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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 

 

 คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร บรรจุในแผนการตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จำนวน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & 
Clear หรือ BFC 2) ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า และ 3) สร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาการอย่างเท่าเทียมกัน 
 

    บัดนี้ คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) พร้อมจัดทำรายงานการตรวจราชการเรียบร้อยแล้ว โดยหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้สนใจทั่วไป ในการนำไปเป็นข้อมูลสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
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นโยบายที่ 1“สะอาด” (CLEAN) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 
ประเด็น “จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC”   1

นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย 

ประเด็น “ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า”       7 
นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” (CARE) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ 

ประเด็น “สร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกัน”            11 
   

  

 



รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
 

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 
(เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) เป็นไปตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 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 โดยได้รับทราบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานนำไปพัฒนา/ปรังปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 

 
   

 การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการ เพื่อตรวจติดตาม
ผลการดำเนินงานนโยบายที่ 1 “สะอาด” (CLEAN) ไว้จำนวน 1 ประเด็น คือ 

 จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC 

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

 

     ๑. แผนบูรณาการการดำเนนิงานของศูนย์ฯ BFC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
        ๑.1 แผนบูรณการร่วมกันระหว่าง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงาน ก.ก.  

และสำนักงานปกครองและทะเบียน (ในฐานะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานเจ้าภาพร่วม) 
             1) สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.ก. สำนักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล และสำนักงานเขต เพื่อหารือแนวทางดำเนินการและการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาแผน
ปรับปรุงการให้บริการของศูนย์ BFC เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
สำนักงานปกครองและทะเบียน ชั้น 5 

 

นโยบายที่ 1“สะอาด” (CLEAN) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 
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             2) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ดำเนินการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ของฝ่ายทะเบียน 
สำนักงานเขตที่มีการใช้งานเกินกว่า 7 ปี ขึ้นไป จำนวน 10 สำนักงานเขต ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 และ
เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 สำนักงานเขต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
จัดซื้อเครื่องผลิตบัตรประจำตัวประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

              3) สำนักงาน ก.ก. โดยกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร จัดทำหนังสือเพ่ือ
ติดตามประเมินผลการนำคู่มือปฏิบัติงานไปใช้ในการทำงานของทุกหน่วยงานโดยให้ทุกหน่วยงานรายงานตาม
แบบ google form  

    4) สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ BFC และแอป
พลิเคชันการจองคิว “BMA Q” เพื่อขอรับบริการ ณ ศูนย์ BFC ทุกสำนักงานเขต ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ           

           1.2 แผนบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ ในสำนักงานเขต 
             สำนักงานเขตจัดทำคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1) คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)    
   2) คำสั่ง เรื่อง ให้ข้าราชการ บุคลากรปฏิบัติงานประจำ “จุดรับเรื่อง”  ณ ศูนย์

บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)        
 ๒. เป้าหมาย  (ระบุผลผลิตและผลลัพธ์) และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
         ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด 

(Bangkok Fast & Clear : BFC) ของสำนักงานเขต 50 แห่ง ระหว่าง 80 - 100% 
 ๓. ระบบการติดตามและประเมินผล  
        ๑) สถิต ิการลงร ับเร ื ่อง และผลการดำเน ินการตาม พ.ร.บ.อำนวย ความสะดวกฯ  

(เปรียบเทียบกับรอบการตรวจของปีงบประมาณที่ผ่านมา) 
      ๒) สถิติการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ  
      ๓) จำนวนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 

สถิติจำนวนผู้ใช้บริการทั้ง 50 สำนักงานเขต ปี 2563 และ 2564 
ลำดับ

ที ่ ส่วนราชการ 
(10 ฝ่าย) 

จำนวนผู้รับบริการ 
ปี 2563 ปี 2564 

ผู้รับบริการ ผู้รับบริการ 
จำนวนเร่ือง
ร้องเรียน 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

1 ฝ่ายทะเบยีน 1,614,511 1,999,479 116 93.32 
2 ฝ่ายปกครอง  27,716   34,391   51   76.03  
3 ฝ่ายการคลัง  473,798   438,997   -     81.26  
4 ฝ่ายรายได ้  122,240   127,441   7   73.41  
5 ฝ่ายโยธา  18,750   19,445   2,196   77.02  
6 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ  54,783   55,943   344   74.88  
7 ฝ่ายเทศกิจ  29,071   29,273   1,217   69.17  
8 ฝ่ายพัฒนาฯ  86,551   100,364   88   82.94  
9 ฝ่ายการศึกษา  2,831   3,245   -     57.82  

10 ฝ่ายรักษาฯ  64,355   62,016   483   69.56  
รวม  2,494,606   2,870,594   4,502   93.19  
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แผนภูมิจำนวนผู้ใช้บริการสำนักงานเขต (10 ฝ่าย) ปี 2563 และปี 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๔. ทรัพยากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนงานต่าง ๆ   
     สำนักงานเขตมีความเหมาะสมขององค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ของศูนย์บริหารราชการ   

ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear หรือ BFC) สรุปดังนี้ 
 

  4.1 ด้านกายภาพ 

ลำดับ หัวข้อ 
จำนวนเขต 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
1 สภาพที่ตั้งของศูนย์ฯ 44 6 
2 ขนาดพ้ืนที่ของศูนย์ฯ 35 15 
3 สิ่งอำนวยความสะดวก 45 5 
4 มีแผนผัง/ขั้นตอน 49 1 
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  4.2 ด้านอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และระบบสารสนเทศ 

ลำดับ หัวข้อ 
จำนวนเขต 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
1 สภาพ/จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 43 7 
2 สภาพ/จำนวนเครื่องพิมพ์ 39 11 
3 สภาพ/จำนวนเครื่องผลิตบัตรฯ 42 8 
4 สภาพเคานเ์ตอร์ 38 12 
5 สภาพ/จำนวนที่นั่งรอ 42 8 
6 จุดประเมินความพึงพอใจ 49 1 

 
  4.3 ด้านบุคลากร 

ลำดับ หัวข้อ 
จำนวนเขต 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
1 อัตรากำลัง 31 19 
2 ความรู้ ทักษะ และการตอบปัญหา 49 1 
3 ความสามารถ และทักษะในการใช้ระบบงาน 50 - 
4 อำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจและลงนาม 44 6 
5 การได้รับการพัฒนาการให้บริการ 47 3 

 
  4.4 ด้านกฎหมาย ขั้นตอน และกระบวนการ 

ลำดับ หัวข้อ 
จำนวนเขต 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
1 ความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต 42 8 
2 การเข้าถึงและการใช้งานของระบบ 45 5 
3 ระบบงานสารบรรณ 47 3 
4 ระบบ BMA Q 47 3 
5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถทำได้ในจุดเดียว 37 13 
6 จำนวนผู้รับบริการ 42 8 
7 ความสอดคล้องเหมาะสมของภารกิจ 40 10 
8 ความสอดคล้องเหมาะสมของระเบียบ 42 8 
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              4.5 การประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน/ระยะเวลาดำเนินการ 

ลำดับ หัวข้อ 
จำนวนเขต 

มีการดำเนินการ/  
มีความเหมาะสม 

ไม่มีการดำเนินการ/
ไม่เหมาะสม 

1 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
1.1 เว็บไซต์สำนักงาน 

 
49 

 
1 

1.2 เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร 34 16 
1.3 เฟสบุ๊ค กลุ่มไลน์ 47 3 
1.4 สื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 11 39 
1.5 อ่ืน ๆ  4 46 

2 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ 48 2 
 

 ๕. การประเมินผลความสำเร็จในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน  
     สำนักงานเขตประเมินความเหมาะสมของการดำเนินงานของศูนย์บริหารราชการ ฉับไว  

ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear หรือ BFC) ประจำปี พ.ศ. 2565 แยกรายฝ่าย ดังนี้  

ลำดับ ส่วนราชการ (ฝ่าย) 
การประเมินผลในภาพรวม (จำนวนเขต) 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1 ทะเบียน 49 1 
2 ปกครอง 41 9 
3 การคลัง 50 - 
4 รายได ้ 41 9 
5 โยธา 42 8 
6 สิ่งแวดล้อมฯ 46 4 
7 เทศกิจ 44 6 
8 พัฒนาชุมชนฯ 44 6 
9 การศึกษา 45 5 

10 รักษาความสะอาดฯ 43 7 
  
 ๖. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
         6.1 ด้านกายภาพ 
           1) สถานที่ศูนย์ BFC บางแห่งมีขนาดพ้ืนที่คับแคบไม่เพียงพอ ไม่สามารถปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ทั้ง 10 ฝ่าย และรองรับประชาชนที่มาใช้บริการได้ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ต้องรักษาระยะห่าง 

         2) ลักษณะทางกายภาพของสำนักงานเขตมีความแตกต่างกัน ทำให้เกิดข้อจำกัด
ทางด้านสถานที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการนำงานบริการทั้ง ๑๐ ฝ่าย มารวมไว้ที่จุดจุดเดียว และไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ให้รองรับการบริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด 
(Bangkok Fast & Clear : BFC) 
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     6.2 ด้านอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และระบบสารสนเทศ 
           วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ให้บริการประชาชนในศูนย์ BFC มีสภาพเก่า ชำรุดทรุดโทรมและ

ล้าสมัย เนื่องจากใช้งานมานานมาก เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องผลิตบัตร โต๊ะ เก้าอี้ ที่นั่งพัก
คอยของประชาชน เป็นต้น 

          6.3 ด้านบุคลากร 
          เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. 

การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และไม่มีคู ่มือปฏิบัติงาน 
เนื่องจากมีการแต่งตั้ง โยกย้าย 

          6.4 ด้านกฎหมาย ขั้นตอน และกระบวนการ 
         บางฝ่ายมีลักษณะงานและการทำงานแบบแบ่งผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ และมีคำสั่งการแบ่ง

ภาระหน้าที ่ตามคำสั ่งมอบหมายงานตามพื้นที ่ที ่ร ับผิดชอบ หากมีประชาชนมาติดต่อนอกเหนือพื ้นที่              
ที่รับผิดชอบ ทำให้ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ในทันทีที่จุด BFC ได้แก่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
และฝ่ายรายได้ เป็นต้น 

          6.5 การประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน/ระยะเวลาดำเนินการ 
          บางฝ่ายมีประชาชนมารับบริการน้อยมาก ได้แก่ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายรักษาความ

สะอาดฯ ฝ่ายโยธา ฝ่ายปกครอง ฝ่ายเทศกิจ 
 แนวทางแก้ไขของหน่วยงาน 
      1. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานปกครองและ

ทะเบียนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ BFC เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานของศูนย์ BFC 
ทั้ง 50 สำนักงานเขต 

       2. เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัดหรือไม่เพียงพอควรให้สำนักงานเขตเป็นศูนย์บริหาร
ราชการ ฉับไว ใสสะอาด (BFC) ทั้งสำนักงาน ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ลงมาปฏิบัติงานที่ศูนย์ BFC แต่ให้บริการ      
ที่ฝ่ายโดยให้บริการตามมาตรฐานของศูนย์ BFC เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย 

      3. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลควรจัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องผลิตบัตร 
ประจำตัวประชาชน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการให้บริการที่ศูนย์ BFC 

       4. สำนักงานประชาสัมพันธ์ควรประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ BFC อย่างต่อเนื่อง 
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  การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2565 ผู ้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการ เพื ่อตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงาน นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) ไว้จำนวน 1 ประเด็น คือ 

 ปรับจริง จับจริง รถจอดและว่ิงบนทางเท้า 

 สำนักเทศกิจเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 

 ๑. แผนบูรณาการการดำเนินงาน “ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า” 
ในเชิงป้องกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   

               แผนบูรณาการระหว่าง สำนักเทศกิจ สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานประชาสัมพันธ์ 
สำนักการศึกษา และสำนักงานเขต (ฝ่ายเทศกิจ) 

             (๑) การให้ความรู้ในโรงเรียน 
             (๒) การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์  
             (3) การประชุมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง และสถานประกอบการ เพ่ือสร้างความเข้าใจ

ด้านกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
         1. สำนักเทศกิจเวียนหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องดำเนินการตามแผนบูรณาการฯ    

ตามหนังสือสำนักเทศกิจ ที่ กท 1402/1339 ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 
         2. สำนักเทศกิจจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผู ้กระทำความผิด            

เพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานของระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลการกระทำความผิดจอดหรือขับขี่
รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมกรุงธน 1 สำนักเทศกิจ 

         3. สำนักงานกฎหมายและคดีอยู่ระหว่างดำเนินการปรับแก้ไขระเบียบกรุงเทพมหานคร        
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตาม
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมื่อง พ.ศ. 2560 ตามมติของ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เสนอให้สำนักเทศกิจปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ ให้     
ผู้แจ้งความแจ้งข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพียงพอนำไปสู่การจับกุมและเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดได้ อันเป็น
ผลทำให้ได้รับเงินนำจับ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกท่ีดีร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 

         4. สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการปรับจริง จับจริง รถจอด
และวิ่งบนทางเท้า และเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เรียบร้อยแล้ว 

 

 ๒. เป้าหมาย  
             จัดโครงการ/กิจกรรมการให้ความรู้ในโรงเรียน หรือการประชาสัมพันธ์หรือจัดประชุม       

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง จำนวน 1 กิจกรรม 
 
 
 
 

นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย 
การบริหารราชการใสสะอาด 
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 ๓. การติดตามและประเมินผล 
         ๓.1 สถิติ และข้อมูลการแจ้งการกระทำผิดจากระบบแจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับ

ของประชาชน 4.0 
       (๑) สถิติจำนวนรายของข้อมูลการกระทำผิดที่ประชาชนพบเห็นและแจ้งการกระทำผิด 

จำนวน - เรื่อง 
       (๒) สถิติจำนวนรายที่ได้รับรางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับแก่ประชาชนที่พบเห็น

และแจ้งการกระทำผิด จำนวน - ราย 
       (๓) สถิติจำนวนรายของข้อมูลการกระทำผิดที่ประชาชนพบเห็นและแจ้งการกระทำ

ผิดที่ประชาชนพบเห็นผ่านแอปพลิเคชัน จำนวน 12,676 เรื่อง 
       (๔) สถิติจำนวนรายที่ได้รับรางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับแก่ประชาชนที่พบเห็น

และแจ้งการกระทำผิดผ่านแอปพลิเคชัน จำนวน 78 ราย รวม 52,850 บาท 
       (5) สถิติถนนและบริเวณที่พบการกระทำผิดจำนวนมากที่สุด ได้แก่ ถนนพระรามที่ 4 

(เขตคลองเตย) จำนวน 50 ราย และแยกพระโขนง จำนวน 50 ราย 
       (6) สถิติผู้กระทำผิดในถนนสายหลักและถนนสายรองของสำนักงานเขต 5 อันดับแรก 
 

