเทพมหานคร

หน้าทีใ่ห ้ค าปรึกษาแนะน า ประชาชน
1. ใหรู้้จกัวธีิการบริหารจดัการรายไดข้องตนเองหรือ
ครอบครัว

2. ส่งเสริมการสร้างวนิยัการออมเงิน
3. แนะน าช่องทางการเพิ่มคุณค่าของเงินออม
4. แนะน าแกไ้ขปัญหาหน้ีสินใหก้บัประชาชน

วัตถปุระสงค์



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้ สิน

กรงุเทพมหานคร

การให้บริการของศนูยส่์งเสริมการบริหารเงินออมครอบครวัฯ

- นักบริหารเงินออมประจ าศูนย์ฯ  จ านวนศูนย์ละ  2 คน

- บริการตรวจสุขภาพการเงิน ให้ค าแนะน าวิธีการใช้และบริหารเงิน 

ไปจนถึงการออมเงิน แนะน าการท าบัญชีรับ-จ่ายเงินของตนเอง

เพื่อตรวจดูการใช้จ่ายประจ าเดือน

- บริการเอกสาร แผ่นพับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการออม



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้ สิน

กรงุเทพมหานคร

การให้บริการของศนูยส่์งเสริมการบริหารเงินออมครอบครวัฯ

แนะน าการติดต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการออม

- ธนาคารออมสิน     

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สมาคมประกันชีวิตไทย

- สมาคมบริษัทจัดการลงทุน  

การหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออมเพื่อบริการประชาชน

ติดตามผลผู้มารับบริการเฉพาะราย (CRM) 



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้ สิน

กรงุเทพมหานคร

การให้บริการของศนูยส่์งเสริมการบริหารเงินออมครอบครวัฯ

- การจัดกิจกรรม event เพื่อบริการถึงกลุ่มเป้าหมายโดยส านักพัฒนาสังคม

- จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการออมให้กับหน่วยงานที่ต้องการ

การสนับสนุน



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้ สิน

กรงุเทพมหานคร

ผลการด าเนินงาน

- นับต้ังแต่เปิดศูนย์ฯ แห่งแรก ณ ส านักงานเขตพญาไท 

เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2548 ถึงปัจจุบัน มีประชาชน

เข้ารับบริการ จ านวน 1,189,510 คน

- ให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือลูกหนี้ จ านวน 2,313 ราย

เป็นเงิน 414,570,091 บาท



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้ สิน

กรงุเทพมหานคร

ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบั

- ประชาชนได้รับความรู้และตระหนักถึงความส าคัญในการวางแผน
การเงิน การบริหารเงินของตนเองและครอบครัว เกิดความสนใจ

ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ตนเอง
และครอบครัว

- ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร
ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหน้ีสิน

กรงุเทพมหานคร



หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร
ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้ สิน

กรงุเทพมหานคร



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร



ความพอประมาณ 

หมายถงึ ความพอดทีีไ่ม่น้อยเกนิไป และไม่มากเกนิไป
โดยไม่เบยีดเบยีนตนเองและผู้อืน่

ท าตามก าลัง ท าตามศักยภาพ เน้นพึง่ตนเอง ไม่เบยีดเบยีน
ผู้อืน่ ค่อยเป็น ค่อยไป ต้องรู้จักตัวเองว่าสิ่งใดท าได้ สิ่งใด 
ต้องรอก่อน เปรียบเหมอืนการสร้างสมดุลใหก้ับตัวเอง   
ในทุกขณะของการใช้ชีวิต เพราะหากเราท าอะไรเกนิตัว
เกนิประมาณ ชีวิตกจ็ะเสียสมดุล ไม่มีความสุข

ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร



ความมีเหตุผล 
หมายถึง การตัดสินใจเกีย่วกบัระดับของความพอเพยีงน้ัน     
จะต้องเป็นไปอย่างมเีหตุผลโดยพจิารณาจากเหตุปัจจัยที่

เกีย่วข้อง  ตลอดจนค านึงถึงผลทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการกระท า
น้ันๆ อย่างรอบครอบ
กำรจะท ำอะไรต้องมเีหตุผล มหีลักกำร ไม่ใช่ท ำตำม
กระแสจะต้องเชื่อในสิ่งทีม่เีหตุผล รู้จักพนิิจ พเิครำะห์
พจิำรณำว่ำ สิ่งใดจ ำเป็น สิ่งใดไม่จ ำเป็น  และสิง่ต่ำง  
ทีเ่รำตัดสินใจท ำลงไปน้ันเพือ่อะไร สมเหตุสมผลหรือไม่ 

ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร



ภูมิคุ้มกนัในตวัทีด่ ี 
หมายถึง  การเตรียมตัว ให้พร้อมรับผลกระทบและการ  
เปลีย่นแปลง ด้านต่างๆทีจ่ะเกดิขึน้โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ 
ของสถานการณ์ต่างๆ ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคตทั้งใกล้และไกล

ท าอะไรอย่าประมาท ต้องเตรียมตัวพร้อมรับสถานการณ์และ  
ผลกระทบทั้งในปัจจุบนัและอนาคตทั้งระยะส้ันและระยะยาว

ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร



เงือ่นไขส ำคัญเพือ่ใหเ้กดิควำมพอเพยีง

1. เง่ือนไขคุณธรรม
ทีจ่ะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มคีวามตระหนักในคุณธรรม

มคีวามซ่ือสัตย์ สุจริต มคีวามอดทน มคีวามเพยีร ใช้สตปัิญญาใน
การด าเนินชีวติ ไม่โลภ ไม่ตระหน่ี และรู้จกัแบ่งปันให้ผู้อ่ืน

2. เง่ือนไขความรู้
ประกอบด้วย ความรอบรู้ เกีย่วกบัวชิาการต่างๆทีเ่กีย่วข้องอย่างรอบ
ด้าน ความรอบคอบทีจ่ะน าความรู้เหล่าน้ันมาพจิารณาให้เช่ือมโยงกนั

เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมดัระวงั ในขั้นปฏิบัติ

ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร



ควำมพอเพยีงระดับบุคคลและครอบครัว

มุ่งใหบุ้คคลและครอบครัวอยู่รวมกันอย่ำงมี
ควำมสุข  พึง่พำตนเอง  ไม่เบยีดเบยีนตนเองและ

ผู้อืน่  พฒันำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง  ประกอบ
สัมมำชีพ  ลด - ละ เลิกอบำยมุข  รู้จกัออมเงนิ  

รักษำสุขภำพ  แบง่ปัน  รักษำวัฒนธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ของแพงได้หรือไม่

ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร



การส ารวจตนเอง
• เพ่ือให้เห็นภาพรวมทั้งทัศนคติและสถานะทางการเงินของตนเองได้

อย่างชัดเจน 

• เคร่ืองมือที่ใช้  คือ “แบบทดสอบสุขภาพทางการเงนิ” เป็นการ
วัดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน

ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร



รู้จกัตนเอง,,,ด้วยแบบทดสอบสุขภำพทำงกำรเงนิ

ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร



ผลกำรทดสอบ

0-6 คะแนน : สุขภาพทางการเงินอ่อนแอ
มีสัญญาณถึงความอ่อนแอในสุขภาพทางการเงินแขง็แรงของคุณ อาจเป็น

เพราะคุณมีมุมมอง ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้จ่ายที่มุ่งเน้นความสะดวก
สบายในปัจจุบัน แต่หากคุณจะใช้จ่ายอะไร ลองพจิารณาถึงความจ าเป็นพร้อม
ทั้งหาทางเพิม่รายได้ให้มากขึน้ เพยีงเท่านี.้..  สุขภาพทางการเงินของคุณกจ็ะ
แขง็แรง เป้าหมายชีวิตและเป้าหมายทางการเงินกจ็ะเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้

ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร



ผลกำรทดสอบ

7-15 คะแนน : สุขภาพทางการเงินปานกลาง
จริงๆ แล้วสุขภาพทางการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป แต่เพ่ือ
ความไม่ประมาท การเพิม่ความระมัดระวังด้านการใช้จ่ายที่เกนิความจ าเป็น
จะช่วยเพิม่พูนเงินออมหรือเงินลงทุน ส่งผลให้สุขภาพทางการเงินของคุณมี
ความแขง็แรงมากขึน้ เป็นการสร้างความมั่งคั่ง มั่นคงให้กบัตนเอง และ
บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้

ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร



ผลกำรทดสอบ

16 คะแนนขึน้ไป : สุขภาพทางการเงินดมีาก
ขอแสดงความยนิดี,,, ที่คุณมีสุขภาพทางการเงินแขง็แรงดีมาก อาจเป็น

เพราะคุณมีมุมมอง ทัศนคติ และพฤติกรรมเกีย่วกบัการหารายได้และการใช้
จ่ายที่ดี อกีทั้งยงัมีวินัยในการออมสูง จึงท าให้คุณมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ตั้งใจไว้  แต่เพ่ือความไม่ประมาท คุณควรรักษาส่ิงดีๆ เหล่านีไ้ว้ พร้อม
ทั้งเพิม่พูนความมัง่คัง่ให้ตนเองด้วยการออมและลงทุนอย่างต่อเน่ือง สุขภาพ
ทางการเงินของคุณจะแขง็แรงอย่างนีต้ลอดไป

ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร



การก าหนดเป้าหมายทางการเงิน

• แยกระหวา่ง “ ส่ิงที่อยากได้ ” กบั “ ส่ิงที่จ าเป็นต้องมี ”

• น าส่ิง ที่จ าเป็นต้องมี มาก าหนดเป็นเป้าหมายก่อน

• เป้าหมายท่ีดีตอ้ง ชดัเจน  วดัผลได ้ ท าส าเร็จ  สามารถบรรลผุลได ้ 
มีก าหนดเวลา

• เรียงล าดบัความส าคญัของเป้าหมาย

ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร



เป้ำหมำยทำงกำรเงนิทีด่.ี..ตำมหลัก  SMART

S Specific

ชัดเจน

ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

Time bound T
มีก าหนดเวลา

M Measurable

วดัผลได้

A Accountable

ท าส าเร็จได้จริง

Realistic R
สามารถบรรลุผลได้



เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ

ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

ไม่เกิน 1 ปี

เพ ือ่ตอบสนอง

ความสะดวกสบาย

ในอนาคตอนัใกล้

1-5 ปี

เพ ือ่ให้ตนเองและ

ครอบครวัมชีวีติ

ความเป็นอยู่สุขสบาย

มากกว่า5 ปีข้ึนไป

เพ ือ่ให้ตนเองและ

ครอบครวัมคีวามม ัง่

ค ัง่และม ัน่คงในอนาคต



l
l

ตวัอยำ่งเป้ำหมำยทำงกำรเงนิ

ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

ฉันจะเกบ็เงนิใหไ้ดภ้ำยในปีนี้

ฉันจะเกบ็เงนิใหไ้ด ้40,000 บำท ภำยในปีนี้
เพือ่ปรับปรุงหอ้งครัว

ฉันจะเกบ็เงนิใหไ้ด ้200,000 บำท ภำยใน 24 เดอืน
เพือ่ดำวนค์อนโด



จำกเป้ำหมำย ,,, กลำยเป็นแผน
เม่ือก าหนดเป้าหมายทางการเงินที่แน่นอนแล้ว กต้็องท าให้เป็นแผนทาง
การเงินอย่างชัดเจน  เช่น

ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

ที่ เป้าหมาย วธีิการ

1 ฉนัจะเกบ็เงินใหไ้ด ้40,000 บาท 
ภายในปีน้ีเพ่ือปรับปรุงหอ้งครัว

ฉนัจะลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือเส้ือผา้และ
ท่องเท่ียวลงเดือนละ 4,000 บาท เดือน

2 ฉันจะเกบ็เงนิใหไ้ด ้200,000
บำท ภำยใน 24 เดอืน เพือ่
ดำวนค์อนโด

ฉนัจะหกับญัชีเงินเดือนทุกคร้ังท่ี
เงินเดือนออก 6,300 บาท + หารายได้
พิเศษ เดือนละ2,000 บาท



จำกเป้ำหมำย ,,, กลำยเป็นแผน
เม่ือก าหนดเป้าหมายทางการเงินที่แน่นอนแล้ว กต้็องท าให้เป็นแผนทาง
การเงินอย่างชัดเจน  เช่น

ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

ที่ เป้าหมาย วธีิการ

3 ฉันจะเกบ็เงนิ10 % ของ
เงนิเดอืนทุกเดอืนเป็นเวลำ 1 
ปี เพือ่ซือ้เคร่ืองเสยีงชุดใหม่

ฉนัจะโอนเงิน 10 % ของเงนิเดอืนไป
ยังอกีบัญชทีนัททีีเ่งนิเดอืนออก



ข้อดขีองกำรมแีผนทำงกำรเงนิทีชั่ดเจน

ท าให้คุณรู้ว่า...

ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

ต้องท าอะไร ต้องปรับเปลีย่น
พฤตกิรรมด้านใด

ต้องปรับแผน
การใช้จ่ายอย่างไร

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทีต้่องการ



เร่ิมตน้การวางแผนการเงิน

• ส ารวจตวัเอง
• ก าหนดเป้าหมาย
• จดัท าแผนการเงิน
• ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว้
• ทบทวนและปรับปรุงแผนอยา่งสม ่าเสมอ

• บรรลุเป้าหมายเขา้สู่เสน้ชยั

ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

เทคนิคการบริหารจัดการเงินส่วนตัว

พงึคิดเสมอว่าไม่มีเงินอะไรที่ได้มาง่ายๆ ต้องหามาด้วยน ้าพกัน ้าแรง 
ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนที่ได้มาจากการท างาน รายได้พเิศษจากงานเสริม
เงินโบนัส  น ามาสรุปเป็นรายได้ในทุกๆเดือน

สร้างรายได้...รวบรวมรายรับ
1



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

ตุ่มชีวิต ผ่อนรถ
หวย



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

ตวัอยา่งรายจ่ายเลก็นอ้ย
ท่ีเปล่ียนเป็นเงินออม

มูลค่าเงิน/ปี
1 ปี 5 ปี 10 ปี

90,00018,000 180,000บุหร่ีวันละ 1 ซอง รำคำ 50 บำท

72,00014,400 144,000กำแฟวันละ 1 แก้ว รำคำ 40 บำท

60,00012,000 120,000เหล้ำสัปดำหล์ะ 1 ขวด  250 บำท



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

2 รู้เก็บออม



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

ท าไมต้องออมเงิน

ออมไว้ไม่ขัดสน

• เพ่ือใช้ยามเจบ็ป่วยฉุกเฉิน
• เพ่ือการศึกษา เพ่ือท าธุรกจิ และใช้ซ้ือของทีต้่องการ
• เพ่ือสร้างหลกัประกนัให้กบัชีวติในระหว่างทีท่ างานอยู่
• เพ่ือสร้างอนาคตทีม่ัน่คงทางด้านการเงนิให้กบัครอบครัว
• เพ่ือให้มเีงนิใช้ในวยัเกษียณ ไม่เป็นภาระลูกหลาน
• เหลือเป็นมรดกให้ลูกหลานและสังคม



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

ระยะเวลาและผลตอบแทนมีผลต่อจ านวนเงินออม/ลงทุนอยา่งไร
เพ่ือมีเงิน 1 ลา้นบาท เม่ืออาย ุ60 ปี 

เป้าหมาย : 1 ลา้นบาท  เม่ืออาย ุ60 ปี
อตัราผลตอบแทนจากเงินออม/ลงทุน 8% 6% 4% 2%

อายเุม่ือเร่ิมออม/ลงทุน ระยะเวลาออม/ลงทุน เงินออม/ลงทุนต่อเดือน
20 40 286 502 846 1,362
25 35 436 702 1,094 1,646
30 30 608 996 1,441 2,030
35 25 1,052 1,443 1,945 2,572
40 20 1,698 2,164 2,726 3,392
45 15 2,890 3,439 4,064 4,768
50 10 5,466 6,102 6,791 7,536
55 5 13,610 14,333 15,083 15,861

ออมก่อนรวยกว่า



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

การออมเงินเพือ่รับวัยเกษียณ



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

เทคนิคการบริหารจัดการเงินส่วนตัว

แบ่งค่าใช้จ่ายในชีวติประจ าวนัออกเป็น
หมวดหมู่ เพ่ือความชัดเจนและเป็นระเบียบ 

จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
3



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

เทคนิคการบริหารจัดการเงินส่วนตัว

ตอบค าถามง่ายๆ เหล่านี ้
ก่อนการตัดสินใจซ้ือของทุกคร้ัง

1. จ าเป็นหรือไม่...ไม่มีได้ไหม
2. ปัจจุบันใช้อะไรอยู่
3. มีอะไรจ าเป็นกว่านีห้รือไม่
4. มีเงินซ้ือโดยไม่ต้องเป็นหนีห้รือไม่
5. ใช้เป็นประจ าหรือไม่...คุ้มค่าแค่ไหน    

ต้ังกฎกติกา
4



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

ส่ิงท่ีควรจะท าก่อนมีหน้ีเกินตวั  คอื

1,หยดุก่อหน้ีใหม่

2.ปรับพฤตกิรรมการใช้จ่าย

3.ใช้เงนิสดแทนบัตรเครดติ

4.ตดัใจขายทรัพย์สินบางอย่างออกไป

5.เร่งช าระหนีท้ีม่อียู่ให้หมดเร็วทีสุ่ด



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

1,เร่งจ่ายหน้ีดอกเบีย้สงูๆให้หมดก่อน

2.เร่งจ่ายหนีท้ีเ่หลือยอดหนีค้้างช าระน้อยสุดให้หมดก่อน

วธีิเร่งช าระหนี ้มสีองแนวทาง  คือ



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

1,มีประโยชน์ 2.มคีวามสามารถในการผ่อนช าระ

เป็นหนี.้..ดไีหม

หนีบ้ัตรเครดติและสนิเชือ่ส่วนบุคคล

เพดานหนีท้ี่เหมาะสม
ไม่เกนิ 10-20 % ของรำยได้

หนีซ้ือ้บ้ำน ไม่เกนิ 30-50 % ของรำยได้

หนีซ้ือ้รถยนต์ ไม่เกนิ 20 % ของรำยได้

รวมยอดผ่อนช ำระหนีทุ้กประเภท ไม่เกนิ 50 % ของรำยได้



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

3.คุ้มค่าท่ีจะกู้

ค ำถำม
ค าถามที่หยุดคิดก่อนเป็นหนี้

ก. ข.

ถา้ตอบ ก ทุกขอ้การก่อหน้ีคร้ังน้ีมีเหตุผลเพียงพอและไม่น่าจะมีปัญหาในอนาคต



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

เทคนิคการบริหารจัดการเงินส่วนตัว

บัญชีรายรับ – รายจ่าย เป็นส่ิงส าคัญท่ีต้องท าเป็นประจ า 
เพ่ือให้ทราบว่าเราจ่ายเงินไปกับส่ิงใด  จ าเป็น หรือฟุ่มเฟือย
แค่ไหน และช่วยให้เราค้นพบพฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีแท้จริง
ของตนเอง และพฒันาไปสู่การเกิดความคิดในการ ลด ละ เลิก
พฤติกรรมส้ินเปลืองต่างๆ สามารถวางแผนการเงินอย่างเป็น
ระบบ รวมท้ังรู้จักจัดสรรเงินออมให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้  การจดบัญชีรายรับ – รายจ่าย ต้องจดทุกรายรับ –
รายจ่าย ของเรา ทุกวนั

ท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

• เพราะการท าบญัชีเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตประจ าวัน และการประกอบ
อาชีพให้พอเพยีงในการด ารงชีวิต

ในชีวิตประจ าวัน

- รู้รายรับ  รู้รายจ่าย  รู้หนี้ สิน

- รู้จักการวางแผนการใช้เงิน

ในการประกอบอาชีพ

- รู้ต้นทนุ  ก าไรหรือขาดทนุ

- รู้จักการวางแผนในการประกอบอาชีพ

ท าไมต้องท าบัญชี



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

5 เหตผุล... ควรท าบันทึกรายรับรายจ่าย

1. ถ้าคุณต้องการเป็นเศรษฐี   เพราะ  “เงิน” เป็นปัจจัยส าคัญ

ในการเป็นเศรษฐี และ “บันทึกรายรับ - รายจ่าย” ก็เป็นเคร่ืองมือ

ท่ีจะช่วยให้คุณจัดการกับเร่ืองเงินๆ  ทองๆ  ได้อย่างจริงจัง

2. ถ้าคุณต้องการรู้จักตัวเองมากข้ึน เพราะ “บันทึกรายรับ -

รายจ่าย” คือแหล่งข้อมลูท่ีดีท่ีจะบอกเล่าถึงกิจกรรมท่ีคุณท า 

พฤติกรรมท่ีคุณเป็นและการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงคุณ

อาจจะอ้ึงเมื่อได้รู้นิสัยทางการเงินของตัวคุณเอง



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

5 เหตผุล... ควรท าบันทึกรายรับรายจ่าย
3. ถ้าคุณต้องการตัวช่วยในการสร้างนิสัยทางการเงินท่ีดี 

เพราะ “บันทึกรายรับ – รายจ่าย”  เป็นเคร่ืองมือง่ายๆ ท่ีจะช่วยให้

คุณก าหนดเป้าหมายในชีวิตได้ชัดเจนข้ึน และช่วยสร้างวินัยทาง

การเงินท่ีดีให้คุณได้

4. ถ้าคุณไม่รู้วิธีจัดการเงิน เพราะ “ บันทึกรายรับ -

รายจ่าย ”  จะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนเก่ียวกับการใช้จ่าย และ

ความสามารถในการหาเงิน ซ่ึงจะช่วยให้คุณจัดการเงินได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

