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คำนำ 
 

การตรวจราชการเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่หน่วยงานนำไปผลักดันจนประสบผลสำเร็จ และช่วยให้การปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่
ประชาชน และโดยที่ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 
2553 ข้อ 8 กำหนดให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบการตรวจราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครและ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครจึงเปรียบเสมือนผู้ประสานระหว่างผู้บริหารของ
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อ
ช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงานของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ด้วยการเร่งรัดติดตามให้การดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญของหน่วยรับตรวจบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย        
ที่ผู้บริหารกำหนดไว้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ เพ่ือให้หน่วยรับตรวจสามารถนำผลการ
ตรวจราชการ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครไปปรับปรุงการดำเนินงาน รวมถึงแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร บรรจุในแผนการตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จำนวน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & 
Clear หรือ BFC 2) ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า และ 3) สร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาการอย่างเท่าเทียมกัน 
 

    บัดนี้ คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 พร้อมจัดทำรายงานการตรวจราชการเรียบร้อยแล้ว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ในการนำไปเป็นข้อมูล
สนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
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รอบท่ี 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2564) 
 

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 
(เดือนเมษายน - กันยายน 2564) เป็นไปตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ที่ 2146/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีประเด็น
การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3 นโยบาย ประกอบด้วย 

นโยบายที่ 1 “สะอาด” (Clean) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 
นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและ

สังคมปลอดภัย 
นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” (Care) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ 
(นโยบายที่ไม่ได้กำหนดเป็นประเด็นการตรวจราขการแบบบูรณาการฯ จะนำไปอยู่ในส่วน

ของการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์และการตรวจราชการเฉพาะพ้ืนที่)  

 บัดนี้ คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยให้ข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ       
แก่หน่วยรับการตรวจ รวมทั้งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แก่ผู้บริหารเพ่ือทราบหรือสั่งการ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 

 
   

 การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการ เพื่อตรวจติดตาม
ผลการดำเนินงานนโยบายที่ 1 “สะอาด” (CLEAN) ไว้จำนวน 1 ประเด็น ได้แก่ 

 จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC 

 สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลักในการ
ดำเนินการ  ตามนโยบายจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC โดยได้รับ
การสนับสนุนจาก สำนักงาน ก.ก. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานเขต ในการดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

 

 ๑. แผนบูรณาการการดำเนนิงานของศูนย์ฯ BFC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
      ๑.1 แผนบูรณการร่วมกันระหว่าง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงาน ก.ก. และ
สำนักงานปกครองและทะเบียน (ในฐานะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานเจ้าภาพร่วม) 
             1) สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงาน ก.ก. 
ร่วมกับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 2 ออกตรวจการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารราชการ    
ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) จำนวน 4 สำนักงานเขต คือ วันที่ 29 มกราคม 2564 สำนักงาน
เขตตลิ่งชัน และสำนักงานเขตพระนคร และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพระโขนง และสำนักงาน
เขตสะพานสูง  

นโยบายที่ 1“สะอาด” (CLEAN) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 
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    2) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการรายงานผล
การดำเนินการให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ของศูนย์ BFC และเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตที่มีการใช้งาน   
เกินกว่า 7 ปีขึ้นไป จำนวน 10 สำนักงานเขต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     3) สำนักงานการประชาสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ BFC และ 
แอปพลิเคชันการจองคิว “BMAQ” เพ่ือขอรับบริการ ณ ศูนย์ BFC ทุกสำนักงานเขต  ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ         
 

 ๒. เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
      กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงานศูนย์บริหาร
ราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  2.1 มีการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เพ่ือ
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อราชการ ณ สำนักงานเขต 50 เขต บริเวณ ชั้น 1  
  2.2 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไว           
ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ของสำนักงานเขต 50 แห่ง ร้อยละ 76.94 
 

 ๓. ระบบการติดตามและประเมินผล   
  3.1 สถิติการลงรับเรื ่อง และผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ   
(เปรียบเทียบกับรอบการตรวจของปีงบประมาณที่ผ่านมาแยกเป็นรายฝ่าย) 
      3.2 สถิติการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ  
      3.3 จำนวนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 

 สำนักงานเขตรายงานผลการดำเนินการไปยังกองพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.ก. โดยระบบ
การรายงานผลการดำเนินการให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านทาง http://civilservice. bangkok.go.th/login.html 

 

1. สถิติจำนวนผู้ใช้บริการทั้ง 50 สำนักงานเขต ปี 2563 และ 2564  

ฝ่าย 
ปี 2563 ปี 2564 

จำนวน (ราย) คิดเป็นร้อยละ จำนวน (ราย) คิดเป็นร้อยละ 
ทะเบียน 1,644,059 70.10 1,523,144 68.14 
ปกครอง 26,735 1.14 25,798 1.15 
การคลัง 33,6463 14.35 36,2710 16.25 
รายได้ 100,731 4.29 104,660 4.68 
โยธา 13,996 0.60 13,649 0.61 

สิ่งแวดล้อมฯ 65,755 2.80 57,893 2.59 
เทศกิจ 30,649 1.31 26,329 1.18 

พัฒนาชุมชนฯ 71,859 3.06 71,262 3.19 
การศึกษา 8,637 0.37 7,639 0.34 

รักษาความสะอาดฯ 46,556 1.98 42,069 1.88 
รวมผู้มาใช้บริการ 2,345,400 ราย 2,235,153 ราย 

ที่มา : ข้อมูลสถิติจำนวนผู้มาใช้บริการจากสำนักงานเขต ณ เดือนกนัยายน  2564 



- 3 - 
 

 
รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | รอบที่ 2/2564 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. สถิติการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ 50 สำนักงานเขต ปี พ.ศ. 2564  

ฝ่าย 
ปี 2564 

จำนวน (ราย) คิดเป็นร้อยละ 
ทะเบียน 123 1.37 
ปกครอง 58 0.65 
การคลัง - - 
รายได ้ 34 0.38 
โยธา 2,689 30.11 

สิ่งแวดล้อมฯ 3,106 34.66 
เทศกิจ 1,294 14.44 

พัฒนาชุมชนฯ 134 1.50 
การศึกษา 2 0.02 

รักษาความสะอาดฯ 1,512 16.87 
รวม 8,952 ราย 
ที่มา : ข้อมูลสถิติการร้องเรียนจากสำนักงานเขต ณ เดือนกันยายน  2564 
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3. สถิติความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ปี พ.ศ. 2564 

