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บทที่ 1 
บทน ำ 

_______________ 

ควำมเป็นมำ  

  การตรวจราชการโดยผู้ตรวจราชการเป็นกลไกที่มีความส าคัญในการท าหน้าที่ตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติราชการ หรือเพ่ือแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงาน หรือปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติ
ตามนโยบายไปยังผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ท าให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการตามนโยบาย
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงคุณภาพในการให้บริการ
ประชาชนอันจะเกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครและประชาชนโดยรวม 

  ระบบการตรวจราชการของประเทศไทย มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ โดยมี
การศึกษาวิจัย การสังเคราะห์ ประมวลผล รวบรวมองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบการตรวจราชการ 
น าไปสู่การปรับปรุง พัฒนาระบบและวิธีการตรวจราชการแบบเดิม ที่ด าเนินการตรวจราชการตามภารกิจของ
หน่วยงานเป็น “การตรวจราชการแบบบูรณาการ” โดยมีนิยามหมายถึง 
  ∙ ร่วมคิด  โดยวางแผนการตรวจราชการด้วยกระบวนการชุดเดียวกันและเป็นการวางแผน 
โดยเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพ่ือท าให้เกิดรูปธรรมของค าว่า “เชิงรุก”  
  ∙ ร่วมตรวจ ในประเด็นยุทธศาสตร์หรือประเด็นนโยบายเดียวกัน 

  ∙ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ  โดยมีเป้าหมายที่การลดความเสี่ยง ปัญหา/อุปสรรคในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานร่วมกัน และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการด้วยมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

  กรอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครถือปฏิบัติตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ซึ่งก าหนดไว้ ดังนี้ 

“ข้อ 7  การตรวจราชการตามระเบียบนี้ ได้แก่ 
   (1) การตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
  (2) การตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชน รวมทั้งการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน และการบัญชีของหน่วยงาน การตรวจการบริหารงาน
บุคคล การตรวจทะเบียนและเอกสารต่างๆ การสารบรรณ และการพัสดุ ตลอดจนความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ เป็นต้น 
 (3) การตรวจราชการเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานให้ช่วยเหลือ สนับสนุน 
หรือประสานการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน งาน และโครงการ ที่ด าเนินการอยู่แต่มีปัญหาขัดข้อง  
 (4) การตรวจราชการเก่ียวกับเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน 
 (5) การตรวจราชการเก่ียวกับสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ส าคัญ หรือสาธารณภัย 
 (6) การตรวจราชการอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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            ข้อ 8 ให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบการตรวจราชการแทน  
ปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร...” 

  ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครจึงเป็นผู้ประสานระหว่างผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร      
ซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบาย หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นผู้น านโยบายไปสู่การปฏิบัติและประชาชน
ผู้รับบริการ เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการด าเนินงานของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ด้วยการเร่ งรัดติดตามให้การด าเนินแผนงาน โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน            
บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ  เพ่ือให้
หน่วยงานสามารถน าผลการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครไปปรับปรุง      
พัฒนาการด าเนินงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง เพ่ือให้การตรวจราชการและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ 
  2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามภารกิจ 
  3. เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องโดยเร็ว 
  4. เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนผู้รับบริการในกรุงเทพมหานคร 

เป้ำหมำย 

  1.  ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครมี กรอบ แนวทางและวิธีการส าหรับการตรวจราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2562 
  2.  หน่วยงานได้รับทราบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ 
  3.  ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีข้อมูลป้อนกลับที่มีประโยชน์ สามารถน าไปประกอบการ
พิจารณา วินิจฉัย สั่งการและปรับใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

  การจัดท าแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เป็นการด าเนินการภายใต้หลักการของการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ แบบมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ตรวจราชการสูง และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ โดย มี
ขั้นตอนการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2562 เพื่อจัดท าแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานครและก าหนดทิศทางในการตรวจราชการแนวทางเดียวกัน 
 ขั้นตอนที่ 2  การแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง  
ผู้ตรวจราชการสูง และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ 
  ขั้นตอนที่ 3  จัดท าร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 (1)  การวิเคราะห์ก าหนดกรอบ แนวทาง ประเด็นนโยบายส าคัญ โดยยึด
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
เป็นหลัก 
 (2)  จ ัดการประช ุมคณะท างานจัดท าแผนการตรวจราชการฯ เ พื ่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ กรอบ แนวทาง ก าหนดประเด็นนโยบายส าคัญ เพื่อใช้เป็นทิศทางในการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และจัดท าร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 (3)  เสนอร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อที่ประชุมคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือทราบ และซักซ้อมความ
เข้าใจในกรอบ แนวทาง และทิศทางในการตรวจราชการ 
  ขั้นตอนที่ 4  ด าเนินโครงการสัมมนาเพ่ือจัดท าร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบ แนวทาง การก าหนด
ประเด็นการตรวจราชการ รวมทั้งการพิจารณาร่างแผนการตรวจราชการฯ จากหน่วยงานผู้รับการตรวจ 
  ขั้นตอนที่ 5  เสนอแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ต่อคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานฯ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ข้อ 17 
  ขั้นตอนที่ 6  น าเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติ
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร 
ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ข้อ 17 
  ขั้นตอนที่ 7  แจ้งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
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- ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล แผนพฒันากรุงเทพมหานคร  
  ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2  (พ.ศ. 2561 – 2565)/   
  นโยบายผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร/ แผนปฏิบัต ิ
  ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2562 

ศึกษา/วิเคราะห ์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการตรวจ
ราชการเพื่อก าหนดทิศทางในการตรวจราชการ 

จัดท าร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร 

 
- จัดวิเคราะห์เพื่อก าหนดกรอบ แนวทาง และประเด็น 
  นโยบายส าคัญ ในการตรวจราชการ โดยยึดแผนพฒันา 
  กรุงเทพมหานคร นโยบายผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  
  และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  
- จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนการตรวจราชการของ 
  ผู้ตรวจราชการฯ เพื่อพิจารณากรอบ แนวทาง ก าหนด  
  ประเด็นนโยบายส าคัญที่จะตรวจติดตาม 
- เสนอร่างแผนการตรวจราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
  ต่อที่ประชุมคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบ    
  และซักซ้อมความเขา้ใจในกรอบ  แนวทางการตรวจราชการ 

ด าเนินโครงการสัมมนาเพื่อจัดท าร่างแผน 
การตรวจราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
- ด าเนินการจัดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
  เก่ียวกับกรอบ แนวทาง ในการตรวจราชการและพิจารณา 
  ร่างแผนการตรวจราชการฯ  
- จัดท าสรปุแผนการตรวจราชการฯ เสนอต่อคณะกรรมการ 
  ก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของ กทม. 

เสนอแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ต่อคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผล
การตรวจราชการของ กทม. เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

 
- ประชุมคณะกรรมการก าหนดแผนฯ  โดยมี 
  ปลัดกรุงเทพมหานครเปน็ประธาน (ตามข้อ 17   
  แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจราชการฯ  
  พ.ศ. 2553) 

น าเสนอแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 

แจ้งแผนการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  ให้ผู้เก่ียวข้องรับทราบและ
ด าเนินการต่อไป 

“แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562”   

แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครฯ 

 
- ประสานงานหัวหนา้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร    
  หัวหน้าเขตตรวจราชการ 1-6 เพื่อพิจารณาผู้ที่ม ี
  ความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเปน็คณะท างานฯ 
- เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนการตรวจราชการฯ 
  น าเรียนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา 
  ลงนาม และเวียนแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

แผนภำพที่ 1 แผนภำพแสดงข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

    ขั้นตอนกำรจัดท ำแผน 
                 กำรตรวจรำชกำรของ 
         ผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

     

 

 

 

 
 
 
 
 

 

กิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย 
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บทที่ 2  
กรอบแนวคิด ในกำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำร 

ของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

_______________ 

 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครมีแนวทาง และวิธีการส าหรับการตรวจราชการ  เพื่อ
ขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายของผู้ว่าราชการ -
กรุงเทพมหานครบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด หน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเพ่ือให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีข้อมูลเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณา วินิจฉัย สั่งการ 
และปรับใช้ในการก าหนดนโยบาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนผู้รับบริการในกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มีกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงกับกรอบของกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

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

  2.  มำตรำ 10 วรรคหนึ่ง ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ซึ่ง ได้ก าหนดไว้ว่า  “ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับ
หลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้น ก าหนดแนวทาง
การปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ” 

  3.  หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระรำชด ำริ  “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยน ามาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ เพ่ือมุ่งให้
เกิดภูมิคุ้มกันและมีการจัดการความเสี่ยงเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างสมดุลและ
เกิดความยั่งยืน 

  4.  แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุข
ของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก  ได้แก ่  

 (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
 (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
 (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม   
 (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม   
 (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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  5.  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) ยึดพ้ืนฐาน
ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  ซึ่งทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ด้าน คือ 
 (1)  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 (2)  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 (3)  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 (4)  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 (5)  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
 (6)  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 (7)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 (8)  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 (9)  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 (10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

  6.  แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) ก าหนดวิสัยทัศน์
การก้าวสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย”  ในปี พ.ศ. 2575  ด้วยมิติแห่งการพัฒนากรุงเทพมหานคร 7  ด้าน ได้แก ่
 (1)  ด้านมหานครปลอดภัย เพ่ือให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครที่ปลอดมลพิษ ปลอดอาชญากรรม 
และยาเสพติด ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัยพิบัติ ปลอดอุบัติเหตุจากสิ่งก่อสร้าง ปลอดโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย 
 (2)  ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีภูมิทัศน์สวยงาม พ้ืนที่
สวนสาธารณะ พ้ืนทีส่ีเขียวกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก 
เป็นมหานครที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานที่ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (3)  ด้านมหานครส าหรับทุกคน เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล
อย่างครบวงจร เป็นเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ  การศึกษา  และสังคมพหุวัฒนธรรม 
 (4)  ด้านมหานครกระชับ เพ่ือให้กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม 
 (5)  ด้านมหานครประชาธิปไตย เป็นมหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ เมืองธรรมาภิบาล 
การกระจายอ านาจสู่ประชาชน  การเมืองสีขาว พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 
 (6)  ด้านมหานครเศรษฐกิจและการเรียนรู้ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองธุรกิจและการลงทุน 
เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก และเมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และจัดงานนานาชาติ 
 (7)  ด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร ทั้งด้านกฎหมาย การบริหารแผนและประเมินผล 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและงบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  7.  แผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ประจ ำปี 2562  เป็นคู่มือแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)   
เพ่ือก ากับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด าเนินโครงการ/กิจกรรมรายปีในความรับผิดชอบให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนด และตอบสนองต่อเป้าประสงค์ตามท่ีระบุไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

8.  นโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ 
5  นโยบายทันใจ  19  ภารกิจผลักดันทันที  วาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2561 (ผลงาน 100 วัน 
200 วัน 300 วัน และ 1 ปี) 
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แผนภำพที่ 2 กรอบแนวคิดกำรจัดแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ระ

ดับ
ปร

ะเท
ศ 

ระ
ดับ

กร
ุงเท

พม
หำ

นค
ร 

แผนยุทธศำสตร์ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2579) 

1) ด้านความมั่นคง 
2) ด้านการสร้างความสามารถ 
    ในการแข่งขัน 
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
    ศักยภาพคน 
4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค 
      และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5) ด้านการสร้างการเติบโตบน 
    คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ 
    สิ่งแวดล้อม 

หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวพระรำชด ำริ  

“เข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำ” 

1)  การเสริมสร้างและพัฒนา    
     ศักยภาพทุนมนุษย์ 
2)  การสร้างความเป็นธรรมลด 
     ความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3)  การสร้างความเข้มแข็งทาง 
     เศรษฐกิจ 
4)  การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5)   การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ 
      เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 
      และยั่งยืน 
6)   การบริหารจัดการในภาครัฐ การ 
      ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7)   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
     ระบบโลจิสติกส์ 
8)   การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
      วิจัย และนวัตกรรม 
9)   การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ึ        
      เศรษฐกิจ 
10)  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการ 
        พัฒนา 

แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร 
ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 

(พ.ศ. 2561 -2565) 

แผนปฏิบัติรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 
ประจ ำปี 2562 

นโยบำยของผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

แผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 
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บทที่ 3 

กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์เพื่อจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรของกรุงเทพมหำนคร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

_______________ 

  ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 2 ส่วน 
ได้แก่ การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการตรวจราชการ     
แบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรตำมนโยบำยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ        
ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจผลักดันทันที) จ านวน 11 ภารกิจ 
เนื่องจากบางภารกิจด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และเพ่ิมประเด็นที่รัฐบาลให้ความส าคัญ คือ “การบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม” ในนโยบายที่ 1  และ “การป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน” ในนโยบายที่ 3 

    ผลการด าเนินการที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของประเด็นการตรวจราชการ  
แบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บางภารกิจยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายของ
นโยบาย จึงยังคงก าหนดเป็นประเด็นการตรวจราชการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 5 ภารกิจ  
ในส่วนของประเด็นที่รัฐบาลให้ความส าคัญ คือ “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม” ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 จะถูกน าไปอยู่ในส่วนของประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่วน         
“การป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน” เนื่องจากเป็นประเด็นการตรวจราชการเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งก าหนดระยะเวลาการตรวจติดตามสิ้นสุดในปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2561 จึงไม่ได้ก าหนดไว้ในประเด็นการตรวจราชการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สรุปได้ว่า ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ ในปีงบประงบประมาณ พ.ศ. 2562   
ประกอบด้วยประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจ
ผลักดันทันที) จ านวน 5 ภารกิจ แบ่งออกไดด้ังนี้ 

ตาราง 1  ประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ล าดับ นโยบาย จ านวนภารกิจ 
1 นโยบายที่ 1 “สะอาด” (CLEAN) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 1 
2 นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย 

ชุมชนและสังคมปลอดภัย 
1 

3 นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” (Care) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนสิ่งแวดล้อม 
และระบบนิเวศน์ 

1 

4 นโยบายที่ 5 “วิถีพอเพียง” (Common ways of living) : ภูมิใจในรากไทย    
พอใจในความเป็นอยู่ 

2 

รวม 5 
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  ทั้งนี้ นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจผลักดันทันที) 
นอกเหนือจากนี้ แม้จะไม่ได้ก าหนดเป็นประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ แต่ยังคงมีการตรวจติดตาม  
ในส่วนของการตรวจราชการเฉพาะพ้ืนที่ต่อไป 

2. กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่ง
ผลสัมทธิ์ไว้ทั้งหมด  3 ประเด็น ดังนี้ 

    2.1 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรลดปัญหำน้ ำท่วมในถนนสำยหลัก/จุดเฝ้ำระวัง/        
จุดที่น้ ำท่วมซ้ ำซำก 

ประเด็นการตรวจราชการนี้ เป็นประเด็นการตรวจราชการที่ต่อเนื่องมาจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจากการตรวจติดตามผลการด าเนินการที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560) ปรากฏว่าหน่วยงานมีความพร้อมในการรับมือน้ าท่วมของ
กรุงเทพมหานครในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 78.81  โดยสามารถจ าแนกความพร้อมตามประเด็นการตรวจ
ราชการได้ 5 ประเด็น คือ 

1) มีการประเมินผลการด าเนินการ การตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์ และข้อมูล     
การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในปีที่ผ่านมา ร้อยละ 49.91 

2) ความสมบูรณ์ของวัสดุ/อุปกรณ์ ร้อยละ 92.21 
3) ความพร้อมของท่อระบายน้ า ร้อยละ 88.39 
4) ความพร้อมของคูคลอง/ล ารางสาธารณะ ร้อยละ 87.65  
5) มีการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ร้อยละ 75.87 

 

แผนภูมิ 1  ความพร้อมตามประเด็นการตรวจราชการในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 

 

   จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความพร้อมในการรับมือน้ าท่วมของกรุงเทพมหานคร
ในภาพรวมถือว่ามีความพร้อมอยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ 78.81) แต่ก็ยังมีบางประเด็นคือ การประเมินผลการ
ด าเนินการฯ ในปีที่ผ่านมา ที่ยังด าเนินการได้ต่ ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 49.91) ซึ่งการรวบรวมข้อมูลและประเมินผล
การด าเนินการในปีที่ผ่านมาเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
ด าเนินงานในปีต่อ ๆ ไป ให้เกิดความส าเร็จ  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

มีการบูรณาการฯ 

ความพร้อมของคูคลอง/ล ารางสาธารณะ 

ความพร้อมของทอ่ระบายน้ า 

ความสมบูรณ์ของวัสดุ/อปุกรณ์  

มีการประเมินผลการด าเนนิการฯ ในปีที่ผ่านมา 

75.87 

87.65 

88.39 

92.21 

49.91 
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    2.2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุกรุงเทพมหำนคร 

ประเด็นการตรวจราชการนี้ เป็นประเด็นการตรวจราชการที่ต่อเนื่องมาจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจากการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2557 - 2560) ในภาพรวมพบว่า มีดัชนีที่ผ่านการประเมินเพียง 28 ดัชนี จากดัชนีที่สามารถประเมินได้ 
60 ดัชนี คิดเป็นร้อยละ 46.7 ที่ผ่านการประเมิน กล่าวได้ว่า การด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในช่วง 3 ปีของแผนฯ แรกนั้น ยังผ่านในระดับที่ค่อนข้างต่ ามากและต้องเร่งปรับปรุง ส่วนหนึ่งอาจ
เนื่องมาจากการเริ่มประกาศใช้แผนฉบับแรก เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ตั้งงบประมาณประจ าปี พ.ศ 2558 ไปแล้ว 
รวมทั้งการขาดการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

ในส่วนของผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและกระบวนการท างานด้านผู้สู งอายุ  ชี้ ให้ เห็นว่า
กรุงเทพมหานครให้ความส าคัญกับประเด็นด้านผู้สูงอายุมากขึ้นกว่าในอดีต แต่การด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของ
กรุงเทพมหานครยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร กระบวนการที่ยังต้องปรับปรุง ได้แก่ 

1) การขาดการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
2) การขาดการถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจแผนฯ ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานด้านผู้สูงอาย ุ
3) การขาดการบูรณาการและขาดการท างานเชิงรุก 

จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ในปี 2561 พบว่า 
ภาพรวมของการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สอดคล้องกับผลการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะสิ้นสุดแผน ที่ระบุว่า การด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครยังไม่
ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ขาดการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ขาดการบูรณาการ และขาด
การท างานเชิงรุก  