5. ถ้าคุณต้องการมีความสขุทกุวัน เพราะ “ กิจกรรม

ต่างๆ ” ในชีวิตเราล้วนเก่ียวข้องกับเงินแทบท้ังน้ัน “ บันทึก

รายรับ - รายจ่าย” จะช่วยให้รู้ท่ีมาและท่ีไปของเงินจากกิจกรรม

ท่ีท าในแต่ละวัน ซ่ึงคุณจะสามารถจัดการกับเร่ืองเงินๆ ทองๆ 

ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และความสขุจากอิสรภาพทาง

การเงินท่ีเกิดข้ึน

5 เหตุผล... ควรท าบันทึกรายรับรายจ่าย



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

เงินออม

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน

พุธ 1 เงินเดือน 17,360 หักค่าบ้าน 4,100

(อยู่เวร) ยาให้ 300 หักค่าสหกรณ์ 2,700 2,700

เงินจากเดือนมกราคม 2,700 ฌาปนกิจ 105 105

สภากาชาด 300

บางล าพู 1,900 1,900

พอเพียง 500 500

ค่าหวย 200

เช่าหนัง 70

ฝากให้เตอร์ 1,000 1,000

รวม 20,360 รวม 10,875 6,205

รายรับ รายจ่าย
วัน/วันท่ี

เดือน/ปี กุมภาพันธ์ 2554

บัญชีรายรับ – รายจ่าย ของ นายรัฐภักต์  คีรีรัตน์



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

เงินออม

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน

อังคาร 8 OT 445 ค่ามอเตอร์ไซต์ 10

(อยู่เวร) ค่ารถเมล์ 20

ค่าห้องน  า 3

ค่าสองแถว 9

ค่ารถตู้ 25

ค่าหนังสือซ็อคเกอร์ 18

รวม 445 รวม 85

รายรับ รายจ่าย
วัน/วันท่ี

บัญชีรายรับ – รายจ่าย ของ นายรัฐภักต์  คีรีรัตน์

เดือน/ปี กุมภาพันธ์ 2554



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร

เดือน/ปี กุมภาพันธ์ 2554

บัญชีรายรับ – รายจ่าย ของ นายรัฐภักต์  คีรีรัตน์

1 เงินเดือน+ยาให้+เงินยกมา 20,360 10,875 6,205

2 3,963

3 155

4 กองกลาง+กองทุนฯ 2,427 2,707

5 53

6 78

7 37

8 OT 445 85

9 216

10 552

11 335

12 12

13 185



เงินออม

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน

14 443

15 เงินค่าเทอม 5,000 5,225

16 228

17 114

18 กองกลาง 500 805.75

19 7

20 0

21 413

22 115

23 216

24 633

25 176

รายรับ รายจ่าย
วัน/วันท่ี

สรุปค่าใช้จ่ายประจ าเดือน..ต่อ
บัญชีรายรับ – รายจ่าย ของ นายรัฐภักต์  คีรีรัตน์

เดือน/ปี กุมภาพันธ์ 2554



เงินออม
รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน

2 6 0

2 7 3 7 0

2 8 5 7 4

รวม 2 8 ,7 2 2 รวม 2 8 ,5 7 2 .7 5 6 ,2 0 5

สรุปคา่ใชจ้า่ย = 2 8 ,7 2 2  - 2 8 ,5 7 2 .7 5  =  - 1 4 9 .2 5

เงนิออม =

รายรับ รายจ่าย
วัน/วันท่ี

ใชน้อ้ยกวา่รายรับ

     

สรุปค่าใช้จ่ายประจ าเดือน..ต่อ

บัญชีรายรับ – รายจ่าย ของ นายรัฐภักต์  คีรีรัตน์

เดือน/ปี กุมภาพันธ์ 2554



เงินออม

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน

ค่ามอเตอร์ไซต์ 373 ค่าอาหารเช้า 222

ค่าสองแถว 180 ค่าอาหารกลางวัน 600

ค่ารถตู้ 485 ค่าอาหารเย็น 55

ค่ารถเมล์ 201 ค่าอาหารวันหยุด 425

ค่า taxi 261 ค่าน  า+น  าป่ัน+น  าผลไม้ 155

ค่าทางด่วน 45 ค่าผลไม้ 110

ค่ารถไฟฟ้า 40 ค่าขนม 325

รวม 1,585 รวม 1,892

ค่ายาเตอร์ 297 ค่าของขวัญเป้ิล+หมู 439

ค่ายาตัวเอง 60

รวม 357 รวม 439

ค่ายา ภาษีสังคม

รายรับ รายจ่าย
วัน/วันท่ี

ประมาณการค่าใช้จ่ายประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ค่าเดินทาง ค่าอาหาร

บัญชีรายรับ – รายจ่าย ของ นายรัฐภักต์  คีรีรัตน์

เดือน/ปี กุมภาพันธ์ 2554



เงินออม
รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน

บรจิาค 3 7 3 กางเกงท างาน 2 2 2

ท าบญุ 1 8 0 รองเทา้กฬีา 6 0 0

กองทนุฯ 4 8 5 เสือ้ท างาน 5 5

รวม 1 ,0 3 8 ถุงเทา้ 4 2 5

เสือ้กลา้ม 1 5 5

รวม 1 ,5 6 7

5  ครัง้ 1 5

รวม 1 5

คา่หอ้งน า้

รายรับ รายจ่าย
วัน/วันท่ี

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยประจ าเดอืนกมุภาพนัธ ์2554

เงนิท าบญุ คา่เสือ้ผา้

ประมาณการค่าใช้จ่ายประจ าเดือน..ต่อ

บัญชีรายรับ – รายจ่าย ของ นายรัฐภักต์  คีรีรัตน์

เดือน/ปี กุมภาพันธ์ 2554



วันท่ี DVD เช่าหนัง ซ็อคเกอร์ ลอตเตอร่ี หวย รวม

1 70 200 270

4 18 18

5 18 18

6 18 18

7 18 18

8 18 18

9 70 18 88

10 18 18

11 200 18 218

13 18 18

14 200 70 18 288

15 95 95

บัญชีรายรับ – รายจ่าย ของ นายรัฐภักต์  คีรีรัตน์

เดือน/ปี กุมภาพันธ์ 2554



วันท่ี DVD เชา่หนังซ็อคเกอรล์อตเตอรี่ หวย รวม

17 1 8 1 8

1 8 1 8 1 8

2 1 1 8 1 8

2 4 4 0 1 5 0 1 9 0

2 5 1 8 8 5 1 0 3

2 7 7 0 1 8 8 8

2 8 3 1 5 3 1 5

รวม 7 5 5 2 8 0 2 7 0 1 8 0 3 5 0 1 ,8 3 5

1 ,8 3 5รวมคา่ใชจ้า่ยฟุ่ มเฟือย

ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย..ต่อ

บัญชีรายรับ – รายจ่าย ของ นายรัฐภักต์  คีรีรัตน์

เดือน/ปี กุมภาพันธ์ 2554



ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  กรงุเทพมหานคร



ภาพถ่ายกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ตามภารกิจของส านักพฒันาสงัคม 

คร ัง้ที ่4 ดา้นการสง่เสรมิอาชพี หวัขอ้ "โรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร โอกาสทางอาชพีใหก้บัประชาชน"   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปองค์ความรู้ 
โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ 

คร้ังที่ 4 เม่ือวันอังคารท่ี 16 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม 

หัวข้อ “โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร โอกาสทางอาชีพให้กับประชาชน” 

 

1. ความเป็นมาของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
เดิมโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ใช้ช่ือเดิมว่า สถานฝึกอาชีพ เช่น “สถานฝึกอาชีพช่างยนต์” 

ต้ังขึ้นตามคำส่ังของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพ ท่ี 3/2504 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2504  

ปัจจุบัน คือ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เป็นแห่งแรก 

 พ.ศ. 2510 เปล่ียนช่ือเป็น “สำนักฝึกอาชีพช่างยนต์” สังกัดสำนักการศึกษา 

 พ.ศ. 2516 เปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนฝึกอาชีพช่างยนต์” สังกัดสำนักการศึกษา 

 พ.ศ. 2531 เปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร” สังกัดสำนักการศึกษา 

 พ.ศ. 2535 ย้ายสังกัดหน่วยงานจากสำนักการศึกษา มาสังกัด “สำนักพัฒนาชุมชน”  

 พ.ศ. 2548 เปล่ียนช่ือสังกัดหน่วยงานจากสำนักพัฒนาชุมชน เป็น “สำนักพัฒนาสังคม  

2. ปัจจุบันมีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 แห่ง โดยมีท่ีต้ังกระจายอยู่ทุกพื้นที่ ดังนี้ 
 1. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)   ต้ังอยู่ท่ีเขตดินแดง 
 2. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)  ต้ังอยู่ท่ีเขตบางรัก 
 3. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)   ต้ังอยู่ท่ีเขตดินแดง 
 4. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่)   ต้ังอยู่ท่ีเขตปทุมวัน 
 5. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)  ต้ังอยู่ท่ีเขตทุ่งครุ 
 6. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)  ต้ังอยู่ท่ีเขตลาดพร้าว 
 7. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักด์ิฯ)  ต้ังอยู่ท่ีเขตหนองแขม 
 8. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)  ต้ังอยู่ท่ีเขตคลองเตย 
 9. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)   ต้ังอยู่ท่ีเขตหนองจอก 
 10. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ)  ต้ังอยู่ท่ีเขตตล่ิงชัน 

3. ภารกิจและหน้าที่ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มติ ก.ก. คร้ังที่ 8/2561 เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2561) 
1. ฝึกอบรมวิชาชีพโดยดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการดำเนินงานสถานศึกษา

อาชีพกรุงเทพมหานคร และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
3. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน 



-2 - 

 

4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระกับชุมชน 
5. การออกประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร 
6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการออกหน่วยบริการเคล่ือนท่ีในชุมชน 
7. สนับสนุนการดำเนินการโรงเรียนหลักสูตรฝึกอาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

4. หลักสูตรที่เปิดสอน 
  ปัจจุบันโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ท้ัง 10 แห่ง เปิดสอนหลักสูตรระยะส้ันฐานสมรรถนะ 
พุทธศักราช 2560 ซึ่งมี  5 ประเภท ได้แก่ 
  1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์                
และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
  2. ประเภทวิชาคหกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาศิลปะประดิษฐ์ สาขาวิชาเสริมสวย สาขาวิชาตัดผมสุภาพบุรุษ                            
และสาขาวิชาตัดแต่งขนสุนัข 
  3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
  4. ประเภทวิชาศิลปกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปะการดนตรี                   
และสาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครื่องประดับ 
  5. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หลักสูตรการผลิตส่ือภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล หลักสูตรการพิมพ์ภาพฯ) 

  นอกจากนี้ ใช้หลักสูตรระยะส้ันพุทธศักราช 2556 ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ได้แก่        
วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ วิชานวดฝ่าเท้า ซึ่งควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย หลักสูตรนวดไทย                     
เพื่อสุขภาพ  หลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพ   

 

 

 

 
 
การเปิดเรียน 3 ภาคเรียนต่อปีการศึกษา จบแล้วได้ใบประกาศนียบัตร  
คุณสมบัติผู้สมัครเรียน 

1. อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี 
2. สัญชาติไทย 
3. อ่านออก เขียนได้ 
4. มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง 

หลักสูตรที่แนะนำ :  
ประเภทคหกรรม  
 สาขาอาหารและโภชนาการ   หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ 120 ชม.  
ประเภทอุตสาหกรรม 
 สาขาไฟฟ้ากำลัง       หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องกาแฟ 120 ช่ัวโมง 
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5. ไม่เป็นโรคติดต่อท่ีสังคมรังเกียจ 
อัตราค่าสมัครเรียน 

- กลุ่มวิชาท่ัวไป 105 บาท 

- กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 305 บาท 

5. กิจกรรมของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
 5.1 กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน 

- ออกหน่วยบริการ 

- ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

- การร่วมกับสถานประกอบการ 
 
 5.2 กิจกรรมตามนโยบาย 

- นครภัณฑ์ 

- ปักช่ือบนกระเป๋าผ้า 

- หน้ากากอนามัยชนิดผ้า 

- ลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 โดยพ่นละอองน้ำ , บริการตรวจวัดควันดำ 

6. ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
1. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง 1 )  : 0-2246-1592 
2. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)     : 0-2236-6929, 0-2235-4362 
3. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) : 0-2246-5769, 0-2245-1401 
4. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่)    : 0-2251-7950, 0-2250-0418 
5. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)   : 0-2246-3653, 0-2426-4024,0-2426-3714 
6. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)   : 0-2538-6307, 0-2514-1840 
7. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ )  : 0-2487-5475, 0-2429-3573  
8. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)   : 0-2240-0009, 0-2350-1344 
9. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)   : 0-2543-2903 
10.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ)  : 0-2410-1012 

