
 

 

รายงานการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

“การดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
และกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 



รายงานการตรวจราชการ “การดำเนินโครงการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19” รอบท่ี 1/2565 
 

คำนำ  

  คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
“การดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19” บรรจุในแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือตรวจติดตามให้หน่วยรับการตรวจมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนกรุงเทพมหานครหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 รอบการตรวจ คือ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 และรอบที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2565 

  บัดนี้ คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้ตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การดำเนิน
โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19” รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมจัดทำ
รายงานการตรวจราชการเรียบร้อยแล้ว โดยรายงานจะประกอบด้วย รายงานการตรวจราชการในภาพรวม และรายงาน
การตรวจราชการรายเขตตรวจราชการ 1 - 6 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป ในการนำไปเป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนา 
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
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สารบัญ  

                                                                                          หน้า 

 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต 
หลังสถานการณ์ COVID-19” รอบที่ 1/2565  (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

 

   การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการ 
    ในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
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   การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานระดับสำนักงานเขต 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครในภาพรวม 

4 
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 รายงานการตรวจราชการของเขตตรวจราชการ 1 - 6  
  เขตตรวจราชการ 1 (สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ  

                        และสำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ) 
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  เขตตรวจราชการ 2 (สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน ก.ก. สำนักงาน 
                            ปกครองและทะเบียน สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานการต่างประเทศ  
                            สำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก) 
เขตตรวจราชการ 3 (สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กองงานผู้ตรวจ และสำนักงานเขต 
                          กลุ่มกรุงเทพใต้) 
เขตตรวจราชการ 4 (สำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม  
                         สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานการเจ้าหน้าที่  
                         และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง) 
เขตตรวจราชการ 5 (สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง  
                        สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
                        สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการปลัด 
                        กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ) 
เขตตรวจราชการ 6 (สำนักการคลัง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจสอบภายใน  
                         และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้) 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ประเด็น “การดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

 
 

ตามแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนด
ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ 
COVID-19” โดยแบ่งการตรวจราชการออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) และรอบที่ 2 
(เมษายน - กันยายน 2565) 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ประเด็น “การดำเนินโครงการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19”รอบที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และระดับ
สำนักงานเขต เพื่อเป็นการตรวจติดตามให้หน่วยรับการตรวจมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตของประชาชนกรุงเทพมหานครหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 
(COVID-19) โดยแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ประกอบด้วย 

ลักษณะที่ 1 : โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 

ลักษณะที่ 2 : โครงการที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ส่งเสริมตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัย
การผลิต การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมของสินค้า 

ลักษณะที่ 3 : โครงการที่มุ่งเน้นการรักษาและ/หรือการส่งเสริมการจ้างงาน การประกอบกิจการ
ของผู้ประกอบการ 

ลักษณะที่ 4 : โครงการที่มุ่งเน้นควบคุมการแพร่ระบาด/การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/ข้าราชการ/
บุคลากร 

สรุปผลจากการตรวจราชการได้ดังนี้ 
 

1. หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานระดับสำนักมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รวม 31 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ หน่วยงาน 
การดำเนินโครงการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19 

(จำนวนโครงการ/กิจกรรม) รวม 
ลักษณะท่ี 1 ลักษณะท่ี 2 ลักษณะท่ี 3 ลักษณะท่ี 4 

1 สำนักการโยธา      
2 สำนักการจราจรและขนส่ง      
3 สำนักการระบายน้ำ      
4 สำนักเทศกิจ - 1 1 - 2 
5 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - - 1 1 
6 สำนักงาน ก.ก. - - 2 - 2 
7 สำนักงานปกครองและทะเบียน - - - 1 1 
8 สำนักงานกฎหมายและคดี - - - 1 1 
9 สำนักงานการต่างประเทศ - 1 -  -   1 

ไม่มีข้อมูล 
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ลำดับ หน่วยงาน 
การดำเนินโครงการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19 

(จำนวนโครงการ/กิจกรรม) รวม 
ลักษณะท่ี 1 ลักษณะท่ี 2 ลักษณะท่ี 3 ลักษณะท่ี 4 

10 สำนักงานประชาสัมพันธ์ - - - 1 1 
11 สำนักการแพทย ์ - - - - - 
12 สำนักอนามัย - - - 3 3 
13 กองงานผู้ตรวจราชการ - - - 1 1 
14 สำนักการศึกษา - - - - - 
15 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - 2 - - 2 
16 สำนักพัฒนาสังคม 2 10 - - 12 
17 สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพฯ - - - - - 
18 สำนักงานการเจ้าหน้าท่ี - - - - - 
19 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล - - - 1 1 
20 สำนักสิ่งแวดล้อม 1 - - - 1 
21 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง - - - - - 
22 สำนกังานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ - - - - - 
23 สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพฯ - - - 1 1 
24 สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพฯ - - - 1 1 
25 สำนักการคลัง - - - - - 
26 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร - - - - - 
27 สำนักงานตรวจสอบภายใน - - - - - 

รวม 3 14 3 11 31 
 

หมายเหตุ :  -  หมายถึง ไม่มีโครงการ/กิจกรรม 

แผนภูมิสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการแยกตามลักษณะ 
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จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ายังมีหน่วยงานระดับสำนักที่ยังไม่ได้ดำเนินโครงการฟื ้นฟู
คุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19 เนื่องจากภารกิจหลักของหน่วยงานมิได้เป็นการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนเป็นหลัก แต่ได้มีการดำเนินการ ดังนี้ 

- สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

 1) อบรมในสถานที่ที่กำหนด (Onsite) ดำเนินการดังนี้ 
         1.1) มาตรการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องได้รับวัคซีน 

Sinovac/Sinopharm/AstraZeneca/Moderna/Pfizer ครบ ๒ เข็ม หรือได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา WHO รับรอง และได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเปน็ที่
เรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน COVID-19 

         1.2) ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงหลักฐานผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit ชุดตรวจ ATK (ไม่เกิน ๗๒ ชม.) จากโรงพยาบาล แล็บที่รับรอง 
ร้านขายยา และคลินิกท่ีเข้าร่วมโครงการหมอพร้อม Station 

    1.3) มาตรการระหว่างการฝึกอบรม 
    1.๓.๑) สถานที่ฝึกอบรมได้รับเครื่องหมาย SHA 
     1.๓.๒) ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่อบรม จัดที่นั่งเว้นระยะ สวมหน้ากากอนามัย

ตลอดเวลา มีบริการเจลทำความสะอาดมือ และรับประทานอาหารแบบ Set Box 
     1.๓.๓) ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T 
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (D-M-H-T-T ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร    
เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing     
ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำ สบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) (เฉพาะกรณี) T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะ ก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง) 
 2) อบรมผ่านระบบออนไลน์ (Online) 

         2.1) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คทำความสะอาดห้องออนไลน์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ 
         2.2) ไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติงานในห้องออนไลน์ที่แออัดเกินไป 
         2.3) การใช้โปรแกรมออนไลน์ที่ไม่ลดประสิทธิภาพการอบรม เช่น สามารถแบ่งกลุ่ม    

ทำกิจกรรมผ่านระบบได้ โต้ตอบกับวิทยากรได้ เป็นต้น 
        2.4) วิทยากรสามารถสอนจากที่บ้าน หรือที่ทำงานได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่

ห้องควบคุมระบบออนไลน์ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำสื่อออนไลน์ เพ่ือทดแทน
การฝึกอบรมที่อาจดำเนินการได้น้อยลง โดยนำหัวข้อจากการสำรวจความจำเป็น (Training Need) มาจัดทำเป็น
เนื้อหาการเรียนออนไลน์ และจัดทำสื่อ Infographic เผยแพร่เพิ่มขึ้น 

- สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการกำหนดมาตรการปฏิบัติตนของ
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

 1) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 
 2) ทำความสะอาดมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ 
 3) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสำนักงานการเจ้าหน้าที่ 
 4) ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน รับประทานอาหารที่ผ่านความร้อน อาหารที่ปรุงสุก 
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 5) เว้นระยะห่าง ไม่รวมกลุ่มกัน 
 6) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) และใช้การเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน โดย

กำหนดตามความเหมาะสม  
  7) กรณีเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ให้ทำการกักตัวพร้อมทั้งสังเกต
อาการและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการภายในสังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่ทราบ พร้อมทำการตรวจหาเชื้อ ด้วย 
Antigen Test Kit (ATK) และรายงานผลการตรวจ 
 8) กลุ ่มงานสวัสดิการมีการให ้บริการกับผ ู ้ท ี ่มาติดต ่อ ได้แก่ การฌาปนกิจสงเคราะห์
กรุงเทพมหานคร สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งในแต่ละวันมีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดสถานที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานการเจ้าหนา้ที่
เพื่อให้บริการผู้มาติดต่อราชการดังกล่าว โดยได้จัดจุดลงทะเบียน จัดพื้นที่นั่งรอเพื่อเว้นระยะห่าง จัดจุดบริการ
แอลกอฮอล์เจล 

- สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณ        
ทีเ่กี่ยวข้องกับ COVID-19 

- สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดทำกิจกรรมในเชิงป้องกัน
และกำชับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้ระมัดระวังตนเองและห่างไกลจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตาม
มาตรฐานทางสาธารณสุข ได้แก่ 

 1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) 
เช่น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสำนักงาน ฯลฯ โดยภายในสำนักงานได้
จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมสำหรับการใช้งานเสมอ 

 2) ให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work Form Home) สลับกับการ
มาปฏิบัติงานที่สำนักงาน เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและลดโอกาสของการแพร่เชื้อ (กรณีที่มีผู้ติดเชื้อหรือ   
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) 

 3) ประสานงานกับหน่วยรับตรวจผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) กูเกิลฟอร์ม (Google Forms) ฯลฯ 

 4) เมื่อพบผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและ
กรุงเทพมหานครกำหนด 

2. หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 
 หน่วยงานระดับสำนักงานเขตมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รวม 97 โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ สำนักงานเขต 
การดำเนินโครงการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19 

(จำนวนโครงการ/กิจกรรม) รวม 
ลักษณะท่ี 1 ลักษณะท่ี 2 ลักษณะท่ี 3 ลักษณะท่ี 4 

1 จตุจักร 1 1 - - 2 
2 บางซื่อ - 2 - - 2 
3 ลาดพร้าว - 1 - - 1 
4 หลักสี่ - 1 - - 1 
5 ดอนเมือง 1 1 1 - 3 
6 สายไหม - 1 - - 1 
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ลำดับ สำนักงานเขต 
การดำเนินโครงการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19 

(จำนวนโครงการ/กิจกรรม) รวม 
ลักษณะท่ี 1 ลักษณะท่ี 2 ลักษณะท่ี 3 ลักษณะท่ี 4 

7 บางเขน - 2 - - 2 
8 บางกะปิ 2* 2* - - 3 
9 สะพานสูง - 2 - - 2 

10 บึงกุ่ม - 1 - - 1 
11 คันนายาว 1 1 - - 2 
12 ลาดกระบัง 1 2 - - 3 
13 มีนบุรี 1 3 - - 4 
14 หนองจอก - 1 - - 1 
15 คลองสามวา - 1 - - 1 
16 ประเวศ - 3 1 - 4 
17 สวนหลวง 1 1 - - 2 
18 คลองเตย - 1 - - 1 
19 วัฒนา 1 - - - 1 
20 บางรัก - 2 - - 2 
21 บางนา - 1 - - 1 
22 ปทุมวัน - 1 - - 1 
23 พระโขนง 1 - - - 1 
24 สาทร - 1 - - 1 
25 บางคอแหลม 1 1 - - 2 
26 ยานนาวา 1 2 - - 3 
27 พระนคร 1 2 - - 3 
28 ดุสิต - 1 - - 1 
29 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 1 - - - 1 
30 สัมพันธวงศ์ - 2 - - 2 
31 ดินแดง 1 2 - - 3 
32 ห้วยขวาง - 1 1 8 10 
33 พญาไท 1 - - - 1 
34 ราชเทว ี - - 1 - 1 
35 วังทองหลาง - 1 - - 1 
36 ธนบุรี - 1 - - 1 
37 คลองสาน - 1 - - 1 
38 จอมทอง - 1 - - 1 
39 บางกอกใหญ่ - 1 - - 1 
40 บางกอกน้อย - 1 - - 1 
41 บางพลัด - 1 - - 1 
42 ตลิ่งชัน - 1 - - 1 
43 ทวีวัฒนา - 2 - - 2 
44 ทุ่งครุ - 2 - 2 4 
45 บางขุนเทียน - 2 - - 2 
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ลำดับ สำนักงานเขต 
การดำเนินโครงการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19 

(จำนวนโครงการ/กิจกรรม) รวม 
ลักษณะท่ี 1 ลักษณะท่ี 2 ลักษณะท่ี 3 ลักษณะท่ี 4 

46 บางแค - 3 - 1 4 
47 บางบอน 1 - - - 1 
48 ภาษีเจริญ 2* 2* - - 2 
49 ราษฎร์บูรณะ 2 1 - - 3 
50 หนองแขม 1* 1* - - 1 

รวม 22 64 4 11 97 

 

 
แผนภูมิสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการแยกตามลักษณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ทุกสำนักงานเขตมีการดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต    
หลังสถานการณ์ COVID-19 โดยโครงการ/กิจกรรมที่สำนักงานเขตดำเนินการส่วนใหญ่ เป็นโครงการลักษณะที่
มุ่งเน้นการการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว   
หรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิต การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้ง
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมของสินค้า (ลักษณะที่ 2) มากที่สุด จำนวน 64 โครงการ/กิจกรรม ในขณะที่
โครงการลักษณะที่มุ ่งเน้นการรักษาและ/หรือการส่งเสริมการจ้างงาน การประกอบกิจการของผู้ประกอบการ 
(ลักษณะที่ 3) และโครงการที่มุ่งเน้นควบคุมการแพร่ระบาด/การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/ข้าราชการ/บุคลากร 
(ลักษณะที่ 4) มีเพียง 4 และ 11 โครงการ/กิจกรรม ตามลำดับ 
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ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครในภาพรวม 

  1. สำนักพัฒนาสังคมควรร่วมกับสำนักงานเขตจัดการฝึกอบรมอาชีพ โดยพิจารณาให้มีความ
เหมาะสมกับทักษะและบริบทของชุมชนนั้น ๆ พร้อมทั้งจัดหาตลาดที่จะรองรับสินค้า/บริการ ที่มีไปจำหน่ายหรือ
ให้บริการ เพ่ือเป็นกำลังใจ และเสริมรายได้หลังสถานการณ์ COVID-19 

2. สำนักงานเขตในพ้ืนที่ควรดำเนินการดังต่อไปนี้ 
2.1 จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการรักษาและ/หรือการส่งเสริมการจ้างงาน การประกอบ

กิจการของผู้ประกอบการ และส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชนและเกษตรกร   
ในพ้ืนที่ โดยเน้นสินค้าการเกษตร และสินค้าชุมชน เช่น การจัดตลาดนัดชุมชน การจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ฯลฯ  

2.2 จัดกิจกรรมถนนคนเดินทุกสัปดาห์/เดือน ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อมีส่วนช่วยในการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์ COVID-19 

3.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใช้บริการโรงรับจำนำของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ       
เพ่ือช่วยเหลือประชาชน 
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รายงานการตรวจราชการ “การดำเนินโครงการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19” รอบท่ี 1/2565 
 

รายงานการตรวจราชการของ 
เขตตรวจราชการ 1 - 6 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ประเด็น “การดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

เขตตรวจราชการ 1  
 
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 1 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบ
บูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“ประเด็น “การดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-
19”รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ของสำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง 
สำนักการระบายน้ำ และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ รวม 7 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตจตุจักร 
สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตสาย
ไหม และสำนักงานเขตบางเขน เพ่ือเป็นการตรวจติดตามให้หน่วยรับการตรวจมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนกรุงเทพมหานครหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สรุปผลจากการตรวจราชการได้ดังนี ้

 

1. หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานระดับสำนักของเขตตรวจราชการ 1 ประกอบด้วย สำนักการโยธา สำนัก

การจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ ไม่มีข้อมูลผลการดำเนินงาน 
2. หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 

 สำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รวม 12 โครงการ/
กิจกรรม โดยเป็นโครงการลักษณะที่ 2 มากที่สุด จำนวน 9 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 

2.1 แผนภูมิสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการแยกตามลักษณะ     
โดยแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ประกอบด้วย 

ลักษณะที่ 1 : โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม 

ลักษณะที่ 2 : โครงการที่มุ่งเน้นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ส่งเสริมตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน 
การจัดหาปัจจัยการผลิต การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมของ
สินค้า จำนวน 9 โครงการ/กิจกรรม 

ลักษณะที่ 3 : โครงการที่มุ่งเน้นการรักษาและ/หรือการส่งเสริมการจ้างงาน การ
ประกอบกิจการของผู้ประกอบการ จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม 

ลักษณะที่ 4 : โครงการที่มุ ่งเน้นควบคุมการแพร่ระบาด/การฟื้นฟูสุขภาพของ
ประชาชน/ข้าราชการ/บุคลากร จำนวน - โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 0

1

9

2
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ลักษณะที่ 4

ลักษณะที่ 3

ลักษณะที่ 2

ลักษณะที่ 1

หมายเหตุ : แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานรายงาน 
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2.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ลักษณะ
โครงการ 

1 จตุจักร 1. โครงการเมล็ดพันธ์ุผัก
พระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  

1. เพื่อให้ประชาชนได้เพาะปลูกเพื่อ
อุปโภคและบรโิภคในครัวเรือน 
2. สามารถเก็บเมล็ดไปขยายพันธ์ุต่อ
ในรุ่นถัดไป 
3. ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่าย 
4. บริโภคผักปลอดสารพิษทำให้
สุขภาพแข็งแรง 

1. เพาะเมลด็เดือนธันวาคม เก็บเกี่ยว
ผลผลติประมาณ ก.พ. - มี.ค. 65  
2. รายงานผลการดำเนินงานไปยงัสำนัก
พัฒนาสังคม 
3. ช่ังน้ำหนักผลผลติ และเก็บตัวอย่าง 

ธ.ค. 64 - 
ปัจจุบัน 

1. ประชาชนได้รับการ
บรรเทาความเดือดร้อนอัน
เนื่องมาจากค่าครองชีพสูง 
2. ประชาชนมสีุขภาพท่ีดี
อันเนื่องมาจากการบรโิภค
ผักปลอดสารเคม ี
3. สรา้งความสามัคคีใน
ชุมชน 
4. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเพาะปลูกผัก
ชนิดต่าง ๆ  

ลักษณะที่ 1 

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ  
เพื่อช่วยเหลือเยยีวยาและฟื้นฟูผู้
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือกเยยีวยา
และฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้
ประสบปัญหา 
 

1. รับคำร้องฯ จากผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน 
2. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
เอกสารประกอบของผู้ยื่นคำร้องฯ 
3. พิจารณาอนุมัติใหค้วามช่วยเหลือ 
4. เบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ 

ก.ย. 64 - มี.ค. 
65 

1. ประเมินผลโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้ไดร้ับการช่วยเหลือ 
2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ  
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบไดร้ับ
การสนับสนุนทุนประกอบ
อาชีพ และมีโอกาสสร้าง
งาน สร้างอาชีพ 

ลักษณะที่ 2 

2 บางซื่อ 1. โครงการค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได ้

1.เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กบั
ประชาชน 
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
3. เพื่อเป็นการสรา้งงานเกิดขึ้นใน
ชุมชน 

จัดฝึกอาชีพตามความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า 200 คน 

- วิชาการทำผ้ามดัย้อม 
- วิชาการออกแบบและตกแต่งถุงผ้า 
- วิชาการทำเครื่องประดับ 
- วิชาการสานกระเป๋า 

ก.พ. - พ.ค. 65 1. ประชาชนมีความรู้ 
ทักษะ ด้านวิชาชีพสามารถ
นำไปประกอบอาชีพได ้
2. ช่วยลดคา่ใช้จ่ายใน
ครอบครัว 
3. เกิดการสร้างงานใน
ชุมชน 

ลักษณะที่ 2 
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ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ลักษณะ
โครงการ 

4. เพื่อลดปัญหาการว่างงานท่ีเกิดขึ้น
ในสังคม 
5. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนเกดิ
ความคิดรเิริม่ สามารถนำทักษะไป 
ต่อยอด 

4. ผู้ที่เข้ารับการฝึกอาชีพ
สามารถนำความรู้ไป
ถ่ายทอด 

2. โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ 
เพื่อช่วยเหลือเยยีวยาและฟื้นฟู   
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั      
โคโรนา 2019 (Covid 19) 

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพฯ ให้กับผู้ประสบ
ปัญหาฯ 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก ่  
ผู้ประสบปญัหาฯ 

จัดสวสัดิการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
เยียวยาและฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อฯ ในด้านทุน
ประกอบอาชีพ 

ก.ย. 64 - มี.ค. 
65 

1. ผู้ที่ประสบปญัหาฯ ไดร้ับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพ 
2. ผู้ประสบปัญหาฯ มี
โอกาสสร้างงาน สร้างรายได ้

ลักษณะที่ 2 

3 ลาดพร้าว โครงการทุนประกอบอาชีพ    
เพื่อช่วยเหลือเยยีวยาและฟื้นฟู  
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั      
โคโรนา 2019 (Covid 19) 

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพฯ ให้กับผู้ประสบ
ปัญหา 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่   
ผู้ประสบปญัหาฯ 
 

จัดสวสัดิการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
เยียวยาและฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อฯ ในด้านทุน
ประกอบอาชีพ 

3 เดือน 1. ผู้ที่ประสบปญัหาฯ ไดร้ับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพ 
2. ผู้ประสบปัญหาฯ มี
โอกาสสร้างงาน สร้างรายได ้

ลักษณะที่ 2 

4 หลักสี ่ โครงการสร้างงานสร้างอาชีพท่ี
เน้นด้านบริการและผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
มีความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพและสรา้งรายได้เพิ่มขึ้น 
2. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของ
กลุ่มอาชีพชุมชน 
3. เพื่อฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั 
โคโรนา 2019 (Covid 19)  
4. เพื่อส่งเสริมการจำหนา่ยผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ 
2. ประสานจดัหาวิทยกรและวสัดอุุปกรณ ์
3. จัดหาสถานท่ีจำหน่าย 
4. ดำเนินการตามโครงการ 
5. ติดตามและประเมินผล 

ธ.ค. 64 - ก.ย. 
65 

1. ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 
2. ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ทำให้จำนวน
ผู้ว่างงานลดลงและเพิ่ม
รายได ้
3. กลุ่มอาชีพในชุมชน
สามารถพัฒนาผลติภณัฑ์
ของชุมชนให้ดีขึ้น 

ลักษณะที่ 2 
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ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ลักษณะ
โครงการ 

5 ดอนเมือง 1. โครงการเมล็ดพันธ์ุผัก
พระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  

เพื่อสนองพระราชดำริเครือข่ายการ
ผลิตเมล็ดพันธ์ุจากเมลด็พันธ์ุ
พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ผลิต เก็บรวบรวม และอนุรักษ์พันธุ์
ผักพระราชทานฯ โดยการนำไปปลูก
และขยายพันธุ์ให้คงอยูส่ืบไป 

1. รับมอบเมลด็พันธ์ุและส่งมอบให้แก่
ชุมชนและวัด 
2. ประชาชนดำเนินการผลติ เก็บรวบรวม 
และอนุรักษ์พันธุ์ผักพระราชทาน 
3. ติดตามและรายงานความคืบหน้าผล
การดำเนินงาน 

ม.ค. - ธ.ค. 65 สำนักงานเขตมีการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริเครือข่ายการ
ผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก
พระราชทานของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 

ลักษณะที่ 1 

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ    
เพื่อช่วยเหลือเยยีวยาและฟื้นฟู  
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั      
โคโรนา 2019 (Covid 19) 

