
  



 

  



 

 

 

  หน้า 

 คำส่ังกรุงเทพมหานคร ที่ 3538/2565 ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1 

 บทที่ 1 บทนำ 4 
  บทที่ 2 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
8 

  บทที่ 3 การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกำหนดกรอบประเด็นการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    

13 

 บทที่ 4 การตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 18 
 ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 26 
 แผนปฏิบัติการภาพรวมในการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan)     
27 

 แบบตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566               
 (1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม   
  - สำนักการระบายน้ำ 28 
  - สำนักงานเขต 49 
 (2) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
  - สำนักการจราจรและขนส่ง 67 
  - สำนักงานเขต 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 









 
 

4 
 

 
 
 
 
ความเป็นมา  

  การตรวจราชการโดยผู้ตรวจราชการเป็นกลไกที่มีความสำคัญในการทำหน้าที่ตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร รายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของ
หน่วยงาน พร้อมทั ้งให้ข้อเสนอแนะเพื ่อพัฒนาการปฏิบัติราชการ หรือเพื ่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน หรือปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามนโยบายไปยังผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติราชการตามนโยบายของผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครทั ้งในด้านประสิทธิภา พ 
ประสิทธิผล คุณภาพในการให้บริการประชาชนอันจะเกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครและประชาชน รวมไปถึง
การอำนวยความเป็นธรรมให้ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากภารกิจของกรุงเทพมหานคร 

  ระบบการตรวจราชการของประเทศไทย มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ โดยมี
การศึกษาวิจัย การสังเคราะห์ ประมวลผล รวบรวมองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบการตรวจราชการ 
นำไปสู่การปรับปรุง พัฒนาระบบและวิธีการตรวจราชการแบบเดิม ที่ดำเนินการตรวจราชการตามภารกิจของ
หน่วยงานเป็น “การตรวจราชการแบบบูรณาการ” โดยมีนิยามหมายถึง 
  ∙ ร่วมคิด  โดยวางแผนการตรวจราชการด้วยกระบวนการชุดเดียวกันและเป็นการวางแผน
โดยเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพ่ือทำให้เกิดรูปธรรมของคำว่า “เชิงรุก”  
  ∙ ร่วมตรวจ ในประเด็นยุทธศาสตร์หรือประเด็นนโยบายเดียวกัน 
  ∙ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ  โดยมีเป้าหมายที่การลดความเสี่ยง ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานร่วมกัน และจัดทำรายงานผลการตรวจราชการด้วยมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

  กรอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ซึ่งกำหนดไว้ ดังนี้ 

“ข้อ 7  การตรวจราชการตามระเบียบนี้ ได้แก่ 
     (1) การตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 (2) การตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของประชาชน รวมทั้งการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน และการบัญชีของหน่วยงาน การตรวจการบริหาร-
งานบุคคล การตรวจทะเบียนและเอกสารต่างๆ การสารบรรณ และการพัสดุ ตลอดจนความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ เป็นต้น 
 (3) การตรวจราชการเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานให้ช่วยเหลือ สนับสนุน 
หรือประสานการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน งาน และโครงการ ที่ดำเนินการอยู่แต่มีปัญหาขัดข้อง  
 (4) การตรวจราชการเก่ียวกับเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน 
 (5) การตรวจราชการเก่ียวกับสถานการณ์ หรือเหตุการณ์สำคัญ หรือสาธารณภัย 
 (6) การตรวจราชการอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

บทที่ 1 
บทนำ 
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            ข้อ 8 ให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบการตรวจราชการแทนปลัดกรุงเทพ-
มหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร...” 

  ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครจึงเป็นผู้ประสานระหว่างผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร      
ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นผู้นำนโยบายไปสู ่การปฏิบัติและประชาชน
ผู้รับบริการ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงานของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที ่ด ี ด ้วยการเร ่งร ัดติดตามให้การดำเนินแผนงาน โครงการที ่สำคัญของหน่วยงาน            
บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ เพื่อให้
หน่วยงานสามารถนำผลการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะของผู ้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครไปปรับปรุง      
พัฒนาการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง เพื่อให้การตรวจราชการและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครบรรลุ
เป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้ 
  2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามภารกิจ 
  3. เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องโดยเร็ว 
  4. เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนผู้รับบริการในกรุงเทพมหานคร 

 5. เพื่อให้ผลการตรวจราชการ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ข้อจำกัด ปัญหา และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

เป้าหมาย 

  1.  ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครมีกรอบ แนวทางและวิธีการสำหรับการตรวจราชการ
ประจำปี พ.ศ. 2566 
  2.  หน่วยงานได้รับทราบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ 
  3.  ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีข้อมูลป้อนกลับที่มีประโยชน์ สามารถนำไปประกอบการ
พิจารณา วินิจฉัย สั่งการและปรับใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

  การจัดทำแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เป็นการดำเนินการภายใต้หลักการของการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ แบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้ตรวจ-
ราชการกรุงเทพมหานครสูง ผู้ตรวจราชการสูง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ และหน่วยงาน
ผู้รับการตรวจ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ 
  ขั ้นตอนที ่ 1  ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 
ถึง พ.ศ. 2580) ฉบับปรับปรุง นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 และแผนปฏิบัติการ
ด้านต่าง ๆ  และขอรับทราบนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดแผน
และติดตามผลการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร (ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานฯ) เพื ่อจัดทำ
แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานครและกำหนดทิศทางในการตรวจราชการให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
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 ขั้นตอนที่ 2 การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผน และแนวทางการตรวจราชการของกรุงเทพ-  
มหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง  ผู้ตรวจ
ราชการสูง และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ 
  ขั้นตอนที่ 3 จัดทำร่างแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
 (1) การวิเคราะห์กำหนดกรอบ แนวทาง ประเด็นนโยบายสำคัญ โดยยึด
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
เป็นหลัก 
 (2) จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผน และแนวทางการตรวจราชการฯ 
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ กรอบ แนวทาง กำหนดประเด็นนโยบายสำคัญ เพื่อใช้เป็นทิศทางในการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และจัดทำร่างแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 (3) เสนอร่างแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ต่อที่ประชุมคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ และซักซ้อมความเข้าใจในกรอบ 
แนวทาง และทิศทางในการตรวจราชการ 
  ขั้นตอนที่ 4  ดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบ แนวทาง การกำหนดประเด็นการตรวจ
ราชการ รวมทั้งการพิจารณาร่างแผนการตรวจราชการฯ จากหน่วยงานผู้รับการตรวจ (เนื่องด้วยสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องยกเลิกการจัดโครงการสัมมนาดังกล่าว 
จึงได้จัดประชุมกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักร่วมกันกำหนดรายละเอียดของประเด็นการตรวจราชการ และ
ดำเนินการจัดประชุมผ่านสื ่ออิเล ็กทรอนิกส์แนะนำกรอบแนวทางและประเด็นการตรวจราชการของ
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  ขั้นตอนที่ 5  เสนอแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  ต่อคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร  
(ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานฯ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ข้อ 17 
  ขั้นตอนที่ 6  นำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติ
แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ตาม ระเบียบ-
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ข้อ 17 
  ขั้นตอนที่ 7  แจ้งแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการ 
หรือเตรียมรับการตรวจราชการต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 1 แสดงข้ันตอนการจัดทำแผน และแนวทางการตรวจราชการของ    
                 กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผน 
 และแนวทางการตรวจราชการ

ของกรุงเทพมหานคร 

จัดทำร่างแผน 
 และแนวทางการตรวจราชการ

ของกรุงเทพมหานคร 

ดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อ
จัดทำร่างแผนฯ 
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แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผน 
และแนวทางการตรวจราชการ

ของกรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 

 

 
พ.ศ. 2566 

ศึกษาวิเคราะห ์ข้อมูล แผนชาติฯ
แผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 / 
นโยบาย ผว. กทม./ แผนปฏิบัติราชการ กทม. 
ประจำป ี2566 และขอรับทราบนโยบาย
ของผู้บริหาร กทม. 

กรุงเทพมหานครประจำปี 
- จัดทำสรุปแผนการตรวจราชการฯ เสนอต่อ  
  คณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการ 
  ตรวจราชการของ กทม. 
  (เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้
ต้องยกเลกิการจัดโครงการสัมมนาฯ และดำเนินการ
จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์แนะนำกรอบ
แนวทางและประเด็นการตรวจราชการของกรุงเทพ-
มหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

 

- ประสานงานหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กทม.  
  หัวหน้าเขตตรวจราชการ 1 – 6 เพื่อพิจารณา 
  ผู้ตรวจราชการสูงเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานฯ 
- เสนอคำสั่งคณะทำงานจัดทำแผนและ         
  แนวทางการตรวจราชการฯ นำเรียนหวัหน้า   
  ผู้ตรวจราชการ กทม. พจิารณาลงนาม และ 
  เวียนแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้เกีย่วขอ้งทราบ 

แนวทาง 

จัดทำร่างแผน 
และแนวทางการตรวจราชการ

ของกรุงเทพมหานคร 

ดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อ 
จัดทำร่างแผนฯ 
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บทที่ 2 

กรอบแนวคิด ในการจัดทำแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร  
 
 

 แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีเป้าหมาย 
เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครมีแนวทาง และวิธีการตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน  โครงการ 
กิจกรรมตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนด หน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้
ผู ้บริหารกรุงเทพมหานครมีข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา วินิจฉัย สั่งการ  และปรับใช้ในการ
กำหนดนโยบาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนผู้รับบริการในกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร 

 แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีกรอบแนวคิด
ที่เชื่อมโยงกับกรอบของกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

  1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ 
มาตรา 51 - 63 และหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 64 - 78 ได้บัญญัติหน้าที่ของรัฐ และ
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

  2.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 
2546  มาตรา 10 วรรคหนึ่ง ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วน
ราชการหรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้น กำหนดแนวทางการปฏิบัติ
ราชการเพื่อให้เกิดการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ”และ 
มาตรา 27 วรรคสอง ซึ่งกำหนดไว้ว่า “เมื่อได้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่วน
ราชการกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุม ติดตาม และกำกับดูแลการใช้อำนาจและความรับผิดชอบของผู้รับมอบ
อำนาจและผู้มอบอำนาจไว้ด้วย หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่สร้างข้ันตอนหรือการกลั่นกรองงานที่ไม่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ ในการนี้ หากสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแล้วจะเป็นการลด
ขั้นตอน เพ่ิมประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่เกิดผลเสียหายแก่ราชการ ให้ส่วนราชการดำเนินการ
ให้ข้าราชการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและกำลังเงินงบประมาณ” ซึ่งมีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับเรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล” เพราะเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทำให้หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งรัดการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้บริการโดยตรงกับ
ประชาชน เปลี่ยนมาให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการ
ทำงานของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือความสะดวกและคล่องตัว 

  3.  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”  
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยนำมาเป็น
ปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างสมดุลและเกิดความยั่งยืน  

  4.  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นำไปสู่
การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ

บทที่ 2 
กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระยะ 20 ปี 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก  ได้แก่   

 (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
 (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
 (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม   
 (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
5. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น

ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจำนวน ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย  

(๑) ความมั่นคง  
(๒) การต่างประเทศ  
(๓) การเกษตร  
(๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต  
(๕) การท่องเที่ยว  
(๖) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  
(๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
(๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
(๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม  
(๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้  
(๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
(๑๔) ศักยภาพการกีฬา  
(๑๕) พลังทางสังคม  
(๑๖) เศรษฐกิจฐานราก  
(๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
(๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน  
(๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ  
(๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
(๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ  
(๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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 6.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)          
เป็นแผนพัฒนาฯ ที่กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักนำทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ไปสู่การบรรลุเป้าหมายในมิติต่าง ๆ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายระยะ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลา
ที่คาดหวังไว้ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่าง
ยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่ง
เสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเก้ือหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค ์      

มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูง และคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  โดยมุ่ง
พัฒนาใน 4 มิต ิ13 หมุดหมาย คือ 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตร

แปรรูปมูลค่าสูง 
 หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและ

ความยั่งยืน 
 หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
 หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทาง  

โลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค 
 หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่

สำคัญของโลก 
มิติที่ 2 โอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
 หมุดหมายที่ 7  ไทยมวีิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง  

มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได ้
 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโต

ได้อย่างยั่งยืน 
 หมุดหมายที่ 9  ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคน 

มีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
มิติที่ 3 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มิติที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์

ประชาชน 
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7.  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) กำหนดวิสัยทัศน์
การก้าวสู ่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย”  ในปี พ.ศ. 2575  ด้วยมิติแห่งการพัฒนากรุงเทพมหานคร            
7  ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะ  
                                                   แบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร 

  8.  แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566  เป็นคู่มือแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)   
เพื่อกำกับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการ/กิจกรรมรายปีในความรับผิดชอบให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนด และตอบสนองต่อเป้าประสงค์ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

9. นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (216 นโยบาย) แบ่งเป็น 9 ด้าน 9 ดี ดังนี้ 

 

                
 
 
 
 

  

1) ปลอดภัยดี  : ลดจุดเสี่ยงด้านอาชญากรรม อุบัติเหตุ และสาธารณภัย  
2) สุขภาพดี  : ดูแลสุขภาพเชิงรุกถึงย่านอยู่อาศัย 
3) สร้างสรรค์ดี  : กระจายพื้นที่แสดงออกและพ้ืนที่สร้างสรรค์ทั่วทั้งเมือง 
4) สิ่งแวดล้อมดี  : ตรวจสอบและกำจัดมลพิษจากต้นตอ เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว 

  ใกล้บ้าน 
5) บริหารจัดการดี  : หันหน้าให้ประชาชน ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ  

  เพ่ิมความโปร่งใส ใช้เทคโนโลยีช่วย 
6) เรียนดี  : เพ่ิมหลักสูตร เพ่ิมคุณภาพในการดูแลนักเรียน ลดภาระงานคุณครู  

  ลดภาระผู้ปกครอง 
7) โครงสร้างดี  : มีย่านสะดวก มีบ้านน่าอยู่ 
8) เศรษฐกิจดี  : สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ 
9) เดินทางดี  : เพ่ิมความคล่องตัวในการเดินทาง สร้างเมืองเดินดี รถสาธารณะถูก   

  และเข้าถึงครอบคลุม 
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     แผนภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดการจัดแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ระ
ดับ

ปร
ะเท

ศ 
ระ

ดับ
กร

ุงเท
พม

หา
นค

ร 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ  20 ปี 

(พ.ศ. 2561-2580) 

1) ด้านความมัน่คง 
2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และ 
    เท่าเทียมกันทางสังคม 
5) ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิต 
    ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ 
    บริหารจัดการภาครัฐ 

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
แนวพระราชดำริ  

“เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” 

มิติที่ 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
    หมดุหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศช้ันนำด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
    หมุดหมายที ่2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยว
ที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
    หมุดหมายที ่3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าท่ีสำคัญของโลก 
    หมุดหมายที ่4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูง 
    หมุดหมายที ่5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร์ทางโลจสิติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค 
    หมุดหมายที ่6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก 

มิติที่ 2 โอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
    หมดุหมายท่ี 7  ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ 
    หมุดหมายที ่8  ไทยมีพื้นท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ี 
น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
    หมุดหมายที ่9  ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง 
และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ 
เหมาะสม 

มิติที่ 3 ความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
    หมดุหมายท่ี 10  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ำ 
    หมุดหมายที ่11  ไทยสามารถลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

มิติที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
    หมดุหมายที่ 12  ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง  
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต 
    หมุดหมายที่ 13  ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
และตอบโจทย์ประชาชน แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(๑) ความม่ันคง  
(๒) การต่างประเทศ  
(๓) การเกษตร  
(๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต  
(๕) การท่องเที่ยว  
(๖) พื้นท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจสิติกส์และดจิิทัล  
(๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
     และขนาดย่อมยุคใหม่  
(๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
(๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม  
(๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ 
(๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
๑๔) ศักยภาพการกีฬา  
(๑๕) พลังทางสังคม  
(๑๖) เศรษฐกิจฐานราก  
(๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
(๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน  
(๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ  
(๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ 
       ภาครัฐ  
(๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ       
(๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม       
(๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำป ีพ.ศ. 2566 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี  
ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2566 -2570) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ. 2566-2570) 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
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บทที่ 3 

การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกำหนดกรอบประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการ
ปกครอง และยังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษที ่มีภารกิจหลักในการพัฒนาเมืองให้
เจริญก้าวหน้าและเอ้ือต่อการดำรงชีวิตของคนทุกกลุ่มทุกวัย ควบคู่ไปกับการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน
ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการคมนาคมขนส่ง 
ด้านการพาณิชย์ ด้านการสื ่อสาร และด้านการบริหารจัดการ  อย่างไรก็ดี การเติบโตอย่างรวดเร็วของ
กรุงเทพมหานครนำมาซึ่งปัญหาต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์จากสถานการณ์ปัจจุบันได้ ดังนี้  

คุณภาพน้ำ แหล่งน้ำในกรุงเทพมหานครยังประสบปัญหามลพิษทางน้ำอยู่มาก จึงได้ดำเนิน-
การแก้ไขปัญหาน้ำเสียด้วยการเดินระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ จำนวน  8 แห่ง มีโรงควบคุมคุณภาพน้ำ
ขนาดเล็ก จำนวน 12 แห่ง และมีแผนจะก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียเพ่ิมเติมในอนาคต  

มูลฝอย สิ่งปฏิกูลและไขมัน ปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัดมีแนวโน้ม
ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการส่งเสริมเศรษฐกิจวิถีชีวิตของคนเมือง การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีอายุการใช้งานสั้นลง สินค้าคุณภาพต่ำ และพฤติกรรมของประชาชนที่ยังคงทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะ 
กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องดำเนินการจัดการมูลฝอยทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทางอย่างจริงจัง รวมทั้ง
การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจากทุกภาคส่วน  