หลังจากที่มีการก าหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” และมีการตรวจแนะน าประเด็นการตรวจ
ราชการแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มมีการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุมากขึ้น  เช่น ในส่วนของคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 - ๕ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับเขต ที่มีการขับเคลื่อนในระดับ
คณะอนุกรรมการฯ มากขึ้น โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับเขต ที่ส่วนใหญ่ไม่เคยมีการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการในระดับคณะอนุกรรมการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เริ่มมีการจัดประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือกันและมีแนวโน้มที่จะมีการจัดการประชุมอย่างต่อเนื่อง 
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      2.3 กำรบริหำรจัดกำรขยะ 
 ขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี และมีแนวโน้มที่จะ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และพฤติกรรมการบริโภค 
ที่ทิ้งของเหลือใช้โดยไม่คัดแยกหรือน าไปรีไซเคิล เนื่องจากประชาชนยังขาดองค์ความรู้และจิตส านึกเกี่ยวกับ
ปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จึงไม่ให้ความส าคัญที่จะลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทางหรือแหล่งก าเนิด  
 ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบ “แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)” และให้กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศระยะสั้น (พ.ศ. 2559 - 2560) พร้อมทั้งให้เร่งรัดการด าเนินการโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยทั้งในพ้ืนที่น าร่องและในระดับชุมชนและหมู่บ้าน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ 
“ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560) ภายใต้แผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 โดยใช้หลักการ 3 Rs (Reduce, Reuse, 
Recycle) เพ่ือให้เกิดการใช้น้อย การใช้ซ้ า และการน ากลับมาใช้ใหม่ของขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้น ณ แหล่งก าเนิด   
 ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้มีแนวทางการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ ต้นทาง-
กลางทาง-ปลายทาง ตามกรอบการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2560) ดังนี้ 
 การจัดการขยะท่ีต้นทาง ด าเนินการส่งเสริมการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะ
ที่ต้นทาง เช่น ขยะรีไซเคิลแยกขายเอง และน าเศษอาหารแยกหมักท าปุ๋ย/เลี้ยงสัตว์ สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิล
ไปใช้ประโยชน์ได้เฉลี่ย 1,794 ตันต่อวัน น าขยะเศษผลไม้หมักท าปุ๋ย 152 ตันต่อวัน น าเศษอาหารส่งเกษตรกร
เลี้ยงสัตว์ 318 ตันต่อวัน และส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายจากขยะทั่วไปให้   ทิ้งขยะอันตรายในจุดที่จัดไว้
ให้เฉลี่ย 2.7 ตันต่อวัน (เพ่ิมข้ึนจาก 2 ตันต่อวัน ของปี 2559) 
 การจัดการขยะท่ีกลางทาง ด าเนินการดังนี้  
 1) ขยะทั่วไปและขยะเศษอาหาร ใช้รถเก็บขยะมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน และขนาด 
5 ตัน น าส่งศูนย์ก าจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง โดยใช้รถเก็บขนมูลฝอยทั่วไป 1,434 คัน ในเส้นทางรถเก็บขนมูลฝอย 
1,800 เส้นทาง สามารถรวบรวมขยะได้เฉลี่ย 10,526 ตันต่อวัน 
 2) ขยะอินทรีย์ ใช้รถบดย่อยกิ่งไม้และรถกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน เพ่ือส่งไปยัง
โรงงานหมักปุ๋ยอินทรีย์ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม ปริมาณ 45 ตันต่อวัน ส าหรับเศษผักและ
เศษผลไม้ สามารถรวบรวมส่งโรงงานได้ปริมาณ 25 ตันต่อวัน 
 3) ขยะรีไซเคิล แจ้งให้ประชาชนทราบก าหนดการเก็บขยะรีไซเคิลและขยะชิ้นใหญ่ 
เพ่ือให้แต่ละส านักงานเขตน าขยะไปซ่อมแซมและบริจาคให้ผู้ที่ต้องการ หรือแยกชิ้นส่วนที่รีไซเคิลขายและทิ้ง
ส่วนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช สายไหม และหนองแขม 
 4) ขยะอันตราย จัดเก็บทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน หรือตามที่ส านักงานเขตก าหนด 
เพ่ือน าไปก าจัดด้วยวิธีฝังกลบปลอดภัย จัดเก็บได้เฉลี่ย 2.7 ตันต่อวัน และจัดเก็บขยะติดเชื้อ 38 ตันต่อวัน 
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 การจัดการขยะที่ปลายทาง อยู่ระหว่างจัดท าโครงการก่อสร้างเตาเผามูลฝอยขนาด 
1,000 ตันต่อวัน จ านวน 2 แห่ง บริเวณอ่อนนุชและหนองแขม สามารถรองรับปริมาณขยะได้รวม 2,000 ตันต่อวัน 
และอยู่ระหว่างศึกษาโครงการโรงงานคัดแยกขยะ ขนาด 500 ตันต่อวัน จ านวน 2 แห่ง และขนาด 300 ตันต่อวัน 
จ านวน 1 แห่ง 

 ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ก าหนดเป้าหมายการลดปริมาณขยะมูลฝอย ดังนี้ 
 1) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ก าหนดเป้าหมาย
ลดปริมาณมูลฝอย ร้อยละ 20 ในปี 2575 (ร้อยละ 7 ในปี 2562) จากปริมาณมูลฝอยปีฐาน 2556  
 2) แผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 - 2562 ก าหนด
เป้าหมายลดปริมาณขยะมูลฝอย ร้อยละ 7 จากปริมาณขยะมูลฝอยปีฐาน 2556 
  3) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2562 ก าหนดเป้าหมายการ
ลดปริมาณมูลฝอย ร้อยละ 3 จากปริมาณมูลฝอยปีฐาน 2560 

ตาราง 2  เป้าหมายการลดปริมาณขยะของกรุงเทพมหานคร 

ล ำดับ แผนงำน ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1 แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ  

20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) 
ร้อยละของปริมาณมูลฝอย        
ที่จัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี  
พ.ศ. 2556 (9,900 ตันต่อวนั) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในปี 2560 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในปี 2565 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ในปี 2570 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในปี 2575 

2 แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย   
ของกรุงเทพมหานคร            
พ.ศ.  2558 - 2562 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ในปี 2558 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในปี 2559 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในปี 2560 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ในปี 2561 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ในปี 2562 

3 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ร้อยละของมูลฝอยที่จัดเก็บได้
ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ในปี 2562 

 ปริมาณขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2556 (ปีฐาน) 
พบว่า ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ย 9,963.27 ตันต่อวัน เป็น 10,526.92 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 5.66 
ถึงแม้จะลดลงจากที่ธนาคารความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือเจบิก (JBIC) คาดการณ์ไว้ว่ากรุงเทพมหานคร
จะมีมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 14,702 ตันต่อวัน สามารถลดลงได้ถึง 4,175.08 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 28.40 
แต่ก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียดตามแผนภูมิ 2 
 
 
 
______________________ 
     สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561 
     เรื่อง การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

1 

1 
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แผนภูมิ 2  ปริมาณขยะของกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนงานของกรุงเทพมหานคร 
               และการคาดการณ์ของธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือเจบิก (JBIC) 

 
ที่มา : การคาดการณ์  (ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหวา่งประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือเจบิก (JBIC))  
        ปริมาณขยะ     (กองนโยบายและแผนงาน ส านักสิ่งแวดล้อม, 2560) 
        เป้าหมาย        (แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) และแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 - 2562) 

        จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ในปี 2560 พบว่า
ส านักงานเขตที่มีปริมาณขยะมูลฝอยลดลงจากปี 2556 มีจ านวน 17 ส านักงานเขต ส่วนใหญ่เป็นส านักงาน
เขต ในกลุ่มเขตชั้นใน ในขณะที่ส านักงานเขตที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 มีจ านวน 29 
ส านักงานเขต ส่วนใหญ่เป็นเขตในพ้ืนที่รอบนอกและชานเมือง ซึ่งมีการขยายพ้ืนที่เมืองเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ 
ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร ยังมีหน้าที่รับผิดชอบขยะมูลฝอยที่เกิดจากประชากรแฝง ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดปริมณฑลโดยรอบ ท าให้ปริมาณขยะในกรุงเทพมหานครมีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

13,025.00 13,425.00 13,835.00 14,263.00 14,702.00 15,150.00 15,607.00 
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การคาดการณ์ 

ปริมาณขยะ 

เป้าหมาย 

4,175.08 ตัว/วัน 
(28.40%) 
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บทที่ 4 
กำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

_______________ 

  แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สนับสนุนการ
ตรวจราชการ และหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้รับการตรวจ เพื่ อขับเคลื่อนนโยบายของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การจัดท าแผนการตรวจ
ราชการฉบับนี้ จัดท าโดยคณะท างานจัดท าแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการ
ตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร  และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร  
ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ข้อ 17 และ ข้อ 18  และน ามา
ก าหนดยุทธศาสตร์การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

วิสยัทัศน์  :-  

เป็นเครือข่ายองค์กรการตรวจราชการที่มีคุณภาพด้านการตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ  :- 

  (1) ขับเคลื่อนการบูรณาการและบริหารจัดการด้านการตรวจราชการให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล และการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
   (2) เร่งรัด ติดตาม ประเด็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามแผนการพัฒนา
กรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
  (3) ให้ข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการ 
  (4) สร้างกลไกให้เกิดมูลค่าเพ่ิม เพ่ือให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในเชิงบริหาร 

แนวทำงกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       
เป็นการตรวจราชการเพ่ือสนับสนุนการ ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร            
ตามนโยบายและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  มุ่งเน้นการบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาและข้อจ ากัดของการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแนวทางการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร รวมทั้งเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและข้อจ ากัดที่วิเคราะห์ได้จากการตรวจ
ติดตาม โดยมีกรอบ แนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ และค าสั่งการตรวจราชการ เป็นทิศทางในการ
ขับเคลื่อนการตรวจราชการ  ดังปรากฏตามแผนภาพที่ 3 
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แผนภำพที่ 3  แผนผังกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
ผู้ตรวจรำชกำร 

1.1 กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรตำม
นโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

1.2 กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

2. กำรตรวจรำชกำรเฉพำะพื้นที่ 

4. กำรตรวจรำชกำรตำมภำรกิจเร่งด่วน 
ภำรกิจส ำคัญ และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย 

5. กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน 
รับฟังเหตุกำรณ์ และกำรตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนหรือเรื่องส ำคัญที่ได้รับ
มอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
 

- 5  นโยบำย  (19 ภำรกิจ) 

1) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรลด 
      ปัญหำน้ ำท่วมฯ 

2) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุฯ 

3) กำรบริหำรจัดกำรขยะ 
 

- เรื่องท่ีเป็นปัญหำของหน่วยงำน  
- เรื่องท่ีมีผลกระทบต่อประชำชน หรือ  
  ภำพลักษณ์ของกรุงเทพมหำนคร 
- นโยบำยเฉพำะกิจของผู้บริหำร กทม. 

1. กำรตรวจรำชกำร 
แบบบูรณำกำร 

3. กำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
มิติที่ 3 ด้ำนคุณภำพกำรปฏิบัติรำชกำร 

- ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
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 กำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วย  

  1.  การตรวจราชการแบบบูรณาการ  

 1.1 การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ให้ประสบความส าเร็จเป็นรูปธรรม โดยในการตรวจราชการแบบบูรณาการ พิจารณาจาก  
 - โครงการที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จในการบรรลุผลตามเป้าหมายของนโยบาย       
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 - โครงการที่มีความเชื่อมโยงการท างานทั้งในระดับส านักและส านักงานเขต 
 - โครงการที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สิ่งแวดล้อม หรือ         
การให้บริการขั้นพ้ืนฐานแกป่ระชาชน 
 - โครงการที่ใช้งบประมาณสูงเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืนของหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 ทั้งนี้ การก าหนด กรอบ ประเด็นนโยบายส าคัญ และประเด็นการตรวจ
ราชการ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เห็นควรพิจารณาคัด เลือกนโยบาย/โครงการ
ที่ส าคัญ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
นโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
  1.2 การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ แบ่งออกเป็น  
                            (1)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ าท่วม  
                            (2)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
                            (3)  การบริหารจัดการขยะ 
 2.  การตรวจราชการเฉพาะพ้ืนที่ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาส าคัญ
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งระดับส านักและส านักงานเขต  
 3.  การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มิติที่ 3 ด้าน
คุณภาพการปฏิบัติราชการ “ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ” 
 4.  การตรวจราชการตามภารกิจเร่งด่วน ภารกิจส าคัญ และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 5.  การตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน รับฟังเหตุการณ์ และการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือ
เรื่องส าคัญท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

ระยะเวลำในกำรตรวจรำชกำรและกำรรำยงำนผล 

  1) การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
                      1.1) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 

 ประเด็นนโยบำยส ำคัญ ระยะเวลำในกำรตรวจติดตำม กำรรำยงำนผล 
 - ประเด็นนโยบายของ 

  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
   
 

รอบท่ี 1   
   1 ตุลาคม 2561 - 31 มนีาคม 2562 
รอบท่ี 2 
   1 เมษายน  - 30 กันยายน 2562 

รอบท่ี 1 
   15 พฤษภาคม 2562     
รอบท่ี 2 
   15 พฤศจิกายน 2562  
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 1.2) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 ประเด็นนโยบำยส ำคัญ ระยะเวลำในกำรตรวจติดตำม กำรรำยงำนผล 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการลด

ปัญหาน้ าท่วมฯ  
รอบท่ี 1   
  1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 
รอบท่ี 2 
  1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 

รอบท่ี 1 
   31 มกราคม 2562 
รอบท่ี 2 
  30 เมษายน 2562 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
 

รอบท่ี 1   
  1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 
รอบท่ี 2 
  1 เมษายน  - 30 กันยายน 2562 

รอบท่ี 1 
  15 พฤษภาคม 2562 
รอบท่ี 2 
  15 พฤศจิกายน 2562  

3. การบริหารจัดการขยะ 
 

รอบท่ี 1   
  1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 
รอบท่ี 2 
  1 เมษายน  - 30 กันยายน 2562 

รอบท่ี 1 
  15 พฤษภาคม 2562     
รอบท่ี 2 
  15 พฤศจิกายน2562   

 

 2)  การตรวจราชการเฉพาะพ้ืนที่ 
 

 ประเด็นนโยบำยส ำคัญ ระยะเวลำในกำรตรวจติดตำม กำรรำยงำนผล 
 - การตรวจราชการเพ่ือส่งเสริม 

สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้น 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของผู้ตรวจ-
ราชการกรุงเทพมหานคร    
ทั้งระดับส านักและส านักงานเขต  

รอบท่ี 1   
  1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 
รอบท่ี 2 
  1 เมษายน  - 30 กันยายน 2562 

รอบท่ี 1 
  15 พฤษภาคม 2562   
รอบท่ี 2 
  15 พฤศจิกายน 2562  
 

 

 กรณีที่ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครพบประเด็นเรื่องที่เป็นปัญหาหรือมีผลกระทบต่อ
ประชาชน หรือภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ ให้รายงาน
ผลต่อปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู ้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อทราบหรือสั ่งการทันที เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการเร่งรัด ติดตามและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ให้ส าเนารายงานผลการตรวจ
ราชการให้กองงานผู้ตรวจราชการเพ่ือรวบรวมสรุปรายงานผลในภาพรวมประจ าปีต่อไป 

  3)  การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มิติที่ 3 ด้าน
คุณภาพการปฏิบัติราชการ  
 

 ประเด็นนโยบำยส ำคัญ ระยะเวลำในกำรตรวจติดตำม กำรรำยงำนผล 
 - ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ  
รอบท่ี 1   
  1 ตุลาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 
รอบท่ี 2 
  1 เมษายน - 31 สิงหาคม 2562 

รอบท่ี 1 
  31 มีนาคม 2562   
รอบท่ี 2 
  30 กันยายน 2562  
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   การรายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม กองงานผู ้ตรวจราชการ ส านักปลัด -
กรุงเทพมหานคร ด าเนินการรวบรวมและสรุปผลเพ่ือจัดท ารายงานผลการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 ภายในวันที่  31 ธันวาคม 2562 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ขั้นตอน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ 

2560 2561 
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. 

1. การจัดท าแผนการตรวจราชการ 
1.1  การศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพ่ือก าหนด        
ทิศทางการตรวจราชการ 

               

1.2  ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการฯ 

               

1.3  จัดท าแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร ฯ  

  การวเิคราะห์กรอบ แนวทาง ประเด็น 
นโยบายส าคัญ โดยยึดแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครเป็นหลัก ในการจัดท าร่าง
แผนการตรวจราชการ 

  ประชุมคณะท างานจัดท าแผนการตรวจ 
ราชการฯ เพ่ือพิจารณาก าหนดกรอบ แนวทาง ประเดน็
นโยบายส าคัญที่จะตรวจติดตาม 

  เสนอร่างแผนการตรวจราชการฯ ต่อ 
ที่ประชุมคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  
เพ่ือทราบ และซักซ้อมความเข้าใจกรอบ แนวทางการ
ตรวจราชการ 

                
ภายใน 30 มิ.ย. 2561 

ภายใน 31 ธ.ค.2560 

ภายใน 31 ม.ค. 2561 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ขั้นตอน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ 

2560 2561 
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. 

 1.4  จัดประชุมสัมมนาตามโครงการสัมมนา 
เพ่ือจัดท าร่างแผนการตรวจราชการของ         
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ฯ เพ่ือรับฟัง  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ  กรอบ แนวทาง การก าหนด
ประเด็นนโยบายส าคัญที่จะตรวจติดตาม จาก
หน่วยงานผู้รับการตรวจ 

               

1.5  น าเสนอร่างแผนการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร ฯ ต่อ
คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการ
ตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

               

1.6 น าเสนอแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร ฯ ต่อผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และอนุมัติ 

               

1.7 แจ้งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร ฯ ให้ผู้เกี่ยวขอ้งทราบ และ
ด าเนินการต่อไป 

               

 

 

ภายใน 30 ก.ย. 2561 

ภายใน 10 ก.ย. 2561 

ภายใน 15 ก.ค. 2561 

ภายใน 20 ส.ค. 2561 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ขั้นตอน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ 

2561 2562 
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. 

2. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการตรวจ ประจ าเขตตรวจราชการ 1-6 
ด าเนินการออกตรวจราชการตามแผนฯ ดังนี้ 
2.1 การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
      รอบท่ี 1  ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2561 -  
วันที่ 31 มีนาคม 2562 
      รอบท่ี 2  ระหว่างวันที่  1 เมษายน  - 
วันที่ 30 กันยายน 2562  
      

               

2.2 การตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
      2.2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหา 
น้ าท่วม 
      รอบท่ี 1  ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  -  
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
      รอบท่ี 2  ระหว่างวันที่  1 มกราคม  - 
วันที่ 31 มีนาคม 2562  

               

1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2562 

1 ต.ค.  – 31 ธ.ค. 2561 

1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2562 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ขั้นตอน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ 

2561 2562 
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. 