Website : สมัครเรียนออนไลน์  www.bmatraining.ac.th 

Website : 
1.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง 1)    : www.dindang1.net 
2.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)     : www.vtsbangrak.ac.th 
3. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)   : www.dindang2.ac.th 
4. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่)   : https://bonkaischool.simdif.com 

http://www.bmatraining.ac.th/
http://www.dindang1.net/
http://www.vtsbangrak.ac.th/
https://www.dindang2.ac.th/
https://bonkaischool.simdif.com/
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5. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)      : https://ww1.abvts.com 
6. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)    : https://mounbumrungsil.com 
7. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)  : Luangpor.net 
8. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)    : www.khlongtoei.net 
9. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)    : http://nongchok.ac.th 
10. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ)  : https://www6.kanjanasinghas.com 

ฝึกอาชีพผ่านสื่อออนไลน์ ด้วย Facebook Live :  Fan page “ฝึกอาชีพสำนักพัฒนาสังคม”  

********************************** 
บรรยายโดย 

1. นายภูชกร  ทองทา   ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)  
สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม 

2. นางดุจชญา  มนเพ่งพินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)  
สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม 

สามารถรับข้อมูลเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับด้านพัฒนาสังคมเพิ่มเติมได้
ท่ีhttp://www.bangkok.go.th/social/index     

https://ww1.abvts.com/
https://mounbumrungsil.com/
http://www.laungpor.net/
http://www.khlongtoei.net/
http://nongchok.ac.th/
https://www6.kanjanasinghas.com/




โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

สังกัด
ส่วนการฝึกอาชีพ  ส านักงานการส่งเสริมอาชีพ 

ส านักพฒันาสังคม  กรุงเทพมหานคร



ความเป็นมาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
เดิมโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ใช้ชื่อเดิมว่า สถานฝึกอาชีพ เช่น “สถานฝึกอาชีพ

ช่างยนต์” ต้ังขึ้นตามค าสั่งของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพ ท่ี 3/2504 ลงวันท่ี 17
กุมภาพันธ์ 2504 ปัจจุบัน คือโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เป็นแห่งแรก

พ.ศ. 2510 เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักฝึกอาชีพช่างยนต”์ สังกัดส านักการศึกษา
พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกอาชีพช่างยนต์” สังกัดส านักการศึกษา
พ.ศ. 2531 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเพทมหานคร” สังกัดส านักการศึกษา
พ.ศ. 2535 ย้ายสังกัดหน่วยงานจากส านักการศึกษา มาสังกัด “ส านักพัฒนาชุมชน” 

ทุกโรงเรียน
พ.ศ. 2548 เปลี่ยนชื่อสังกัดหน่วยงานจากส านักพัฒนาชุมชน เป็น “ส านักพัฒนาสังคม” 



โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 10 แห่ง
1. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) พ.ศ. 2504
2. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) พ.ศ. 2508
3. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) พ.ศ. 2510
4. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) พ.ศ. 2513
5. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) พ.ศ. 2519
6. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบ ารุงศิลป์) พ.ศ. 2526
7. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ) พ.ศ. 2532
8. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) พ.ศ. 2533
9. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) พ.ศ. 2536
10. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสนฯ์) พ.ศ. 2536
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ภารกจิและหนา้ทีข่องโรงเรยีนฝึกอาชพีกรงุเทพมหานคร
(มต ิก.ก. คร ัง้ท ี่ 8/2561 เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 2561)

1. ฝึกอบรมวิชาชีพโดยด าเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการ
ด าเนินงานสถานศึกษาอาชีพกรุงเพทมหานคร และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. เนินการจัดการเรียนการสอน
3. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระกับชุมชน
5. การออกประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร
6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการออกหน่วยบริการเคลื่อนทีใ่นชุมชน
7. สนับสนุนการด าเนินการโรงเรียนหลักสตูรฝึกอาชีพนักเรียนระดบัมัธยมศึกษา
ของกรุงเทพมหานคร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย



ครแูละบคุลากรทางกรศกึษา

ของโรงเรยีนฝึกอาชพีกรงุเทพมหานคร ท ัง้ 10 แหง่

บุคลากรทางการศึกษา จ านวน

ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 169 คน

วิทยากรปฏิบติังานสอน 127 คน

รวม 296 คน



หลักสูตรที่เปิดสอน
ปัจจุบันโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 แห่ง เปิดสอน

หลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ พุทธศักราช 2560 ซึ่งมี  5 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2. ประเภทวิชาคหกรรม
3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
4. ประเภทวิชาศิลปกรรม
5. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากนี้ ใช้หลักสูตรระยะสั้นพุทธศักราช 2556

ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ วิชานวดไทยเพ่ือสุขภาพ 
วิชานวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ ซึ่งควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุข



1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 



2. ประเภทวิชาคหกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องนุ่งห่ม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาศิลปะประดิษฐ์ สาขาวิชาเสริมสวย 
สาขาวิชาตัดผมสุภาพบุรุษ และ สาขาวิชาตัดแต่งขนสุนัข



3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ



4. ประเภทวิชาศิลปกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม 
สาขาวิชาศิลปะการดนตรี และสาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครื่องประดับ



(หลักสูตรซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หลักสูตรการผลิตสื่อภาพยนตร์ด้วย
ระบบดิจิทัล หลักสูตรการพิมพ์ภาพฯ)

5. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีสาสนเทศ



นอกจากนี้ ใช้หลักสูตรระยะสั้นพุทธศักราช 2556 ประเภทอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว ได้แก่ วิชานวดไทยเพ่ือสุขภาพ วิชานวดฝ่าเท้า ซึ่งควบคุมโดย
กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย สาขาวิชานวดไทยเพ่ือสุขภาพ   
หลักสูตรนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ  



หลักสูตรที่แนะน า  
ประเภทคหกรรม 

สาขาอาหารและโภชนาการ   หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ 120 ชม. 
ประเภทอุตสาหกรรม

สาขาไฟฟ้าก าลังหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องกาแฟ 120 ชั่วโมง



คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
1. อายุไม่ต่ ากว่า 14 ปี
2. สัญชาติไทย
3. อ่านออก เขียนได้
4. มีถูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง
5. ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ

การเปิดเรียน 
3 ภาคเรียน ต่อปีการศึกษา

อัตราค่าสมัครเรียน
- กลุ่มวิชาทั่วไป 105 บาท
- กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 305 บาท



กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน
- ออกหน่วยบริการ
- ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
- การร่วมกับสถานประกอบการ



ออกหน่วยบริการ





ร่วมกับสถานประกอบการ



กิจกรรมตามนโยบาย
- นครภัณฑ์
- ปักชื่อบนกระเป๋าผ้า
- กากอนามัยชนิดผ้า
- ลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 โดยพ่นระอองน้ า , บริการตรวจวัดควันด า









โด ยวิธีพน่ล ะอองน ้ำ , บริกำรต รวจวัด ควันด้ำ



สถิตินักศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2562

ปีการศึกษา
ผู้สมัครเรียน

(คน)

ส าเร็จ
การศึกษา

(คน)

ผู้ที่น าความรู้ไปใช้
ในการประกอบ
อาชีพหรือสร้าง

รายได้เสริม 
(คน)

คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์

2561 19,389 14,143 9,977 70.54

2562 17,598 14,699 11,453 77.91 

รวม 36,987 28,842 21430

หมายเหตุ : ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2563 จากส่วนการฝึกอาชีพ
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สถิตนิักศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2562
ผูส้มคัรเรียน ส าเร็จการศึกษา ผูท่ี้น าความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพหรือสร้างรายไดเ้สริม 



งบประมาณในการด าเนินการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 แห่ง

ปีงบประมาณ 2562 2563

-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 46,506,400.- 58,800,200.-

-ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

36,986,000.- 34,945,000.-



ผู้ที่น าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม 



ผู้ที่น าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม 



ผู้ที่น าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม 

คุณสมพร  เพง็รันต์
เจา้ของร้านตดัผม The Cocy Cutz

https://www.youtube.com/watch?v=28oSN0nJ_Wg
https://www.youtube.com/watch?v=28oSN0nJ_Wg
https://www.youtube.com/watch?v=28oSN0nJ_Wg


โทรศัพท์/โทรสาร
1.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง 1 ) : 0-2246-1592
2.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) : 0-2236-6929 ,0-2235-4362
3. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2): 0-2246-5769 ,0-2245-1401
4. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) : 0-2251-7950 ,0-2250-0418
5. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) : 0-246-3653 ,0-2426-4024 ,0-2426-3714
6. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบ ารุงศิลป)์ : 0-2538-6307 ,0-2514-1840
7. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักด์ิฯ ) : 0-248-5475 , 0-242-3573 
8. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) : 0-2240-0009 ,0-2350-1344
9. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) : 0-2543-2903
10. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์ฯ) :  0-2410-1012

ข้อมูลการตดิต่อโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร



Website : สมัครเรียนออนไลน์
www.bmatraining.ac.th

ข้อมูลการตดิต่อโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร



Website
1.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง 1) : www.dindang1.net
2.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) : www.vtsbangrak.ac.th
3. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2): www.dindang2.ac.th
4. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) : -
5. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) : -
6. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วนบ ารุงศิลป์) : https://mounbumrungsil.com
7. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ) : -
8. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) : www.khlongtoei.net
9. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) : http://nongchok.ac.th
10. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์ฯ) :  -

ข้อมูลการตดิต่อโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

http://www.dindang1.net/
http://www.vtsbangrak.ac.th/
https://www.dindang2.ac.th/
https://mounbumrungsil.com/
http://www.khlongtoei.net/
http://nongchok.ac.th/


ข้อมูลการตดิต่อโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
Facebook :



ฝึกอาชีพผ่านส่ือออนไลน์ ด้วย Facebook Live
Fan page “ฝึกอาชีพส านักพฒันาสังคม” 



ข้อมูลการตดิต่อโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

YouTube Channel : 
Instagram :

Line Official :



ขอขอบคุณ

จาก

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร



ภาพถ่ายกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ตามภารกิจของส านักพฒันาสงัคม 

คร ัง้ที ่5 ดา้นสารสนเทศ หวัขอ้ "การท างานรว่มกนัแบบออนไลนแ์ละการใชง้านดจิทิลัอยา่งปลอดภยั" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปองค์ความรู้ 
โครงการจัดการความรู้ (KM)ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ 

คร้ังที่ 5 เม่ือวันอังคารท่ี 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม 

หัวข้อ “การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์และการใช้งานดิจิทัลอย่างปลอดภัย” 

 

1. การทำงานแบบออนไลน ์
  การทำงานระยะไกล Remote working แม้ไม่ใช่เทรนด์การทำงานแบบใหม่ท่ีเพิ่งเกิดขึ้น                     
ทว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม เราต่างอยู่ในยุคท่ีรูปแบบการทำงานแบบใหม่กำลังจะลบเลือนแนวทางการทำงาน
แบบเก่าท่ีต้องเข้าออฟฟิศไปหมดแล้ว ด้วยเทคโนโลยีท่ีทำให้ชีวิตการทำงานของทุกคนง่ายข้ึน ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหน              
ก็ทำงานได้ ยิ่งเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ก็ยิ่งเร่งปฏิกิริยาให้หลายหน่วยงาน ปรับเอา
หลักการการทำงานในแบบ Remote Working มาใช้มากขึ้น เพื่อตอบสนองกับมาตรการการป้องกันการแพร่เช้ือ
โควิด-19 อย่างได้ผล 

1.1 ประโยชน์ของพื้นที่การทำงานแบบออนไลน ์

• สามารถทำงานได้ทุกท่ี ทุกเวลา ขอเพียงมีอินเตอร์เน็ต 

• ลดเวลาเดินทางเข้ามาท่ีทำงาน ลดการพบเจอ ลดโอกาสการติดโรคติดต่อ 

• ลดความเครียดจากการเดินทาง และเรื่องซุบซิบในท่ีทำงาน 

• เพิ่มแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ จากบรรยากาศท่ีเปล่ียนไป 