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพฯ ให้กับผู้ประสบ
ปัญหา 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่   
ผู้ประสบปญัหา 
 

1. สำรวจผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid 19) 
2. จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์
ช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่ายทุนประกอบ
อาชีพ 
3. ติดตามและประเมินผล และสรปุผลการ
ดำเนินงาน 
 

ต.ค. 65 - มี.ค. 
65 

1. ผู้ที่ประสบปญัหาฯ ไดร้ับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพ 
2. ผู้ประสบปัญหาฯ มี
โอกาสสร้างงาน สร้างรายได ้

ลักษณะที่ 2 

3. โครงการจ้างงานคนพิการ 1. เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและการ
ประกอบอาชีพสำหรับผู้พิการ 
2. เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ ฟื้นฟู
เศรษฐกิจ 

1. จ้างอาสาสมัครคนพิการประจำ
สำนักงานเขตดอนเมือง 
2. เบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทน
อาสาสมัคร 
3. รายงานผลการดำเนินงาน 
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

ผู้พิการได้รับโอกาสในการ
ประกอบอาชีพอย่างสุจรติ
และสามารถดำรงชีวิตและ
เลี้ยงดตูนเองได้อยา่งมี
ความสุข 

ลักษณะที่ 3 
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ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ลักษณะ
โครงการ 

6 สายไหม โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม
รายได ้

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ 
และฝึกทักษะงานให้กับประชาชน 
2. เพื่อให้ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (Covid 19) มีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเสริม 
3. เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ผลิตภณัฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อม
เผยแพร ่
4. เพื่อเพ่ิมพูนรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว ส่งผลให้คณุภาพชีวิตดขีึ้น 

1. จัดทำแบบสำรวจความต้องการฝึก
อาชีพของชุมชนในพื้นที่เพ่ือจัดทำแผนการ
ฝึกอบรม 
2. ประสานวิทยากรและสถานท่ีอบรม 
3. ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครผูเ้ข้ารับ
การอบรม 
4. จัดอบรมตามโครงการ 
5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การดำเนินงาน 

พ.ค. - ก.ค. 65 1. ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนำความรู้ที่ไดร้ับไป
ประกอบอาชีพ 
2. ผู้เข้ารับการอบรมมี
รายได้เสริมจากการ
ฝึกอบรม 
3. ไดเ้ผยแพร่ความรู้จากลุ่ม
ผู้เข้ารับการอบรมสู่ชุมชน 
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือระหว่าง
สำนักงานเขตและชุมชน 
เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพ
และการนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

ลักษณะที่ 2 

7 บางเขน 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ    
เพื่อช่วยเหลือเยยีวยาและฟื้นฟู  
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั      
โคโรนา 2019 (Covid 19) 

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพฯ ให้กับผู้ประสบ
ปัญหา 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่   
ผู้ประสบปญัหา 
 

1. สำรวจผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid 19) 
2. จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์
ช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่ายทุนประกอบ
อาชีพ 
3. ติดตามและประเมินผล และสรปุผลการ
ดำเนินงาน 
 
 

ต.ค. 65 - มี.ค. 
65 

1. ผู้ที่ประสบปญัหาฯ ไดร้ับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพ 
2. ผู้ประสบปัญหาฯ มี
โอกาสสร้างงาน สร้างรายได ้

ลักษณะที่ 2 
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ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ลักษณะ
โครงการ 

2. โครงการไทยช่วยไทย กระตุ้น
เศรษฐกิจ “ขวนเที่ยวนอกบ้าน
งานทุ่งบางเขน” สวนศรีเขตนคร 

1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ 
2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
3. เปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้า
ผลิตภณัฑ์ให้กับผูผ้ลติ ผู้ประกอบการ 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และกลุ่มอาชีพ
บางเขนให้มากขึ้น 
4. เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน       
สร้างอาชีพให้กับประชาชนผูส้นใจ 
5. เพื่อช่วยเหลือประชาชนและ
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 (Covid 19) 

1. จำหน่ายสินค้าผลติภณัฑ์ชุมชนบางเขน 
สินค้า OTOP Bangkok Brand และสินค้า
ผลิตภณัฑ์ชุมชน จำนวน 20 ร้าน 
2. สรปุรายงานผลการดำเนินงานเสนอ
ผู้บริหาร 

ธ.ค. 64 1. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 
19) เกิดรายได้หมุนเวยีน 
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมการสร้างงาน 
และสร้างอาชีพให้กับ
ประชาชน 

ลักษณะที่ 2 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ประเด็น “การดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
เขตตรวจราชการ 2  

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 2 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“ประเด็น “การดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19”รอบที่ 1 
(เดือนตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ของสำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน ก.ก. 
สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานประชาสัมพันธ์ และ
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก รวม 9 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตสะพาน
สูง สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตหนองจอก 
สำนักงานเขตคลองสามวา และสำนักงานเขตประเวศ เพื่อเป็นการตรวจติดตามให้หน่วยรับการตรวจมีการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนกรุงเทพมหานครหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สรุปผลจากการตรวจราชการได้ดังนี้ 

 

1. หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน ก.ก. สำนักงานปกครอง

และทะเบียน สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานประชาสัมพันธ์  มีการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม รวม 9 โครงการ/กิจกรรม โดยเป็นโครงการในลักษณะที่ 4 โครงการที่มุ่งเน้นควบคุมการ
แพร่ระบาด/การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/ข้าราชการ/บุคลากร มากที่สุด จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดดังนี้ 

1.1 แผนภูมิสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการแยกตามลักษณะ     
โดยแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ประกอบด้วย 

ลักษณะที่ 1 : โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ จำนวน - โครงการ/กิจกรรม 

ลักษณะที่ 2 : โครงการที่มุ่งเน้นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ส่งเสริมตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน 
การจัดหาปัจจัยการผลิต การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมของ
สินค้า จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม 

ลักษณะที่ 3 : โครงการที่มุ่งเน้นการรักษาและ/หรือการส่งเสริมการจ้างงาน การ
ประกอบกิจการของผู้ประกอบการ จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม 

ลักษณะที่ 4 : โครงการที่มุ ่งเน้นควบคุมการแพร่ระบาด/การฟื้นฟูสุขภาพของ
ประชาชน/ข้าราชการ/บุคลากร จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 

2. หน่วยงานร 
3.  
4.  

4

3

2

0

0 1 2 3 4 5

ลักษณะที่ 4

ลักษณะที่ 3

ลักษณะที่ 2

ลักษณะที่ 1

หมายเหตุ : แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานรายงาน 
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1.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ลำดับ หน่วยงาน โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

1 สำนักเทศกิจ 1. โครงการสายตรวจ
เทศกิจห่วงใยใส่ใจ
นักท่องเที่ยว 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
แนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครไปสู่เมอืง
ท่องเที่ยวระดับโลก 
2. เพื่อตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความปลอดภยัให้แก่
นักท่องเที่ยว 
3. เพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว 
4. เพื่อประสานงานกับเจา้หน้าท่ีตำรวจ
กรณีมเีหตุจำเป็น 
5. เพื่อการแกไ้ขสถานการณไ์ดร้วดเร็วฯ 

ประชาสมัพันธ์ข้อมูลให้
นักท่องเที่ยวทราบและ
ระมัดระวังตัวจากมิจฉาชีพ
รูปแบบต่าง ๆ ผา่นการ
จัดทำแผ่นพับคู่มือ และ/
หรือประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต/์แอปพลเิคชัน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1. นักท่องเที่ยวมีความ
สะดวกและปลอดภยั 
2. เกิดความประทับใจและ
เกิดการประชาสมัพันธ์ใน
กลุ่มนักท่องเที่ยว 
3. ทำให้การท่องเที่ยวของ
กรุงเทพมหานครไปสู่การ
ท่องเที่ยวระดับโลก 

ลักษณะที่ 2 

2. รับสมัครและคัดเลือก
บุคคลเข้ารับราชการเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราวสังกัดสำนัก
เทศกิจและสำนักงานเขต 

1. เพื่อสรรหาอัตรากำลังลูกจ้างสายงาน
เทศกิจฯ 
2.เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถตรงตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ 
 

ดำเนินการเปิดรับสมคัรสอบ
และดำเนินการสอบคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 

พ.ค. - ก.ย. 65 1. สามารถจดัสรร
อัตรากำลังลูกจ้างช่ัวคราวฯ 
จำนวน 160 อัตรา 
2. ได้บคุลากรที่มีความรู้
ความสามารถตรงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน 

ลักษณะที่ 3 

2 สำนักป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการสร้างเสรมิสุขภาพ
ข้าราชการและบุคลากร
สำนักป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ปลอดภัยจาก 
Covid-19 

1. เพื่อฟ้ืนฟูและสร้างเสริมสุขภาพแก่  
นักดับเพลิง ข้าราชการ และบุคลากร
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ให้แข็งแรง และปลอดภัยจากโรคเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019 (Covid-19) 

1. กำหนดให้มีการออก
กำลังกาย การฝึกหายใจ 
เพื่อฟ้ืนฟูและสร้างความ
แข็งแรงของปอดและ
ร่างกาย แก่ทุกส่วนราชการ
ในสังกัดสำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั โดย

มิ.ย. - ก.ย. 65 1. นักดับเพลิง ข้าราชการ 
และบุคลากรสำนักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั     
มีสุขภาพแข็งแรงและ
ปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) 

ลักษณะที่ 4 
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ลำดับ หน่วยงาน โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

2. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตน ให้ปลอดภัยจากโรคเช้ือไวรัส    
โคโรนา 2019 (Covid-19)  
3. เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย
ของนักดับเพลิง ข้าราชการและบคุลากร
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ต่อประชาชน 

ประสานวิธีการออกกกำลัง
กายที่เหมาะสมกับสำนัก
การแพทย์และสำนักอนามยั 
2. ผลิต Infographic เพื่อ
สร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตนใหป้ลอดภัยจาก
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) เผยแพร่ทางสื่อ
ออนไลน์ของสำนักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
  

2. นักดับเพลิง ข้าราชการ 
และบุคลากรสำนักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั     
มีความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัตตินใหป้ลอดภัย
จากโรคเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19)  
3. ประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นในประสิทธิภาพการ
ทำงานของนักดับเพลิง  
 

3 สำนักงาน ก.ก. 1. โครงการการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ 
 

1. เพื่อให้สามารถสรรหาคนดี คนเก่ง     
ที่มีความรู้ความสามารถและคณุสมบัติ
เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่เข้ามารับ
ราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเปน็ไปตาม
ระบบคณุธรรม 

ดำเนินการเปิดรับสมคัรสอบ
และดำเนินการสอบคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1. กรุงเทพมหานครมี
ผู้ปฏิบัติงานครบถ้วนตาม
กรอบอัตรากำลัง และมี
บุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถเหมาะสม   
กับตำแหน่ง 
2. ส่งเสริมการจ้างงาน และ
ช่วยลดปัญหาการว่างงาน 
 

ลักษณะที่ 3 

2. โครงการการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานคร 
ตำแหน่งครผูู้ช่วย สังกัด
สำนักพัฒนาสังคม 
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ลำดับ หน่วยงาน โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

4 สำนักงาน
ปกครองและ
ทะเบียน 

สปท. ร่วมใจเฝ้าระวังและ
ควบคุมการแพรร่ะบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)   

1. เพื่อควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกันและตั้ง
รับการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ทันต่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและ
บุคลากรของสำนักงานปกครองและ
ทะเบียนสามารถป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019    
(COVID-19) ด้วยตนเอง 
3. เพื่อความตระหนักให้แก่ข้าราชการ
และบุคลากรของสำนักงานปกครองและ
ทะเบียนในการเฝ้าระวังและป้องกนัโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
 

ดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม 
ดังนี ้
1. กิจกรรม Big Cleaning 
Day 
2. กิจกรรมการทำความ
สะอาดด้วยแอลกอฮอล์
บริเวณจุดเสี่ยงภายใน
สำนักงาน ที่จะก่อให้เกิด
การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จนส่งผล
กระทบต่อตนเอง ครอบครัว 
และเพื่อร่วมงาน 
3. กิจกรรมจัดทำสื่อ
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้ใน
เรื่องการควบคุม เฝ้าระวัง 
ป้องกันและการตั้งรับการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ในรูปแบบต่าง ๆ ของ
สำนักงานปกครองและ
ทะเบียน ได้แก่ บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ เว็บไซต์   
จอ LCD หน้าสำนักงาน 
เป็นต้น 

มิ.ย. - ส.ค. 65 1. สำนักงานปกครองและ
ทะเบียนสามารถควบคุม  
เฝ้าระวัง ป้องกันและตั้งรับ
การแพร่ระบาดของโรค    
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ให้ทันต่อ
สถานการณ์การแพร่   
ระบาดของโรค 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้
ข้าราชการและบุคลากรของ
สำนักงานปกครองและ
ทะเบียนสามารถป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ด้วยตนเอง 
3. สามารถสร้างความ
ตระหนักให้แก่ข้าราชการ
และบุคลากรของสำนักงาน
ปกครองและทะเบียนในการ
เฝ้าระวังและป้องกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)   

ลักษณะที่ 4 
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ลำดับ หน่วยงาน โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

5 สำนักงาน
กฎหมายและคด ี

การเฝ้าระวังและควบคุม   
การแพร่ระบาดของโรค     
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของสำนักงาน
กฎหมายและคด ี
 

1. เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม และ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส    
โคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน
สำนักงานกฎหมายและคดี 
2. เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงาน
กฎหมายและคดี มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ป้องกันตนเองมิให้เป็นโรคติดเชื้อไวรสั      
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
3. เพื่อมิให้การปฏิบัตริาชการตา่ง ๆ ของ
สำนักงานกฎหมายและคดีเกดิความล่าช้า 
หรือเกิดความเสียหาย    

1. กิจกรรมเสริมความรู้ 
ความเข้าใจให้ข้าราชการ
และบุคลากรของสำนักงาน
กฎหมายและคดีปฏิบตัิตาม
มาตรการเฝ้าระมัดระวัง
ป้องกันการระบาดของเช้ือ
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) (D-M-H-T-T-A) ของ
กระทรวงสาธารณะสุข 
ได้แก่ การเว้นระยะห่างทาง
สังคมการสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา การวัด
อุณหภูมิ การล้างมืออยา่ง
สม่ำเสมอ โดยเคร่งครัดเมื่อ
อยู่ในสำนักงาน 
2. กิจกรรมการทำความ
สะอาดสำนักงาน และโตะ๊
ทำงานของตนเองด้วย
แอลกอร์ฮอล์ หรือบรเิวณจดุ
เสี่ยงที่ใช้งานร่วมกันภายใน
สำนักงานที่จะก่อให้เกิดการ
แพร่ระบาดจนส่งผลกระทบ
ต่อตนเอง ครอบครัว และ
เพื่อนร่วมงาน 

พ.ค. - ส.ค. 65 1. ไมม่ีการแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ใน
สำนักงานกฎหมายและคดี     
หรือมีอยู่ในระดับต่ำมาก 
2. การปฏิบัติราชการของ
สำนักงานกฎหมายและคดไีม่
เกิดผลเสียหายหรือ
ผลกระทบจากสถานการณ์      
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  
 

ลักษณะที่ 4 
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ลำดับ หน่วยงาน โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

6 สำนักงานการ
ต่างประเทศ 

ส่งเสริมศักยภาพและ
เศรษฐกิจของเมืองในระดบั
นานาชาติ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิด
ช่องทางการค้า การลงทุน รวมทั้งส่งเสริม
การตลาดในต่างประเทศท้ังในรูปแบบการ
จัดหรือเข้าร่วมกิจกรรม หรือ
ประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์  
2. เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบั
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร  
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand)    
ให้เป็นท่ีรู้จักและสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง 

1. ประสานสำนักพัฒนา
สังคมคัดเลือกผูป้ระกอบการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ประสานเชิญผู้แทนสถาน
เอกอัครราชทูตและชุมชน
ชาวต่างชาติ 
3. ดำเนินกิจกรรม พร้อม
ติดตามและประเมินผล และ
รายงานผลการดำเนินงาน
เสนอผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 การประเมินผลโครงการ 
    มีการจัดทำรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม โดยระบุ
ถึงประโยชน์ท่ีไดร้ับและแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุง
กิจกรรมลักษณะเดยีวกัน 
เพื่อประโยชน์ในการดำเนิน
กิจกรรมในอนาคต ทั้งนี้ 
สำนักงานการตา่งประเทศ                   
จะเป็นผู้กำกับและติดตาม
การประเมินผลโครงการ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผลิตภณัฑ์ชุมชนของ
กรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Brand) เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง  
2. กรุงเทพมหานครมี
ศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
3. กรุงเทพมหานครมี
สัมพันธ์ที่ดีและเครือข่าย
ความร่วมมือและพันธมติร  
ที่เข้มแข็งในการแลกเปลี่ยน
ความร่วมมือฯ 

ลักษณะที่ 2 
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ลำดับ หน่วยงาน โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

7 สำนักงาน
ประชาสมัพันธ์ 

โครงการประชาสมัพันธ์
สร้างความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัตตินเพื่ออยู่ร่วมกับ 
Covid - 19 อย่างปลอดภัย 

1. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมกับ Covid - 19 
อย่างปลอดภัย สำหรับประชาชนและ
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
กรุงเทพมหานครในดา้นการดแูลฟืน้ฟู
สุขภาพกายและจติใจของประชาชน 

1. ผลิต Infographic เพื่อ
สร้างความเข้าใจและ
ตระหนักรู้ของประชาชน
และบลุากรของ
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ
การปรับพฤติกรรมกับการ
เปลี่ยนแปลง New Normal 
ที่เกิดขึ้นในสังคม จำนวนไม่
น้อยกว่า 2 ชุด และเผยแพร่
ทางสื่อออนไลน ์
2. ผลิตคลิปวิดีโอ
ประชาสมัพันธ์ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 
เพื่ออยู่ร่วมกับเช้ือ Covid - 
19 ได้อย่างปลอดภยั ความ
ยาวตอนละไม่น้อยกว่า 30 
วินาที จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
ตอน และเผยแพร่คลิปวิดโีอ
ประชาสมัพันธ์ ที่ผลิตทาง
สื่อออนไลน ์

มิ.ย. - ก.ย. 65 1. ประชาชนและบุคลากร
ของกรุงเทพมหานครมี
ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัตตินเพื่ออยู่ร่วมกับ 
Covid - 19 อย่างปลอดภัย 
2. กรุงเทพมหานครมี
ภาพลักษณ์ทีด่ีในด้านการ
ดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและ
จิตใจของประชาชนและ
บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะที่ 4 
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2.  ระดับสำนักงานเขต 
 สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขต

สะพานสูง สำนักงานเขตบึงกุ ่ม สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตมีนบุรี 
สำนักงานเขตหนองจอก สำนักงานเขตคลองสามวา และสำนักงานเขตประเวศ มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม 21 โครงการ/กิจกรรม โดยเป็นโครงการในลักษณะที่ 2 โครงการที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิต การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมของสินค้า มากที่สุด จำนวน 16 โครงการ/กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 

2.1 แผนภูมิสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการแยกตามลักษณะ     
โดยแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ประกอบด้วย 

ลักษณะที่ 1 : โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม 

ลักษณะที่ 2 : โครงการที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ส่งเสริมตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การ
จัดหาปัจจัยการผลิต การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มของสินค้า 
จำนวน 16 โครงการ/กิจกรรม 

ลักษณะที่ 3 : โครงการที่มุ่งเน้นการรักษาและ/หรือการส่งเสริมการจ้ างงาน การ
ประกอบกิจการของผู้ประกอบการ จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม 

ลักษณะที่ 4 : โครงการที่มุ ่งเน้นควบคุมการแพร่ระบาด/การฟื้นฟูสุขภาพของ
ประชาชน/ข้าราชการ/บุคลากร จำนวน - โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานรายงาน 
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2.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ลักษณะ
โครงการ 

1 บางกะปิ 1. โครงการเมล็ดพันธ์ุผัก
พระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี กรุงเทพมหานคร 

1. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรอืน
ของประชาชน 
2. เพื่อให้ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการมีพืชผักท่ีมีคุณภาพ ปลอด
สารพิษไวร้ับประทานในครัวเรือน 
3. เพือ่สร้างวินัยการเงินการใช้จ่ายใน
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

1. คัดเลือกผู้แทนประชาชนหรือเกษตรกร
ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ และชี้แจงข้อมูล 
รายละเอียดโครงการฯ 
2. ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับผูเ้ขา้ร่วม
โครงการฯ จัดเตรียมเมล็ดพันธ์ุผัก สถานท่ี 
วัสดุ และอุปกรณ ์
และดำเนินการเพาะปลูกจนเก็บเกี่ยว
ผลผลติ 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการเก็บและทำความ
สะอาดเมลด็พันธ์พืชเพื่อนำไปปลกูต่อ 

12 เดือน 1. ประเมินผลจากการ
เจริญเติบโตของพันธุ์ผักตาม
ระยะเวลา 
2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมผีักไว้
รับประทานในครัวเรือน 

ลักษณะที่ 1 

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ เพื่อ
ช่วยเหลือเยยีวยาและฟื้นฟูผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือกเยยีวยา
และฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้
ประสบปัญหา 

1. รับคำร้องฯ จากผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน 
2. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเทจ็จริงและ
เอกสารประกอบของผู้ยื่นคำร้องฯ 
3. พิจารณาอนุมัติใหค้วามช่วยเหลือ 
4. เบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ 

ธ.ค. 64 - มี.ค. 
65 

1. ประเมินผลโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้ไดร้ับการช่วยเหลือ 
2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ  
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบไดร้ับ
การสนับสนุนทุนประกอบ
อาชีพ และมีโอกาสสร้าง
งาน สร้างอาชีพ 

ลักษณะที่ 2 

3. โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยว
และจำหนา่ยสินคา้ชุมชนเขต 
บางกะปิ 

1. เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้และช่วยเหลือประชาชนผูไ้ด้รับ
ผลกระทบ 
2. เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีเขตบางกะป ิ

จัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 หรือตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ โดยจดั  
ณ สวนพฤกษชาติคลองจั่น 

7 วัน 1. แหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมปิัญญา
ท้องถิ่นดำรงอยู่อย่างยั่งยืน
และเป็นทีรู่้จักอย่าง
แพร่หลาย 

ลักษณะที่ 1 
และ 2 
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ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ลักษณะ
โครงการ 

3. เพื่อให้ชุมชนมีพื้นท่ีจำหน่าย
สินค้า/ผลติภณัฑ์ชุมชน 
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมระหว่างสำนักงานเขต 
ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายการ
ท่องเที่ยวภาคประชาชน และภาคที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเทีย่ว 

2. ประชาชนมีอาชีพ  
มีรายได้เพิม่ขึ้น 
3. มีช่องทางการจำหน่าย
สินค้าชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
4. เกิดการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวและกระตุ้น
เศรษฐกิจ 

2 สะพานสูง 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ   
เพื่อช่วยเหลือเยยีวยาและฟื้นฟู  
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (โควิด 19) 

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยยีวยา
และฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้
ประสบปัญหา 

1. รับคำร้องฯ จากผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน 
2. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
เอกสารประกอบของผู้ยื่นคำร้องฯ 
3. พิจารณาอนุมัติใหค้วามช่วยเหลือ 
4. เบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ 

ส.ค. 64 - มี.ค. 
65 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ คือ    
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบไดร้ับ
การสนับสนุนทุนประกอบ
อาชีพ และมีโอกาสสร้าง
งาน สร้างอาชีพ 

ลักษณะที่ 2 

2. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น เพื่อช่วยเหลือเยียวยา
และฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด 19)  

1. เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ให้
ประชาชนมีความรู้ในการประกอบ
อาชีพเพิ่มเติม 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้
ประสบปัญหา 