คุณภาพอากาศ มลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM 10) และ 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ซึ่งปัจจุบัน ฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่าเกินมาตรฐาน
อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งจะเกิดซ้ำในสภาพความกดอากาศสูง   
ลมสงบของทุกปี และแหล่งกำเนิด ร้อยละ 70 มาจากยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล 
ซึ่งกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดการ
คุณภาพอากาศ โดยมุ่งเน้นดำเนินการกับแหล่งกำเนิดที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร เช่น ลดจำนวนยานพาหนะ
ที่ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐาน การตรวจจับรถที่ปล่อยควันดำ ควบคุมฝุ่นจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร และปรับปรุง
ระบบการจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมพ้ืนที่ รวมถึงการบริหารจัดการจราจรและวินัยจราจร 

มลพิษทางเสียง กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงในพื้นที่ทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนพื้นที่
ริมถนนมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร 
และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดการระดับเสียงร่วมกัน โดยมุ่งเน้นดำเนินการเฝ้าระวัง
ระดับเสียงในพื้นท่ีทั่วไป ควบคุมเสียงจากการก่อสร้าง และจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะทางเสียง 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่เสี่ยงที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนในหลายพื้นที่ จากข้อมูลของกองบัญชาการตำรวจนครบาล พบว่าความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิต ร่างกาย และเพศ และฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินการ
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV ) จำนวนไม่น้อยกว่า 62,217 ตัว และดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและลดจุดเสี่ยง  จุดล่อแหลมต่อการเกิด
อาชญากรรม 

ยาเสพติด ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครยังคงมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ยังคงเป็นพ้ืนที่ที่มี
การค้าและการแพร่ระบาดใหญ่ที่สุด จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคีเครือข่าย
ภาคประชาชนและชุมชน จัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด จัดตั้งชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด สร้าง
ชุมชนเข้มแข็งตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ตลอดจนให้ความรู้และ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

บทที่ 3 
การวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือกำหนดกรอบประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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อุบัติเหตุจราจร กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยหลัก
เกิดจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ประกอบด้วย คน รถ และถนน รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร 
สัญญาณไฟจราจร ทางข้ามและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ที่ถูกบดบัง ชำรุด ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดให้มี
การบำรุงรักษาและพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการใช้ถนนอย่างปลอดภัย การแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ  
ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการรณรงค์เพ่ือลดอุบัติเหตุจราจร และการใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ความเสี่ยงภัยพิบัติจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ กรุงเทพมหานครประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
เช่น น้ำท่วมทั้งจากน้ำฝน น้ำทะเลหนุนและน้ำหลาก และการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ส่วนภัยพิบัติ
จากฝีมือมนุษย์ เช่น อัคคีภัย แก๊สระเบิดและสารเคมีรั่วไหล ถือเป็นสาธารณภัยที่สร้างความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน และภัยจากการก่อการร้ายในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้น  
โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เป็นโรค
อุบัติใหม่และเป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มี
การบริหารจัดการสาธารณภัยทั้งการควบคุมป้องกัน การรักษาพยาบาล รวมทั้งการช่วยเหลือเยียวยาและฟ้ืนฟู
เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาด จนกระท่ังวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ได้ปรับลด “โควิด-19” จาก
โรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 

อุบัติภัยจากสิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
จากสิ่งก่อสร้างโดยมีเป้าหมายเพ่ือลดความเสี่ยงและความสูญเสีย โดยให้ความสำคัญในมิติด้านโครงสร้าง และ
มิติด้านการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงอาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัจจุบันมีการปรับปรุง
ฐานข้อมูลอาคาร สิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเสี่ยงสูง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้น 

ภาวะสุขภาพอนามัยของคนกรุงเทพฯ ชาวกรุงเทพฯ มีแนวโน้มเป็น “โรคคนเมือง” สูงขึ้น 
ซึ่งสาเหตุมาจากวิถีชีวิตของคนเมืองที่เปลี่ยนไป เช่น การดำเนินชีวิตที่ต้องแข่งขันกับเวลา การเผชิญกับมลภาวะ 
การกินอาหารที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น ส่งผลให้คนเมืองเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคอ้วน 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและปัญหาด้านสุขภาพจิต โรคมะเร็งก็พบมากที่สุด
ในกรุงเทพมหานคร และยังมีโรคติดต่อสำคัญในเมือง ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น วัณโรค และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ (HIV) โรคอุบัติใหม่ ได้แก่ ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ SAR โรคเมอร์ส หรือโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 
เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มโคโรนา  โรคอุบัติเก่า เช่น ท้องร่วง ไข้เลือดออก มาเลเรียและวัณโรคดื้อยา และโรคพิษสุนัขบ้า  

คุณภาพอาหารและการปนเปื้อนต่าง ๆ การดำเนินการด้านอาหารปลอดภัย นับตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2559 เป็นต้นมาในภาพรวมพบว่า สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก  
ในปี พ.ศ. 2560 มีการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารโดยเน้นอาหารกลุ่มเสี่ยงเป็นหลัก ซึ่งสาเหตุหลัก คือการ
ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ สอดคล้องกับอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากรในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย 

ผู้สูงอายุและคนพิการ โดยกรุงเทพมหานครจัดให้มีสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ โดยการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการของอาคาร 
จัดทำฐานข้อมูลเพื่อเตรียมการวางแผนการออกแบบและขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินการจัดทำสิ่งอำนวย- 
ความสะดวกในอาคารของสำนักงานเขต และจัดให้มีบริการทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุที่ครบวงจร
ให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป ตลอดจนการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ 
การฟ้ืนฟูสุขภาพ 

การศึกษา ปัจจุบันการเรียนรู้มิได้จำกัดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น กรุงเทพมหานครจึงให้บริการ
และส่งเสริมในเรื่องการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และผลักดันให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร 
ทุกเพศ ทุกวัย ได้รับการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับความต้องการของ
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ประชาชน พร้อมกันนี้กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  มีสิทธิและ
โอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ในด้านมาตรฐานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกวิชาหลักยังคงไม่ถึง ร้อยละ 50 ดังนั้น กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องหันมาให้
ความสำคัญกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในวิชาหลัก ได้แก่ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา  

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม  กรุงเทพมหานครมีประชากรมาจากถ่ินที่อยู่ที่หลากหลาย และ
มีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ความเชื่อ ความศรัทธา และวิถีชีวิต จึงจำเป็นต้องหลอมรวม
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและปรองดอง โดยได้ดำเนินการรวบรวมฐานข้อมูล
ด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ตลอดจนพัฒนากลไกและเครือข่าย การขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ พร้อมทั้งรณรงค์
สร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นท่ีโดยใช้ช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย 

การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ 
โดยมีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพฯ เติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ มีศูนย์ชุมชนย่อย 
เป็นระบบ ตามลำดับความสำคัญ และศักยภาพพื้นที่   แต่ผลการดำเนินการในภาพรวมยังไม่สามารถทำให้
เกิดการขยายตัวการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพิ่มความหนาแน่นประชากรใน
เขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลางเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการทำให้กรุงเทพมหานครชั้นในและ    
ชั้นกลางมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับระบบสาธารณูปการ เนื่องจากข้อจำกัดใน
การดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองกรุงเทพมหานคร  

การพัฒนาเมืองแบบบูรณาการ จำเป็นต้องมีระบบบริการสาธารณะและระบบสาธารณูปโภค
ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งระบบ  นอกจากนี้การขยายตัวของกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดในปริมณฑล 
มีความคาบเกี่ยวกันอย่างแยกไม่ออก การดูแลบริการสาธารณะและระบบสาธารณูปโภคจึ งไม่สามารถแยก   
การบริหารจัดการได้ การพัฒนากรุงเทพมหานครจึงต้องผูกโยงกับพื้นที่ปริมณฑลโดยเฉพาะในเรื่องของระบบ
สาธารณูปโภค ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการดำเนินการ และใน
ปัจจุบันมีการจัดทำ (ร่าง) ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ศึกษา วิเคราะห์ และคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงผังเมืองให้ตอบโจทย์กับการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศโดยการสะสมของฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่เกิดจากการคมนาคมขนส่ง การก่อสร้าง อุตสาหกรรม ฯลฯ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง 

เมืองธรรมาภิบาล กรุงเทพมหานครได้กำหนดภารกิจเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนให้ทุกชุมชนมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง รวมถึงการผลักดันให้
หน่วยงานนำโครงการความต้องการของชุมชนเข้าไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน          
มีงบประมาณรองรับความต้องการของชุมชน และจะเป็นกระบวนการกระตุ้นให้ชุมชนเข้าร่วมในการกำกับ 
ติดตามและประเมินผลโครงการที่เสนอผ่านแผนพัฒนาชุมชน ปัจจุบันกรุงเทพมหานครก็มีช่องทางในการ
สื่อสารเสนอปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในหลายช่องทาง 

การกระจายอำนาจสู่ประชาชน โดยการลดบทบาทของราชการส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลัก
เท่าที่ต้องทำ เท่าที่จำเป็น และเพ่ิมบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมบริหารงานชุมชนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนให้มากขึ้น ทิศทางการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร มี 3 ลักษณะ คือ การเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
ในการรองรับการกระจายอำนาจจากราชการส่วนกลาง เพิ่มบทบาทของสำนักงานเขตในการรองรับภารกิจการ
จัดบริการสาธารณะซึ่งต้องถ่ายโอนจากหน่วยงานระดับสำนัก และการเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนในการเข้ามาร่วม
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ในการบริหารงานหรือจัดบริการสาธารณะ โดยแนวทางปฏิบัติจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกัน และมีความสัมพันธ์กับ
ระเบียบ กฎหมาย ในการบริหารราชการของส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร 

การส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิด
ธุรกิจใหม่ ๆ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง และการลงทุนของกรุงเทพมหานครภายใต้การกำกับ
ดูแลของสำนักการคลัง โดยศูนย์ข้อมูลดังกล่าวได้มีการจัดทำเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ข้อมูลสถิติ
ที่น่าสนใจ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเริ่มต้นธุรกิจได้เข้ามาศึกษา และได้มีการจัดทำบทวิเคราะห์ทาง
เศรษฐกิจที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจัยเสริมให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุนมากยิ่งขึ้น  

ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครได้จัดทำ “ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 
(Bangkok brand)” ขึ้นเพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจะมีการคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่ผ่านการพิจารณาได้รับการรับรองคุณภาพตามหลักเกณฑ์/แนวทางที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น เพ่ือให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์ Bangkok Brand และคาดหวังให้ยอดการจำหน่ายเพิ่มขึ้นในทุกปี 
จึงต้องมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถสร้าง หรือใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า/
บริการของตนเองได้ ด้วยการแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การเปลี่ยนรูปลักษณ์ และเพ่ิมช่องทาง การจำหน่ายสินค้า 

ด้านการเกษตร ด้วยกรุงเทพมหานครยังมีประชากรจำนวนไม่น้อยที่ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร  กรุงเทพมหานครจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดทำการเกษตรแนวใหม่ในยุค Digital Economy ทั้งในการใช้พ้ืนที่การเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการ
ทำเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบริหารจัดการการส่งเสริมให้เกิด SMART FARMER การผลิตสินค้าให้ได้
คุณภาพมาตรฐานตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP (Good Agricultural Practices) หรืออาจ 
พัฒนาไปสู่ทางเลือกในการทำเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้
ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น และเกษตรกรมีหนี้สินลดลงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น และสร้าง
ความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร รวมถึงการจัดทำการเกษตรในรูปแบบ “โคก หนอง นา” โมเดล ซึ่งเป็น
รูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการน้ำ โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา-
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา-
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ 9 ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนว
พระราชดำริ ด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้ำ และพื้นที่
การเกษตร ซึ่งหลักการสำคัญของโคก หนอง นา โมเดล คือ การเก็บกักน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ โดยการออกแบบพ้ืนที่ 
แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ  ได้แก่ 1) เก็บน้ำไว้ในหนอง : การขุดหนองจะต้องขุดให้คดโค้ง และมีระดับตื้นลึก
แตกต่างกันไปในแต่ละจุด ซึ่งก่อนขุดต้องมีการคำนวณปริมาตรน้ำที่สามารถเก็บได้ในหนองเพื่อให้พอใช้งาน   
2) เก็บน้ำไว้บนโคก : ทำได้โดยการปลูกป่าและเก็บในระบบรากของต้นไม้ที่ปลูกไว้ 5 ระดับ ได้แก่ ไม้ระดับสูง 
ไม้ชั ้นกลาง ไม้ชั ้นเตี้ย ไม้เรี ่ยดิน และไม้หัวใต้ดิน ไม้แต่ละระดับควรจะมีอย่างน้อย ไม่น้อยกว่า 21 ชนิด     
เพื่อสร้างความหลากหลายของระบบราก เมื่อฝนตกลงมา ระบบรากจะช่วยอุ้มน้ำไว้ในดิน 3) เก็บไว้ในนา :   
ยกคนันาให้สูงและกว้าง สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วง นอกจากนี้ยังสามารถปลูกพืชผักไว้บนคันนาได้อีกด้วย 

การท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งกรุงเทพ-
มหานครต้องผลักดันให้ปัจจัยต่าง ๆ อยู ่ในระดับที ่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ ่มความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ การทำนุบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว การบูรณาการเส้นทางท่องเที่ยว         
การจัดบริการด้านต่าง ๆ การเข้าถึงสถานที่ท่องเที ่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที ่ยว รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่จะสามารถเข้าถึงการรับรู้และเป็นการดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวต่อสถานที่ท่องเที่ยว  



 
 

17 
 

คณะทำงานจัดทำแผน และแนวทางการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ร่วมกันระดมความคิด และมีมติเห็นชอบ กำหนดประเด็นการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ประเด็นเรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม” 
ปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาเรื้อรังของกรุงเทพมหานคร ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ผู้ที่

อาศัยอยู ่บริเวณที ่มีน้ำท่วมขัง และผู ้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก  อันมีสาเหตุมาจากความเจริญของ
กรุงเทพมหานครที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่การวางผังเมืองการใช้ที่ดินและการสาธารณูปโภค รวมทั้ง
มาตรการในการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้จะรับได้ ปัญหาแผ่นดินทรุด ผนวกกับสาเหตุน้ำทว่ม
จากธรรมชาติ กรณีที่ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ และปัญหาระบบระบายน้ำที่ขาดแผนหลัก
ระบายน้ำที่ถูกต้อง คู คลอง ถูกถมเป็นถนน และสร้างท่อระบายน้ำขนาดไม่เพียงพอ ประกอบกับการขยายตัว
ของชุมชน จึงทำให้ท่อระบายน้ำส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่าความต้องการของแผนหลัก และคู คลองถูกรุกล้ำจน
แคบจึงไม่สามารถขุดลอกได้ลึกเพียงพอ จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งคณะทำงานจัดทำ
แผน และแนวทางการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้เล็งเห็น
ความสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดประเด็นเรื่อง “การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม” ขึ้น เป็นประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

2. ประเด็นเรื่อง “การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” 
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจ ชีวิต 

ทรัพย์สิน รวมทั้งระบบบริการสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน สาเหตุเบื้องต้นที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
ยังคงเป็นปัจจัยร่วมระหว่างปัจจัยด้าน "คน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม" โดยปัจจัยบุคคลมีสัดส่วนที่สูง สุด       
ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เป็นกลไกหลักในการจัดการปัญหานี้ ได้พยายามลดปัญหา
และผลกระทบ โดยกำหนดมาตรการด้านต่าง ๆ ทั้งมาตรการด้านกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินคดี
กับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ได้รับโทษสูงสุด เพ่ือให้ผู้ขับขี่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรการ
ด้านถนน การจัดทำมาตรฐานทางข้ามให้มีความปลอดภัย เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้
ตามเป้าหมายที่ได้ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน โดยนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาระบบป้องกันไปจนถึงการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน กรุงเทพมหานครในฐานะศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) จะได้นำ
นโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครมาดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งคณะทำงาน
จัดทำแผน และแนวทางการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้เล็งเห็น
ความสำคัญในการขับเคลื่อนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดประเด็นเรื่อง “การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน” ขึ้น เป็นประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
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บทที่ 4 

 
  แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ และ
หน่วยงานสังกัดกรุง เทพมหานครซึ ่ ง เป็นผู ้ร ับการตรวจ เพื ่อผลักดันให้นโยบายของ ผู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และ
เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล การจัดทำแผนการตรวจราชการฉบับนี้ จัดทำโดยคณะทำงานจัดทำแผน และแนวทางการตรวจ
ราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนด
แผนและติดตามผลการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร  และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ข้อ 17 และ ข้อ 18  
และนำมากำหนดยุทธศาสตร์การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

วิสยัทัศน์  :-  

เป็นเครือข่ายองค์กรการตรวจราชการที่มีคุณภาพด้านการตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ  :- 

(1) ขับเคลื่อนการบูรณาการและบริหารจัดการด้านการตรวจราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
และการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

(2) เร่งรัด ติดตาม ประเด็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 

(3) ให้ข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ 
(4) สร้างกลไกให้เกิดมูลค่าเพ่ิม เพ่ือให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในเชิงบริหาร

ค่านิยม  :- 
(1) เชิงรุกและสร้างสรรค์ : ตรวจราชการแนวใหม่ อาศัยการวางแผนล่วงหน้าเพื่อคาดการณ์ในสิ่งที่

จะเกิดขึ้น และตอบสนองให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
(2) มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ : ตรวจราชการให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและมาตรฐาน มุ่งม่ันปรับปรุงผลงาน

ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 
(3) ร่วมเป็นพันธมิตร : ตรวจราชการแบบให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือในการปรับปรุงการดำเนินงาน 
(4) มีส่วนร่วม : ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจราชการ ประชุมปรึกษาหารือกับผู้รับตรวจ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและยอมรับผลการตรวจราชการ 

การตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 การตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการตรวจราชการ
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร รวมทั้งเพ่ือให้ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดที่วิเคราะห์ได้จากการตรวจติดตาม โดยมีกรอบ แนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
และคำสั่งการตรวจราชการเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการตรวจราชการ  ดังปรากฏตามแผนภาพที่ 3

บทที่ 4 
 

การตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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แผนภาพที่ 3  แผนผังการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 3. การตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ 

5. การตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน   
   รับฟังเหตุการณ์ และการตรวจสอบ 
   เรื่องร้องเรียนหรือเรื่องสำคัญที่ได้รับ 
   มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

2) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

1. การตรวจราชการแบบบูรณาการ 

4. การตรวจราชการตามภารกิจเร่งด่วน     
    ภารกิจสำคัญ และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชา 
     มอบหมาย 

2. การตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
 

- เรื่องที่เป็นปัญหาของหน่วยงาน  
- เรื่องท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน หรือภาพลักษณ์ของ กทม. 
- นโยบายเฉพาะกิจของผู้บริหาร กทม. 