1.2 เคร่ืองมือที่นำมาใช้ในการทำงานแบบออนไลน์ 

• การเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ คือการนำข้อมูลต่าง ๆ เช่น ไฟล์เอกสาร รูปภาพ เพลง ไป
จัดเก็บไว้กับผู้ให้บริการรับฝากข้อมูลแบบออนไลน์ เช่น Google Drive, OneDrive 
หรือ Dropbox เป็นต้น ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลผ่านผู้ให้บริการรับฝากข้อมูลแบบออนไลน์นี้
สามารถสร้างช่องทางการเข้าถึงข้อมูลท่ีจัดเก็บและเผยแพร่ช่องทางนั้นให้กับบุคคลท่ี
ต้องการส่งต่อข้อมูลให้ และยังใช้ในการสำรองข้อมูลไม่ให้สูญหายอีกด้วย ซึ่งการใช้งาน
ในภาพรวมจะคล้ายคลึงกันแต่จะแตกต่างกันท่ีพื้นท่ีท่ีให้บริการในการจัดเก็บข้อมูล เช่น 
Google Drive ให้พื้นท่ีในการเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นท่ี 15 GB OneDrive ให้พื้นท่ีในการ
เก็บข้อมูลเบื้องต้นท่ี 2 GB เป็นต้น อีกท้ังเรายังสามารถเข้าใช้งานข้อมูลเหล่านั้นได้จาก
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ขอเพียงเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 

• การทำงานท่ีไหนก็ได้ ในการทำงานเรามักจะเซฟงานใส่คอมหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย แต่ข้อเสียของมันคือเราไม่สามารถทำท่ีอื่นได้ ต้องมาทำท่ี
ทำงานเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน มี Google Doc, google Sheet Google Slide ซึ่ง
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สามารถใช้แทน Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้ แถมสะดวกกว่าด้วย แค่มี 
อีเมลของ Gmail ก็สามารถใช้ได้ทุกท่ี ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งการใช้งานมีความ
คล้ายกับ Microsoft Office อยู่มากทำให้ไม่จำเป็นต้องปรับตัวมากในการใช้งาน 

 

1.3 โปรแกรมประชุมทางไกล คือ การประชุมหรือการพูดคุยท่ีมีท้ังภาพและเสียงผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ท่ีจะใช้การประชุมทางไกลจะต้องมีกล้องในการรับภาพและไมค์ในการรับเสียง โดยสามารถ                
ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา หรือสมาร์ทโฟน ในปัจจุบันมีโปรแกรมท่ีรองรับการ
ประชุมทางไกลท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น โปรแกรม Zoom, Microsoft Team, Cisco Webexเป็นต้น โดย
ส่วนมากการทำงานพื้นฐานในการประชุมจะทำงานคล้ายกัน แต่ก็มีข้อจำกัดบางอย่างท่ีแตกต่างกัน เช่น  

โปรแกรม Zoom มีการเปิดให้ใช้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่มีการจำกัดเวลาในการประชุม                       
โดยสามารถประชุมได้ครั้งละไม่เกิน 40 นาที หากต้องการประชุมเกินกว่านั้นจะต้องอัพเดตโดยมีค่าใช้จ่าย                   
ตามแพคเกจของระบบ 

โปรแกรม Microsoft Team เป็นโปรแกรมท่ีจำเป็นต้องซื้อลิขสิทธิ์เพื่อใช้งาน มีความเสถียรสูง
และรองรับการทำงานออนไลน์ได้เป็นอย่างดีในทุกฟังก์ชัน และในช่วงโควิด 19 ได้เปิดให้ใช้งานได้ฟรีแต่ต้องมี
อีเมล์ของ Hotmail หรือ Microsoft ถึงจะใช้งานได้  

โปรแกรม Cisco Webexเป็นโปรแกรมท่ีเหมาะสำหรับการประชุมท่ีต้องการความเร่งด่วน
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมได้จากหลายช่องทาง รองรับผู้ร่วมประชุมมากกว่า 100 ราย และไม่จำกัดเวลา
ประชุม เป็นต้น 

2. การใช้งานดิจิทัลอย่างปลอดภัย 
  จากการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานแล้วจะเห็นได้ว่าเราจะต้องเช่ือมโยงข้อมูลกัน                   
ด้วยระบบอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเราอาจจะพบกับภัยคุกคามไม่รู้จบท่ีแฝงตัวอยู่บนโลกออนไลน์                  
คำถามต่อมา คือ เราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราให้ปลอดภัยได้อย่างไรในโลกดิจิทัลใบนี้ ในเบ้ืองต้น                       
เราคงเตรียมตัวในการรักษาข้อมูลของเราให้ปลอดภัยดังนี้ 

2.1 การสำรองข้อมูล(3-2-1 Backup Rule)จำให้ขึ้นใจ ข้อมูลไม่หายชัวร์ 

• แบคอัพข้อมูล 3 ชุดเช่นต้นฉบับบนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆอีก 2ชุดเสมอ 

• ใช้ 2เทคโนโลยีในการสำรองข้อมูลเป็นอย่างน้อยเสมอเพื่อจะได้ไม่เสียหายด้วยสาเหตุเดียวกัน 

• มีการสำรองข้อมูล 1ชุดไปยังท่ีอื่นสถานท่ีอื่นหรือแบบออฟไลน์เสมอ 

2.2 การต้ัง Password ที่ดี 
1.ความยาว 8ตัวอักษรขึ้นไป 

2.มีการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กผสมกับตัวเลขและสัญลักษณ์เช่น # @ ! 

3.หลีกเล่ียงการใช้ข้อมูลส่วนตัวเช่นช่ือนามสกุลวันเดือนปีเกิด 
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4. หลีกเล่ียงการใช้คำในพจนานุกรมหรือ Dictionary 

5.หลีกเล่ียงรหัสผ่านยอดแย่เช่น123456 , password 

6.กำหนดรหัสผ่านอย่างสร้างสรรค์ 

2.3 ยืนยันตัวบุคคล 2FA(TWO FACTOR Authentication) 
เป็นหลักการในการยืนยันตัวบุคคลโดยอาศัยปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน 2รูปแบบข้ึนไป

เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น 
1. Something you know โดยท่ัวไปจะหมายถึง Username และ Password ในการ           

เข้าใช้งานหรือรหัส Pin 
2. Something you just knowเช่นรหัส OTP (One Time Password) 
3. Something you have เช่น Smart Card หรือ Token 
4. Something you are ส่ิงระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆเช่นรอยนิว้มือ, ม่านตาเป็นต้น 

** ข้อแนะนำ : ควรเปิดการใช้งาน 2FA ท่ีบริการต่างๆท่ีใช้งานอยู่เช่น Facebook , Instagram หรือระบบอีเมล์
เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น 

ตัวอย่าง การใช้งานระบบท่ีมีความเส่ียงในการถูกคุกคาม ขอยกตัวอย่างท่ีเรานำ Application มาใช้งาน                          
ท้ังเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว ท่ีเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ 
  การใช้งานระบบ Line กลุ่ม ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า Application Line มีส่วนในชีวิตของเรามาก             
ท้ังการส่ือสาร การรับส่งไฟล์ ส่งรูป เป็นต้น เราไม่ทราบได้เลยว่าการใช้ท่ีไม่ถูกวิธีทำให้เกิดอันตรายของการรั่วไหล
ของข้อมูลเราได้  

ข้อดีของระบบ Line กลุ่ม 
 - สามารถกระจายข้อมูล ข่าวสารกันภายในกลุ่มได้รวดเร็ว 
 - ประหยัดเวลาในการมอบหมายงานของหัวหน้างาน 
 - เข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ข้อเสียของระบบ Line กลุ่ม 
 - ทุกคนในกลุ่มมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน สามารถเพิ่ม ลบ สมาชิกและข้อมูลภายในกลุ่มได้ 
 - คนในกลุ่มสามารถเพิ่มเพื่อนคนท่ีอยู่ในกลุ่มได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องให้คนในกลุ่มเห็นชอบด้วย 
และมีระบบการเชิญเข้ากลุ่มแบบ QR Code ทำให้ใครก็ได้เข้ากลุ่มมาโดยท่ีเราไม่รู้ประวัติได้เลย หากมีผู้ไม่
ประสงค์ดีกับองค์กรเข้ามาอยู่ในกลุ่ม จะทำให้ข้อมูลบางอย่างรั่วไหลออกไป สร้างความเสียหายให้องค์กรได้                   
ในบางกรณี หากมีการทะเลาะกันในกลุ่มทุกคนสามารถยกเลิกกลุ่มได้ ทำให้ข้อมูลท่ีได้พูดคุยกันในกลุ่มจะหายไป
ในทันที  

วิธีแก้ปัญหาแนะนำให้ใช้ระบบ Line Openchat 
 จากการท่ีระบบ Line กลุ่มมีข้อเสีย หากยังคงต้องการใช้งาน Application Line อยู่ ผู้ใช้งาน
สามารถใช้งานระบบ Line Openchatโดยเป็นระบบท่ีมีลักษณะการใช้งานคล้ายกัลป์ Line กลุ่ม มีข้อดีดังนี้ 
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 - การใช้งานส่วนใหญ่เหมือนกับระบบ Line กลุ่ม 
 - สามารถกำหนดผู้ดูแลกลุ่มเพื่อบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ภายในกลุ่มได้ 
 - สามารถคัดกรองผุ้ท่ีจะเข้าร่วมกลุ่มได้ 
 - สมาชิกไม่สามารถเพิ่มเพื่อนกันได้โดยตรง ภายในระบบ LineOpenchat 
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 

สรุปสาระสาคัญ 
1. การฝากร้านใน Facebook, Instagram ถือเป็นสแปมปรับ 200,000บาท 
2. ส่งข้อความโฆษณาโดยไม่รับความยินยอมให้ผู้รับสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ไม่เช่นนั้นถือเป็นสแปมปรับ 
200,000บาท 
3. ส่งอีเมล์ขายของถือเป็นสแปมปรับ 200,000บาท 
4. กดไลค์ได้ไม่ผิดพ.ร.บ.ฯยกเว้นการกดไลค์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเส่ียงเข้าข่ายความผิดมาตรา 112 หรือมี
ความผิดร่วม 
5. นำเข้าข้อมูลปลอมบิดเบือนข้อมูลเท็จข้อมูลท่ีกระทบต่อความมั่นคงส่ือลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
จำคุกไม่เกิน 5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทและการกดแชร์ถือเป็นการเผยแพร่หากตรวจสอบได้ว่าผู้แชร์รู้อยู่แล้ว
ว่าเป็นข้อมูลปลอมบิดเบือนข้อมูลเท็จข้อมูลท่ีกระทบต่อความมั่นคงหรือส่ือลามกอนาจารจะเข้าข่ายความผิด            
ตาม พ.ร.บ.คอมฯจำคุกไม่เกิน 5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
6. พบข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเราแต่ไม่ใช่ส่ิงท่ีเจ้าของคอมพิวเตอร์กระทำเองสามารถ                
แจ้งไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้หากแจ้งแล้วลบข้อมูลออกเจ้าของก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมาย เช่น         
ความเห็นในเว็บไซต์ต่างๆรวมไปถึง Facebookท่ีให้แสดงความคิดเห็นหากพบว่าการแสดงความเห็นผิดกฎหมาย                             
เมื่อแจ้งไปท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อลบได้ทันทีเจ้าของระบบเว็บไซต์จะไม่มีความผิด 
7. สำหรับแอดมินเพจท่ีเปิดให้มีการแสดงความเห็นเมื่อพบข้อความท่ีผิดพ.ร.บ.คอมฯเมื่อลบออกจากพื้นท่ี                             
ท่ีตนดูแลแล้วจะถือเป็นผู้พ้นผิด 
8. การโพสเกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้ายกเว้นเมื่อเป็นการเชิดชูช่ืนชมอย่างให้เกียรติ 
9. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตต้องไม่ทำให้เกิดความเส่ือมเสียเช่ือเสียงหรือถูกดูหมิ่นเกลียดชังญาติสามารถ
ฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย 
10. การโพสต์ด่าว่าผู้อื่นมีกฏหมายอาญาอยู่แล้วไม่มีข้อมูลจริงผู้ถูกกล่าวหาเอาผิดผู้โพสต์ได้และมีโทษจำคุก 
ไม่เกิน 3 ปีปรับไม่เกิน 200,000บาท 
11. ไม่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดไม่ว่าข้อความเพลงรูปภาพหรือวิดีโอ 
12. ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่นเช่นสวัสดีอวยพรไม่ผิดถ้าไม่เอาภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์หารายได้ 
13. นำเข้าข้อมูลภาพตัดต่อของผู้อื่นและทำให้เสียช่ือเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายจำคุก              
ไม่เกิน 3 ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาท 
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********************************** 
บรรยายโดย 

