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คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่  2146/2563 ลงวันที่  8 ตุลาคม 2563 
เร่ือง แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- บทที่ 1 บทนำ 
- บทที่ 2 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร  
            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- บทที่ 3 การวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือกำหนดกรอบประเด็นการตรวจราชการ    
            แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- บทที่ 4 การตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564              
(1)  แบบรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

(1.1) จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)          
(1.2) ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า 
(1.3) สร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียม               

(2) แบบรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์   
(2.1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร     
(2.2) การบริหารจัดการขยะ 
(2.3) การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
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๑. คำสัง่กรงุเทพมหานคร ที ่๒๑๔๖/๒๕๖๓ 

ลงวนัที ่๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

เรือ่ง แผนการตรวจราชการของกรงุเทพมหานคร 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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คำสั่งกรุงเทพมหานคร 
ที่           /256๓ 

เรื่อง  แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร 
            ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๔ 
 

 เพ่ือให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 ประกอบกับข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 18 (1) แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 จึงให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครตรวจราชการตามแผนการตรวจ
ราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ดังนี้  

1. การตรวจราชการตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553  

 1.1 การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ให้
ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
   1.2 การตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
   1.3 การตรวจราชการเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาสำคัญที่
เกิดขึ้นในพ้ืนทีร่ับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งระดับสำนักและสำนักงานเขต 
   1.4 การตรวจราชการตามภารกิจเร่งด่วน ภารกิจสำคัญ และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
เช่น การตรวจติดตามการปฏิบตัิงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การตรวจความพรอ้มในการเลือกตั้ง เปน็ต้น 
  1.5 การตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน รับฟังเหตุการณ์ และการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
หรือเรื่องราวที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  2. การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามประเด็นปัญหาสำคัญๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครที่คาดหวังให้แก้ไขบรรเทาปัญหานั้นให้
สำเร็จลุล่วงโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันดำเนินการหลายหน่วยงาน 
  3. การตรวจราชการตามประเดน็การตรวจที่ผู้ตรวจราชการสำนกันายกรัฐมนตรีแจ้งให้ทราบถึงนโยบาย 
ปัญหาหรือประเด็นที่รัฐบาลให้ความสนใจและมอบหน่วยงานที่เก่ียวข้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 4. ระยะเวลาดำเนินการตรวจราชการและการรายงานผล 
 4.1 การตรวจราชการแบบบูรณาการ  
  4.1.1 การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

4.1.2 การตรวจราชการแบบบรูณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ ์
  1) ประเด็นเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” 
  2) ประเด็นเรื่อง “การบริหารจัดการขยะ” 
  3) ประเด็นเรื่อง “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)” 

                   ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจ ดังนี้ 
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- รอบที่ 1... 

-2- 
 

     - รอบที่ ๑ ตรวจระหว่างวนัที่ ๑ ตุลาคม 256๓ ถึงวนัที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕6๔ 
 ส่งรายงานผลต่อคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผล  
 การตรวจราชการฯ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 256๔ 

     - รอบที่ 2 ตรวจระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕6๔ ถึงวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕6๔ 
 ส่งรายงานผลต่อคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผล  
 การตรวจราชการฯ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 256๔ 

 4.2 การตรวจราชการเฉพาะพ้ืนที่  
       ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจ ดังนี้ 
   - รอบท่ี ๑ ตรวจระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม 256๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕6๔ 
       รายงานผลต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ภายหลังจากการตรวจราชการแล้วเสร็จ 
   - รอบท่ี ๒ ตรวจระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕6๔ ถึงวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕6๔ 
     รายงานผลต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ภายหลังจากการตรวจราชการแล้วเสร็จ 
   กรณีท่ีผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครพบประเด็นเรื่องที่เป็นปัญหาหรือมีผลกระทบต่อ
ประชาชนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ ให้รายงานผลต่อปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครเพ่ือทราบหรือสั่งการทันที เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการเร่งรัด ติดตามและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ได้
อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ให้สำเนารายงานผลการตรวจราชการให้กองงานผู้ตรวจราชการเพ่ือรวบรวมสรุปรายงานผลใน
ภาพรวมประจำปีต่อไป 

  5. การรายงานผลการตรวจราชการประจำปี  
   ให้กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการรวบรวมสรุปผลการตรวจราชการ
ในภาพรวม เพ่ือจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ ภายในวันที่ 31 มกราคม 256๕ 

6. ให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครตรวจการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก
สำนักงาน สำนักงานเขต และตรวจการปฏิบัติงานของหน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร และ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ โดยรายงานผลการตรวจราชการต่อปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

7. ในการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ให้ผู้รับการตรวจอำนวยความสะดวก
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร โดยการจัดเตรียมบุคลากร เอกสาร สถานที่และ
ข้อมูลทั้งก่อนตรวจราชการ ขณะตรวจราชการ และภายหลังการตรวจราชการ เพ่ือให้ผลการตรวจราชการ  มีความ
สมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2563 เป็นต้นไป 

 

 สั่ง  ณ  วันที่                           พ.ศ. 256๓ 
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๒. การตรวจราชการของกรงุเทพมหานคร 

      ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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บทที่ ๑  บทนำ    
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บทที่ 1 
บทนำ 

_______________ 

ความเป็นมา  

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

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

  กรอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ซึ่งกำหนดไว้ ดังนี้ 

“ข้อ 7  การตรวจราชการตามระเบียบนี้ ได้แก่ 
     (1) การตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 (2) การตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของประชาชน รวมทั้งการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน และการบัญชีของหน่วยงาน การตรวจการบริหาร-
งานบุคคล การตรวจทะเบียนและเอกสารต่างๆ การสารบรรณ และการพัสดุ ตลอดจนความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ เป็นต้น 
 (3) การตรวจราชการเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานให้ช่วยเหลือ สนับสนุน 
หรือประสานการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน งาน และโครงการ ที่ดำเนินการอยู่แต่มีปัญหาขัดข้อง  
 (4) การตรวจราชการเก่ียวกับเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน 
 (5) การตรวจราชการเก่ียวกับสถานการณ์ หรือเหตุการณ์สำคัญ หรือสาธารณภัย 
 (6) การตรวจราชการอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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   แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

            ข้อ 8 ให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบการตรวจราชการแทนปลัดกรุงเทพ-
มหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร...” 

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

วัตถุประสงค ์

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

เป้าหมาย 

  1.  ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครมีกรอบ แนวทางและวิธีการสำหรับการตรวจราชการ
ประจำปี พ.ศ. 2564 
  2.  หน่วยงานได้รับทราบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ 
  3.  ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีข้อมูลป้อนกลับที่มีประโยชน์ สามารถนำไปประกอบการ
พิจารณา วินิจฉัย สั่งการและปรับใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

  การจัดทำแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นการดำเนินการภายใต้หลักการของการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ แบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้ตรวจ-
ราชการกรุงเทพมหานคสูง ผู้ตรวจราชการสูง และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ โดยมีขั้นตอน
การดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 เพ่ือจัดทำแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร
และกำหนดทิศทางในการตรวจราชการแนวทางเดียวกัน 
 ขั้นตอนที่ 2  การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผน และคู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง
ผู้ตรวจราชการสูง และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ 
  ขั้นตอนที่ 3  จัดทำร่างแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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   แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 (1)  การวิเคราะห์กำหนดกรอบ แนวทาง ประเด็นนโยบายสำคัญ โดยยึด
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
เป็นหลัก 
 (2)  จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผน และคู่มือการตรวจราชการฯ 
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ กรอบ แนวทาง กำหนดประเด็นนโยบายสำคัญ เพื่อใช้เป็นทิศทางในการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และจัดทำร่างแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 (3)  เสนอร่างแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ และซักซ้อมความเข้าใจในกรอบ 
แนวทาง และทิศทางในการตรวจราชการ 
  ขั้นตอนที่ 4  ดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบ แนวทาง การกำหนดประเด็นการตรวจ
ราชการ รวมทั้งการพิจารณาร่างแผนการตรวจราชการฯ จากหน่วยงานผู้รับการตรวจ  
  ขั้นตอนที่ 5  เสนอแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ต่อคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร  
(ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานฯ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ข้อ 17 
  ขั้นตอนที่ 6  นำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติ
แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ตาม ระเบียบ-
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ข้อ 17 
  ขั้นตอนที่ 7  แจ้งแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้ผู้ที่เกีย่วข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
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   แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงข้ันตอนการจัดทำแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร      
                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 
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   แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่๒  กรอบแนวคดิในการจดัทำ   