       2.2.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
กรุงเทพมหานคร 
      รอบที่ 1  ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2561 -  
วันที่ 31 มีนาคม 2562 
      รอบที่ 2  ระหว่างวันที่  1 เมษายน  - 
วันที่ 30 กันยายน  2562 

               

      2.2.3 การบริหารจัดการขยะ 
      รอบที่ 1  ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2561 -  
วันที่ 31 มีนาคม 2562 
      รอบที่ 2  ระหว่างวันที่  1 เมษายน  - 
วันที่ 30 กันยายน  2562 

               

2.3 การตรวจราชการเฉพาะพืน้ที ่
      รอบท่ี 1  ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2561 -  
วันที่ 31 มีนาคม 2562 
      รอบท่ี 2  ระหว่างวันที่  1 เมษายน  - 
วันที่ 30 กันยายน 2562  

               

  

 

 

 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2562 

1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 

1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2562 

1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2562 
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ขั้นตอน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ 

2561 2562 
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. 

3. 
 
 
 
 
 

การรายงานผลการตรวจราชการ  
        กองงานผู้ตรวจราชการ รวบรวมข้อมูลรายงาน
ผลการตรวจราชการ จากเขตตรวจราชการที่รับผดิชอบ 
และด าเนินการจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ เสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพ่ือน าเรียน  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
3.1 การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบาย
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
      รอบท่ี 1 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
      รอบท่ี 2 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

               

3.2 การตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์  
      3.2.1  การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหา 
น้ าท่วม 
      รอบท่ี 1  ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 
      รอบท่ี 2  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 

               

      3.2..2  การพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร 
      รอบท่ี 1  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
      รอบท่ี 2  ภายในวันที่ 15พฤศจิกายน 2562 

               

 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ภายใน 31 ม.ค. 2562 
ภายใน 30 เม.ย. 2562 

ภายใน 15 พ.ค. 2562 
ภายใน 15 พ.ย. 2562 

ภายใน 15 พ.ค. 2562 
ภายใน 15 พ.ย. 2562 
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ขั้นตอน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ 

2561 2562 
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. 

       3.2.3  การบริหารจัดการขยะ 
      รอบท่ี 1  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
      รอบท่ี 2  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

               

3.3 การตรวจราชการเฉพาะพืน้ที ่
      รอบท่ี 1  ภายในวันที่  15 พฤษภาคม 2562 
      รอบท่ี 2  ภายในวันที่  15 พฤศจิกายน 2562 

               

 

ภายใน 15 พ.ค. 2562 
ภายใน 15 พ.ย. 2562 

ภายใน 15 พ.ค. 2562 
ภายใน 15 พ.ย. 2562 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



 

 

(1) 

การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบาย 
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 
 

                                                                               
 เอกสารประกอบแผนการตรวจราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
                                                                               การตรวจรการแบบบูรณาการ 
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 ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นโยบาย 
ประเด็นการตรวจราชการ  

(ภารกิจตามนโยบาย) 
หัวข้อการตรวจ หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
(เจ้าภาพหลัก) 

นโยบายที่ 1 
“สะอาด” (CLEAN) : บ้านเมือง
สะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 
  

จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด 
Bangkok Fast & Clear หรือ BFC 
     1) มีรูปแบบ ระบบงาน และแนวทางปฏิบัติงาน
ของศูนย์ฯ ตลอดจนการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในศูนย์ฯ ตามที่กรุงเทพมหานครก าหนด 
     2) ประสิทธภิาพและประสทิธิผลในการใหบ้ริการ 
รวมถึงความคุ้มค่าของการด าเนินงาน 

1. แผนบูรณาการการด าเนินงานศูนย์ BFC ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนในภาพรวมของ กทม./ 
    แผนของแต่ละหน่วยงาน) 
    1) เป้าหมาย/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    2) ระบบการติดตามและประเมินผล 
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ BFC ในกระบวนงาน 
     ต่าง ๆ  
3. ผลการด าเนินงาน 
4. การประเมินผลความส าเร็จในด้านประสิทธิภาพ  
    ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของการด าเนินงาน 
5. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน/แนวทางแก้ไข 

สปท./สกก./สยป./
สนข. 

เขตตรวจฯ 2 

นโยบายที่ 3 
“ปลอดภัย” (Community) : 
ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สิน
ปลอดภัย ชุมชนและสังคม
ปลอดภัย 

ปรับจริง จับจริง รถจอดและว่ิงบนทางเท้า 
     1) มีการกวดขัน ตรวจตรา อย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะในถนนสายส าคัญของแต่ละเขต 
ด าเนินการอย่างจริงจังตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน 
     2) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยแจ้งการ
กระท าผิดที่พบเห็นผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งผู้แจ้ง   
จะได้รับรางวัลน าจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ 

1. แผนบูรณาการการด าเนินงาน “ปรับจริง จับจริง รถจอด 
    และวิ่งบนทางเท้า” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    (แผนในภาพรวม กทม./แผนของแต่ละหน่วยงาน) 
    1) เป้าหมาย/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    2) ระบบการติดตามและประเมินผล 
2. การแจ้งการกระท าผิดที่ประชาชนพบเหน็ผ่านแอพพลิเคชัน่  
    และการให้รางวัลน าจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับแก่ผู้แจ้ง 
3. ผลการด าเนินงาน 
4. การประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละ 
    พ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม 
5. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน/แนวทางแก้ไข  

สนท./สกค./สนข. เขตตรวจฯ 2 

ฝว. 1/2562 
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ระเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นโยบาย 
ประเด็นการตรวจราชการ  

(ภารกิจตามนโยบาย) 
หัวข้อการตรวจ หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
(เจ้าภาพหลัก) 

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

สร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐานวิชาการ
อย่างเท่าเทียมกัน 
     ในทุกระดับและทุกสถานศึกษาในสังกัด 
กรุงเทพมหานคร ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
รวมทั้งขยายความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับ
โรงเรียนในทุกพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ
ชุมชนด้อยโอกาส 
 

1. แผน/แนวทาง/วิธีการด าเนินงาน 
     - การยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอน 
       วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
       1) การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
           ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
         2) โครงการ/กิจกรรมที่สง่เสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ ์
              และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
           คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
2. ผลการด าเนินงาน 
       1) ผลการด าเนินการตามแผน 
       2) ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET (สูงกว่าค่าเฉลี่ย 
            ระดับประเทศ) 
3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน/แนวทางแก้ไข 

สนศ./สพส./สนข. 
โรงเรียนสังกัด กทม. 

เขตตรวจฯ 5 

 

 

 

 

 

 

ฝว. 1/2562 
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ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นโยบาย 
ประเด็นการตรวจราชการ  

(ภารกิจตามนโยบาย) 
หัวข้อการตรวจ หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
(เจ้าภาพหลัก) 

นโยบายที่ 5 
“วิถีพอเพียง” (Common 
ways of living) : ภูมิใจในราก
ไทย พอใจในความเป็นอยู่    

(1) เปิดแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ หอสมุด
เมืองกรุงเทพมหานคร 
      เพ่ือให้ประชาชนเรียนรู้แนวพระราชด าริ
หลักการทรงงาน ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นหลักคิดและแรงบันดาลใจ
ให้เหล่าพสกนิกรได้ปฏิบัติตามและร่วมกันสานต่อ
พระราชปณิธานให้เกิดความสุข ความเจริญ มั่นคง
ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม 

1. แผน/แนวทาง/วิธีการด าเนินงาน 
     - ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา หลักการ 
        ทรงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ 
        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 
       เพ่ือน าไปเป็นหลักคิด และแรงบันดาลใจในการ 
       ปฏิบัติตามและร่วมกันสานต่อพระราชปณิธานให้เกิด 
        ความสุขความเจริญ มั่นคงต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 
2. ผลการด าเนินการ 
3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน/แนวทางแก้ไข 

สวท./สนข. เขตตรวจฯ 5 

(2) จัด “ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์” 
      บริเวณริมคลองโอ่งอ่าง และบริเวณถนน
ข้าวสาร ถนนตานี ถนนมหาราช ซอยพระยาเพชร 
และถนนหน้าพระลาน ด้วยการจัดระเบียบเมือง 
บริหารจัดการจราจร จัดจ าหน่ายสินค้า Bangkok 
Brand และ Street Food พร้อมจัดมหรสพและ
กิจกรรมฟ้ืนจิตวิญญาณของเมืองและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
บนวิถีแห่งความพอเพียง  

1. แผน/แนวทาง/วธิีการด าเนินงาน 
    - จัดกิจกรรมในวันส าคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม 
      ประเพณีไทย 
    - กิจกรรม/โครงการที่ผลักดันให้เกิดการฟื้นฟูรากเหง้า 
      ทางวฒันธรรมของคนกรุงเทพฯ ที่ยังคงเหลืออยู่ในพ้ืนที่ 
       ให้เป็นเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี 
      วิถีความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของกรุงเทพฯ ในทุกพ้ืนที่ 
2. ผลการด าเนินงาน 
3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน/แนวทางแก้ไข 

สวท./สพส./สนข. เขตตรวจฯ 5 
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หมายเหตุ :  1. ค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3013/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 ก าหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเป็น 6 เขต โดยแต่ละ       
                   เขตตรวจราชการ ประกอบด้วยหน่วยงานและส่วนราชการ ดังนี้ 
                   - เขตตรวจราชการ 1 ประกอบด้วย ส านักการโยธา ส านักการจราจรและขนส่ง ส านักการระบายน้ า ส านักผังเมือง บริษัทกรุงเทพธนาคม จ ากัด  
 และส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
                   - เขตตรวจราชการ 2 ประกอบด้วย  ส านักเทศกิจ ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร (ส านักงานปกครองและทะเบียน)  
 และส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 
                   - เขตตรวจราชการ 3 ประกอบด้วย ส านักการแพทย์ ส านักอนามัย ส านักสิ่งแวดล้อม และส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ 
                   - เขตตรวจราชการ 4 ประกอบด้วย  ส านักการคลัง ส านักพัฒนาสังคม การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร (ส านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร สถานธนานุบาล 
                                          กรุงเทพมหานคร ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย) กองอ านวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร และส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 
                   - เขตตรวจราชการ 5 ประกอบด้วย  ส านักการศึกษา ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 
                   - เขตตรวจราชการ 6 ประกอบด้วย  ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
 ส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
 (ส านักงานตรวจสอบภายใน สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส านักงานกฎหมายและคดี ส านักงานการต่างประเทศ 
 กองการเจ้าหน้าที่ กองประชาสัมพันธ์ กองงานผู้ตรวจราชการ กองกลาง) สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร  
 และส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ 

     2. การรายงานผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ (ภารกิจตามนโยบาย) ให้เขตตรวจราชการฯ (เจ้าภาพหลัก) ของแต่ละนโยบาย รวบรวมข้อมูลและ  
         รายงานผลหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือเสนอปลัดกรุงเทพมหานครต่อไป 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 นโยบายที่ 1. “สะอาด” (CLEAN) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 

ส านัก/ส านักงานเขต ....................................................... 
                                          รอบการตรวจที่       1. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 
                                                                    2. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 

 

ประเด็นการตรวจราชการ 
(ภารกิจตามนโยบาย) 

(1) 

หัวข้อการตรวจ 
 

(2) 

ผลการด าเนินงาน 
 

(3) 

* ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
และข้อเสนอแนะของผู้รับการตรวจ 

(4) 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

(5) 
จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไว     
ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear 
หรือ BFC 
    1) มีรูปแบบ ระบบงาน และแนวทาง
ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ตลอดจนการจัด
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์ฯ 
ตามท่ีกรุงเทพมหานครก าหนด 
    2) ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
ในการให้บริการ รวมถึงความคุ้มค่า
ของการด าเนินงาน 

1. แผนบูรณาการการด าเนินงานศูนย์  
    BFC ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    (แผนในภาพรวมของ กทม./แผนของ   
    แต่ละหน่วยงาน) 
    1) เป้าหมาย/ผลลัพธ์/ตวัชีว้ัดความส าเร็จ 
    2) ระบบการติดตามและประเมินผล 
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ BFC  
     ในกระบวนงานต่าง ๆ  
3. ผลการด าเนินงาน 
4. การประเมินผลความส าเร็จในด้าน 
    ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ 
    คุ้มคา่ของการด าเนินงาน 
5. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน/แนวทาง  
     แก้ไข 
 

  
 
 
  

 

 
 
 

 

แบบตรวจราชการ 
บูรณาการ 

(ลงชื่อ) .............................................................. ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
         (                                             )     ประจ าเขตตรวจราชการ 
 

   วันที่ ..................../.................../................... 

(ลงชื่อ) .............................................................. หวัหน้าหนว่ยงานรับการตรวจ  
         (                                             )     
 

   วันที่ ..................../.................../................... 

*  ผู้รับการตรวจต้องระบุปัญหา/อปุสรรค/ข้อจ ากดั และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานให้ครบถ้วน 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
นโยบายที่ 3. “ปลอดภัย” (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย 

 ส านัก/ส านักงานเขต .......................................................  
                                          รอบการตรวจที่       1. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 
                                                                    2. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 

 

ประเด็นการตรวจราชการ 
(ภารกิจตามนโยบาย) 

(1) 

หัวข้อการตรวจ 
 

(2) 

ผลการด าเนินงาน 
 

(3) 

* ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
และข้อเสนอแนะของผู้รับการตรวจ 

(4) 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

(5) 
ปรับจริง จับจริง รถจอดและว่ิงบน
ทางเท้า 
     1) มีการกวดขัน ตรวจตรา อย่าง
เป็นระบบ โดยเฉพาะในถนนสายส าคัญ
ของแต่ละเขต ด าเนินการอย่างจริงจัง
ตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน 
     2) การให้ประชาชนมีส่วนร่วม
โดยแจ้งการกระท าผิดที่พบเห็นผ่าน
แอพพลิเคชั่น ซึ่งผู้แจ้งจะได้รับรางวัล
น าจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ 
 
 
 
 

1. แผนบูรณาการการด าเนินงาน “ปรับจริง  
    จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า”  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    (แผนในภาพรวม กทม./แผนของแต่ละ 
    หน่วยงาน) 
    1) เป้าหมาย/ผลลัพธ์/ตัวชีว้ดัความส าเร็จ 
    2) ระบบการติดตามและประเมินผล 
2. การแจ้งการกระท าผิดที่ประชาชนพบเหน็ 
    ผ่านแอพพลิเคชั่น และการให้รางวัลน าจับ 
    กึ่งหนึ่งของค่าปรับแก่ผู้แจ้ง 
3. ผลการด าเนินงาน 
4. การประเมินความก้าวหน้าของการ 
    ด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม 
5. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน/แนวทาง  
    แก้ไข 
 

   

 
 
   

(ลงชื่อ) .............................................................. ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
         (                                             )     ประจ าเขตตรวจราชการ 
   วันที่ ..................../.................../................... 

(ลงชื่อ) .............................................................. หวัหน้าหนว่ยงานรับการตรวจ  
         (                                             )     
   วันที่ ..................../.................../................... 

*  ผู้รับการตรวจต้องระบุปัญหา/อปุสรรค/ข้อจ ากดั และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานให้ครบถ้วน 

แบบตรวจราชการ 
บูรณาการ 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” (Care) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ 

ส านัก/ส านักงานเขต ....................................................... 
                                          รอบการตรวจที่       1. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 
                                                                    2. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 

 

ประเด็นการตรวจราชการ 
(ภารกิจตามนโยบาย) 

(1) 

หัวข้อการตรวจ 
 

(2) 

ผลการด าเนินงาน 
(3) 

* ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
และข้อเสนอแนะของผู้รับการตรวจ 

(4) 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

(5) 
สร้างชื่อเสียงด้านการศกึษาและมาตรฐาน
วิชาการอย่างเท่าเทียมกัน 
     ในทุกระดับและทุกสถานศึกษา 
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งขยาย
ความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับ
โรงเรียนในทุกพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร 
โดยเฉพาะชุมชนด้อยโอกาส 
 

1. แผน/แนวทาง/วิธีการด าเนินงาน 
     - การยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ 
        การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
        คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
       1) การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
            คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
         2) โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับ  
                ผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการเรียน 
           การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
           ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
2. ผลการด าเนินงาน 
       1) ผลการด าเนินการตามแผน 
       2) ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  
            (สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ) 
3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน/ 
    แนวทางแก้ไข 

   

 
 
 

(ลงชื่อ) .............................................................. ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
         (                                             )     ประจ าเขตตรวจราชการ 
   วันที่ ..................../.................../................... 

(ลงชื่อ) .............................................................. หวัหน้าหนว่ยงานรับการตรวจ  
         (                                             )     
   วันที่ ..................../.................../................... 

*  ผู้รับการตรวจต้องระบุปัญหา/อปุสรรค/ข้อจ ากดั และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานให้ครบถ้วน 

แบบตรวจราชการ 
บูรณาการ 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
นโยบายที่ 5 “วิถีพอเพียง” (Common ways of living) : ภูมิใจในรากไทย พอใจในความเป็นอยู่ 

ส านัก/ส านักงานเขต ....................................................... 
                                          รอบการตรวจที่       1. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562  
                                                                    2. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 

 

ประเด็นการตรวจราชการ 
(ภารกิจตามนโยบาย) 

(1) 

หัวข้อการตรวจ 
 

(2) 

ผลการด าเนินงาน 
 

(3) 

* ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
และข้อเสนอแนะของผู้รับการตรวจ 

(4) 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

(5) 
(1) เปิดแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 
ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 
      เพ่ือให้ประชาชนเรียนรู้แนว
พระราชด ารหิลักการทรงงาน ตลอดจน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นหลักคิด
และแรงบันดาลใจให้เหล่าพสกนิกร 
ได้ปฏิบัติตามและร่วมกันสานต่อ 
พระราชปณิธานให้เกิดความสุข  
ความเจริญ มั่นคงต่อตนเอง ชุมชน
และสังคม 
 
 
 

1. แผน/แนวทาง/วิธีการด าเนินงาน 
     - ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 
       ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน 
       โครงการอันเนื่องมาจาก 
       พระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 
       พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 
       เพ่ือน าไปเป็นหลักคิด และ 
       แรงบันดาลใจในการปฏิบัติตาม 
       และร่วมกันสานต่อพระราชปณิธาน 
       ให้เกิดความสุขความเจรญิ มั่นคง 
        ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 
2. ผลการด าเนินการ 
3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน/ 
     แนวทางแก้ไข 

   

 
 
 
 

(ลงชื่อ) .............................................................. ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
         (                                             )     ประจ าเขตตรวจราชการ 
 

   วันที่ ..................../.................../................... 