ประชาสมัพันธ์และรับสมัครผู้สนใจเข้า
ฝึกอบรม จดัฝึกอบรมและรายงานผล 

ก.พ. - ก.ย. 65 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ คือ    
ผู้ที่ประสบปัญหาได้รับการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อเป็น
แนวทางในการนำไป
ประกอบวิชาชีพ 

ลักษณะที่ 2 

3 บึงกุ่ม โครงการสวนผักชุมชน ผลิต
อาหารยั่งยืน ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต 

1. เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษในชุมชน 
2. เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกัน 
3. เพื่อเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน 

จำนวนครัวเรือนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 
และมสีวนผักในชุมชนเพิ่มขึ้น 

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ 
มีสวนผักในชุมชน 
ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี 
และเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน 

ลักษณะที่ 2 



25 
 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ลักษณะ
โครงการ 

4 คันนายาว 1. โครงการเมล็ดพันธ์ุผัก
พระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี กรุงเทพมหานคร 

1. เพื่อสร้างความั่นคงทางอาหารของ
ประชาชนกรุงเทพมหานคร 
2. สรา้งเครือข่ายการผลิตเมล็ดพนัธุ์
ผักในชุมชนและประชาชนผู้สนใจ 

ผลิตผักพระราชทานแจกจ่ายให้สมาชิกใน
ชมรมบรโิภคและส่วนหน่ึงเก็บต้นผักไว้
สำหรับการเก็บเมลด็พันธ์ุเพื่อแจกจ่าย
ผู้สนใจไปดำเนินการขยายพันธ์ุในรอบใหม ่

ธ.ค. 64 - ส.ค. 
65 

2. ติดตามและให้ความ
ช่วยเหลือในการผลิตเมล็ด
พันธุ ์
3. สามารถผลิตผักจาก
เมลด็พันธ์ุพระราชทานได้
สำเรจ็ 

ลักษณะที่ 1 

  2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ เพื่อ
ช่วยเหลือเยยีวยาและฟื้นฟูผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือกเยยีวยา
และฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้
ประสบปัญหา 

1. รับคำร้องฯ จากผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน 
2. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
เอกสารประกอบของผู้ยื่นคำร้องฯ 
3. พิจารณาอนุมัติใหค้วามช่วยเหลือ 
4. เบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ 

ธ.ค. 64 – ส.ค. 
65 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ คือ    
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบไดร้ับ
การสนับสนุนทุนประกอบ
อาชีพ และมีโอกาสสร้าง
งาน สร้างอาชีพ 

ลักษณะที่ 2 

5 ลาดกระบัง 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ เพื่อ
ช่วยเหลือเยยีวยาและฟื้นฟูผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยยีวยา
และฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้
ประสบปัญหา 

1. รับคำร้องฯ จากผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน 
2. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเทจ็จริงและ
เอกสารประกอบของผู้ยื่นคำร้องฯ 
3. พิจารณาอนุมัติใหค้วามช่วยเหลือ 
4. เบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ คือ    
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบไดร้ับ
การสนับสนุนทุนประกอบ
อาชีพ และมีโอกาสสร้าง
งาน สร้างอาชีพ 

ลักษณะที่ 2 

2. โครงการค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตามภารกิจ
ของสำนักงานเขตลาดกระบังเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ประชุมนำเสนอนโยบายด้านการเกษตร 
อย่างน้อย 4 ครั้ง/ป ี
2. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ ์

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

1. ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 
2. มีศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านการเกษตร 

ลักษณะที่ 1 
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ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ลักษณะ
โครงการ 

3. โครงการอบรมวิชาชีพเสริม
รายได ้

เพื่อเพ่ิมรายได้ ยกระดับฐานะทาง
เศรษฐกิจ และเพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 

จัดอบรมส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ 
ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน 

ธ.ค. 64 - มี.ค. 
65 

3. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ทักษะมากข้ึน และ
สามารถนำไปประกอบ
อาชีพได้ 

ลักษณะที่ 2 

6 มีนบุร ี 1. โครงการเมล็ดพันธ์ุผัก
พระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี กรุงเทพมหานคร 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการปลูกผกัไว้
บริโภคเอง และแจกจ่ายเพื่อนบ้าน 
2. เพื่อเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธ์ุไว้
เพาะปลูกเองในปีต่อไป 

ผลิตผักพระราชทานแจกจ่ายให้สมาชิกใน
ชมรมบรโิภคและส่วนหน่ึงเก็บต้นผักไว้
สำหรับการเก็บเมลด็พันธ์ุเพื่อแจกจ่าย
ผู้สนใจไปดำเนินการขยายพันธ์ุในรอบใหม ่

ธ.ค. 64 - ก.ค. 
65 

ผู้เข้าร่วมโครงการปลูกผักไว้
บริโภคเอง และแจกจ่าย
เพื่อนบ้าน 

ลักษณะที่ 1 

  2. โครงการสนับสนุนทุน
ประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือ
เยียวยาและฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(โควิด 19) 

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยยีวยา
และฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้
ประสบปัญหา 

1. รับคำร้องฯ จากผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน 
2. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
เอกสารประกอบของผู้ยื่นคำร้องฯ 
3. พิจารณาอนุมัติใหค้วามช่วยเหลือ 
4. เบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ คือ    
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบไดร้ับ
การสนับสนุนทุนประกอบ
อาชีพ และมีโอกาสสร้าง
งาน สร้างอาชีพ 

ลักษณะที่ 2 

3. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เพื่อให้ประชาชนสามารถนำ
วิชาชีพไปพัฒนาทักษะประกอบ 
อาชีพได้ 
2. เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
สามารถทำเป็นอาชีพเสริม หารายได้
ในการเลี้ยงชีพ 

ฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร (มีนบรุี) และฝึกอบรม 
ในเชิงรุกตามชุมชนต่าง ๆ และหนว่ยงาน
ต่าง ๆ ในพื้นที ่

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ คือ    
ผู้ที่ประสบปัญหาได้รับการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อเป็น
แนวทางในการนำไป
ประกอบวิชาชีพ 

ลักษณะที่ 2 
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ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ลักษณะ
โครงการ 

3. เพื่อให้ผูฝ้ึกอาชีพสามารถเพิ่มพูน
ความรู้และทดสอบยกระดับพัฒนา
ฝีมือแรงงานได ้

4. โครงการตลาดนัดชุมชนคน
เมืองมีน 

1. เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสซื้อสนิค้า
ที่จำเป็น 
2. เพื่อสนับสนุนในผูผ้ลิตมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
3. เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและลดค่า
ครองชีพของประชาชน 

จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ - พุธ สัปดาห์
สุดท้ายของเดือน 

วันจันทร์ - พุธ 
สัปดาหส์ุดท้าย

ของเดือน 

ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการมีพื้นท่ี
จำหน่ายสินค้าโดยไม่เสยี
ค่าใช้จ่าย และประชาชนได้
เลือกซื้อสินคา้ได้ในราคาถูก 

ลักษณะที่ 2 

7 หนองจอก โครงการสนับสนุนทุนประกอบ
อาชีพ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและ
ฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (โควิด 19) 

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยยีวยา
และฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้
ประสบปัญหา 

1. รับคำร้องฯ จากผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน 
2. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
เอกสารประกอบของผู้ยื่นคำร้องฯ 
3. พิจารณาอนุมัติใหค้วามช่วยเหลือ 
4. เบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ 

ธ.ค. 64 - เม.ย. 
65 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ คือ    
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบไดร้ับ
การสนับสนุนทุนประกอบ
อาชีพ และมีโอกาสสร้าง
งาน สร้างอาชีพ 

ลักษณะที่ 2 

8 คลองสามวา โครงการสนับสนุนทุนประกอบ
อาชีพ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและ
ฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (โควิด 19) 

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยยีวยา
และฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้
ประสบปัญหา 

1. รับคำร้องฯ จากผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน 
2. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
เอกสารประกอบของผู้ยื่นคำร้องฯ 
3. พิจารณาอนุมัติใหค้วามช่วยเหลือ 
4. เบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ คือ    
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบไดร้ับ
การสนับสนุนทุนประกอบ
อาชีพ และมีโอกาสสร้าง
งาน สร้างอาชีพ 

ลักษณะที่ 2 
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ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ลักษณะ
โครงการ 

9 ประเวศ 1. โครงการจ้างงานคนพิการให้
ครบเขตละ 2 คน 

1. เพื่อให้ผู้พิการไดม้ีงานทำและสร้าง
รายได ้
2. เพื่อให้คนพิการสามารถทำงาน
เทียบเท่าบุคคลทั่วไป สามารถท่ีจะ
ช่วยเหลือตนเอง 

จ้างงานคนพิการ จำนวน 2 คน ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

ผู้พิการสามารถสรา้งรายได้ 
ได้รับการพัฒนาฝมีือและ
ศักยภาพในตนเอง พ่ึงพา
ตนเองได ้

ลักษณะที่ 3 

2. โครงการเที่ยวท่อง ล่องนที  
ชมหลากวิถีชุมชน ริมคลอง
ประเวศบรุีรมย ์

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนริมคลอง
ประเวศฝั่งเหนือเป็นชุมชนท่องเที่ยว 
นวัตวิถีของกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้
ชุมชนด้านการท่องเที่ยว 
3. เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนด้านการ
ท่องเที่ยว 
 

จัดประชุมชุมชน ผู้ประกอบการ เพื่อทำ
ความเข้าใจร่วมกัน ปรับปรุงฟื้นฟ ูจัดทำ
แผนที่ และป้ายบอกทางเข้าสู่แหลง่
ท่องเที่ยว จัดทำคู่มือ สื่อ ฯลฯ และ
ประชาสมัพันธ์ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

ชุมชนพลิกฟื้นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 
มีรายได้ และเป็นท่ีรูจ้ักของ
นักท่องเที่ยว 

ลักษณะที่ 2 

3. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
เสรมิรายได ้

1. เพื่ออบรมวิชาชีพระยะสั้นประเภท
ต่าง ๆ ให้กแก่ประชาชนในชุมชนและ
ผู้สนใจทั่วไป 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับได้นำความรู้ไป
พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว 
3. เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน ตกงาน ให้
มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ 

จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ จำนวน 300 คน รวม 10 
หลักสตูร 

19 – 27 มี.ค. 
65 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น และนำไปประกอบ
อาชีพ เสริมสร้างรายได้ 
และสร้างเครือข่าย 

ลักษณะที่ 2 

4. ส่งเสริมและสืบสานภูมิปญัญา
ด้านอาชีพเขตประเวศ 

1. เพื่อให้ผลิตภณัฑ์ชุมชนเป็นทีรู่จ้ัก 
และมีการจัดหาช่องทางการตลาด
รองรับอย่างกว้างขวาง 

1. ดำเนินการจัดงานสนามอาชีพเขต
ประเวศ ระหว่างวันท่ี 17 – 19 ธ.ค. 64 

19 – 27 มี.ค. 
65 

1. ผลิตภณัฑ์จากชุมชน  
เขตประเวศเป็นที่รูจ้ัก   
สร้างมลูค่าทางตลาดมากข้ึน 

ลักษณะที่ 2 
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ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ลักษณะ
โครงการ 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ในพื้นที่เขตประเวศใหส้ามารถมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
3. เพื่อเป็นการอนรุักษ์วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ภูมปิัญญา ด้านต่าง ๆ ของ
ชุมชน 

2. จัดกิจกรรมปั่นวันเดียวเที่ยวประเวศ 2 
เส้นทาง 

2. ภูมิปญัญาด้านอาชีพของ
ประชาชนไดร้ับการยกย่อง 
3. ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
นอกพ้ืนท่ี ได้รู้จักศูนย์เรียนรู้ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ประเด็น “การดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
เขตตรวจราชการ 3 

 
คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 3 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบ

บูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น “การดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19”รอบท่ี 1 
(เดือนตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ของสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กองงานผู้ตรวจราชการ 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต ้รวม 10 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขต
สวนหลวง สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขต
ปทุมวัน สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม และสำนักงานเขตยานนาวา   
เพื่อเป็นการตรวจติดตามให้หน่วยรับการตรวจมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนกรุงเทพมหานครหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
สรุปผลจากการตรวจราชการได้ดังนี ้

1. หน่วยงานระดับสำนัก/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานระดับสำนักของเขตตรวจราชการ 3 ประกอบด้วย สำนักการแพทย์   

สำนักอนามัย และกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม       
รวม 4 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นโครงการลักษณะที่มุ่งเน้นควบคุมการแพร่ระบาด/การฟื้นฟูสุขภาพของ
ประชาชน/ข้าราชการ/บุคลากร ทั้ง 4 โครงการ/กิจกรรม  

1.1 แผนภูมิสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการแยกตามลักษณะ     
โดยแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ประกอบด้วย 

ลักษณะที่ 1 : โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 

ลักษณะที่ 2 : โครงการที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ส่งเสริมตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การ
จัดหาปัจจัยการผลิต การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมของสินค้า 

ลักษณะที่ 3 : โครงการที่มุ่งเน้นการรักษาและ/หรือการส่งเสริมการจ้างงาน การ
ประกอบกิจการของผู้ประกอบการ 

ลักษณะที่ 4 : โครงการที่มุ ่งเน้นควบคุมการแพร่ระบาด/การฟื้นฟูสุขภาพของ
ประชาชน/ข้าราชการ/บุคลากร 
 
 
 
 

2. หน่วยงานร 
3.  
4.  

0 1 2 3 4 5

ลักษณะที่ 4

ลักษณะที่ 3

ลักษณะที่ 2

ลักษณะที่ 1
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1.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ลำดับ หน่วยงาน โครงการ วัตุประสงค ์
รายละเอียดการดำเนินงาน/ 

ผู้ร่วมดำเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ลักษณะ
โครงการ 

1 สำนักการแพทย ์ ไม่ได้ดำเนินการ - - - - - 
2 สำนักอนามัย 1. โครงการฟื้นฟสูมรรถภาพ

ผู้ป่วยหลังติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ด้วยวิธีกายภาพบำบัด 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

1. เพื่อจดัทำแนวทางการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยกลุม่หลังตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. เพื่อใหบ้รกิารกายภาพบำบดั
และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
โดยเฉพาะปอดของผู้ป่วยกลุ่ม
หลังติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ดำเนินการฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ป่วย
หลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย
วิธีการทางกายภาพบำบัด ตั้งแต่
ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565 

- นักกายภาพบำบัด 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
69 แห่ง จำนวน 72 คน 

- ผู้ป่วยหลังตดิเช้ือฯ 
 

ตุลาคม 2564 ถึง  
สิงหาคม 2565 

1. ผู้ป่วยหลังติดเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 ที่ได้รับการทำกายภาพ-
บำบัดสามารถทำกิจกรรมได้
โดยไม่มีอาการหายใจเหนื่อย
และสามารถทำกิจวตัร
ประจำวันได้แบบปกต ิ
2. ผู้ป่วยหลังติดเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 มีสมรรถภาพร่างกาย
และปอดที่แข็งแรง มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
3. สำนักอนามยัมีแนวทาง 
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
หลังตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด 
 

ลักษณะที่ 4 

  2. กิจกรรมตรวจเช็คสุขภาพใจ 1. เพื่อป้องกันการเกิดปญัหา
สุขภาพจิตทีรุ่นแรง 
2. เพื่อสรา้งเสรมิความเขม้แข็ง
ทางจิตใจหลังสถานการณ์   
โควิด-19 

- ดำเนินการตรวจเช็คสุขภาพใจของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสังกัดสำนักอนามัย  
- แสดงผลการประเมิน 
- ให้คำปรึกษาสุขภาพจติรายบุคคล 
- ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงปัญหา
สุขภาพจิต ส่งต่อกรณีต้องพบแพทย์
ดูแลรักษา 

บุคลากรผู้ปฏิบตัิงาน
สังกัดสำนักอนามัย 

 
พฤษภาคม ถึง  

กันยายน 2565 

- ประเมินผล จากระบบตรวจ-
เช็คสุขภาพใจ 
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ผู้เข้า-
ร่วมโครงการไดร้ับการส่งเสรมิ
สุขภาพจิตและมีแนวทางใน
การดูแลสุขภาพใจ และกลุม่
เสี่ยง/ผู้มีปญัหาสุขภาพจิต
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
 

ลักษณะที่ 4 
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ลำดับ หน่วยงาน โครงการ วัตุประสงค ์
รายละเอียดการดำเนินงาน/ 

ผู้ร่วมดำเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ลักษณะ
โครงการ 

  1. การให้บริการวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 

ไม่ระบ ุ - ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 
แก่ประชาชน 
- ขยายศูนย์ฉีดวัคซีนนอกสถาน-
พยาบาล จำนวน 6 จดุ  
- รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ สร้างความ
เข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคญัของการรับวัคซีน 
- จัดทำแนวทางเร่งรัดการฉีดวัคซนี
เข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608  

ตลุาคม 2564 ถึง 
เมษายน 2565 

ไม่ระบ ุ ลักษณะที่ 4 

3 กองงานผู้ตรวจ
ราชการ 

1. การเฝ้าระวังและควบคมุ
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เพื่อเปน็การเฝ้าระวัง ควบคุม 
และป้องกันการแพรร่ะบาด
ของโรคติดเช้ือไวรสัโรนา 2019 
(COVID-19) 
2. เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากร
ของกองงานผู้ตรวจราชการ  
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ป้องกันตนเองมิให้เป็นโรคติดเช้ือ
ไวรัสโรนา 2019 (COVID-19) 
3. เพื่อมิให้การปฏิบัติราชการ
ต่างๆ  ของกองงานผู้ตรวจราชการ
เกิดความล่าช้า หรือเกดิความ
เสียหาย 

- จัดกิจกรรมเสรมิความรู้ ความเข้าใจ
ให้ข้าราชการและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกันการระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโรนา 2019 (COVID-19) 
- ทำความสะอาด โตะ๊ทำงาน โทรศัพท ์
หรือบริเวณจุดเสีย่งท่ีใช้งานร่วมกัน
ที่จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของ
ติดเช้ือไวรสัโรนา 2019 (COVID-19) 
- รายงานผลการดำเนินโครงการให้
ผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ
ทราบ 

ผู้ตรวจราชการกรุงเทพ-
มหานครทุกตำแหน่ง/ 

ข้าราชการและบุคลากร
ของกองงานผู้ตรวจราชการ 
 

ตุลาคม 2564 ถึง
กันยายน 2565 

1. ไมม่ีการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในกองงานผู้ตรวจ-
ราชการ หรือมีอยู่ในระดับต่ำมาก 
2. การปฏิบัติราชการของ
กองงานผู้ตรวจราชการไม่
เกิดผลเสียหายหรือผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา 2019 
(COVID-19) 

ลักษณะที่ 4 
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2.  ระดับสำนักงานเขต 
 สำนักงานเขตกลุ ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขต

คลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขต
พระโขนง สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม และสำนักงานเขตยานนาวา มีการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม รวม 15 โครงการ/กิจกรรม โดยเป็นโครงการลักษณะที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิต การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิม
ของสินค้ามากที่สุด จำนวน 10 โครงการ/กิจกรรม 

2.1 แผนภูมิสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการแยกตามลักษณะ     
โดยแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ประกอบด้วย 

ลักษณะที่ 1 : โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 

ลักษณะที่ 2 : โครงการที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ส่งเสริมตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การ
จัดหาปัจจัยการผลิต การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมของสินค้า 

ลักษณะที่ 3 : โครงการที่มุ่งเน้นการรักษาและ/หรือการส่งเสริมการจ้างงาน การ
ประกอบกิจการของผู้ประกอบการ 

ลักษณะที่ 4 : โครงการที่มุ ่งเน้นควบคุมการแพร่ระบาด/การฟื้นฟูสุขภาพของ
ประชาชน/ข้าราชการ/บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 2 4 6 8 10 12

ลักษณะที่ 4

ลักษณะที่ 3

ลักษณะที่ 2

ลักษณะที่ 1



34 
 

2.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค ์ รายละเอียดการดำเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

ลักษณะ
โครงการ 

1 สวนหลวง  1. โครงการเมล็ดพันธ์ุผัก
พระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี กรุงเทพมหานคร 

เพื่อแจกจ่ายเมลด็พันธ์ผกัพระราชทานฯ 
ให้แก่เกษตรกรหรือประชาชนท่ีมีความ
พร้อมในการเพาะปลูกผัก เก็บเกี่ยว
ผลผลติ และเมลด็พันธ์ไว้ใช้เพาะปลูก
ต่อไป ตลอดจนสร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหารของประชาชน 

- รับมอบเมล็ดพันธ์ผักพระราชทานฯ และ
ส่งมอบให้เกษตรกรและประชาชน 
- เกษตรกรเพราะปลูกผักจากเมลด็พันธ์ุ
พระราชทานฯ 
- สำนักงานเขต สำนักพัฒนาสังคม  
กอ.รมน.กทม. ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำ
ในการเพราะปลูก 
- เกษตรกรและประชาชนเก็บผลผลิต 
- เกษตรกรและประชาชนเก็บเมลด็พันธ์ุไว้
เพราะปลูกเอง และส่งคืนเมล็ดพนัธ์ให้
สำนักงานเขตนำส่งให้สำนักพัฒนาสังคม 
และ กอ.รมน.กทม. 

เกษตรกรและ
ประชาชนท่ีมี
ความพร้อมใน
การเพาะปลูก/ 

 
ธันวาคม 2564  ถึง 
กรกฎาคม 2565  

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้า-
ร่วมโครงการมีผักไว้รับประทาน
ในครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการขายผลผลติ และ
เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธ์ไว้เพาะปลูก
ต่อไป 

ลักษณะที่ 1 

  2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน
ทุนประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือ
เยียวยาและฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

1. เพื่อสนับสนนุค่าใช้จา่ยทุนประกอบ-
อาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟืน้ฟู
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้
ประสบปญัหาความเดือดร้อนที่สญูเสีย-
งานหรือรายได้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี ให้
สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ 

- ดำเนนิการจดัสวสัดกิารและการสงเคราะห์ 
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทุนประกอบอาชีพฯ 
ให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดรอ้น 
จำนวน 200 ราย รายละ 5,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท ตัง้แต่
เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

ตุลาคม 2564 ถึง 
กันยายน 2565 

-ประเมินผลโดยใช้แบบประเมิน-
ความพึงพอใจของผู้ได้รับ
การช่วยเหลือ 
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ  
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบไดร้ับ
การสนับสนุนทุนประกอบ
อาชีพ และมโีอกาสสร้างงาน 
สร้างอาชีพ 

ลักษณะที่ 2 

2 คลองเตย 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน
ทุนประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือ
เยียวยาและฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

1. เพื่อสนับสนนุค่าใช้จา่ยทุนประกอบ-
อาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟืน้ฟู
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 

- ดำเนนิการจดัสวสัดกิารและการสงเคราะห์ 
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทุนประกอบอาชีพฯ 
ให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดรอ้น 
จำนวน 200 ราย รายละ 5,000 บาท 

ตุลาคม 2564 ถึง 
มีนาคม 2565 

-ประเมินผลโดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ได้รับ
การช่วยเหลือ 
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ  
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบไดร้ับ

ลักษณะที่ 2 
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ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค ์ รายละเอียดการดำเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

ลักษณะ
โครงการ 

2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้
ประสบปญัหาความเดือดร้อนที่สญูเสีย-
งานหรือรายได้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี ให้
สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ 

รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท ตัง้แต่
เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

การสนับสนุนทุนประกอบ
อาชีพ และมีโอกาสสร้างงาน 
สร้างอาชีพ 

3 วัฒนา  1. โครงการเมล็ดพันธ์ุผัก
พระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี กรุงเทพมหานคร 

1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ประชาชน
ทั่วไป ชุมชน โรงเรียน และวัด สามารถ
ปลูกผักไว้รับประทาน 
2. ส่งเสริมใหผู้้เข้าร่วมโครงการ
สามารถผลิตพันธ์ุพืชเพื่อเก็บไว้ใช้เอง 
และแบ่งปันให้ผู้อื่นได ้

- ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  
- รับพระราชทานเมล็ดพันธ์ผัก 
- ผู้เข้าร่วมโครงการเริ่มปลูกผัก 
- สนับสนุนให้ความรู้การปลูก ดูแลรักษา 
การเก็บ และตรวจเยี่ยม 
- ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
- ส่งคืนเมลด็พันธ์ผักให้สำนักพัฒนาสังคม 
นำส่งให้ กอ.รมน.กทม. 