ระดับสำนัก 

ระดับสำนักงานเขต 

ส่วนที่ 1 ประเด็นที่ต้องตรวจติดตาม 
1. การดำเนินงานของจิตอาสาพระราชทานในการพัฒนาชุมชน 
    และการบำเพ็ญประโยชน์ 
2. การพัฒนาการคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 
3. การติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม. 
4. การส่งเสริมและพัฒนาลานกีฬา 
5. การส่งเสริมและพัฒนาบ้านหนังสือ  
 
ส่วนที่ 2 ตรวจตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ 
1. ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
2. ตามประเด็นการตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี 
3. ตามประเด็นการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย 
4. การสุ่มตรวจ ร.ร.สังกัด กทม. 
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1. ประเภทของการตรวจราชการ 
    การตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกเป็น      

6 ประการ ดังนี้  

      1.1 การตรวจราชการแบบบูรณาการ  
                         การตรวจราชการแบบบูรณาการเป็นการตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ให้ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม    
โดยในการตรวจราชการแบบบูรณาการ พิจารณาจาก  

- โครงการที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุผลตามเป้าหมายของนโยบาย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

- โครงการที่มีความเชื่อมโยงการทำงานทั้งในระดับสำนักและสำนักงานเขต 
- โครงการที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สิ่งแวดล้อม หรือ

การให้บริการขั้นพ้ืนฐานแกป่ระชาชน 
- โครงการที่ใช้งบประมาณสูงเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่นของหน่วยงานในสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
 ทั้งนี้ การกำหนด กรอบ ประเด็นนโยบายสำคัญ และประเด็นการตรวจราชการ ตามนโยบาย
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เห็นควรพิจารณาคัดเลือกนโยบาย/โครงการที่สำคัญ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

1.2 การตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา
สำคัญที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งระดับสำนักและสำนักงานเขต  

1.3 การตรวจราชการตามภารกิจเร่งด่วน ภารกิจสำคัญ และเรื ่องที ่ผู ้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

1.4 การตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน รับฟังเหตุการณ์ และการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
หรือเรื่องสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

1.5 การตรวจราชการตามประเด็นการตรวจที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งให้
ทราบถึงนโยบาย ปัญหาหรือประเด็นที่รัฐบาลให้ความสนใจและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 

1.6 ให้การสนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้แผนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

2. วิธีการตรวจราชการ 
การตรวจราชการแบบบูรณาการ ดำเนินการโดยคณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 1 - 6 

ออกตรวจราชการหน่วยรับการตรวจที่รับผิดชอบตามประเด็นการตรวจราชการที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการ
ประจำปีของกรุงเทพมหานคร และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจราชการในส่วนของเขตตรวจราชการ รายงานผล
การตรวจราชการในภาพรวมเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป โดยหน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 
1 - 6 ประกอบด้วย  
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หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 1 – 6 
 

เขตตรวจราชการ 1 
ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

เขตตรวจราชการ 2 
ด้านการบริหาร 
และการปกครอง 

เขตตรวจราชการ 3 
ด้านการสาธารณสุข 

เขตตรวจราชการ 4 
ด้านทรัพยากรมนุษย์ 

และสังคม 

เขตตรวจราชการ 5 
ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

และสิ่งแวดล้อม 

เขตตรวจราชการ 6 
ด้านเศรษฐกิจการคลัง 

1. สำนักการโยธา 
2. สำนักการจราจรและขนส่ง 
3. สำนักการระบายน้ำ 
4. สำนักการวางผังและ 
    พัฒนาเมือง 
5. สำนักงานเลขานุการผู้ว่า    
    ราชการกรุงเทพมหานคร 
6. สำนักงานเลขานุการปลัด 
    กรุงเทพมหานคร 
7. บริษัท กรุงเทพธนาคม    
    จำกัด 

1. สำนักเทศกิจ 
2. สำนักป้องกันและบรรเทา 
    สาธารณภัย 
3. สำนักงาน ก.ก.  
4. สำนักงานปกครองและ 
    ทะเบียน 
5. สำนักงานกฎหมายและคดี 
6. สำนักงานการต่างประเทศ 
7. สำนักงานประชาสัมพันธ์ 
 

1. สำนักการแพทย์ 
2. สำนักอนามัย 
3. กองงานผู้ตรวจราชการ 
 

1. สำนักการศึกษา 
2. สำนักวัฒนธรรม กีฬา   
    และการท่องเที่ยว 
3. สำนักพัฒนาสังคม 
4. สถาบันพัฒนาข้าราชการ 
    กรุงเทพมหานคร 
5. สำนักงานการเจ้าหน้าที่  
6. สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 

1. สำนักยุทธศาสตร์และ  
   ประเมินผล 
2. สำนักสิ่งแวดล้อม 
3. สำนักงานเลขานุการสภา   
    กรุงเทพมหานคร 
 

1. สำนักงบประมาณกรุงเทพ-    
    มหานคร 
2. สำนักการคลัง 
3. สำนักงานตรวจสอบภายใน 
4. สำนักงานตลาดกรุงเทพ- 
    มหานคร 
5. สถานธนานุบาลกรุงเทพ- 
   มหานคร 
 
 

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
1. สำนักงานเขตจตุจักร 
2. สำนักงานเขตบางซื่อ 
3. สำนักงานเขตลาดพร้าว 
4. สำนักงานเขตหลักสี่ 
5. สำนักงานเขตดอนเมือง  
6. สำนักงานเขตสายไหม  
7. สำนักงานเขตบางเขน 

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 
1. สำนักงานเขตคลองสามวา 
2. สำนักงานเขตมีนบุรี 
3. สำนักงานเขตบึงกุ่ม 
4. สำนักงานเขตคันนายาว 
5. สำนักงานเขตบางกะปิ 
6. สำนักงานเขตหนองจอก 
7. สำนักงานเขตลาดกระบัง 
8. สำนักงานเขตประเวศ 
9. สำนักงานเขตสะพานสูง 
 

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 
1. สำนักงานเขตสวนหลวง 
2. สำนักงานเขตคลองเตย 
3. สำนักงานเขตวัฒนา 
4. สำนักงานเขตบางรัก 
5. สำนักงานเขตบางนา 
6. สำนักงานเขตปทุมวัน 
7. สำนักงานเขตพระโขนง 
8. สำนักงานเขตสาทร 
9. สำนักงานเขตบางคอแหลม  
10. สำนักงานเขตยานนาวา 

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 
1. สำนักงานเขตดินแดง 
2. สำนักงานเขตราชเทวี 
3. สำนักงานเขตห้วยขวาง 
4. สำนักงานเขตวังทองหลาง 
5. สำนักงานเขตพระนคร 
6. สำนักงานเขตดุสิต 
7. สำนักงานเขตป้อมปราบ 
    ศัตรูพ่าย 
8. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
9. สำนักงานเขตพญาไท 

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 
1. สำนักงานเขตคลองสาน 
2. สำนักงานเขตธนบุรี 
3. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 
4. สำนักงานเขตจอมทอง 
5. สำนักงานเขตบางพลัด 
6. สำนักงานเขตตลิ่งชัน 
7. สำนักงานเขตบางกอกน้อย 
8. สำนักงานเขตทวีวัฒนา 

กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 
1. สำนักงานเขตทุ่งครุ 
2. สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
3. สำนักงานเขตบางขุนเทียน  
4. สำนักงานเขตบางบอน 
5. สำนักงานเขตหนองแขม 
6. สำนักงานเขตบางแค 
7. สำนักงานเขตภาษีเจริญ 
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3. ขั้นตอนการดำเนินงาน/ขอบเขตในการตรวจติดตาม จำแนกตามประเภทการตรวจราชการ ดังนี้ 

     3.1 การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนออกตรวจราชการ 
    1.1 เขตตรวจราชการ 1 – 6 จัดการประชุมระหว่างผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานครภายในเขตตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจ
ราชการ เพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบ แนวทางการตรวจราชการฯ  

รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 ตลุาคม 2565 
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2566 

    1.2  การเตรียมข้อมูลก่อนออกตรวจราชการ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจ
ราชการ ดำเนินการแจ้งประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ แต่ละ
นโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ/ จัดเตรียมข้อมูล เพื่อเตรียมออกตรวจราชการ/
ประสานผู้รับการตรวจเพื่อเตรียมรับการตรวจ  

รอบที่ 1 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

รอบที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 
 

2. การออกตรวจราชการ 
     ติดตาม/รวบรวมข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการ  ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำเขตตรวจราชการ 1 – 6  
ตรวจแนะนำ ชี้แจง ติดตามข้อมูล ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ และรวบรวมข้อมูลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ในแต่ละนโยบายให้แก่เขตตรวจราชการที่รับผิดชอบประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ ดังนี้ 

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2565 
            ถึง 31 ธันวาคม 2565 
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม  ถึง   
            31 มีนาคม 2566 
รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  ถึง   
            30 กันยายน 2566 

2. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2565 
            ถึง 31 มีนาคม 2566 
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  ถึง   
            30 กันยายน 2566 

3. การจัดส่งข้อมูลตามประเดน็การตรวจราชการ 
    หน่วยรับการตรวจจัดสง่ข้อมูลผลการดำเนินงานตามประเดน็การตรวจราชการแบบบูรณาการ ดังนี ้

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รอบที่ 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2566 
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 
รอบที่ 3 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 

2. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รอบที่ 1 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 5 ตลุาคม 2566 

4. การจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ (รายเขตตรวจราชการ)  
     1) เจ้าหน้าที่สนับสนุนฯ ประจำเขต รวบรวมข้อมูลในแต่ละประเด็นการตรวจฯ จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ
รายงานสรุปผลการตรวจฯ ของแต่ละเขตตรวจฯ  

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566 
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2566 
รอบที่ 3 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 

2. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2566 
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 

3.1    การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน 

       2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจฯ ของแต่ละเขตตรวจฯ จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจฯ และจัด
ประชุมในเขตตรวจราชการเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ แล้วจัดส่งให้เขตตรวจราชการเจ้าภาพหลัก 

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รอบที่ 1 ภายในวันที่ 30 มกราคม 2566 
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 
รอบที่ 3 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 

2. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รอบที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 

5. การจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ (ในภาพรวม) 
    เขตตรวจราชการที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละประเด็นการตรวจ จัดทำรายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม     

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 
รอบที่ 2  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 
รอบที่ 3  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 

2. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 
รอบที่ 2  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 

6. เสนอรายงานผลการตรวจราชการต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลฯ 
    กองงานผู้ตรวจราชการเสนอรายงานผลการตรวจราชการตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผล 
การตรวจราชการของของกรุงเทพมหานคร (ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานฯ) เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ 

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รอบที่ 1 -2 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 
รอบที่ 3  ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 

2. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รอบที่ 1 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 
รอบที่ 2  ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 

7. เสนอรายงานผลการตรวจราชการต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
    กองงานผูต้รวจราชการปรบัปรุง/แกไ้ข และจัดทำรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฉบบัสมบูรณ์ เสนอผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครเพื่อทราบและพิจารณาสัง่การ 
    1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รอบที่ 1 -2 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2566 

รอบที่ 3  ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 
    2. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รอบที่ 1 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2566 

รอบที่ 2  ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนออกตรวจราชการ 
    1.1 เขตตรวจราชการ 1 – 6 จัดการประชุมระหว่างผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานครภายในเขตตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจ
ราชการ เพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบ แนวทางการตรวจราชการฯ  

รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 ตลุาคม 2565 
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2566 

    1.2  การเตรียมข้อมูลก่อนออกตรวจราชการ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจ
ราชการ ดำเนินการแจ้งประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ แต่ละ
นโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ/ จัดเตรียมข้อมูล เพื่อเตรียมออกตรวจราชการ/
ประสานผู้รับการตรวจเพื่อเตรียมรับการตรวจ  

รอบที่ 1 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

รอบที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 
 

2. การออกตรวจราชการ 
     ผู ้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจ 
ตรวจแนะนำ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และรวบรวมข้อมูลตามหัวข้อการ
ตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ของสำนัก/สำนักงานเขตที่รับผิดชอบ 

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2565 
            ถึง 31 มีนาคม 2566 
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  ถึง   
            30 กันยายน 2566 

3. การจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ (ของผู้ตรวจราชการฯ สำนัก/สำนักงานเขต)  
     3.1 เจ้าหน้าที ่สนับสนุนการตรวจราชการ รวบรวมข้อมูลการตรวจ
ราชการ ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพ-  
มหานครที่รับผิดชอบ (สำนัก/สำนักงานเขต) จัดทำรายงานผลการตรวจ
ราชการเฉพาะพื้นที่และข้อเสนอแนะ เสนอผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
ที่รับผิดชอบ 
       3.2 ผู ้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการตรวจราชการ
เฉพาะพื ้นที ่ผ่านหัวหน้าเขตตรวจราชการ และหัวหน้าผู ้ตรวจราชการ
กร ุงเทพมหานคร เพ ื ่อนำเสนอปลัดกร ุงเทพมหานคร/ผู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการ 
(ทั้งนี้ ให้ลงท้ายหนังสือว่า “จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด
นำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบต่อไป”  

 
 
 
 
 

รอบที่ 1 – 2  รายงานผลต่อผู้บริหาร  
                กรุงเทพมหานคร ภายใน  
                30 วัน หลังจากการตรวจ- 
               ราชการแล้วเสรจ็ 
 
 

4. การรวบรวมผลการตรวจราชการเฉพาะพื้นที ่
    เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการจัดส่งสำเนารายงานผลการตรวจ
ราชการเฉพาะพื้นที่ (ที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบและพิจารณาสั่งการ
แล้ว) พร้อมไฟล์ข้อมูลเอกสารดังกล่าวให้ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อ
ดำเนินการรวบรวมสรุปผลการจัดทำรายงานผลการตรวจราชการประจำปี 
(Annual Report) ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

รอบที่ 1 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 

รอบที่ 2 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 
 

5. การจัดทำรายงานผลการตรวจราชการประจำปี (Annual Report) 
    ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผลจัดทำรายงานผลการตรวจราชการประจำปี 
(Annual Report) เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ/พิจารณาสั่งการ  

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 

 

  

3.2    การตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ 

   ***กรณีผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครตรวจพบประเด็นปญัหาสำคัญหรือเหตุการณ์เร่งด่วนในพื้นที่ ให้รายงานผลการ
ตรวจราชการผา่นหัวหนา้เขตตรวจราชการ และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพหมานคร เพื่อเสนอต่อปลัดกรุงเทพมหานคร
หรือผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ หรือพิจารณาสั่งการได้ทันที โดยไม่ต้องรอสรุปผลและรายงานตามรอบระยะเวลา  
ที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน * 

1. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 
    สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อ
จัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู ้ตรวจราชการสำนัก
นายกรัฐมนตรี โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนัก
นายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ฯลฯ 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2565 

2. แจ้งแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 
    สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (จุดเน้นในการตรวจติดตาม/ประเด็นในการ
ตรวจติดตาม/ระยะเวลาในการตรวจติดตาม) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ  

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 

3. การเตรียมความพร้อมก่อนออกตรวจราชการ 
    3.1 เขตตรวจราชการที่เกี ่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมภายในเขตตรวจราชการ
ระหว่างผู้ตรวจราชการฯ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ และผู้ที่
เก่ียวข้องเพื่อชี้แจง พิจารณาแนวทางการตรวจราชการฯ  
   3.2 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการดำเนินการแจ้งกำหนดการตรวจ-
ราชการฯ ตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ให้ผู้รับการตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อจัดเตรียมข้อมูล รายงานผลการ
ดำเนินงานเพื่อเตรียมรับการตรวจ 

รอบที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ ์2566
รอบที่ 2 มิถุนายน - กรกฎาคม 2566 
 
 
รอบที่ 1 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 
รอบที่ 2 กรกฎาคม - สิงหาคม 2566 

 4. ระยะเวลาในการตรวจติดตาม 
      ผู้ตรวจราชการสำนักนายรัฐมนตรีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการแบบ
บูรณาการ จำนวน 2 ครั้ง โดยปกติสำนักนายกรัฐมนตรีจะแจ้งกำหนดการ
ลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ ล่วงหน้าประมาณ 7 วันทำการ 

รอบที่ 1 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 
รอบที่ 2 กรกฎาคม - สิงหาคม 2566 

 5. รายงานผลการตรวจราชการ     
     หน่วยงานที่ได้รับหมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละประเด็นการ
ตรวจราชการ จัดทำรายงานผลการตรวจราชการฯ เสนอผู้บริหารกรุงเทพ-
มหานคร เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการ 

รอบที่ 1 ภายหลงัจากดำเนินการตรวจราชการ  
            แล้วเสร็จ 
รอบที่ 2 ภายหลงัจากดำเนินการตรวจราชการ  
            แล้วเสร็จ 
 

* ระยะเวลาดำเนินการที่ระบุ อ้างอิงจากแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

  

3.3    การตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 
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ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 
 
 
 

ประเด็นการตรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 
          เจ้าภาพหลัก : เขตตรวจราชการ 1 

สำนักการระบายน้ำ (เจ้าภาพหลัก) 
สำนักงานเขต  

2. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
          เจ้าภาพหลัก : เขตตรวจราชการ 1 

สำนักการจราจรและขนส่ง (เจ้าภาพหลัก) 
สำนักงานเขต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

แผนปฏิบัติการภาพรวมในการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร 
         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan) 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    การตรวจราชการเฉพาะพ้ืนท่ี                                         การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ สนร. 
   การตรวจราชการแบบบรูณาการ ประเด็น การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม                   การจัดทำแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
   การตรวจราชการแบบบรูณาการ ประเด็น การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   
 
 

เขตตรวจ 1-6 ตรวจแนะนำ/ตรวจติดตาม รอบที่ 2 
 

คณะกรรมการ 
กำหนดแผน  
(ป.กทม. เป็น

ประธาน)  
ประชุมพิจารณา 

ร่างรายงาน
ภาพรวม รอบ 1 
( ภายใน 31 พ..ค.) 