           แผนการตรวจราชการของกรงุเทพมหานคร  

           ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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   แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

บทที่ 2 

กรอบแนวคิด ในการจัดทำแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

_______________ 

 แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเป้าหมาย 
เพื่อให้ผู ้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครมีแนวทาง และวิธีการสำหรับการตรวจราชการ  เพื ่อขับเคลื่อน
แผนงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนากร ุ ง เทพมหานคร และนโยบายของผ ู ้ ว ่ าราชการ -
กรุงเทพมหานครบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด หน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเพ่ือให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีข้อมูลเพ่ือนำไปประกอบการพิจารณา วินิจฉัย สั่งการ 
และปรับใช้ในการกำหนดนโยบาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนผู้รับบริการในกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร 

 แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกรอบแนวคิด
ที่เชื่อมโยงกับกรอบของกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

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

  2.  มาตรา 10 วรรคหนึ่ง ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  ซึ่ งได้กำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับ
หลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้น กำหนดแนวทาง
การปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ” 

  3.  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”  
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ เพ่ือมุ่งให้
เกิดภูมิคุ้มกันและมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างสมดุล
และเกิดความยั่งยืน 

  4.  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุข
ของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก  ได้แก่   

 (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
 (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
 (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม   
 (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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  5.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) ยึดพื้นฐาน
ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  ซึ่งทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ด้าน คือ 
 (1)  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 (2)  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 (3)  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 (4)  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 (5)  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
 (6)  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 (7)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 (8)  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 (9)  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 (10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 6. วาระแห่งชาติ 
     (1) ปัญหามลพิษ ด้านฝุ่นละออง  
  จากสถานการณ์ฝุ ่นละอองเกินมาตรฐาน (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/

ลูกบาศก์เมตร) และเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ในช่วงต้นปีของทุกปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนด
แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่
จังหวัดต่าง ๆ และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรี มีมติให้ “การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่น
ละออง” เป็นวาระแห่งชาติ ซึ ่งกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
วาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เมื่อเดือนตุลาคม 2562 เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในภาพรวมของประเทศ และในพื้นที่วิกฤต โดยการบูรณาการการ
ดำเนินงานร่วมกันในทุกภาคส่วน ซึ่งมีขั้นตอน/การปฏิบัติงานที่ชัดเจนในช่วงสถานการณ์ วิกฤตปัญหาฝุ่น-
ละอองด้วยกัน 3 มาตรการ ได้แก่ (1) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่  (2) การป้องกันและ
ลดการเกิดมลพิษท่ีต้นทาง (แหล่งกำเนิด)  และ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ  

     (2) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชน รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ
เป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคงอยู่ต่อเนื่องไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งการบริหาร
จัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ทั้งในสถานการณ์ที่
เป็นอยู่และภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคสิ้นสุดลง ซึ่งจะต้องฟ้ืนฟูประเทศในมิติต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน 
โดยจะต้องบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ 
ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้การบริหาร
จัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวาระแห่งชาติ  
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ในการนี้กรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตาม
สถานการณ์และสร้างการรับรู้ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ที่ออกตามความในมาตรา 9 
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

  7.  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) กำหนดวิสัยทัศน์
การก้าวสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย”  ในปี พ.ศ. 2575  ด้วยมิติแห่งการพัฒนากรุงเทพมหานคร 7  ด้าน 
ได้แก่ 
 (1)  ด้านมหานครปลอดภัย เพ่ือให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครที่ปลอดมลพิษ ปลอด-
อาชญากรรม และยาเสพติด ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัยพิบัติ ปลอดอุบัติเหตุจากสิ่งก่อสร้าง ปลอดโรคคนเมือง
และอาหารปลอดภัย 
 (2)  ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีภูมิทัศน์สวยงาม  พื้นที่
สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัว
และมีทางเลือก เป็นมหานครที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานที่ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 (3)  ด้านมหานครสำหรับทุกคน เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล
อย่างครบวงจร เป็นเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ  การศึกษาสำหรับทุกคน  และสังคมพหุวัฒนธรรม 
 (4)  ด้านมหานครกระชับ เพ่ือให้กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม 
 (5)  ด้านมหานครประชาธิปไตย เป็นมหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ เมืองธรรมาภิบาล 
การกระจายอำนาจสู่ประชาชน  การเมืองสีขาว พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 
 (6)  ด้านมหานครเศรษฐกิจและการเรียนรู้ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองธุรกิจและการลงทุน 
เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก และเมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และจัดงานนานาชาติ 
 (7)  ด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร ทั้งด้านกฎหมาย การบริหารแผนและประเมินผล 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและงบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  8.  แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564  เป็นคู่มือแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)   
เพื่อกำกับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการ/กิจกรรมรายปีในความรับผิดชอบให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนด และตอบสนองต่อเป้าประสงค์ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

9.  นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้แก่  
5  นโยบายทันใจ 19 ภารกิจผลักดันทันที  

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

 (2) รวมพลังชาวกรุงเทพฯ ร่วม Big Cleaning Day  
 (3) คลองปลอดผักตบชวา ลดปัญหาน้ำท่วม  

 นโยบายที่ 2 “สะดวก” (CONVENIENT) :  เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก 
(1) Bangkok2U รู้ทันเหตุการณ์ เปิด Application  
(2) น้ำเร่งระบาย สั่งการได้ทันที 24 ชั่วโมง 
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(3) ชวนเอกชนทำแก้มลิง อิงศาสตร์พระราชา  
(4) ทางแยกห่วงใย ใส่ใจทุกคน  

นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (COMMUNITY) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและ  
                  สังคมปลอดภัย 

(1) ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า 
(2) สั่งปิดสถานบริการฝ่าฝืนกฎหมาย 
(3) Public Eyes เครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 24 ชั่วโมง 
(4) เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โล่ง  

นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตที่ดี” (CARE) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 
(1) ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา 
(2) ปลูกต้นรวมผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ 
(3) Bangkok Special Care ดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ 
(4) เร่งรัดโครงการ “พระปกเกล้า สกายปาร์ค”  
(5) เปลี่ยนพ้ืนที่โทรมให้เป็น “พ้ืนที่ชุมชนสามัคคี สร้างสุขภาวะดีเพ่ือชีวิต” 
(6) สร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกัน 

นโยบายที่ 5 “วิถีพอเพียง” (COMMON WAYS OF LIVING) : ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจ 
                  ในความเป็นอยู่ 

(1) เปิดแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 
(2) จัด “ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์” ริมคลองโอ่งอ่าง และบริเวณถนน-

ข้าวสาร ถนนตานี ถนนมหาราช ซอยพระยาเพชร และถนนหน้าพระลาน 
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  20 ป ี

(พ.ศ. 2561-2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564) 

1) ด้านความมัน่คง 
2) ด้านการสร้างความสามารถ 
    ในการแข่งขัน 
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
    ศักยภาพคน 
4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค 
      และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5) ด้านการสร้างการเติบโตบน 
    คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
    สิ่งแวดล้อม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวพระราชดำริ  

“เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” 

1)  การเสริมสร้างและพัฒนา    
     ศักยภาพทุนมนุษย์ 
2)  การสร้างความเป็นธรรม 
     ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
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 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 

(พ.ศ. 2561 -2565) 

แผนปฏบิัติราชการกรงุเทพมหานคร 
ประจำปงีบประมาณ 2564 

นโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

15 
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บทที่ ๓  การวเิคราะหส์ถานการณ์ 

           เพือ่กำหนดกรอบประเดน็ 

           การตรวจราชการแบบบรูณาการ  

           ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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บทที่ 3 

การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกำหนดกรอบประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

_______________ 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการ
ปกครอง และยังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาเมืองให้ความ
เจริญก้าวหน้าและเอ้ือต่อการดำรงชีวิตของคนทุกกลุ่มทุกวัย ควบคู่ไปกับการดูแลความเป็นอยู่ของปร ะชาชน
ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการคมนาคมขนส่ง 
ด้านการพาณิชย์ ด้านการสื ่อสาร และด้านการบริหารจัดการ  อย่างไรก็ดี การเติบโตอย่างรวดเร็วของ
กรุงเทพมหานครก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย ซึ่งสามารถวิเคราะห์จากสถานการณ์ปัจจุบันได ้ดังนี้  