พฤศจิกายน 2564 
ถึงกรกฎาคม 2565 

- ประเมินผลโดยการลงพื้นที ่
ติดตามประเมินผลตามแผน-
การปฏิบัติงานฯ 
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ 
สร้างความมั่นคงทางด้าน
อาหารและเมล็ดพันธ์ุพืช 
ลดค่าใช้จ่าย ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์, เสริมสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน โรงเรียน 
และวัด, เป็นแหล่งอาหาร
ปลอดภัย, สามารถนำผลผลิต
มาจำหน่ายสร้างรายได้ใน
ครัวเรือน ชุมชน และโรงเรยีน, 
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 

ลักษณะที่ 1 

4 บางรัก  1. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสรมิ
รายได ้

1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตบางรัก และ
ประชาชนท่ัวไป 
2. เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ เสริมรายได้ให้แก่ประชาชนที่มี
รายได้น้อย 

- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ กำหนด
วิชาชีพระยะสั้น จำนวน 8 วิชาชีพ 
- ประสานขอสนับสนุนวิทยากรจากสำนัก
พัฒนาสังคม 
- ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพ 
- รายงานผลหลังเสร็จสิ้นการจดัฝกึอบรม 

ดำเนินการในวัน
เสาร์ -  อาทิตย ์

ตลอดเดือน
มีนาคม 2565 

-ประเมินผลจากผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 160 คน 
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ    
ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
สามารถประกอบอาชีพโดยตรง 
หรือใช้เป็นอาชีพเสริมได ้

ลักษณะที่ 2 
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ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค ์ รายละเอียดการดำเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

ลักษณะ
โครงการ 

  2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน
ทุนประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือ
เยียวยาและฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

1. เพื่อสนับสนนุค่าใช้จา่ยทุนประกอบ-
อาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟืน้ฟู
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้-
ประสบปญัหาความเดือดร้อนที่สญูเสีย-
งานหรือรายได้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีให้
สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ 

- ดำเนนิการจดัสวสัดกิารและการสงเคราะห์ 
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทุนประกอบอาชีพฯ 
ให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดรอ้น 
จำนวน 200 ราย  
 

ธันวาคม 2564 
ถึงมีนาคม 2565 

-ประเมินผลโดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ได้รับ
การช่วยเหลือ 
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ  
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบไดร้ับทุน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบอาชีพ  

ลักษณะที่ 2 

5 บางนา  1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน
ทุนประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือ
เยียวยาและฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

1. เพื่อสนับสนนุค่าใช้จา่ยทุนประกอบ-
อาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟืน้ฟู
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้-
ประสบปญัหาความเดือดร้อนที่สญูเสีย-
งานหรือรายได้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี ให้
สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ 

- ดำเนนิการจดัสวสัดกิารและการสงเคราะห์ 
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทุนประกอบอาชีพฯ 
ให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดรอ้น 
จำนวน 200 ราย รายละ 5,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท ตัง้แต่
เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 

ตุลาคม 2564 
ถึงมีนาคม 2565 

-ประเมินผลโดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ ผู้ได้รับ
การช่วยเหลือ 
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ  
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบไดร้ับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพ  

ลักษณะที่ 2 

6 ปทุมวัน  1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน
ทุนประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือ
เยียวยาและฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

1. เพื่อสนับสนนุค่าใช้จา่ยทุนประกอบ-
อาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟืน้ฟู
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้
ประสบปญัหาความเดือดร้อนที่สญูเสีย-
งานหรือรายได้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี ให้
สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ 

- ดำเนนิการจดัสวสัดกิารและการสงเคราะห์ 
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทุนประกอบอาชีพฯ 
ให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดรอ้น 
จำนวน 200 ราย รายละ 5,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท ตัง้แต่
เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 

ตุลาคม 2564 
ถึงมีนาคม 2565 

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ  
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบไดร้ับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพ เพื่อใช้ใน
การสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ให้สามารถเลีย้งดูตนเองและ
ครอบครัวได ้

ลักษณะที่ 2 
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ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค ์ รายละเอียดการดำเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

ลักษณะ
โครงการ 

7 พระโขนง  1. ปลูกผักปลอดสารพิษ ชีวิตดีมี
สุขภาพแข็งแรง 

1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มผีัก
ปลอดสารพิษไวร้ับประทานอย่าง
ปลอดภัย 
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมสีุขภาพ
กายและใจแข็งแรง 
3. เพื่อให้เกิดความสามัคคีและมี
กิจกรรมทำร่วมกัน 
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ในการปลูกและดูแลผักปลอดสารพิษ 

กลุ่มรักษส์ุขภาพ ชุมชนอาคารสงเคราะหฯ์ 
รวมตัวจัดตั้งกลุ่มทำโครงการฯ โดยมีการให้
ความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ ก่อนลง-
มือปลูก และผลัดเวรกันดูแลรดน้ำผัก 

มีนาคม ถึง
สิงหาคม 2565 

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ 
ประชาชนในชุมชนได้บริโภค 
ผักที่กลุ่มเป้าหมายดำเนนิการ 
มีความสนใจเข้าเยี่ยมชม
โครงการ มีวสัดุอุปกรณ์ใช้
จัดทำโครงการ และมีความรู้
ในการปลูกผักและดูแลผัก
ปลอดสารพิษ 

ลักษณะที่ 1 

8 สาทร  1. ฝึกอบรมวิชาชีพส่งเสรมิรายได ้ 1. เพื่อใหผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้
ที่ได้รับไปสร้างอาชีพใหม่ หรือประกอบ
อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้แก่ตนเอง
และครอบครัว หรือใช้ในชีวิตประจำวนั
เพื่อลดรายจ่าย 
2. เพื่อลดปัญหาการว่างงานและ
ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมให้
สามารถนำไปประกอบอาชีพ เพื่อเพิม่รายได้
ให้กับผู้เข้ารับการอบรม  

ธันวาคม 2564 ถึง
กุมภาพันธ์ 2565 

ประเมินผลโดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ลักษณะที่ 2 

9 บางคอแหลม 1. โครงการเชฟชุมชน ส่งเสรมิความเป็นอยู่ของประชาชนพัฒนา
คุณภาพชีวิต สง่เสรมิการประกอบอาชีพ 
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 

ดำเนินโครงการเชฟชุมชนโดยฝึกฝนอาชีพ
การทำอาหารให้กับประชาชนในชุมชน
มาตานสุรณ์ และชุมชนร่วมใจพัฒนา 

29 – 30 
มกราคม 2565 

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ 
ประชาชนให้ความสนใจ  
นำความรู้ที่ได้ไปประกอบ
อาชีพเสริม และสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อได้ 

ลักษณะที่ 2 

  2. โครงการเมล็ดพันธ์ุผัก
พระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ- 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช- 

เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับ
ประชาชนกรุงเทพมหานครท่ามกลาง
การเกิดโรคระบาดร้ายแรงและเศรษฐกิจ
ตกต่ำ รวมทั้งเพื่อขยายผลการ

- รับมอบเมล็ดพันธ์ุพระราชทาน 
- ติดตามความคืบหน้าการเพาะปลูกทุก
สัปดาห ์

มกราคม ถึง 
มีนาคม 2565 

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ 
ประชาชนให้ความสนใจ    
มีผลผลติไว้บริโภค ลดรายจ่าย 
และสามารถนำเมล็ดพันธ์ุไว้

ลักษณะที่ 1 
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ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค ์ รายละเอียดการดำเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

ลักษณะ
โครงการ 

กุมารี กรุงเทพมหานคร ดำเนินงาน โดยการสร้างเครือข่ายการ
ผลิตไปยังประชาชนในชุมชนที่สนใจ 
และเก็บเมลด็พันธ์ุที่สมบรูณไ์ว้ปลกู
บริโภคต่อไปอย่างยั่งยืน 

- แนะนำให้คำปรึกษาเพื่อนำผลผลิตที่ปลูก
ได้แจกจ่ายแก่ประชาชนที่สนใจ 

ปลูก และส่งมอบให้ประชาชน
ที่สนใจ 

10 ยานนาวา 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน
ทุนประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือ
เยียวยาและฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยยีวยา
และฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้
ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่
สูญเสียงานหรือรายได้ที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัวได ้

- ดำเนินการจดัสวสัดิการและการ
สงเคราะห์ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทุนประกอบ
อาชีพฯ ให้แก่ผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน ตั้งแตเ่ดือนตลุาคม 2564 - 
กุมภาพันธ ์2565 

ตุลาคม 2564 ถึง
กุมภาพันธ์ 2565 

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ  
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบไดร้ับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพ เพื่อใช้ใน
การสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ให้สามารถเลีย้งดูตนเองและ
ครอบครัวได ้

ลักษณะที่ 2 

  2. โครงการเมล็ดพันธ์ุผัก
พระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี กรุงเทพมหานคร 

1. ส่งเสริมการปลูกพืชแบบธรรมชาติ 
สามารถเก็บบรโิภคในครัวเรือนได ้
2. สามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุผัก
พระราชทานฯ ซึ่งเป็นเมลด็พันธ์ุผกั
พื้นบ้านพันธุ์ดีให้มีการเพาะปลูกใน
พื้นที่ให้ยั่งยืนต่อไป 

- รับ-ส่งมอบเมล็ดพันธ์ุพระราชทาน 
- ประชาชนร่วมปลูก เพาะเมล็ดพนัธุ์  และ
เก็บเมล็ดพันธ์ุ 
- ส่งคืนเมลด็พันธ์ุที่เก็บไดจ้ากการปลูกคืน
ให้แก่สำนักพัฒนาสังคม 

ธันวาคม 2564 ถึง
กรกฎาคม 2565 

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ 
ประชาชนมีผักพันธุ์ดีไว้บริโภค 
แจกจ่าย หรือจำหนา่ย และ
เก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุผักไว้ใน
พื้นที่ให้ยั่งยืนต่อไป 

ลักษณะที่ 1 

  3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
วิชาชีพเสริมรายได ้

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้
ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสรมิเพิ่มพูน
รายได้ของครอบครัว 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิต-
ประจำวันและในครอบครัว 

รับสมคัรผูเ้ข้าร่วมโครงการและดำเนินการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 120 คน  

มนีาคม ถึง 
มิถุนายน 2565 

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ 
ประชาชนท่ีได้รบัการ
ฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ
ด้านศิลปะประดิษฐ์ 
สามารถนำความรู้ที่ไดร้ับมา
สร้างผลิตภัณฑ์เสริมรายได้ 

ลักษณะที่ 2 
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ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค ์ รายละเอียดการดำเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

ลักษณะ
โครงการ 

3. เป็นการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

หรือต่อยอดผลติภณัฑ์ รวมทั้ง
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และเป็นการฝึกสมาธ ิ
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ประเด็น “การดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
เขตตรวจราชการ 4 

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 4 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบ
บูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น “การดำเนินโครงการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19”รอบที่ 1 
(เดือนตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ของสำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที ่ยว        
สำนักพัฒนาสังคม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานการ
เจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง รวม 9 สำนักงานเขต ประกอบด้วย 
สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขต
ดินแดง สำนักงานเขตห้องขวาง สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตราชเทวี และสำนักงานเขตวังทองหลาง     
เพื่อเป็นการตรวจติดตามให้หน่วยรับการตรวจมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนกรุงเทพมหานครหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) สรุปผลจากการตรวจราชการได้ดังนี้ 

1. หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานระดับสำนักของเขตตรวจราชการ 4 ประกอบด้วย สำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม 

กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
และสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รวม 14 โครงการ/กิจกรรม 
โดยเป็นโครงการลักษณะที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริม
ตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัย
การผลิต การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมของสินค้า มากที่สุด 
จำนวน 12 โครงการ/กิจกรรม แต่ยังไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการรักษาและ/หรือการส่งเสริมการจ้างงาน 
การประกอบกิจการของผู้ประกอบการ และโครงการที่มุ่งเน้นควบคุมการแพร่ระบาด/การฟื้นฟูสุขภาพของ
ประชาชน/ข้าราชการ/บุคลากร  

ทั ้งนี ้ ในส่วนของสำนักการศึกษา สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และ
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ถึงแม้จะไม่มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว 
เนื่องจากภารกิจหลักของหน่วยงานมิได้เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก แต่ได้มีการ
ดำเนินการ ดังนี้ 

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

 1) อบรมในสถานที่ที่กำหนด (Onsite) ดำเนินการดังนี้ 
                 1.1) มาตรการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องได้รับวัคซีน 

Sinovac/Sinopharm/AstraZeneca/Moderna/Pfizer ครบ ๒ เข็ม หรือได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา WHO รับรอง และได้รับวัคซีนเข็ม
กระตุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน COVID-19 

                 1.2) ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงหลักฐานผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit ชุดตรวจ ATK (ไม่เกิน ๗๒ ชม.) จากโรงพยาบาล แล็บที่รับรอง 
ร้านขายยา และคลินิกท่ีเข้าร่วมโครงการหมอพร้อม Station 
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            1.3) มาตรการระหว่างการฝึกอบรม 
            1.๓.๑) สถานที่ฝึกอบรมได้รับเครื่องหมาย SHA 
            1.๓.๒) ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่อบรม จัดที่นั่งเว้นระยะ สวมหน้ากาก

อนามัยตลอดเวลา มีบริการเจลทำความสะอาดมือ และรับประทานอาหารแบบ Set Box 
                      1.๓.๓) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T 
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (D-M-H-T-T ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร 
เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing 
ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำ สบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) (เฉพาะกรณี) T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะ ก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง) 
          2) อบรมผ่านระบบออนไลน์ (Online) 

                 2.1) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คทำความสะอาดห้องออนไลน์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ 
                 2.2) ไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติงานในห้องออนไลน์ที่แออัดเกินไป 
                 2.3) การใช้โปรแกรมออนไลน์ที่ไม่ลดประสิทธิภาพการอบรม เช่น สามารถแบ่งกลุ่ม 

ทำกิจกรรมผ่านระบบได้ โต้ตอบกับวิทยากรได้ เป็นต้น 
                2.4) วิทยากรสามารถสอนจากที่บ้าน หรือที่ทำงานได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่

ห้องควบคุมระบบออนไลน์ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
         นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำสื่อ

ออนไลน์ เพ่ือทดแทนการฝึกอบรมที่อาจดำเนินการได้น้อยลง โดยนำหัวข้อจากการสำรวจความจำเป็น (Training 
Need) มาจัดทำเป็นเนื้อหาการเรียนออนไลน์ และจัดทำสื่อ Infographic เผยแพร่เพิ่มขึ้น 

 

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการกำหนดมาตรการปฏิบัติตนของ
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่ 

- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 
- ทำความสะอาดมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ 
- ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสำนักงานการเจ้าหน้าที่ 
- ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน รับประทานอาหารที่ผ่านความร้อน อาหารที่ปรุงสุก 
- เว้นระยะห่าง ไม่รวมกลุ่มกัน 
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) และใช้การเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน โดยให้ 

เป็นไปตามความเหมาะสม  
   - กรณีเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ให้ทำการกักตัวพร้อมทั้งสังเกตอาการ
และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการภายในสังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่ทราบ พร้อมทำการตรวจหาเชื้อด้วย Antigen 
Test Kit (ATK) และรายงานผลการตรวจ 

- กลุ่มงานสวัสดิการมีการให้บริการกับผู้ที่มาติดต่อ ได้แก่ การฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งในแต่ละวันมีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ภายในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดสถานที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานการเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ให้บริการผู้มาติดต่อราชการดังกล่าว โดยได้จัดจุดลงทะเบียน จัดพื้นที่นั่งรอเพื่อ เว้นระยะห่าง จัดจุดบริการ
แอลกอฮอล์เจล 
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1.1 แผนภูมิสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการแยกตามลักษณะ     
โดยแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ประกอบด้วย 

ลักษณะที่ 1 : โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 

ลักษณะที่ 2 : โครงการที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ส่งเสริมตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การ
จัดหาปัจจัยการผลิต การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมของสินค้า 

ลักษณะที่ 3 : โครงการที่มุ่งเน้นการรักษาและ/หรือการส่งเสริมการจ้างงาน การ
ประกอบกิจการของผู้ประกอบการ 

ลักษณะที่ 4 : โครงการที่มุ ่งเน้นควบคุมการแพร่ระบาด/การฟื้นฟูสุขภาพของ
ประชาชน/ข้าราชการ/บุคลากร 
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1.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ลำดับ สำนกังานเขต โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

1 สำนกัการศกึษา ไม่มีการดำเนินโครงการ - - - - - 
2 สำนักวัฒนธรรมฯ 1. แผนการดำเนินงาน

ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม 
ทีไ่ด้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) 

1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการฟื้นฟู
การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ทั้งในช่วง
ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
และภายหลังสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
3. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

- สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือ
ผู้ประกอบการและเครือขา่ยการท่องเที่ยว 
- กำหนดมาตรการรองรับการเปิดประเทศ 
- จัดทำเส้นทางการท่องเที่ยว 6 เส้นทาง 
- บูรณาการการดำเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยวร่วมกับสำนกังานเขต 6 กลุ่มเขต 
และผู้แทนชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
- จัดงานเทศกาลประเพณ ี
- ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ
กรุงเทพมหานครผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ประชาชน 
นักท่องเที่ยว 
ทั้งชาวไทย  

และชาวต่างชาต ิ
(ต.ค. 64 - ก.ย. 65) 

- นักท่องเที่ยวเกิดความเช่ือมั่นในการเดินทาง 
เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในระบบ 
Test and Go และ Bangkok Sandbox 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได ้
ในระดับฐานรากมากขึ้น 
- ประชาชนและนักท่องเที่ยวไดร้บัข่าวสาร
ด้านการท่องเที่ยว มาตรการและแนวปฏิบัติ
ของการท่องเที่ยวทีป่ลอดภัยในรปูแบบวิถีใหม่ 
และสามารถวางแผนการเดินทางได้ล่วงหน้า
ผ่านสื่อสังคมออนไลน ์

ลักษณะที่ 2 

2. การพัฒนาส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 6 กลุ่มเขต 
แบบ New Normal 

1. เพื่อสนับสนุนการระดมความคิดเห็น
และแนวทางการพัฒนาส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการฟื้นฟูการท่องเที่ยว
ชุมชนในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวท่ี
เหมาะสม โดยการสรา้งการมสี่วนร่วม
จากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยรูปแบบ
การท่องเที่ยวแบบ New Normal 
3. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยววิถีชุมชน
และแหล่งเรียนรู้ที่มีคณุค่าของ 

- จัดประชุมกลุ่มย่อย หารือ สนทนา
แลกเปลีย่นความคดิเห็นถึงแนวทางการ
พัฒนา ส่งเสรมิร่วมกันระหว่างส่วนการ
ท่องเที่ยว สำนกังานเขตพื้นที่ ผูแ้ทนชุมชน
ในแหล่งท่องเที่ยว และผู้เกีย่วข้อง 
สำรวจความต้องการรูปแบบแนวทางการ
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว กำหนดแหลง่
ท่องเที่ยวต้นแบบ แห่งเดียวหรือยา่น 
ของ 6 กลุ่มเขต 
- ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบท่ี
ต้องการฟื้นฟู กระตุ้นเศรษฐกิจในแหล่ง
ท่องเที่ยว 14 กลุ่มเขต 1 แหล่ง 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม 

เครือข่ายการ
ท่องเที่ยวภาครัฐ
และภาคประชาชน 
(ต.ค. 64 - ก.ย. 65) 

- แนวทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New 
Normal) เพื่อส่งเสรมิและสนับสนนุแหล่ง
ท่องเที่ยว 
- กระตุ้นเศรษฐกิจ สรา้งอาชีพให้ประชาชน 
เกิดรายไดห้มุนเวียนในชุมชน 
- แหล่งท่องเที่ยวได้รับการประชาสัมพันธ์ให้
เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
- สามารถต่อยอดและขยายผลการพัฒนา
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนบนพื้นฐานการ
สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยนืต่อไป 

ลักษณะที่ 2 
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   กรุงเทพมหานคร ให้เป็นทีรู่้จักต่อ
สาธารณชนภายหลังสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) 

ในแหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างการมสี่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 
- ดำหนดวัน เวลา การจัดกิจกรรม 
ในแหล่งท่องเที่ยวให้ชัดเจน 
- ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 6 กลุ่มเขต แบบ New 
Normal ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และ
ช่องทางต่าง ๆ 

   

3 สำนักพัฒนาสังคม 1. โครงการค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการสนับสนุน
ทุนประกอบอาชีพ
เพื่อช่วยเหลือเยยีวยา
และฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุน เพือ่
ช่วยเหลือเยยีวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รบั
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก ่
ผู้ประสบปญัหาความเดือดร้อนท่ี
สูญเสียงานหรือรายได้ที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้
สามารถเลีย้งดูตนเองและครอบครัว 
 

- สำนักงานเขตรับเรื่อง พิจารณา
ข้อเท็จจริง และเยีย่มบา้นผูป้ระสบปญัหา
ความเดือดร้อน 
- นำข้อมูลผู้ประสบปญัหาความเดือดร้อน
เข้าระบบการจัดสวัสดิการและ
สงเคราะห์ (e-case) 
- คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความ
ช่วยเหลือของสำนักงานเขต 
- สำนักงานเขตดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้ประสบปัญหาความเดือดรอ้น 

ผู้ที่ไดร้ับ
ผลกระทบฯ 

สำนักงานเขตละ 
200 ราย 

จำนวน 50 เขต 
รวม 10,000 ราย 

- ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ไดร้ับการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายทุนประกอบอาชีพ 
- ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่สูญเสีย
งานหรือรายได้ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครไดม้ีโอกาสสรา้งงาน สร้าง
อาชีพ ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 

ลักษณะที่ 2 

2. เชฟชุมชน...เรียนฟรี 
มีทุนให้ 

1. เพื่อฝึกอบรมความรู้ระยะสั้นให้กับ
ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. เพื่อให้ประชาชนท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมความรูร้ะยะสั้นสามารถนำ
ความรู้ไปประกอบอาชีพมรีายได้ 
หาเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

จัดกิจกรรม จำนวน 130 ครั้ง ๆ ละ  
1 วัน ครอบคลมุในพ้ืนท่ี 6 กลุ่มโซน
ของกรุงเทพมหานคร 

ประชาชนไม่น้อย
กว่า 3,200 คน 

(ธ.ค. 64 - ก.ย. 65) 

- ประชาชนมีทางเลือกเพื่อเพ่ิมรายได้หรือ
สามารถประกอบอาชีพเสริมเพื่อเป็นการ
สร้างรายได้ และสร้างอาชีพ สามารถเลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัวได ้
- เปิดโอกาสใหผู้้เข้าร่วมโครงการที่คิดจะนำ
ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเป็นอาชีพ  

ลักษณะที่ 2 
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  3. การจดังานโอทอป
ไทย สู้ภยัโควิด-19 

1. เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ผลติ 
ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชน
ท่องเที่ยว จากวิกฤติการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการ
เพิ่มช่องทางมนการระบายสินค้า 
OTOP และผลิตภณัฑ์ของชุมชน 
2. เพื่อจดัแสดงและจำหนา่ยผลติภณัฑ์ 
OTOP 
3. เพือ่เพิ่มช่องทางการตลาดให้กบั 
OTOP และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
4. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ ์

เป็นโครงการจัดแสดงและจำหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร 
อาหารอร่อย OTOP ชวนชิม จำนวน  
1 ครั้ง ระยะเวลา 9 วันตดิต่อกัน 