 เสนอรายงาน 
รอบ 1 

ต่อผู้บริหาร กทม. 
(10 มิ.ย.) 

เขตตรวจ
เจ้าภาพ

หลักจัดทำ
ร่างรายงาน 
ในภาพรวม  

รอบ 1 
( 1 - 15 ) 

จนท.จัดทำ
รายงานรอบ 1 

(รายเขต
ตรวจ) สง่ให้
เขตตรวจ

เจ้าภาพหลัก 
( 16 - 30 ) 

 

จนท. สนับสนนุ 
การตรวจฯ ส่งสำเนา
รายงานฯ รอบท่ี 1  
ให้ฝ่ายวิเคราะห์ฯ 

ภายในวันท่ี 31 พ.ค.  
 

 เสนอแผนการตรวจฯ 
ต่อผู้ว่าฯ กทม. 

(10 มิ.ย.) 

 เสนอรายงาน 
รอบ 1-2 

ต่อผู้บริหาร กทม. 
(10 มิ.ย.) 

ประชุม 
เพื่อหารือ
แนวทาง 
การตรวจ
ราชการ 
(1 - 15) 

จนท.
สนับสนุน
การตรวจฯ  
เตรียมความ
พร้อมก่อน
ออกตรวจฯ 
(16 – 31) 

พ.ย.) 

เขตตรวจ
เจ้าภาพหลัก
จัดทำร่าง
รายงาน 

ในภาพรวม  
รอบ 2 

( 1 - 15 ) 
 

เขตตรวจราชการ 1-6 ตรวจแนะนำ/ตรวจติดตาม  รอบท่ี 1 

เขตตรวจราชการ 1-6 ตรวจแนะนำ/ตรวจติดตาม รอบที ่1 
 

 เสนอรายงานการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ ต่อผู้บริหาร กทม. ภายใน 30 วัน หลังจากการตรวจราชการแล้วเสรจ็ 
 

เขตตรวจราชการ 1-6 ตรวจแนะนำ/ตรวจติดตาม “การตรวจราชการเฉพาะพ้ืนท่ี” รอบที่ 1 

จนท.
สนับสนุน
การตรวจฯ 
เตรียมความ
พร้อมก่อน
ออกตรวจฯ 
(16 – 31) 

จัดทำรายงาน
ประจำป ี

เสนอผู้บริหาร 
เพื่อทราบ  

ภายใน 31 ม.ค. 

 เสนอรายงานการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ ต่อผู้บริหาร กทม. ภายใน 30 วัน หลังจากการตรวจราชการแล้วเสรจ็ 

ประชุม 
เพื่อหารือ
แนวทาง 
การตรวจ
ราชการ 
(1 - 15) 

 

จนท.
สนับสนุนการ

ตรวจฯ  
เตรียมความ
พร้อมก่อน
ออกตรวจฯ 
(16 – 31) 

พ.ย.) 
สนร. แจง้แผนการตรวจราชการฯ  

ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทราบ 
( ม.ค. -ก.พ.) 

 หน่วยงานเจ้าภาพหลกัแต่ละประเด็นการ
ตรวจฯ เสนอรายงานผลการตรวจฯ รอบ 1 

ต่อผู้บริหาร กทม. 
ภายหลังการตรวจราชการแล้วเสรจ็ 

จนท.จัดทำ
รายงานรอบ 1 

(รายเขต
ตรวจ) ส่ง

ให้เขตตรวจ
เจ้าภาพ
หลัก 

( 16 - 30 
) 

เขตตรวจ 
1-6  

ส่งข้อมูลให้ 
เขตตรวจ
เจ้าภาพ
หลัก 

( 1 - 15 ) 

จนท.สนับสนุน
การตรวจฯ  
ส่งข้อมลูให้ 
จนท.จัดทำ
รายงาน รอบ 1 

(รายเขตตรวจ) 
( 1 - 15 ) 

 

 เสนอรายงาน 
รอบ 2 

ต่อผู้บริหาร กทม. 
(10 ธ.ค.) 

เขตตรวจ
เจ้าภาพ

หลักจัดทำ
ร่างรายงาน 
ในภาพรวม 

รอบ 2 
( 1 - 15 ) 

จนท.จัดทำ
รายงานรอบ 2 

(รายเขต
ตรวจ) สง่ให้
เขตตรวจ

เจ้าภาพหลัก 
( 16 - 31 ) 

) 

จนท.สนับสนุน
การตรวจฯ  
ส่งข้อมลูให้ 
จนท.จัดทำ
รายงาน รอบ 2 

(รายเขตตรวจ) 
( 1 - 15 ) 

 

คณะกรรมการ 
กำหนดแผน  
(ป.กทม. เป็น

ประธาน)  
ประชุมพิจารณา 

ร่างรายงานภาพรวม 
รอบ 1-2 

( ภายใน 31 พ..ค.) 

สนร. จัดประชุมปรึกษาหารือเพือ่จัดทำ
แผนการตรวจราชการแบบบรูณาการของ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดย

เชิญหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ 
(พ.ย. - ธ.ค.)  เขตตรวจฯ ที่เกี่ยวข้องจัดประชุมเพื่อ

ช้ีแจง และพิจารณาแนวทางตรวจฯ 
( ม.ค. -ก.พ.) 

จนท.สนับสนุนการตรวจฯ แจ้ง
ประเด็นการตรวจฯ ใหผู้้ทีเ่กี่ยวข้องทราบ 

( ก.พ. - มี.ค.) 

ผตร.สนร. ลงพื้นที่ตรวจราชการ 
( ก.พ. - มี.ค.) 

เขตตรวจฯ ที่เกี่ยวข้องจัดประชุม 
เพื่อช้ีแจง และพิจารณาแนวทางตรวจฯ 

( มิ.ย. - ก.ค.) 

จนท.สนับสนุนการตรวจฯ แจ้งประเด็น 
การตรวจฯ ใหผู้้ทีเ่กี่ยวข้องทราบ 

( ก.ค. - ส.ค.) 

ผตร.สนร. ลงพื้นที่ตรวจราชการ 
( ก.ค. - ส.ค.) 

 หน่วยงานเจ้าภาพหลกัแต่ละประเด็นการ
ตรวจฯ เสนอรายงานผลการตรวจฯ รอบ 1 

ต่อผู้บริหาร กทม. 
ภายหลังการตรวจราชการแล้วเสรจ็ 

ผู้ตรวจ
ราชการ
กำหนด

ประเด็นการ
ตรวจฯ 
(1-15)  

 

เขตตรวจราชการ 1-6 ตรวจแนะนำ/ตรวจติดตาม “การตรวจราชการเฉพาะพ้ืนท่ี” รอบที่ 2 

เขตตรวจราชการ 1-6 ตรวจแนะนำ/ตรวจติดตาม รอบที ่2 

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนฯ 
( ม.ค. - มี.ค. ) 

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และกำหนด 
แนวทางการดำเนินการ 
( 1 ต.ค. – 30 พ.ย.) 

 

คณะผู้ตรวจฯ 
ประชุมพิจารณา 

ร่างแผนฯ 
(16 – 30 ) 

 

คณะกรรมการ 
กำหนดแผน  
(ป.กทม. เป็น

ประธาน) ประชุม
พิจารณารา่งแผน 

( ภายใน 31 พ.ค. ) 

 

จัดโครงการ
สัมมนาเพ่ือ

จัดทำร่างแผนฯ 
(1 – 15 ) 

 

คณะกรรมการ 
กำหนดแผน  
(ป.กทม. เป็น

ประธาน)  
ประชุมพิจารณา 

ร่างรายงาน
ภาพรวม รอบ 2 
( ภายใน 30 พ.ย..) 

จนท. สนับสนนุ 
การตรวจฯ ส่งสำเนา
รายงานฯ รอบท่ี 2  
ให้ฝ่ายวิเคราะห์ฯ 

ภายในวันท่ี 30 พ.ย.  
 

เขตตรวจ
เจ้าภาพหลัก
จัดทำร่าง
รายงาน 

ในภาพรวม  
รอบ 1 

( 1 - 15 ) 
 

จนท.จัดทำ
รายงานรอบ 2 

(รายเขตตรวจ) 
ส่งให้เขตตรวจ
เจ้าภาพหลัก 
( 16 - 30 ) 

เขตตรวจ
เจ้าภาพหลัก
จัดทำร่าง
รายงาน 

ในภาพรวม  
รอบ 2 

( 1 - 15 ) 
 

เขตตรวจราชการ 1-6 ตรวจแนะนำ/ตรวจติดตาม รอบที ่3 

เขตตรวจ
เจ้าภาพ

หลักจัดทำ
ร่างรายงาน 
ในภาพรวม 

รอบ 3 
( 1 - 15 ) 

จนท.จัดทำ
รายงานรอบ 2 

(รายเขต
ตรวจ) สง่ให้
เขตตรวจ

เจ้าภาพหลัก 
( 16 - 31 ) 

) 

จนท.สนับสนุน
การตรวจฯ  
ส่งข้อมลูให้ 
จนท.จัดทำ
รายงาน รอบ 3 

(รายเขตตรวจ) 
( 1 - 15 ) 

 

คณะกรรมการ 
กำหนดแผน  
(ป.กทม. เป็น

ประธาน)  
ประชุมพิจารณา 

ร่างรายงาน
ภาพรวม รอบ 3 
( ภายใน 30 พ.ย..) 

 เสนอรายงาน 
รอบ 3 

ต่อผู้บริหาร กทม. 
(10 ธ.ค.) 

27 
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แบบตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ประเด็น “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำทว่ม” 

รอบท่ี 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – ๓1 ธันวาคม 2565) 
สำนักการระบายน้ำ 

 
ผู้ให้ข้อมูล  ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ 
ประเด็นการตรวจติดตาม 

1. ความพร้อมของระบบคลอง/ลำรางสาธารณะ (รายงานตามตารางที่ ๑) 
2. ความพร้อมของระบบท่อระบายน้ำ (รายงานตามตารางที่ 2) 
3. ความพร้อมของระบบอาคารบังคับน้ำ 

3.1 จำนวนอาคารบังคับน้ำ   จำนวน ............... แห่ง 
3.2 มีสภาพดีพร้อมใช้งาน   จำนวน ............... แห่ง 
3.3 อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม  จำนวน ............... แห่ง 
             พร้อมใช้งานก่อนเริ่มฤดูฝน (พ.ค.) 
             ไม่พร้อมใช้งานก่อนเริ่มฤดูฝน (พ.ค.) สาเหตุเพราะ ................................................................ 
             .................................................................................................................................................  

4. การเตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ (รายงานตามตารางที่ 3) 
5. การป้องกันและลดจดุเสี่ยงน้ำท่วม (รายงานตามตารางที่ 4) 
6. การป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม (รายงานตามตารางที่ 5) 
7. ความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (หน่วย BEST) 

7.1 คน 
             พร้อม 
             ไม่พร้อม สาเหตุเพราะ .......................................................................... .................................. 
6.2  วสัดุ/อุปกรณ์ 
             พร้อม 
             ไม่พร้อม สาเหตุเพราะ ............................................................................................................  

8. การจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม 
           มี (แนบแผนฯ) 

                      ไม่มี สาเหตุเพราะ ........................................................................................................... ................. 
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ตารางที ่1 (รอบที่ 1)  

แผนงานการเตรียมความพร้อมของระบบคู คลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ 

ลำดับ หัวข้อ 
ความยาว 
(เมตร) 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงาน (สรุป) 
กำหนด 

แล้วเสร็จ 

1 คู/คลอง ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ จำนวน ........................ ค/ูคลอง *   x x 

2 แผนงานดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ  
ประจำปี 2566  

x x x 

 2.1 แผนงานขุดลอกคู คลอง  (ดำเนินการเอง)  จำนวน ........................ ค/ูคลอง * 
(ระบุชื่อคู คลองทั้งหมด) 

  x x 

       2.1.1 คลอง................................................................    
       2.1.2 คลอง................................................................    
       2.1.3 คลอง................................................................    
 2.2 แผนงานขุดลอกคู คลอง (จ้างเหมา)  จำนวน ....................... ค/ูคลอง *(ระบุช่ือคู คลองท้ังหมด)  x x 
       2.2.1 คลอง................................................................    
       2.2.2 คลอง................................................................    
       2.2.3 คลอง................................................................    
 2.3 คงเหลือคู คลองที่ไม่มีแผนดำเนินการขุดลอกคู คลอง ในปี 2566  

จำนวน .......................... คู/ คลอง *  แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี ้
  x x 

               อยู่ในสภาพพร้อมระบายน้ำ     จำนวน ............... คู/คลอง  x x 
                อยู่ในสภาพไม่พร้อมระบายน้ำ จำนวน ............ คู/คลอง (ระบุเหตผุลได้มากกว่า 1 ข้อ)  x x 

                     มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป จำนวน ................... ค/ูคลอง    

                     ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวน ........................ คู/คลอง    
                     มีเจ้าหน้าที่ไม่เพยีงพอต่อการปฏิบัติงาน     
                     อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ............................................    

3. แผนการเก็บขยะวัชพืช คู คลองในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ ประจำปี 2566      
จำนวน ................... คู/คลอง (ระบุช่ือคู คลองทั้งหมด) 

   

       3.1 คลอง................................................................    
       3.2 คลอง................................................................    
       3.3 คลอง................................................................    
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ตารางที ่1 (รอบที่ 1) 
แผนงานการเตรียมความพร้อมของระบบคู คลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ 

 

ลำดับ หัวข้อ 
ความยาว 
(เมตร) 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงาน (สรุป) 
กำหนดแล้ว

เสร็จ 
4 การดูแลรักษาคู คลอง ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ ตามกิจกรรมจิตอาสา  

“เราทำความดีด้วยหัวใจ” 
x x x 

       4.1  คลองที่ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในปี 2565          
จำนวน ..................... ค/ูคลอง (ระบุช่ือ ค ูคลองท้ังหมด) 

 x x 

              4.1.1 คลอง................................................................    
              4.1.2 คลอง................................................................    
              4.1.3 คลอง................................................................    
              4.1.4 คลอง................................................................    
       4.2 คลองทีไ่ม่มีแผนงานดูแลรักษาคู คลอง ภายหลังการดำเนนิกิจกรรมจติอาสา               

“เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในปี 2565  จำนวน ............. คู/คลอง (ระบุช่ือ คู คลองทั้งหมด) 
 x x 

              4.2.1 คลอง................................................................    
              4.2.2 คลอง................................................................    
              4.2.3 คลอง................................................................    
              4.2.4 คลอง................................................................    
       4.3 คลองที่มีแผนงานจะดำเนินกิจกรรมจติอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพิ่มเติม  

ในปี 2566  จำนวน ................... คู/คลอง (ระบุช่ือ คู คลองทั้งหมด) 
 x x 

              4.3.1 คลอง................................................................    
              4.3.2 คลอง................................................................    
              4.3.3 คลอง................................................................    
              4.3.4 คลอง................................................................    

 
ปัญหา/อุปสรรค............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะ     ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

หมายเหตุ : x หมายถึง ไม่ต้องกรอกข้อมูล 
              * จำนวนคู คลองและความยาวในข้อ 2.1 – 2.3  เมื่อรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับข้อ 1  



31 
 

ตารางที ่2 (รอบที่ 1) 
แผนงานการเตรียมความพร้อมของระบบท่อระบายน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ 

ลำดับ หัวข้อ 
ความยาว  
(เมตร) 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงาน (สรุป) 
กำหนด 

แล้วเสร็จ 
1 ความยาวท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ จำนวน ............ ถนน  x x 
2 แผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ  

ประจำปี 2566  
x x x 

2.1 แผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) จำนวน ............... ถนน * 
(ระบุชื่อถนนท้ังหมด) 

 x x 

      2.1.1 ถนน....................................................................    
      2.1.2 ถนน....................................................................    
      2.1.3 ถนน....................................................................    

 2.2 แผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (จ้างเหมา) จำนวน ............... ถนน * 
(ระบุชื่อถนนท้ังหมด) 

 x x 

      2.2.1 ถนน....................................................................    
      2.2.2 ถนน....................................................................    
      2.2.3 ถนน....................................................................    

 2.3 คงเหลือท่อระบายน้ำที่ไม่มีแผนดำเนินงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในปี 2566   
จำนวน ....................... ถนน *  แบ่งเป็นรายละเอียด ดังนี ้

 x x 

                อยู่ในสภาพพร้อมระบายน้ำ  จำนวน ............. ถนน   x x 
                อยู่ในสภาพไม่พร้อมระบายน้ำ  จำนวน ........... ถนน (ระบุไดม้ากกว่า 1 ข้อ)  x x 
                      มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป จำนวน ................... ถนน    
                      ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวน ........................ ถนน    
                      มีเจ้าหน้าที่ไม่เพยีงพอต่อการปฏิบัติงาน     
                      อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................    

ปัญหา/อุปสรรค............................................................................................................................. ...................................................................................................................... ................................ 
ข้อเสนอแนะ   ............................................................................................................................. .................................................................................................. ...................................................... 