1. นายจิติวัฒน์  จึงสมประสงค์ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
กองนโยบายและแผนงาน สำนักพัฒนาสังคม 

2. นายยศไกร จันทา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
กองนโยบายและแผนงาน สำนักพัฒนาสังคม 

3. นายภาสกร เตชะอนันตานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
กองนโยบายและแผนงาน สำนักพัฒนาสังคม 

 

สามารถรับข้อมูลเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับด้านพัฒนาสังคมเพิ่มเติมได้
ท่ีhttp://www.bangkok.go.th/social/index 



กองนโยบายและแผนงาน
ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

1



2

- การใช้งานพื้นที่ท างานแบบออนไลน์
- การใช้งานโปรแกรมประชมุทางไกล
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พื้นที่การท างานออนไลน์
- ใช้งานเพ่ือจัดเก็บไฟล์ข้อมูลประเภทต่างๆ ท าให้สามารถเข้าถึง

ไฟล์ข้อมูลที่ต้องการได้ตลอดเวลา (ต้องมี Internet) และลดปัญหา
ไฟล์ข้อมูลสูญหาย

- ใช้เพื่อแบ่งปันไฟล์ข้อมูลให้ผู้อื่น
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ผู้ให้บริการพื้นที่ให้บริการออนไลน์

- Google Drive
- OneDrive
- Dropbox
- iCloud
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โปรแกรมประชุมทางไกล
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การใช้งานดิจิทัลอย่างปลอดภัย
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3-2-1 Backup Rule
1. แบคอัพข้อมูล 3 ชุด เช่น ต้นฉบับบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณอ์ื่นๆ อีก 2 ชุดเสมอ
2. ใช้ 2 เทคโนโลยีในการส ารองข้อมูลเป็นอย่างน้อยเสมอ 
เพื่อจะได้ไม่เสียหายด้วยสาเหตุเดียวกัน
3. มีการส ารองข้อมูล 1 ชุดไปยังที่อื่น สถานที่อื่นหรือแบบ
ออฟไลน์เสมอ
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ระบบ Line กลุ่ม
- สามารถกระจายข้อมูล ข่าวสาร กันภายในกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว
- ประหยัดเวลาในการมอบหมายงานของหัวหน้างาน
- เข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
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ข้อควรระวังในการใช้ Line กลุ่ม มีอะไรบ้าง?
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ระบบ Line Openchat
- การใช้งานส่วนใหญ่เหมือนกับระบบ Line กลุ่ม
- สามารถก าหนดผู้ดูแลกลุ่มเพื่อบรหิารจัดการเรื่องต่างๆ ภายในกลุ่มได้
- สามารถคัดกรองผู้ที่จะเข้าร่วมกลุม่ได้
- สมาชิกไม่สามารถ Add Line กันได้โดยตรง
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การตั้ง Password ที่ดี
1. ความยาว 8 ตัวอักษรขึ้นไป
2. มีการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กผสมกับตัวเลขและสัญลักษณ์ เช่น # @ !
3. หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด
4. หลีกเลี่ยงการใช้ค าในพจนานุกรมหรือ Dictionary
5. หลีกเลี่ยงรหัสผ่านยอดแย่ เช่น 123456 , password
6. ก าหนดรหัสผ่านอย่างสร้างสรรค์
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เป็นหลักการในการยืนยันตัวบุคคล โดยอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน 2 รูปแบบขึ้นไป 
เพ่ือเพ่ิมระดับความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น
1. Something you know โดยทั่วไปจะหมายถึง Username และ Password ในการ
เข้าใช้งาน หรือ รหัส Pin
2. Something you just know เช่น รหัส OTP (One Time Password)
3. Something you have เช่น Smart Card หรือ Token
4. Something you are สิ่งระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆ เช่น รอยนิ้วมือ , ม่านตา เป็นต้น

ข้อแนะน า : ควรเปิดการใช้งาน 2FA ที่บริการต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ เช่น Facebook , 
Instagram หรือ ระบบอีเมล์ เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้มากย่ิงขึ้น
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สรุปสาระส าคัญ
1. การฝากร้านใน Facebook, Instagram ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท
2. ส่งข้อความโฆษณา โดยไม่รับความยินยอม ให้ผู้รับสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ ไม่เช่นนั้น
ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท
3. ส่งอีเมล์ ขายของ ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท
4. กดไลค์ ได้ไม่ผิด พ.ร.บ.ฯ ยกเว้นการกดไลค์ เป็นเรื่องเก่ียวกับสถาบัน เส่ียงเข้าข่ายความผิด
มาตรา 112 หรือมีความผิดร่วม
5. น าเข้าข้อมูลปลอม บิดเบือน ข้อมูลเท็จ ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคง สื่อลามกอนาจาร 
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ จ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท และการกดแชร์ถือ
เป็นการเผยแพร่ หากตรวจสอบได้ว่าผู้แชร์รู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลปลอม บิดเบือน ข้อมูลเท็จ 
ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคง หรือสื่อลามกอนาจาร จะเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมฯ 
จ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
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สรุปสาระส าคัญ (ต่อ)
6. พบข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา แต่ไม่ใช่ส่ิงที่เจ้าของคอมพิวเตอร์
กระท าเอง สามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ หากแจ้งแล้วลบข้อมูลออกเจ้าของก็จะ
ไม่มีความผิดตามกฎหมาย เช่น ความเห็นในเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมไปถึง Facebook ที่ให้แสดง
ความคิดเห็น หากพบว่าการแสดงความเห็นผิดกฎหมาย เมื่อแจ้งไปท่ีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อลบได้ทันที เจ้าของระบบเว็บไซต์จะไม่มีความผิด
7. ส าหรับ แอดมินเพจ ที่เปิดให้มีการแสดงความเห็น เมื่อพบข้อความที่ผิด พ.ร.บ.คอมฯ 
เมื่อลบออกจากพื้นที่ที่ตนดูแลแล้ว จะถือเป็นผู้พ้นผิด
8. การโพสเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ต้องปิดบังใบหน้า ยกเว้นเมื่อเป็นการเชิดชู ชื่นชม อย่างให้
เกียรติ
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สรุปสาระส าคัญ (ต่อ)
9. การให้ข้อมูลเก่ียวกับผู้เสียชีวิต ต้องไม่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียเช่ือเสียง หรือถูกดูหมิ่น 
เกลียดชัง ญาติสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย
10. การโพสต์ด่าว่าผู้อื่น มีกฏหมายอาญาอยู่แล้ว ไม่มีข้อมูลจริง ผู้ถูกกล่าวหา เอาผิดผู้โพสต์
ได้ และมีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท
11. ไม่ท าการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใด ไม่ว่าข้อความ เพลง รูปภาพ หรือวิดีโอ
12. ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่น เช่น สวัสดี อวยพร ไม่ผิด ถ้าไม่เอาภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 
หารายได้
13. น าเข้าข้อมูลภาพตัดต่อของผู้อื่นและท าให้เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับ
ความอับอาย จ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท
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ภาคผนวก 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน : กองนโยบายและแผนงาน สำนักพัฒนาสังคม 

มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด :  3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวพรพิมล วิสารกาญจน  

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ : 02 247 9682 ต่อ 3961 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

                                 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงาน 

80 85 90 95 100 

                *กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า ร้อยละ 80 จะมีค่าระดับคะแนนท่ีได้ เท่ากับ 1 
 
ผลการดำเนินงาน : 

ตัวชี้วัดที่ น้ำหนัก (ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

3.1 (ข)     
 

คำช้ีแจงรายละเอียดการดำเนินงาน : 
1. แต่งต้ังคณะทำงาน ตามคำส่ังสำนักพัฒนาสังคม ท่ี 025/2563 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะทำงาน
โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ ประกอบด้วยผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม หัวหน้าส่วนราชการ                
สังกัดสำนักพัฒนาสังคมและข้าราชการของทุกส่วนราชการ 

2. วางแผนและดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม                       
โดยกำหนดให้ถ่ายทอดความรู้ จำนวน 5 เรื่อง ซึ่งได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ ดังนี้  
1) เรื่องสวัสดิการสังคม หัวข้อ การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการ ดำเนินการ                 
เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563  
2) เรื่องการเงินการคลัง หัวข้อ การจัดซื้อจัดจ้าง และเงินยืมใช้ในราชการ ดำเนินการเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2563   
3) เรื่องพัฒนาชุมชน หัวข้อ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน
กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563  
4) เรื่องการฝึกอาชีพ หัวข้อ แนะนำโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2563 
5) เรื่องสารสนเทศ หัวข้อ การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์และการใช้งานดิจิทัลอย่างปลอดภัย ดำเนินการ                                 
เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

3. กำหนดกิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคมเพื่อส่งเสริมการนำความรู้และทักษะท่ีได้จากการเรียนรู้       
ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพท้ังในด้านความสามารถของเจ้าหน้าท่ีและผลสำเร็จของงาน โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่



ความรู้ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการสู่ประชาชน ในวันท่ี 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 6 
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เป็นการนำความรู้จากการทำกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ท้ัง 5 เรื่อง               
มาเผยแพร่สู่ประชาชน โดยข้าราชการท่ีไม่ได้ สังกัดส่วนราชการเจ้าของภารกิจนั้น เรื่องท่ีนำมาเผยแพร่เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของประชาชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านสวัสดิการสังคม เรื่องการสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  
2) ด้านพัฒนาชุมชน เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
3) ด้านการส่งเสริมอาชีพ เรื่องแนะนำโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ท้ัง 10 โรงเรียน          

4. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการ มีดังนี้  
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินการ คะแนนท่ีได้ 

1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผน 
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมบูรณาการการทำงาน
ด้านพัฒนาสังคม 
- มีกิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคม                        
อย่างน้อย  1 กิจกรรม 

อย่างน้อย  
1 กิจกรรม 

1 กิจกรรม ร้อยละ 100 

ผลรวมความสำเร็จของตัวชี้วัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
( 100 + 100) 

                                                      2 

ร้อยละ 100 

5. สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการดำเนินกิจกรรม เผยแพร่ผ่านทาง Social Media ของสำนักพัฒนาสังคม เพื่อทบทวน
การเรียนรู้และเผยแพร่แก่บุคคลท่ัวไปและส่งผลงานเชิงบูรณาการไปยังสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร              
เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป 
 