 ถนนสายหลัก 

ลำดับ ขื่อถนนสายหลัก 
จำนวนผู้กระทำผิด 

(ราย) 
1 สุขุมวิท เขตวัฒนา 205 
2 เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 161 
3 พระรามที่ 4 เขตคลองเตย 148 
4 ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 113 
5 อโศกมนตรี เขตวัฒนา 97 

    

 ถนนสายรอง 

ลำดับ ขื่อถนนสายรอง 
จำนวนผู้กระทำผิด 

(ราย) 
1 ประชาชื่น เขตบางซ่ือ 46 
2 เอกมัย เขตวัฒนา 37 
3 นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม 32 
4 ทองหล่อ เขตวัฒนา 32 
5 คู้บอน เขตคันนายาว 32 

 

      ๓.2 สถิติจำนวนราย ของข้อมูลการกระทำผิดที่เจ้าหน้าที่เทศกิจพบเห็นเอง   
   จำนวน 1,241 ราย รวมได้ค่าปรับ 1,400,388 บาท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
    1) ประชาชนทั่วไป จำนวน 1,155 ราย 
    2) วินรถจักรยานยนต์ จำนวน 67 ราย 
    3) เดลิเวอรี่  จำนวน 19 ราย 
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 ๔. ผลการดำเนินงาน  
         4.๑ สถิติผู้กระทำผิดตามบญัชีรายชื่อถนนสายหลักและถนนสายรองของสำนักงานเขต 50 เขต 
         4.๒ ภาพถ่ายการจัดโครงการ/กิจกรรมในเชิงป้องกันของสำนักงานเขต 50 เขต  
 ๕. การดำเนินการตามประเด็นข้อเสนอแนะอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจราชการ 
         5.1 ปรับแก้ไขรายการข้อมูลจากรายงานสถิติที่ได้จากระบบแจ้งเบาะแสเพ่ือรับส่วนแบ่ง

ค่าปรับของประชาชน 4.0 ได้แก่ 
            (1) จัดกลุ่มสถิติข้อมูลประเภทเดียวกันให้เป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรวมสถิติไว้

ด้วยกัน ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และสัมพันธ์กัน 
           (2) สถิติข้อมูล (ที่มาของตัวเลข) ต้องแสดงให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และมีการกระทบ

ยอดถูกต้อง ตรงกัน 
        สำนักเทศกิจและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ดำเนินการปรับแก้ไขข้อมูล

ตามข้อ 5.1 (1) - (2) แล้ว สามารถนำไปวิเคราะห์การดำเนินการและติดตามผลในภาพรวมได้ 
           (3) จัดกลุ่มคดีที่มีสถานะ “อยู่ระหว่างสืบหาตัวผู้กระทำผิดโดยวิธีอื่น” โดยแยก

จำนวนคดีตามรายวิธีที่ดำเนินการให้ชัดเจนว่าดำเนินการด้วยวิธีใด โดยให้ข้อมูลตัวเลขถูกต้อง และสัมพันธ์กัน 
             (4) สำนักเทศกิจแจ้งว่า การจัดกลุ่มคดีที่มีสถานะ “อยู่ระหว่างสืบหาตัวผู้กระทำผิด

โดยวิธีอ่ืน” โดยแยกจำนวนคดีตามรายวิธีที่ดำเนินการ เห็นว่าข้อมูลไม่เพียงพอ จึงได้พิจารณาปรับรายงานเป็น 
“อยู่ระหว่างสืบหาตัวผู้กระทำความผิด” 

           (5) จัดกลุ่มคดีที่มีสถานะ “จำหน่ายเรื่อง” โดยแยกจำนวนตามสาเหตุที่จำหน่าย
เรื่องให้ชัดเจน โดยให้ข้อมูลตัวเลขถูกต้อง สัมพันธ์กัน และเพิ่มหัวข้อวันหมดอายุความเพื่อให้ประชาชนทราบ
และติดตามได ้โดยสำนักเทศกิจแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ 

          5.2 ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตที่มีคดีในสถานะ “อยู่ระหว่างสืบหาตัว
ผู้กระทำผิดโดยประสานกรมการขนส่ง/สถานีตำรวจฯ” เพื่อติดตามความก้ าวหน้าผลการเปรียบเทียบปรับ 
เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบความก้าวหน้าของความสำเร็จในการดำเนินคดี   

             สำนักเทศกิจมีหนังสือที่ กท 1404/507 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ติดตามผล
การดำเนินงานของสำนักงานเขต ที่มีคดีในสถานะอยู่ระหว่างสืบหาตัวผู้กระทำผิดอย่างต่อ เนื่อง รวมทั้งมีการ
ติดตามในการประชุมผู้บริการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต
เป็นประจำทุกเดือน 

          5.3 รวบรวมปัญหา/อุปสรรคที่ได้จากการดำเนินการ เพื่อปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ให้รองรับ สอดคล้อง และเหมาะสม เพื่อให้สำนักงานเขตใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันต่อไป ตัวอย่างเช่น การจัดการกับคดีที่หมดอายุความ เป็นต้น 