(ลงชื่อ) .............................................................. หวัหน้าหนว่ยงานรับการตรวจ  
         (                                             )     
 

   วันที่ ..................../.................../................... 

*  ผู้รับการตรวจต้องระบุปัญหา/อปุสรรค/ข้อจ ากดั และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานให้ครบถ้วน 

แบบตรวจราชการ 
บูรณาการ 

12/11/2560 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
นโยบายที่ 5 “วิถีพอเพียง” (Common ways of living) : ภูมิใจในรากไทย พอใจในความเป็นอยู่ 

ส านัก/ส านักงานเขต ....................................................... 
                                          รอบการตรวจที่       1. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 
                                                                    2. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 

 

ประเด็นการตรวจราชการ 
(ภารกิจตามนโยบาย) 

(1) 

หัวข้อการตรวจ 
 

(2) 

ผลการด าเนินงาน 
 

(3) 

* ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
และข้อเสนอแนะของผู้รับการตรวจ 

(4) 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

(5) 
(2) จัด “ย่านเดินเพลินกรุง
รัตนโกสินทร์” 
      บริเวณริมคลองโอ่งอ่าง และบริเวณ
ถนนข้าวสาร ถนนตานี ถนนมหาราช 
ซอยพระยาเพชร และถนนหนา้พระลาน 
ด้วยการจดัระเบียบเมือง บรหิารจัดการ
จราจร จัดจ าหน่ายสินค้า Bangkok 
Brand และ Street Food พร้อมจัด
มหรสพและกิจกรรมฟ้ืนจิตวิญญาณ
ของเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
บนวิถีแห่งความพอเพียง  
 

1. แผน/แนวทาง/วธิีการด าเนินงาน 
    - จัดกิจกรรมในวันส าคัญ  
      อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม 
      ประเพณีไทย 
    - กิจกรรม/โครงการที่ผลักดัน 
      ให้เกิดการฟื้นฟูรากเหง้า 
      ทางวฒันธรรมของคนกรุงเทพฯ 
      ที่ยังคงเหลืออยู่ในพ้ืนที่ให้เป็น 
      แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว 
      ทางวัฒนธรรม ประเพณี 
      วิถีความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม 
      ของกรุงเทพฯ ในทุกพ้ืนที ่
2. ผลการด าเนินงาน 
3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน/ 
    แนวทางแก้ไข 
 

 
 

 

  

 
 
 

(ลงชื่อ) .............................................................. ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
         (                                             )     ประจ าเขตตรวจราชการ 
 

   วันที่ ..................../.................../................... 

(ลงชื่อ) .............................................................. หวัหน้าหนว่ยงานรับการตรวจ  
         (                                             )     
 

   วันที่ ..................../.................../................... 
*  ผู้รับการตรวจต้องระบุปัญหา/อปุสรรค/ข้อจ ากดั และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานให้ครบถ้วน 

แบบตรวจราชการ 
บูรณาการ 
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ค าอธิบายแบบตรวจราชการบูรณาการ 
 

แบบตรวจราชการบูรณาการ :  
               หมายถึง แบบการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง 5 นโยบาย โดยหน่วยงานรับการตรวจ 
เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานในเบื้องต้น และจัดส่งให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตรวจ รายงานผล และให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  ประกอบด้วย 
 
ผู้รับการตรวจ กรอกรายละเอียดในช่องหมายเลข (3) และ (4) ดังนี้ 

(3) ผลการด าเนินงาน 
หมายถึง การรายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจ หรือการรายงานผลความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับประเด็นการตรวจ  
(ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายตามแผนงาน หรือข้ันตอนการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจน) 

(4) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะของหน่วยงานรับการตรวจ 
หมายถึง การระบุรายละเอียด ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของหน่วยงานรับการตรวจ 

หมายเหตุ :  1) กรณีการลงนามของ “หัวหน้าหน่วยงานรับการตรวจ” ในแบบตรวจราชการบูรณาการนี้ ขอให้เป็นผู้บริหารฯ ไม่ต่ ากว่าระดับรองหัวหน้าหน่วยงาน 
 2) หากมีข้อสงสัยในการกรอกรายละเอียดตามแบบตรวจราชการบูรณาการฉบับนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการประจ าหน่วยงานรับการตรวจของท่าน  
                   โทร. 1255 หรือฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล โทร. 1189 
 
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร กรอกรายละเอียดในช่องหมายเลข (5) ดังนี้ 

(5) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
หมายถึง กรณผีู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้รับข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานรับการตรวจในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว และเมื่อออกตรวจราชการ 
ก็สามารถให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว อันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานรับการตรวจ รวมทั้งสามารถให้ข้อสังเกต 
หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป 

 

12/10/2560 



 

 

 

 
 

(2) 

การตรวจราชการแบบบรูณาการเพือ่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
“การเพิ่มประสิทธภิาพการลดปัญหาน ้าท่วม 

ในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวงั/จุดที่น า้ท่วมซ ้าซาก” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เอกสารประกอบแผนการตรวจราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 



ประเด็นการตรวจติดตาม 

การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

“การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน ้าท่วม” 

 รอบท่ี ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561) 

 รอบท่ี 2 (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – 31 มีนาคม 2562) 

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

ผู้ให้ข้อมูล  ผู้อ ำนวยกำรส ำนกกกำรรบาำยน  ำ 

ค้าชี แจง    ขอให้จกดท ำผลกำรด ำเนินงำนตำมปรบเด็นกำรตรวจติดตำมเสนอคณบผู้ตรวจรำชกำรก่อนวกนที่มำตรวจรำชกำร 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
๑. ควำมพร้อมของรบาาคลอง/ล ำรำงสำธำรณบ (กรอกรำยลบเอียดตำมตำรำงที่ ๑) 
๒. ความพร้อมของระบบท่อระบายน ้า (กรอกรายละเอียดตามตารางที่ ๒) 
๓. ความพร้อมของระบบอาคารบังคับน ้า 

๓.๑ จ้านวนอาคารบังคับน ้า  จ้านวน......................แห่ง 
๓.๒ มีสภาพดีพร้อมใช้งาน  จ้านวน......................แห่ง 
๓.๓ อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม จ้านวน......................แห่ง  
      (การปรับปรุงซ่อมแซม หมายถึง การปรับปรุงหรือซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      ไม่หมายรวมถึงการบ้ารุงรักษาประจ้าปี)     
       ทัน     ไม่ทันต่อการใช้งานก่อนเริ่มฤดูฝน (พ.ค.) สาเหตุเพราะ .................................................. 

๔. การเตรยีมความพร้อมของเครื่องสูบน ้า (กรอกรายละเอียดตามตารางท่ี 3)  
๕. การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน ้าท่วม (กรอกรายละเอียดตามตารางที่ 4) 

(จุดเสี่ยงน ้าท่วม” หมายถึง พื นที่เสี่ยงต่อน ้าท่วมเมื่อฝนตกปานกลางถึงหนัก (รับความเข้มข้นฝนได้ไม่เกิน 
60 มม./ชม. แล้วเกิดน ้าท่วมขัง)) 

๖. การป้องกันจุดเฝ้าระวังน ้าท่วม (กรอกรายละเอียดตามตารางที่ 5) 
(จุดเฝ้าระวัง หมายถึง พื นที่ที่มีโอกาสเกิดน ้าท่วมเมื่อฝนตกหนักถึงหนักมาก (ความเข้มข้นฝนมากกว่า     
60 มม./ชม. แล้วเกิดน ้าท่วมขัง) หรือบริเวณที่มีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระบบระบายน ้า  เช่น งานก่อสร้าง) 

๗. ความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน ้าท่วม (หน่วย BEST) 
๗.๑ ด้านคน                   พร้อม  ไม่พร้อม สาเหตุเพราะ .......................................................... 
๗.๒ ด้านวัสดุ/อุปกรณ์       พร้อม  ไม่พร้อม สาเหตุเพราะ .......................................................... 

     ๘.  การจัดท้าแผนปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันน ้าท่วม    
 มี (แนบแผนฯ)      ไม่มี สาเหตุเพราะ .................................................................................................  



ตาราง 1 (รอบที่ 1) สนน. 

แผนงานการเตรียมความพร้อมของระบบคู คลอง 
ล าดับ หัวข้อ ความยาว (เมตร) รายละเอียดแผนงาน (สรปุ) ก าหนดแล้วเสรจ็ 

1 คู/คลอง ในความรับผิดชอบ จ านวน..............ค/ูคลอง  x x 
2 แผนงานดูแลรักษาคู คลอง/เปิดทางน  าไหล  

ประจ าปี 2562 (ด าเนินการเอง)  
   

2.1 คลอง ............................................................    
2.2 คลอง ............................................................    

รวม.....................คู/คลอง    
3 แผนงานจ้างเหมาขดุลอกคู คลอง ประจ าปี 2562    

3.1 คลอง ............................................................    
3.2 คลอง ............................................................    

รวม.....................คู/คลอง    
4 แผนงานดูแลรักษาคู คลอง ภายหลังการด าเนินกิจรรม 

จิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” ประจ าปี 2562 
   

4.1 คลองที่ด าเนินการไปแล้วในปี 2561     
      4.1.1 คลอง ............................................................    
      4.1.2 คลอง ............................................................    

รวม.....................คู/คลอง    
4.2 คลองที่ด าเนินการใหม่เพิ่มเตมิในปี 2562    
      4.2.1 คลอง ............................................................    

 4.2.2 คลอง ............................................................    
รวม.....................คู/คลอง    

5 แผนการเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน  าไหล ประจ าปี 2562 
รวมจ านวน........................ค/ูคลอง 

   

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

 

หมายเหตุ : x หมายถึง ไม่ต้องรายงาน 

 



ตาราง 1 (รอบที่ 2) สนน. 

ผลการด าเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของระบบคู คลอง 
ล าดับ หัวข้อ ความยาว (เมตร) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

1 คู/คลอง ในความรับผิดชอบ จ านวน..............ค/ูคลอง  x x 
2 ผลการดูแลรักษาคู คลอง/เปิดทางน  าไหล  

ประจ าปี 2562 (ด าเนินการเอง)  
   

2.1 คลอง ............................................................    
2.2 คลอง ............................................................    

รวม.....................คู/คลอง    
3 ผลการจ้างเหมาขุดลอกคู คลอง ประจ าปี 2562    

3.1 คลอง ............................................................    
3.2 คลอง ............................................................    

รวม.....................คู/คลอง    
4 ผลการดูแลรักษาคู คลอง ภายหลงัการด าเนินกิจรรม 

จิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” ประจ าปี 2562 
   

4.1 คลองที่ด าเนินการไปแล้วในปี 2561     
      4.1.1 คลอง ............................................................    
      4.1.2 คลอง ............................................................    

รวม.....................คู/คลอง    
4.2 คลองที่ด าเนินการใหม่เพิ่มเตมิในปี 2562    
      4.2.1 คลอง ............................................................    

 4.2.2 คลอง ............................................................    
รวม.....................คู/คลอง    

4 ผลการเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน  าไหล ประจ าปี 2562  
รวมจ านวน........................ค/ูคลอง 

   

5 สรุปภาพรวมความพร้อมของคู คลอง ในการรองรับและ
ระบายน  าฝน 

x x x 

5.1 มคีวามพร้อม จ านวน....................คู/คลอง  x  
5.2 ท่ียังขาดความพร้อม จ านวน.................คู/คลอง  x  

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

หมายเหตุ : x หมายถึง ไม่ต้องรายงาน 
 



ตาราง 2 (รอบที่ 1) สนน. 

แผนงานการเตรียมความพร้อมของระบบท่อระบายน ้า 
ล้าดับ หัวข้อ ความยาว (เมตร) รายละเอียดแผนงาน (สรุป) ก้าหนดแล้วเสร็จ 

1 ความยาวท่อระบายน ้าในความรับผิดชอบ  
จ้านวน..................ถนน 

 x x 

2 แผนงานล้างท้าความสะอาดท่อระบายน ้า  
ประจ้าปี 2562 (ด้าเนินการเอง)  

   

2.1 ถนน....................................................................    
2.2 ถนน....................................................................    
2.3 ถนน....................................................................    

รวม.............................ถนน    
3 แผนงานจ้างเหมาท้าความสะอาดท่อระบายน ้า 

ประจ้าปี 2562 
   

3.1 ถนน....................................................................    
3.2 ถนน....................................................................    
3.3 ถนน....................................................................    

รวม.............................ถนน    
4 คงเหลือท่อระบายน ้าที่ไม่มีการด้าเนินการ 

จ้านวน..................ถนน 
 x x 

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

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

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

หมายเหตุ : x หมายถึง ไม่ต้องรายงาน 



ตาราง 2 (รอบที่ 2) สนน. 

ผลการด้าเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของท่อระบายน ้า 
ล้าดับ หัวข้อ ความยาว (เมตร) ผลการด้าเนินงานตามแผน ปัญหา/อุปสรรค 

1 ความยาวท่อระบายน ้าในความรับผิดชอบ  
จ้านวน..................ถนน 

 x x 

2 ผลงานล้างท้าความสะอาดท่อระบายน ้า  
ประจ้าปี 2562 (ด้าเนินการเอง)  

   

2.1 ถนน....................................................................    
2.2 ถนน....................................................................    
2.3 ถนน....................................................................    

รวม.............................ถนน    
3 ผลงานจ้างเหมาท้าความสะอาดท่อระบายน ้า 

ประจ้าปี 2562 
   

3.1 ถนน....................................................................    
3.2 ถนน....................................................................    
3.3 ถนน....................................................................    

รวม.............................ถนน    
4 คงเหลือท่อระบายน ้าที่ไม่มีการด้าเนินการ 

จ้านวน..................ถนน 
 x x 

5 สรุปภาพรวมความพร้อมของท่อระบายน ้าในปัจจุบัน x x x 
5.1 มีความพร้อม  x x 
5.2 ยังขาดความพร้อม  x x 

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

หมายเหตุ : x หมายถึง ไม่ต้องรายงาน 



ตาราง 3 (รอบที่ 1) สนน. 
การเตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน ้า 

ส่วนที่ 1 ความพร้อมของเครื่องสูบน ้า 
ล้าดับ ประเด็น จ้านวนเครื่องสูบน ้า หมายเหตุ 

1 เครื่องสูบน ้าในความรับผิดชอบ   
2 มีสภาพดีพร้อมใช้งาน   
3 อยู่ระหว่างการซ่อม   
4 อยู่ระหว่างรอยุบสภาพ/จ้าหน่าย   

หมายเหตุ การซ่อม หมายถึง ซ่อมบ้ารุงจากท่ีไม่สามารถใช้งานได้ให้กลับมาใช้งานได้ปกติ ไม่รวมถึงการบ้ารุงรักษาประจ้าปี 
 

ส่วนที่ 2 การสนับสนุนเครื่องสูบน ้าให้กับส้านักงานเขต 
      1) ส้านักงานเขตที่ขอสนับสนุน  จ้านวน ................................. ส้านักงานเขต  รวมจ้านวนเครื่องสูบน ้า............................เครื่อง 
 ประกอบด้วย (ระบุส้านักงานเขต) ................................................................................................ ....................................................................... ................................. 

............................................................................................................................. ................................................................................................. ................................. 
      2) ส้านักงานเขตที่ไม่ขอสนับสนุน จ้านวน ................................. ส้านักงานเขต   
 ประกอบด้วย (ระบุส้านักงานเขต) ................................................................................................ ........................................................................................................  

............................................................................................................................. ..................................................................................................................................  
      3) ด้าเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน ้า 
  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ เนื่องจาก................................................................................... ........................................................................................................  
 

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

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



ตาราง 3 (รอบที่ 2) สนน. 
การเตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน ้า 

ส่วนที่ 1 ความพร้อมของเครื่องสูบน ้า 
ล้าดับ ประเด็น จ้านวนเครื่องสูบน ้า หมายเหตุ 

1 เครื่องสูบน ้าในความรับผิดชอบ   
2 มีสภาพดีพร้อมใช้งาน   
3 อยู่ระหว่างการซ่อม   
4 อยู่ระหว่างรอยุบสภาพ/จ้าหน่าย   

หมายเหตุ : การซ่อม หมายถึง ซ่อมบ้ารุงจากท่ีไม่สามารถใช้งานได้ให้กลับมาใช้งานได้ปกติ ไม่รวมถึงการบ้ารุงรักษาประจ้าปี 
 

ส่วนที่ 2 การสนับสนุนเครื่องสูบน ้าให้กับส้านักงานเขต 
      1) ส้านักงานเขตที่ขอสนับสนุน  จ้านวน ................................. ส้านักงานเขต  รวมจ้านวนเครื่องสูบน ้า............................เครื่อง 
 ประกอบด้วย (ระบุส้านักงานเขต) ................................................................................................ ......................................................................... ............................... 

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ..... 
      2) ส้านักงานเขตที่ไม่ขอสนับสนุน จ้านวน ................................. ส้านักงานเขต   
 ประกอบด้วย (ระบุส้านักงานเขต) ................................................................................................ ........................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................. ................................................................. 
      3) ด้าเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน ้า 
  แล้วเสร็จ จ้านวน ..............ส้านักงานเขต จ้านวนเครื่องสูบน ้า............................เครื่อง 

     ประกอบด้วย (ระบุส้านักงานเขต) .............................................................................................................................................. .................................................... 
 ไม่แล้วเสร็จ จ้านวน ..............ส้านักงานเขต จ้านวนเครื่องสูบน ้า............................เครื่อง 
     ประกอบด้วย (ระบุส้านักงานเขต) ................................................................................................ ..................................................................................................  

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



ตาราง 4 (รอบที่ 1) สนน. 
การส้ารวจและแก้ไขจุดเสี่ยงน ้าท่วม 

1. ในพื นที่เขตมีจุดเสี่ยงน ้าท่วมทั งหมด  จ้านวน ................................. จุด 
2. ผลการด้าเนินงานในปี 2561   จ้านวน ................................. จุด 

ล้าดับ จุดเสี่ยงน ้าท่วม ผลการด้าเนินงาน 
ความคืบหน้าปัจจัยสนับสนุน 

การด้าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

 เขต.........................................    
1     
2     
 เขต.........................................    

1     
2     

3. การด้าเนินงานในปี 2562   ได้รับงบประมาณ ปี 2562 จ้านวน ...............จุด      โครงการต่อเนื่อง จ้านวน ...............จุด 

ล้าดับ จุดเสี่ยงน ้าท่วม 
รายละเอียดแผนด้าเนินงาน 

ในปี 2562 
ปัจจัยที่ต้องด้าเนินการเพ่ือให้
เป็นไปตามแผนงานที่ก้าหนด 

ก้าหนดแล้วเสร็จ 

 เขต.........................................    
1     
2     
 เขต.........................................    