คุณภาพน้ำ แหล่งน้ำในกรุงเทพมหานครยังประสบปัญหามลพิษทางน้ำอยู ่มาก จึงได้
ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียด้วยการเดินระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ จำนวน  8 แห่ง และมีโรงควบคุม
คุณภาพน้ำขนาดเล็ก จำนวน 12 แห่ง และมีแผนจะก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
เพ่ิมเติมในอนาคต  

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

คุณภาพอากาศ มลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM 10) และ 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ซึ่งปัจจุบัน ฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่าเกินมาตรฐาน
อย่างต่อเนื่องในหลายพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งจะเกิดซ้ำในสภาพกดอากาศสูง  ลมสงบ
ของทุกปี และแหล่งกำเนิด ร้อยละ 70 มาจากยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล ซึ่งกรม
ควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดการคุณภาพ
อากาศ โดยมุ่งเน้นดำเนินการกับแหล่งกำเนิดที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร เช่น ลดจำนวนยานพาหนะที่ปล่อย
มลพิษเกินมาตรฐาน ควบคุมฝุ่นจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร และปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลคุณภาพ
อากาศให้ครอบคลุมพ้ืนที่ รวมถึงการบริหารจัดการจราจรและวินัยจราจร 

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

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่เสี่ยงที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน จำนวน 1,035 แห่ง จากข้อมูลของกองบัญชาการตำรวจนครบาล พบว่าความผิด
เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ และฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กรุงเทพมหานครจึงได้
ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV ) จำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 กล้อง และดำเนินการติดตั้งและ
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและลดจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการ
เกิดอาชญากรรม 
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ยาเสพติด ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครยังคงมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ยังคงเป็นพ้ืนที่ที่มี
การค้าและการแพร่ระบาดใหญ่ที่สุด จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคีเครือข่าย
ภาคประชาชนและชุมชน จัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด จำนวน 7,905 คน จัดตั้งชุมชนร่วมใจระวัง
ภัยยาเสพติด จำนวน 250 ชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง 
ปลอดภัยยาเสพติด จำนวน 499 ชุมชน ตลอดจนให้ความรู้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียน 
ชุมชน และสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

อุบัติเหตุจราจร กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยหลัก
เกิดจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ประกอบด้วย คน รถ และถนน รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร 
สัญญาณไฟจราจร และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ที่ถูกบดบัง ชำรุด ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดให้มีการ
บำรุงรักษาและพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการใช้ถนนอย่างปลอดภัย การแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือทุกฝ่าย
ต้องร่วมมือกันในการรณรงค์เพ่ือลดอุบัติเหตุจราจร และการใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ความเสี่ยงภัยพิบัติจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ กรุงเทพมหานครประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
เช่น น้ำท่วมทั้งจากน้ำฝน น้ำทะเลหนุนและน้ำหลาก และการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ส่วนภัยพิบัติ
จากฝีมือมนุษย์ เช่น อัคคีภัย แก๊สระเบิดและสารเคมีรั่วไหล ถือเป็นสาธารณภัยที่สร้างความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน และภัยจากการก่อการร้ายในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นและทวีความรุนแรงมากข้ึน 

อุบัติภัยจากสิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
จากสิ่งก่อสร้างโดยมีเป้าหมายเพ่ือลดความเสี่ยงและความสูญเสีย โดยให้ความสำคัญในมิติด้านโครงสร้าง และ
มิติด้านการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงอาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัจจุบันมีการปรับปรุง
ฐานข้อมูลอาคาร สิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเสี่ยงสูง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือลดปัญหาที่เกิดข้ึน 

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

คุณภาพอาหารและการปนเปื้อนต่าง ๆ การดำเนินการด้านอาหารปลอดภัย นับตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2559 เป็นต้นมาในภาพรวมพบว่า สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก  
ในปี พ.ศ. 2560 มีการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารโดยเน้นอาหารกลุ่มเสี่ยงเป็นหลัก ซึ่งสาเหตุหลัก คือการ
ปนเปื ้อนเชื ้อจ ุล ินทรีย ์ สอดคล้องกับอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากรใน
กรุงเทพมหานครซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย 

ผู้สูงอายุและคนพิการ โดยกรุงเทพมหานครจัดให้มีสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ โดยการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการของอาคาร 
จัดทำฐานข้อมูลเพื่อเตรียมการวางแผนการออกแบบและขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินการจัดทำสิ่งอำนวย- 
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ความสะดวกในอาคารของสำนักงานเขต และจัดให้มีบริการทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุที่ครบวงจร
ให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป ตลอดจนการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ 
การฟ้ืนฟูสุขภาพ 

การศึกษา ปัจจุบันการเรียนรู้มิได้จำกัดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น กรุงเทพมหานครจึงให้บริการ
และส่งเสริมในเรื่องการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และผลักดันให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร 
ทุกเพศ ทุกวัย ได้รับการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัย   
รักการอ่าน สร้างวัฒนธรรมรักการอ่าน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลความต้องการในการ       
จัดกิจกรรมและเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยประชาชนมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นในการจัดการ
แหล่งเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้การส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยสอดคล้องกับความ -
ต้องการของประชาชน พร้อมกันนี้กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง   
โดยสนับสนุนให้เด็กทุกคนในพื้นที่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงบุคคลซึ่งมีความ-
บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ ให้มีสิทธิและโอกาสไดร้ับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษด้วยรูปแบบที่เหมาะสมตามความสามารถของบุคคลนั้น โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย   
ในด้านมาตรฐานการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกวิชาหลักยังคงไม่ถึง ร้อยละ 50 
ดังนั้น กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา  

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

การใช้ประโยชน์ที ่ด ินอย่างมีประสิทธิภาพ  เนื ่องจากการกระจายตัวของประชาชน
กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มที่จะขยายตัวออกไปยังเขตเมืองชั้นนอกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชากรขาดความ -
สะดวกและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงแหล่งงานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และการเดินทาง เพื่อให้
กรุงเทพมหานครมีการเติบโตแบบกระชับ กรุงเทพมหานครจึงได้นำแนวคิดมากำหนดแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ด้านที่ 4 มหานครกระชับ โดยมีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพฯ เติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ มีศูนย์ชุมชนย่อย เป็นระบบ ตามลำดับความสำคัญ และศักยภาพพ้ืนที่   
แต่ผลการดำเนินการในภาพรวมยังไม่สามารถทำให้เกิดการขยายตัวการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพ
ตามผังเมืองรวมและเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลางเพื่อนำไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายในการทำให้กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลางมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้อง
กับระบบสาธารณูปการ เนื่องจากข้อจำกัดในการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองกรุงเทพมหานคร  

ไม่สามารถดำเนินการ ให้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดได้ และโครงการส่วนใหญ่จะดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา 
แนวทางในการวางผังเมือง การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ไม่ได้นำผลการศึกษาหรือแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ รวมทั้งยังไม่มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ประชากรในพื้นที่เมืองชั้นในเกิดการขยายตัว  และเพ่ิม
ความหนาแน่นของประชากร 
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การพัฒนาเมืองแบบบูรณาการ จำเป็นต้องมีระบบบริการสาธารณะและระบบสาธารณูปโภค
ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งระบบ  นอกจากนี้การขยายตัวของกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดในปริมณฑล 
มีความคาบเกี่ยวกันอย่างแยกไม่ออก การดูแลบริการสาธารณะและระบบสาธารณูปโภคจึงไม่สามารถแยก    
การบริหารจัดการได้ การพัฒนากรุงเทพมหานครจึงต้องผูกโยงกับพื้นที่ปริมณฑลโดยเฉพาะในเรื่องของระบบ
สาธารณูปโภค ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการดำเนินการ  

เมืองธรรมาภิบาล กรุงเทพมหานครได้กำหนดภารกิจเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนให้ทุกชุมชนมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง รวมถึงการผลักดันให้
หน่วยงานนำโครงการความต้องการของชุมชนเข้าไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน          
มีงบประมาณรองรับความต้องการของชุมชน และจะเป็นกระบวนการกระตุ้นให้ชุมชนเข้าร่วมในการกำกับ 
ติดตามและประเมินผลโครงการที่เสนอผ่านแผนพัฒนาชุมชน ปัจจุบันกรุงเทพมหานครก็มีช่องทางในการ
สื่อสารเสนอปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในหลายช่องทาง 