             สำนักเทศกิจจัดประชุมหารือเพ่ือติดตามและเร่งรัด รับทราบปัญหาในการดำเนินการ
กรณีรับแจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งจากประชาชน 4.0 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 และวันที่ 8 มีนาคม 
2565 เวลา 13.30 น. ผ ่านระบบทางไกล Cisco Webex ณ ห้องประช ุมกร ุงธน 1 สำนักเทศกิจ              
โดยผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 
หัวหน้าฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่ายเทศกิจและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 50 เขต และผู้อำนวยการกองการเงิน สำนัก
การคลัง 
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 ๖. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
  6.1 การใช้ Application ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงาน ขั้นตอนและ
ได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 

      6.2 การทบทวนการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบปรับ ให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ล่าช้า 

      6.3 ปัญหาพนักงานสอบสวนมิได้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ภายในอายุความ 1 ปี 
กรุงเทพมหานครไม่สามารถไปบังคับการดำเนินการของพนักงานสอบสวนได้ หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
(สำนักงานเขต) ทำได้เพียงอำนวยความสะดวกและติดตามผลคดีจากพนักงานสอบสวนตามแนวทางการ
ดำเนินการ  

 แนวทางแก้ไขของหน่วยงาน 
     1. สำนักเทศกิจร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลปรับปรุงระบบโปรแกรมแอปพลิเคชัน 

แจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับของประชาชน 4.0 ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงาน 
ขั้นตอนและได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 

      2. สำนักเทศกิจร่วมกับสำนักงานกฎหมายและคดีเร่งรัดดำเนินการปรับปรุง และแก้ไขปัญหา
การร้องเรียนกรณีที่ประชาชนแจ้งการกระทำผิดที่พบเห็นผ่านแอปพลิเคชัน แต่ไม่ได้รับเงินรางวัลนำจับกึ่งหนึ่ง
ของค่าปรับตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแบ่งค่าปรับที่ได้จากการ
เปรียบเทียบปรับ ให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

      3. สำนักงานเขตเร่งดำเนินการตามแนวทางดำเนินการกรณีประชาชนแจ้งความตามมาตรา 
51 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1404/4405 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยสำนักเทศกิจติดตามผลอย่างจริงจัง 

       4. สำนักเทศกิจติดตามประเมินผลรายงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ และควรประเมินผล
การติดตามผลคดีจากสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ทุก 30 วัน ว่าได้รับความร่วมมือหรือปัญหาอุปสรรคใดที่ควร
ได้รับการแก้ไขหรือไม ่
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การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ผู ้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการ เพื ่อตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานนโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” (Care) จำนวน 1 ประเด็น คือ 

สร้างช่ือเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกัน 

 ในการตรวจราชการประเด็น “สร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐานวิชาการอย่างเท่า
เทียมกัน” สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขต      
มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 สำนักการศึกษา 
     1. การจัดทำแผนการสอนให้เป็นมาตรฐานกลางในระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับ

ประถมศึกษาปีท่ี 3 ดังนี้ 
      1.1 การจัดทำแผนการสอนที่เป็นมาตรฐานกลางในระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมระดมสมองข้าราชการครู ที่เป็น Best Practice มาจัดทำ  
          ผลการดำเนินการ 

                สำนักการศึกษาได้จัดทำแผนการสอนกลางฯ ของระดับชั ้นปฐมวัย - ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  สำเร็จแล้ว ดังนี้ 

         ระดับชั้นปฐมวัย  
                  มีความสำเร็จของการจัดทำแผนการสอนกลาง ดังนี้  
         1) อนุบาล 1 จำนวน 200 แผน 
         2) อนุบาล 2 จำนวน 200 แผน     

          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3                
                        มีความสำเร็จของการจัดทำแผนการสอนกลาง ดังนี้ 
                     1) ภาษาไทย ชั้นละ 100 แผน               
           2) คณิตศาสตร์ ชั้นละ 100 แผน  
          3) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                    - วิทยาศาสตร์ ชั้นละ 40 แผน 
                    - เทคโนโลยี ชั้นละ 10 แผน 
           4) สังคมศึกษาฯ  
                   - ประวัติศาสตร์ ชั้นละ 20 แผน 
                   - สังคมศึกษาฯ ชั้นละ 40 แผน 
              5) สุขศึกษาฯ  
                   - สุขศึกษา ชั้นละ 20 แผน 
                   - พลศึกษา ชั้นละ 20 แผน    
 
 

 

   นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” (CARE) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ 
และสังคมปลอดภัย 
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            6) ศิลปะ  
                      - ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นละ 40 แผน 
                      - ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นละ 20 แผน 
                      - ศิลปะ (นาฏศิลป์) ป.1 , ป.3 ชั้นละ 10 แผน , ป.2 จำนวน  12 แผน 
            7) การงานอาชีพ ชั้นละ 40 แผน 
            8) ภาษาต่างประเทศ ชั้นละ 50 แผน 

    1.2 การนำแผนการสอนที่เป็นมาตรฐานกลางในระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติจริง  

          ผลการดำเนินการ 
                สำนักการศึกษาอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแผนการสอนฯ 