ฝ่าย 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 

คิดเป็นร้อยละ 
ทะเบียน 95.04 
ปกครอง 80.09 
การคลัง 87.71 
รายได ้ 77.10 
โยธา 78.29 

สิ่งแวดล้อมฯ 78.00 
เทศกิจ 63.55 

พัฒนาชุมชนฯ 85.64 
การศึกษา 52.41 

รักษาความสะอาดฯ 71.72 
เฉลี่ย 76.95 
ที่มา : ข้อมูลสถิติความพึงพอใจจากสำนักงานเขต ณ เดือนกันยายน  2564 

 

 ๔. ทรัพยากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนงานต่าง ๆ  
  4.1 ด้านกายภาพ 
               สำนักงานเขตสามารถให้บริการได้ครบทั้ง 10 ฝ่าย 
     4.2 ด้านอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และระบบสารสนเทศ 
               สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้ 
                1) ปรับปรุงระบบการรายงานผลการดำเนินการให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ. 
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่ศูนย์ BFC ของสำนักงานเขต 
               2) เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตที่มีการใช้งานเกินกว่า 7 ปี 
ขึ้นไป จำนวน 10 สำนักงานเขต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีแผนจะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ให้อีก 11 
สำนักงานเขต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
               3) อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำระบบโปรแกรมการติดตามงานของศูนย์ BFC 
(ดำเนินการโดยกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์) 
     4.3 ด้านบุคลากร 
               บุคลากรทั้ง 10 ฝ่าย ของสำนักงานเขต สามารถลงมาให้บริการ ณ ศูนย์ BFC ได ้
     4.4 ด้านกฎหมาย ขั้นตอน และกระบวนการ 
               เป็นไปตามคู ่มือประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
     4.5 การประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน/ระยะเวลาดำเนินการ 
               1) ประชาสัมพันธ์ผ่านจอแสดงผลในรูปแบบ LED และเว็บไซต์ในทุกสำนักงานเขต  
               2) สำนักงานการประชาสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ BFC และ
แอปพลิเคชันการจองคิว “BMAQ” เพื่อขอรับบริการ ณ ศูนย์ BFC ทุกสำนักงานเขต ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ          
ที่รับผิดชอบ 
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 ๕. การประเมินผลความสำเร็จในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดำเนินงาน 
      กำหนดการประเมินผลความสำเร ็จในด้านประสิทธิภาพ ตามแผนบูรณาการการ
ดำเนินงานศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ดังนี้ 
     5.1 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับ
ไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) 
     5.2 แบบสรุปสถิติการให้บริการ ของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast 
& Clear : BFC) 
     5.3 สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริหารราชการ  ฉับไว
ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) 
 
 ๖. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน/แนวทางแก้ไข 
      6.1 ด้านกายภาพ 
              1) สถานที่ศูนย์ BFC บางแห่งคับแคบไม่สามารถรองรับประชาชนที่มาใช้บริการได้ 
              2) ลักษณะทางกายภาพของสำนักงานเขตมีความแตกต่างกัน ทำให้เกิดข้อจำกัด
ทางด้านสถานที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการนำงานบริการทั้ง ๑๐ ฝ่าย มารวมไว้ที่จุดจุดเดียว และไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ให้รองรับการบริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด 
(Bangkok Fast & Clear : BFC) 
          แนวทางแก้ไข 
          ควรจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตเพ่ือปรับปรุงสถานที่ให้สามารถรองรับงานบริการได้ทุกฝ่าย 
      6.2 ด้านอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และระบบสารสนเทศ 
                 1) สภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องผลิตบัตรฯ เก่าและเสียบ่อย ทำให้ส่งผล
กระทบต่อการให้บริการ บางสำนักงานเขตต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์จากที่ฝ่ายมาให้บริการที่ศูนย์ BFC ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานที่ฝ่าย 
               2) ระบบการลงรับเรื่อง ระบบงาน และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่นำมาใช้ให้บริการยัง
ไม่เชื่อมโยงกันเป็นระบบเดียวกัน 
         แนวทางแก้ไข 
         1. สำนักงานงาน ก.ก. ควรพิจารณาระบบงานบริการที่สามารถดำเนินการให้บริการที่ศูนย์
บริหารราชการ ฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ได้ และเป็นกระบวนงานที่สามารถแล้วเสร็จ
ภายในวัน สำหรับฝ่ายที่งานบริการไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวัน ให้นำไปบริการที่ฝ่าย  
         2. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลควรจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคิวและอุปกรณ์
ประกอบให้แต่ละฝ่าย และให้แต่ละฝ่ายกำหนดพื้นที่หรือจุดรับบริการส่วนหน้าในการรับบริการประชาชน ทั้งนี้ 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลายลง 
      6.3 ด้านบุคลากร 
               อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากต้องแบ่งเจ้าหน้าที่
ไปปฏิบัติงานศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ทำให้เกิดผลกระทบกับงาน
ประจำและมีอัตราว่างจำนวนมาก 
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           แนวทางแก้ไข 
          สำนักงาน ก.ก. และสำนักงานการเจ้าหน้าที่ควรพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังและพิจารณา
บรรจุแต่งตั้งข้าราชการทดแทนอัตราว่างให้รวดเร็วให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต หรือจัดสรร
อัตรากำลังเพื ่อปฏิบัติงานภายในศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)
โดยเฉพาะหรืออาจใช้รูปแบบการจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานประจำศูนย์ 
      6.4 ด้านกฎหมาย ขั้นตอน และกระบวนการ 
                1) ดำเนินการตามพ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ได้บางส่วน เนื่องจากบางงานบริการเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจอนุญาต อนุมัติ หรือบางงานไม่
สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
                 2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และคู่มือปฏิบัติงาน เนื่องจาก    
มีการแต่งตั้ง โยกย้าย 
              3) บางฝ่ายมีประชาชนมารับบริการน้อยมาก ได้แก่ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายรักษาความ
สะอาดฯ ฝ่ายโยธา ฝ่ายปกครอง ฝ่ายเทศกิจ 
         แนวทางแก้ไข 
        1. สำนักงาน ก.ก. สำนักงานกฎหมายและคดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณา
แก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบ โครงสร้างการบริหารงาน ให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงอำนาจใน
การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวมากข้ึน พร้อม
ปรับปรุงหรือยกเลิกระบบงานบริการที่มีขั้นตอนมากเกินไป หรืองานบริการที่ไม่มีผู้มาใช้บริการ 
        2. ควรมีการทบทวนการให้บริการงานของแต่ละฝ่ายลักษณะงานใดที ่เหมาะสม             
มาให้บริการในศูนย์ BFC เพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย อำนาจหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่มี
อำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ได้ในจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
     6.5 ด้านการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน/ระยะเวลาดำเนินการ 
               ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับ
บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด และพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกให้การพิจารณาอนุญาต
ทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชนให้เข้าใจในสิทธิหน้าที่  
        แนวทางแก้ไข 
        1. สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการของ
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) และให้สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์       
ขอความร่วมมือผู้รับบริการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์บริหารราชการฉับไวใส สะอาด 
(Bangkok Fast & Clear : BFC) อย่างจริงจัง 
        2. สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์   
สร้างความเข้าใจการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไว สะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) อย่าง
ต่อเนื่องและท่ัวถงึ 
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  ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
 