การกระจายอำนาจสู่ประชาชน โดยการลดบทบาทของราชการส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลัก
เท่าที่ต้องทำ เท่าที่จำเป็น และเพิ่มบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมบริหารงานชุมชนท้องถิ่น ตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนให้มากขึ้น ทิศทางการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร มี 3 ลักษณะ คือ การเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงานในการรองรับการกระจายอำนาจจากราชการส่วนกลาง เพ่ิมบทบาทของสำนักงานเขต
ในการรองรับภารกิจการจัดบริการสาธารณะซึ่งต้องถ่ายโอนจากหน่วยงานระดับสำนัก และการเพิ่มบทบาท
ของภาคประชาชนในการเข้ามาร่วมในการบริหารงานหรือจัดบริการสาธารณะ โดยแนวทางปฏิบัติจะต้อง
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน และมีความสัมพันธ์กับระเบียบ กฎหมาย ในการบริหารราชการของส่วนราชการ 
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร 

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

ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครได้จัดทำ “ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 
(Bangkok brand)” ขึ้นเพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจะมีการคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่ผ่านการพิจารณาได้รับการรับรองคุณภาพตามหลักเกณฑ์/แนวทางที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น เพ่ือให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์ Bangkok Brand และคาดหวังให้ยอดการจำหน่ายเพิ่มขึ้นในทุกปี 
จึงต้องมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถสร้าง นำเอา หรือใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่สินค้าหรือบริการของตนเองได้ ด้วยการแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การเปลี่ยนรูปลักษณ์ และเพิ่มช่องทาง 
การจำหน่ายสินค้า 

ด้านการเกษตร ด้วยกรุงเทพมหานครยังมีประชากรจำนวนไม่น้อยที่ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร  กรุงเทพมหานครจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดทำการเกษตรแนวใหม่ในยุค Digital Economy ทั้งในการใช้พ้ืนที่การเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการ
ทำเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบริหารจัดการการส่งเสริมให้เกิด SMART FARMER การผลิตสินค้าให้ได้
คุณภาพมาตรฐานตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP (Good Agricultural Practices) หรืออาจ 
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พัฒนาไปสู่ทางเลือกในการทำเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้
ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น และเกษตรกรมีหนี้สินลดลงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น และสร้าง
ความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร 

การท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว คือ เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ความสวยงามและ
กิจกรรมในสถานที่ท่องเที่ยวและบริเวณโดยรอบ ระบบการบริการ และการอำนวยความสะดวกบริเวณแหล่ง-
ท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้กรุงเทพมหานครต้อง
ผลักดันให้ปัจจัยต่าง ๆ อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในสถานที่-
ท่องเที่ยวต่าง ๆ การทำนุบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว การจัดบริการด้านต่าง ๆ การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งอำนวย-
ความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่จะสามารถเข้าถึง
การรับรู้และเป็นการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวต่อสถานที่ท่องเที่ยว  

คณะทำงานจัดทำแผน และคู่มือการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้ร่วมกันระดมความคิด และนำมาซึ่งประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นการตรวจ-
ราชการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ลงไปสู่การปฏิบัติ 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจผลักดันทันที) จำนวน 5 ภารกิจ เนื่ องจากบางภารกิจได้
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงไปอีก 2 ภารกิจ ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีประเด็นการตรวจราชแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ภารกิจ แบ่งออกได้ดังนี้ 

ตาราง 1  ประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

นโยบาย /ภารกิจ จำนวนภารกิจ 
นโยบายที่ 1 “สะอาด” (CLEAN) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด  1 

                 ภารกิจที่ 1 จดัตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC)  

นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและ     
                 สังคมปลอดภัย    

1 

                 ภารกิจท่ี 2 ปรับจรงิ จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเทา้  

นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” (Care) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนสิ่งแวดล้อม และ   
                 ระบบนิเวศน์  

1 

                 ภารกิจท่ี 3 สร้างช่ือเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียม  

ทั้งนี้ นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจผลักดันทันที) 
นอกเหนือจากนี้ แม้จะไม่ได้กำหนดเป็นประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ แต่ยังคงมีการตรวจติดตาม  
ในส่วนของการตรวจราชการเฉพาะพ้ืนที่ต่อไป 
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2. การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ไว้ทั้งหมด  3 ประเด็น ดังนี้ 

    2.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 

ประเด็นการตรวจราชการนี้ ถูกกำหนดให้เป็นประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ด้วยกรุงเทพมหานครได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” แล้ว 
และใกล้จะกลายเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ในเวลาอีกไม่นาน ซึ่งแนวโน้มการเพิ่มจำนวนของผู้สูงอายุนี้
ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากมี
ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อีกทั้งยังมี
ปัจจัยเสี่ยงในเรื่องการขาดการทำกิจกรรมทางกาย การบริโภคอาหารที่มีรสจัดทั้งหวาน มัน เค็ม ดั งนั้นจึงมี
โอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคเรื้อรังและโรคต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทำให้เป็นภาระในการดูแลและการจัดบริการด้านต่าง ๆ 
เพิ่มมากขึ้น กรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมรับมือเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
โดยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุง เทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2557 – 2560) 
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2  
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุทำงานแบบบูรณาการ 
มีความร่วมมือในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนอย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งจากการตรวจติดตามผลการดำเนินการที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 
(เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้ติดตามผลการดำเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับเขต และการดำเนินการของ
หน่วยงานทั้งในระดับสำนักและสำนักงานเขต รายละเอียดดังนี้ 

 

1. ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับเขต  

 1.1 การจัดประชุมของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ที่ 1-5  
 

ลำดับ หน่วยงานหลัก ยุทธศาสตร์ 

การจัดประชุม 
(เป้าหมาย : 4 ครั้ง/ปี (ไตรมาสละ 1 

ครั้ง)) 

ไตรมาส 1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตร
มาส 
4 

1 สำนักการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมความพร้อมทุกช่วงวัย
เพื่อวัยสูงอายุท่ีมีคณุภาพ 

x √ //// //// 

2 สำนักพัฒนาสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอาย ุ √ x //// //// 
3 สำนักการแพทย ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบคุ้มครองสำหรับผูสู้งอาย ุ x x //// //// 
4 สำนักอนามัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแบบบูรณาการ

เพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอาย ุ
√ x //// //// 

5 สำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและการพัฒนาการวิจัย 
ระบบข้อมลู เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการ
ติดตามประเมินผล 

√ x //// //// 
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 1.2 การกำหนดโครงการและกิจกรรมหลัก (Flagship) ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรหลัก (Flagship) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมความพร้อมทุก
ช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 

-ไม่ม ี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนา
ผู้สูงอาย ุ

โครงการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุและคนพิการ และกิจกรรมจัดสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุท่ีมีคณุภาพ” 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบคุ้มครองสำหรับ
ผู้สูงอาย ุ

โครงการ กทม. ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแบบ
บูรณาการเพือ่พัฒนางานด้านผู้สูงอายุ 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรเชิงป้องกันให้กับสำนักงานเขต ท้ัง 50 เขต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและการ
พัฒนาการวิจัย ระบบข้อมูล เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และการติดตามประเมนิผล 

1. กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมลูดา้นผู้สูงอายรุะดับเขตของกรุงเทพมหานคร) 
2. กิจกรรมสมัมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และตดิตามการดำเนินงานด้านผูสู้งอายุ 
    กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
3. การพัฒนาองค์ความรู้ จัดทำฐานข้อมูล การวิจัยและนวตักรรมดา้นผู้สูงอายุ  

 
1.3 การจัดประชุมของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับเขต (ไตรมาส 1-2) 

 1.3.1 สำนักงานเขตที่มีการประชุมครบถ้วน จำนวน 13 เขต  
1.3.2 สำนักงานเขตที่มีการประชุมในไตรมาสที่ 1 แต่ไม่มีการประชุมในไตรมาสที่ 2 จำนวน 25 เขต  
1.3.3 สำนักงานเขตที่มีการประชุมในไตรมาสที่ 2 แต่ไม่มีการประชุมในไตรมาสที่ 1 จำนวน 10 เขต  
1.3.4 สำนักงานเขตที่ไม่มีการประชุม จำนวน 2 เขต คือ สำนักงานเขตหลักสี่ และสำนักงานเขตพญาไท 

2. การแปลงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติในปี 2563  
 

ยุทธศาสตร์ ดัชน ี
จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็น 

ร้อยละ หน่วยงาน
ทั้งหมด 

มีการ
ดำเนินการ 

ไม่มีการ
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัย
เพ่ือวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ  
 

1.1 56 44 12 78.57 
1.1 56 51 5 91.07 
1.3 56 49 7 87.50 
1.4 56 44 12 78.57 
1.5 56 45 11 80.36 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 
 

2.1 51 45 6 88.24 
2.2 1 1 - 100 
2.3 54 52 2 96.30 
2.4 51 50 1 98.04 
2.5 67 53 14 79.10 
2.6 67 53 14 79.10 
2.7 51 46 5 90.20 
2.8 51 46 5 90.20 
2.9 54 49 5 90.74 

  



 24 

   แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

2. การแปลงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติในปี 2563 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ ดัชน ี
จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็น 

ร้อยละ หน่วยงาน
ทั้งหมด 

มีการ
ดำเนินการ 

ไม่มีการ
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบคุ้มครองสำหรับผู้สูงอายุ 
 
 

3.1 1 1 - 100 
3.2 52 41 11 78.85 
3.3 2 2 - 100 
3.4 1 1 - 100 
3.5 2 2 - 100 
3.6 1 1 - 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ 
แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ 

4.1 63 62 1 98.41 
4.2 55 52 3 94.54 
4.3 68 24 44 35.29 
4.4 68 41 27 60.29 
4.5 68 52 16 76.47 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและการพัฒนาการ
วิจัย ระบบข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 
 

5.1 11 10 1 90.91 
5.2 55 50 5 90.91 
5.3 64 55 9 85.94 
5.4 64 38 26 59.38 
5.5 64 26 38 40.63 
5.6 64 51 13 79.69 

โดยหน่วยงานที่มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนดัชนีที่เกี่ยวข้องครบถ้วนทุกดัชนี   (ร้อยละ 100) จำนวน 8 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย  สำนักพัฒนาสังคม สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตตลิ่งชัน สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขต-
บางคอแหลม และสำนักงานเขตสวนหลวง และหน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนดัชนีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.ก. และสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร  
 

3. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ในการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ของคณะอนุ-    
กรรมการฯ ทุกคณะ และหน่วยงานทั้งในระดับสำนักและสำนักงานเขต 

3.1 เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
อาจมีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนฯ 

3.2 ขาดงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
3.3 กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ไม่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมและขาดความร่วมมือ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ

และการเดินทางมาร่วมกิจกรรม 
3.4 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับเขต ขาดความรู้ความเข้าใจในการแปลงแผนพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ 
3.5 สำนักท่ีเป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ยังไม่มีแนวทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจน ส่งผลให้การ

ขับเคลื่อนฯ ในระดับพ้ืนที่จึงไม่สามารถดำเนินการได้ 
3.6 การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกลดน้อยลง เนื่องจากหน่วยงานภาคเอกชนได้ปรับปรุง

รูปแบบ/ภารกิจของหน่วยงาน เปลี่ยนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งส่งผลให้การ
ดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกรุงเทพมหานคร 

3.7 มีปัญหาด้านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
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3.8 ปัญหาทางด้านระยะเวลาในการดำเนินการของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564) ที่มีหลายดัชนีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติในทุกยุทธศาสตร์ และมีรายละเอียด
ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งซ้อนกับการปฏิบัติงานประจำของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทำให้การปฏิบัติงานตามแผนอาจไม่ครบถ้วน 

3.9 มีผู้สูงอายุจำนวนมาก มีความหลากหลาย เข้าถึงข้อมูลได้ยาก ประชากรแฝงมีจำนวนมาก การให้
ความร่วมมือของประชาชนมีน้อยเนื่องจากเป็นสังคมเมือง 

3.10 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุระดับเขตของกรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึก จำเป็นต้อง
อาศัยการสำรวจในพ้ืนที่ ซึ่งต้องใช้สรรพกำลังจำนวนมากสำรวจข้อมูลในปัจจุบันเป็นข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่าง ๆ 
ที่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ง่ายก่อน 

3.11 ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการให้บริการเพื่อคุณภาพของผู้สูงอายุที่กระจายอยู่หลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการประสานแจ้งให้
ทุกหน่วยงานที่มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือ
เพ่ิมคุณค่าผู้สูงอายุ ส่งให้สำนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางสื่ออย่างต่อเนื่อง 

 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับเขต  มีผลการดำเนินการตาม
ประเด็นการตรวจราชการเกือบทุกหน่วยงาน และมีการแปลงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น แต่มีบางส่วนที่ยังดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น  การจัด
ประชุมของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับเขต ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนด และยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน, เจ้าภาพหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ยังไม่มีแนวทางการ
ขับเคลื่อนที่ชัดเจน ส่งผลให้การขับเคลื่อนฯ ในระดับพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ และคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 – 5 ควรกำหนดโครงการหรือกิจกรรมให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับเขต
นำไปดำเนินการ เป็นต้น ซึ่งการที่จะนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ต้องอาศัย
การดำเนินการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ แสดงถึงความก้าวหน้า 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุที่เกิดขึ้น และนำไปปรับปรุง
เพื่อให้การดำเนินงานนั้นก้าวหน้าดียิ่งขึ้นไป จึงยังคงประเด็นการตรวจราชการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร” ไว้ในการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

      2.3 การบริหารจัดการขยะ 
 ประเด็นการตรวจราชการนี้ ถูกกำหนดให้เป็นประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยกรุงเทพมหานครประสบปัญหาขยะมูลฝอยมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มข้ึน
ของประชากรอันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าของเมือง ส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ และยังขาดระบบการจัดการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในรูปของทรัพยากรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องพัฒนาระบบการจัดการขยะของกรุงเทพมหานครเป็นการ
จัดการทรัพยากร โดยบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือให้เกิดระบบการบำบัดขยะโดยแปรรูปใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่าก่อนนำไปกำจัดด้วยการเผาหรือฝังกลบ ภายใต้การลดและคัดแยกท่ีแหล่งกำเนิด เพ่ือลดการสูญเสีย
พลังงานจากการคัดแยกที่ปลายทาง กรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2558 – 2562 ถึงแม้ในปัจจุบันจะยังไม่มีการจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย ระยะที่ 2  
แต่กรุงเทพมหานครก็ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องการบริหารจัดการขยะ โดยจัดให้มีการตรวจราชการแบบ
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บูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ประเด็นนี้ในปี 2564 ต่อไป เพ่ือเป็นการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ไปในทิศทางที่ดี
ขึ ้น ให้การจัดการขยะเป็นทรัพยากรอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นกรอบทิศทางการทำงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายกรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว มีวิถีชีวิตและสังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข 

ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินการที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 
(เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้ติดตามผลการดำเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการขยะ รายละเอียดดังนี้ 

1. ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงานในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานในอาคารกรุงเทพมหานคร 2 มีปริมาณขยะ

แยกประเภทรวมทั้งสิ ้น จำนวน 45 ,171.39 กิโลกรัม (ส่วนของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จำนวน 
33,710.04 กิโลกรัม และส่วนของอาคารกรุงเทพมหานคร 2 จำนวน 11,461.35 กิโลกรัม) โดยศาลาว่าการ-
กรุงเทพมหานคร มีประเภทขยะทั่วไปมากท่ีสุด จำนวน 23,368.80 กิโลกรัม ส่วนอาคารกรุงเทพมหานคร 2  
มีประเภทขยะรีไซเคิลมากที่สุด จำนวน 9924.92 กิโลกรัม  

2. ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงานเขต 50 เขต 
สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต มีการจัดเก็บข้อมูลการคัดแยกปริมาณมูลฝอย โดยแบ่งเป็นส่วนของอาคาร  

สำนักงาน และส่วนของพื้นที่เขต มีข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภท รวมทั้งสิ้น จำนวน 658,716.5 ตัน 
โดยเป็นประเภทขยะทั่วไปมากที่สุด จำนวน 302,587.900 ตัน และประเภทขยะอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 
10,527.750 ตัน  

 

แสดงปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารสำนักงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63) 
 

 

    

 

 

 

 

 

   
 