ผู้ประกอบการ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

ประเมินผลจากยอดจำหน่ายผลติภัณฑ์
ชุมชนกรุงเทพมหานคร (OTOP) และ
ผู้ประกอบการอาหารอร่อย OTOP ชวนชิม
ของกรุงเทพมหานคร 

ลักษณะที่ 2 

4. ส่งเสริมผลติภณัฑ์
กรุงเทพมหานคร 

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการผลติภณัฑ์ 
Bangkok Brand มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและการทำการค้าบนตลาด 
Online Market Place 
2. เพื่อเพ่ิมช่องทางการตลาดและ
สร้างโอกาศทางการจำหน่ายให้กบั
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ (Bangkok 
Brand) 
3. เพื่อเพิ่มยอดรายได้จากการจำหน่าย
สนิค้าให้กับผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ 
(Bangkok Brand) 
 
 

ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร ผลติภณัฑ์
กรุงเทพมหานครวสิาหกิจชุมชน  
อาหารอร่อยชวนชิมและของดี
กรุงเทพมหานคร 

ร้านค้า 
ผู้ประกอบการ 

(ต.ค. 64 - ก.ย. 65) 

ผู้ประกอบการมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

ลักษณะที่ 2 
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  5. ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงานตลาดชุมชน
กรุงเทพมหานคร 

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลิตภณัฑ์กรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Brand) ผลติภณัฑ์ชุมชน
กรุงเทพมหานคร อาหารอร่อยของดี 
50 เขต และผลผลิตทางการเกษตร 
2. เพื่อให้ผู้บริโภคไดม้ีโอกาสซื้อสนิค้า
ผลิตภณัฑ์กรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Brand) ผลติภณัฑ์ชุมชน
กรุงเทพมหานคร อาหารอร่อยของดี 
50 เขต และผลผลิตทางการเกษตรที่
มีคุณภาพ 
3. เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน
ต่าง ๆ ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
อันนำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานคร
อย่างยั่งยืน 

ดำเนินการจัดงานตลาดชุมชน
กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 5 วัน 

ผู้ประกอบการ 
(ก.พ. - ก.ย. 65) 

ผู้ประกอบการมียอดจำหน่ายเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 
และความพึงพอใจของผู้ประกอบการกับ
ประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
จากการเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 

ลักษณะที่ 2 

6. ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงานมหกรรม
ผลิตภณัฑ์ชุมชน
กรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Brand) 
2022 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชน
กรุงเทพมหานคร ได้มีสถานที่จำหน่าย
และแสดงสินค้ามีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน 
เกิดเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลิตภณัฑ์กรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Brans) และผลิตภณัฑ ์

- ดำเนินการจดังานมหกรรมผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 
2022 จำนวน 5 วัน 

ผู้ประกอบการ 
(ก.พ. - ก.ย. 65) 

ผู้ประกอบการมียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีท่ีผ่านมา 

ลักษณะที่ 2 
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   ชุมชนกรุงเทพมหานคร ได้เป็นท่ีรูจ้ัก
และยอมรับของประชาชนท่ัวไป 
ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความ
สนใจและมีการบริโภคสินค้า
ผลิตภณัฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Brand) และผลติภณัฑ์
ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึน้ 

    

7. พัฒนาผู้ประกอบการ
เพื่อยกระดับสูผู่้ผลิต
สินค้าเชิงนวัตกรรม 

1. พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
ให้มีความรูด้้านการนำเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมมาใช้ในการผลิตและพฒันา
ผลิตภณัฑ ์
2. ส่งเสริมใหผู้้ประกอบการได้มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่การผลติสินคา้ 
ในเชิงนวัตกรรม 

เป็นโครงการอบรมสัมมนา โดยจดั
กิจกรรมในลักษณะรูปแบบการบรรยาย 
และบรรยายเชิงปฏิบัติการ จำนวน  
3 รุ่น รุ่นละ 3 วัน 

ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Brand) ผลติภณัฑ์ชุมชน
กรุงเทพมหานคร (OTOP) และวิสาหกิจ
ชุมชน มีความสามารถในการออกแบบ
บรรจภุัณฑ์ การผลิตสินค้าให้ทันสมัย 

ลักษณะที่ 2 

8. พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการสู่ 
Digital Market 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครเกดิ
ความรู้และทักษะในการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและ
สร้างมลูค่าเพิ่มให้กับผลิตภณัฑ์และ
การบริการในรูปแบบธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน ์
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
กรุงเทพมหานครใหเ้ป็น
ผู้ประกอบการที่มีคณุภาพในยุค 

เป็นโครงการอบรมสัมมนา โดยจดั
กิจกรรมในลักษณะรูปแบบการบรรยาย 
และบรรยายเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 รุ่น 
รุ่นละ 3 วัน 

ผู้ประกอบการ - ผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครได้รับ
ความรู้และแนวคิดในการพัฒนาศกัยภาพ
ของตนเองในการนำเทคโนโลยีดิจทิัลเข้ามา
ใช้เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างมลูค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภณัฑ์และการบริการในรูปแบบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์ 
- ผู้ประกอบการไดร้ับการพัฒนาศกัยภาพ
ในเชิงธุรกิจดิจิทัลและพัฒนามาตรฐานการ
ผลิต เนื่องจากตลาดการค้าและการลงทุน
เพิ่มมากข้ึน 

ลักษณะที่ 2 



48 
 

ลำดับ สำนกังานเขต โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

   เศรษฐกิจดิจิทลั และพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์เพื่อขยายตลาดการคา้และ
การลงทุนเพิ่มมากข้ึน 

    

9. ส่งเสริมผลติภณัฑ์ 
Bangkok Brand 
Online Market 
Place 

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการผลติภณัฑ์ 
Bangkok Brand มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและการทำการค้าบนตลาด 
Online Market Place 
2. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและ
สร้างโอกาสทางการจำหน่ายให้กบั
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ (Bangkok 
Brand) 
3. เพื่อเพิม่ยอดรายได้จากการจำหนา่ย
สินค้าให้กับผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ 
(Bangkok Brand) 

เป็นโครงการให้คำปรึกษาแนะนำ และ
สอนการใช้งานระบบการค้าออนไลน ์

ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการมรีายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทาง
ออนไลน ์

ลักษณะที่ 2 

10. เมลด็พันธ์ุผัก
พระราชทาน สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ประชาชน
ทั่วไป ชุมชน และโรงเรียน สามารถ
ปลูกผักไว้รับประทาน 
2. ส่งเสรมิใหผู้้เขา้ร่วมโครงการสามารถ
ผลิตพันธ์ุพืชอาหารเพื่อเก็บไว้ใช้เอง 
หรือแบ่งปัน 

- วางแผนการดำเนินงาน 
- สำนักพัฒนาสังคมผลติพันธ์ุพืช ปุ๋ยหมกั 
สารป้องกันกำจัดแมลง เพื่อการสนับสนุน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
- สำนักพัฒนาสังคมรับพระราชทาน
เมลด็ผัก 
- สำนักงานเขต และเกษตรกรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร รับพระราชทานเมลด็
พันธุผ์ัก 
- ผู้เข้าร่วมโครงการเริ่มปลูกผัก 
- ดำเนินการสนับสนุนความรู้การปลูกผัก  

เกษตรกร 
ประชาชน  

ชุมชน และวัด 
(พ.ย. 64 - ก.ค. 65) 

การประเมินผล 
กลุ่มงานส่งเสรมิผลิตภณัฑ์ สำนักงาน
ส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่
ร่วมกับ กอ.รมน.กทม. และสำนักงานเขต 
ติดตามประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงาน 
ที่ได้กำหนดไว้และรายงานผลให้แก่ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครทราบ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
- สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและเมล็ด
พันธุ์พืช 
- ลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

ลักษณะที่ 1 
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ลำดับ สำนกังานเขต โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

    การดูแลรักษา การเก็บเมล็ดพันธ์ุผัก 
ทางออนไลน์ และการตรวจเยี่ยม 
- ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
- เขต และเกษตรกรกรุงเทพมหานคร
ส่งคืนเมล็ดพันธ์ุผัก ให้ สพส. 
- สำนักพัฒนาสังคมคัดคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ผัก 
- สำนักพัฒนาสังคมสรุปรายงาน
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และส่งคืน
เมลด็พันธ์ุผักให้ กอ.รมน.กทม. 

 ที่ต้องหยุดอยู่บ้าน 
- ผู้ที่หยุดอยู่บ้านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ในการดูแลพืชผักไว้รับประทานเอง ลดความเสี่ยง
การออกไปหาวัตถดุิบ 
- เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน โรงเรียน 
และวัด สร้างบรรยากาศท่ีดี มีการแบ่งปัน
กันในชุมชน และเป็นจุดเรียนรู้ในพื้นที ่
- เป็นแหล่งอาหารปลอดภยัในอนาคต 
- ผลผลิตผักสดปลอดสารพิษสามารถ
จำหน่ายสร้างรายได้ในครัวเรือน ชุมชน 
และโรงเรียน เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ 
- สภาพแวดล้อมในครัวเรือน ชุมชน โรงเรียน 
และวดั ดีขึ้น เพราะมีการจดัการพืน้ท่ีและ
ปลูกผักแบบปลอดสารพิษและการมีการ
จัดการขยะมาทำปุ๋ยหมัก 

 

11. Bangkok 
Green Market 
ตลาดสุขใจ 

1. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑ์ชุมชน ผู้ประกอบการินค้า 
OTOP สินค้า Bangkok Brand 
และของดีของอร่อยในพ้ืนท่ีกรุงเทพ-
มหานคร ได้มสีถานที่จำหนา่ยสินค้าที่
แน่นอน และมีระยะเวลาที่ต่อเนื่อง 
2. เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรของ
กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาสินคา้
เกษตร/ผลิตภณัฑด์้านการเกษตร 
ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
3. เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสซื้อ 

จัดหาสถานท่ีจำหน่ายสินค้าทางดา้น
การเกษตร ผลติภณัฑ์ชุมชน สินคา้ 
OTOP สินค้า Bangkok Brand และ
ของดี ของอร่อย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ในทุกวันอังคารถึงศุกร์แรกของเดือน  
ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1  
(เสาชิงช้า) และสำนักพัฒนาสังคม 
รวมทั้งสถานท่ีต่าง ๆ ที่ได้รับการ
ประสานให้นำสินค้าไปจำหน่าย  

เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ 

(ต.ค. 64 - ก.ย. 65) 

- เกษตรกร ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ผูป้ระกอบการ
ร้านค้า OTOP สินคา้ Bangkok Brand และ
ของดีของอร่อยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
มีสถานท่ีจำหน่ายสินค้าสูผู่้บริโภคโดยตรง  
ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
- เกษตรกรของกรุงเทพมหานครได้พัฒนา
สินค้าเกษตร/ผลติภณัฑ์ดา้นการเกษตร  
ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไดซ้ื้อ
สินค้าท่ีมีคณุภาพ ราคาถูก สามารถลด 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได ้

ลักษณะที่ 2 
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ลำดับ สำนกังานเขต โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

   หาสินค้าอุปโภค บรโิภค และสินคา้
อื่น ๆ ท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิต 
ในราคาประหยัด 
4. เพื่อกระตุ้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการตลาดใน
ประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมรายได้และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

    

12. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้
และพัฒนาด้าน
การเกษตรของ
กรุงเทพมหานคร  
(โคก หนอง นา โมเดล) 

1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา 
โมเดล 
2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้าน
การเกษตร ตามศาสตร์พระราชา 
ของกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ทดลอง วิจัย
ด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การ
ผลิตพืช การหมุนเวียนการใช้น้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ทดแทนและสมาร์ทฟาร์ม 

- การปักแนวเขต (รังวัดที่ดิน) 
- การแผ้วถางพื้นที่ให้โล่ง เคลยีรผ์กัตบ
ในคลอง 
- การทำรั้วกั้นอาณาเขต 
- การทำถนนในพ้ืนท่ี (ลูกรัง/หินคลุก) 
- การขุดบ่อน้ำ แก้มลิง คลองไส้ไก ่
- การสร้างที่พักช่ัวคราว (เถียงนา) 
- การปลูกต้นไม้ในโครงการ 
- การปรับพืน้ที่ (ไถนา) การทำนาปลูกข้าว 
- การประชาสมัพันธ์ 
- การเขียนแบบวางผัง ประมาณการค่าใช้จ่าย 
- การจัดสรรงบประมาณ 
- การส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วม/
การทำแผนการดำเนินงาน/วางแผน 
การผลิตการเพาะปลูก 

เกษตรกร 
ประชาชนท่ัวไป 

(ต.ค. 64 - ก.ย. 65) 

- เผยแพร่พระอัจฉริยะภาพดา้นการเกษตร
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
- ประชาชนท่ัวไป หรือเกษตรกรสามารถนำ
ความรู้ด้านการเกษตรไปประยุกตใ์ช้ในด้าน
การเกษตรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยนื 
- เป็นแหล่งศึกษา ทดลอง วิจัย การเกษตร
ที่เหมาะสมของกรุงเทพมหานคร 

ลักษณะที่ 1 

4.  สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฯ 

ไม่มีการดำเนินโครงการ - - - - - 

5 สำนักงานการ
เจ้าหน้าที่ฯ 

ไม่มีการดำเนินโครงการ - - - - - 
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2. ระดับสำนักงานเขต 
 สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตดุสิต 

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้องขวาง สำนักงาน
เขตพญาไท สำนักงานเขตราชเทวี และสำนักงานเขตวังทองหลาง มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รวม 23
โครงการ/กิจกรรม โดยเป็นโครงการลักษณะที่มุ่งเน้นการการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ส่งเสริมตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การ
จัดหาปัจจัยการผลิต การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มของสินค้า 
มากทีสุ่ด จำนวน 9 โครงการ/กิจกรรม 

2.1 แผนภูมิสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการแยกตามลักษณะ     
โดยแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ประกอบด้วย 

ลักษณะที่ 1 : โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 

ลักษณะที่ 2 : โครงการที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ส่งเสริมตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การ
จัดหาปัจจัยการผลิต การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมของสินค้า 

ลักษณะที่ 3 : โครงการที่มุ่งเน้นการรักษาและ/หรือการส่งเสริมการจ้างงาน การ
ประกอบกิจการของผู้ประกอบการ 

ลักษณะที่ 4 : โครงการที่มุ ่งเน้นควบคุมการแพร่ระบาด/การฟื้นฟูสุขภาพของ
ประชาชน/ข้าราชการ/บุคลากร 
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2.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ลำดับ สำนกังานเขต โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

1 พระนคร 1. เมล็ดพันธ์ุผัก
พระราชทาน สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของ
ประชาชนกรุงเทพมหานครท่ามกลาง  
การเกิดโรคระบาดร้ายแรงและเศรษฐกิจ
ตกต่ำ รวมทั้งเพื่อขยายผลการดำเนินงาน
ของปี 2565 โครงสร้างเครือข่ายการ
ผลิตไปยังชุมชนและประชาชนท่ีสนใจ 

- รับเมลด็พันธ์ุผักพระราชทานจาก
สำนักพัฒนาสังคม 
- ส่งมอบเมลด็พันธ์ุผักให้แก่ชุมชน 
ประชาชน โรงเรยีน และวดั 
- เพาะเมลด็พันธ์ุผัก 
- ย้ายกล้า 
- ปลูก ดูแลรักษา เก็บผลผลติ และบริโภค 
- ดูแลรักษา ออกดอกติดผล เก็บเมลด็พันธุ์ 
- เกษตรกรส่งคืนเมล็ดพันธ์ุผักให้ สพส. 
- สำนักพัฒนาสังคมคัดคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ผัก 
- สำนักพัฒนาสังคมสรุปรายงานผู้บริหาร 
และส่งคืนเมล็ดพันธุ์ผักให้ กอ.รมน.กทม. 

โรงเรียน วัด 
ชุมชน และ
ประชาชน 

(ธ.ค. 64 - ก.ค. 65) 

- สำนักงานเขตรายงานความคืบหน้าการ
ดำเนินงานให้สำนักพัฒนาสังคม ทุกวันท่ี  
1 และ 16 
- มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโดย 
กอ.รมน.กทม. และสำนักงานเขต เป็นระยะ 
- มีไลน์กลุ่มเขตสามารถแลกเปลีย่นเรียนรู้
ประสบการณ์ ภาพถ่ายกิจกรรมปลูกผัก 
ปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ
ระหว่างสมาชิกภายในกลุม่ได ้

ลักษณะที่ 1 

2. ฝึกอบรมวิชาชีพ
เสรมิรายได ้

1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับ
ประชาชน และสามารถนำไปประกอบ
อาชีพเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว หรือ 
ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดรายจ่าย 
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน ์
3. เพื่อเป็นการสร้างงานให้เกิดขึ้นในชุมชน 

- จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการและงบประมาณ 
- ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- ประชุมเตรียมความพร้อม 
- ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม 
- ดำเนินการอบรม 
- ติดตามและประเมินผล 
- รายงานผลการดำเนินการ 

ประชาชนทั่วไป 
80 คน 

(ก.พ. - เม.ย. 65) 

การประเมินผล 
การติดตาม สอบถาม และลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน 
ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อติดตามว่าสามารถ
นำไปประกอบอาชีพได้จริงหรือไม่ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนมีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ 
ที่สามารถนำไปประยุกตเ์พื่อประกอบอาชีพ
เสรมิได้ ก่อให้เกิดการสร้างงานในชุมชน
มากขึ้น ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถ
ถ่ายทอดความรู้และทักษะทีไ่ด้รับจากการ
อบรมแก่บุคคลอื่น ๆ ต่อไปได้  

ลักษณะที่ 2 
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ลำดับ สำนกังานเขต โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การสนับสนุนทุน
ประกอบอาชีพเพื่อ
ช่วยเหลือเยยีวยา
และฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) 

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือ
เยียวยาและฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แกผู่ป้ระสบ
ปัญหาความเดือดร้อนท่ีสูญเสียงานหรือ
รายได้ที่อยู่อาศัยในชุมชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ใหส้ามารถเลีย้งดู
ตนเองและครอบครัวได ้

- แต่งตั้งคณะทำงานฯ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ 
- รับคำร้องผู้ขอความช่วยเหลือ 
- ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
- จัดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
- ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ 
- มอบทุนประกอบอาชีพฯ 
- สรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ประชาชนท่ี
ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน 

(ต.ค. 64 - ก.ย. 65) 

- ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุนประกอบอาชีพ 
- ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่สูญเสีย
งานหรือรายได้ ที่อาศัยในชุมชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานครไดม้ีโอกาสสรา้งงาน สร้าง
อาชีพ ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัว 

ลักษณะที่ 2 

2 ดุสิต ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การสนับสนุนทุน
ประกอบอาชีพ เพื่อ
ช่วยเหลือเยยีวยา
และฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) 

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุนประกอบ
อาชีพ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู 
ผู้ไดร้ับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
2. เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนท่ีสูญเสียงานหรือ
รายได้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ใหส้ามารถเลีย้งดู
ตนเองและครอบครัว 
 
 

การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์
ช่วยเหลือเยยีวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รบั
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
ในด้านค่าใช้จ่ายทุนประกอบอาชีพ 
ของกรุงเทพมหานคร เป็นการมอบทุน
ประกอบอาชีพให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติ 
ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าดว้ย
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2564 

ประชาชนผู้
ประสบปัญหา
เดือดร้อน ฯ 
200 คน 

(ม.ค. - ก.พ. 65) 

- ผู้ที่ได้รับกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุนประกอบอาชีพ 
จำนวน 200 คน คนละ 5,000 บาท รวม
เป็นเงิน 1,000,000 บาท 
- ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่สูญเสีย
งานหรือรายได้ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ได้มโีอกาสสร้างงาน สร้าง
อาชีพ ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 
คุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19 
ของประชาชนในเขตดุสิตดีขึ้น 

ลักษณะที่ 2 

3 ป้อมปราบฯ เมลด็พันธ์ุผัก
พระราชทาน สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม

ตามกลุม่เป้าหมายที่กองกำลังรักษา
ความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร
กำหนด โดยราษฎรที่เข้าร่วมต้องมี
ศักยภาพ สามารถเก็บเมล็ดพันธ์ที่
สมบูรณ์ และบรโิภคต่อไปอย่างยั่งยืน 

- รับเมลด็พันธ์ุผักพระราชทานจาก
สำนักพัฒนาสังคม 
- เขต/สำนักงานเกษตรพื้นที่ ส่งมอบ
เมลด็พันธ์ุผักให้แก่ชุมชน ประชาชน 
โรงเรียน และวัด 

สำนักงานเขต 
ชุมชน 

(ธ.ค. 64 - ก.ค. 65) 

- เขตรายงานความคบืหน้าการดำเนินงาน
ให้สำนักพัฒนาสังคม ทุกวันท่ี 1 และ 16 
- มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโดย
สำนักพัฒนาสังคม กอ.รมน.กทม. และ
สำนักงานเขตเป็นระยะ 

ลักษณะที่ 1 
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ลำดับ สำนกังานเขต โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

บรมราชกุมารี 
กรุงเทพมหานคร 

- เพาะเมลด็พันธ์ุผัก 
- ย้ายกล้า 
- ปลูก ดูแลรักษา เก็บผลผลิต บรโิภค 
- ดูแลรักษา ออกดอก ติดผล เก็บ
เมลด็พันธ์ุผัก 
- เขต และเกษตรกรกรุงเทพมหานคร 
ส่งคืนเมล็ดพันธ์ุผักฯ ให้ สพส. 
- สำนักพัฒนาสังคมคัดคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ผัก 
- สำนักพัฒนาสังคมสรุปรายงาน
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและส่งคืน
เมลด็พันธ์ุผักให้ กอ.รมน.กทม. 