1     
2     

 

หมายเหตุ : 1. จุดเสีย่งน ้าท่วม หมายถึง พื นที่เสี่ยงต่อน ้าท่วมเมื่อฝนตกปานกลางถึงหนัก (รับความเข้มข้นฝนได้ไมเ่กิน 60 มม./ชม. แล้วเกิดน ้าท่วมขัง) 
   2. ปัจจัยสนับสนุนการด้าเนินงาน หมายถึง การที่จะแก้ไขจุดเสี่ยง/จุดเฝ้าระวัง จ้าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนใดในการแก้ไขปัญหาอื่นร่วมด้วยที่จะท้าให้ 

     การแก้ไขจุดเสีย่ง/จุดเฝ้าระวังได้สา้เรจ็มีรายละเอียดเป็นอย่างไร 



ตาราง 4 (รอบที่ 2) สนน. 
ผลการด้าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงน ้าท่วม ประจ้าปี 2562 

ได้รับงบประมาณ ปี 2562 จ้านวน ...............จุด      โครงการต่อเนื่อง จ้านวน ...............จุด 

ล้าดับ จุดเสี่ยงน ้าท่วม ผลการด้าเนินงาน  
ความคืบหน้าปัจจัยสนับสนุน 

การด้าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

 เขต.........................................    
1     
2     
 เขต.........................................    

1     
2     
 เขต.........................................    

1     
2     
 เขต.........................................    

1     
2     

 

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

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

หมายเหตุ : 1. จุดเสีย่งน ้าท่วม หมายถึง พื นที่เสี่ยงต่อน ้าท่วมเมื่อฝนตกปานกลางถึงหนัก (รับความเข้มข้นฝนได้ไมเ่กิน 60 มม./ชม. แล้วเกิดน ้าท่วมขัง) 
   2. ปัจจัยสนับสนุนการด้าเนินงาน หมายถึง การที่จะแก้ไขจุดเสี่ยง/จุดเฝ้าระวัง จ้าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนใดในการแก้ไขปัญหาอื่นร่วมด้วยที่จะท้าให้ 

     การแก้ไขจุดเสีย่ง/จุดเฝ้าระวังได้สา้เรจ็มีรายละเอียดเป็นอย่างไร 



ตาราง 5 (รอบที่ 1) สนน. 
การส ารวจและเตรียมความพรอ้มป้องกันจุดเฝ้าระวังน  าท่วม 

1. ในพื นที่เขตมีจุดเฝ้าระวังน  าท่วม  จ านวน ................................. จุด 
2. ผลการด าเนินงานในปี 2561   จ านวน ................................. จุด 

ล าดับ จุดเฝ้าระวัง ผลการด าเนินงาน 
ความคืบหน้าปจัจัยสนับสนุน 

การด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

 เขต.........................................    
1     
2     
 เขต.........................................    

1     
2     

 

3. การด าเนินงานในปี 2562   จ านวน ................................. จุด 

ล าดับ จุดเฝ้าระวัง แผนด าเนินงานในปี 2562 
ปัจจัยที่ต้องด าเนินการเพื่อให้
เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 

ก าหนดแล้วเสรจ็ 

 เขต.........................................    
1     
2     
 เขต.........................................    

1     
2     

หมายเหตุ : 1. จุดเฝ้าระวัง หมายถึง พื นที่ที่มีโอกาสเกิดน  าท่วมเม่ือฝนตกหนักถึงหนักมาก (ความเข้มข้นฝนมากกว่า 60 มม./ชม. แล้วเกิดน  าท่วมขัง) หรือบริเวณที่มีปัญหาอุปสรรค 
       เก่ียวกับระบบระบายน  า  เช่น งานก่อสร้าง) 
   2. ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน หมายถึง การที่จะแก้ไขจุดเสี่ยง/จุดเฝ้าระวัง จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนใดในการแก้ไขปัญหาอ่ืนร่วมด้วยที่จะท าให้ 
       การแก้ไขจุดเสี่ยง/จุดเฝ้าระวังได้ส าเร็จมีรายละเอียดเป็นอย่างไร 



ตาราง 5 (รอบที่ 2) สนน. 
ผลการด าเนินงานเตรียมความพรอ้มปอ้งกันจุดเฝ้าระวังน  าทว่ม ประจ าปี 2562 

ล าดับ จุดเฝ้าระวัง ผลการด าเนินงาน  
ความคืบหน้าปจัจัยสนับสนุน 

การด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

 เขต.........................................    
1     
2     
 เขต.........................................    

1     
2     
 เขต.........................................    

1     
2     
 เขต.........................................    

1     
2     

 

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

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

หมายเหตุ : 1. จุดเฝ้าระวัง หมายถึง พื นที่ที่มีโอกาสเกิดน  าท่วมเม่ือฝนตกหนักถึงหนักมาก (ความเข้มข้นฝนมากกว่า 60 มม./ชม. แล้วเกิดน  าท่วมขัง) หรือบริเวณที่มีปัญหาอุปสรรค 
       เก่ียวกับระบบระบายน  า  เช่น งานก่อสร้าง) 
   2. ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน หมายถึง การที่จะแก้ไขจุดเสี่ยง/จุดเฝ้าระวัง จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนใดในการแก้ไขปัญหาอ่ืนร่วมด้วยที่จะท าให้  
       การแก้ไขจุดเสี่ยง/จุดเฝ้าระวังได้ส าเร็จมีรายละเอียดเป็นอย่างไร 



ประเด็นการตรวจติดตาม 

การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

“การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน ้าท่วม” 

 รอบท่ี ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561) 

 รอบท่ี 2 (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – 31 มีนาคม 2562) 

ส านักงานเขต................................................... 

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

ผู้ให้ข้อมูล  ผู้อ ำนวยเขต 

ค าชี้แจง    ขอให้จัดท ำผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นกำรตรวจติดตำมเสนอคณะผู้ตรวจรำชกำรก่อนวันที่มำตรวจรำชกำร 

ประเด็นการตรวจติดตาม 

๑. ควำมพร้อมของระบบคลอง/ล ำรำงสำาำรณะ (กรอกรำยละเอียดตำมตำรำงที่ ๑) 
๒. ควำมพร้อมของระบบท่อระบำยน  ำ (กรอกรำยละเอียดตำมตำรำงที่ ๒) 
๓. ควำมพร้อมของเครื่องสูบน  ำ  

3.๑ จ ำนวนเครื่องสูบน  ำ  จ ำนวน..........................เครื่อง 
3.๒ มีสภำพดีพร้อมใช้งำน จ ำนวน..........................เครื่อง 
3.๓ อยู่ระหว่ำงกำรซ่อม  จ ำนวน...........................เครื่อง    
      (กำรซ่อม หมำยถึง ซ่อมบ ำรุงจำกที่ไม่สำมำรถใช้งำนได้ให้กลับมำใช้งำนได้ปกติ ไมร่วมถึงกำร 
       บ ำรุงรักษำประจ ำปี)     
       ทัน     ไม่ทัน ต่อกำรใช้งำนก่อนเริ่มฤดูฝน (พ.ค.) สำเหตุเพรำะ .................................................. 
3.4 อยู่ระหว่ำงรอยุบสภำพ/จ ำหน่ำย จ ำนวน...........................เครื่อง    
3.5 มีควำมจ ำเป็นต้องจัดท ำแผนขอสนับสนุนเครื่องสูบน  ำกับส ำนักกำรระบำยน  ำหรือไม่ 
 จ ำเป็น จ ำนวน...........................เครื่อง    
 ไม่จ ำเป็น สำเหตุเพรำะ ...................................................................................................................... 

๔. กำรแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยงน  ำท่วม (กรอกรำยละเอียดตำมตำรำงที่ ๓) 
(จุดเสี่ยงน  ำท่วม” หมำยถึง พื นที่เสี่ยงต่อน  ำท่วมเมื่อฝนตกปำนกลำงถึงหนัก (รับควำมเข้มข้นฝนได้ไม่เกิน 
60 มม./ชม. แล้วเกิดน  ำท่วมขัง)) 

๕. กำรป้องกันจุดเฝ้ำระวังน  ำท่วม (กรอกรำยละเอียดตำมตำรำงที่ ๔) 
(จุดเฝ้ำระวัง หมำยถึง พื นที่ที่มีโอกำสเกิดน  ำท่วมเมื่อฝนตกหนักถึงหนักมำก (ควำมเข้มข้นฝนมำกกว่ำ     
60 มม./ชม. แล้วเกิดน  ำท่วมขัง) หรือบริเวณที่มีปัญหำอุปสรรคเก่ียวกับระบบระบำยน  ำ เช่น งำนก่อสร้ำง) 

๖. ควำมพร้อมของหน่วยปฏิบัติกำรเร่งด่วนแก้ไขปัญหำน  ำท่วม (หน่วย BEST) 
6.๑ ด้ำนคน                   พร้อม  ไม่พร้อม สำเหตุเพรำะ .......................................................... 
6.๒ ด้ำนวัสดุ/อุปกรณ์       พร้อม  ไม่พร้อม สำเหตุเพรำะ .......................................................... 

     7.  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรแก้ไขและป้องกันน  ำท่วม    
 มี (แนบแผนฯ)      ไม่มี สำเหตุเพรำะ .................................................................................................  



ตาราง 1 (รอบที่ 1) สนข. 

แผนงานการเตรียมความพร้อมของระบบคู คลอง 
ล าดับ หัวข้อ ความยาว (เมตร) รายละเอียดแผนงาน (สรปุ) ก าหนดแล้วเสรจ็ 

1 คู/คลอง ในความรับผิดชอบ จ านวน..............ค/ูคลอง  x x 
2 แผนงานดูแลรักษาคู คลอง/เปิดทางน  าไหล  

ประจ าปี 2562 (ด าเนินการเอง)  
   

2.1 คลอง ............................................................    
2.2 คลอง ............................................................    

รวม.....................คู/คลอง    
3 แผนงานจ้างเหมาขดุลอกคู คลอง ประจ าปี 2562    

3.1 คลอง ............................................................    
3.2 คลอง ............................................................    

รวม.....................คู/คลอง    
4 แผนงานดูแลรักษาคู คลอง ภายหลังการด าเนินกิจรรม 

จิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” ประจ าปี 2562 
   

4.1 คลองที่ด าเนินการไปแล้วในปี 2561     
      4.1.1 คลอง ............................................................    
      4.1.2 คลอง ............................................................    

รวม.....................คู/คลอง    
4.2 คลองที่ด าเนินการใหม่เพิ่มเตมิในปี 2562    
      4.2.1 คลอง ............................................................    

 4.2.2 คลอง ............................................................    
รวม.....................คู/คลอง    

4 แผนการเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน  าไหล ประจ าปี 2562 
รวมจ านวน........................ค/ูคลอง 

   

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

 



ตาราง 1 (รอบที่ 2) สนข. 

ผลการด าเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของระบบคู คลอง 
ล าดับ หัวข้อ ความยาว (เมตร) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

1 คู/คลอง ในความรับผิดชอบ จ านวน..............ค/ูคลอง  x x 
2 ผลการดูแลรักษาคู คลอง/เปิดทางน  าไหล  

ประจ าปี 2562 (ด าเนินการเอง)  
   

2.1 คลอง ............................................................    
2.2 คลอง ............................................................    

รวม.....................คู/คลอง    
3 ผลการจ้างเหมาขุดลอกคู คลอง ประจ าปี 2562    

3.1 คลอง ............................................................    
3.2 คลอง ............................................................    

รวม.....................คู/คลอง    
4 ผลการดูแลรักษาคู คลอง ภายหลงัการด าเนินกิจรรม 

จิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” ประจ าปี 2562 
   

4.1 คลองที่ด าเนินการไปแล้วในปี 2561     
      4.1.1 คลอง ............................................................    
      4.1.2 คลอง ............................................................    

รวม.....................คู/คลอง    
4.2 คลองที่ด าเนินการใหม่เพิ่มเตมิในปี 2562    
      4.2.1 คลอง ............................................................    

 4.2.2 คลอง ............................................................    
รวม.....................คู/คลอง    

5 ผลการเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน  าไหล ประจ าปี 2562  
รวมจ านวน........................ค/ูคลอง 

   

6 สรุปภาพรวมความพร้อมของคู คลอง ในการรองรับและ
ระบายน  าฝน 

x x x 

5.1 มคีวามพร้อม จ านวน....................คู/คลอง  x  
5.2 ท่ียังขาดความพร้อม จ านวน..................คู/คลอง  x  

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

หมายเหตุ : x หมายถึง ไม่ต้องรายงาน 
 



ตาราง 2 (รอบที่ 1) สนข. 

แผนงานการเตรียมความพร้อมของระบบท่อระบายน ้า 
ล้าดับ หัวข้อ ความยาว (เมตร) รายละเอียดแผนงาน (สรุป) ก้าหนดแล้วเสร็จ 

1 ความยาวท่อระบายน ้าในความรับผิดชอบ  
จ้านวน..................ถนน 

 x x 

2 แผนงานล้างท้าความสะอาดท่อระบายน ้า  
ประจ้าปี 2562 (ด้าเนินการเอง)  

   

2.1 ถนน....................................................................    
2.2 ถนน....................................................................    
2.3 ถนน....................................................................    

รวม.............................ถนน    
3 แผนงานจ้างเหมาท้าความสะอาดท่อระบายน ้า 

ประจ้าปี 2562 
   

3.1 ถนน....................................................................    
3.2 ถนน....................................................................    
3.3 ถนน....................................................................    

รวม.............................ถนน    
4 คงเหลือท่อระบายน ้าที่ไม่มีการด้าเนินการ 

จ้านวน..................ถนน 
 x x 

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

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

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

หมายเหตุ : x หมายถึง ไม่ต้องรายงาน 



ตาราง 2 (รอบที่ 2) สนข. 

ผลการด้าเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของท่อระบายน ้า 
ล้าดับ หัวข้อ ความยาว (เมตร) ผลการด้าเนินงานตามแผน ปัญหา/อุปสรรค 

1 ความยาวท่อระบายน ้าในความรับผิดชอบ  
จ้านวน..................ถนน 

 x x 

2 ผลงานล้างท้าความสะอาดท่อระบายน ้า  
ประจ้าปี 2562 (ด้าเนินการเอง)  

   

2.1 ถนน....................................................................    
2.2 ถนน....................................................................    
2.3 ถนน....................................................................    

รวม.............................ถนน    
3 ผลงานจ้างเหมาท้าความสะอาดท่อระบายน ้า 

ประจ้าปี 2562 
   

3.1 ถนน....................................................................    
3.2 ถนน....................................................................    
3.3 ถนน....................................................................    

รวม.............................ถนน    
4 คงเหลือท่อระบายน ้าที่ไม่มีการด้าเนินการ 

จ้านวน..................ถนน 
 x x 

5 สรุปภาพรวมความพร้อมของท่อระบายน ้าในปัจจุบัน x x x 
5.1 มีความพร้อม  x x 
5.2 ยังขาดความพร้อม  x x 

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

หมายเหตุ : x หมายถึง ไม่ตอ้งรายงาน  



ตาราง 3 (รอบที่ 1) สนข. 
การส้ารวจและแก้ไขจุดเสี่ยงน ้าท่วม 

 
1. ในพื นที่เขตมีจุดเสี่ยงน ้าท่วมทั งหมด  จ้านวน ................................. จุด 
2. ผลการด้าเนินงานในปี 2561   จ้านวน ................................. จุด 

ล้าดับ จุดเสี่ยงน ้าท่วม ผลการด้าเนินงาน 
ความคืบหน้าปัจจัยสนับสนุน 

การด้าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 

3. การด้าเนินงานในปี 2562   จ้านวน ................................. จุด 

ล้าดับ จุดเสี่ยงน ้าท่วม 
รายละเอียดแผนด้าเนินงาน 

ในปี 2562 
ปัจจัยที่ต้องด้าเนินการเพ่ือให้
เป็นไปตามแผนงานที่ก้าหนด 

ก้าหนดแล้วเสร็จ 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

หมายเหตุ : 1. จุดเสีย่งน ้าท่วม หมายถึง พื นที่เสี่ยงต่อน ้าท่วมเมื่อฝนตกปานกลางถึงหนัก (รับความเข้มข้นฝนได้ไมเ่กิน 60 มม./ชม. แล้วเกิดน ้าท่วมขัง) 
   2. ปัจจัยสนับสนุนการด้าเนินงาน หมายถึง การที่จะแก้ไขจุดเสี่ยง/จุดเฝ้าระวัง จ้าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนใดในการแก้ไขปัญหาอื่นร่วมด้วยที่จะท้าให้ 

     การแก้ไขจุดเสีย่ง/จุดเฝ้าระวังได้สา้เรจ็มีรายละเอียดเป็นอย่างไร 



ตาราง 3 (รอบที่ 2) สนข. 
ผลการด้าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงน ้าท่วม ประจ้าปี 2562 

 
การด้าเนินงานในปี 2562   จ้านวน ................................. จุด 

ล้าดับ จุดเสี่ยงน ้าท่วม ผลการด้าเนินงาน 
ความคืบหน้าปัจจัยสนับสนุน 

การด้าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 

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

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

 

หมายเหตุ : 1. จุดเสีย่งน ้าท่วม หมายถึง พื นที่เสี่ยงต่อน ้าท่วมเมื่อฝนตกปานกลางถึงหนัก (รับความเข้มข้นฝนได้ไมเ่กิน 60 มม./ชม. แล้วเกิดน ้าท่วมขัง) 
   2. ปัจจัยสนับสนุนการด้าเนินงาน หมายถึง การที่จะแก้ไขจุดเสี่ยง/จุดเฝ้าระวัง จ้าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนใดในการแก้ไขปัญหาอื่นร่วมด้วยที่จะท้าให้ 

     การแก้ไขจุดเสีย่ง/จุดเฝ้าระวังได้สา้เรจ็มีรายละเอียดเป็นอย่างไร 



ตาราง 4 (รอบที่ 1) สนข. 
การส ารวจและเตรียมความพร้อมป้องกันจุดเฝ้าระวังน  าท่วม 

 
1. ในพื นที่เขตมีจุดเฝ้าระวังน  าท่วม  จ านวน ................................. จุด 
2. ผลการด าเนินงานในปี 2561   จ านวน ................................. จุด 

ล าดับ จุดเฝ้าระวัง ผลการด าเนินงาน 
ความคืบหน้าปัจจัยสนับสนุน 

การด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 

3. การด าเนินงานในปี 2562   จ านวน ................................. จุด 

ล าดับ จุดเฝ้าระวัง แผนด าเนินงานในปี 2562 
ปัจจัยที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้
เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