ระดับชั้นปฐมวัย – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนนำออกเผยแพร่ต่อไป 
2. การจัดทำข้อสอบกลางของกรุงเทพมหานครในทุกระดับช้ันที่เปิดสอน 

      กิจกรรมประเมินคุณภาพผู ้เร ียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 เพื ่อสร้างและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานกลางวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 – 6 

    2.1 การจัดทำคลังข้อสอบกลางของกรุงเทพมหานคร โดยการจัดกิจกรรมระดมสมอง
ข้าราชการครูที่เป็น Best Practice มาจัดทำ 

          ผลการดำเนินการ 
           อยู่ระหว่างการขอรายชื่อครูที่เป็น Best Practice มาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

จัดทำข้อสอบมาตรฐานกลางของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
    2.2 การนำร่องทดสอบนักเรียนกรุงเทพมหานครด้วยข้อสอบกลางของกรุงเทพมหานคร 

           ผลการดำเนินการ 
                ข้อสอบมาตรฐานกลางที่จัดทำขึ้นจะนำไปใช้ทดสอบนักเรียนในปีการศึกษา 2565 

3. การกำหนดสมรรถนะของนักเรียนกรุงเทพมหานคร 
     ดำเนินการใน 4 ด้าน คือ คิดตรง คิดถูก คิดดี มีอาชีพและการกำหนดสมรรถนะของ

โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือให้ส่งเสริมการสร้างสมรรถนะของนักเรียนดังกล่าว 
    3.1 การจัดทำแผนเพื่อกำหนดและปลูกฝังสมรรถนะให้นักเรียนกรุงเทพมหานครใน 4 ด้าน 

คือ คิดตรง คิดถูก คิดดี มีอาชีพ รวมทั้งการกำหนดสมรรถนะของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือให้ส่งเสริมการ
สร้างสมรรถนะของนักเรียน 

    3.2 การนำร่องนำแนวทางการปลูกฝังสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร สมรรถนะของ
โรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนมาทดสอบปฏิบัติ 

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

ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การกระทำอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม การเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง การมีจิตสาธารณะ     
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             1.2) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551 ได้แก่ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 8 ประการ ประกอบด้วย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 

        1.3) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้แก่ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

         2) การปลูกฝังสมรรถนะผู้เรียนให้มีอาชีพ  
       พัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ตรงตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดในกลุ่ม
สาระฯ การงานอาชีพ โดยมีการเรียนการสอน 80 ชั่วโมง/ปี ซึ่งสอดคล้องกับวัยของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น 

4. การกำหนดให้นักเรียนกรุงเทพมหานครชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เมื่อจบการศึกษาแล้ว     
ต้องสามารถสื่อสารโต้ตอบในภาษาจีน และภาษาอังกฤษได้ 

        4.1 การจัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
รวมทั้งการวางแผนใช้สื่อในการสอนเพ่ือให้นักเรียนกรุงเทพมหานครเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วสามารถ
สื่อสารด้วยภาษาจีน และภาษาอังกฤษได้จริง 

          ผลการดำเนินการ 
          สำนักการศึกษาดำเนินการ ดังนี้ 
    - จัดทำแผนปฏิบัติงานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน  

ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของหน่วยศึกษานิเทศก์   
    - ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนของ

บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนในโรงเรียน 
 ๕. การกำหนดสมรรถนะพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนกรุงเทพมหานครสามารถนำไปประกอบ

อาชีพได้จริงหลังจบการศึกษา 
          ๕.๑ การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนกรุงเทพมหานคร สามารถนำไป

ประกอบอาชีพได้จริงหลังจบการศึกษา 
        ผลการดำเนินการ                                     000 
         สำนักการศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนกรุงเทพมหานคร 

สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเมื่อจบการศึกษา ดังนี้                                                    000 
       1) พัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  ในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพโดยมีการเรียนการสอน 80 ชั่วโมง/ปี 
ซึ่งสอดคล้องกับวัยของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น                               000 

       2) โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรมฝึกทักษะด้านอาชีพเพิ่มเติมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึก
ทักษะอาชีพตามความถนัดและความสนใจ ได้แก่ โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ โดยจัดสรร
งบประมาณให้เป็นค่าวัสดุและค่าตอบแทนวิทยากร ดังนี้                      00000 

           - จัดสรรงบประมาณให้เป็นค่าวัสดุสำหรับจัดโครงการหรือกิจกรรมฝึกอาชีพ จำนวน 
97 โรงเรียน โรงเรียนละ 10,000 บาท                    00000 

           - จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนนำร่องสอนรายวิชาเพิ่มเติมด้านอาชีพ เป็นค่าวัสดุ
และค่าตอบแทนวิทยากรฯ จำนวน 12 โรงเรียน โรงเรียนละ 98,000 บาท 
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   6. การจัดทำระบบสารสนเทศด้านการศึกษา  
       ประกอบด้วย ข้อมูลโรงเรียน และข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในด้านประวัติครอบครัว 

สุขภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
6.1 การจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบสารสนเทศด้านการศึกษาสำเร็จเรียบร้อยแล้ว  
6.2 การทดสอบนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศด้านการศึกษามาใช้งานเพื่อการวิเคราะห์

ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มีข้อมูลโรงเรียน และนักเรียน ที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามความต้องการใช้งาน และเป็นปัจจุบัน) 

         ผลการดำเนินการ 
         - โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (BEMIS) และ

สามารถนำข้อมูลมาใช้บริหารจัดการได้          
         - อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาเชื่อมต่อกับกระทรวง 

สำนักอนามัย และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 

 การดำเนินงานของสำนักงานเขต 
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
          1.1 การดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
                ผลการดำเนินการ 
                      โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการ

เรียนการสอน โดยกำหนดแผนการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียนในแต่ละ
ช่วงชั้น มีการกำหนดเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และวิธีการประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อให้
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามหลักสูตรและเป้าหมายที่กำหนดไว้  

                     สำหรับการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) โรงเรียนมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความพร้อมของผู้เรียนในรูปแบบ 5 ON ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564  ได้แก่   

1) On Line ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ 
2) On Air ผ่านโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เช่น DLTV 
3) On Hand จัดส่งหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด หรือใบงานที่โรงเรียนจัดทำขึ้น

ไปยังนักเรียนผ่านผู้ปกครอง 
4) On Site การจัดการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และเรียนในสถานที่ที่ปลอดภัย  
5) On School Line โดยใช้ช ่องทาง Group Line ของแต่ละห้องเร ียนเป็น

ช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงใช้เป็นช่องทางมอบหมายงาน
หรือส่งการบ้าน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ในปัจจุบัน อีกท้ังมีการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอนดิจิทัลให้กับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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    1.2 การเข้ารับการทดสอบระดับชาติ O - NET ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ) 

                 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และการทดสอบระดับชาติ O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัว โดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการ
ทดสอบตามความสมัครใจ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังคงต้องเข้าทดสอบระดับชาติ O-NET เนื่องจาก
ต้องใช้ผลการทดสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น กำหนดการสอบมี ดังนี้  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผลการทดสอบ
ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผลการทดสอบ
ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที ่ 6 สอบวันที ่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผลการ
ทดสอบในวันที่ 28 มีนาคม 2565 

            โดยประกาศผลการทดสอบผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ซึ่งรายละเอียดผลการทดสอบของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 

 

นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้ารับการทดสอบ(O-NET) ดังนี้ 
          1) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มเขต 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียน 

ที่สมัครสอบ 
จำนวนนักเรียน 

ที่เข้าสอบ 
กรุงเทพเหนือ 5,471 3,134 2,608  

กรุงเทพตะวันออก 10,358 4,144 4,212  
กรุงเทพใต้ 3,309 1,076 816  

กรุงเทพกลาง 2,183 1,321 987  
กรุงธนเหนือ 3,555 1,421 1,150  
กรุงธนใต้ 6,555 2,528 1,894  

รวม 31,431 13,624 1,667  
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      2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

กลุ่มเขต 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียน 

ที่สมัครสอบ 
จำนวนนักเรียน 

ที่เข้าสอบ 
กรุงเทพเหนือ 1,684 717 621 

กรุงเทพตะวันออก 3,451 1,401 924 
กรุงเทพใต้ 907 366 289 

กรุงเทพกลาง 436 310 215 
กรุงธนเหนือ 1,039 455 394 
กรุงธนใต้ 2,921 1,011 738 

รวม 10,438 4,260 3,181 
 

     2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

กลุ่มเขต 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียน 

ที่สมัครสอบ 
จำนวนนักเรียน 

ที่เข้าสอบ 
กรุงเทพเหนือ 205 92 92 

กรุงเทพตะวันออก 432 153 153 
กรุงเทพใต้ 110 12 12 

กรุงเทพกลาง 104 29 29 
กรุงธนเหนือ 309 100 100 
กรุงธนใต้ 165 86 86 

รวม 1,325 472 472 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะของผู้รับการตรวจ 
 1. ในปีการศึกษา 2564 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน สรุปได้ดังนี้ 
       1.1 โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
บริบทของสถานศึกษา ครูผู้สอนที่เป็นคณะทำงานฯ ต้องเตรียมแผนการสอนตามสถานการณ์ฯ ทำให้แผนการ
สอนกลางที่ทำไว้ยังไม่สามารถนำมาทดลองใช้ได้ และเพื่อให้แผนการสอนกลางฯ มีคุณภาพพร้อมใช้ จึงให้มี
การตรวจสอบคุณภาพแผนการสอนกลางฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนำแผนการสอนกลางฯออกเผยแพร่ต่อไป 
     1.2 โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ 
จำเป็นต้องปรับรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับสถานการณ์ฯ 
     1.3 ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ของโรงเรียน 
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     1.4 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จะใช้รูปแบบ
การสอนในรูปแบบ On Line, On Hand และ On Air และในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะใช้รูปแบบ On Site เป็นหลัก 
และจะใช้รูปแบบออนไลน์ ในกรณีที่มีการติดเชื้อภายในโรงเรียน ซี่งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว
ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ในรายวิชาที่สอนได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากขาดการกระตุ้น ไม่มีแรงจูงใจในการ
เรียนเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนในชั้นเรียน ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รวมถึง
นักเรียนบางคนไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การสื่อสารสำหรับเรียนออนไลน์ และไม่สะดวกเรียนออนไลน์ใน
ช่วงเวลาที่กำหนด เนื่องจากต้องใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง 