      1. สำนักงานปกครองและทะเบียนควรนำเสนอปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขดังกล่าว
ข้างต้นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานเขตเพื่อทราบและพิจารณา และจัดทำ
แผนบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงาน ก.ก. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและสำนักงานเขตเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการให้บริการของศูนย์ BFC ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
       2. สำนักงาน ก.ก. ควรพิจารณาปรับปรุงระบบการให้บริการของศูนย์ BFC ให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ครอบคลุมทุกด้านและ
ให้บริการได้หลากหลายช่องทาง รูปแบบของ e-Service Application Website online YouTube ตามความ
เหมาะสม 
       3. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลควรเร่งรัดดำเนินการพัฒนาระบบ เครือข่ายและ
เครื่องมือการบริการของศูนย์ BFC ให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการบริการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนี้ 
      - ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายต่าง ๆ  
               - เพ่ิมช่องทางการแสดงความคิดเห็นและการรับฟังปัญหาของประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว 
                - ปรับปรุงระบบ BMAQ ให้รองรับกับจำนวนผู้รับบริการ โดยอาจจะรับคิวเพ่ิมข้ึน หรือ
ลดลงตามสถานการณ์ต่าง ๆ ระบบจองคิวล่วงหน้า 7-10 วัน มีระบบแจ้งเตือนเป็นข้อความหรืออื่น ๆ ก่อน
เดินทางมารับบริการ มีกล่องข้อความรับปัญหา ข้อเสนอแนะใน Application เป็นต้น      
       4. สำนักงาน ก.ก. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานปกครองและทะเบียน และ
สำนักงานเขต (เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง) ควรนำปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะของสำนักงานเขตมา
พิจารณาทบทวนการบริการของศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใส สะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เพ่ือ
สามารถให้บริการประชาชนได้ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ และใช้งบประมาณให้เหมาะสมและเกิดความ
คุ้มค่า ซึ่งอาจกำหนดให้สำนักงานเขตเป็นศูนย์ BFC โดยพิจารณาบางฝ่ายที่มีขั้นตอนการทำงานที่ไม่สามารถ
ให้บริการได้ภายในวันเดียว หรือมีผู้มารับบริการน้อย ไม่ต้องมาให้บริการที่ ชั้น 1 แต่ใช้สถานที่ให้บริการ
ประชาชนที่ห้องของฝ่ายนั้น ๆ โดยจัดสถานที่ ระบบงาน และบุคลากร ให้บริการตามมาตรฐาน BFC ซึ่งจะทำให้
สำนักงานเขตเป็นศูนย์ BFC ทั้งหน่วยงาน และจะประหยัดงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ลดปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรและเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
  5. สำนักงานปกครองและทะเบียนควรจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานของศูนย์ BFC โดย
ประสานสำนักงานเขตและสำนักงาน ก.ก. 
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  การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2564 ผู ้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการ เพื ่อตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงาน นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) ไว้จำนวน 1 ประเด็น ได้แก่ 

 ปรับจริง จับจริง รถจอดและว่ิงบนทางเท้า 

 สำนักเทศกิจเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. แผนบูรณาการการดำเนินงาน “ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

           แผนบูรณาการระหว่าง สำนักเทศกิจ สำนักงานกฎหมายและคดี และสำนักงานเขต  
          (๑) แผนการปรับปรุงระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
          (๒) แผนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน 

1.1 สำนักเทศกิจมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๔๐๔/3629 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔  เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร ขอแก้ไขระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในประเด็นสำคัญแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของ
สำนักงานกฎหมายและคดี 

1.2 สำนักเทศกิจและสำนักงานกฎหมายและคดีได้ร่วมกันประชุมหารือเพื่อพิจารณา
แนวทางปฏิบัติการแบ่งเงินค่าปรับตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2560 กรณีพนักงานสอบสวนเป็นผู้เปรียบเทียบปรับ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 

       1.3 จัดทำแนวทางการดำเนินการกรณีประชาชนแจ้งความตามมาตรา 51 แห่ง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครลงนามในหนังสือสั ่งการ ให้สำนักงานเขตถือปฏิบัต ิ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร                 
ที่ กท 1404/72 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

       1.4 สำนักงานประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกโครงการปรับจริง จับ
จริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า และได้ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันระบบแจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับ
ของประชาชน 4.0 โดยผู้แจ้งจะได้รับรางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ เมื่อแจ้งผ่านแอปพลิเคชันแจ้งเบาะแส
เพ่ือรับส่วนแบ่งค่าปรับของประชาชน 4.0 

1.5 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ดำเนินการปรับปรุง Application ระบบรับแจ้ง
เบาะแสของประชาชนเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับ 4.0 แล้ว เพื่อให้ประชาชนที่แจ้งเบาะแสสามารถเข้าถึงข้อมูล
และรับทราบขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน ผลการจับกุมและปัญหาอุปสรรค 

 
 2. เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
     2.1 สำนักเทศกิจและทุกสำนักงานเขตจัดทำแผนบูรณาการการดำเนินงาน “ปรับจริง จับ

จริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า” และดำเนินการตามแผน โดยการตั้งจุดจับปรับ และกวดขันรถจอดและวิ่งบน
ทางเท้าบนถนนสายต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่กำหนด 

นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย 
การบริหารราชการใสสะอาด 
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     2.2 สถิติข้อมูลการกระทำความผิด การจอดรถและวิ่งบนทางเท้าลดลง  
     2.3 ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการออกตรวจจับปรับผู้นำรถมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้า 

ประชาชนใช้ทางเท้าได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรบนทางเท้า 
 

 ๓. ระบบการติดตามและประเมินผล  
      ๓.๑ สถิติและข้อมูลการแจ้งการกระทำผิดที่ประชาชนพบเห็นผ่านแอปพลิเคชัน และการ

ให้รางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับแก่ผู้แจ้ง ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2564 มีจำนวนผู้กระทำผิด
ที่ประชาชนพบเห็นจำนวน 6,783 ราย 

               1) เปรียบเทียบปรับ จำนวน 70 คดี ได้ค่าปรับจำนวน 40,050 บาท 
                   - มารับส่วนแบ่งค่าปรับแล้ว จำนวน 40 คดี 
                   - อยู่ระหว่างมารับส่วนแบ่งค่าปรับ จำนวน 30 คดี 
               2) คดีคงค้าง 6,713 คดี 
     ๓.2 สถิติจำนวนรายของข้อมูลการกระทำผิดที่เจ้าหน้าที่เทศกิจพบเห็นเอง  
             สรุปผลการดำเนินงานกวดขันตรวจตราอย่างเป็นระบบในถนนสายสำคัญของแต่ละ

สำนักงานเขต ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนกันยายน ๒๕๖4 พบผู้กระทำผิดและจับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 
1,058 ราย แบ่งเป็นประเภท ดังนี้          

               - ประชาชนทั่วไป              จำนวน     967    ราย                
               - วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง   จำนวน       78   ราย 
              - เดลิเวอรี่                    จำนวน       13    ราย 
               - ได้ค่าปรบั                  จำนวน  1,340,900  บาท 
 
 
 

 

            ข้อมูลการแจ้งการกระทำผิด           
       ที่ประชาชนพบเห็นผ่านแอปพลิเคชัน  
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๔. ผลการดำเนินงาน 
สรุปผลการจับกุมผู้ฝ่าฝืนและจับปรับ กรณีแจ้งผ่านแอปพลิเคชันแจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วน

แบ่งค่าปรับของประชาชน 4.0 และกรณีการกวดขันตรวจตราในถนนสายสำคัญ ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 
2564 ดังนี้ 

     4.1 ผู้ฝ่าฝืน จำนวน 7,841 ราย 
     4.2 จำนวนราย และจำนวนเงิน ที่มีการ จับ - ปรับ  
           - จับ - ปรับ จำนวน 1,128 ราย 
           - เงินค่าปรับ จำนวน 1,380,950 บาท 
      4.3 อยู่ระหว่างดำเนินการ 6,713 ราย 
 
 ๕. การประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม  
     5.1 สถิติการจับปรับ โดยดูจากสถิติข้อมูลจำนวนของผู้กระทำผิดรายเดิมที่ถูกว่ากล่าว

ตักเตือนหรือถูกจับปรับมาแล้วมากกว่า ๑ ครั้ง เปรียบเทียบกับข้อมูลของผู้กระทำผิดรายใหม่ 
(ผลการดำเนินการ : สำนักเทศกิจแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลผู้กระทำความผิดซ้ำ) 

     5.2  สถิติและข้อมูลจำนวนรายที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี จำนวน 6,713 คดี แยกเป็น 
         1) อยู่ระหว่างเชิญตัวมาเพ่ือเปรียบเทียบปรับ 

      หรือส่งฟ้อง 2,027 คดี 
          2) ส่งฟ้องร้องดำเนินคดี  
      (คดียังไม่ถึงที่สุด 790 คดี) 
         3) อยู่ระหว่างดำเนินการ 3,896 คดี     
 
 ๖. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน/แนวทางแก้ไข 
 6.1. ประชาชนแจ้งข้อมูลการกระทำความผิดไม่ชัดเจน เช่น ไม่ระบุสถานที่พบการกระทำ

ความผิดป้ายทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไม่ชัดเจน 
     6.2 ประชาชนแจ้งข้อมูลการกระทำความผิดที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ   

เช่น การแจ้งการขายสินค้าออนไลน์ หรือการกระทำความผิดอยู่นอกพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
    6.3 ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังไม่สมบูรณ์พบข้อผิดพลาดในการประมวลผล เช่น   

จำนวนสถิติของผู้กระทำความผิดซ้ำ  
 6.4 ภารกิจพิเศษตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาด    

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ระบาดอย่างรุนแรงในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้มอบหมายภารกิจพิเศษ ดังนี้ 

           1) การต ั ้ งด ่านจ ุดค ัดกรองการเด ินทางของประชาชนสำหร ับผ ู ้ เข ้ า -ออก 
กรุงเทพมหานคร ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (DMHTT : แนวทางปฏิบัติที่
กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ในการชะลอการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  

 
 

1,128

6,713

จับ-ปรับ อยู่ระหว่างด าเนินคดี

2,027

790
3,895

เปรียบเทียบ
ปรับหรือส่งฟ้อง
ส่งฟ้องร้อง
ด าเนินคดี
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
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          2) การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยประจำ Local Quarantine (LQ) : สถาน
กักกันโรคท้องที่ สำหรับกักกันผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัด และ Alternative State Quarantine (ASQ) : สถาน
กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือกสำหรับกักกันผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ โดยผู้กักกันออกค่าใช้จ่ายเอง ตลอด 24 
ชั่วโมง 

          3) การจัดรถสายตรวจเทศกิจรับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อไปยังสถานที่รักษาผู้ป่วย 
     6.5 การขาดแคลนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ซึ่งแต่ละสำนักงานเขตได้แจ้งว่าขาดแคลน

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นจำนวนมาก อีกท้ังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
อย่างรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เทศกิจติดเชื้อฯ และถูกกักตัวเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก
เป็นผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า 

     6.6 เจ้าหน้าที่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เช่น หมวกนิรภัยพร้อมกล้อง
สำหรับบันทึกภาพและเสียง เพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติหน้าที่ หรือรถยนต์สำหรับการนำรถของกลาง         
ทีฝ่่าฝืนกฎหมายเข้ามาเก็บรักษาไว้ยังสถานที่เก็บของกลาง 