ปัจจัยสนับสนนุการดำเนินงาน : 
1. การให้ความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกันระหวา่งกองนโยบายและแผนงานและส่วนราชการสังกัดสำนักพัฒนาสังคม    
ท้ัง 4 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักงานการพัฒนาชุมชน และ
สำนักงานเลขานุการสำนักพัฒนาสังคม 
2. การให้ความสำคัญของโครงการของผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม 
รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ต้องปรับเปล่ียนกำหนดการในการทำกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ จากเดิมกำหนด
เสร็จส้ินกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเดือนมิถุนายน 2563 
 



หลักฐานอ้างอิง : 

ตัวชี้วัดที่ 1 - ผลการทดสอบวัดความรู้ Pre - test, Post – test ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
               - ภาพถ่ายกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม 
               - เอกสารสรุปองค์ความรู้ ท้ัง 5 เรื่อง 

ตัวชี้วัดที่ 2 – คลิปการประชาสัมพันธ์ความรู้ท่ีถ่ายทอดโดยข้าราชการท่ีไม่ได้สังกัดส่วนราชการเจ้าของภารกิจนั้น 
               - ภาพถ่ายกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการสู่ประชาชน 
 

 



  

 
ชื่อโครงการ                การจัดการความรู้ (KM) ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ                
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองนโยบายและแผนงาน  สำนักพัฒนาสังคม 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

1.  ประเด็น/ปัญหา  
  สำนักพัฒนาสังคมในฐานะหน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้าน
พัฒนาชุมชนในทุกมิติ ท้ังด้านกายภาพ ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจ ส่งเสริมให้บุคคลมีอาชีพ      
และรายได้ท่ีมั่นคง สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการดำรงชีวิต คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของบุคคล 
ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมของกรุงเทพมหานคร 
  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักพัฒนาสังคม โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพื่อ
ค้นหาแนวทางในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาความรู้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้
สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป พบว่าจุดอ่อนของสำนักพัฒนาสังคมท่ีสำคัญและเห็นสมควรนำมาแก้ไข
เป็นลำดับแรก คือ แนวทางการปฏิบัติงาน ขาดการถ่ายทอดความรู้ การรับรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง               
ส่วนราชการ ขาดการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน บุคลากรจะมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน รู้เฉพาะงานในหน้าท่ี
ของตนเอง 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว เมื่อมาพิจารณาถึงจุดแข็งด้านบุคลากรของสำนักพัฒนาสังคมเพื่อ
นำมาใช้ในการพัฒนาจุดอ่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พบว่า บุคลากรของสำนักพัฒนาสังคมมีความรู้   
ท่ีหลากหลาย มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ท่ีครอบคลุมภารกิจของ
หน่วยงาน บุคลากรมีความเข้าใจในบทบาทของตนเองและหน่วยงาน และบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ หากบุคลากรมีการถ่ายทอดความรู้ การรับรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
ส่วนราชการ บุคลากรจะมีความเช่ียวชาญสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ ดังนั้น สำนักพัฒนาสังคมจึงได้จัด
โครงการ “การจัดการความรู้ (KM) ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ” ขึ้น โครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรม             
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคมของส่วนราชการต่างๆ ภายในสำนักพัฒนาสังคม 
ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ กองนโยบายและแผนงาน สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ และ
สำนักงานสวัสดิการสังคม โดยตระหนักว่าจุดหมายของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไม่ใช่ความเป็นเลิศของการจัดการ
ความรู้ แต่เป็นการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เกิดความเช่ือมโยงระหว่างการทำงานของแต่ละ 
ส่วนราชการ บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองโดยการหมุนเวียนงานได้ เป็นการขจัดความซ้ำซ้อนของงาน ยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง                
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด               
สำนักพัฒนาสังคม ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความเช่ือมโยงระหว่างการทำงานของแต่ละส่วนราชการ 
บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองโดยการหมุนเวียนงานได้ เป็นการขจัดความซ้ำซ้อนของงาน สามารถนำมาจัด
กิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานใหต้อบสนองความต้องการของ
ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง         
  2.2 เพื่อใหเ้กิดระบบการจัดเก็บความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพโดยบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร            
และประชาชนท่ัวไป สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านทาง Social Media ช่องทางต่างๆ เช่น ทาง Website Page 
หรือ Facebook ของสำนักพัฒนาสังคมและสามารถบูรณาการความรู้สู่หน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันพัฒนา-
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
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3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  3.1 มีแนวทางการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักพัฒนาสังคม              
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความเช่ือมโยงระหว่างการทำงานของแต่ละส่วนราชการ บุคลากรสามารถ
พัฒนาตนเองโดยการหมุนเวียนงานได้ เป็นการขจัดความซ้ำซ้อนของงาน สามารถนำมาจัดกิจกรรมบูรณาการ                
การทำงานด้านพัฒนาสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง              
  3.2 เกิดระบบการจัดเก็บความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพโดยบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานครและ
ประชาชนท่ัวไป สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านทาง Social Media ช่องทางต่างๆ เช่น ทาง Website Page               
หรือ Facebook ของสำนักพัฒนาสังคมและสามารถบูรณาการความรู้สู่หน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันพัฒนา-
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
4.  แนวทางการดำเนินงาน  
  4.1 แต่งต้ังคณะทำงาน 
  4.2 วางแผนและดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามภารกิจของ            
สำนักพัฒนาสังคม โดยกำหนดให้ถ่ายทอดความรู้ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1. เรื่องสวัสดิการสังคม เช่น การจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ เงินซ่อมแซมบ้าน 2. เรื่องการเงินการคลัง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง ยืมเงินคืนเงิน   
3. เรื่องสารสนเทศ เช่น การทำ QR Code สารสนเทศเพื่องานพัฒนาสังคม 4. เรื่องพัฒนาชุมชน เช่น การจัดต้ัง
และการยกเลิกชุมชน วิธีการเลือกตั้งกรรมการชุมชน สวัสดิการท่ีชุมชนพึงได้ 5. เรื่องการฝึกอาชีพ เช่น แนะนำ
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ท้ัง 10 แห่ง เป็นต้น 
  4.3 กำหนดกิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคมเพื่อส่งเสริมการนำความรู้และทักษะ  
ท่ีได้จากการเรียนรู้ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพท้ังในด้านความสามารถของเจ้าหน้าท่ี และผลสำเร็จของงาน  
 4.4 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคม 
 4.5 สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการดำเนินกิจกรรม เผยแพร่ผ่านทาง Social Media ของ                  
สำนักพัฒนาสังคม เพื่อทบทวนการเรียนรู้และเผยแพร่แก่บุคคลท่ัวไป และส่งผลงานเชิงบูรณาการไปยัง                   
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. แต่งต้ังคณะทำงาน 
            2. วางแผนและดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์               

5 เรื่อง ดังน้ี 1) สวัสดิการสังคม เช่น การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
เงินซ่อมแซมบ้าน 2) การเงินการคลัง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง ยืมเงิน-              
คืนเงิน 3) สารสนเทศ เช่น การจัดทำ QR Code สารสนเทศเพ่ืองาน
พัฒนาสังคม 4) พัฒนาชุมชน เช่น การจัดต้ังและยกเลิกชุมชน วิธีการ
เลือกต้ังกรรมการชุมชน สวัสดิการที่ชุมชนพึงได้ 5) การฝึกอาชีพ เช่น 
แนะนำโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. ทั้ง 10 แห่ง 

            

3. กำหนดกิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคมเพ่ือส่งเสริมการ
นำความรู้ และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ             
4. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคม 

            5. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการเผยแพร่ผ่านทาง Social 
Media ของสำนักพัฒนาสังคมและส่งผลงานบูรณาการให้สถาบันพัฒนา-
ข้าราชการกรุงเทพมหานครใช้เป็นบทเรียนในการพัฒนาข้าราชการต่อไป 
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5. ตัวชี้วัดโครงการ  
5.1  ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 
ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผน 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
5.2 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 

  ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคม 
  มีกิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคม อย่างน้อย  1 กิจกรรม  
6. วิธีการประเมินผลตัวชี้วัดโครงการ 

6.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
  นิยาม ความสำเร็จของการดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์                
การทำงานตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม โดยใช้แบบทดสอบ Pre - test, Post – test   
(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80) 
  วิธีการคำนวณ 
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น X 100 

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังหมด 
เอกสาร/หลักฐานท่ีใช้ในการตรวจสอบตัวชี้วัด 

           ผลการทดสอบวัดความรู้ Pre - test, Post – test ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

6.2 การประเมินผลตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด : มีกิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคมของสำนักพัฒนาสังคม อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

นิยาม ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคม  
(ค่าเป้าหมาย : อย่างน้อย 1 กิจกรรม) 

  วิธีการคำนวณ 
  นบัจากจำนวนกิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคมท่ีประสบความสำเร็จ  

เอกสาร/หลักฐานท่ีใช้ในการตรวจสอบตัวชี้วัด 
เอกสารรายงานผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคมท่ีประสบความสำเร็จ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563 
8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
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ประเด็น/ปัญหา 

1.หน่วยงานขาดแนวทางการปฏิบัติงานโดยใช้การถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ส่วนราชการ บุคลากรรู้เฉพาะงานในหน้าที่ของตนเอง ขาดการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน 
2. หากแก้ไขจุดอ่อนน้ีได้ จะเป็นการดำเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถ
หมุนเวียนงานได้ และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้ 
3.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 เรื่อง ของทุกส่วนราชการในสำนักพัฒนาสังคม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีแนวทางการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนให้ ข้าราชการ
และบุคลากรของสำนักพัฒนาสังคม   ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการทำงานของแต่
ละส่วนราชการ บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองโดยการ
หมุนเวียนงานได้ เป็นการขจัดความซ้ำซ้อนของงาน 
สามารถนำมาจัดกิจกรรมบูรณาการ  การทำงานด้านพัฒนา
สังคม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานให้ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง              
2.เกิดระบบการจัดเก็บความรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยบุคลากร
สังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึง
องค์ความรูผ้่านทาง Social Media ช่องทางต่างๆ เช่น ทาง 
Website Page หรือ Facebook ของสำนักพัฒนาสังคม
และสามารถบูรณาการความรู้สูห่น่วยงานภายนอก เช่น                   
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด               
สำนักพัฒนาสังคม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการทำงาน              
ของแต่ละส่วนราชการ บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองโดยการหมุนเวียนงานได้ เป็นการขจัด 
ความซ้ำซ้อนของงาน สามารถนำมาจัดกิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง         
2. เพ่ือให้เกิดระบบการจัดเก็บความรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร                     
และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านทาง Social Media ช่องทางต่าง  ๆเช่น                    
ทาง Website Page หรือ Facebook ของสำนักพัฒนาสังคมและสามารถบูรณาการความรู้                 
สู่หน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. แต่งต้ังคณะทำงาน 
2.วางแผนและดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ตามภารกจิของ สำนักพัฒนาสังคม                       
โดยกำหนดให้ถ่ายทอดความรู้ จำนวน 5 เรื่อง ดังน้ี 1) เรื่อง
สวัสดิการสังคม เช่น การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ               
เงินซ่อมแซมบ้าน 2) เรื่องการเงินการคลัง เช่น การจัดซื้อ              
จัดจ้าง ยืมเงินคืนเงิน  3) เรื่องสารสนเทศ เช่น การทำ QR 
Code สารสนเทศเพ่ืองานพัฒนาสังคม 4) เรื่องพัฒนาชุมชน 
เช่น การจัดต้ังและการยกเลิกชุมชน วิธีการเลือกต้ังกรรมการ
ชุมชน สวัสดิการที่ชุมชนพึงได้ 5) เรื่องการฝึกอาชีพ เช่น 
แนะนำโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
3. กำหนดกิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคมเพ่ือ
ส่งเสริมการนำความรู้ และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ไปปฏิบัติให้
เกิดประสิทธิภาพทั้งในด้านความสามารถของเจ้าหน้าที่และ
ผลสำเร็จของงาน  
4. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการการทำงานด้าน
พัฒนาสังคม 
5 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม เผยแพร่ผ่านทาง 
Social Media ของสำนักพัฒนาสังคม เพ่ือทบทวนการเรียนรู้   
และเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปและส่งผลงานเชิงบูรณาการไปยัง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นบทเรียน    
ในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป 
 

งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

ตัวชี้วัดโครงการ 
1. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต  
ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผน 
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน 

2.ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์  

ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมบรูณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคม  
- มีกิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคม อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
 

 วิธีการประเมินผลตัวชี้วัด 

นิยาม ความสำเร็จของการดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
การทำงานตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม โดยใช้แบบทดสอบ Pre - test, Post – test 
(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80) 
วิธีการคำนวน 

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน X 100 
               จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมด 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบตัวชี้วัด 
            ผลการทดสอบวัดความรู้ Pre - test, Post – test ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
นิยาม ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมบรูณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคม  
       (ค่าเป้าหมาย : อย่างน้อย 1 กิจกรรม) 
วิธีการคำนวณ 
         นับจากจำนวนกิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคมที่ประสบความสำเร็จ    

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบตัวชี้วัด 
              - เอกสารรายงานผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคม             
ที่ประสบความสำเร็จ    

 

หน่วยงาน สำนักพัฒนาสังคม 

ชื่อโครงการ การจัดการความรู้ (KM) ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ 



คำส่ังสำนักพัฒนาสังคม 
          ท่ี           /2563 

          เรื่อง   แต่งต้ังคณะทำงานโครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ 
 

 

  ด้วยสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการโครงการจัดการความรู้ (KM)              
ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนให้
ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกนัและกัน เกิดความเช่ือมโยง
ระหว่างการทำงานของแต่ละส่วนราชการ สามารถนำมาจัดกิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคม    
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง         

  เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 66  
และ 67 จึงแต่งต้ังคณะทำงานโครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ  ประกอบด้วย 

1. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม    ประธานคณะทำงาน 
2. รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม    รองประธานคณะทำงาน 
3. ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม    คณะทำงาน 
4. ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ   คณะทำงาน 
5. ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาชุมชน    คณะทำงาน 
6. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน    คณะทำงาน 
7. เลขานุการสำนักพัฒนาสังคม     คณะทำงาน 
8. นางสาวพรทิพย์  เช้ือสุข     คณะทำงาน 

หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ 
9. นางกฤษณา  สมบัติสวัสด์ิ     คณะทำงาน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
กองนโยบายและแผนงาน  

10. นางอำนวยพร  เกษราพงศ์     คณะทำงาน 
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
กลุ่มงานพัฒนาท่ีอยู่อาศัย  สำนักงานการพัฒนาชุมชน 
 
 
 

11. นายประชา... 
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11. นายประชา จิวัธยากูล      คณะทำงาน 
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 1 ส่วนการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจ 
  สำนักงานการพัฒนาชุมชน 
12. นายรัฐภักต์  คีรีรัตน์      คณะทำงาน 
  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 3 ส่วนการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจ 
  สำนักงานการพัฒนาชุมชน 
13. นายภูริญาณภัทร  สีวะสา     คณะทำงาน 
 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 
 กลุ่มงานจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส 
 สำนักงานสวัสดิการสังคม 
14. นางสาวจารุณี  ชูกุลสัมพันธ์     คณะทำงาน 
 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 
 กลุ่มงานจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็ก 
 สำนักงานสวัสดิการสังคม 
15. นางสาวรุจิรพรรณ  เลิศศิลาทอง    คณะทำงาน 
 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 
 กลุ่มงานจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ ส่วนกิจการผู้สูงอายุและคนพิการ 
 สำนักงานสวัสดิการสังคม 
16. นางสาวพรรณวิภา  แกนมิ่น     คณะทำงาน 
 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 
 ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง  ส่วนกิจการผู้สูงอายุและคนพิการ 
 สำนักงานสวัสดิการสังคม 
17. นายจิระศักดิ์  อำพันธ์ทอง     คณะทำงาน 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กองนโยบายและแผนงาน 
18. นายประสิทธิ์  ขาวกล่ิน     คณะทำงาน 
  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน 
  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและฝึกอบรม กองนโยบายและแผนงาน 
19. นายยุทธนา เกิดกุล      คณะทำงาน 
  นายช่างศิลป์ชำนาญงาน 
  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและฝึกอบรม กองนโยบายและแผนงาน 
20. นายรวีวัชร  ขุนพรหม     คณะทำงาน 
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 
  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและฝึกอบรม กองนโยบายและแผนงาน 

21. นายยศไกร ...   
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21. นายยศไกร  จันทา        คณะทำงาน 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
 ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ  กองนโยบายและแผนงาน 

22. นางสาวจันทิมา  กรีเงิน     คณะทำงาน 
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   
 ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี  สำนักงานเลขานุการ 

23. นางสาวหทัยพัชร์  พูขุนทด     คณะทำงาน 
 นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  
 กลุ่มงานช่วยนักบริหาร  สำนักงานเลขานุการ 

24. นายสถาพร  สมศักดิ์      คณะทำงาน 
 นิติกรปฏิบัติการ 
 กลุ่มงานนิติการ  สำนักงานเลขานุการ 

25. นายวงศธร ศรีอัมพรแสง     คณะทำงาน 
 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  สำนักงานเลขานุการ 

26. นายบัณฑิต  ศรีสังข์งาม     คณะทำงาน 
 นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 2 ส่วนการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจ 
 สำนักงานการพัฒนาชุมชน 

27. นายรชฏ  มงคล      คณะทำงาน 
 นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 
 บ้านผู้สูงอายุบางแค 2  ส่วนกิจการผู้สูงอายุและคนพิการ 
 สำนักงานสวัสดิการสังคม 

28. นางลักษณา  โพธิ์ใบ      คณะทำงาน 
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป สำนักงานสวัสดิการสังคม 

29. นายกิตติพันธ์  ธรรมประดิษฐ์     คณะทำงาน 
 นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด 
 สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ 

30. นางสาวอรุณรุ่ง  ไทยะชูวงศ์กุล    คณะทำงาน 
 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
 กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม 
 สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ 

 
 

31.นายพงศ์ศิวะ...   
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31. นายพงศ์ศิวะ  ตนะทิพย์     คณะทำงาน 
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
 กลุ่มงานพัฒนาการฝึกอาชีพ  ส่วนการฝึกอาชีพ 
 สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ   

32. นางปิยวรรณ  จองวิวัฒสกุล     คณะทำงานและ 
 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและฝึกอบรม   เลขานุการ 
 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและฝึกอบรม กองนโยบายและแผนงาน 

33. นางสาวพรพิมล  วิสารกาญจน    คณะทำงานและ 
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและฝึกอบรม กองนโยบายและแผนงาน 

34. นางสาวรุ่งทิพย์  ศิริกุลยานนท์    คณะทำงานและ 
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและฝึกอบรม กองนโยบายและแผนงาน 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

 
 

 

 



สรุปผลการประเมินความรู้ 
โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ 

คร้ังที่ 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม 

      ตารางแสดงค่าเปรียบเทียบของการทดสอบประเมินความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม (Pre-test – Post-test) 

จำนวน 

ผู้ทำแบบทดสอบ 

จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ 

ที่มีคะแนน post-test > pre-test 

ผู้เข้าอบรม 

ได้รับความรู้เพิ่มข้ึน (ร้อยละ) 

30 คน 30 คน 100   

สรุปผลการเปรียบเทียบ   

 จากผู้เข้าร่วมโครงการ ท่ีทำแบบทดสอบประเมินความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม จำนวน 30 คน มีผู้ท่ีได้คะแนน
หลังการฝึกอบรม (Post-test) มากกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) จำนวน 30 คน คิดเป็นผู้เข้าอบรม 
มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 
 

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

สรุปผลการประเมินความรู้ 
โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเงินการคลัง 

คร้ังที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2563 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม 

 
     ตารางแสดงค่าเปรียบเทียบของการทดสอบประเมินความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม (Pre-test – Post-test) 

จำนวน 
ผู้ทำแบบทดสอบ 

จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ 
ที่มีคะแนน post-test > pre-test 

ผู้เข้าอบรม 

ได้รับความรู้เพิ่มข้ึน (ร้อยละ) 

30 คน 30 คน 100   

สรุปผลการเปรียบเทียบ   
 จากผู้เข้าร่วมโครงการ ท่ีทำแบบทดสอบประเมินความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม จำนวน 30 คน มีผู้ท่ีได้คะแนน
หลังการฝึกอบรม (Post-test) มากกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) จำนวน 30 คน คิดเป็นผู้เข้าอบรม 
มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 100  

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

 



สรุปผลการประเมินความรู้ 
โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านพัฒนาชุมชน 

คร้ังที่ 3 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม 

 
   ตารางแสดงค่าเปรียบเทียบของการทดสอบประเมินความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม (Pre-test – Post-test) 

จำนวน 
ผู้ทำแบบทดสอบ 

จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ 
ที่มีคะแนน post-test > pre-test 

ผู้เข้าอบรม 

ได้รับความรู้เพิ่มข้ึน (ร้อยละ) 

15 คน 15 คน 100   

สรุปผลการเปรียบเทียบ   
 จากผู้เข้าร่วมโครงการ ท่ีทำแบบทดสอบประเมินความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม จำนวน 15 คน มีผู้ท่ีได้คะแนน
หลังการฝึกอบรม (Post-test) มากกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) จำนวน 15 คน คิดเป็นผู้เข้าอบรม 
มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 100  

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

 
สรุปผลการประเมินความรู้ 

โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านส่งเสริมอาชีพ 
คร้ังที่ 4 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม 
       
      ตารางแสดงค่าเปรียบเทียบของการทดสอบประเมินความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม (Pre-test - Post-test) 

จำนวน 
ผู้ทำแบบทดสอบ 

จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ 
ที่มีคะแนน post-test > pre-test 

ผู้เข้าอบรม 

ได้รับความรู้เพิ่มข้ึน (ร้อยละ) 

15 คน 15 คน 100   

สรุปผลการเปรียบเทียบ   
 จากผู้เข้าร่วมโครงการ ท่ีทำแบบทดสอบประเมินความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม จำนวน 15 คน มีผู้ท่ีได้คะแนน
หลังการฝึกอบรม (Post-test) มากกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) จำนวน 15 คน คิดเป็นผู้เข้าอบรม 
มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 100  
 

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



สรุปผลการประเมินความรู้ 
โครงการจดัการความรู้ (KM) ด้านสารสนเทศ 

คร้ังที่ 5 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม 

       
    ตารางแสดงค่าเปรียบเทียบของการทดสอบประเมินความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม (Pre-test - Post-test) 

จำนวน 
ผู้ทำแบบทดสอบ 

จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ 
ที่มีคะแนน post-test > pre-test 

ผู้เข้าอบรม 

ได้รับความรู้เพิ่มข้ึน (ร้อยละ) 

15 คน 15 คน 100   

สรุปผลการเปรียบเทียบ   
 จากผู้เข้าร่วมโครงการ ท่ีทำแบบทดสอบประเมินความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม จำนวน 15 คน มีผู้ท่ีได้คะแนน
หลังการฝึกอบรม (Post-test) มากกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) จำนวน 15 คน คิดเป็นผู้เข้าอบรม 
มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 
 

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