4 สัมพันธวงศ์ 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การสนับสนุนทุน
ประกอบอาชีพเพื่อ
ช่วยเหลือเยยีวยา
และฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควดิ-19) 

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุนประกอบ
อาชีพ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
2. เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนท่ีสูญเสียงานหรือ
รายได้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ใหส้ามารถเลีย้งดู
ตนเองและครอบครัว 
 

- จัดทำโครงการฯ และขออนุมตั ิ
- จัดทำแผนปฏิบตัิงาน 
- ดำเนินการตามโครงการกิจกรรมต่าง ๆ 
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายงาน
ผู้บรหิาร 
- ติดตามและประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอ
ผู้บรหิารกรุงเทพมหานคร 

ประชาชนท่ี
ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน 

(ต.ค. 64 - ก.ย. 65) 

- สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้รับงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนประกอบ
อาชีพ  
- ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ไดร้ับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายทุนประกอบอาชีพ 
- ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่สูญเสียงาน
หรือรายได้ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 
ได้มโีอกาสสร้างงาน สรา้งอาชีพ ให้สามารถ
เลี้ยงดตูนเองและครอบครัว 

ลักษณะที่ 2 

2. ฝึกอบรมวิชาชีพ
เสรมิรายได ้

1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางอาชีพ
แก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุและประชาชน
ในชุมชนพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 

- เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม จำนวน 14 คน 
สับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  

ผู้มีรายได้น้อย 
ผู้สูงอายุ ไม่น้อย
กว่า 140 คน 

(ก.พ. - มี.ค. 65) 

- ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
เกิดทักษะ มีความรู้ความสามารถด้าน
วิชาชีพมากข้ึน 

ลักษณะที่ 2 
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ลำดับ สำนกังานเขต โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

2. เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบ
อาชีพเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนผู้มี
รายได้น้อย ผูสู้งอายุและประชาชน 
ในชุมชนพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 

ไม่เกินวันละ 2 คน จำนวน 7 วัน ณ 
ชุมชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 
7 ชุมชน 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถนำ
วิชาชีพได้รับการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปใช้ใน
ชีวิต และประกอบอาชีพโดยตรง และเป็น
อาชีพเสริมได ้
- การประเมินผลเชิงปริมาณ โดยสังเกต
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการลงทะเบียน
เรียนในแตล่ะวิชาการฝึกอบรมในแต่ละวัน 
- การประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการตอบ
แบบสำรวจก่อน/หลังเข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได ้
- การประเมินผลเชิงปฏิบัติ มอบใบประกาศ
เป็นผู้ผา่นการฝึกอบรมวิชาชีพเสรมิรายได้
ตามรายวิชาที่กำหนด 

5 ดินแดง 1. เมล็ดพันธ์ุผัก
พระราชทาน สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

ให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเปา้หมาย 
ในด้านการเพาะปลูก การดูแลรักษา 
ตลอดจนการเก็บสำรองเมล็ดพันธ์ุที่ดี 
ไวใ้ช้ในยามประสบภัยพิบตัิ และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยนื 

คัดเลือกราษฎรที่มีศักยภาพ สามารถ
เก็บเมล็ดพันธ์ุที่สมบรูณ์ ปลูก บรโิภค
ต่อไปอย่างยั่งยืน เพื่อรับเมลด็พันธุ์ผัก
พระราชทาน จำนวน 10 ชนิด อบรม
ให้ความรู้เครือข่ายต้นแบบ การตรวจ
เยี่ยมทุกวันพุธ การรายงานประจำ
สัปดาห์พร้อมภาพถ่ายทุกวันศุกรท์าง
ไลน์กลุ่มเขต การสรุปและประเมนิผล
การใช้ประโยชน์พืชผัก 

ราษฎร  
เขตละ 1 คน 

(ม.ค. - ก.ย. 65) 

ราษฎรมีผลผลิตที่มคีุณภาพไว้บรโิภค 
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยนื และมี
เครือข่ายในการผลติเมล็ดพันธ์ุผักเพื่อ
แบ่งปันต่อไป 

ลักษณะที่ 1 

2. ปลูกผักปลอด
สารพิษ ชีวิตด ี
มีคุณภาพแขงแรง 

1. เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนไดม้ีผกัปลอด
สารพิษไว้รบัประทานอย่างปลอดภยั 
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกาย
และใจแข็งแรง 

- ประชุมสมาชิกเพื่อหารือเกี่ยวกบัการ
จัดทำโครงการ 
- สำรวจราคาวัสดุและอุปกรณ์ในการ
จัดทำโครงการ 

ประชาชนใน
ชุมชน ผู้สูงอายุ 
(มี.ค. - ส.ค. 65) 

- ประชาชนในชุมชนได้บริโภคผักที่
กลุ่มเป้าหมายดำเนินการ ร้อยละ 80 
- ผู้ประชาชนในชุมชนมีความสนใจในกิจกรรม
ของโครงการและเข้าเยี่ยมชมโครงการ ร้อยละ 100 

ลักษณะที่ 2 
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ลำดับ สำนกังานเขต โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
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ลักษณะ
โครงการ 

3. เพื่อส่งเสริมให้เกดิความสามัคคีและมี
กิจกรรมทำร่วมกนั 
4. เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ปลูกและดูแลผักปลอดสารพิษ 

- นำเสนอโครงการให้กับคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต พิจารณา 
- ติดต่อวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถในการปลูกผักปลอด
สารพิษและผักไฮโดรโปนิกส ์
- จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการ 
- ดำเนินงานตามโครงการ 
- จัดเวรในการรดน้ำดูแลผักปลอดสารพิษฯ 
- สรุปผลการดำเนินงาน 

- ประชาชนในชุมชนมีวัสดุและอุปกรณ์ใช้
จัดทำโครงการ ร้อยละ 100 
- ประชาชนท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู ้
ในการปลูกผักและดูแลผักปลอดสารพิษ 
ร้อยละ 70 

3. ปลูกผักสวนครัว 
ปลอดภัย ปลอดสารพิษ 

1. เพื่อให้ได้พืชผักท่ีมีคุณภาพ ปลอด
สารเคมี เกิดความปลอดภัยแกร่่างกาย
และสุขภาพของผู้บรโิภค 
2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนหันมาบรโิภคผัก
ปลอดสารพิษที่ปลูกข้ึนเอง 
3. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนำผักปลอดสารพิษที่ได้เพิ่ม
ช่องทางไปหารายได ้

- ประชุมเพื่อหารือเกีย่วกับการจดัทำ
โครงการ 
- สำรวจราคาปลูกผัก เมล็ดพันธ์ุ/ต้น
กล้าผัก ปุ๋ย ดิน ปุย๋คอก ที่จะใช้ในการ
ปลูกผักสวนครัว 
- จัดทำโครงการเสนอแก่คณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต พิจารณา 
- ดำเนินการจัดซื้อตามตามงบประมาณ
ที่ได้รับการสนับสนุน 
- ทำกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพษิ 
- ติดตามผลการดำเนินงานและ
รายงานผลหลังเสรจ็กิจกรรม 
 
 
 
 
 

อาสาสมัคร 
ในชุมชน 

(ม.ค. - ก.ย. 65) 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 
จากการบริโภคผักปลอดสารพิษ ร้อยละ 80 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้พืชผักท่ีมคีณุภาพ  
ไม่มสีารพิษตกค้าง ร้อยละ 100 
- ผู้เข้าร่วมโครงการนำประสบการณ์ที่ได้
จากการเข้าร่วมโครงการไปต่อยอดใช้เป็น
รายได้หลักหรือรายได้เสริม 

ลักษณะที่ 2 
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ลำดับ สำนกังานเขต โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
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ระยะเวลา 
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ลักษณะ
โครงการ 

6 ห้วยขวาง 1. ตลาดนัด “ศุกร์
ปันสุข” 

1. เพื่อสนับสนุนพ้ืนท่ีจำหน่ายสินค้า
ให้แก่ กลุ่มแม่บ้าน กลุม่อาชีพ กลุม่
ผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า 
OTOP ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ 
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน
และจำหนา่ยสินคา้อุปโภค-บริโภค ราคา
ประหยดัในพ้ืนท่ี 
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเงิน  
ทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบ  
เกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ 

จัดกิจกรรมจำหน่ายสินคา้อุปโภค
บริโภคราคาประหยัด สินคา้ผลิตภณัฑ์
ชุมชน กลุ่มอาชีพ และสินค้า OTOP  

ประชาชน 
ผู้ผลิต 

 ผู้ประกอบการ 
(ทุกวันศุกร์สุดท้าย

ของเดือน) 

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
ติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมและสำรวจยอดจำหน่าย
สินค้าของผูป้ระกอบการรายงานผู้บริหารเขต 

ลักษณะที่ 2 

2. การมสี่วนร่วม
ของเครือข่ายในการ
สำรวจผู้ต้องการ
ความช่วยเหลือด้าน
ทุนประกอบอาชีพ 
ในชุมชน 

1.เพื่อสนับสนุนพื้นทจำหน่ายสินค้าให้แก่ 
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ผลิตสินค้า
ผลิตภณัฑ์ชุมชน สินค้า OTOP  
ผู้ประกอบการรายย่อย และผูไ้ดร้บั
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั COVID-19 
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน
และจำหนา่ยสินคา้อุปโภค-บริโภคราคา
ประหยดัในพ้ืนท่ี 
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเงิน ทำ
ให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ เกิดสภาพ
คล่องทางเศรษฐกิจ 

ดำเนินการสำรวจข้อมลูที่ไดร้ับผลกระทบ
จากการแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชน 
22 ชุมชน เพื่อสนับสนุนข้อมูลใน
สำนกังานเขตห้วยขวางใช้ในการพิจารณา
ให้การสงเคราะห์คา่ใช้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพของกรุงเทพมหานคร 

ผู้ที่ไดร้ับ
ผลกระทบจาก
การระบาดของ

โควิด-19 
(ม.ค. 64 -  มี.ค. 65) 

- ประชาชนในพื้นที่เขตหว้ยขวางทุกชุมชน 
จัดลำดับผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อรวบรวมให้
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
สำนกังานเขตห้วยขวาง เสนอหน่วยงาน
เพื่อให้การช่วยเหลือ เยียวยา 
- คณะกรรมการเครือข่ายชุมชนเขตห้วยขวาง
ติดตามผลการดำเนินการสำรวจขอ้มูลที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชุมชนใน
พื้นที่เขตห้วยขวางทุกชุมชนที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนดและ
ได้รับการช่วยเหลือ เยียวยา ทุนประกอบ
อาชีพ 

ลักษณะที่ 3 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

  3. โครงการส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต ป้องกัน
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ในโรงเรียน
ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 

1. เพื่อจัดหาอุปกรสำหรับป้องกัน
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ 
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชนในชุมชน ข้าราชการ บุคลากร 
และผูไ้ดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โควิด-19 
2. เพื่อดำเนินการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจ Antigen Test 
Kit (ATK) อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อให้เกิดความตระหนักในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 โดยเริ่มจากตนเอง 

- การวางแผน 
- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
- ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
- ประเมินผลโครงการหลังจากเสรจ็สิ้น
โครงการ 
- สรุปผลและรายงานผลโครงการ 

นักเนียน ครู 
บุคลากร

ทางการศึกษา 
ประชาชน 

ในชุมชน ฯลฯ 
(ต.ค. 64 - ส.ค. 65) 

- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชนในชุมชน ข้าราชการ บุคลากร และ
ผู้ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโควดิ-19 
ได้ใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (KIT) เพื่อ
การตรวจคัดกรอง ได้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ
พร้อมจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบอินฟราเรด
พร้อมขาตั้ง เพื่อการคัดกรอง 
- เกิดความตระหนักในการป้องกันตนเอง 
- สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 

ลักษณะที่ 4 

4. โครงการส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต ป้องกัน
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ในโรงเรียนวดั
ใหม่ช่องลม 

1. เพื่อจัดหาอุปกรสำหรับป้องกัน
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ 
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชนในชุมชน ข้าราชการ บุคลากร 
และผูไ้ดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โควิด-19 
2. เพื่อดำเนินการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจ Antigen Test 
Kit (ATK) อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อให้เกิดความตระหนักในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 โดยเริ่มจากตนเอง 

- การวางแผน 
- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
- ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
- ประเมินผลโครงการหลังจากเสรจ็สิ้น
โครงการ 
- สรุปผลและรายงานผลโครงการ 

นักเนียน ครู 
บุคลากร

ทางการศึกษา 
ประชาชน 

ในชุมชน ฯลฯ 
(ต.ค. 64 - ส.ค. 65) 

- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชนในชุมชน ข้าราชการ บุคลากร และ
ผู้ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโควดิ-19 
ได้ใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (KIT) เพื่อ
การตรวจคัดกรอง ได้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ
พร้อมจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบอินฟราเรด
พร้อมขาตั้ง เพื่อการคัดกรอง 
- เกิดความตระหนักในการป้องกันตนเอง 
- สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 

ลักษณะที่ 4 
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ลำดับ สำนกังานเขต โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

  5. โครงการส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต ป้องกัน
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ในโรงเรียน
พระราม 9 กาญจนา
ภิเษก 

1. เพื่อจัดหาอุปกรสำหรับป้องกัน
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ 
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชนในชุมชน ข้าราชการ บุคลากร 
และผูไ้ดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โควิด-19 
2. เพื่อดำเนินการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจ Antigen Test 
Kit (ATK) อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อให้เกิดความตระหนักในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 โดยเริ่มจากตนเอง 

- การวางแผน 
- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
- ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
- ประเมินผลโครงการหลังจากเสรจ็สิ้น
โครงการ 
- สรุปผลและรายงานผลโครงการ 

นักเนียน ครู 
บุคลากร

ทางการศึกษา 
ประชาชน 

ในชุมชน ฯลฯ 
(ต.ค. 64 - ส.ค. 65) 

- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชนในชุมชน ข้าราชการ บุคลากร และ
ผู้ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโควดิ-19 
ได้ใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (KIT) เพื่อ
การตรวจคัดกรอง ได้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ
พร้อมจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบอินฟราเรด
พร้อมขาตั้ง เพื่อการคัดกรอง 
- เกิดความตระหนักในการป้องกันตนเอง 
- สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 

ลักษณะที่ 4 

6. โครงการป้องกัน
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ในฝ่ายทะเบียน 

1. เพื่อจัดหาอุปกรสำหรับป้องกัน
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ 
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชนในชุมชน ข้าราชการ บุคลากร 
และผูไ้ดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โควิด-19 
2. เพื่อดำเนินการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจ Antigen Test 
Kit (ATK) อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อให้เกิดความตระหนักในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 โดยเริ่มจากตนเอง 

- การวางแผน 
- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
- ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
- ประเมินผลโครงการหลังจากเสรจ็สิ้น
โครงการ 
- สรุปผลและรายงานผลโครงการ 

นักเนียน ครู 
บุคลากร

ทางการศึกษา 
ประชาชน 

ในชุมชน ฯลฯ 
(ต.ค. 64 - ส.ค. 65) 

- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชนในชุมชน ข้าราชการ บุคลากร และ
ผู้ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโควดิ-19 
ได้ใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (KIT) เพื่อ
การตรวจคัดกรอง ได้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ
พร้อมจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบอินฟราเรด
พร้อมขาตั้ง เพื่อการคัดกรอง 
- เกิดความตระหนักในการป้องกันตนเอง 
- สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 

ลักษณะที่ 4 
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ลำดับ สำนกังานเขต โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

  7. โครงการสร้าง
ความตระหนักรู้ อยู่
อย่างปลอดภัย ใน
สถานการณ์โควิด-19 
ของโรงเรียนวัดอุทัย
ธารามและชุมชน 

1. เพื่อจัดหาอุปกรสำหรับป้องกัน
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ 
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชนในชุมชน ข้าราชการ บุคลากร 
และผูไ้ดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โควิด-19 
2. เพื่อดำเนินการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจ Antigen Test 
Kit (ATK) อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อให้เกิดความตระหนักในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 โดยเริ่มจากตนเอง 

- การวางแผน 
- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
- ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
- ประเมินผลโครงการหลังจากเสรจ็สิ้น
โครงการ 
- สรุปผลและรายงานผลโครงการ 

นักเนียน ครู 
บุคลากร

ทางการศึกษา 
ประชาชน 

ในชุมชน ฯลฯ 
(ต.ค. 64 - ส.ค. 65) 

- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชนในชุมชน ข้าราชการ บุคลากร และ
ผู้ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโควดิ-19 
ได้ใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (KIT) เพื่อ
การตรวจคัดกรอง ได้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ
พร้อมจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบอินฟราเรด
พร้อมขาตั้ง เพื่อการคัดกรอง 
- เกิดความตระหนักในการป้องกันตนเอง 
- สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 

ลักษณะที่ 4 

8. โครงการ จ.พ. 
New Normal SS2 

1. เพื่อจัดหาอุปกรสำหรับป้องกัน
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ 
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชนในชุมชน ข้าราชการ บุคลากร 
และผูไ้ดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โควิด-19 
2. เพื่อดำเนินการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจ Antigen Test 
Kit (ATK) อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อให้เกิดความตระหนักในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 โดยเริ่มจากตนเอง 

- การวางแผน 
- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
- ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
- ประเมินผลโครงการหลังจากเสรจ็สิ้น
โครงการ 
- สรุปผลและรายงานผลโครงการ 

นักเนียน ครู 
บุคลากร

ทางการศึกษา 
ประชาชน 

ในชุมชน ฯลฯ 
(ต.ค. 64 - ส.ค. 65) 

- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชนในชุมชน ข้าราชการ บุคลากร และ
ผู้ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโควดิ-19 
ได้ใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (KIT) เพื่อ
การตรวจคัดกรอง ได้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ
พร้อมจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบอินฟราเรด
พร้อมขาตั้ง เพื่อการคัดกรอง 
- เกิดความตระหนักในการป้องกันตนเอง 
- สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 

ลักษณะที่ 4 
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ลำดับ สำนกังานเขต โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

  9. โครงการส่งเสรมิ
สุขภาพ ป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 ในโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรัชดา 

1. เพื่อจัดหาอุปกรสำหรับป้องกัน
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ 
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชนในชุมชน ข้าราชการ บุคลากร 
และผูไ้ดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โควิด-19 
2. เพื่อดำเนินการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจ Antigen Test 
Kit (ATK) อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อให้เกิดความตระหนักในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 โดยเริ่มจากตนเอง 

- การวางแผน 
- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
- ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
- ประเมินผลโครงการหลังจากเสรจ็สิ้น
โครงการ 
- สรุปผลและรายงานผลโครงการ 

นักเนียน ครู 
บุคลากร

ทางการศึกษา 
ประชาชน 

ในชุมชน ฯลฯ 
(ต.ค. 64 - ส.ค. 65) 

- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชนในชุมชน ข้าราชการ บุคลากร และ
ผู้ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโควดิ-19 
ได้ใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (KIT) เพื่อ
การตรวจคัดกรอง ได้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ
พร้อมจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบอินฟราเรด
พร้อมขาตั้ง เพื่อการคัดกรอง 
- เกิดความตระหนักในการป้องกันตนเอง 
- สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 

ลักษณะที่ 4 

10. โครงการเรียนรู้ 
เข้าใจ อยู่อย่างปลอดภยั 
ในสถานการณโ์ควิด-19 
ของโรงเรียนพิบูล
อุปถัมภ์และชุมชน 

1. เพื่อจัดหาอุปกรสำหรับป้องกัน
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ 
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชนในชุมชน ข้าราชการ บุคลากร 
และผูไ้ดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โควิด-19 
2. เพื่อดำเนินการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจ Antigen Test 
Kit (ATK) อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อให้เกิดความตระหนักในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 โดยเริ่มจากตนเอง 

- การวางแผน 
- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
- ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
- ประเมินผลโครงการหลังจากเสรจ็สิ้น
โครงการ 
- สรุปผลและรายงานผลโครงการ 

นักเนียน ครู 
บุคลากร

ทางการศึกษา 
ประชาชน 

ในชุมชน ฯลฯ 
(ต.ค. 64 - ส.ค. 65) 

- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชนในชุมชน ข้าราชการ บุคลากร และ
ผู้ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโควดิ-19 
ได้ใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (KIT) เพื่อ
การตรวจคัดกรอง ได้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ
พร้อมจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบอินฟราเรด
พร้อมขาตั้ง เพื่อการคัดกรอง 
- เกิดความตระหนักในการป้องกันตนเอง 
- สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 

ลักษณะที่ 4 
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ลำดับ สำนกังานเขต โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

7 พญาไท เมลด็พันธ์ุผัก
พระราชทาน สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อส่งเสรมิการปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่าย 
สร้างรายได้ แบ่งปันกันและกัน สามารถ
พึ่งพาตัวเองด้านอาหารได้ รวมทั้งพัฒนา
ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติ
เกษตรชุมชนยั่งยืน 

- รับเมล็ดพันธุผ์ักพระราชทานจาก สพส.  
- เขตส่งมอบเมลด็พันธุ์ผกั 
- เพาะเมลด็พันธ์ุผัก 
- ย้ายกล้า 
- ปลูก ดูแลรักษา เก็บผลผลิตบริโภค 
- ดูแลรักษา ออกดอก ติดผล เก็บ
เมลด็พันธ์ุ 
- เขตส่งคืนเมล็ดพันธ์ุผักฯ ให้ สพส. 
- สำนักพัฒนาสังคมคัดคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ผัก 
- สำนักพัฒนาสังคมสรุปรายงาน
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และส่งคืน
เมลด็พันธ์ุผักให้ กอ.รมน.กทม. 

ชุมชนในพื้นที่ 
(ธ.ค. 64 - ก.ค. 65) 

การประเมินผล 
ประเมินผลจากแบบประเมิน 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ประชาชนได้บริโภคผลผลิตจากเมล็ดพันธ์ุ
ผักพระราชทาน ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน 

ลักษณะที่ 1 
 

8 ราชเทว ี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การสนับสนุนทุน
ประกอบอาชีพเพื่อ
ช่วยเหลือเยยีวยา
และฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) 

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุนประกอบ
อาชีพ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู 
ผู้ไดร้ับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
2. เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนท่ีสูญเสียงานหรือ
รายได้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ให้สามารถเลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัว 
 
 
 
 

- จัดทำโครงการฯ และขออนุมตั ิ
- จัดทำแผนปฏิบตัิงาน 
- จัดประชุมหรือกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ  
- ดำเนนิงานโครงการ 
- ติดตามและประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอ
ผู้บรหิารกรุงเทพมหานคร 

ประชาชนท่ี
ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน 

(ต.ค. 64 - ก.พ. 65) 

- ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ไดร้ับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายทุนประกอบอาชีพ 
- ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่สูญเสีย 
งานหรือรายได้ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตราชเทวี 
ได้มโีอกาสสร้างงาน สรา้งอาชีพ ให้สามารถ
เลี้ยงดตูนเองและครอบครัว 

ลักษณะที่ 3 
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ลำดับ สำนกังานเขต โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

9 วังทองหลาง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การสนับสนุนทุน
ประกอบอาชีพเพื่อ
ช่วยเหลือเยยีวยา
และฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) 

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุนประกอบ
อาชีพ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู 
ผู้ไดร้ับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
2. เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนท่ีสูญเสียงานหรือ
รายได้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ให้สามารถเลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัว 

- จัดทำโครงการฯ และขออนุมตั ิ
- จัดทำแผนปฏิบตัิงาน 
- จัดประชุมหรือกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ  
- ดำเนนิงานโครงการ 
- ติดตามและประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอ
ผู้บรหิารกรุงเทพมหานคร 

ประชาชนท่ี
ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน 

(ต.ค. 64 - ก.พ. 65) 

- ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ไดร้ับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายทุนประกอบอาชีพ 
- ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่สูญเสีย
งานหรือรายได้ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตราชเทวี 
ได้มโีอกาสสร้างงาน สรา้งอาชีพ ให้สามารถ
เลี้ยงดตูนเองและครอบครัว 

ลักษณะที่ 2 
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ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 4  

  1. สำนักงานเขตควรจัดกิจกรรมถนนคนเดินทุกสัปดาห์/เดือน ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อมี
ส่วนช่วยในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์ COVID-19 
  2. สำนักพัฒนาสังคมควรร่วมกับสำนักงานเขตจัดการฝึกอบรมอาชีพ โดยพิจารณาให้มีความ
เหมาะสมกับทักษะและบริบทของชุมชนนั้น ๆ พร้อมทั้งจัดหาตลาดที่จะรองรับสินค้า/บริการ ที่มีไปจำหน่ายหรือ
ให้บริการ เพ่ือเป็นกำลังใจ และเสริมรายได้หลังสถานการณ์ COVID-19 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ประเด็น “การดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
เขตตรวจราชการ 5  

 
คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 5 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบ

บูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“ประเด็น “การดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19”
รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ รวม 8 
สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงาน
เขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตตลิ่งชัน และสำนักงานเขต
ทวีวัฒนา เพื่อเป็นการตรวจติดตามให้หน่วยรับการตรวจมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนกรุงเทพมหานครหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) สรุปผลจากการตรวจราชการได้ดังนี้ 

1. หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานระดับสำนักของเขตตรวจราชการ 5 ประกอบด้วย สำนักยุทธศาสตร์และ

ประเมินผล สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักสิ ่งแวดล้อม สำนักงานเลขานุการผู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร มีการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม รวม 4 โครงการ/กิจกรรม โดยเป็นโครงการลักษณะที่มุ่งเน้นการควบคุมการแพร่
ระบาด/การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/ข้าราชการ/บุคลากรมากท่ีสุด จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม 

1.1 แผนภูมิสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการแยกตามลักษณะ     
โดยแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ประกอบด้วย 

ลักษณะที่ 1 : โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 

ลักษณะที่ 2 : โครงการที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ส่งเสริมตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การ
จัดหาปัจจัยการผลิต การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมของสินค้า 

ลักษณะที่ 3 : โครงการที่มุ่งเน้นการรักษาและ/หรือการส่งเสริมการจ้างงาน การ
ประกอบกิจการของผู้ประกอบการ 

ลักษณะที่ 4 : โครงการที่มุ ่งเน้นควบคุมการแพร่ระบาด/การฟื้นฟูสุขภาพของ
ประชาชน/ข้าราชการ/บุคลากร 
 
 
 
 

2. หน่วยงานร 
3.  