      แนวทางแก้ไข 
 สำนักเทศกิจในฐานหน่วยงานหลัก ควรดำเนินการดังนี้ 
      1. ประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลร่วมติดตามประเมินผลปรับปรุงระบบแอปพลิเคชัน

แจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับของประชาชน 4.0 ภายหลังจากการปรับปรุงให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลการดำเนินงาน ขั้นตอน และได้รับส่วนแบ่งค่าปรับเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     2. ประสานสำนักงานเขตเร่งดำเนินการตามแนวทางดำเนินการกรณีประชาชนแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยสำนักเทศกิจติดตามผลอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่พนักงานสอบสวน
มิได้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ภายในอายุความ 1 ปี 

     3. ประสานสำนักงานกฎหมายและคดีเร่งรัดการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการร้องเรียนกรณี 
ที่ประชาชนแจ้งการกระทำผิดที่พบเห็นผ่านแอปพลิเคชัน แต่ไม่ได้รับเงินรางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ เพ่ือ
ลดปัญหาการร้องเรียน และเพ่ิมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน 

     4. ประสานสำนักงานประชาสัมพันธ์ให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการปรับจริง จับจริง    
รถจอดและวิ่งบนทางเท้า และแอปพลิเคชันระบบแจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับของประชาชน 4.0 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง เดลิเวอรี่ สถานประกอบการ 
และประชาชนทั่วไป ได้ทราบอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง โดยเน้นการป้องกันการกระทำความผิด     
 
  ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

 

   สำนักเทศกิจควรหาเบาะแสผู ้กระทำความผิดจากข้อมูลกล้องวงจรปิดไร ้สาย CCTV ของ
กรุงเทพมหานคร โดยประสานกับสำนักการจราจรและขนส่ง ให้เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า 
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การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ผู ้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการ เพื ่อตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานนโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” (Care) ไว้ทั้งหมด 1 ประเด็น ได้แก ่

สร้างช่ือเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกัน 

 ในการตรวจราชการประเด็น “สร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐานวิชาการอย่างเท่า
เทียมกัน” สำนักการศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขต มีการ
ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

สำนักการศึกษา 
     สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก

สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขต (โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. การจัดทำแผนการสอนให้เป็นมาตรฐานกลางในระดับอนุบาลศึกษาปีที ่ 1 ถึง ระดั บ

ประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 
1.1 การจัดทำแผนการสอนที่เป็นมาตรฐานกลางในระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมระดมสมองข้าราชการครู ที่เป็น Best Practice มาจัดทำ  
            สำนักการศึกษามีคำสั่งที่ 70/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะทำงาน

เขียนแผนการสอนกลางของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็น
ประธาน ผู้บริหารสำนักการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
และนักวิชาการศึกษา เป็นคณะทำงาน โดยมีหน้าที่จัดทำแผนการสอนกลางของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ให้มีมาตรฐานและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งคณะทำงานเขียนแผนฯ ได้จัดทำแผนการสอนกลางฯ 
แล้วเสร็จ โดยแยกออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับชั้นปฐมวัย และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3                

เพ่ือให้การจัดทำแผนการสอนกลางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักการศึกษาจึงมีคำสั่ง
ที่ 87/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2464 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการสอนกลางของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแผนการสอนกลาง ที่จัดทำสำเร็จแล้ว และ
จัดทำแผนการสอนกลาง เพิ่มเติมให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยคณะทำงานอยู่ระหว่างดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับ
มอบหมาย และจะจัดทำให้แล้วเสร็จ เพื่อนำไปใช้เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ โควิด 19 คลี่คลาย 

1.2 การนำแผนการสอนที่เป็นมาตรฐานกลางในระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติจริง  

  เดิมสำนักการศึกษาวางแผนจะทดลองใช้แผนการสอนกลาง ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 เป็นต้นไป แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
โควิด 19 ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ จำเป็นต้องปรับ
รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ทำให้ต้องเลื่อนการ
ทดลองใช้แผนการสอนกลางออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ฯ จะคลี่คลาย 

 
 

   นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” (CARE) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ 
และสังคมปลอดภัย 
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะของผู้รับการตรวจ 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโค โรนา 2019 หรือ โควิด 19 ส่งผลให้

โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ จำเป็นต้องปรับรูปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับสถานการณ์ฯ 

 

2. การจัดทำข้อสอบกลางของกรุงเทพมหานครในทุกระดับช้ันที่เปิดสอน 
2.1 การจัดทำคลังข้อสอบกลางของกรุงเทพมหานคร โดยการจัดกิจกรรมระดมสมอง

ข้าราชการครูที่เปน็ Best Practice มาจัดทำ 
สำนักการศึกษา ได้จัดทำโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 

โดยจะดำเนินการจัดสร้างข้อสอบมาตรฐานกลางในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซี่งการจัดทำคลังข้อสอบของ
สำนักการศึกษา ดำเนินการโดยการจัดโครงการอบรมการวัดและประเมินผล เพื่อระดมสมองครูเก่ง มาสร้าง
และพัฒนาข้อสอบ ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น 
ป.1 - ป.6  และบรรจุลงในคลังข้อสอบที่เว็บไซต์ http://exam.bangkokeducation.in.th และจะสามารถ
เริ่มดำเนินการนำร่องทดสอบนักเรียน กทม. ด้วยข้อสอบมาตรฐาน ฉบับทดลอง (Try out) ได้ในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 และสามารถนำไปใช้ได้จริงในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

2.2  การนำร่องทดสอบนักเรียนกรุงเทพมหานครด้วยข้อสอบกลางของกรุงเทพมหานคร 
    ไมไ่ด้ดำเนินการเนื่องจากโครงการฯ ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 

หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2559 – 2562 กทม.ใช้บริการข้อสอบมาตรฐานกลาง ของสำนักทดสอบทาง
การศึกษา ศธ. (สพฐ.) ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างข้อสอบตามมาตรฐานการวัดและประเมินผล โดยการระดมครูเก่ง
จากทุกสังกัด (รวมทั้ง กทม.) เพื่อสร้างและพัฒนาข้อสอบวัดการคิดขั้นสูงของนักเรียน มีการนำข้อสอบไป
ทดลองสอบจริง (Try out) และมีการบรรณาธิการกิจแบบทดสอบ และจัดพิมพ์เพื่อให้บริการแก่ทุกสังกัด โดย 
กทม.ได้รับจัดสรรแบบทดสอบที่ สพฐ. จัดพิมพ์ให้ จำนวน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น ป.5 และ ม.2 ซึ่ง กทม.ใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และโรงเรียน
สามารถใช้เป็นข้อสอบปลายปีของโรงเรียนได้ด้วย 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะของผู้รับการตรวจ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ไม่สามารถ

จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 
 

3. การกำหนดสมรรถนะของนักเรียนกรุงเทพมหานครใน 4 ด้าน คือ คิดตรง คิดถูก คิดดี     
มีอาชีพและการกำหนดสมรรถนะของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อให้ส่งเสริมการสร้างสมรรถนะของ
นักเรียนดังกล่าว 

3.1 การจัดทำแผนเพื่อกำหนดและปลูกฝังสมรรถนะให้นักเรียนกรุงเทพมหานครใน 4 
ด้าน คือ คิดตรง คิดถูก คิดดี มีอาชีพฯ  

    สำนักการศึกษาปลูกฝังสมรรถนะผู้เรียนด้านคิดตรง คิดถูก คิดดี มีอาชีพ ดังนี้ 
    1) การปลูกฝังสมรรถนะผู้เรียนด้านคิดตรง คิดถูก คิดดี ประกอบด้วย  
         1.1) หลักส ูตรโตไปไม่โกง ได ้แก่ ค ุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ 

ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การกระทำอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคมการเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง การมีจิตสาธารณะ          

http://exam.bangkokeducation.in.th/
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         1.2) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้แก่ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ประกอบด้วย รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 

  1.3) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้แก่ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
ศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 - ปัจจุบัน นักเรียนได้รับการปลูกฝังสมรรถนะ
ครบทุกคน 

2) การปลูกฝังสมรรถนะผู้เรียนให้มีอาชีพ ประกอบด้วย 
        2.1) พัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4 - ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ตรงตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ โดยมีการเรียนการสอน 80 ชั่วโมง/ปี ซึ่งสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน      
แต่ละระดับชั้น 

2.2) โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรมฝึกทักษะด้านอาชีพเพิ่มเติมให้ผู้เรียนได้เรีย นรู้
และฝึกทักษะอาชีพตามความถนัดและความสนใจ เช่น โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพกิจกรรม
ทำอาหาร/ขนม งานช่าง งานประดิษฐ์ งานเกษตร ตัดผม เป็นต้น 

 
4. การกำหนดให้นักเรียนกรุงเทพมหานครชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อจบการศึกษาแล้ว

ต้องสามารถสื่อสารโต้ตอบในภาษาจีน และภาษาอังกฤษได้ 
    4.1 การจัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน

รวมทั้งการวางแผนใช้สื ่อในการสอน เพื่อให้นักเรียนกรุงเทพมหานครเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แล้ว
สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีน และภาษา อังกฤษได้จริง 

 สำนักการศึกษาได้มีการดำเนินการ ดังนี้                 
  1) จัดทำแผนปฏิบัติงานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและ

ภาษาจีน ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี  พ.ศ. 2564 ของหน่วยศึกษานิเทศก์                                         
  2) วางแผนการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพด้านการสอนภาษาต่างประเทศใน 

โรงเร ียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  มีการนิเทศติดตามการจัดการเร ียนการสอนภาษาต่างประเทศของ
บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนแบบออนไลน์โดยศึกษานิเทศก์ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะของผู้รับการตรวจ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ไม่สามารถ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐานของนักเรียนทำให้ไม่สามารถ
ส่งเสริมพัฒนาฯ นักเรียนได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนสถานการณ์ปกติ 

 
๕. การกำหนดสมรรถนะพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนกรุงเทพมหานครสามารถนำไปประกอบอาชีพ

ได้จริงหลังจบการศึกษา 
สำนักการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะพ้ืนฐานเพ่ือให้

นักเรียนกรุงเทพมหานครสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเมื่อจบการศึกษา ดังนี้ 
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5.1 พัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ โดยมีการเรียนการสอน 80 ชั่วโมง/ปี 
ซึ่งสอดคล้องกับวัยของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น เช่น สำนักการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการ
พัฒนาสมรรถนะพ้ืนฐานเพ่ือให้นักเรียนกรุงเทพมหานครสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเมื่อจบการศึกษา 
ดังนี้ 

1) พัฒนาความรู ้และทักษะด้านอาชีพ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ โดยมีการเรียนการสอน     
80 ชั่วโมง/ปี ซึ่งสอดคล้องกับวัยของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น เช่น          

       - ชั้น ป.6 นักเรียนสำรวจตนเอง เพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับ
ความสนใจ ความสามารถ และทักษะของตนเอง 

    - ชั้น ม.2 นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ และ
ชั้น ม.5 นักเรียนมีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัด                              

2) โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรมฝึกทักษะด้านอาชีพเพ่ิมเติมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
ฝึกทักษะอาชีพตามความถนัดและความสนใจ เช่น โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพกิจกรรม
ทำอาหาร/ขนม งานช่าง งานประดิษฐ์ งานเกษตร ตัดผม เป็นต้น                                                                    

3) การฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 14 
โรงเรียน ร่วมกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการตามนโยบาย“เด็กมัธยมฯ โรงเรียน  กทม.   
มีทางเลือกสู่สายอาชีพ” (NOW) มีผลการดำเนินการ ดังนี้  

   - ปีการศึกษา 2561 เปิดสอน  11 หลักสูตร      มีนักเรียน จำนวน 1,036  คน 
   - ปีการศึกษา 2562 เปิดสอน 11 หลักสูตร       มีนักเรียน จำนวน 1,116  คน 
   - ปีการศึกษา 2563 เปิดสอน 10 หลักสูตร       มีนักเรียน จำนวน 784   คน     

 
 6. การจัดทำระบบสารสนเทศด้านการศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลโรงเรียน และข้อมูล

นักเรียนรายบุคคล ในด้านประวัติครอบครัว สุขภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
 6.1 การจัดจ้างที่ปรึกษามาจัดทำระบบสารสนเทศด้านการศึกษาสำเร็จ  
 6.2 การทดสอบนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศด้านการศึกษามาใช้งานเพื่อการวิเคราะห์

ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มีข้อมูลโรงเรียน และนักเรียนที่ถูกต้องครบถ้วนตาม
ความต้องกาใช้งานและเป็นปัจจุบัน) 

ผลการดำเนินการ 
 ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
 - ข้อมูลสถานศึกษา  
 - ข้อมูลนักเรียน  
 - ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
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 สำนักงานเขต 50 เขต 
การยกระดับผลสัมฤทธิ ์และคุณภาพการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 1) การดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และ 2) การเข้าร ับการทดสอบระดับชาติ O-NET ในวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (สูงว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ) 

ผลการดำเนินการ 
สำนักงานเขต 50 เขตให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามนโยบาย
ของกรุงเทพมหานครน (สำนักการศึกษา) โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนฯ จำนวน 5 โครงการ คือ
1) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (จ้างบุคคลภายนอกสอนภาษาอังกฤษ)  2) โครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือข่ายโรงเรียน 3) โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 4) โครงการเพิ่มศักยภาพเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และ 5) โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์
ผลงานเพ่ือการเรียนรู้ 

1.  โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (จ้างบุคคลภายนอกสอนภาษาอังกฤษ) 
เป็นโครงการที่ดำเนินการขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศจาก

ครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาโดยตรง เพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้เป็นเครื่องมือในการใช้
ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเห็น
คุณค่าและเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองต่อไปในอนาคต  

- เขตบางเขนมีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
เช่น จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านต่าง ๆ ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการ
สื่อสารได้จริง การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน และการจัดกิจกรรมภาษาจีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ
ด้านต่าง ๆ  
 

หมายเหตุ :  การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นพ้ืนฐานสำคัญที่
จะช่วยสร้างพื้นฐานความรู้และทักษะที่ดีให้กับนักเรียน เพื่อจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้ง
เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่ทุกอาชีพต้องมีทักษะนี้ ควรได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื ่อง และควรส่งเสริมด้วยกิจกรรมที่
หลากหลายให้สามารถใช้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

2.  โครงการพัฒนาคุณภาพคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน 
เป็นการประกวดแข่งขันความสามารถของครูและนักเรียนจัดแสดงผลงานทางวิชาการ 

และคัดเลือกครูดีเด่นในเครือข่ายโรงเรียน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงขออนุมัติยกเลิกการดำเนินงาน 

3.  โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 
เป็นการจัดอบรมให้กับข้าราชการครูเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้ดำเนินการจัดเตรียมแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการแล้ว 
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ จึงขออนุมัติยกเลิกการดำเนินงาน 
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4.  โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนดำเนินการสอนเสริมนอกเวลาเรียนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น

มัธยมศึกษา ปีที่ 3 เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาหลักที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ทั้ง 4 วิชา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ โดยมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์ข้อสอบย้อนหลังและจัดข้อมูลการเรียนการสอน มีการทดสอบการเรียนและทดสอบ
นักเรียนเป็นระยะ แต่ยกเลิกการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่     
กท 0805/594 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงทเทพมหานคร 

เขตสัมพันธวงศ์มีการจัดให้ครูผู้ที่รับผิดชอบ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชา
ภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ ของแต่ละโรงเรียนและกลุ ่มเครือข่ายวิชาการจัดตั ้งกลุ ่มไลน์ เพจเฟซบุ๊ ก          
เพื่อพูดคุยและหารือแลกเปลี่ยนวิธีการสอนระหว่างกัน รวมถึงการพาไปเยี่ยมชมนิทรรศการ การนำเสนอ
ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมสื่อการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้ครูในการคิดสร้างสรรค์สื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้
การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน โรงเรียนจึงปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยมีการนำสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล   
ในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
อธิบายเรื่องที่เข้าใจยากและแนวทางการทำข้อสอบ O-NET โดยเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นโทรศัพท์มือถือ
และคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้เข้าไปเรียนเพิ่มเติมควบคู่กับการเรียนการสอนปกติ เน้นเทคนิคการจำในเรื่อง     
ที่เข้าใจยากในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ซึ่งนักเรียนให้ความสำคัญและเข้าไปศึกษาด้วยตนเอง โดยมีครูควบคุม
ความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน 

5.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ 
เป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานและไปประยุกต์ใช้ตาม

บริบทหรือความต้องการของโรงเรียน เช่น การเรียนรู้สำหรับนักเรียนอื่น ๆ ทั่วไป ภายในหรือภาย นอก
ห้องเรียนก็ได้ การแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน หน้าเสาธง บอร์ดนิทรรศการ สัปดาห์วิชาการ ฯลฯ และสรุปผล
การดำเนินงานด้วยระบบ SAR Online 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้
โรงเรียนต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ 5 on ได้แก่ 

1. On line การจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ผ่าน internet แบบ 
Realtime 

2. On Air ทางโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม DLTV 
3. On Hand โดยจัดส่งหนังสือ แบบฝึกหัด แบบเรียน หรือใบงานที่โรงเรียนจัดทำขึ้นไป

ยังนักเรียนผ่านผู้ปกครอง 
4. On school line โดยใช้ช่องทาง Group Line ของแต่ละห้องเรียนเป็นช่องทาง

ติดต่อสื่อสารระหว่างครูประจำชั้นละนักเรียน รวมถึงเป็นช่องทางการมอบหมายงาน หรือส่งการบ้าน  
5. On Site การจัดการเรียนเป็นกลุ่มเล็กและเรียนในสถานที่ที่ปลอดภัย 
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ทั้งนี ้ โรงเรียนสามารถพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของผู ้เรียน สภาพแวดล้อม/
ทรัพยากรที่เอ้ืออำนวยและสอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น เรียนแบบออนไลน์ ผ่าน application ต่าง ๆ  ได้แก่ 
Google classroom, Zoom ,Facebook, Line ตามความพร้อมถนัดของผู้สอนและความสนใจของผู้เรียน 
และส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอนดิจิทัลให้กับนักเรียน เช่น จัดทำสื่อนวัตกรรม จัดทำเป็น QR code ใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ให้กับผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีข้อจำกัดทางด้าน
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนไม่สามารถ
เข้าถึงการเรียนการสอนได้ โรงเรียนจะปรับรูปแบบการสอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีข้อจำกัด โดยการสอนแบบ 
on hand ตามตารางและโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา เน้นตัวชี ้ว ัดที ่ต้องรู ้ มีการติดตามป ระเมินผล
รายบุคคลผ่านการสังเกต การส่งแบบฝึกหัด ใบงาน ทำชิ้นงาน สะท้อนผ่านไลน์ส่วนตัว ทำการปรับปรุงนักเรียน
ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยการสอนเสริมผ่านระบบออนไลน์เป็นรายบุคคล มีการสอนเสริมให้กับนักเรียน     
ที่เรียนอ่อนหรือเรียนไม่ทัน 