   หมายเหตุ : x หมายถึง ไม่ต้องกรอกข้อมูล 
                  * จำนวนถนน และความยาวในข้อ 2.1 – 2.3 เมื่อรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับข้อ 1 



32 
 

3 (รอบที่ 1) 
ผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ 

ส่วนที่ 1 ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ 
ลำดับ ประเด็น จำนวนเครื่องสูบน้ำ หมายเหตุ 

1 เครื่องสูบน้ำในความรับผิดชอบ   
2 มีสภาพดีพร้อมใช้งาน   
3 อยู่ระหว่างการซ่อม   
4 อยู่ระหว่างรอยุบสภาพ/จำหน่าย   
หมายเหตุ การซ่อม หมายถึง ซ่อมบำรุงจากท่ีไมส่ามารถใช้งานได้ใหก้ลับมาใช้งานได้ปกติ ไมร่วมถึงการบำรุงรักษาประจำปี 

ส่วนที่ 2 การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้กับสำนักงานเขต 

ลำดับ สำนักงานเขต 
การขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ แผนการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 

หมายเหตุ * ไม่ขอรับ 
การสนับสนุน (/) 

ขอรับการสนับสนนุ 
(จำนวนเคร่ือง) 

ไม่มี 
แผนสนับสนนุ (/) 

มีแผนสนับสนนุ 
(จำนวนเคร่ือง) 

1       
2       
3       

   ...       
50       

รวม      

หมายเหตุ : * ระบุเหตุผลในกรณทีี่การขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและแผนการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำไม่สัมพันธ์กัน 

มีแผนดำเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 
  เพียงพอ  
 ไม่เพียงพอ เนื่องจาก................................................................................................ .......................................................................................... ........................................................... 
ปัญหา/อุปสรรค ............................................................................................................................. ....................................................................................................................... ............ 
ข้อเสนอแนะ   ............................................................................................................................. ..................................................................................................................... ................. 
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ตารางที ่4 (รอบที่ 1)  
ผลการดำเนินการป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม 

 
1. ปี 2565 สำนักการระบายน้ำมีจุดเสี่ยงน้ำท่วม รวมทั้งหมด จำนวน .............. จุด  มีผลการดำเนินงานป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม จำนวน ................ จุด  

 

ลำดับ จุดเสี่ยงน้ำท่วม 
สาเหตุของการเกิดจุดเสี่ยงน้ำ

ท่วม 

รายละเอียดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือ 
ลดจำนวนจุดเสี่ยงน้ำท่วมในปี 2565 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

ชั่วคราว ถาวร 
1       
2       
3       
4       
5       
6       

 

2. ปี 2566 สำนักการระบายน้ำยังคงมีจุดเสี่ยงน้ำท่วม รวมทั้งหมด จำนวน .............. จดุ  มีแผนดำเนินการป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม จำนวน ................ จุด  

ลำดับ จุดเสี่ยงน้ำท่วม 
สาเหตุของการเกิดจุดเสี่ยงน้ำ

ท่วม 

รายละเอียดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือ 
ลดจำนวนจุดเสี่ยงน้ำท่วมในปี 2566 รายละเอียดแผนดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค 

ชั่วคราว ถาวร 
1       
2       
3       
4       
5       
6       

หมายเหตุ :  จุดเสี่ยงน้ำท่วม หมายถึง พื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมเมื่อฝนตกปานกลางถึงหนัก (รับความเข้มข้นฝนไดไ้มเ่กิน 60 มม./ชม. แล้วเกิดน้ำท่วมขัง) 
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ตารางที ่5 (รอบที่ 1)  
ผลการดำเนินการป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 

 
1. ปี 2565 สำนักการระบายน้ำมีจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม รวมทั้งหมด  จำนวน .............. จดุ  มีผลการดำเนินงานป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม จำนวน ................ จุด  

 

ลำดับ จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 
สาเหตุของการเกิด 
จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 

รายละเอียดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือ 
ลดจำนวนจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในปี 2565 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

ชั่วคราว ถาวร 
1       
2       
3       
4       
5       
6       

 

2. ปี 2566 สำนักการระบายน้ำยังคงมีจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม รวมทั้งหมด  จำนวน .............. จุด  มีแผนดำเนินการป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม จำนวน ................ จุด  

ลำดับ จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 
สาเหตุของการเกิด 
จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 

รายละเอียดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือ 
ลดจำนวนจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในปี 2566 รายละเอียดแผนดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค 

ชั่วคราว ถาวร 
1       
2       
3       
4       
5       
6       

หมายเหตุ :  จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม หมายถึง พื้นที่ท่ีมีโอกาสเกดิน้ำท่วมเมื่อฝนตกหนักถึงหนักมาก (ความเข้มข้นฝนมากกว่า 60 มม./ชม. แล้วเกิดน้ำท่วมขัง) หรือบรเิวณทีม่ีปัญหาอุปสรรค 
               เกี่ยวกับระบบระบายน้ำ  เช่น งานก่อสร้าง) 
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แบบตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ประเด็น “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำทว่ม” 

รอบท่ี 2 (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓1 มีนาคม ๒๕๖6) 
สำนักการระบายน้ำ 

 
ผู้ให้ข้อมูล  ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ 
ประเด็นการตรวจติดตาม 

1. ความพร้อมของระบบคลอง/ลำรางสาธารณะ (รายงานตามตารางที่ ๑) 
2. ความพร้อมของระบบท่อระบายน้ำ (รายงานตามตารางที่ 2) 
3. ความพร้อมของระบบอาคารบังคับน้ำ 

3.1 จำนวนอาคารบังคับน้ำ   จำนวน ............... แห่ง 
3.2 มีสภาพดีพร้อมใช้งาน   จำนวน ............... แห่ง 
3.3 อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม  จำนวน ............... แห่ง 
             พร้อมใช้งานก่อนเริ่มฤดูฝน (พ.ค.) 
             ไม่พร้อมใช้งานก่อนเริ่มฤดูฝน (พ.ค.) สาเหตุเพราะ ................................................................ 
             ..................................................................................................................... ............................ 

4. การเตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ (รายงานตามตารางที่ 3) 
5. การป้องกันและลดจดุเสี่ยงน้ำท่วม (รายงานตามตารางที่ 4) 
6. การป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม (รายงานตามตารางที่ 5) 
7. ความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (หน่วย BEST) 

7.1 คน 
             พร้อม 
             ไม่พร้อม สาเหตุเพราะ ........................................................................................................ .... 
6.2  วสัดุ/อุปกรณ์ 
             พร้อม 
             ไม่พร้อม สาเหตุเพราะ ........................................................................................................ .... 

8. การจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม 
           มี (แนบแผนฯ) 

                      ไม่มี สาเหตุเพราะ ..................................................................................................................... ....... 
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ตารางที ่1 (รอบที่ 2)  

ผลการดำเนินงานตามแผนงานการเตรียมความพร้อมของระบบคู คลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ 
 

ลำดับ หัวข้อ 
ความยาว  
(เมตร) 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงาน (สรุป) 
กำหนด 

แล้วเสร็จ 

1 คู/คลอง ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ  จำนวน ...................... ค/ูคลอง    x x 

2 ผลการดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง ในความรับผดิชอบของสำนักการระบายน้ำ  
ประจำปี 2566 ในวันท่ีรายงาน 

x x x 

 2.1 ผลการขุดลอกคู คลอง  (ดำเนินการเอง) แล้วเสร็จ จำนวน ................... ค/ูคลอง* (ระบุชื่อ คู คลองทั้งหมด)   x x 
       2.1.1 คลอง.....................................................................    
       2.1.2 คลอง.....................................................................    
       2.1.3 คลอง.....................................................................    
 2.2 ผลการขุดลอกคู คลอง (จ้างเหมา) แล้วเสร็จ จำนวน .................... คู/คลอง *     (ระบุช่ือ คู คลองทั้งหมด)  x x 
       2.2.1 คลอง.....................................................................    
       2.2.2 คลอง.....................................................................    
       2.2.3 คลอง.....................................................................    
 2.3 คงเหลือคู คลองที่ยังไม่ได้ดำเนินการขุดลอกคู คลอง ตามแผนการดูแลรักษา ขุดลอกคู คลอง          

ประจำปี 2566 จำนวน ........................ ค/ูคลอง *  (ระบุชื่อ คู คลองทั้งหมด) 
 x x 

       2.3.1 คลอง.....................................................................  ระบุปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้
...................... 

x 

       2.3.2 คลอง.....................................................................  ระบุปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้
...................... 

x 

       2.3.3 คลอง.....................................................................  ระบุปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้
...................... 

 

3. ผลการเก็บขยะวัชพืช คู คลองในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ ประจำปี 2566 แล้วเสรจ็       
จำนวน ...................... ค/ูคลอง ในวันท่ีรายงาน  (ระบุชื่อ คู คลองทั้งหมด) 

   

       3.1 คลอง.....................................................................    
       3.2 คลอง.....................................................................    
       3.3 คลอง.....................................................................    
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ตารางที ่1 (รอบที่ 2) 
ผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของระบบคู คลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ 

 

ลำดับ หัวข้อ 
ความยาว  
(เมตร) 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงาน (สรุป) 
กำหนด 

แล้วเสร็จ 
4 ผลการดูแลรักษาคู คลอง ในความรับผดิชอบของสำนักการระบายน้ำ  ตามกิจกรรมจิตอาสา  

“เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในวันท่ีรายงาน 
 x x 

       4.1 ผลการดำเนินงานดูแลรกัษาคู คลอง ภายหลังการดำเนินกิจกรรมจติอาสา “เราทำความดีดว้ยหัวใจ” 
ของปี 2566 แล้วเสรจ็ รวม ................... ค/ูคลอง (ระบุช่ือ คู คลองทั้งหมด) 

 x x 

              4.1.1 คลอง................................................................    
              4.1.2 คลอง................................................................    
              4.1.3 คลอง................................................................    
       4.2 ผลการดำเนินกจิกรรมจติอาสา “เราทำความดดี้วยหัวใจ” เพิ่มเติม ในปี 2566  แล้วเสร็จ  

รวม ..................... คู/คลอง (ระบช่ืุอ คู คลองทั้งหมด) 
 x x 

              4.2.1 คลอง................................................................    
              4.2.2 คลอง................................................................    
              4.2.3 คลอง................................................................    

 
รายงาน ณ วันที.่............................................................. 
 

ปัญหา/อุปสรรคในภาพรวม.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ     ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
หมายเหตุ : x หมายถึง ไมต่้องกรอกข้อมูล 
    * จำนวนคู คลอง และความยาว ในข้อ 2.1 – 2.3 เมื่อรวมกันแลว้ต้องได้เท่ากับจำนวนคู คลอง ตามแผนงานดูแลรักษาขุดลอก คู คลอง ประจำปี 2566 ท่ีระบไุว้ในรายงานรอบที่ 1 
               - การรายงานรอบที่ 2 ขอให้หน่วยงานรายงานข้อมลูให้สอดคล้องกับการรายงาน รอบท่ี 1 
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ตารางที ่2 (รอบที่ 2) 
ผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของท่อระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ 

ลำดับ หัวข้อ 
ความยาว  
(เมตร) 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงาน (สรุป) 
กำหนด 

แล้วเสร็จ 
1 ความยาวท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ จำนวน ............... ถนน  x x 
2 ผลการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบของสำนกัการระบายน้ำ  

ประจำปี 2566 ในวันท่ีรายงาน 
x x x 

2.1 ผลการล้างทำความสะอาดทอ่ระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) แล้วเสร็จ  จำนวน ............. ถนน * 
 (ระบุชื่อถนนท้ังหมด) 

 x x 

      2.1.1 ถนน....................................................................    
      2.1.2 ถนน....................................................................    

       2.1.3 ถนน....................................................................    
 2.2 ผลการล้างทำความสะอาดทอ่ระบายน้ำ (จ้างเหมา)  แล้วเสร็จ จำนวน .............. ถนน *  

(ระบุชื่อถนนท้ังหมด) 
 x x 

      2.2.1 ถนน....................................................................    
      2.2.2 ถนน....................................................................    

       2.2.3 ถนน....................................................................    
 2.3 คงเหลือท่อระบายน้ำที่ยังไม่ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาด ตามแผนงานล้างทำความสะอาดทอ่ระบายน้ำ 

ในปี 2566 จำนวน ....................... ถนน *  (ระบุชื่อถนนท้ังหมด) 
 x x 

       2.3.1 ถนน....................................................................  ระบุปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้..............  
       2.3.2 ถนน....................................................................  ระบุปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้..............  
       2.3.3 ถนน....................................................................  ระบุปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้..............  

 

รายงาน ณ วันที่ ............................................ 
ปัญหา/อุปสรรคในภาพรวม............................................................................................................................. ................................................................................................................. ..................... 
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. ..................................................................................................................... .......................................... 
หมายเหตุ : x หมายถึง ไม่ต้องกรอกข้อมูล 
              * จำนวนถนน และความยาว ในข้อ 2.1 – 2.3 เมื่อรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับจำนวนถนน และความยาว ตามแผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2566 ท่ีระบุไว้ในรายงานรอบท่ี 1   
             - การรายงานรอบท่ี 2 ขอให้หน่วยงานรายงานข้อมูลให้สอดคล้องกับการรายงานรอบท่ี 1 
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ตารางที ่3 (รอบที่ 2)  
ผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ 

ส่วนที่ 1 ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ 
ลำดับ ประเด็น จำนวนเครื่องสูบน้ำ หมายเหตุ 

1 เครื่องสูบน้ำในความรับผิดชอบ   
2 มีสภาพดีพร้อมใช้งาน   
3 อยู่ระหว่างการซ่อม   
4 อยู่ระหว่างรอยุบสภาพ/จำหน่าย   

หมายเหตุ : การซ่อม หมายถึง ซ่อมบำรุงจากท่ีไม่สามารถใช้งานได้ให้กลับมาใช้งานได้ปกติ ไมร่วมถึงการบำรุงรักษาประจำปี 
 

ส่วนที่ 2 การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้กับสำนักงานเขต ในวันที่รายงาน 
 

ลำดับ สำนักงานเขต 

การขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ การดำเนินการตามแผนการสนับสนุนเคร่ืองสูบน้ำ 

หมายเหตุ * ไม่ขอรับ  
การสนับสนุน (/) 

ขอรับการสนับสนนุ 
(จำนวนเคร่ือง) 

ดำเนินการสนับสนุนแล้ว 
(จำนวนเคร่ือง) 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 
สนับสนุน  

(จำนวนเคร่ือง) 
1       
2       
3       
...       
50       

รวม      

หมายเหตุ : * ระบุเหตุผลในกรณทีี่ยังไม่ได้ดำเนินการสนบัสนุนเครือ่งสูบน้ำ 
           

รายงาน ณ วันที่ ........................................................ 
 

ปัญหา/อุปสรรค............................................................................................................................. ....................................................................................................................... ......................... 
ข้อเสนอแนะ   ............................................................................................................................. ........................................................................................................ ......................................... 
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ตารางที ่4 (รอบที่ 2)  
ผลการดำเนินการป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม 

 

1. ปี 2566 สำนักการระบายน้ำมีจุดเสี่ยงน้ำท่วม รวมทั้งหมด จำนวน .............. จุด  มีผลการดำเนินงานป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม  จำนวน ................ จุด ในวันที่รายงาน 
 

ลำดับ จุดเสี่ยงน้ำท่วม สาเหตุของการเกิดจุดเสี่ยงน้ำท่วม 
รายละเอียดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือ 
ลดจำนวนจุดเสี่ยงน้ำท่วมในปี 2566 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

ชั่วคราว ถาวร 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
 

รายงาน ณ วันที่.......................................................... 

ปัญหา/อุปสรรคในภาพรวม............................................................................................................................. ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. 
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. ............................................................................. ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................................................................................................ .............................. 

หมายเหตุ :  จุดเสี่ยงน้ำท่วม หมายถึง พื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมเมื่อฝนตกปานกลางถึงหนัก (รับความเข้มข้นฝนไดไ้มเ่กิน 60 มม./ชม. แล้วเกิดน้ำท่วมขัง) 
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ตารางที ่5 (รอบที่ 2) 
ผลการดำเนินการป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 

 

1. ปี 2566 สำนักการระบายน้ำมีจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทั้งหมด จำนวน .............. จุด  มีผลการดำเนินงานป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  จำนวน ................ จุด ในวันที่รายงาน 
 

ลำดับ จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 
สาเหตุของการเกิด 
จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 

รายละเอียดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือ 
ลดจำนวนจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในปี 2566 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

ชั่วคราว ถาวร 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       

รายงาน ณ วันที่.......................................................... 

ปัญหา/อุปสรรคในภาพรวม............................................................................................................................. ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. 

หมายเหตุ :  จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม หมายถึง พื้นที่ท่ีมีโอกาสเกดิน้ำท่วมเมื่อฝนตกหนักถึงหนักมาก (ความเข้มข้นฝนมากกว่า 60 มม./ชม. แล้วเกิดน้ำท่วมขัง) หรือบรเิวณทีม่ีปัญหาอุปสรรค 
               เกี่ยวกับระบบระบายน้ำ  เช่น งานก่อสร้าง) 
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แบบตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ประเด็น “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำทว่ม” 

รอบท่ี 3 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ๒๕๖6) 
สำนักการระบายน้ำ 

 
ผู้ให้ข้อมูล  ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ 
ประเด็นการตรวจติดตาม 

1. ความพร้อมของระบบคลอง/ลำรางสาธารณะ (รายงานตามตารางที่ ๑) 
2. ความพร้อมของระบบท่อระบายน้ำ (รายงานตามตารางที่ 2) 
3. ความพร้อมของระบบอาคารบังคับน้ำ 

3.1 จำนวนอาคารบังคับน้ำ   จำนวน ............... แห่ง 
3.2 มีสภาพดีพร้อมใช้งาน   จำนวน ............... แห่ง 
3.3 อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม  จำนวน ............... แห่ง 
             พร้อมใช้งาน 
             ไม่พร้อมใช้งาน สาเหตุเพราะ ............................................................... .................................. 
             .................................................................................................................................................  

4. การเตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ (รายงานตามตารางที่ 3) 
5. การป้องกันและลดจดุเสี่ยงน้ำท่วม (รายงานตามตารางที่ 4) 
6. การป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม (รายงานตามตารางที่ 5) 
7. ความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (หน่วย BEST) 

7.1 คน 
             พร้อม 
             ไม่พร้อม สาเหตุเพราะ ........................................................................................................ .... 
6.2  วสัดุ/อุปกรณ์ 
             พร้อม 
             ไม่พร้อม สาเหตุเพราะ ............................................................................................................ 

8. การจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม 
           มี (แนบแผนฯ) 

                      ไม่มี สาเหตุเพราะ ........................................................................................................... ................. 
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ตารางที ่1 (รอบที่ 3)  
ผลการดำเนินงานตามแผนงานการเตรียมความพร้อมของระบบคู คลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ 

 

ลำดับ หัวข้อ 
ความยาว  
(เมตร) 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงาน (สรุป) 
กำหนด 

แล้วเสร็จ 

1 คู/คลอง ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ  จำนวน ...................... ค/ูคลอง    x x 

2 ผลการดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง ในความรับผดิชอบของสำนักการระบายน้ำ  
ประจำปี 2566 ในวันท่ีรายงาน 

x x x 

 2.1 ผลการขุดลอกคู คลอง  (ดำเนินการเอง) แล้วเสร็จ จำนวน ................... ค/ูคลอง* (ระบุชื่อ คู คลองทั้งหมด)   x x 
       2.1.1 คลอง.....................................................................    
       2.1.2 คลอง.....................................................................    
       2.1.3 คลอง.....................................................................    
 2.2 ผลการขุดลอกคู คลอง (จ้างเหมา) แล้วเสร็จ จำนวน .................... คู/คลอง *     (ระบุช่ือ คู คลองทั้งหมด)  x x 
       2.2.1 คลอง.....................................................................    
       2.2.2 คลอง.....................................................................    
       2.2.3 คลอง.....................................................................    
 2.3 คงเหลือคู คลองที่ยังไม่ได้ดำเนินการขุดลอกคู คลอง ตามแผนการดูแลรักษา ขุดลอกคู คลอง          

ประจำปี 2566 จำนวน ........................ ค/ูคลอง *  (ระบุชื่อ คู คลองทั้งหมด) 
 x x 

       2.3.1 คลอง.....................................................................  ระบุปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้
...................... 

x 

       2.3.2 คลอง.....................................................................  ระบุปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้
...................... 

x 

       2.3.3 คลอง.....................................................................  ระบุปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้
...................... 

 

3. ผลการเก็บขยะวัชพืช คู คลองในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ ประจำปี 2566 แล้วเสรจ็       
จำนวน ...................... ค/ูคลอง ในวันท่ีรายงาน  (ระบุชื่อ คู คลองทั้งหมด) 

   

       3.1 คลอง.....................................................................    
       3.2 คลอง.....................................................................    
       3.3 คลอง.....................................................................    
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ตารางที ่1 (รอบที่ 3) 
ผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของระบบคู คลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ 

 

ลำดับ หัวข้อ 
ความยาว  
(เมตร) 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงาน (สรุป) 
กำหนด 

แล้วเสร็จ 
4 ผลการดูแลรักษาคู คลอง ในความรับผดิชอบของสำนักการระบายน้ำ  ตามกิจกรรมจิตอาสา  

“เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในวันท่ีรายงาน 
 x x 

       4.1 ผลการดำเนินงานดูแลรกัษาคู คลอง ภายหลังการดำเนินกิจกรรมจติอาสา “เราทำความดีดว้ยหัวใจ” 
ของปี 2566 แล้วเสรจ็ รวม ................... ค/ูคลอง (ระบุช่ือ คู คลองทั้งหมด) 

 x x 

              4.1.1 คลอง................................................................    
              4.1.2 คลอง................................................................    
              4.1.3 คลอง................................................................    
       4.2 ผลการดำเนินกจิกรรมจติอาสา “เราทำความดดี้วยหัวใจ” เพิ่มเติม ในปี 2566  แล้วเสร็จ  

รวม ..................... คู/คลอง (ระบช่ืุอ คู คลองทั้งหมด) 
 x x 

              4.2.1 คลอง................................................................    
              4.2.2 คลอง................................................................    
              4.2.3 คลอง................................................................    

 
รายงาน ณ วันที.่............................................................. 
 

ปัญหา/อุปสรรคในภาพรวม.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ     ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
หมายเหตุ : x หมายถึง ไมต่้องกรอกข้อมูล 
    * จำนวนคู คลอง และความยาว ในข้อ 2.1 – 2.3 เมื่อรวมกันแลว้ต้องได้เท่ากับจำนวนคู คลอง ตามแผนงานดูแลรักษาขุดลอก คู คลอง ประจำปี 2566 ท่ีระบไุว้ในรายงานรอบที่ 1 
               - การรายงานรอบที่ 2 ขอให้หน่วยงานรายงานข้อมลูให้สอดคล้องกับการรายงาน รอบท่ี 1 
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ตารางที ่2 (รอบที่ 3) 
ผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของท่อระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ 

ลำดับ หัวข้อ 
ความยาว  
(เมตร) 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงาน (สรุป) 
กำหนด 

แล้วเสร็จ 
1 ความยาวท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ จำนวน ............... ถนน  x x 
2 ผลการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบของสำนกัการระบายน้ำ  

ประจำปี 2566 ในวันท่ีรายงาน 
x x x 

2.1 ผลการล้างทำความสะอาดทอ่ระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) แล้วเสร็จ  จำนวน ............. ถนน * 
 (ระบุชื่อถนนท้ังหมด) 

 x x 

      2.1.1 ถนน....................................................................    
      2.1.2 ถนน....................................................................    

       2.1.3 ถนน....................................................................    
 2.2 ผลการล้างทำความสะอาดทอ่ระบายน้ำ (จ้างเหมา)  แล้วเสร็จ จำนวน .............. ถนน *  

(ระบุชื่อถนนท้ังหมด) 
 x x 

      2.2.1 ถนน....................................................................    
      2.2.2 ถนน....................................................................    

       2.2.3 ถนน....................................................................    
 2.3 คงเหลือท่อระบายน้ำที่ยังไม่ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาด ตามแผนงานล้างทำความสะอาดทอ่ระบายน้ำ 

ในปี 2566 จำนวน ....................... ถนน *  (ระบุชื่อถนนท้ังหมด) 
 x x 

       2.3.1 ถนน....................................................................  ระบุปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้..............  
       2.3.2 ถนน....................................................................  ระบุปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้..............  
       2.3.3 ถนน....................................................................  ระบุปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้..............  

 

รายงาน ณ วันที่ ............................................ 
ปัญหา/อุปสรรคในภาพรวม............................................................................................................................. ................................................................................................................. ..................... 
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. ..................................................................................................................... .......................................... 
หมายเหตุ : x หมายถึง ไม่ต้องกรอกข้อมูล 
              * จำนวนถนน และความยาว ในข้อ 2.1 – 2.3 เมื่อรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับจำนวนถนน และความยาว ตามแผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2566 ท่ีระบุไว้ในรายงานรอบท่ี 1   
             - การรายงานรอบท่ี 2 ขอให้หน่วยงานรายงานข้อมูลให้สอดคล้องกับการรายงานรอบท่ี 1 
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ตารางที ่3 (รอบที่ 3)  
ผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ 

ส่วนที่ 1 ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ 
ลำดับ ประเด็น จำนวนเครื่องสูบน้ำ หมายเหตุ 

1 เครื่องสูบน้ำในความรับผิดชอบ   
2 มีสภาพดีพร้อมใช้งาน   
3 อยู่ระหว่างการซ่อม   
4 อยู่ระหว่างรอยุบสภาพ/จำหน่าย   

หมายเหตุ : การซ่อม หมายถึง ซ่อมบำรุงจากท่ีไม่สามารถใช้งานได้ให้กลับมาใช้งานได้ปกติ ไมร่วมถึงการบำรุงรักษาประจำปี 
 

ส่วนที่ 2 การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้กับสำนักงานเขต ในวันที่รายงาน 
 

ลำดับ สำนักงานเขต 

การขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ การดำเนินการตามแผนการสนับสนุนเคร่ืองสูบน้ำ 

หมายเหตุ * ไม่ขอรับ  
การสนับสนุน (/) 

ขอรับการสนับสนนุ 
(จำนวนเคร่ือง) 

ดำเนินการสนับสนุนแล้ว 
(จำนวนเคร่ือง) 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 
สนับสนุน  

(จำนวนเคร่ือง) 
1       
2       
3       
...       
50       

รวม      

หมายเหตุ : * ระบุเหตุผลในกรณทีี่ยังไม่ได้ดำเนินการสนบัสนุนเครือ่งสูบน้ำ 
           

รายงาน ณ วันที่ ........................................................ 
 

ปัญหา/อุปสรรค............................................................................................................................. ....................................................................................................................... ......................... 
ข้อเสนอแนะ   ............................................................................................................................. ........................................................................................................ ......................................... 
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ตารางที ่4 (รอบที่ 3)  
ผลการดำเนินการป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม 

 

1. ปี 2566 สำนักการระบายน้ำมีจุดเสี่ยงน้ำท่วม รวมทั้งหมด จำนวน .............. จุด  มีผลการดำเนินงานป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม  จำนวน ................ จุด ในวันที่รายงาน 
 

ลำดับ จุดเสี่ยงน้ำท่วม สาเหตุของการเกิดจุดเสี่ยงน้ำท่วม 
รายละเอียดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือ 
ลดจำนวนจุดเสี่ยงน้ำท่วมในปี 2566 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

ชั่วคราว ถาวร 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
 

รายงาน ณ วันที่.......................................................... 

ปัญหา/อุปสรรคในภาพรวม............................................................................................................................. ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. 
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. ............................................................................. ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................................................................................................ .............................. 

หมายเหตุ :  จุดเสี่ยงน้ำท่วม หมายถึง พื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมเมื่อฝนตกปานกลางถึงหนัก (รับความเข้มข้นฝนไดไ้มเ่กิน 60 มม./ชม. แล้วเกิดน้ำท่วมขัง) 
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ตารางที ่5 (รอบที่ 3) 
ผลการดำเนินการป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 

 

1. ปี 2566 สำนักการระบายน้ำมีจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทั้งหมด จำนวน .............. จุด  มีผลการดำเนินงานป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม  จำนวน ................ จุด ในวันที่รายงาน 
 

ลำดับ จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 
สาเหตุของการเกิด 
จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 

รายละเอียดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือ 
ลดจำนวนจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในปี 2566 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

ชั่วคราว ถาวร 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       

รายงาน ณ วันที่.......................................................... 

ปัญหา/อุปสรรคในภาพรวม............................................................................................................................. ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. 

หมายเหตุ :  จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม หมายถึง พื้นที่ท่ีมีโอกาสเกดิน้ำท่วมเมื่อฝนตกหนักถึงหนักมาก (ความเข้มข้นฝนมากกว่า 60 มม./ชม. แล้วเกิดน้ำท่วมขัง) หรือบรเิวณทีม่ีปัญหาอุปสรรค 
               เกี่ยวกับระบบระบายน้ำ  เช่น งานก่อสร้าง) 
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แบบตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ประเด็น “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำทว่ม” 

รอบท่ี 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – ๓1 ธันวาคม 2565) 
สำนักงานเขต ......................................... 

 
ผู้ให้ข้อมูล  ผู้อำนวยการเขต 
ประเด็นการตรวจติดตาม 

1. ความพร้อมของระบบคลอง/ลำรางสาธารณะ (รายงานตามตารางที่ ๑) 
2. ความพร้อมของระบบท่อระบายน้ำ (รายงานตามตารางที่ 2) 
3. ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ 

3.1 จำนวนเครื่องสูบน้ำ   จำนวน ............... เครื่อง 
3.2 มีสภาพดีพร้อมใช้งาน   จำนวน ............... เครื่อง 
3.3 อยู่ระหว่างการซ่อม   จำนวน ............... เครื่อง 
             พร้อมใช้งานก่อนเริ่มฤดูฝน (พ.ค.) 
             ไม่พร้อมใช้งานก่อนเริ่มฤดูฝน (พ.ค.) สาเหตุเพราะ ................................................................ 
             ............................................................................................................................. .................... 
3.4 อยู่ระหว่างรอยุบสภาพ/จำหน่าย  จำนวน ............... เครื่อง 
3.5 มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำกับสำนักการระบายน้ำ หรือไม่ 
             จำเป็น    จำนวน ............... เครื่อง 
             ไม่จำเป็น สาเหตุเพราะ ..........................................................................................................  

4. การป้องกันและลดจดุเสี่ยงน้ำท่วม (รายงานตามตารางที่ 3) 
5. การป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม (รายงานตามตารางที่ ๔) 
6. ความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (หน่วย BEST) 

6.1 คน 
             พร้อม 
             ไม่พร้อม สาเหตุเพราะ .......................................................................... .................................. 
6.2  วสัดุ/อุปกรณ์ 
             พร้อม 
             ไม่พร้อม สาเหตุเพราะ ............................................................................................................  

7. การจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม 
           มี (แนบแผนฯ) 

                      ไม่มี สาเหตุเพราะ ........................................................................................................... ................. 
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ตารางที ่1 (รอบที่ 1)  

แผนงานการเตรียมความพร้อมของระบบคู คลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต 
 

ลำดับ หัวข้อ 
ความยาว  
(เมตร) 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงาน (สรุป) 
กำหนด

แล้วเสร็จ 

1 คู/คลอง ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต  จำนวน ........................ ค/ูคลอง *   x x 

2 แผนงานดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต ประจำปี 2566  x x x 
 2.1 แผนงานขุดลอกคู คลอง  (ดำเนินการเอง)  จำนวน ................. คู/คลอง *  

(ระบุชื่อคู คลองทั้งหมด) 
  x x 

       2.1.1 คลอง................................................................    
       2.1.2 คลอง................................................................    
       2.1.3 คลอง................................................................    
 2.2 แผนงานขุดลอกคู คลอง (จ้างเหมา)  จำนวน ................. คู/คลอง * (ระบุช่ือคู คลองทั้งหมด)  x x 
       2.2.1 คลอง................................................................    
       2.2.2 คลอง................................................................    
       2.2.3 คลอง................................................................    
 2.3 คงเหลือ คู คลองที่ไม่มีแผนดำเนินการขุดลอกคู คลอง ในปี 2566 จำนวน ................. ค/ู คลอง  

แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี ้
  x x 

               อยู่ในสภาพพร้อมระบายน้ำ  จำนวน ................... คู/คลอง      x x 
                อยู่ในสภาพไม่พร้อมระบายน้ำ จำนวน ............... ค/ูคลอง (ระบุเหตุผลได้มากกว่า 1 ข้อ)  x x 

                         มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป จำนวน ................... คู/คลอง    

                     ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน           จำนวน .................. ค/ูคลอง    
                     มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอตอ่การปฏิบัติงาน     
                     อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ..................................     

3 แผนการเก็บขยะวชัพืช คู คลองในความรับผิดชอบของสำนกังานเขต  ประจำปี 2566   
จำนวน ....................... คู/คลอง (ระบุชื่อคู คลองทั้งหมด) 

   

       3.1 คลอง................................................................    
       3.2 คลอง................................................................    
       3.3 คลอง................................................................    
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ตารางที ่1 (รอบที่ 1) 
แผนงานการเตรียมความพร้อมของระบบคู คลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต 

 

ลำดับ หัวข้อ 
ความยาว 
 (เมตร) 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงาน (สรุป) 
กำหนด

แล้วเสร็จ 
4 การดูแลรักษาคู คลอง ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต ตามกิจกรรมจติอาสา  

“เราทำความดีด้วยหัวใจ” 
x x x 

       4.1  คลองที่ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”   จำนวน .................... ค/ูคลอง  
(ระบุชื่อคู คลองทั้งหมด) 

 x x 

              4.1.1 คลอง................................................................    
              4.1.2 คลอง................................................................    
              4.1.3 คลอง................................................................    
              4.1.4 คลอง................................................................    
       4.2 คลองทีไ่ม่มีแผนงานดูแลรักษาคู คลอง ภายหลังการดำเนนิกิจกรรมจติอาสา  

“เราทำความดีด้วยหัวใจ”  จำนวน ............... ค/ูคลอง (ระบุชื่อคู คลองทั้งหมด) 
 x x 

              4.2.1 คลอง................................................................    
              4.2.2 คลอง................................................................    
              4.2.3 คลอง................................................................    
              4.2.4 คลอง................................................................    
       4.3 คลองที่มีแผนงานจะดำเนินกิจกรรมจติอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพิ่มเติม   

จำนวน ..................... ค/ูคลอง (ระบุชื่อคู คลองทั้งหมด) 
 x x 

              4.3.1 คลอง................................................................    
              4.3.2 คลอง................................................................    
              4.3.3 คลอง................................................................    
              4.3.4 คลอง................................................................    

 
ปัญหา/อุปสรรค.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะ     ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
หมายเหตุ : x หมายถึง ไมต่้องกรอกข้อมูล 

              * จำนวนคู คลองและความยาวในข้อ 2.1 – 2.3  เมื่อรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับข้อ 1 
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ตารางที ่2 (รอบที่ 1) 

แผนงานการเตรียมความพร้อมของระบบท่อระบายน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต 

ลำดับ หัวข้อ 
ความยาว 
(เมตร) 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงาน (สรุป) 
กำหนด

แล้วเสร็จ 
1 ความยาวท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต จำนวน ............... ถนน  x x 
2 แผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต ประจำปี 2566 x x x 

2.1 แผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ดำเนินการเอง)  จำนวน .............. ถนน * 
(ระบุชื่อถนนท้ังหมด) 

 x x 

      2.1.1 ถนน....................................................................    
      2.1.2 ถนน....................................................................    
      2.1.3 ถนน....................................................................    

 2.2 แผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (จ้างเหมา) จำนวน ............... ถนน * 
(ระบุชื่อถนนท้ังหมด) 

 x x 

      2.2.1 ถนน....................................................................    
      2.2.2 ถนน....................................................................    
      2.2.3 ถนน....................................................................    