0 1 2 3 4 5 6 7

ลักษณะที่ 4

ลักษณะที่ 3

ลักษณะที่ 2

ลักษณะที่ 1
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1.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ลำดับ หน่วยงาน โครงการ วัตุประสงค ์
รายละเอียดการดำเนินงาน/ 

ผู้ร่วมดำเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ลักษณะ
โครงการ 

1 สำนัก
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

ลองโควิด (Long Covid) 
หายป่วย แตไ่ม่จบ  

1. เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ
เกี่ยวกับอาการลองโควิดกับ
ข้าราชการและบุคลากร
ภายในสำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ เกี่ยวกับอาการลอง
โควิดกับข้าราชการและ
บุคลากรภายในสำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล
ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้ง
สามารถนำความรู้ที่ไดร้ับไป
เผยแพรต่่อไปได้  

ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ให้ความรู้เกี่ยวกับอาการลองโควดิ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ Facebook สำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล กลุม่
ไลน์ประชาสมัพันธ์กิจกรรม สยป. 
เป็นต้น 

ข้าราชการและบุคลากร 
สยป.  
 
มีนาคม – กันยายน 
2565 

1. ข้าราชการและบุคลากร
สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอาการลองโค
วิด 
2. ข้าราชการและบุคลากร
สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลสามารถนำ
ความรู้เกี่ยวกับอาการลองโค
วิดไปเผยแพรต่่อไป 

ลักษณะที่ 4 

2 สำนัก
สิ่งแวดล้อม 

ศูนย์การเรียนรูเ้กษตร
อินทรีย์ โคก หนอง นา 
ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม ่

1. เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสเีขียวของ
กรุงเทพมหานคร 
2. สรา้งเครือข่ายและ
กระบวนการมีส่วนร่วม
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชาชน ใน
การเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียวของ
กรุงเทพมหานคร  
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรูด้้าน
การเกษตรอินทรีย์แนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

๑. ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
๒. ประชุมช้ีแจงรายละเอียด
โครงการ และแต่งตั้งคณะทำงาน
เพื่อประสานงานโครงการ 
๓. รวบรวมข้อมูล รายละเอียดพื้นท่ี 
ที่สามารถเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวได ้
๔. สำรวจพื้นท่ีดำเนินการ วางแผน 
กำหนดรูปแบบและชนิดพันธ์ุไม้ 
อุปกรณ์ตกแต่งให้เหมาะสมกับพื้นที่ 
๕. สรปุรายละเอียด รูปแบบพ้ืนท่ี 
ที่จะดำเนินการเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียว 

กลุ่มเป้าหมาย 
๑. ประชาชนท่ัวไปที่มา
ใช้บริการเพื่อพักผ่อน
หย่อนใจ 
๒. นักเรียน นักศึกษา 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนท่ัวไป ท่ีสนใจ
เข้ามาศึกษาดูงาน 
ณ ศูนย์การเรียนรู้
เกษตรอินทรีย์ทวีวัฒนา 
 
 

๑. ประชาชนในกรุงเทพ- 
มหานครสามารถเข้าถึงพื้นที่
สีเขียวได้อย่างท่ัวถึง 
๒. ประชาชนตระหนักถึง
การความสำคัญของระบบ
นิเวศ และการอนุรักษ์ดิน
และน้ำ 
๓. ประชาชนสามารถเรียนรู้
ด้านการเกษตรอินทรีย์แนว
เกษตรทฤษฎีใหม่ และนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได ้

ลักษณะที่ 1  
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ลำดับ หน่วยงาน โครงการ วัตุประสงค ์
รายละเอียดการดำเนินงาน/ 

ผู้ร่วมดำเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ลักษณะ
โครงการ 

4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
ศึกษาพันธุ์ไม้ผลพื้นถิ่นของ
กรุงเทพมหานคร  
5. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศ รวมถึงการ
อนุรักษ์ดิน และน้ำในพ้ืนท่ีชุ่ม
น้ำ  

๖. จัดทำโครงการและขออนุมัติ
โครงการ เพื่อดำเนินงานตามแผนที่
กำหนด 
๗. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้นไม้
และอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 
๘. ดำเนินการปลูกต้นไม้ตาม
รูปแบบที่กำหนด 
๙. ประเมินผลการดำเนินงานตาม
โครงการ 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
๑. จัดทำศูนย์การเรียนรู้
เกษตรอินทรีย์ โคก 
หนอง นา ตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหม่ (พ.ศ. 
๒๕'๖๕) 
๒. ก่อสร้าง
สวนสาธารณะ
ผสมผสานกับสวน
เกษตรในรูปแบบศูนย์
การเรยีนรู้เกษตรอินทรีย ์
โคก หนอง นา ตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหม่ ณ 
สวนพุทธมณฑลสาย ๓ 
(ระยะเวลาดำเนินการ ๑ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖) 
 

3 สำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง 

- - - - - - 

4 สำนักงาน
เลขานุการผู้ว่า
ราชการ
กรุงเทพมหานคร 

- - - - - - 
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ลำดับ หน่วยงาน โครงการ วัตุประสงค ์
รายละเอียดการดำเนินงาน/ 

ผู้ร่วมดำเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ลักษณะ
โครงการ 

5 สำนักงาน
เลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

โครงการเฝ้าระวังและ
ควบคุมการแพรร่ะบาดของ
โรคตดิเช้ือ COVID 19 

1. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง
ในการติดเช้ือของเจ้าหน้าท่ีใน
สังกัด 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมใหม้ี
การดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันอย่างเคร่งครัด 

ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
การติดโรคโควิด-19 ขั้นสูงสุด  
(แบบครอบจักรวาล) ดังนี ้
๑. ออกจากบ้านเมื่อจำเป็น 
๒. เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร 
๓. สวมหนา้กากอนามัยและทับดว้ย
หน้ากากผ้า 
๔. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบูห่รือเจล
แอลกอฮอล ์
๕. อย่าใช้มือสัมผัสหนา้กากรวมทัง้
ใบหน้า ตา จมูก ปาก 
6. ผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงการ
ออกนอกบ้าน 
๗. ทำความสะอาดและฆ่าเช้ือ
พื้นผิวท่ีถูกสัมผสับ่อย ๆ 
๘. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิดไม่ใช้
ร่วมกับผู้อื่น 
๙. กินอาหารปรุง สุก ใหม่แยก
สำรับ ช้อนกลางส่วนตัว 
๑๐. หากสงสัยว่าตนเองเสี่ยงตรวจ
ด้วย ATK ทุก ๓-๕ วัน 
 

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ในสังกัดทุกคน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ   
๑ ปีงบประมาณ. 
 

๑. ลดความเสี่ยงในการตดิ
เชื้อของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด 
๒. ส่งเสริมใหม้ีการ
ดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันอย่างเคร่งครัด 

ลักษณะที่ 4 

6 สำนักงาน
เลขานุการปลัด
กรุงเทพมหานคร 

โครงการสร้างการรับรู้ สู่
การปรับตัว อยูร่่วมกับโค
วิด 19 

๑. เพื่อให้ข้าราชการและ
บุคลากรในสำนักงาน
เลขานุการปลัด

๑. ศึกษาแนวทางการดำเนินงาน 
๒. วางแผนการดำเนินงาน 
3. จัดทำข้อความเอกสาร 
ประชาสมัพันธ์ความรูเ้กี่ยวกับ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการและบุคลากร
ในสำนักงานเลขานุการ
ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ข้าราชการและบุคลากรใน
สำนักงานเลขานุการปลดั
กรุงเทพมหานคร สำนักปลดั
กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะที่ 4 
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ลำดับ หน่วยงาน โครงการ วัตุประสงค ์
รายละเอียดการดำเนินงาน/ 

ผู้ร่วมดำเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ลักษณะ
โครงการ 

กรุงเทพมหานครมีความรู้
เกี่ยวกับ 
การปฏิบัตติัวในการอยูร่่วมกับ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 โควิด 19) และวิธีการ
ป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 
๒. เพื่อสร้างการรับรู้ 
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ในสถานการณ์
ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 
19) 

การปฏิบัตติัวในการอยูร่่วมกับ 
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(โควิด 19) และวิธีการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
๔.ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ 
การปฏิบัตติัวในการอยูร่่วมกับ 
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(โควิด 19) และวิธีการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
๔.๑ เพจเฟซบุ๊กสำนักงาน 
เลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร 
๔.๒ เว็บไชตส์ำนักงาน 
เลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร 
๔.๓ Application Line 
สลป.สนป. 
๔.๔ แผ่นพับ 
๔.๕ บอรด์ประชาสัมพันธ ์
๔.๖ หนังสือเวียน 
๕. ประเมินผลและสรุปผล 
การดำเนินการ 
 

สำนักปลดั
กรุงเทพมหานคร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

มีความรูเ้กี่ยวกับการปฏิบัติ
ตัวในการอยู่ร่วมกับโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด 19) และวิธีการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019    
(โควิด 19) ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแบบประเมินผล
โครงการ "สร้างการรบัรู้ สู่
การปรับตัว อยูร่่วมกับโควดิ 
19" 
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2.  ระดับสำนักงานเขต 
 สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตคลองสาน 

สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงาน
เขตตลิ่งชัน และสำนักงานเขตทวีวัฒนา มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รวม 9 โครงการ/กิจกรรม โดยเป็น
โครงการลักษณะที่มุ่งเน้นการการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมตลาดที่
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิต 
การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมของสินค้ามากที่สุด จำนวน 9 
โครงการ/กิจกรรม 

2.1 แผนภูมิสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการแยกตามลักษณะ     
โดยแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ประกอบด้วย 

ลักษณะที่ 1 : โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 

ลักษณะที่ 2 : โครงการที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ส่งเสริมตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การ
จัดหาปัจจัยการผลิต การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมของสินค้า 

ลักษณะที่ 3 : โครงการที่มุ่งเน้นการรักษาและ/หรือการส่งเสริมการจ้างงาน การ
ประกอบกิจการของผู้ประกอบการ 

ลักษณะที่ 4 : โครงการที่มุ ่งเน้นควบคุมการแพร่ระบาด/การฟื้นฟูสุขภาพของ
ประชาชน/ข้าราชการ/บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ลักษณะที่ 4

ลักษณะที่ 3

ลักษณะที่ 2

ลักษณะที่ 1
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2.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค ์ รายละเอียดการดำเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

ลักษณะ
โครงการ 

1 ธนบุรี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน
ทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือ
เยียวยาและฟื้นฟูผูไ้ดร้ับ
ผลกระทบจากการระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(โควิด 19) 

๑. เพื่อสนับสนุนค่าให้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือเยยีวยา
และฟื้นฟูผูไ้ด้รบัผลกระทน.จาการ... 
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19) 
๒. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ผู้
ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่
สูญเสียงานหรือรายได้ที่อาศัยอยู่ใน 
พื้นที่กรุงเทพมหานคร.ใหส้ามารถ
เลี้ยงดตูนเองและครอบครัว 
 
  

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจา่ย
เพิ่มเตมิประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕6๕ 
แผนงานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชน 
หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ
เพื่อช่วยเหลือเยยีวยาและฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จำนวน  
๒๐0 รายๆละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน      
๑,0๐๐,๐๐๐ บาท 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนท่ี
ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน 
สูญเสียงาน 
สูญเสียรายได้    
ที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่เขตธนบุรี   
ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก
การระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด19) 
จำนวน ๒๐๐ ราย  
โดยมีคณุสมบัติ
ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัด
สวัสดิการ และ
การสงเคราะห ์
(ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 
๒๕'๖๕ 

1. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาคของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 
19) ได้รับการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายทุนประกอบอาชีพ 
๒. ผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนทีสู่ญเสียงานหรือ
รายได้ ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ในพื้นที่เขดธนบุรี 
ได้มโีอกาสสร้างงาน สรา้ง
อาชีพ ให้สามารถเลี้ยงดู
ตัวเองและครอบครัว 
การประเมินผล 
1. เมื่อประชาชนในพ้ืนท่ี
เขตธนบุรี ได้รับทุนประกอบ
อาชีพเรียบร้อยแล้ว 
รายงานผู้บริหารเขตธนบุร ี
และสำนักพัฒนาสังคม
ทราบ 
๒. ประเมินความพึงพอใจ
ผ่าน QR Code 

ลักษณะที่ 2 
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ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค ์ รายละเอียดการดำเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

ลักษณะ
โครงการ 

2 คลองสาน ฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได ้ 1. เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะ
วิชาชีพแก่ประชาชนในชุมชนเขต
คลองสาน 
2. เพื่อนำไปประกอบอาชีพสรา้ง
รายได้ตามความเหมาะสม 
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

1. จัดทำโครงการ 
2. จัดประชุมหารือหรือกำหนดแนว
ทางการดำเนินงาน 
3. ดำเนินการตามโครงการ 
4. ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงาน 
5. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนใน
ชุมชนเขตคลอง
สานและผูส้นใจ
การฝึกอาชีพ
ทั่วไป เช่นการ
ทำเสื้อมัดย้อม 
การทำสบู่
สมุนไพร การทำ
ขนม การทำ
รองเท้า การทำ
พวงมาลัย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 
ตั้งแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2564 
– 30 กันยายน 
2565 

ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

ลักษณะที่ 2 

3 จอมทอง ฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได ้ 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ เพิ่มพูนทักษะทางด้านอาชีพ 
และเผยแพร่ใหผู้้สนใจต่อไปได ้
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปสร้างรายไดเ้สริม
ให้กับตนเองและครอบครัว 

๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนมุัติ
งบประมาณ 
๒. ประชาสัมพันธ์/รับสมัครผู้เข้ารว่ม
โครงการ 
๓. ติดต่อประสานงานวิทยากรและสถานท่ี
ฝึกอบรมอาชีพ 
๔. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณฝ์กึอบรม
ตามโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนใน
ชุมชน เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไปท่ีสนใจ 
หลักสตูรละ ๒๐ 
คน 

๑. ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนำความรู้ที่ไดร้ับไป
ปรับประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัวได ้
๒. เกิดการรวมกลุ่มขึ้นเพื่อ
สร้างงานสร้างอาชีพ 

ลักษณะที่ 2  
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ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค ์ รายละเอียดการดำเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

ลักษณะ
โครงการ 

๕. ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ 
๖. ประเมินผลโครงการและสรุปผล
รายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๔-
เมษายน ๒๕๖๕ 
 

๓. สามารถช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจในครอบครัว และ
มีการใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน ์

4 บางกอก
ใหญ่ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน
ทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือ
เยียวยาและฟื้นฟูผูไ้ดร้ับ
ผลกระทบจากการระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(โควิด 19)  

๑. เพื่อสนบัสนุนค่าให้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือเยยีวยา
และฟื้นฟูผูไ้ด้รบัผลกระทน.จาการ... 
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด 19) 
๒. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ผู้
ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่
สูญเสียงานหรือรายได้ที่อาศัยอยู่ใน 
พื้นที่กรุงเทพมหานคร.ใหส้ามารถ
เลี้ยงดตูนเองและครอบครัว 
 
 

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผูม้ีสิทธิ์ยื่นคำ
ร้องขอรับความช่วยเหลือเงินสนับสนุนทุน
ประกอบอาชีพ (รันวาคม) 
๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบผูย้ื่นคำร้องขอรับ
ความช่วยเหลือ (ธันวาคม...มกราคม) 
๓. ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดอืดร้อน
ตามระเบียกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดัสวสัดิการและ
การสงเคราะห์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕6๔ 
(ธันวาคม - มกราคม) 
๔. อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือ
เยียวยาและฟื้นฟูผูไ้ดร้ับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(โควิด 19) (ธันวาคม - มกราคม). 
๕.จ่ายเงินให้ผู้ประสบปญัหาความ
เดือดร้อน จำนวน ๒00 ราย รายละ      
๕,000บาท (กมุภาพันธ์) 
 

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนท่ี
ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน 
สูญเสียงานหรือ
รายได้ทิ่อาศัยอยู่
ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก
การระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 
(โควิด 19)
สำนักงานเขตละ 
๒00 ราย โดยม ี
คุณสมบัติตาม
ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัด

1. ผู้ที่รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ได้รับการสนบัสนุน 
ค่าใช้จ่ายทุนประกอบอาชีพ 
2. ผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนท่ีสูญเสียงานหรือ
รายได้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี
กรุงทพมหานครได้มโีอกาส 
สร้างงาน สรา้งอาชีพให้
สามารถเลีย้งดูตนเองและ
ครอบครัว 

ลักษณะที่ 2 
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ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค ์ รายละเอียดการดำเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

ลักษณะ
โครงการ 

สวัสดิการและ
การสงเคราะห์.
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 
๑๔.ธันวาคม 
๒๕6๔ - 21
กุมภาพันธ์
๒๕๖๕ 

5 บางกอก
น้อย 

โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ เพื่อ 
ช่วยเหลือเยยีวยาและฟื้นฟูผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 
2019 (โควิด 19) 
 

1. เพือ่สนับสนุนค่าใช้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือเยยีวยา
และฟื้นฟูผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการ 
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 
๒. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้
ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่
สูญเสียงานหรือรายได้ที่อาศัยอยู่ใน 
ในชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้
สามารถแลดตูนเองและครอบครัว 
 
 

1. สำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(โควิด 19)  
2. ประชุมหารือคณะทำงานและ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไ้ดร้ับผลกระทบ 
3. มอบทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุนประกอบ
อาชีพแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนท่ี
ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน 
สูญเสียงานหรือ
รายได้ ที่อาศัย
อยู่ในพ้ืนท่ีเขต
บางกอกน้อย 
ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก
จากการระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 
จำนวน 2๐๐ 
ราย ๆ ละ 

1. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 
19) ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายทุนประกอบอาชีพ 
2. ผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนท่ีสูญเสียงานหรือ
รายได้ ไดม้ีโอกาสสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ให้สามารถเลีย้ง
ดูตนเองและครอบครัวได ้
 

ลักษณะที่ 2 



75 
 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค ์ รายละเอียดการดำเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

ลักษณะ
โครงการ 

5,000 บาท 
โดยมีคณุสมบัติ
ตามระเบียบว่า
ด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการจัด
สวัสดิการและ
การสงเคราะห์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ
มกราคม -
เมษายน ๒๕๖๕ 

6 บางพลัด โครงการจำหน่ายสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

1. เพื่อสนับสนุนให้ผูผ้ลติสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนไดม้ีพื้นท่ีในการ
จำหน่ายสินค้า 
2. เพื่อส่งเสริมใหผู้้ผลิตสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

ดำเนินการจัดพื้นท่ีบริเวณช้ัน 1 ของ
สำนักงานเขตบางพลดัเป็นพ้ืนท่ีสำหรับ
การจำหน่ายสินค้าจากชุมชน โดยสามารถ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนจำหน่ายได้ทุกวัน
ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 
– 16.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ผลิตสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน
ในพื้นที่เขตบาง
พลัด 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม ดำเนินการ
ประเมินผลและรายงานผล
ต่อผู้บริหารเขตทราบ 
2. ผูผ้ลติสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น  

ลักษณะที่ 2 

7 ตลิ่งชัน โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ เพื่อ 
ช่วยเหลือเยยีวยาและฟื้นฟูผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาด 

เพื่อช่วยเหลือเยยีวยาและฟื้นฟูผูไ้ด้รับ
ผลกระทบให้สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองและครอบครัวได ้
 
 

1. จัดทำโครงการ 
2. ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง  
3. ขออนุม้ติเบิกจ่ายเงินจากโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนท่ี
ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน 
สูญเสียงานหรือ

ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ได้รับการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายทุนประกอบอาชีพ 

ลักษณะที่ 2 
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ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค ์ รายละเอียดการดำเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

ลักษณะ
โครงการ 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 
 

4. ดำเนินการมอบเงินสนับสนุนทุน
ประกอบอาชีพ จำนวน 200 ราย ๆ ละ 
5,000 บาท  

รายได้ ที่อาศัย
อยู่ในพ้ืนท่ีเขต
ตลิ่งชัน 
ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก
จากการระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 
จำนวน 2๐๐ 
ราย  
ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตุลาคม 2564 -
เมษายน ๒๕๖๕ 

มีรายได้ สามารถเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวได ้
 

8 ทวีวัฒนา 1. โครงการเชฟชุมชน  เพื่อฟ้ืนฟูธุรกิจอาหารและผลิต
ผู้ประกอบการอาหาร (เซฟ) ตาม
กรอบแนวทางการจัดทำโครงการ
ของขวัญ ปีใหม่ของกระทรวง -
มหาดไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจของ
เมืองในภาพรวม 
 
 

- ขอความอนุเคราะหส์ถานท่ีจัดกจิกรรม
ตามโครงการ เซฟชุมชน เพื่อฟ้ืนฟูธุรกิจ
อาหารและผลิตผู้ประกอบการอาหาร 
(เซฟ) ตามกรอบแนวทางการจดัทำ
โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวง 
มหาดไทย และกระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง
ในภาพรวม  
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนใน
ชุมชนในเขตทวี
วัฒนา 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 
ระหว่างเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๔ 
- กันยายน 
๒๕๖๕  

จัดกิจกรรมฝึกอบรมระยะ
สั้นด้านอาหารและจำหน่าย
ผลิตภณัฑ์บางกอกแบรนด์
ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา  
ครั้งท่ี ๑ วันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๕๖ ฝึกอบรมวิชาชีพการ
ทำวุ้นกะทิ  
ครั้งท่ี ๒ วันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
ฝึกอบรมวิชาชีพการทำขนม
ปังสังขยา 

ลักษณะที่ 2 



77 
 

ลำดับ 
สำนักงาน

เขต 
โครงการ วัตุประสงค ์ รายละเอียดการดำเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/
ระยะเวลา 

การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

ลักษณะ
โครงการ 

  โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ เพื่อ 
ช่วยเหลือเยยีวยาและฟื้นฟูผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 
 

1. เพือ่สนับสนุนค่าใช้จ่ายทุน
ประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือเยยีวยา
และฟื้นฟูผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการ 
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 
๒. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้
ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่
สูญเสียงานหรือรายได้ที่อาศัยอยู่ใน 
ในชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้
สามารถแลดตูนเองและครอบครัว 
 
 

1. จัดทำโครงการและขออนุมัตโิครงการ 
2. จัดทำแผนปฏิบตัิงาน 
๓. จัดประชุมหรือกำหนดแนวทาง 
การดำเนินงานตามโครงการ 
๔. ดำเนินงานโครงการ 
๕. ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงาน 
๖. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนที่
ประสบปญัหา
ความเดือดร้อน 
สูญเสียงานหรือ
เสียรายได้ ที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่
เขตทวีวัฒนา 
ที่ได้รับผลกระทบ
จากจากการ
ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 
จำนวน 2๐๐ 
ราย ๆ ละ 
5,000 บาท โดย
มีคุณสมบัติตาม
ระเบียบว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิการและ
การสงเคราะห์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๔-
เมษายน ๒๕๖๕ 

ติดตามและประเมินผลผู้
ได้รับการช่วยเหลือ โดยใช้
แบบประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ได้รับการช่วยเหลือ 
พร้อมท้ังสรุปผลการ
ดำเนินงานให้กับผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครทราบหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ 

ลักษณะที่ 2 
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ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 5 

สำนักงานเขตควรเพิ่มการดำเนินการลักษณะที่ 2 : โครงการที่มุ่งเน้นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 
และชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิต การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมของสินค้า เช่นการจัดตลาดนัดชุมชน  ถนนคนเดิน การจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ฯลฯ 
เพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นช่องทางในการเพ่ิมรายได้ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ประเด็น “การดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
เขตตรวจราชการ 6 

 
คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 6 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบ

บูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น “การดำเนินโครงการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์ COVID-19”รอบที่ 1 
(เดือนตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ของสำนักการคลัง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงาน
ตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ รวม 7 สำนักงานเขต 
ประกอบด้วย สำนักงานเขตทุ่งครุ สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตบางบอน 
สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และสำนักงานเขตหนองแขม เพ่ือเป็นการตรวจติดตามให้
หน่วยรับการตรวจมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตของประชาชน
กรุงเทพมหานครหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สรุปผลจาก
การตรวจราชการได้ดังนี้ 

1. หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานระดับสำนักของเขตตรวจราชการ 6 ประกอบด้วย สำนักการคลัง สำนัก

งบประมาณกรุงเทพมหานคร และสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนกรุงเทพมหานครหลังสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก แต่หน่วยงานระดับสำนักของเขตตรวจราชการ 6         
มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในด้านการบริหารการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร โดยสำนัก
งบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 และ 
ในส่วนของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดทำกิจกรรมในเชิงป้องกันและ
กำชับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้ระมัดระวังตนเองและห่างไกลจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตาม
มาตรฐานทางสาธารณสุข ได้แก่ 

1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) 
เช่น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสำนักงาน ฯลฯ โดยภายในสำนักงาน
ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมสำหรับการใช้งานเสมอ 

2) ให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work Form Home) สลับกับ
การมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน เพ่ือรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและลดโอกาสของการแพร่เชื้อ (กรณีที่มีผู้ติดเชื้อ
หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) 

3) ประสานงานกับหน่วยรับตรวจผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ 
เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) กูเกิลฟอร์ม (Google Forms) ฯลฯ 

4) เมื่อพบผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
และกรุงเทพมหานครกำหนด 
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2. ระดับสำนักงานเขต 
 สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบด้วย สำนักงานเขตทุ่งครุ สำนักงานเขตบางขุนเทียน 

สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และสำนักงานเขต
หนองแขม มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รวม 17 โครงการ/กิจกรรม โดยเป็นโครงการลักษณะที่มุ่งเน้นการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาค
บริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิต การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้ง
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมของสินค้า มากที่สุด จำนวน 11 โครงการ/กิจกรรม แต่ยังไม่มี
โครงการลักษณะที่มุ่งเน้นการรักษาและ/หรือการส่งเสริมการจ้างงาน การประกอบกิจการของผู้ประกอบการ 

2.1 แผนภูมิสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการแยกตามลักษณะ     
โดยแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ประกอบด้วย 

ลักษณะที่ 1 : โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลิกฟ้ืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 

ลักษณะที่ 2 : โครงการที่มุ่งเน้นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ส่งเสริมตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน   
การจัดหาปัจจัยการผลิต การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมของสินค้า 

ลักษณะที่ 3 : โครงการที่มุ่งเน้นการรักษาและ/หรือการส่งเสริมการจ้างงาน การประกอบ
กิจการของผู้ประกอบการ 

ลักษณะที่ 4 : โครงการที่มุ่งเน้นควบคุมการแพร่ระบาด/การฟ้ืนฟูสุขภาพของ
ประชาชน/ข้าราชการ/บุคลากร 

 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : มีโครงการ/กิจกรรมทีส่อดคล้องมากกว่า 1 ลักษณะ จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม

3

0

11

6

0 2 4 6 8 10 12

ลักษณะที่ 4

ลักษณะที่ 3

ลักษณะที่ 2
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2.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ลำดับ สำนกังานเขต โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

1 ทุ่งครุ 1. โครงการทุ่งครุ
ห่วงใยร่วมใจป้องกัน
ภัยโควิด 
 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกัน
และควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข 
2. สรา้งความมั่นใจในการให้บริการแก่
ประชาชนผู้มารับบริการและเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานให้บริการของสำนักงานเขต
ทุ่งครุ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
3. สร้างความรู้ให้แกเ่จ้าหน้าทีผู่้ปฏบิัติงาน
ให้บริการในเรื่องการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และโรคติดต่อในระบบ
ทางเดินหายใจ 

- แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ
โครงการฯ 
- ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนงาน
จัดกิจกรรมให้ความรู้และวิธีการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อเพื่อสร้างการรับรู ้
-  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามวิธีท่ีกำหนด 
- ดำเนินการตามแผนงานจดักิจกรรม
ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการ 
- ประเมินผลการดำเนินโครงการ และ
สรุปผลการดำเนินโครงการ ปัญหา 
และอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
- รายงานผลการดำเนินโครงการตอ่
ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ประชาชนผู้มา
รับบริการ และ

เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน
ให้บริการ 

(ม.ค. - ก.ย. 65) 

- สำนักงานเขตทุ่งครุมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวง
สาธารณสุข 
- ประชาชนผู้มารับบริการและเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานให้บริการมีความมั่นใจในการ
ให้บริการของสำนักงานเขตทุ่งคร ุ
- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานให้บริการมีความรู้
ในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และโรคในระบบทางเดินหายใจ 

ลักษณะที่ 4 

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การสนับสนุนทุน
ประกอบอาชีพ เพื่อ
ช่วยเหลือเยยีวยา
และฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุนประกอบ
อาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก ่
ผู้ประสบปญัหาความเดือดร้อนท่ีสญูเสยี
งานหรือรายได้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ใหส้ามารถเลีย้งดู
ตนเองและครอบครัว 
 

- สำรวจกลุม่เป้าหมายผู้ประสบปญัหา
ความเดือดร้อน สญูเสยีงานหรือรายได้ 
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติให้ความช่วยเหลือ 
- ดำเนินการเบิกจา่ยเงินและมอบเงิน
ให้แก่ผู้ที่ได้การช่วยเหลือ 
- การติดตามประเมินผลโครงการ 

ประชาชนผู้
ประสบปัญหา
เดือดร้อน ฯ 

สำนักงานเขตละ 
200 ราย 

(ธ.ค. 64 - มี.ค. 65) 

การประเมินผล 
โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ได้รับ
การช่วยเหลือ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบไดร้ับการสนับสนุนทุน
ประกอบอาชีพ และมโีอกาสสร้างงาน  
สร้างอาชีพ 

ลักษณะที่ 2 
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ลำดับ สำนกังานเขต โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

 3. ฝึกอบรมวิชาชีพ
เสรมิรายได ้

1. เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะดา้น
วิชาชีพ โดยฝึกอบรม ฝึกสอน และสาธิต
แก่ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม 
2. เพื่อให้ประชาชนผูเ้ข้ารับการอบรม 
ได้ใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์
3. เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ให้กับกลุ่ม
แม่บ้านได้พัฒนารูปแบบผลิตภณัฑ์ที่มี 
อยู่เดิมให้ดยีิ่งข้ึน 

- ขออนุมัติโครงการและรายละเอยีด
ค่าใช้จ่าย 
- ประสานวิทยากรจากสำนักพัฒนาสังคม 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- ดำเนินการตามขัน้ตอนการจดัซื้อจดัจ้าง 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ 
- รายงานผล 

กลุ่มแม่บ้านและ
ผู้ที่สนใจในพ้ืนท่ี

เขตทุ่งคร ุ
(ต.ค. 64 - พ.ค. 65) 

การประเมินผล 
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เป็นผู้ติดตามผล 
รวบรวมข้อมลูและประเมินผล 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ผู้ผ่านการอบรมมีทักษะเพิ่มมากขึน้ ได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และนำทักษะ 
ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้หากตอ้งการ 

ลักษณะที่ 2 

4. ตลาดพื้นที่เขตทุ่งครุ
ปลอดภัย หา่งไกลโควิด 

เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการตลาด ผู้ขาย ผู้ช่วยขาย 
ภายในตลาดพื้นที่เขตทุ่งครุ ในการป้องกัน
และควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมเจ้าหน้าทีด่ำเนินการ 
- ประสานงานผู้ใหค้วามรู ้
- จัดกิจกรรมใหค้วามรูเ้พื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
- สรุปผลการดำเนินงาน 

ผู้ประกอบการ
ตลาด ผู้ค้า 

และผู้ช่วยขาย
ในตลาด  

รวม 700 คน 
(ต.ค. 64 -ก.ย. 65) 

จำนวนผู้ตดิเช้ือ COVID-19 ในตลาดลดลง ลักษณะที่ 4 

2 บางขุนเทียน 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การสนับสนุนทุน
ประกอบอาชีพ เพื่อ
ช่วยเหลือเยยีวยา
และฟื้นฟูผู้ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19) 

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุนประกอบ
อาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้
ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่สญูเสยี
งานหรือรายได้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ใหส้ามารถเลีย้งดู
ตนเองและครอบครัว 
 
 

- รับคำร้องและตรวจสอบความซ้ำซ้อน 
case ในระบบ e-case 
- นำเข้าข้อมูลในระบบ e-case 
- เยี่ยมบ้าน ตรวจสอบข้อเท็จจริงและนำ 
case เสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
- ส่งผลการพิจารณาตามข้อ 3. ในระบบ 
e-case 

ประชาชนผู้
ประสบปัญหา
เดือดร้อน ฯ 

สำนักงานเขตละ 
200 ราย 

(พ.ย. 64 - มี.ค. 65) 

การประเมินผล 
โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ได้รับ
การช่วยเหลือ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบไดร้ับการสนับสนุนทุน
ประกอบอาชีพ และมโีอกาสสร้างงาน  
สร้างอาชีพ 

ลักษณะที่ 2 
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ลำดับ สำนกังานเขต โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

 2. ถนนคนเบื่อบ้าน 1. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนและผู้ประกอบการ 
2. เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่าย สร้าง
รายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ เกิดการหมุนเวียน
ทางเศรษฐกิจ 
3. เพื่อเป็นการเพิ่มความคุ้มค่าในการ 
ใช้จ่ายของประชาชนให้ได้ซื้อสินคา้ใน
ราคาประหยัด 
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- ประชุม กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม 
- ประสานสถานประกอบการหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่
และผูเ้กี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ 
- ประชาสมัพันธก์ารจดังานผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ 
- จัดเตรยีมสถานท่ี ตั้งร้านค้า 
- จัดกิจกรรมตามแผนงาน 
- ประเมินผลการจัดงาน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน 

สถาน
ประกอบการ 
ประชาชน 

(5 - 11 ธ.ค. 64) 

1. ประเมินผลจากรายได้รวมจากการจัดงาน
ถนนคนเบื่อบ้าน 
2. เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้
ให้แก่ร้านค้า ผู้ประกอบการ รวมทั้งส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

ลักษณะที่ 2 

3 บางแค 1. เชฟชุมชน 1. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แกผู่ป้ระสบ
ปัญหาความเดือดร้อนท่ีสูญเสียงานหรือ
รายได ้
2. เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริม
การตลาด 

- ประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพระยะสั้น 
และรับสมัครผูส้นใจในชุมชน 
- ประสานโรงเรยีนฝึกอาชีพฯ 
- ดำเนินการฝึกอาชีพระยะสั้น 

ประชาชน 
ในชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป 
20 - 40 คน 

(ม.ค. 65) 

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ มีอาชีพ 
สร้างรายได้ให้ตนเอง 

ลักษณะที่ 2 

2. ช้อปช่วยชาติ 1. เพื่อกระตุน้เศรษฐกจิท้องถิ่นและชุมชน 
2. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริม
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกระตุ้น
เศรษฐกิจ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
- ประสานร้านค้าผลิตภัณฑ์ในชุมชน  
- ดำเนินการจำหนา่ยสินค้า 

ประชาชน 
ในพื้นที่ 

เขตบางแค 
(ม.ค. - ก.พ. 65) 

ร้านค้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมรีายได้เพิ่มขึ้น ลักษณะที่ 2 

3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การสนับสนุนทุน
ประกอบอาชีพ เพื่อ
ช่วยเหลือเยียวยาและ
ฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุนประกอบ
อาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้
ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่สญูเสยี
งานหรือรายได้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร  

- รับคำร้องและตรวจสอบความซ้ำซอ้น 
case ในระบบ e-case 
- เยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อเท็จจริง 
- นำเข้าข้อมูลในระบบ e-case 
- นำ case เสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
- ส่งผลการพิจารณาตามข้อ 3. ในระบบ 
e-case 

ประชาชนผู้
ประสบปัญหา

ความเดือดร้อน ฯ 
สำนักงานเขตละ 

200 ราย 
(ก.ย. 64 - ม.ค. 65) 

กลุ่มเป้าหมายนำเงินทุนประกอบอาชีพ 
ที่ได้รับไปลงทุนค้าขาย มีอาชีพมีรายได ้

ลักษณะที่ 2 
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ลำดับ สำนกังานเขต โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

 4. ดนตรีในสวน เพ่ือ
สุขภาวะที่ดีของ
ประชาชนเขตบางแค 

1. เพื่อให้มีสถานท่ีเหมาะสมใช้ในการทำ
กิจกรรมส่งเสริมความสุขให้กับประชาชน 
2. เพื่อให้มีสถานที่จดักิจกรรมและมี
สภาพแวดล้อมท่ีสะอาด สวยงาม ร่มรื่น 
และปลอดภัย ส่งผลให้เกิดบรรยากาศท่ีดี 
3. เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตบางแค 
ได้มสีถานท่ีพักผ่อนเป็นครอบครัวและ 
ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 

- ขออนุมัติโครงการ 
- จัดทำแผนการดำเนินโครงการ 
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
- ดำเนินการจดัซื้อ จัดจ้าง 
- สรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม
โครงการฯ 
  

ประชาชนในพื้นที่
เขตบางแค 

(พ.ย. 64 - ก.พ. 65) 

- ประชาชนในพื้นที่เขตบางแคได้รับอรรถรส
ทางดนตรีก่อให้เกิดสุนทรียะทางอารมณ ์
- ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตบางแคไดม้ีสถานท่ี
พักผ่อนเป็นครอบครัวและได้ทำกจิกรรม
ร่วมกัน 
- ประชาชนในพื้นที่เขตบางแคได้รับความสุข
ทางจิตใจ ผ่อนคลายภาวะความตงึเครียด
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อ 

ลักษณะที่ 4 

4 บางบอน เมลด็พันธ์ุผัก
พระราชทาน สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

1. เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกร ประชาชน
ทั่วไป ชุมชน และโรงเรียน สามารถ 
ปลูกผักไว้รับประทาน 
2. ส่งเสริมใหผู้้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ผลิตพันธ์ุพืชอาหารเพื่อเก็บไว้ใช้เอง 
หรือแบ่งปัน 

- สำนักงานเขตรับพระราชทานเมล็ด
พันธุ์ผัก 
- สำนักงานเขตมอบเมล็ดพันธ์ุผักให้
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการเริ่มปลูกผัก 
- ดำเนนิการสนบัสนนุความรู้การปลกูผัก 
การดแูลรักษา การเก็บ และการตรวจเยี่ยม
ติดตามการปลูก 
- สำนักงานเขตคดัคณุภาพเมลด็พันธุ์ผัก 
และส่งคืนให้ สพส. 

เกษตรกร 
ประชาชน ชุมชน 

(ธ.ค. 64 - ก.ค. 65) 

- ลดภาวะเรื่องค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
- ผู้ที่หยุดอยู่บ้านใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์ในการดูแลผักไวร้ับประทานเอง 
- เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนโรงเรียน 
และวัด สร้างบรรยากาศท่ีดี มีการแบ่งปัน 
ในชุมชน 
- ผลผลิตผักสดปลอดสารพิษสามารถจำหน่าย
สร้างรายได้ในครัวเรือน ชุมชน และโรงเรียน 
เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ 
- สภาพแวดล้อมในครัวเรือน ชุมชน และ
โรงเรียน เพราะมีการจดัการพื้นทีป่ลูกผัก 
แบบปลอดสารพิษ 

ลักษณะที่ 1 

5 ภาษีเจรญิ 1. ตลาดนัด ”ผัก 
ผลไมด้ี ๆ  @ ภาษี
เจรญิ พื้นที่สุขภาวะ” 

1. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจ
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
2. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรโดยการมสี่วนร่วม 

- จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรและผูเ้กีย่วข้อง
เพื่อระดมความคดิ 
- จัดทำโครงการและแผนการดำเนนิงาน 
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

ประชาชนท่ัวไป 
(ทุกวันศุกร์ 

สัปดาหส์ดุท้าย
ของเดือน) 

เศรษฐกิจของกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
เกิดความร่วมมือเป็นภาคีดา้นการพัฒนา
กลุ่มเกษตรอย่างมสี่วนร่วม 

ลักษณะที ่
1, 2 
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ลำดับ สำนกังานเขต โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

   3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ภายในกลุม่
เกษตรกร 
4. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรใหม้ีความเขม้แข็ง 

- รับสมัครสมาชิกเกษตรกรที่ประสงค์
เข้าร่วมผลิตผัก 
- คณะกรรมการลงตรวจพื้นที่ 
- ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการตาม
โครงการ 

   

2. ชม ช้อป ใช้ 
กระตุ้นเศรษฐกิจ 

1. กระตุ้นเศรษฐกจิ ส่งเสริมใหป้ระชาชน
มีรายได ้
2. ส่งเสรมิผูป้ระกอบการมสีถานที่จำหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
3. ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ในการซื้อ
ของลดราคาเพื่อประชาชน 

- สำรวจขอ้มลูผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์
ชุมชน 
- จัดหาสถานที่ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ในพื้นที่ 
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
- ประสานผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
เขตภาษีเจริญ 
- ดำเนินการตามแผนกิจกรรม 
- สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

ผู้ประกอบการ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน
เขตภาษีเจริญ 
(มี.ค. - เม.ย. 65) 

- กระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาชนมรีายได ้
- ผู้ประกอบการมีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
- ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการซื้อของ
ราคาถูกเพ่ือประชาชน 

ลักษณะที ่
1, 2 

6 ราษฎร์บูรณะ 1. การผลติเมล็ด
พันธุ์ผักจากเมล็ด
พันธุ์ผักพระราชทาน
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตผักไว้
รับประทานและแบ่งปันกันภายในชุมชน 
สร้างความมั่นคงทางอาหารของ
ประชาชนในชุมชน ขยายไปสู่ชุมชน
ใกล้เคียง และเก็บเกี่ยวเมลด็พันธ์ุที่
สมบูรณ์เพื่อขยายเครือข่ายผลิตเมล็ด
พันธุ์ผักฯ ต่อไป 

- คัดเลือกประชาชนหรือชุมชนเข้าร่วม
โครงการ 
- รับเมล็ดพันธุผ์ักพระราชทานจาก สพส. 
- สำนักงานเขตส่งมอบเมลด็พันธ์ุผัก
ให้แก่ประชาชนและชุมชน 
- ประชาชนและชุมชนดำเนินการเพาะปลูก 
ดูแลรักษา เกบ็เกี่ยว ตดิตามและเก็บ
เมลด็พันธ์ุ 
- ประชาชนและชุมชนส่งคืนเมล็ดพันธุ์
ให้สำนักงานเขต 
- สำนักงานเขตส่งคืนเมลด็พันธุ์ให้แก่ สพส. 

ชุมชนหรือ
ประชาชน 

(ธ.ค. 64 - ก.ย. 65) 

- ประชาชนและชุมชนสามารถเพาะปลูกผัก
เพื่อรับประทานและแบ่งปันในชุมชน 
- ประชาชนและชุมชนสามารถเกบ็เกี่ยว
เมล็ดพันธุ์ คดัเมลด็พันธุ์ผักส่งคืนสำนักงานเขต
ได้อย่างน้อยชุมชนละ 2 ชนิด 
- สำนักงานเขตจัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปดูแลให้
คำแนะนำในการปลูกผัก ดูแลรักษาผัก จนถึง
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธ์ุ อย่างน้อยเดือนละ 
2 ครั้ง 
- สำนักงานเขตสรุปรายงานผลการดำเนินการ 
และส่งคืนเมลด็พันธ์ุผักให้ สพส. 

ลักษณะที่ 1 
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ลำดับ สำนกังานเขต โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

 2. การดำเนินงาน
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตร 

เพื่อให้การดำเนินงานการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเกษตรประจำแขวง    
บางปะกอก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรงกับความต้องการเรยีนรู้เทคโนโลยี
ด้านการเกษตรของเกษตรกรเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อเกษตรกรและประชาชน 

- เกษตรกรประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนิน
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร 
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศนูย์ฯ 
- จัดซื้อวัสดุเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์
และวัสดุสำนักงาน 
- จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนยฯ์ และวสัดุ
การเกษตร 
- จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามที่
เกษตรกรร้องขอ 
- สรุปผลโครงการ 

คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ 
เกษตรกรและ
ประชาชนท่ี

สนใจ 
(ต.ค. 64 - ก.ย. 65) 

- ติดตามจากรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารศูนย์ฯ 
- ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า 
3 หลักสูตร 
- สรุปรายงานผลการดำเนินการ 

ลักษณะที่ 1 

3. สนับสนุนทุน
ประกอบอาชีพเพื่อ
ช่วยเหลือเยยีวยา
และฟื้นฟูผูไ้ด้รบั
ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัlโคโรนา 2019 
(โควิด 19)                           

1. เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนทุนประกอบ
อาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ไดร้ับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จำนวน 
200 ราย 
2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
และเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพ 
3. เพื่อให้ประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ได้นำ
เงินทุนประกอบอาชีพไปต่อยอดสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัวต่อไป 
 
 
 
 

- เปิดคำรับรองขอรับทุนประกอบอาชีพ 
ครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาท 
- เจ้าหน้าท่ีลงเยี่ยมบ้านผูย้ื่นคำร้อง 
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนและนำเข้าสู่
ระบบ e-case 
- ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
โดยพิจารณาจากรายละเอียดของ
ข้อเท็จจริงจากการเยี่ยมบา้น 

ผู้ที่ไดร้ับ
ผลกระทบ 

(ธ.ค. 64 - มี.ค. 65) 

- ประเมินความพึงพอใจของผู้รับทุนประกอบ
อาชีพ 
- ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
และเป็นเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพได ้
- ต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได ้

ลักษณะที่ 2 
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ลำดับ สำนกังานเขต โครงการ วัตุประสงค์ รายละเอียดการดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/

ระยะเวลา 
การประเมินผล/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ลักษณะ
โครงการ 

7 หนองแขม 1. ตลาดคลายทุกข์ 
กระตุ้นเศรษฐกิจ 
หนองแขมเกษตรแฟร์ 

1. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟู
ทางเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้า การท่องเที่ยว และการบรกิาร 
2. เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหส้ินคา้ ผลติภณัฑ์
ของดี ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร แหล่ง
ท่องเที่ยวและบริการในพื้นทีเ่ขตหนองแขม
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
3. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการขับเคลื่อน
ของเศรษฐกิจ เกดิการสร้างงาน สรา้งอาชีพ 
จากการผลิตและจำหน่ายสินค้า ตลอดจน
แหล่งท่องเที่ยวและบริการ ประชาชน 
ในพื้นที่เขตหนองแขมและบรเิวณใกล้เคยีง
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

- จัดทำโครงการฯ 
- ประสานเกษตรกร ชุมชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิงาน 
- สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผล
โครงการ 

ผู้ประกอบการ
เกษตรกร และ

ประชาชน 
ในพื้นที่เขต
หนองแขม 

(3 - 19 ธ.ค. 64) 

การประเมินผล 
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ติดตามผลการดำเนิน
โครงการ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
- ทำให้ประชาชนพื้นที่เขตหนองแขมมีรายได้
และเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น 
- ทุกภาคส่วนไดม้ีการร่วมแรงร่วมใจกัน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษว์ัฒนธรรม 
- ประชาชนรู้จักแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร
ในพื้นที่เขตหนองแขมมากขึ้น 
- ประชาชนรู้จักผลิตภณัฑ์ของดีในพ้ืนท่ีเขต
หนองแขมเพิ่มมากขึ้น 

ลักษณะที ่
1, 2 
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ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 6 

สำนักงานเขตในพ้ืนที่ ควรดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการรักษาและ/หรือการส่งเสริมการจ้างงาน การประกอบ

กิจการของผู้ประกอบการ และส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของประชาชนและเกษตรกร  
ในพ้ืนที่ โดยเน้นสินค้าการเกษตร และสินค้าชุมชน  

2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใช้บริการโรงรับจำนำของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ       
เพ่ือช่วยเหลือประชาชน 