เสียงสะท้อนจากโรงเรียน 
- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้การ

จัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ควรมีการจัดแผนรองรับการจัดการเรียนสอนสอนในรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

- ควรมีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ปกครองในเรื่องของค่าใช้จ่าย (ค่าอินเตอร์เน็ต) ที่ต้องใช้เพ่ือ
การเรียนการสอนของนักเรียน 

- ควรมีการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนรู้ทางไกล (สมาร์ทโฟน) ให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างทียม 
 

      โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning โดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามกระบวนการ Active Learning ได้แก่ การพูดคุยแสดงความคิดเห็น การลงมือปฏิบัติ โดยมีครูเป็นผู้
ชี้แนะและให้คำแนะนำ เช่น การสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้คำถามนำให้เกิดการกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการตอบ
คำถามและเชื่อมโยงไปสู่การทดลองปฏิบัติ ซึ ่งนักเรียนจะเกิดความรู้และประสบการณ์ตรง  โดยครูเป็นผู้ให้
คำแนะนำและให้คำปรึกษา 

     สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดสอบสำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 6 วันที ่ 13 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบวันที ่ 21 เมษายน 2564 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบวันที่ 22 เมษายน 2564 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27 และวันที่ 29 มีนาคม 2564 

 

ที่มา :  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 
และการดำเนินการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะของผู้รับการตรวจ 
1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19  

กรุงเทพมหานครมีการประกาศปิดสถานศึกษาทุกแห่ง ทำให้โรงเรียนในสังกัดไม่สามารถดำเนินการตาม
โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ครบตามแผนที่วางไว้ และ
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง ทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร การ
สอนออนไลน์ ไม่สามารถเข้าถึงนักเรียนได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงนักเรียนบางคนไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้
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ตามที่สถานศึกษากำหนดทำให้นักเรียนขาดพัฒนาการและทักษะในการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการ
ทดสอบ 

2. สำนักการศึกษามีหนังสือที่ กท 0805/894 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทาง
ดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 
2563 โดยสำนักการศึกษาแจ้งแนวทางว่าในปีการศึกษา 2563 กระทรวง ศึกษาธิการและสทศ.ได้กำหนดให้
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นสิทธิส่วนตัว โดยเฉพาะนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจและไม่มีการนำ
ผลการทดสอบมาใช้วัดระดับความสามารถต่าง ๆ รวมถึงแจ้งยกเลิกการสอนเสริมแบบเข้มตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป                        

3. ปัญหาการขาดแคลนครูผู ้สอน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นครูที่สอนไม่ตรงตามสาระวิชา          
ที่ศึกษามาแต่ต้องทำการสอนในรายวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย    
ทำให้ส่งผลต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และมีผลไปถึงผลการทดสอบวัดระดับคุณภาพการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน O – NET 
 
  ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
 

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19  
กรุงเทพมหานครมีการประกาศปิดสถานศึกษาทุกแห่ง ทำให้โรงเรียนในสังกัดไม่สามารถดำเนินการตามโครงการ
เพ่ิมศักยภาพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ครบตามแผนที่วางไว้ และส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง ทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร การสอนออนไลน์  
ไม่สามารถเข้าถึงนักเรียนได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง นักเรียนบางคนไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ตามที่
สถานศึกษากำหนดทำให้นักเรียนขาดพัฒนาการและทักษะในการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบ 

   1.1 ควรมีการเฝ้าติดตามกลุ่มนักเรียนที่พ้ืนฐานอ่อน เพ่ือจัดการเรียนการสอนเสริมรวมทั้ง
พัฒนาทักษะพ้ืนฐานเพื่อการก้าวสู่วิชาชีพที่เหมาะสมตามความถนัด   

      1.2 ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การติวผ่านระบบออนไลน์ หรือถ่ายทำเป็น
คลิปวีดิโอ ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากที่บ้าน ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการระบาด
ของ Covid-19 

2. สถานศึกษาควรมีการเก็บข้อมูลศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่องว่า สามารถเรียนต่อในระดับสูง 
สามารถประกอบอาชีพได้จริงมากน้อยเพียงใด รวมทั้งผลสะท้อนกลับจากศิษย์เก่าเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ใน
การวางแผนการสอนที่ตรงจุดต่อไป และผู้บริหารสถานศึกษาควรนำสถิติผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาปี
การศึกษาที่ผ่านมาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการ
สอน และจัดให้มีการสอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีผลการประเมินที่ต้องปรับปรุง โดยอาจสอนเสริมในช่วงเช้า
ก่อนการเรียนการสอน 

3. การวัดผลการสอนด้วยคะแนน O-NET มีข้อดีที่เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับประเทศที่
พอจะวัดระดับได้ดี แต่อาจไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าเมื่อเด็กจบแล้วจะประสบความสำเร็จหรือไม่  

    3.1 ควรประกาศผลการสอบ O - NET ว่าควรปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างไร ให้
นักเรียนผ่านเกณฑ์ได้ทุกคน 

    3.2 ควรมีการทดสอบ Pre O-Net ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียน 



- 20 - 
 

 
รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | รอบที่ 2/2564 

     4. กรณีการขาดแคลนครูผู้สอนแต่ละสาขาวิชา  
      4.1 สำนักการศึกษาดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้การเรียนการสอนในระบบ          
E – learning ในการสอนภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระท่ีขาดแคลนครู  
     4.2 สถานศึกษาควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คลิปวิดีโอ     
วีดิทัศน์ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน โดยให้ครูที่ผ่านการอบรมเป็นผู้กำกับดูแล 

     4.3 สถานศึกษาควรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูที่มีการสอนที่ไม่ตรงตาม
สาขาวิชา เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนให้ดียิ่งข้ึน 