 2.3 คงเหลือท่อระบายน้ำที่ไม่มีแผนดำเนินงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในปี 2566    
จำนวน ....................... ถนน * แบ่งเป็นรายละเอียด ดังนี้ 

 x x 

               อยู่ในสภาพพร้อมระบายน้ำ     จำนวน ............. ถนน   x x 
               อยู่ในสภาพไม่พร้อมระบายน้ำ  จำนวน ........... ถนน (ระบุเหตผุลไดม้ากกว่า 1 ข้อ)  x x 
                         มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป จำนวน ................... ถนน    
                     ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวน ........................ ถนน    
                     มีเจ้าหน้าที่ไม่เพยีงพอต่อการปฏิบัติงาน     
                     อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ.......................................    

ปัญหา/อุปสรรค............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............... 
ข้อเสนอแนะ   ............................................................................................................................. ............................................................................................................ .................................. 

   หมายเหตุ : x หมายถึง ไม่ต้องกรอกข้อมูล 
   * จำนวนถนน และความยาวในข้อ 2.1 – 2.3 เมื่อรวมกันแล้วตอ้งได้เท่ากับข้อ 1 
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ตารางที ่3 (รอบที่ 1) 
ผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมของสำนักงานเขต 

 

1. ปี 2565 ในพ้ืนที่เขตมีจุดเสี่ยงน้ำท่วม รวมทั้งหมด จำนวน .............. จุด   มีผลการดำเนินงานป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม   จำนวน ................ จุด  
    1.1 อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต จำนวน .............. จุด  
    1.2 อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ   จำนวน .............. จุด   

ลำดับ จุดเสี่ยงน้ำท่วม 
อยู่ในความรับผิดชอบ

ของ 
สาเหตุของการเกิด 
จุดเสี่ยงน้ำท่วม 

รายละเอียดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือ 
ลดจำนวนจุดเสี่ยงน้ำท่วมในปี 2565 ความก้าวหน้า 

ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ชั่วคราว ถาวร 
1       สำนักงานเขต 

     สำนักการระบายน้ำ 
     

2       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

3       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

  

2. ปี 2566 ในพ้ืนที่เขตมีจุดเสี่ยงน้ำท่วม รวมทั้งหมด จำนวน .............. จุด   มีแผนดำเนินการป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม   จำนวน ................ จุด  
    2.1 อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต จำนวน .............. จุด  
    2.2 อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ   จำนวน .............. จุด    

ลำดับ จุดเสี่ยงน้ำท่วม 
อยู่ในความรับผิดชอบ

ของ 
สาเหตุของการเกิด 
จุดเสี่ยงน้ำท่วม 

รายละเอียดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือ 
ลดจำนวนจุดเสี่ยงน้ำท่วมในปี 2566 รายละเอียดแผนดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค 

ชั่วคราว ถาวร 
1       สำนักงานเขต 

     สำนักการระบายน้ำ 
     

2       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

3       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

 

หมายเหตุ :  จุดเสี่ยงน้ำท่วม หมายถึง พื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมเมื่อฝนตกปานกลางถึงหนัก (รับความเข้มข้นฝนไดไ้มเ่กิน 60 มม./ชม. แล้วเกิดน้ำท่วมขัง) 
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ตารางที ่4 (รอบที่ 1)  
ผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมของสำนักงานเขต 

 

1. ปี 2565 ในพ้ืนที่เขตมีจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม รวมทั้งหมด จำนวน .............. จุด   มีผลการดำเนินงานป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม     จำนวน ................ จุด  
    1.1 อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต จำนวน .............. จุด  
    1.2 อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ   จำนวน .............. จุด    

ลำดับ จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 
อยู่ในความรับผิดชอบ

ของ 
สาเหตุของการเกิด 
จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 

รายละเอียดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือ 
ลดจำนวนจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในปี 2565 

ความก้าวหน้า 
ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ชั่วคราว ถาวร 

1       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

2       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

3       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

 

2. ปี 2566 ในพ้ืนที่เขตมีจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม รวมทั้งหมด จำนวน .............. จุด   มีแผนดำเนินการป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม      จำนวน ................ จุด  
    2.1 อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต จำนวน .............. จุด  
    2.2 อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ   จำนวน .............. จุด    

ลำดับ จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 
อยู่ในความรับผิดชอบ

ของ 
สาเหตุของการเกิด 
จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 

รายละเอียดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือ 
ลดจำนวนจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในปี 2566 รายละเอียดแผนดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค 

ชั่วคราว ถาวร 
1       สำนักงานเขต 

     สำนักการระบายน้ำ 
     

2       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

3       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

 

หมายเหตุ :  จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม หมายถึง พื้นที่ท่ีมีโอกาสเกดิน้ำท่วมเมื่อฝนตกหนักถึงหนักมาก (ความเข้มข้นฝนมากกว่า 60 มม./ชม. แล้วเกิดน้ำท่วมขัง) หรือบรเิวณทีม่ีปัญหาอุปสรรค 
    เกี่ยวกับระบบระบายน้ำ  เช่น งานก่อสร้าง) 
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แบบตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ประเด็น “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำทว่ม” 

รอบท่ี 2 (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – 31 มีนาคม ๒๕๖6) 
สำนักงานเขต ......................................... 

 
ผู้ให้ข้อมูล  ผู้อำนวยการเขต 
ประเด็นการตรวจติดตาม 

1. ความพร้อมของระบบคลอง/ลำรางสาธารณะ (รายงานตามตารางที่ ๑) 
2. ความพร้อมของระบบท่อระบายน้ำ (รายงานตามตารางที่ 2) 
3. ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ 

3.1 จำนวนเครื่องสูบน้ำ   จำนวน ............... เครื่อง 
3.2 มีสภาพดีพร้อมใช้งาน   จำนวน ............... เครื่อง 
3.3 อยู่ระหว่างการซ่อม   จำนวน ............... เครื่อง 
             พร้อมใช้งานก่อนเริ่มฤดูฝน (พ.ค.) 
             ไม่พร้อมใช้งานก่อนเริ่มฤดูฝน (พ.ค.) สาเหตุเพราะ ................................................................ 
             ..................................................................................................................... ............................ 
3.4 อยู่ระหว่างรอยุบสภาพ/จำหน่าย  จำนวน ............... เครื่อง 
3.5 มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำกับสำนักการระบายน้ำ หรือไม่ 
             จำเป็น    จำนวน ............... เครื่อง 
             ไม่จำเป็น สาเหตุเพราะ ..........................................................................................................  

4. การป้องกันและลดจดุเสี่ยงน้ำท่วม (รายงานตามตารางที่ 3) 
5. การป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม (รายงานตามตารางที่ ๔) 
6. ความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (หน่วย BEST) 

6.1 คน 
             พร้อม 
             ไม่พร้อม สาเหตุเพราะ ........................................................................................................ .... 
6.2  วสัดุ/อุปกรณ์ 
             พร้อม 
             ไม่พร้อม สาเหตุเพราะ ........................................................................................................ .... 

7. การจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม 
           มี (แนบแผนฯ) 

                      ไม่มี สาเหตุเพราะ ........................................................................................................... ................. 
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ตารางที ่1 (รอบที่ 2)  

ผลการดำเนินงานตามแผนงานการเตรียมความพร้อมของระบบคู คลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต 
 

ลำดับ หัวข้อ 
ความยาว 
(เมตร) 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงาน (สรุป) 
กำหนด

แล้วเสร็จ 

1 คู/คลอง ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต  จำนวน ........................ คู/คลอง    x x 

2 ผลการดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง ในความรับผดิชอบของสำนักงานเขต ประจำปี 2566  
ในวันท่ีรายงาน 

x x x 

 2.1 ผลการขุดลอกคู คลอง  (ดำเนินการเอง) จำนวน ..................... คู/คลอง*  
(ระบุชื่อคู คลองทั้งหมด) 

  x x 

       2.1.1 คลอง.....................................................................    
       2.1.2 คลอง.....................................................................    
       2.1.3 คลอง.....................................................................    
 2.2 ผลการขุดลอกคู คลอง (จ้างเหมา) จำนวน ..................... ค/ูคลอง * 

(ระบุชื่อคู คลองทั้งหมด) 
 x x 

       2.2.1 คลอง.....................................................................    
       2.2.2 คลอง.....................................................................    
       2.2.3 คลอง.....................................................................    
 2.3 คงเหลือคู คลองที่ยังไม่ได้ดำเนินการขุดลอกคู คลอง ตามแผนการดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง 

ประจำปี 2566 จำนวน ....................... คู/ คลอง  (ระบุชื่อคู คลองทั้งหมด) 
 x x 

       2.3.1 คลอง.....................................................................  ระบุปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้.................................  
       2.3.2 คลอง.....................................................................  ระบุปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้.................................  
       2.3.3 คลอง.....................................................................  ระบุปญัหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้.................................  

3. ผลการเก็บขยะวัชพืช คู คลองในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต ประจำปี 2566 แล้วเสร็จ  
จำนวน ....................... ค/ูคลอง ในวันที่รายงาน (ระบุชื่อคู คลองทั้งหมด) 

   

       3.1 คลอง.....................................................................    
       3.2 คลอง.....................................................................    
       3.3 คลอง.....................................................................    
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ตารางที ่1 (รอบที่ 2)  
ผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของระบบคู คลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต 

 

ลำดับ หัวข้อ 
ความยาว 
(เมตร) 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน (สรุป) 
กำหนด

แล้วเสร็จ 
4 ผลการดูแลรักษาคู คลอง ในความรับผดิชอบของสำนักงานเขต ตามกิจกรรมจิตอาสา  

“เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในวันท่ีรายงาน 
x x x 

       4.1 ผลการดำเนินงานดูแลรกัษาคู คลอง ภายหลังการดำเนินกิจกรรมจติอาสา                  
“เราทำความดีด้วยหัวใจ” แล้วเสร็จ  รวม .................. ค/ูคลอง (ระบุช่ือคู คลองทั้งหมด) 

 x x 

              4.1.1 คลอง................................................................    
              4.1.2 คลอง................................................................    
              4.1.3 คลอง................................................................    
       4.2 ผลการดำเนินกิจกรรมจติอาสา “เราทำความดดี้วยหัวใจ” เพิ่มเติม ในปี 2566  แล้วเสร็จ  

รวม ..................... คู/คลอง (ระบช่ืุอคู คลองทั้งหมด) 
 x x 

              4.2.1 คลอง................................................................    
              4.2.2 คลอง................................................................    
              4.2.3 คลอง................................................................    

 
รายงาน ณ วันที่ ................................................ 

ปัญหา/อุปสรรคในภาพรวม ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
หมายเหตุ : x หมายถึง ไมต่้องกรอกข้อมูล 
    * จำนวน คู คลอง และความยาว ในข้อ 2.1 – 2.3 เมื่อรวมกันแลว้ต้องได้เท่ากับจำนวนคู คลอง ตามแผนงานดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง ประจำปี 2566 ท่ีระบไุว้ในรายงานรอบที่ 1 
              - การรายงานรอบที่ 2 ขอให้หน่วยงานรายงานข้อมูลใหส้อดคล้องกับการรายงาน รอบท่ี 1 
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ตารางที ่2 (รอบที่ 2) 

ผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของท่อระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต 

ลำดับ หัวข้อ 
ความยาว  
(เมตร) 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงาน (สรุป) 
กำหนด

แล้วเสร็จ 
1 ความยาวท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต จำนวน ............... ถนน  x x 
2 ผลการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบของสำนกังานเขต ประจำปี 2566   

ในวันท่ีรายงาน 
x x x 

2.1 ผลการล้างทำความสะอาดทอ่ระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) แล้วเสร็จ  จำนวน ............. ถนน* 
(ระบุชื่อถนนท้ังหมด) 

 x x 

      2.1.1 ถนน....................................................................    
      2.1.2 ถนน....................................................................    

       2.1.3 ถนน....................................................................    
 2.2 ผลการล้างทำความสะอาดทอ่ระบายน้ำ (จ้างเหมา) แล้วเสร็จ  จำนวน ................ ถนน*  

(ระบุชื่อถนนท้ังหมด) 
 x x 

      2.2.1 ถนน....................................................................    
      2.2.2 ถนน....................................................................    

       2.2.3 ถนน....................................................................    
 2.3 คงเหลือท่อระบายน้ำที่ยังไม่ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาด ตามแผนงานล้างทำความสะอาด 

ท่อระบายน้ำ ในปี 2566 จำนวน ................... ถนน* (ระบุช่ือถนนท้ังหมด) 
 x x 

       2.3.1 ถนน....................................................................    
       2.3.2 ถนน....................................................................    
       2.3.3 ถนน....................................................................    

รายงาน ณ วันที่ ................................................ 

ปัญหา/อปุสรรคในภาพรวม...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ : x หมายถึง ไมต่้องกรอกข้อมูล 
  * จำนวนถนน และความยาว ในข้อ 2.1 – 2.3 เมื่อรวมกันแล้วตอ้งได้เท่ากับจำนวนถนน และความยาว ตามแผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2566 ท่ีระบุไว้ในรายงานรอบที่ 1 

  - การรายงานรอบที่ 2 ขอให้หนว่ยงานรายงานข้อมูลใหส้อดคล้องกับการรายงานรอบที่ 1 
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ตารางที ่3 (รอบที่ 2) 
ผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมของสำนักงานเขต 

 

1. ปี 2566 ในพื้นที่เขตมีจุดเสี่ยงน้ำท่วม รวมทั้งหมด จำนวน .............. จุด   มีผลการดำเนินงานป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม   จำนวน ................ จุด 
    1.1 อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต จำนวน .............. จุด  
    1.2 อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ   จำนวน .............. จุด    

ลำดับ จุดเสี่ยงน้ำท่วม 
อยู่ในความรับผิดชอบ

ของ 
สาเหตุของการเกิด 
จุดเสี่ยงน้ำท่วม 

รายละเอียดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือ 
ลดจำนวนจุดเสี่ยงน้ำท่วมในปี 2566 ความก้าวหน้า 

ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ชั่วคราว ถาวร 
1       สำนักงานเขต 

     สำนักการระบายน้ำ 
     

2       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

3       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

4       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

5       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

 
รายงาน ณ วันที่ ........................................ 

ปัญหา/อุปสรรคในภาพรวม............................................................................................................................. ................................................................................................................... .. 
.......................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .......................... 

ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................................... ........................................................................ ..... 
 

หมายเหตุ :  จุดเสี่ยงน้ำท่วม หมายถึง พื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมเมื่อฝนตกปานกลางถึงหนัก (รับความเข้มข้นฝนไดไ้มเ่กิน 60 มม./ชม. แล้วเกิดน้ำท่วมขัง) 
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ตารางที ่4 (รอบที่ 2)  
ผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมของสำนักงานเขต 

 
1. ปี 2566 ในพื้นที่เขตมีจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม รวมทั้งหมด จำนวน .............. จุด   มีผลการดำเนินงานป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม     จำนวน ................ จุด  
    1.1 อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต จำนวน .............. จุด  
    1.2 อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ   จำนวน .............. จุด    

 

ลำดับ จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 
อยู่ในความรับผิดชอบ

ของ 
สาเหตุของการเกิด 
จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 

รายละเอียดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือ 
ลดจำนวนจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในปี 2566 

ความก้าวหน้า 
ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ชั่วคราว ถาวร 

1       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

2       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

3       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

4       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

5       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

 

รายงาน ณ วันที่ ........................................ 

ปัญหา/อุปสรรคในภาพรวม............................................................................................................................. .................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....................................... 

ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. ....................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. .......................................................................... ...................................................................................... .... 

หมายเหตุ :  จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม หมายถึง พื้นที่ท่ีมีโอกาสเกดิน้ำท่วมเมื่อฝนตกหนักถึงหนักมาก (ความเข้มข้นฝนมากกว่า 60 มม./ชม. แล้วเกิดน้ำท่วมขัง) หรือบรเิวณทีม่ีปัญหาอุปสรรค 
    เกี่ยวกับระบบระบายน้ำ  เช่น งานก่อสร้าง) 
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แบบตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ประเด็น “การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำทว่ม” 

รอบท่ี 3 (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓0 กันยายน ๒๕๖6) 
สำนักงานเขต ......................................... 

 
ผู้ให้ข้อมูล  ผู้อำนวยการเขต 
ประเด็นการตรวจติดตาม 

1. ความพร้อมของระบบคลอง/ลำรางสาธารณะ (รายงานตามตารางที่ ๑) 
2. ความพร้อมของระบบท่อระบายน้ำ (รายงานตามตารางที่ 2) 
3. ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ 

3.1 จำนวนเครื่องสูบน้ำ   จำนวน ............... เครื่อง 
3.2 มีสภาพดีพร้อมใช้งาน   จำนวน ............... เครื่อง 
3.3 อยู่ระหว่างการซ่อม   จำนวน ............... เครื่อง 
             พร้อมใช้งาน 
             ไม่พร้อมใช้งาน สาเหตุเพราะ ................................................................ ................................. 
             ............................................................................................................................................. .... 
3.4 อยู่ระหว่างรอยุบสภาพ/จำหน่าย  จำนวน ............... เครื่อง 
3.5 มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำกับสำนักการระบายน้ำ หรือไม่ 
             จำเป็น    จำนวน ............... เครื่อง 
             ไม่จำเป็น สาเหตุเพราะ ....................................................................................................... ... 

4. การป้องกันและลดจดุเสี่ยงน้ำท่วม (รายงานตามตารางที่ 3) 
5. การป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม (รายงานตามตารางที่ ๔) 
6. ความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (หน่วย BEST) 

6.1 คน 
             พร้อม 
             ไม่พร้อม สาเหตุเพราะ ........................................................................................................ .... 
6.2  วสัดุ/อุปกรณ์ 
             พร้อม 
             ไม่พร้อม สาเหตุเพราะ ............................................................................................................ 

7. การจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม 
           มี (แนบแผนฯ) 

                      ไม่มี สาเหตุเพราะ ........................................................................................................... ................. 
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ตารางที ่1 (รอบที่ 3)  

ผลการดำเนินงานตามแผนงานการเตรียมความพร้อมของระบบคู คลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต 
 

ลำดับ หัวข้อ 
ความยาว 
(เมตร) 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงาน (สรุป) 
กำหนด

แล้วเสร็จ 

1 คู/คลอง ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต  จำนวน ........................ คู/คลอง    x x 

2 ผลการดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง ในความรับผดิชอบของสำนักงานเขต ประจำปี 2566  
ในวันท่ีรายงาน 

x x x 

 2.1 ผลการขุดลอกคู คลอง  (ดำเนินการเอง) จำนวน ..................... คู/คลอง*  
(ระบุชื่อคู คลองทั้งหมด) 

  x x 

       2.1.1 คลอง.....................................................................    
       2.1.2 คลอง.....................................................................    
       2.1.3 คลอง.....................................................................    
 2.2 ผลการขุดลอกคู คลอง (จ้างเหมา) จำนวน ..................... ค/ูคลอง * 

(ระบุชื่อคู คลองทั้งหมด) 
 x x 

       2.2.1 คลอง.....................................................................    
       2.2.2 คลอง.....................................................................    
       2.2.3 คลอง.....................................................................    
 2.3 คงเหลือคู คลองที่ยังไม่ได้ดำเนินการขุดลอกคู คลอง ตามแผนการดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง 

ประจำปี 2566 จำนวน ....................... คู/ คลอง  (ระบุชื่อคู คลองทั้งหมด) 
 x x 

       2.3.1 คลอง.....................................................................  ระบุปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้.................................  
       2.3.2 คลอง.....................................................................  ระบุปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้.................................  
       2.3.3 คลอง.....................................................................  ระบุปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้.................................  

3. ผลการเก็บขยะวัชพืช คู คลองในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต ประจำปี 2566 แล้วเสร็จ  
จำนวน ....................... ค/ูคลอง ในวันที่รายงาน (ระบุชื่อคู คลองทั้งหมด) 

   

       3.1 คลอง.....................................................................    
       3.2 คลอง.....................................................................    
       3.3 คลอง.....................................................................    
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ตารางที ่1 (รอบที่ 3)  
ผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของระบบคู คลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต 

 

ลำดับ หัวข้อ 
ความยาว 
(เมตร) 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน (สรุป) 
กำหนด

แล้วเสร็จ 
4 ผลการดูแลรักษาคู คลอง ในความรับผดิชอบของสำนักงานเขต ตามกิจกรรมจิตอาสา  

“เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในวันท่ีรายงาน 
x x x 

       4.1 ผลการดำเนินงานดูแลรกัษาคู คลอง ภายหลังการดำเนินกิจกรรมจติอาสา                  
“เราทำความดีด้วยหัวใจ” แล้วเสร็จ  รวม .................. ค/ูคลอง (ระบุช่ือคู คลองทั้งหมด) 

 x x 

              4.1.1 คลอง................................................................    
              4.1.2 คลอง................................................................    
              4.1.3 คลอง................................................................    
       4.2 ผลการดำเนินกิจกรรมจติอาสา “เราทำความดดี้วยหัวใจ” เพิ่มเติม ในปี 2566  แล้วเสร็จ  

รวม ..................... คู/คลอง (ระบช่ืุอคู คลองทั้งหมด) 
 x x 

              4.2.1 คลอง................................................................    
              4.2.2 คลอง................................................................    
              4.2.3 คลอง................................................................    

 
รายงาน ณ วันที่ ................................................ 

ปัญหา/อุปสรรคในภาพรวม ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
หมายเหตุ : x หมายถึง ไมต่้องกรอกข้อมูล 
    * จำนวน คู คลอง และความยาว ในข้อ 2.1 – 2.3 เมื่อรวมกันแลว้ต้องได้เท่ากับจำนวนคู คลอง ตามแผนงานดูแลรักษาขุดลอกคู คลอง ประจำปี 2566 ท่ีระบไุว้ในรายงานรอบที่ 1 
              - การรายงานรอบที่ 2 ขอให้หน่วยงานรายงานข้อมูลใหส้อดคล้องกับการรายงาน รอบที่ 1 
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ตารางที ่2 (รอบที่ 3) 

ผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของท่อระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต 

ลำดับ หัวข้อ 
ความยาว  
(เมตร) 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงาน (สรุป) 
กำหนด

แล้วเสร็จ 
1 ความยาวท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต จำนวน ............... ถนน  x x 
2 ผลการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบของสำนกังานเขต ประจำปี 2566   

ในวันท่ีรายงาน 
x x x 

2.1 ผลการล้างทำความสะอาดทอ่ระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) แล้วเสร็จ  จำนวน ............. ถนน* 
(ระบุชื่อถนนท้ังหมด) 

 x x 

      2.1.1 ถนน....................................................................    
      2.1.2 ถนน....................................................................    

       2.1.3 ถนน....................................................................    
 2.2 ผลการล้างทำความสะอาดทอ่ระบายน้ำ (จ้างเหมา) แล้วเสร็จ  จำนวน ................ ถนน*  

(ระบุชื่อถนนท้ังหมด) 
 x x 

      2.2.1 ถนน....................................................................    
      2.2.2 ถนน....................................................................    

       2.2.3 ถนน....................................................................    
 2.3 คงเหลือท่อระบายน้ำที่ยังไม่ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาด ตามแผนงานล้างทำความสะอาด 

ท่อระบายน้ำ ในปี 2566 จำนวน ................... ถนน* (ระบุช่ือถนนท้ังหมด) 
 x x 

       2.3.1 ถนน....................................................................    
       2.3.2 ถนน....................................................................    
       2.3.3 ถนน....................................................................    

รายงาน ณ วันที่ ................................................ 

ปัญหา/อปุสรรคในภาพรวม...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ : x หมายถึง ไมต่้องกรอกข้อมูล 

  * จำนวนถนน และความยาว ในข้อ 2.1 – 2.3 เมื่อรวมกันแล้วตอ้งได้เท่ากับจำนวนถนน และความยาว ตามแผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2566 ท่ีระบุไว้ในรายงานรอบที่ 1 

  - การรายงานรอบที่ 2 ขอให้หนว่ยงานรายงานข้อมูลใหส้อดคล้องกับการรายงานรอบที่ 1 
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ตารางที ่3 (รอบที่ 3) 
ผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมของสำนักงานเขต 

 

1. ปี 2566 ในพื้นที่เขตมีจุดเสี่ยงน้ำท่วม รวมทั้งหมด จำนวน .............. จุด   มีผลการดำเนินงานป้องกันและลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม   จำนวน ................ จุด 
    1.1 อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต จำนวน .............. จุด  
    1.2 อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ   จำนวน .............. จุด    

ลำดับ จุดเสี่ยงน้ำท่วม 
อยู่ในความรับผิดชอบ

ของ 
สาเหตุของการเกิด 
จุดเสี่ยงน้ำท่วม 

รายละเอียดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือ 
ลดจำนวนจุดเสี่ยงน้ำท่วมในปี 2566 ความก้าวหน้า 

ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ชั่วคราว ถาวร 
1       สำนักงานเขต 

     สำนักการระบายน้ำ 
     

2       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

3       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

4       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

5       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

 
รายงาน ณ วันที่ ........................................ 

ปัญหา/อุปสรรคในภาพรวม............................................................................................................................. ................................................................................................................... .. 
.......................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .......................... 

ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................................... ........................................................................ ..... 
 

หมายเหตุ :  จุดเสี่ยงน้ำท่วม หมายถึง พื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมเมื่อฝนตกปานกลางถึงหนัก (รับความเข้มข้นฝนไดไ้มเ่กิน 60 มม./ชม. แล้วเกิดน้ำท่วมขัง) 
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ตารางที ่4 (รอบที่ 3)  
ผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมของสำนักงานเขต 

 
1. ปี 2566 ในพื้นที่เขตมีจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม รวมทั้งหมด จำนวน .............. จุด   มีผลการดำเนินงานป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม     จำนวน ................ จุด  
    1.1 อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต จำนวน .............. จุด  
    1.2 อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ   จำนวน .............. จุด    

 

ลำดับ จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 
อยู่ในความรับผิดชอบ

ของ 
สาเหตุของการเกิด 
จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 

รายละเอียดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือ 
ลดจำนวนจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในปี 2566 

ความก้าวหน้า 
ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ชั่วคราว ถาวร 

1       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

2       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

3       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

4       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

5       สำนักงานเขต 
     สำนักการระบายน้ำ 

     

 

รายงาน ณ วันที่ ........................................ 

ปัญหา/อุปสรรคในภาพรวม............................................................................................................................. .................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....................................... 

ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. ....................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. .......................................................................... ...................................................................................... .... 

หมายเหตุ :  จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม หมายถึง พื้นที่ท่ีมีโอกาสเกดิน้ำท่วมเมื่อฝนตกหนักถึงหนักมาก (ความเข้มข้นฝนมากกว่า 60 มม./ชม. แล้วเกิดน้ำท่วมขัง) หรือบรเิวณทีม่ีปัญหาอุปสรรค 
    เกี่ยวกับระบบระบายน้ำ  เช่น งานก่อสร้าง) 
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แบบตรวจราชการแบบบูรณาการ  
 ประเด็น “การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” 

   รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 
                                   รอบท่ี 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2566) 

สำนักการจราจรและขนส่ง 
 

ผู้ให้ข้อมูล  ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง 
ประเด็นการตรวจติดตาม 

1. สถานการณ์และสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานครในภาพรวม 3 ปีย้อนหลัง (แนบเอกสาร)         
2. การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) 

2.1  มีการจัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หรือไม่ 
             มี  (แนบเอกสารแผน) 

       ไม่มี  สาเหตุเพราะ ................................................................................................................  
2.2  ปี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร 

(ศปถ.กทม.) หรือไม่ 
       มี  จำนวน .......... ครั้ง (แนบรายงานการประชุมหรือสรุปสาระจากการประชุม) 
       ไม่มี  สาเหตุเพราะ .......................................................................................................... ...... 

2.3  มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร หรือไม่ 
             มี  (แนบคำสั่ง ความก้าวหน้าการดำเนินงาน) 

                             ไม่มี  สาเหตุเพราะ .......................................................................................................... ..... 
2.4  มีการติดตามความก้าวหน้าในการเชื่อมข้อมูล 3 ฐาน (กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด) หรือไม่ 
            มี  (แนบรายงานการติดตามความก้าวหน้า) 

                            ไม่มี  สาเหตุเพราะ .......................................................................................................... ..... 
2.5  มีการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต (ศปถ.เขต) หรือไม่ 
             มี จำนวน ........... เขต (แนบรายงานสรุปผลการดำเนินงานแต่ละเขต) 

                             ไม่มี  สาเหตุเพราะ .......................................................................................................... ..... 
3. การดำเนินงานด้านจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

3.1  มีแผนการตรวจสอบจุดเสี่ยงในพ้ืนที่รับผิดชอบ หรือไม่ 
             มี  (แนบเอกสารแผน) 
             ไม่มี  สาเหตุเพราะ .......................................................................................................... ...... 
3.2  ผลการแก้ไขจุดเสี่ยงเพ่ือลดหรือป้องกันอุบัติเหตุ (รายงานตามตารางที่ 1) 
3.3  การดำเนินการด้านอ่ืน ๆ (ถ้ามีให้อธิบายรายละเอียดผลการดำเนินงาน)  

4. การดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการองค์กร 
      มี  (อธิบายรายละเอียดผลการดำเนินงาน) .......................................................................... ............ 
      ไม่มี  สาเหตุเพราะ .............................................................................................................. ............. 

5. การรณรงค์หรือการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
      มี  (อธิบายรายละเอียดผลการดำเนินงาน) ......................................................................................  
      ไม่มี  สาเหตุเพราะ ................................................................................................. .......................... 
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- 2 - 
 

6. การแก้ไขปัญหาทางภายภาพของถนนและเครื่องหมายสัญญาณจราจร 
6.1  การปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร กายภาพจุดตัดต่าง ๆ จำนวน ........... จุด (แนบผลการดำเนินงาน) 
6.2  การติดตั้งเครื่องหมาย สัญญาณ และอุปกรณ์จราจรเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
       จำนวน ............ จุด (แนบผลการดำเนินงาน) 

7. การดำเนินงานด้านการตรวจสอบทางข้าม (ทางม้าลาย) 
7.1  มีแผนการตรวจสอบทางข้าม (ทางม้าลาย) หรือไม่ 
             มี  (แนบเอกสารแผน) 
             ไม่มี  สาเหตุเพราะ .......................................................................................................... ...... 
7.2  ผลการตรวจสอบทางข้าม (ทางม้าลาย) (รายงานตามตารางที่ 2) 

8. มีการพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร หรือไม่ 
       มี  (แนบรายงานสรุปฐานข้อมูล) 
       ไม่มี  สาเหตุเพราะ .......................................................................................................... ...... 

9. มีการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ ภาคองคกรชุมชน 
       มี  (แนบผลการดำเนินงาน) 
       ไม่มี  สาเหตุเพราะ .......................................................................................................... ...... 

10. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยของถนน (ชี้แจงรายละเอียด) 
 ............................................................................................................................................................... . 
 ............................................................................................................................. ................................... 
 ............................................................................................. ................................................................... 
 ............................................................................................................................. ................................... 
 ...................................................................................................................................................... .......... 
 ....................................................................................................................... ......................................... 
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ตารางที่ ๑ 
 

รายงานการตรวจสอบจุดเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนน 
การตรวจราชการแบบบูรณาการในประเด็นสำคัญของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

"การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน" 
   รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 

                                  รอบท่ี 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2566) 
             สำนักการจราจรและขนส่ง 

 

ลำดับ 
  ที่ 

บริเวณจุดเสี่ยง 
วันที่ 

ตรวจพบ 
ลักษณะความเสี่ยง ผลการดำเนินการปัจจุบัน 

สถานะการดำเนินการ 
ปัญหา/อุปสรรค ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
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ตารางที่ 2  
 

รายงานการตรวจสอบทางข้าม (ทางม้าลาย) 
การตรวจราชการแบบบูรณาการในประเด็นสำคัญของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

"การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน" 
   รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 

                                                                    รอบท่ี 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2566) 
             สำนักการจราจรและขนส่ง 

 

ลำดับ 
  ที่ 

สถานที ่
ทางข้าม เคร่ืองหมายทางข้าม 

เส้นชะลอ
ความเร็ว 

ป้ายจราจรทางข้าม 
ไฟส่องสว่าง/ 
กระพริบเตือน 

ไฟกดปุ่ม 
หมายเหตุ 

สี 
เทอร์โมฯ 

สี 
โคลด์ฯ 

ปกต ิ ต้องปรับปรุง   มี  ไม่มี มี   ไม่มี มี   ไม่มี มี    ไม่มี 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 



71 
 

แบบตรวจราชการแบบบูรณาการ  
 ประเด็น “การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” 

   รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 
                                   รอบท่ี 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2566) 

 

สำนักงานเขต ..................................... 
 

ผู้ให้ข้อมูล  ผู้อำนวยการเขต 
ประเด็นการตรวจติดตาม 

1. สถานการณ์และสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่เขต ภาพรวม 3 ปีย้อนหลัง (แนบเอกสาร)    
2. มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขตหรือไม่ 

      มี  (แนบคำสั่ง) 
      ไม่มี  สาเหตุเพราะ .........................................................................................................................  

3. การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต (ศปถ.เขต) 
3.1  มีการจัดทำแผนของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต หรือไม่ 
             มี  (แนบเอกสารแผน) 

       ไม่มี  สาเหตุเพราะ .......................................................................................................... ...... 
3.2  ปี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต (ศปถ.เขต) 

       มี  จำนวน .......... ครั้ง (แนบรายงานการประชุมหรือสรุปสาระจากการประชุม) 
       ไม่มี  สาเหตุเพราะ .......................................................................................................... ...... 

3.3  มีแผนการตรวจสอบจุดเสี่ยงในพ้ืนที่รับผิดชอบหรือไม่ 
             มี  (แนบเอกสารแผน) 

                             ไม่มี  สาเหตุเพราะ .......................................................................................................... ..... 
3.4  ผลการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดหรือป้องกันอุบัติเหตุ (รายงานตามตารางท่ี 1) 
3.5  การดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการองค์กร 
              มี  (อธิบายรายละเอียดผลการดำเนินงาน) .......................................................................... 
              ..................................................................................................... ........................................ 

                             ไม่มี  สาเหตุเพราะ .......................................................................................................... ..... 
3.6  การรณรงค์หรือการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน 
             มี  (อธิบายรายละเอียดผลการดำเนินงาน) ...........................................................................              

                             ไม่มี  สาเหตุเพราะ ................................................................. .............................................. 
4. การแก้ไขปัญหาทางกายภาพของถนนและเครื่องหมายสัญญาณจราจร 

4.1  การปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร กายภาพจุดตัดต่าง ๆ จำนวน .......... จุด (แนบผลการดำเนินงาน) 
4.2  การติดตั้งเครื่องหมาย สัญญาณ และอุปกรณ์จราจร เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

 จำนวน ........... จุด (แนบผลการดำเนินงาน) 
5. การบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน 

                 มี (อธิบายรายละเอียดผลการดำเนินงาน) ........................................................................... ........... 
                 ไม่มี  สาเหตุเพราะ .......................................................................................................... ............... 

6. ปัญหาอปุสรรคในการดำเนินการเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยของถนน (ชี้แจงรายละเอียด) 
............................................................................................................................. ..................................... 
........................................................................................................................................................ .......... 
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ตารางที่ ๑  
 

รายงานการตรวจสอบจุดเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนน 
การตรวจราชการแบบบูรณาการในประเด็นสำคัญชองผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

"การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน" 
   รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 

                                                                    รอบท่ี 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2566) 
             สำนักงานเขต .................................................... 

 

ลำดับ 
  ที่ 

บริเวณจุดเสี่ยง 
วันที่ 

ตรวจพบ 
ลักษณะความเสี่ยง ผลการดำเนินการปัจจุบัน 

สถานะการดำเนินการ 
ปัญหา/อุปสรรค ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 
 