หมายเหตุ : หน่วยเป็นกโิลกรัม               หมายเหตุ : หน่วยเป็นตัน 

3. เปรียบเทียบข้อมูลการคดัแยกขยะมูลฝอยระยะครึ่งปีงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 

3.1 ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 45,171.39 กิโลกรัม ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 88,628.61 กิโลกรัม 
ภาพรวมมีการคัดแยกขยะมูลฝอยลดลงคิดเป็นร้อยละ 66.24 โดยสำนักปลัดกรุงเทพมหานครมีปริมาณการ
คัดแยกมูลฝอยลดลงมากท่ีสุด 

5,883
9,925

256

29,107

หน่วยงานระดับส านัก/ส านักงาน
ในศาลาว่าการ กทม. และอาคาร กทม. 2

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

97,680

247,919

10,527

302,587

หน่วยงานระดับส านักงานเขต

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป
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3.2 ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานระดับสำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต มีปริมาณการคัดแยก
ขยะมูลฝอย จำนวน 658,716.51 ตัน เพิ ่มขึ ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4,910.50 ตัน 
ภาพรวมมีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.75 โดยกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก  มีปริมาณการ
คัดแยกมูลฝอยเพิ่มขึ้นมากที่สุด 

4. จำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ ที่มีข้อมูลการคัดแยก
ขยะมูลฝอย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่มีการจัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะมูลฝอย รายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียด 
จำนวนที่มีข้อมลู 

การคัดแยกขยะมูลฝอย 
(แห่ง) 

ชุมชน 1,311 
สถานศึกษา (ในและนอกสังกัด กทม.) 702 
สถานประกอบการ 11,733 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 855 
อ่ืน ๆ (ศาสนสถาน/วัด อาคารสูง) 382 

ในภาพรวมมีจำนวนชุมชนที่มีการคัดแยกขยะมูลฝอย จำนวน 1,311 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.42 จากจำนวนชุมชน
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด *จำนวน 2,067 ชุมชน (*ข้อมูลจากสถิติกรุงเทพมหานคร 2559 : สำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล)  

5. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 
เชิงพื้นที ่
1. สภาพพื้นที่บางชุมชนรถเก็บขนมูลฝอยเข้าจัดเก็บไม่ถึง การจัดกิจกรรมเก็บของเหลือใช้จึงไม่

สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง หมู่บ้านบางโครงการ (นิติบุคคลฯ) ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บขยะอันตราย 
แต่ประชาชนในหมู่บ้านต้องการให้จัดเก็บ ควรให้ชุมชนหรือหมู่บ้านหาจุดพักรวมมูลฝอยชิ้นใหญ่ เพื่อรอการ
ให้บริการจากสำนักงานเขต 

2. สํานักงานเขตที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีโรงเรียนและชุมชนจำนวนมาก การขับเคลื่อนกระบวนการจัดการ
มูลฝอยในพ้ืนที่ ควรเน้นหน่วยงานที่อยู่ในสายการบังคับบัญชาที่สามารถกำหนดแนวทางดำเนินงาน กํากับ ดูแล
และติดตามผลได้ โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน 

3. ควรมีการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยของประชาชนให้มากยิ ่งขึ ้น และเพิ ่มช่องทางผ่าน
กระบวนการทํางานของเจ้าหน้าที่ เช่น ขอให้ตลาดคัดแยกเศษผักเศษผลไม้ออกจากขยะทั่วไปเพื่อลดปริมาณขยะ 
หรือรับบริจาคเศษอาหารจากร้านอาหารมาทําปุ๋ยหมักร่วมกับขยะใบไม้ เป็นต้น  

 

เชิงนโยบาย 
๑. กรุงเทพมหานครควรมีกลยุทธ์หรือกระบวนการขับเคลื่อนการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่

แหล่งกำเนิด และสนับสนุนเครื่องมือในการจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  โดยเฉพาะ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับยกเว้นการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอย จึง ละเลย
ต่อการควบคุมปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น และมีการส่งเสริมเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะส่วนกลาง
มากกว่าการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที ่แจก ประชาสัมพันธ์ ซึ ่งไม่ทั ่วถึงและไม่ครอบคลุมพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร 
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๒. กรุงเทพมหานครควรกําหนดมาตรการหรือแนวทางดําเนินงานที่ชัดเจน กรณีประชาชนไม่ชําระ
ค่าบริการเก็บขนมูลฝอย เพ่ือให้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ทั้ง ๕๐ เขตใช้เป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

๓. กรุงเทพมหานครควรหาวิธีเพิ่มแรงจูงใจให้ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือน เช่น ถ้ามีการคัด
แยกขยะในครัวเรือนจะได้ส่วนลดค่าบริการ ถ้าไม่คัดแยกจะเสียค่าบริการในอัตราสูง โดยกรุงเทพมหานครต้อง
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ครัวเรือน และสนับสนุนยานพาหนะและบุคลากรให้หน่วยงานอย่างเหมาะสม 

4. กรุงเทพมหานครควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการให้บริการตั้งถังรองรับมูลฝอยขนาด 
๓ ลบ.ม. และ 4 ลบ.ม. ในสถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน โดยกําหนดอัตราค่าบริการตั้งถังรองรับมูลฝอย
และค่าธรรมเนียมในการเก็บขนมูลฝอยให้ชัดเจน เพื่อให้สํานักงานเขตสามารถนํารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด ๒ ตัน ๕ ตัน และบุคลากร ไปบริการเก็บขนมูลฝอยตามบ้านเรือนประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

5. กรุงเทพมหานครควรกำหนดมาตรการลงโทษบุคคลผู้ทิ้งขยะอันตรายรวมกับมูลฝอยทั่วไปอย่าง
จริงจัง และควรเพิ่มอัตราค่าจับปรับที่สูงขึ้นจาก 2,000 บาท เป็น 5,000 - 10,000 บาท ในกรณีของผู้ที่
ลักลอบนำขยะมาทิ้งไม่เป็นเวลาและไม่เป็นไปตามจุดที่กำหนด 

6. การให้บริการด้านการจัดการขยะควรมีลักษณะที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะพื้นที่ของแต่
ละเขตที่แตกต่างกัน 

7. การกำหนดนโยบายควรมีความชัดเจนและต่อเนื่องในการดำเนินการ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย
เพราะทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นและไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครมีการคัดแยกขยะมูลฝอย ทั ้งใน
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร องค์การภาคส่วนต่าง ๆ และชุมชน เพื่อส่งเสริมการลดและนำขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่ระบบการเก็บขนและกำจัดของกรุงเทพมหานครให้
น้อยที ่สุด และมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งจะนำไปสู่การลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครในการจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างยั ่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมและการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถึงแม้ว ่าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะไม่มีการจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยกรุงเทพมหานคร แต่กรุงเทพมหานคร
ก็ยังคงให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการขยะ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จึงยังคงประเด็นการตรวจราชการ “การบริหารจัดการขยะ” ไว้ในการตรวจราชการแบบบูรณา
การเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 
      2.3 การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  
           ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงต้นปี 2562 
เกิดปรากฏการณ์ฝุ่นปกคลุมอย่างหนาแน่น ฝุ่นละออง PM 2.5 หรือชื่อเต็มคือ Particulate matter with 
diameter of less than 2.5 micron เป็นฝุ่นละอองขนาดจิ๋วที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือเล็กกว่าเส้น
ผมของมนุษย์ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แม้ฝุ่นละออง PM 2.5 จะไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายแบบ
เฉียบพลัน แต่ต้องใช้เวลาสะสมนับสิบปีถึงจะแสดงผล แต่อันตรายของฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลโดยตรงคือ 
เป็นตัวกลางพาสารอ่ืน ๆ เข้าสู่ปอด เช่น สารก่อมะเร็ง สารโลหะหนัก เป็นต้น   

สาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 มาจาก 1) ควันพิษจากการจราจรและการ
คมนาคม ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครมีจำนวนรถยนต์เพิ่มมากขึ้น โดยควันที่เกิดจากท่อไอเสียรถยนต์เป็น
สาเหตุหลักที่ปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5  2) ควันและฝุ่นจากการเผาต่าง ๆ ซึ่งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครไม่ได้มี 
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พื้นที่เกษตรที่จะทำให้เกิดการเผาได้ แต่เป็นเพราะจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้านที่เผาเพื่อทำการ
เพาะปลูก ประกอบกับกระแสลมที่พัดเอาควันเหล่านั้นเข้ามา ทำให้อากาศแย่ลง  และ 3) ฝุ่นละอองจาก
ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ซึ่งในกรุงเทพมหานครมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ามากถึง 3 สาย 
และยังมีการสร้างที่อยู่อาศัยทำให้เกิดฝุ่นละอองในอากาศจำนวนหนึ่ง   