หมายเหตุ : 1. จดุเฝา้ระวัง หมายถึง พื นที่ท่ีมีโอกาสเกิดน  าท่วมเมื่อฝนตกหนักถึงหนักมาก (ความเข้มข้นฝนมากกว่า 60 มม./ชม. แล้วเกิดน  าท่วมขัง) หรือบริเวณที่มีปัญหาอุปสรรค 
       เกี่ยวกับระบบระบายน  า  เช่น งานก่อสร้าง) 
   2. ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน หมายถึง การที่จะแกไ้ขจุดเสี่ยง/จุดเฝ้าระวัง จ าเป็นต้องไดร้ับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นใดในการแก้ไขปัญหาอื่นร่วมด้วยที่จะท าให ้
       การแก้ไขจุดเสี่ยง/จุดเฝ้าระวังได้ส าเร็จมรีายละเอยีดเป็นอยา่งไร 



ตาราง 4 (รอบที่ 2) สนข. 
ผลการด าเนินงานเตรียมความพร้อมป้องกันจุดเฝ้าระวังน  าท่วม ประจ าปี 2562 

 
 

การด าเนินงานในปี 2562   จ านวน ................................. จุด 

ล าดับ จุดเฝ้าระวัง ผลการด าเนินงาน 
ความคืบหน้าปัจจัยสนับสนุน 

การด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 

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

หมายเหตุ : 1. จดุเฝา้ระวัง หมายถึง พื นที่ท่ีมีโอกาสเกิดน  าท่วมเมื่อฝนตกหนักถึงหนักมาก (ความเข้มข้นฝนมากกว่า 60 มม./ชม. แล้วเกิดน  าท่วมขัง) หรือบริเวณที่มีปัญหาอุปสรรค 
       เกี่ยวกับระบบระบายน  า  เช่น งานก่อสร้าง) 
   2. ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน หมายถึง การที่จะแกไ้ขจุดเสี่ยง/จุดเฝ้าระวัง จ าเป็นต้องไดร้ับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นใดในการแก้ไขปัญหาอื่นร่วมด้วยที่จะท าให้ 
       การแก้ไขจุดเสี่ยง/จุดเฝ้าระวังได้ส าเร็จมรีายละเอยีดเป็นอยา่งไร 



 

 

 

 
 

(3) 

การตรวจราชการแบบบรูณาการเพือ่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
“การพัฒนาคณุภาพชวีติผู้สูงอายุกรงุเทพมหานคร” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เอกสารประกอบแผนการตรวจราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 



การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์  
ประเด็นการตรวจราชการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร”  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. สถานการณ์ด้านผู้สูงอายุของประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร 

จากสถิติผู้สูงอายุของประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัด เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวนถึง 
10,225,322 คน คิดเป็นร้อยละ 15.45 ของประชากรทั้งหมด 66,188,503 คน และจากการส ารวจ
ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 พบว่ากรุงเทพมหานครมีจ านวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปใน
ทะเบียนราษฎร์ จ านวน 978,455 คน คิดเป็นร้อยละ 17.22 ซึ่งเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับจังหวัดต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย  

ปัญหาที่ประเทศไทยก าลังเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” (Complete Aged Society )  
ในปี 2564 ที่จะมีถึง 1 ใน 5 จากที่ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) มาแล้วโดยมีสัดส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป
ถึง 10% เมื่อปี 2543 (ตามนิยามองค์การสหประชาชาติ) และคาดจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super 
Aged Society) คือ มากถึง 30 % ในปี 2578  

ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด ซึ่งโครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไป จะเป็น
การเปลี่ยนโครงสร้างของอายุประชากรไทยโดยรวมด้วย โดยจะเกิดการเสียสมดุลทางประชากร คือ มีสัดส่วน
ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ขณะที่สัดส่วนประชากรวัยสูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างมาก การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรสูงอายุวัยปลายหรืออายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะท าให้ประเทศต้องแบกรับ
ประชากรที่อยู่ในวัยพ่ึงพิงทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ มากยิ่งขึ้น ประชากรที่มีอายุในช่วง 30 - 50 ปี 
ซึ่งจะกลายเป็นผู้สูงอายุภายหน้ายังขาดหลักประกันที่มั่นคง ประเด็นท้าทายหลักต่อการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ 
ได้แก่ การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการท างานด้านผู้สูงอายุ  
พ้ืนที่เขตเมือง เช่น พ้ืนที่กรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ่ ๆ ในส่วนภูมิภาค มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานอย่างต่อเนื่องแต่กลับพบว่าขาดกลไกในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเมืองที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

2. ยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านผู้สูงอายุ 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
      รัฐบาลได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) เป็นกรอบแนว

ทางการพัฒนาประเทศระยะยาว เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนเป้าหมายร่วมกันและผนึกก าลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่
ส าคัญ 6 ยุทธศาสตร์ คือ  

      1) ยุทธศาสตร์ความมั่นคง  
      2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
      3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
      4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
      5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ซึ่งยุทธศาสตร์ชาตินั้นมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย โดยเล็งเห็นว่าการก้าวสู่
สังคมสูงวัยเป็นประเด็นท้าทายต่อความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การขาดแคลนแรงงานที่จะมาเป็น
ก าลังการผลิต และเกื้อหนุนผู้สูงอายุ ภาระด้านการเงินการคลังที่จะเพ่ิมขึ้นในการจัดสวัสดิการและการบริการ
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สาธารณสุขเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย การขาดหลักประกันที่มั่นคงในยามสูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออม  
ส่วนบุคคลที่ยังไม่เพียงพอ ในขณะเดียวกันการก้าวสู่สังคมสูงวัยก็เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาทางธุรกิจและ
นวัตกรรมเพ่ือผู้สูงอายุ 

      ยุทธศาสตร์ชาติก าหนดกรอบแนวทางที่ส าคัญส าหรับการรองรับสังคมสูงวัย คือ การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี และการสร้างความอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครัวไทย นอกจากนี้ ยังเน้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ด้วยการสร้าง
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การมีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
      ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีจ านวน 10 ยุทธศาสตร์ โดยมีมิติที่เกี่ยวข้อง

กับผู้สูงอายใุนหลาย ๆ ด้าน ดังนี้  
      1) ด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ จะเกี่ยวข้องกับการใช้นวัตกรรมส าหรับการพัฒนา

สินค้าและบริการทั้งในระดับพ้ืนบ้านจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
ในวงกว้างการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น การจัดท าหลักสูตร 
การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย การสนับสนุนช่องทางการตลาด แหล่งทุน และการบริการ
ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการประกอบอาชีพส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน การส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท า
ของผู้สูงอายุ 

      2) ด้านระบบการศึกษา จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ โดยวัยสูงอายุ
เน้นพัฒนาทักษะที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ การยกระดับการศึกษาและ  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต การส่งเสริมให้
มีระบบการจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      3) ด้านระบบสังคมและคุณภาพชีวิต จะเกี่ยวข้องกับการวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ 
มีทักษะความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต การท าให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและสังคมในทางที่มีคุณภาพ การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการได้อย่างยั่งยืนและเป็นโครงข่ายการ
คุ้มครองของสังคมให้กับผู้สูงอายุ 

      4) ด้านระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะเก่ียวข้องกับการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
รวมทั้งการบริการทางการแพทย์ และการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือรองรับความต้องการของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว การสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายของทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมพัฒนานวัตกรรมทางสังคมให้เป็น
กลไกที่ลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การพัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
การแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

      5) ด้านระบบการดูแลและการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงวัย จะเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุภายใต้หลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal 
Design) การพัฒนาให้มีระบบการดูแลระยะกลางให้เชื่อมโยงกับการดูแลระยะยาว การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการ
ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ เทคโนโลยีเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บและการติดตามบ าบัดรักษาการพัฒนาเมืองที่
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 
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2.3 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) 
      แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับนี้ให้ความส าคัญกับแนวคิดวงจรชีวิต ก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนไว้

ว่า “ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ  
      1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
      2) เพ่ือสร้างจิตส านึกของสังคมไทยตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุ 
      3) เพ่ือให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมการและมีการเตรียมพร้อมเพ่ือ

การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 
      4) เพ่ือให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในภารกิจด้านผู้สูงอายุ 
      5) เพ่ือให้มีกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุส าหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
      โดยยุทธศาสตร์จะเป็นแบบบูรณาการ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ  
      1) ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมพร้อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ  
      2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 
      3) ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 
      4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ

และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 
      5) ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตาม 

ประเมินผลการด าเนินการ 
2.4 นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
      ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง) ได้ประกาศ 1 ภารกิจพิเศษ  

5 นโยบายทันใจ และ 19 ภารกิจผลักดันทันที โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุใน 2 นโยบายย่อยของ  
5 นโยบายทันใจ คือ 

     1) นโยบายที่ 2 สะดวก (Convenient) เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวกซึ่ง
ก าหนดให้มีภารกิจ “ทางแยกห่วงใย ใส่ใจทุกคน” ผลักดันพัฒนาทางแยกส าคัญร่วมกับภาคเอกชนในพ้ืนที่ให้เป็น 
“ทางแยกสะดวกปลอดภัย” ด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกในการสัญจร ใช้ชีวิตของผู้พิการ ผู้สูงวัย และประชาชน
ทั่วไป ตามหลักสากลตามการออกแบบเพื่อทุกคน พร้อมขยายการด าเนินงานสู่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ในอนาคต 

     2) นโยบายที่ 4 คุณภาพชีวิตดี (Care) การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และ
ระบบนิเวศน์ ซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ คือ “Bangkok Special Care” ดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษด้วยการ
เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วและความใส่ใจเป็นพิเศษ ในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สันทนาการ บริการ
ที่ส านักงานเขต การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะอาชีพ และการเดินทางด้วยรถตู้ และการเดินทางด้วยรถตู้ส าหรับ
รถเข็น 

2.5 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) 
     แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ก าหนดวิสัยทัศน์ให้

กรุงเทพมหานครเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ภายในปี พ.ศ. 2575 ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก 6 ประการนั้น 
ยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ว่าด้วยการเป็น “มหานครส าหรับทุกคน” 

     โดยมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 3.1  
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ โดยก าหนดตัวชี้วัดด้าน 1) การมีระบบฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุที่ทันสมัย 
และครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มเพ่ือลดการเข้าไม่ถึงสวัสดิการ 2) การมีระบบสาธารณูปโภคที่เอ้ือประโยชน์และ
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อ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ และ 3) การจัดสวัสดิการทางสังคมให้กับผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

2.6 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) 
      กรุงเทพมหานครได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 2 

(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ือให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบในการบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน โดยมีวิสัยทัศน์ของแผน คือ “ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า และมีความสุข” โดยมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 
2) การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 3) ระบบคุ้มครองส าหรับผู้สูงอายุ 4) การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือ
พัฒนางานด้านผู้สูงอายุ 5) การส่งเสริมและการพัฒนา ระบบข้อมูล เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการติดตาม
ประเมินผล มีการก าหนดมาตรการหลัก 19 มาตรการและก าหนดดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์รวมทั้งหมด 33 ดัชนี 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) 

2.7 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) 

     กรุงเทพมหานครได้มีค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 9/2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุก รุงเทพมหานครระยะที่ 2        
(พ.ศ. 2561 – 2564) รวม 6 คณะ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 
และมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ระดับเขตทั้ง 50 เขต โดยมีหน้าที่ส าคัญ 
ในการที่จะก าหนดกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์แต่ละ
ยุทธศาสตร์ และในระดับพ้ืนที่ การให้การสนับสนุนช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่เก่ียวข้อง การติดตามและประเมินผลการด าเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์และในแต่ละพ้ืนที่ 

 2.8 การตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร”ของคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

   จากการตรวจติดตามและให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร พบว่าในภาพรวมหน่วยงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับงานด้านผู้สูงอายุ 
และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การขาดการบูรณาการฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครให้เป็นระบบ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบางกลุ่มขาดการตระหนักถึงความส าคัญ ขาดความเข้าใจในแผนฯ ขาดความรู้สึกเป็นเจ้าภาพร่วม
ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ส่งผลให้การด าเนินงานขาดการบูรณาการ และขาดการท างานเชิงรุก โดย
ข้อเสนอแนะที่ส าคัญ คือ ส านักที่เป็นเจ้าภาพหลักของการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
ควรเร่งสร้างความตระหนักให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านผู้สูงอายุ เพ่ือร่วมกันจัดการกับประเด็นท้าทายที่ต้อง
พิจารณาปัญหาและแนวทางแก้ไขแบบองค์รวมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม  

   ข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้ไว้ในการตรวจราชการทั้ง 2 รอบ นั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุจ าเป็นต้องศึกษาข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณา จากรายงานการตรวจราชการ
และน าข้อเสนอแนะไปปฏิบัติได้ในปี 2562 ต่อไป  
3. เป้าหมายในการตรวจติดตาม 

เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ เพ่ิมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและแปลงแผนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ติดตาม กระตุ้น เร่งรัดการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
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4. วัตถุประสงค์ 
4.1 เพ่ือประเมินและติดตามผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตาม

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับเขต ทุกคณะ 
4.2 เพ่ือประเมินและติดตามผลการด าเนินการของหน่วยงานทั้งในระดับส านักและส านักงานเขต

ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
4.3 เพ่ือประเมินและติดตามผลความก้าวหน้าและความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการ

ขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
4.4 เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ในการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กรุงเทพมหานคร พร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานของคณะอนุกรรมการฯ ทุกคณะ และหน่วยงานทั้งใน
ระดับส านักและส านักงานเขต 
5. จุดเน้นในการตรวจติดตาม 

5.1 เน้นการติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการก าหนดกลยุทธ์แผนการ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมในการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ 
ระดับเขต ทุกคณะ 

5.2 เน้นการตรวจติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครของทุกหน่วยงานทั้งในระดับส านักและส านักงานเขต 

5.3 เน้นการตรวจติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบูรณาการ 
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ของหน่วยงาน ส านักงานเขต และ
ภาคส่วนต่าง ๆ 
6. ระยะเวลาการตรวจติดตาม  

ระยะเวลาการตรวจติดตามเห็นควรตรวจติดตาม 2 รอบ ดังนี้ 
รอบท่ี 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
รอบท่ี 2 ระหว่างเดือนเมษายน  – กันยายน 2562 

7. ประเด็นการตรวจติดตาม 
รอบท่ี 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
7.1 การก าหนดกลยุทธ์แผนการด าเนินโครงการและกิจกรรมในการปฏิบัติงาน ผลการขับเคลื่อน

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับเขต ทุกคณะ ในปี 2562 

7.2 การก าหนดกลยุทธ์ แผนการด าเนินโครงการและกิจกรรมในการปฏิบัติงาน แนวทางการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานในปี 2562 ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับเขต ทุกคณะ 

7.3 ผลการด าเนินการของทุกหน่วยงานและทุกส านักงานเขตในปี 2562 ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข 

7.4 การก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมายของการพัฒนา แผนการด าเนินโครงการและกิจกรรมในการ
ปฏิบัติงานแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ในปี 2562 

7.5 โครงการยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของการพัฒนาของหน่วยงาน 
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รอบท่ี 2 ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2562 
7.6 ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
7.7 ผลความก้าวหน้าในภาพรวมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 

ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ ระดับเขต ทุกคณะ 

7.8 ผลความก้าวหน้าของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ใน
การขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 

7.9 ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ในการด าเนินงาน แนวทางในการแก้ไข และข้อเสนอแนะที่ส าคัญ 
8. ขอบเขตในการตรวจติดตาม 

8.1 พ้ืนที่ในการตรวจติดตาม ตรวจติดตามทุกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับเขตและทุกหน่วยงาน
ทั้งระดับส านักและส านักงานเขต  

      ส าหรับพ้ืนที่ที่จะไปตรวจเยี่ยมหรือสังเกตการณ์ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานครแต่ละคณะที่จะก าหนดตามที่เห็นสมควร 

8.2 วิธีในการตรวจติดตาม เห็นควรตรวจติดตามโดยวิธีการดังนี้ 
1) รับฟังรายงานและสอบถามข้อมูลจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตาม

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ   
ระดับเขต ทุกคณะ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส านักและส านักงานเขต 

2) การสังเกตการณ์การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครของ
หน่วยงานในระดับส านักและส านักงานเขต 

8.3 การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครในแต่ละเขตตรวจราชการร่วมกันวิเคราะห์ ประมวลผล 

และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในแต่ละเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 
15 เมษายน 2562 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 

 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครร่วมกันวิเคราะห์ประมวลผล และรายงานผลการตรวจ
ราชการในภาพรวม รอบท่ี 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 และรอบที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครน ารายงานผลการตรวจราชการเผยแพร่สู่สาธารณชน  
ทางเว็บไซต ์

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

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 
 



แบบตรวจติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รอบท่ี 1_คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ 
 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 

รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ผู้ให้ข้อมูล : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำสังคม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรแพทย์    
                ผู้อ ำนวยกำรส ำนักอนำมัย  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล ผู้อ ำนวยกำรเขต ในฐำนะ 
                ประธำนคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุกรุงเทพมหำนคร  
                ยุทธศำสตร์ ที่ 1 – 5 และอนุกรรมกำรขับเคลื่อนฯ ระดับเขตแล้วแต่กรณี 
 

ค าชี้แจง :   ขอให้จัดท ำผลกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ แต่ละคณะ/คณะอนุกรรมกำร 
     ขับเคลื่อนฯ ระดับเขตแต่ละเขต ตำมประเด็นกำรตรวจติดตำมเสนอคณะผู้ตรวจรำชกำร 
     กรุงเทพมหำนคร ในวันที่มำตรวจรำชกำร 

 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
 

1. การด าเนินการในปี 2562 ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ/คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ  
ระดับเขต 

     กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ ที่ 1 คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ 
ที่ 2 คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ ที่ 3 คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ ที่ 4 คณะอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ ที่ 5 และคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุกรุงเทพมหำนคร
ระดับเขตในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุกรุงเทพมหำนครให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
ผู้บริหำร แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ 20 ปี และแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุกรุงเทพมหำนคร 

1) คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ/คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนฯ ระดับเขต มีกำรก ำหนด 
กลยุทธ์ แผนกำรด ำเนินงำน โครงกำรและกิจกรรม เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น 
เพ่ือใช้ในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุกรุงเทพมหำนคร และแปลงแผนไปสู่กำร
ปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติรำชกำรเฉพำะด้ำนผู้สูงอำยุ  
 มี (แนบเอกสำรค ำอธิบำยประกอบ) 
 ไม่มี สำเหตุเพรำะ............................................................................................................ ...... 

2) คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ/คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนฯ ระดับเขต มีกำรน ำผลกำร
ประเมินปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  
ในปี 2561 มำใช้ในกำรก ำหนดกลยุทธ์ แผนกำรด ำเนินงำน โครงกำรและกิจกรรม เพ่ือพัฒนำ
หรือแก้ไขปัญหำอุปสรรค ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ หรือไม่ อย่ำงไร 
 มี (แนบเอกสำรค ำอธิบำยประกอบ) 
 ไม่มี สำเหตุเพรำะ............................................................................................................ ...... 

3) ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุกรุงเทพมหำนคร คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ/
คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนฯ ระดับเขต มีกำรวำงแนวทำงในกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ และ
ฐำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส ำนักและระดับเขต หรือไม่ อย่ำงไร 
 มี .......................................................................................................................... ................... 
     (ให้ระบุรำยละเอียดของแนวทำงกำรด ำเนินกำร เรื่อง และภำคส่วน ที่มีกำรบูรณำกำร) 
 ไม่มี สำเหตุเพรำะ..................................................................................................................  
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แบบตรวจติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รอบท่ี 1_คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ 
 

4) ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ/คณะอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนฯ ระดับเขต มีกำรวำงแนวทำงในกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนภำคส่วน
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภำคเอกชน กิจกำรเพื่อสังคม วัด โรงเรียน กลุ่มต่ำง ๆ ในชุมชน หรือไม่ 
อย่ำงไร 
 มี .......................................................................................................................... ................... 
     (ให้ระบุรำยละเอียดของแนวทำงกำรด ำเนินกำร เรื่อง และภำคส่วน ที่มีกำรบูรณำกำร) 
 ไม่มี สำเหตุเพรำะ............................................................................................................ ...... 

5)  คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ/คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนฯ ระดับเขต ได้พิจำรณำและ 
     เห็นชอบแผนปฏิบัติรำชกำรเฉพำะด้ำน ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยงำน/ส่วนรำชกำรใน  
     ยุทธศำสตร์ที่รับผิดชอบ หรือไม่  
 เห็นชอบ................................................................................ .................................................... 
 ไมเ่ห็นชอบ สำเหตุเพรำะ..........................................................................................................  

6) คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ/คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนฯ ระดับเขต มีแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนตำมกลยุทธ์ แผนกำรด ำเนินงำน โครงกำรและกิจกรรมในกำรปฏิบัติงำนตำม
ยุทธศำสตร์ และแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุกรุงเทพมหำนคร รวมทั้งกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินกำรหรือไม่ อย่ำงไร 
 มี .............................................................................................................................................  
     (ให้ระบุรำยละเอียดของแนวทำงกำรด ำเนินกำร) 
 ไม่มี สำเหตุเพรำะ............................................................................................. ..................... 
 

โดยการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จะน าผลการด าเนินงานมา
ประกอบการประเมินประสิทธิภาพการบริหารของประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ และ
หน่วยงานเจ้าภาพหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครด้วย 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบตรวจติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รอบท่ี 1_โครงการ/กิจจกรมที่สนับสนุนแผนฯ 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร  

รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ผู้ให้ข้อมูล : หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง (ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการเขต  
     หัวหน้าส่วนราชการในส านักปลัดกรุงเทพมหานครที่เก่ียวข้อง) 

 

ค าชี้แจง :   ขอให้จัดท าผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครของแต่ละ 
     หน่วยงาน/สว่นราชการ เสนอคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่มาตรวจราชการ 

 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
1. การแปลงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติในปี 2562  

1.1 หน่วยงานได้น าผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ของการด าเนินการในปีที่ผ่านมา รวมทั้ง
แนวทางในการแก้ไขและพัฒนา ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครมาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนางานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ในปี 2562 หรือไม่ อย่างไร 

 มี (แนบเอกสารอธิบายรายละเอียดประกอบ) 
 ไม่มี สาเหตุเพราะ............................................................................................................ ...... 

 1.2 หน่วยงานได้มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ในแต่ละยุทธศาสตร์ แต่ละมาตรการ/ดัชนี
ไปเป็นจ านวน ........... โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แต่ละโครงการ/กิจกรรม มีตัวชี้วัดความส าเร็จ
และเป้าหมายที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ของการด าเนินการอย่างไร ระบุรายละเอียด 
โดยแยกตามรายยุทธศาสตร์มาตรการ ดัชนี 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพ่ือวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ (3 มาตรการ 5 ดัชนี) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ
มาตรการ/ดัชนีใด 

    (ให้ระบุเลขมาตรการ/ดัชนตีาม
ยุทธศาสตร์ เช่น มาตรการ ท่ี 1 
ดัชนี 1.1) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุ (6 มาตรการ 9 ดัชนี) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ
มาตรการ/ดัชนีใด 

    (ให้ระบุเลขมาตรการ/ดัชนตีาม
ยุทธศาสตร์ เช่น มาตรการ ท่ี 1 
ดัชนี 2.1) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ระบบคุ้มครองส าหรับผู้สูงอายุ (4 มาตรการ 6 ดัชนี) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ
มาตรการ/ดัชนีใด 

    (ให้ระบุเลขมาตรการ/ดัชนตีาม
ยุทธศาสตร์ เช่น มาตรการ ท่ี 1 
ดัชนี 3.1) 
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แบบตรวจติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รอบท่ี 1_โครงการ/กิจจกรมที่สนับสนุนแผนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ   (3 มาตรการ 5 ดัชนี) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ
มาตรการ/ดัชนีใด 

    (ให้ระบุเลขมาตรการ/ดัชนตีาม
ยุทธศาสตร์ เช่น มาตรการ ท่ี 1 
ดัชนี 4.1) 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ระบบข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรมและการติดตาม
ประเมินผล (3 มาตรการ 6 ดัชนี) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ
มาตรการ/ดัชนีใด 

    (ให้ระบุเลขมาตรการ/ดัชนีตาม
ยุทธศาสตร์ เช่น มาตรการ ท่ี 1 
ดัชนี 5.1) 

 

1.3 หน่วยงานได้ท าโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะของการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและ   
ภาคส่วนต่าง ๆ จ านวน ………………… โครงการ/กิจกรรม  

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม บูรณาการร่วมกับหน่วยใด 
  (ระบุชื่อหน่วยงาน) 

 1.4 โครงการยุทธศาสตร์ที่ส าคัญท่ีตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของการพัฒนางานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครของหน่วยงานที่ต้องการขับเคลื่อนให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ (ระบุไม่เกิน 3 โครงการ) 

1) โครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
2) โครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
3) โครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. หน่วยงานได้น าโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการเฉพาะด้านผู้สูงอายุประจ าปี  
      พ.ศ. 2562 หรือไม่ อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. แนวทางในการติดตาม ประเมินผลการด าเนินการ และการจัดเก็บฐานข้อมูล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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



 

แบบตรวจติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รอบท่ี 2_คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ 
 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 

รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ผู้ให้ข้อมูล : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำสังคม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรแพทย์    
                ผู้อ ำนวยกำรส ำนักอนำมัย  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล ผู้อ ำนวยกำรเขต ในฐำนะ 
                ประธำนคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุกรุงเทพมหำนคร  
                ยุทธศำสตร์ ที่ 1 – 5 และอนุกรรมกำรขับเคลื่อนฯ ระดับเขตแล้วแต่กรณี 
 

ค าชี้แจง :   ขอให้จัดท ำผลกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ แต่ละคณะ/ 
     คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนฯ ระดับเขตแต่ละเขต ตำมประเด็นกำรตรวจติดตำมเสนอ 
     คณะผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ในวันที่มำตรวจรำชกำร 

 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
 1. ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจราชการ ที่ให้ไว้ในรอบที่ 1 (ถ้ามี) 
 2. ผลการด าเนินการในปี 26 2 ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ/คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ 
         ระดับเขต 
     กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ ที่ 1 คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ  
ที่ 2 คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ ที่ 3 คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ ที่ 4 คณะอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ ที่ 5 และคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุกรุงเทพมหำนครให้
เป็นไปตำมนโยบำยของผู้บริหำร แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ 20 ปี และแผนพัฒนำคุณภำพชีวิ ตผู้สูงอำยุ
กรุงเทพมหำนคร 

1) คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ/คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนฯ ระดับเขต มีกำรก ำหนด 
กลยุทธ์ แผนกำรด ำเนินงำน โครงกำรและกิจกรรม เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น 
เพ่ือใช้ในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุกรุงเทพมหำนคร และแปลงแผนไปสู่กำร
ปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติรำชกำรเฉพำะด้ำนผู้สูงอำยุ  

   มี ............................................................................................................................. ................. 
        (ให้ระบุรำยละเอียดของผลกำรด ำเนินกำร) 
   ไม่มี สำเหตุเพรำะ .................................................................................................................... 

2) คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ/คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนฯ ระดับเขต มีกำรด ำเนินกำร 
     ตำมแนวทำงกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ และฐำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ 
    ส ำนักและส ำนักงำนเขต ที่ได้ก ำหนดไว้หรือไม่ ผลกำรเนินกำรเป็นอย่ำงไร 

   มี ................................................................................................................... ............................ 
      (ให้ระบุผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำร เรื่อง และภำคส่วน ที่มีกำรบูรณำกำร) 

   ไม่มี สำเหตุเพรำะ  .................................................................................................................... 
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แบบตรวจติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รอบท่ี 2_คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ 
 
 

3) คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ/คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนฯ ระดับเขต มีกำรด ำเนินกำร
ตำมแนวทำงกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภำคเอกชน 
กิจกำรเพ่ือสังคม วัด โรงเรียน กลุ่มต่ำง ๆ ในชุมชนที่ได้ก ำหนดไว้หรือไม่ ผลกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร 

   มี ............................................................................................................................. .................. 
      (ให้ระบุผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำร เรื่อง และภำคส่วน ที่มีกำรบูรณำกำร) 

  ไม่มี สำเหตุเพรำะ  .................................................................................................................... 
4) คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ/คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนฯ ระดับเขต มีกำรด ำเนินกำร

ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนตำมกลยุทธ์ แผนกำรด ำเนินงำน โครงกำรและกิจกรรมในกำรปฏิบัติงำน
ตำมยุทธศำสตร์  และแผนพัฒนำคุณภำพผู้สูงอำยุกรุงเทพมหำนครที่ ได้ก ำหนดไว้หรือไม่  
ผลกำรด ำเนินกำรเป็นอย่ำงไร 

   มี ............................................................................................. ................................................. 
       (ให้ระบุรำยละเอียดของผลกำรด ำเนินกำร) 
   ไม่มี สำเหตุเพรำะ  .................................................................................................................... 

5) คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ/คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนฯ ระดับเขต มีกำรติดตำม
กำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ แผนกำรด ำเนินงำน โครงกำรและกิจกรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมยทุธศำสตร์ 
และแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุกรุงเทพมหำนคร หรือไม่ อย่ำงไร 
 มีกำรประชุม (แนบรำยงำนกำรประชุม) 
      ทุกเดือน 
      อ่ืน ๆ ระบุ ................................................................................................................. ....... 
 ไม่มี สำเหตุเพรำะ........................................................................................ ............................. 

6) คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ/คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนฯ ระดับเขต มีกำรประเมินผล
กำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ แผนกำรด ำเนินงำน โครงกำรและกิจกรรมในกำรปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์ 
และแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุกรุงเทพมหำนคร หรือไม่ ผลกำรประเมินเป็นประกำรใด 

   มี (แนบผลกำรวิเครำะห์และรำยงำนกำรประชุม) 
   ไม่มี สำเหตุเพรำะ  .................................................................................................................... 

7) ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน แนวทำงในกำรแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
  ระบุรำยละเอียด .............................................................................................................................. 
 

โดยการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จะน าผลการด าเนินงานมา
ประกอบการประเมินประสิทธิภาพการบริหารของประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ และ
หน่วยงานเจ้าภาพหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร ด้วย 

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

 
 
 

 



แบบตรวจติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รอบท่ี 2_โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนนุตามแผนฯ 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร  

รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ผู้ให้ข้อมูล : หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง (ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการเขต  
     หัวหน้าส่วนราชการในส านักปลัดกรุงเทพมหานครที่เก่ียวข้อง) 

 

ค าชี้แจง :   ขอให้จัดท าผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครของแต่ละ 
     หน่วยงานเสนอคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่มาตรวจราชการ 

 
ประเด็นการตรวจติดตาม 

1. ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครที่ได้ให้ไว้ในการตรวจ
ราชการ รอบท่ี 1 (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ผลการด าเนินการในปี 2562  
ผลการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครของแต่ละหน่วยงาน 

โดยแยกผลการด าเนินการเป็นรายยุทธศาสตร์ มาตรการ และดัชนี และแสดงผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์และมาตรการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพ่ือวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ (3 มาตรการ 5 ดัชนี) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ
มาตรการ/ดัชนีใด 

ผลการด าเนินงาน 

    (ให้ระบุเลขมาตรการ/
ดัชนตีามยุทธศาสตร์ 
เช่น มาตรการ ที่ 1 
ดัชนี 1.1) 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุ (6 มาตรการ 9 ดัชนี) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ
มาตรการ/ดัชนีใด 

ผลการด าเนินงาน 

    (ให้ระบุเลขมาตรการ/
ดัชนตีามยุทธศาสตร์ 
เช่น มาตรการ ที่ 1 
ดัชนี 2.1) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ระบบคุ้มครองส าหรับผู้สูงอายุ (4 มาตรการ 6 ดัชนี) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ
มาตรการ/ดัชนีใด 

ผลการด าเนินงาน 

    (ให้ระบุเลขมาตรการ/
ดัชนตีามยุทธศาสตร์ 
เช่น มาตรการ ที่ 1 
ดัชนี 3.1) 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ   (3 มาตรการ 5 ดัชนี) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ
มาตรการ/ดัชนีใด 

ผลการด าเนินงาน 

    (ให้ระบุเลขมาตรการ/
ดัชนตีามยุทธศาสตร์ 
เช่น มาตรการ ที่ 1 
ดัชนี 4.1) 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ระบบข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรมและการติดตาม
ประเมินผล (3 มาตรการ 6 ดัชนี) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ
มาตรการ/ดัชนีใด 

ผลการด าเนินงาน 

    (ให้ระบุเลขมาตรการ/
ดัชนตีามยุทธศาสตร์ 
เช่น มาตรการ ที่ 1 
ดัชนี 5.1) 
 

 

 

3. ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการการความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ และแนวทางในการ
ขยายความร่วมมือในอนาคต ……………………………………………………………………………………………….....…… 
 

4. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ในการด าเนินการ ………………………………………………………………………..……….. 
 

5. แนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ………………………………………………………………….…………………………………. 
 

6. ข้อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 

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



 

 

 
 

 

(4) 

การตรวจราชการแบบบรูณาการเพือ่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
“การบรหิารจัดการขยะ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เอกสารประกอบแผนการตรวจราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 



การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ ์ 
ประเด็นการตรวจราชการ “บริหารจัดการขยะ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. สถานการณ์ขยะมูลฝอย 
ขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้น

อย่างต่อเนื่อง จากจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และพฤติกรรมการบริโภค  
ที่ทิ้งของเหลือใช้โดยไม่คัดแยกหรือน าไปรีไซเคิล เนื่องจากประชาชนยังขาดองค์ความรู้และจิตส านึกเกี่ยวกับ
ปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จึงไม่ให้ความส าคัญที่จะลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทางหรือแหล่งก าเนิด  

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้ประกาศ 6 นโยบายหลักและ 10 มาตรการเร่งด่วนในการพัฒนา
กรุงเทพมหานครในช่วงปี 2556 - 2559 โดยการจัดการขยะถูกจัดให้อยู่ในนโยบายมหานครแห่งความปลอดภัย
และมหานครสีเขียว โดย “เพ่ิมระบบจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่จัดเก็บ ขนถ่าย จนถึงเปลี่ยน
ขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและสะอาด” และก าหนดมาตรการเร่งด่วน โดยเพ่ิมบริการ
เก็บมูลฝอยไม่ให้ตกค้างในชุมชนเป้าหมาย เพ่ือให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครในการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน และได้จัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ป ี 
พ.ศ. 2556 - 2575 ก าหนดเป้าหมายลดขยะร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.2575 จากปริมาณมูลฝอยปี พ.ศ.2556 

กรุงเทพมหานครจึงเร่งพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยให้น าไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งก าเนิด ประกอบด้วยหลักการ 3Rs คือ Reduce (ลดการใช้) เช่น  
ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยใช้ถุงผ้าหรือภาชนะหรือวัสดุอื่น ๆ แทน ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลไม่ได้ 
Reuse (การใช้ซ้ า) ส่งเสริมการบริโภคสินค้าที่คืนบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวดน้ าดื่ม น้ าอัดลม ประเภทคืนขวด  
การแปรรูปของเหลือใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ การซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์เก่า และ Recycle (การแปรรูปกลับมาใช้
ประโยชน์) โดยให้เข้าถึงทั้งในระดับบุคคล ชุมชนและระดับองค์กร ฯลฯ ในการส่งเสริมการลดและน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเพ่ือลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่ระบบการเก็บขนและการจัดของ
กรุงเทพมหานครให้น้อยที่สุด  
  อีกทั้ง ส่งเสริมการลด และคัดแยกมูลฝอย โดยสร้างการรับรู้ประชาชนในภาพรวม
โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชาชนรับรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะและวิธีการร่วมกันป้องกันและ
แก้ไขปัญหาขยะโดยลดและคัดแยกขยะตามหลักการ 3Rs ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ คู่มือ การลดและคัดแยกมูลฝอย โปสเตอร์ ฯลฯ รณรงค์ประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในภาพรวม เช่น การรณรงค์กิจกรรมกรุงเทพฯ เมืองสีเขียว การรณรงค์
การลดการใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ส านักงานเขตรณรงค์ในระดับพ้ืนที่ให้ประชาชนคัดแยกขยะและ
น ากลับมาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการใช้ซ้ า ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะทั้งรีไซเคิลและเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม ้

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมีกลไกของคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2558 – 2562 เพ่ือให้การจัดการขยะเป็นทรัพยากรอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเป็นกรอบ 
ทิศทางการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายกรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว มีวิถีชีวิตและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข โดยเป้าหมายของการจัดท าแผน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558 - 2562 ภายใต้แนวคิดขยะ 
เป็นทรัพยากร ส่งเสริมการน ากลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่าภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและจัดการ 
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ด้วยเทคโนโลยีที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งก า เนิดและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ือให้
กรุงเทพมหานครเป็นมหานครในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี  เมื่ อวันที่  17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินโครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ในการบูรณาการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุ
อาหารในหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้ข้าราชการด าเนินการเป็นแบบอย่างแก่ภาคเอกช และประชาชน และ  
การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อต่าง ๆ เพ่ือสร้างกระแสให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ 
รวมทั้ง จัดท า Website/Application ข้อมูลการคัดแยกขยะมูลฝอย การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟม
บรรจุอาหารทั่วประเทศ 
2. ยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะ 

          - กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) : มั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
          - ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
          - การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
           - แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) 
 - แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยกระทรวงมหาดไทย ตาม

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/21838  ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 
          - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมด าเนินโครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ในการบูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว  และงดใช้โฟมบรรจุอาหารใน
หน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้ข้าราชการด าเนินการเป็นแบบอย่างแก่ภาคเอกช และประชาชน และการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อต่าง ๆ เพ่ือสร้างกระแสให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ รวมทั้ง 
จัดท า Website/Application ข้อมูลการคัดแยกขยะมูลฝอย การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุ
อาหารทั่วประเทศ 

นโยบายและแผนด้านการจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร 
- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2556 – 2560) 
- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2565) 

            - แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 
  - แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 2562 
3. เป้าหมายในการตรวจติดตาม  
  เพ่ือติดตาม ช่วยเหลือ และเร่งรัดการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีแก่ประชาชน แบ่งออกเป็น 
  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง (การคัดแยก) 
  ประชาชน สถานประกอบการ และสถานบริการด าเนินการลด และการคัดแยกขยะมูลฝอย 
ของเสียอันตรายก่อนส่งก าจัด การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้
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สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน สถานประกอบการ รวมทั้ง สถานที่ท่องเที่ยว ด้วยการลด  
คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยกลางทาง (การจัดเก็บและขนส่ง)  
การเพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอย มีการรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยและ

ของเสียอันตรายแบบแยกประเภท และการน าขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์  
การออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การเก็บขนขยะมูลฝอย  

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยปลายทาง (การก าจัดขยะ)  
การเพ่ิมศักยภาพการก าจัดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งประกอบด้วย 

การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้าง สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ก าจัด
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน แปรรูปผลิตพลังงานและคัดแยกเพ่ือผลิตเชื้อเพลิงและท าปุ๋ยอินทรีย์ จัดให้มีสถานที่
รวบรวมและจัดการของเสียอันตรายชุมชน สถานที่ก าจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย และศูนย์ก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ 
4. วัตถุประสงค์ 
  4.1 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร 
  4.2 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 
  4.3 เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร พร้อมเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานทุกระดับในกรุงเทพมหานคร 

5. จุดเน้นในการตรวจติดตาม 
5.1 เน้นการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2558 – 2562 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง 

5.2 เน้นการติดตามและประเมินผลการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
กรุงเทพมหานคร และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6. ระยะเวลาในการตรวจติดตาม 
  รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 เสนอรายงานผลต่อผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
  รอบที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2562 เสนอรายงานผลต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 
7. ประเด็นการตรวจติดตาม 
  รอบท่ี 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
  (1) ข้อมูลพ้ืนฐานในปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทของแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ 
ส านักงานเขต ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เมื่อปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
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  (2) ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามแผนบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนินการ รวมถึง  
แนวทางการแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
  (3) การด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 รวมถึงแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ  
  (4) แนวทางในการติดตามประเมินผลการด าเนินการ และการจัดเก็บฐานข้อมูลในด้านการ
บริหารจัดการขยะ รวมถึง ข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่และเชิงนโยบาย 

รอบท่ี 2 ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2562 
(1) การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการที่ให้ไว้ในการตรวจติดตาม รอบท่ี 1 
(2) ข้อมูลพ้ืนฐานในปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทของแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ 

ส านักงานเขต ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(3) ผลความคืบหน้าในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในการลดปริมาณขยะมูลฝอย ตามแผน

บริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 - 2562 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(4) ผลความคืบหน้าในการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  
(5) ผลความก้าวหน้าของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ  
(6) ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่ 

และเชิงนโยบาย 
8. ขอบเขตในการตรวจติดตาม 
  8.1 พ้ืนที่ในการตรวจติดตาม  

      ตรวจติดตามในส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขต 50 เขต ส าหรับพ้ืนที่ที่จะไปตรวจ
เยี่ยมหรือสังเกตการณ์ ขึ้นอยู่ตามดุลยพินิจของคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
  8.2 วิธีการตรวจติดตาม เห็นควรตรวจติดตามโดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
        - รับฟังรายงานและสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ตามดุลยพินิจของคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  
       - การสังเกตการณ์ การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนแผนบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 ทั้งระดับส านัก ส านักงาน ส่วนราชการในสังกัดส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขต 50 เขต  

8.3 การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
      คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครในแต่ละเขตตรวจราชการร่วมกันจัดท ารายงาน

การตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในแต่ละเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลการตรวจ
ราชการในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 รอบที่ 2 ภายในวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2562 

      น ารายงานผลการตรวจราชการเผยแพร่สู่สาธารณชนทางเว็บไซต์  
 
******************************************************************* 

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561  



แบบตรวจติดตามการบริหารจัดการขยะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
การบริหารจัดการขยะ 

รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

ผู้ให้ข้อมูล : ส ำนักสิ่งแวดล้อม และ ส ำนักงำนเขต 50 เขต 
 

ค าชี้แจง :  ขอให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
1. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณขยะมูลฝอย 
    1.1 ส ำนักสิ่ งแวดล้อม มีสถิติ ข้อมูลพ้ืนฐำนปริมำณขยะมูลฝอยของหน่วยงำน/ส่วนรำชกำรใน

กรุงเทพมหำนคร หรือไม่  
 ไม่มี สำเหตุเพรำะ..................................................................................................................   
 มี    (โปรดกรอกข้อมูลตำมตำรำงข้อมูลข้ำงล่ำง) 

หน่วย : ตัน 

ชื่อหน่วยงาน/
ส่วนราชการ 

จ านวน
บุคลากร 

(คน) 

ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ขยะ

อินทรีย์ 
 

ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตรำย 

ขยะทั่วไป 
แก้ว กระดำษ ขวดน้ ำ

พลำสติก 
กระป๋อง

อะลูมิเมียม 
อื่น ๆ พลำสติก

ใช้ครั้ง
เดียวทิ้ง 

โฟม
บรรจุ
อำหำร 

 
 
 
 
 
 

          

รวม           

    1.2 ส ำนักงำนเขต มีสถิติข้อมูลพ้ืนฐำนปริมำณขยะมูลฝอยของหน่วยงำน หรือไม่  
 ไม่มี สำเหตุเพรำะ..................................................................................................... .............  
 มี    (โปรดกรอกข้อมูลตำมตำรำงข้อมูลข้ำงล่ำง) 

หน่วย : ตัน 

ชื่อ 
ส านักงานเขต 

จ านวน
บุคลากร 

(คน) 

ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ขยะ

อินทรีย์ 
 

ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตรำย 

ขยะทั่วไป 
แก้ว กระดำษ ขวดน้ ำ

พลำสติก 
กระป๋อง

อะลูมิเมียม 
อื่น ๆ พลำสติก

ใช้ครั้ง
เดียวทิ้ง 

โฟม
บรรจุ
อำหำร 

 
 
 
 
 
 

          

รวม           
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ส ำนักงำนเขต มีสถิติข้อมูลพื้นฐำนปริมำณขยะมูลฝอยของชุมชน สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร 
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในพ้ืนที่เขต หรือไม่  

 ไม่มี สำเหตุเพรำะ..................................................................................................................  
 มี    (โปรดกรอกข้อมูลตำมตำรำงข้อมูลข้ำงล่ำง) 

หน่วย : ตัน 
ชื่อชุมชน 

สถานศึกษา  
สถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่ 

จ านวน 
(แห่ง) 

ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ขยะ

อินทรีย์ 
 

ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตรำย 

ขยะทั่วไป 
แก้ว กระดำษ ขวดน้ ำ

พลำสติก 
กระป๋อง

อะลูมิเมียม 
อื่น ๆ พลำสติก

ใช้ครั้ง
เดียวทิ้ง 

โฟม
บรรจุ
อำหำร 

ชุมชน 
สถำนศึกษำ 
สถำนประกอบกำร 
หน่วยงำนภำครัฐ
และเอกชน 

… แห่ง 
… แห่ง 
… แห่ง 
… แห่ง 

         

รวม           
 

2. ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
    ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักสิ่งแวดล้อม และส ำนักงำนเขตทั้ง 50 เขต ได้มีกำรจัดท ำโครงกำร/

กิจกรรมที่สอดคล้องตำมแผนบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2558 – 2562 ไป จ ำนวน 
................... โครงกำร/กิจกรรม โดยระบุรำยละเอียดแยกตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไปและขยะอันตราย 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
ในปี 2561 

   (ให้ระบุเลขกลยุทธ/์ตัวชี้วัด
ตำมแผนกำรบริกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหำนคร เช่น กลยุทธ์
ท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 1) 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวินัยประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
การก าจัดขยะมูลฝอย 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
ในปี 2561 

   (ให้ระบุเลขกลยุทธ/์ตัวชี้วัด
ตำมแผนกำรบริกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหำนคร เช่น กลยุทธ์
ท่ี 2 ตัวชี้วัดท่ี 1) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ความสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
ในปี 2561 

   (ให้ระบุเลขกลยุทธ/์ตัวชี้วัด
ตำมแผนกำรบริกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหำนคร เช่น กลยุทธ์
ท่ี 3 ตัวชี้วัดท่ี 1) 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
ในปี 2561 

   (ให้ระบุเลขกลยุทธ/์ตัวชี้วัด
ตำมแผนกำรบริกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหำนคร เช่น กลยุทธ์
ท่ี 4 ตัวชี้วัดท่ี 1) 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
ในปี 2561 

   (ให้ระบุเลขกลยุทธ/์ตัวชี้วัด
ตำมแผนกำรบริกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหำนคร เช่น กลยุทธ์
ท่ี 5 ตัวชี้วัดท่ี 1) 
 

 

 

3. การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักสิ่งแวดล้อม และส ำนักงำนเขตทั้ง 50 เขต ได้มีกำรจัดท ำโครงกำร/

กิจกรรมที่สอดคล้องตำมแผนบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2558 – 2562 ไป จ ำนวน 
................... โครงกำร/กิจกรรม และแต่ละโครงกำร/กิจกรรม มีตัวชี้ วัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำยที่ตอบสนองต่อ
แผนบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2558 – 2562 อย่ำงไร โดยระบุรำยละเอียดแยกตำม
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไปและขยะอันตราย 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ความสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 

   (ให้ระบุเลขกลยุทธ/์ตัวชี้วัดตำมแผนกำร
บริกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหำนคร เช่น กลยุทธ์ท่ี 1 
ตัวชี้วัดท่ี 1) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวินัยประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
การก าจัดขยะมูลฝอย 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ความสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 

   (ให้ระบุเลขกลยุทธ/์ตัวชี้วัดตำมแผนกำร
บริกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหำนคร เช่น กลยุทธ์ท่ี 2 
ตัวชี้วัดท่ี 1) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ความสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 

   (ให้ระบุเลขกลยุทธ/์ตัวชี้วัดตำมแผนกำร
บริกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหำนคร เช่น กลยุทธ์ท่ี 3 
ตัวชี้วัดท่ี 1) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ความสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 

   (ให้ระบุเลขกลยุทธ/์ตัวชี้วัดตำมแผนกำร
บริกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหำนคร เช่น กลยุทธ์ท่ี 4 
ตัวชี้วัดท่ี 1) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ความสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 

   (ให้ระบุเลขกลยุทธ/์ตัวชี้วัดตำมแผนกำร
บริกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหำนคร เช่น กลยุทธ์ท่ี 5 
ตัวชี้วัดท่ี 1) 
 

4. ส านักสิ่งแวดล้อม และส านักงานเขตทั้ง 50 เขต มีแนวทางการการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ 
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง หรือไม่ อย่างไร 

 

 ไม่มี สำเหตุเพรำะ............................................................................................................ ...... 
 มี (โปรดระบุรำยละเอียดตำมตำรำงข้ำงล่ำง) 
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โครงการ/กิจกรรม 
ที่ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย 

เป้าหมาย 
หน่วยงาน/ส่วนราชการ/ชุมชน 

ที่เข้าไปส่งเสริม 
ขยะที่ต้นทาง 
(ส่งเสริมการคดัแยกขยะ และใชป้ระโยชนจ์ากขยะทีต่้นทาง) 
 

  

ขยะที่กลางทาง 
(การบรหิารจดัการขยะประเภทต่าง ๆ) 
 

  

ขยะที่ปลายทาง 
(กระบวนการคดัแยกขยะก่อนเข้ากระบวนการก าจดัโรงงาน/ศูนย์
ก าจัดขยะ) 
 

  

 

5. ส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขต ทั้ง 50 เขต ได้ท าโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะของ 
การบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถานศึกษา 
ชุมชน ฯลฯ จ านวน ................ โครงการ/กิจกรรม 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานใด 
  (ระบุชื่อหน่วยงำน) 

 
 
 

 

6. แนวทางในการติดตาม ประเมินผลการด าเนินการ และการจัดเก็บฐานข้อมูล

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

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

7. ข้อเสนอแนะ 
  เชิงพ้ืนที่ …………………………………………………………………………………………………………………………… 

  เชิงนโยบำย …………………………………….………………………………………………………………………………… 

********************************* 
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ประเด็นการตรวจติดตาม 
การบริหารจัดการขยะ 

รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (เดือนเมษายน – กันยายน 2562) 
 

ผู้ให้ข้อมูล : ส ำนักสิ่งแวดล้อม และ ส ำนักงำนเขต 50 เขต 
 

ค าชี้แจง :  ขอให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
 1. การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการที่ให้ไว้ในการตรวจติดตาม รอบท่ี 1  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณขยะมูลฝอย 
    2.1 สถิติข้อมูลพ้ืนฐำนปริมำณขยะมูลฝอยของหน่วยงำน/ส่วนรำชกำรในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งส ำนัก

สิ่งแวดล้อม ได้จัดเก็บรวบรวม 

ชื่อหน่วยงาน/
ส่วนราชการ 

จ านวน
บุคลากร 

(คน) 

ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ขยะ

อินทรีย์ 
 

ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตรำย 

ขยะทั่วไป 
แก้ว กระดำษ ขวดน้ ำ

พลำสติก 
กระป๋อง

อะลูมิเมียม 
อื่น ๆ พลำสติก

ใช้ครั้ง
เดียวทิ้ง 

โฟม
บรรจุ
อำหำร 

 
 
 
 
 
 

          

รวม           

    2.2 สถิติข้อมูลพ้ืนฐำนปริมำณขยะมูลฝอยของส ำนักงำนเขต  
 ไม่มี สำเหตุเพรำะ..................................................................................................................   
 มี    (โปรดกรอกข้อมูลตำมตำรำงข้อมูลข้ำงล่ำง) 

หน่วย : ตัน 

ชื่อ 
ส านักงานเขต 

จ านวน
บุคลากร 

(คน) 

ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ขยะ

อินทรีย์ 
 

ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตรำย 

ขยะทั่วไป 
แก้ว กระดำษ ขวดน้ ำ

พลำสติก 
กระป๋อง

อะลูมิเมียม 
อื่น ๆ พลำสติก

ใช้ครั้ง
เดียวทิ้ง 

โฟม
บรรจุ
อำหำร 

 
 
 
 
 
 

          

รวม           
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สถิติข้อมูลพ้ืนฐำนปริมำณขยะมูลฝอยของชุมชน สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร หน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ส ำนักงำนเขต  

หน่วย : ตัน 
ชื่อชุมชน 

สถานศึกษา  
สถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่ 

จ านวน 
(แห่ง) 

ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ขยะ

อินทรีย์ 
 

ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตรำย 

ขยะทั่วไป 
แก้ว กระดำษ ขวดน้ ำ

พลำสติก 
กระป๋อง

อะลูมิเมียม 
อื่น ๆ พลำสติก

ใช้ครั้ง
เดียวทิ้ง 

โฟม
บรรจุ
อำหำร 

ชุมชน 
สถำนศึกษำ 
สถำนประกอบกำร 
หน่วยงำนภำครัฐ
และเอกชน 

… แห่ง 
… แห่ง 
… แห่ง 
… แห่ง 

         

รวม           
 

3. ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม ที่สอดคล้องตำมแผนบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร

พ.ศ. 2558 – 2562 โดยแยกผลกำรด ำเนินงำนเป็นรำยยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด และแสดงผลสัมฤทธิ์ของ
กำรด ำเนินกำรในแต่ละยุทธศำสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไปและขยะอันตราย 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 

   (ให้ระบุเลขกลยุทธ/์ตัวชี้วัด
ตำมแผนกำรบริกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหำนคร เช่น กลยุทธ์
ท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 1) 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวินัยประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
การก าจัดขยะมูลฝอย 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 

   (ให้ระบุเลขกลยุทธ/์ตัวชี้วัด
ตำมแผนกำรบริกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหำนคร เช่น กลยุทธ์
ท่ี 2 ตัวชี้วัดท่ี 1) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 

   (ให้ระบุเลขกลยุทธ/์ตัวชี้วัด
ตำมแผนกำรบริกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหำนคร เช่น กลยุทธ์
ท่ี 3 ตัวชี้วัดท่ี 1) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ความสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 

   (ให้ระบุเลขกลยุทธ/์ตัวชี้วัด
ตำมแผนกำรบริกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหำนคร เช่น กลยุทธ์
ท่ี 4 ตัวชี้วัดท่ี 1) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 

   (ให้ระบุเลขกลยุทธ/์ตัวชี้วัด
ตำมแผนกำรบริกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหำนคร เช่น กลยุทธ์
ท่ี 5 ตัวชี้วัดท่ี 1) 

 

 

4. ส านักสิ่งแวดล้อม และส านักงานเขตทั้ง 50 เขต สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง  

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย 

หน่วยงาน/ส่วนราชการ/ชุมชน 
ที่เข้าไปส่งเสริม 

เป้าหมาย ปริมาณที่ลดได้ 

ขยะที่ต้นทาง 
(ส่งเสริมการคดัแยกขยะ และใชป้ระโยชนจ์ากขยะที่
ต้นทาง) 
 

  (ระบุปรมิำณ และร้อยละ 
ที่ลดลง) 

ขยะที่กลางทาง 
(การบรหิารจดัการขยะประเภทต่าง ๆ) 
 

   

ขยะที่ปลายทาง 
(กระบวนการคดัแยกขยะก่อนเข้ากระบวนการก าจดั
โรงงาน/ศูนยก์ าจดัขยะ) 
 

   

 

5. ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคราชการ ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน สถานศึกษา ชุมชน ฯลฯ และแนวทางการขยายความร่วมมือในอนาคต....................................... 

 ............................................................................................................................. ......................................... 
6. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนนิการ ..................................................................................... 
7. แนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา............................................................................. ................................... 
8. ข้อเสนอแนะ 

  เชิงพ้ืนที่ …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  เชิงนโยบำย …………………………………….………………………………………………………………………………… 

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