     1.5 การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ให้เป็นไปตาม
มาตรการกรป้องกันโรคภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ทำให้มีขั้นตอนความยุ่งยากในการดำเนินการสอบเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสในการสัมผัสเสี่ยงหรือติดเชื้อทำให้ผู้เข้า
รับการทดสอบไม่สามารถเข้ารับการทดสอบได้ 

2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ด้านต่างๆ แก่คณะทำงาน เช่น การวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ เทคนิคการสร้างและวิพากษ์ข้อสอบ โดยวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิ           
ไม่สามารถดำเนินการแบบ On Site ได้ และทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมเป็นแบบ On Line 
และส่งเอกสารผ่าน QR Code ซึ่งอาจ ทำให้คณะทำงานไม่เข้าใจองค์ความรู้ได้อย่างถ่องแท้ และส่งผลต่อ
คุณภาพของข้อสอบมาตรฐานกลาง 

3. จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกเลิกการใช้ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
พื้นฐาน (O-NET) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้ที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบกับการกำหนดให้การทดสอบดังกล่าวเป็นสิทธิโดยส่วนตัวของนักเรียนที่จะ
เข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ ทำให้นักเรียนขาดความสนใจในการเข้าร่วมทดสอบ ส่งผลให้นักเรียนที่
สมัครสอบมีจำนวนน้อย จึงทำให้ไม่สามารถวัดผลการเร ียนรู ้ของนักเร ียนทั ้งหมดในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานครได ้
 
  ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
 

  ข้อสังเกต 
 1. ผู ้ เร ียนประมาณร้อยละ 10 ของผู ้ เร ียนทั ้งหมดไม่มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์/อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทำให้ไม่สามารถเรียนในรูปแบบ On Line, On School Line, On Air 
ไปพร้อมกับผู้เรียนคนอื่น และติดตามบทเรียนได้ยากกว่าผู้เรียนที่มีความพร้อม แม้จะได้รับการจัดสรรโทรศัพท์
แบบ Smart Phone พร้อมซิมที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้จากสำนักการศึกษาแต่ก็ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากได้รับ
การจัดสรรเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่านั้น 
 2. การเรียนในรูปแบบ On Line มีเวลาจำกัดทำให้ครูผู้สอนไม่สามารถให้คำแนะนำ อธิบาย 
ตอบข้อซักถามหรือชวนนักเรียนให้ร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ทำให้การเรียนรู้ลดลง ครูผู้สอนต้องปรับ
วิธีการจัดการเรียนรู้และการติดตามงานให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละบุคคล 
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 3. การแจกแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบ On Hand มักพบปัญหาในนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้
มีสมาธิในการเรียนและการทบทวนบทเรียน แต่ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนไม่สามารถช่วยได้ เนื่องจากข้อจำกัด
ในเรื่องของการประกอบอาชีพและปัจจัยอ่ืน ๆ  
 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนควรทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเข้าทดสอบ
ทางการศึกษาเพื่อวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน และนำผลการทดสอบ O-NET ในกลุ่มผู้ที่สมัครใจเข้ารับการ
ทดสอบมาประเมิน/วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการสอนเสริมในกลุ่มวิชาที่คะแนนต่ำ 
 2. ครูผู้สอนควรสังเกตพัฒนาการและประเมินการเรียนรู้ On Line และ On Hand ของเด็ก
นักเรียนและเสริมสร้างพัฒนาการให้กับกลุ่มเด็กที่เรียนอ่อน 
 3. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
กรุงเทพมหานครมีการประกาศปิดสถานศึกษาทุกแห่ง ทำให้โรงเรียนในสังกัดไม่สามารถดำเนินการตาม
โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้ครบตามแผนที่วางไว้  และ
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื ่อง ทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที ่ควร       
การสอนออนไลน์ไม่สามารถเข้าถึงนักเรียนได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง นักเรียนบางคนไม่สามารถเรียนออนไลน์
ได้ตามที่สถานศึกษากำหนดทำให้นักเรียนขาดพัฒนาการ โรงเรียนควรจัดครูผู้สอนเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือ
ทบทวนบทเรียนและให้กำลังใจผู้ปกครองและนักเรียนในการดำรงชีวิตในสถานการณ์โควิด 19 
 4. สำนักการศึกษาควรมีการเสริมหลักสูตรในการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพให้กับนักเรียน เช่น 
การขายสินค้าออนไลน์ หรือทักษะทางด้านการเกษตร โดยศึกษาจากโครงการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียน 
เน้นการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนได้เรียนรู้ในทุกกระบวนการเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชี พได้จริง    
ให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวอีกทางหนึ่ง 
 