นอกจากปัจจัยทางด้านการเผาไหม้เชื้อเพลิงแล้ว อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ฝุ่น PM 2.5 
ปกคลุมประเทศไทยอย่างหนาแน่นเป็นพิเศษก็คือ "สภาพภูมิอากาศ" หากเป็นช่วงเวลาที่ลมสงบนิ่ง สารพิษ
ทั้งหลายจะถูกสะสมเอาไว้ในชั้นบรรยากาศ แต่เมื่อถึงเวลาที่ลมร้อนเริ่มพัดมา ฝุ่นเหล่านี้ก็จะถูกพัดให้ลอย
สูงขึ้น และค่อย ๆ จางหายไปในที่สุด ก่อนจะเกิดการสะสมใหม่ เมื่อลมสงบอีกครั้ง สำหรับช่วงที่ผ่านมา ภาวะลมสงบ
เกิดข้ึนยาวนานกว่าปกติ เราจึงเห็นภาวะฝุ่นที่ปกคลุมได้อย่างชัดเจน 

ปัญหาฝุ ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นับว่าเป็นปัญหาระดับชาติ ที ่รัฐบาลให้
ความสำคัญโดยมีการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดย
จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” พ.ศ. 2562 – 2567 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งกรุงเทพมหานครเล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จึงมีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2262/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่อง
สำคัญที่กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนส่วนรวม  ซ่ึงคณะทำงานจัดทำแผน และคู่มือการตรวจราชการ
ของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) จึงบรรจุหัวข้อนี ้ลงในการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื ่อมุ ่งผลสัมฤทธิ ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวเป็นไปอย่างอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล พร้อมทั้งขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่จะนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
เพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดข้ึนในระยะยาวและสร้างสุขภาพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนต่อไป 
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บทที่ ๔  การตรวจราชการของกรงุเทพมหานคร 

           ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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บทที่ 4 

การตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

_______________ 

  แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำขึ้นเพ่ือ
เป็นแนวทางในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ 
และหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้รับการตรวจ เพื่อผลักดันให้นโยบายของ ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และ
เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล การจัดทำแผนการตรวจราชการฉบับนี้ จัดทำโดยคณะทำงานจัดทำแผน และคู่มือการตรวจ
ราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนด
แผนและติดตามผลการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร  และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ข้อ 17 และ ข้อ 18  
และนำมากำหนดยุทธศาสตร์การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

วิสยัทัศน์  :-  

เป็นเครือข่ายองค์กรการตรวจราชการที่มีคุณภาพด้านการตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ  :- 

  (1) ขับเคลื่อนการบูรณาการและบริหารจัดการด้านการตรวจราชการให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล และการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
   (2) เร่งรัด ติดตาม ประเด็นนโยบายของผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 
  (3) ให้ข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติเพื ่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินการ 
  (4) สร้างกลไกให้เกิดมูลค่าเพ่ิม เพ่ือให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในเชิงบริหาร 

แนวทางการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 การตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการตรวจราชการ
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร รวมทั้งเพ่ือให้ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดที่วิเคราะห์ได้จากการตรวจติดตาม โดยมีกรอบ แนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
และคำสั่งการตรวจราชการ เป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการตรวจราชการ  ดังปรากฏตามแผนภาพที่ 3 
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แผนภาพที่ 3  แผนผังการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

1.1 การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบาย  
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

1.2 การตรวจราชการแบบบูรณาการ   
      เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3. การตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ 

5. การตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน   
   รับฟังเหตุการณ์ และการตรวจสอบ 
   เรื่องร้องเรียนหรือเรื่องสำคัญท่ีได้รับ 
   มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจผลักดันทันท ี
   (จำนวน 3 ภารกิจ)  

1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ 

2) การบริหารจัดการขยะ 

3) การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก      
     (PM 2.5) 
 

- เรื่องท่ีเป็นปัญหาของหน่วยงาน  
- เรื่องท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน หรือ  
  ภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร 
- นโยบายเฉพาะกิจของผู้บริหาร กทม. 

1. การตรวจราชการ       
     แบบบูรณาการ 

4. การตรวจราชการตามภารกิจเร่งด่วน     
    ภารกิจสำคัญ และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชา 
     มอบหมาย 

2. การตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
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1. การตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย  

      1.1 การตรวจราชการแบบบูรณาการ  
                         1) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพ-
มหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ให้ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยในการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ พิจารณาจาก  

- โครงการที ่มีผลกระทบต่อความสำเร็จ ในการบรรลุผลตามเป้าหมายของ
นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

- โครงการที่มีความเชื่อมโยงการทำงานทั้งในระดับสำนักและสำนักงานเขต 
- โครงการที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู ่ของประชาชน สิ่งแวดล้อม 

หรือการให้บริการขั้นพ้ืนฐานแกป่ระชาชน 
- โครงการที่ใช้งบประมาณสูงเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่นของหน่วยงานใน

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 ทั้งนี้ การกำหนด กรอบ ประเด็นนโยบายสำคัญ และประเด็นการตรวจราชการ 
ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เห็นควรพิจารณาคัด เลือกนโยบาย/โครงการที่สำคัญ 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบาย
ของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

2) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ แบ่งออกเป็น  
                              (1)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
                              (2)  การบริหารจัดการขยะ 
                              (3)  การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 

1.2 การตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา
สำคัญที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งระดับสำนักและสำนักงานเขต  

1.3 การตรวจราชการตามภารกิจเร่งด่วน ภารกิจสำคัญ และเรื ่องที ่ผู ้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

1.4 การตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน รับฟังเหตุการณ์ และการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
หรือเรื่องสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

1.5 การตรวจราชการตามประเด็นการตรวจที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งให้
ทราบถึงนโยบาย ปัญหาหรือประเด็นที่รัฐบาลให้ความสนใจและมอบหน่วยงานที่เก่ียวข้องดำเนินการ 

2. วิธีการตรวจราชการ 
การตรวจราชการแบบบูรณาการ ดำเนินการโดยคณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 1 - 6 

ออกตรวจราชการหน่วยรับการตรวจที่รับผิดชอบตามประเด็นการตรวจราชการที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการ
ประจำปีของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจราชการในส่วนของเขตตรวจราชการ 
รายงานผลการตรวจราชการในภาพรวมเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป โดยหน่วยรับการตรวจของเขต-
ตรวจราชการ 1 - 6 ประกอบด้วย  
 เขตตรวจราชการ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาเมือง 
 หน่วยรับการตรวจ : สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ  สำนักการวางผังและ- 

พัฒนาเมือง บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

 เขตตรวจราชการ 2 ด้านความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 หน่วยรับการตรวจ : สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปกครองและทะเบียน
     และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 
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 เขตตรวจราชการ 3 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 หน่วยรับการตรวจ : สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ 

 เขตตรวจราชการ 4 ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของมนุษย์ 
 หน่วยรับการตรวจ : สำนักการคลัง สำนักพัฒนาสังคม การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน- 

ตลาดกรุงเทพมหานคร สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย) 
    และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 

 เขตตรวจราชการ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว 
 หน่วยรบัการตรวจ : สำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 
 เขตตรวจราชการ 6 ด้านการบริหารจัดการมหานคร 
 หน่วยรับการตรวจ : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
  สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
  สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  

(สำนักงานตรวจสอบภายใน สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานการเจ้าหน้าที่  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ กองงานผูต้รวจราชการ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร) 
และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน/ขอบเขตในการตรวจติดตาม  
3.1 การเตรียมความพร้อมก่อนออกตรวจราชการ 

3.1.1 เขตตรวจราชการ 1 – 6 จัดการประชุมระหว่างผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
ภายในเขตตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ เพ่ือพิจารณากำหนดรูปแบบ แนวทางการตรวจ
ราชการฯ ดังนี้ 

รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 

รอบที่ 2 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564 

3.1.2 การเตรียมข้อมูลก่อนออกตรวจราชการ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการดำเนินการ 
แจ้งประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ แต่ละนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ/ จัดเตรียมข้อมูล เพื่อเตรียม
ออกตรวจราชการ/ประสานผู้รับการตรวจเพื่อเตรียมรับการตรวจ ดังนี้ 

รอบที่ 1 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 

รอบที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 

3.2 การออกตรวจราชการ 

- การตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ 
การตรวจติดตาม/รวบรวมข้อมูลตามหัวข้อการตรวจราชการเฉพาะพ้ืนที่  ผู้ตรวจราชการ

กรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจ ตรวจแนะนำ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และรวบรวมข้อมูล
ตามหัวข้อการตรวจราชการเฉพาะพ้ืนที่ของสำนัก/สำนักงานเขตที่รับผิดชอบ 

รอบท่ี 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

รอบท่ี 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  – 30 กันยายน 2564 
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- การตรวจราชการแบบบูรณาการ 

  ติดตาม/รวบรวมข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการ  ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำเขตตรวจราชการ 1 – 6  ตรวจแนะนำ ชี้แจง ติดตามข้อมูล ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ และ
รวบรวมข้อมูลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ในแต่ละนโยบายให้แก่เขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ
ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ ดังนี้ 

รอบท่ี 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

รอบท่ี 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  – 30 กันยายน 2564 

3.3 การจัดทำรายงานการตรวจราชการ 
      - การตรวจราชการเฉพาะพื้นที่  

  (1) การรายงานผลการตรวจราชการเฉพาะพ้ืนที่ 
 - เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ รวบรวมข้อมูลการตรวจราชการข้อเสนอแนะ

จากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบสำนัก/สำนักงานเขต จัดทำรายงานผล
การตรวจราชการเฉพาะพ้ืนที่และข้อเสนอแนะ เสนอผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบ 

 - ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ผ่านหัวหน้า-
เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร/
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการ 

 ทั้งนี้ ให้ลงท้ายหนังสือว่า “จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเรียน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือโปรดทราบต่อไป” 

 รอบที่ 1  รายงานผลต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ภายหลังจากดำเนินการตรวจ-  
             ราชการแล้วเสร็จ 
 รอบที่ 2  รายงานผลต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ภายหลังจากดำเนินการตรวจ- 
             ราชการแล้วเสร็จ 

  (2) การรวบรวมผลการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่  ให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
จัดส่งสำเนารายงานผลการตรวจราชการเฉพาะพ้ืนที ่(ที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบและพิจารณาสั่งการแล้ว) 
พร้อม File ข้อมูลเอกสารดังกล่าว ให้กองงานผู้ตรวจราชการ (ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล) เพ่ือดำเนินการรวบรวม
สรุปผลการจัดทำรายงานผลการตรวจราชการประจำปี (Annual Report) ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครต่อไป 
       รอบที่ 1  ดำเนินการภายในวันที่  31 พฤษภาคม  2564 
       รอบที่ 2  ดำเนินการภายในวันที่  31 ธันวาคม 2564 
   (3)  การจัดทำรายงานผลการตรวจราชการประจำปี (Annual Report) กองงานผู้ตรวจ-
ราชการดำเนินการรวบรวมข้อมูลการตรวจราชการเฉพาะพ้ืนที่ และจัดทำรายงานผลการตรวจราชการประจำปี 
(Annual  Report) เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ือทราบ/พิจารณาสั่งการ ภายในวันที่  31 มกราคม 2565 

     - การตรวจราชการแบบบูรณาการ  
การจัดทำรายงานตามประเด็นการตรวจราชการ (รายเขตตรวจราชการ)  

        (1) ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
               (1.1) เจ้าหน้าที่สนับสนุนฯ ประจำเขต รวบรวมข้อมูลในแต่ละประเด็นการตรวจราชการ 

จัดส่งให้เขตตรวจราชการเจ้าภาพหลักเพ่ือจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ 
รอบที่ 1  ภายในวันที่  1 – 15 เมษายน 2564 
รอบที่ 2  ภายในวันที่  1 – 15 ตุลาคม 2564 
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(1.2) เขตตรวจราชการเจ้าภาพหลักในแต่ละประเด็นการตรวจราชการจัดทำ
รายงานผลการตรวจราชการ และจัดประชุมในเขตตรวจราชการเจ้าภาพหลักเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
แล้วจัดส่งให้ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อจัดทำรายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม 

รอบที่ 1  ระหว่างวันที่  16 – 30 เมษายน 2564 
รอบที่ 2  ระหว่างวันที่  16 – 31 ตุลาคม 2564 
 

(2) ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์  
     (2.1) เจ้าหน้าที่สนับสนุนฯ ประจำเขต รวบรวมข้อมูลในแต่ละประเด็นการตรวจฯ 

จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจฯ ของแต่ละเขตตรวจฯ  
รอบที่ 1  ภายในวันที่  1 – 15 เมษายน 2564 
รอบที่ 2  ภายในวันที่  1 – 15 ตุลาคม 2564 

(2.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจฯ ของแต่ละเขตตรวจฯ 
จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจฯ และจัดประชุมในเขตตรวจราชการเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ แล้วจัดส่งให้
เขตตรวจราชการเจ้าภาพหลัก  

รอบที่ 1  ระหว่างวันที่  16 - 30 เมษายน 2564 
รอบที่ 2  ระหว่างวันที่  16 - 31 ตุลาคม 2564 
 

การจัดทำรายงานผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ (ในภาพรวม)  
(1) ปประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผลรวบรวมรายงานผลการตรวจราชการแต่ละประเด็นการตรวจราชการ และจัดทำ
รายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม 

รอบที่ 1  ระหว่างวันที่  1 – 15 พฤษภาคม 2564 
       รอบที่ 2   ระหว่างวันที่  1 - 15 พฤศจิกายน 2564 

(2) ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ เขตตรวจราชการที่เป็น
เจ้าภาพหลักในแต่ละประเด็นการตรวจ จัดทำรายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม  

รอบที่ 1  ระหว่างวันที่  1 – 15 พฤษภาคม 2564 
       รอบที่ 2   ระหว่างวันที่  1 - 15 พฤศจิกายน 2564 
 

การจัดทำรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม 
(1) การพิจารณาร่างรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม  (ผู้ตรวจราชการ-

กรุงเทพมหานคร) กองงานผู้ตรวจราชการ นำเสนอรายงานในที่ประชุมคณะผู้ตรวจราชการเพื่อพิจารณา 
ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ ในร่างรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม ก่อนเข้า
คณะกรรมการกำหนดแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร หรือเวียนแจ้งหัวหน้าเขตตรวจราชการ 1 – 6 
ในกรณีที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน 

 
รอบท่ี 1 ระหว่างวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2564 
รอบท่ี 2 ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2564 

(2) การพิจารณาร่างรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม  (ปลัดกรุงเทพ-
มหานคร) กองงานผู้ตรวจราชการ นำเสนอรายงานที่ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะผู้ตรวจราชการเสนอ
คณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณา ตรวจสอบ และ
ให้ข้อเสนอแนะ รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม 

รอบท่ี 1 ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 
รอบท่ี 2 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 
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   แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(3) การเสนอรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ฉบับสมบูรณ์  กองงานผู้ตรวจราชการปรับปรุง/แก้ไข และจัดทำรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการ 

รอบท่ี 1  ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 
รอบท่ี 2  ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** กรณีผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครตรวจพบประเด็นปัญหาสำคัญหรือเหตุการณ์เร่งด่วน ในพ้ืนที่ 
ให้รายงานผลการตรวจราชการผ่านหัวหน้าเขตตรวจราชการ และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือเสนอต่อปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ือทราบ หรือพิจารณาสั่งการได้ทันที 
โดยไม่ต้องรอสรุปผลและรายงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการ 
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  ประเดน็การตรวจราชการแบบบรูณาการ 

  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
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   แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ประเด็นการตรวจ หน่วยงาน เจ้าภาพหลกั 

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

สปท./สกก./สยป./สนข. เขตตรวจราชการ 2 

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

สนท./สกค./สนข. เขตตรวจราชการ 2 

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

สนศ./สพส./สนข./โรงเรียนสงักัด 
กทม. 

เขตตรวจราชการ 5 

 
2. การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นการตรวจ หน่วยงาน เจ้าภาพหลกั 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร สนอ./สนศ./สพส./สนพ./สยป./ 
สนข. 

เขตตรวจราชการ 3 

2. การบริหารจัดการขยะ สสล./หน่วยงานระดับสำนัก/สนข. เขตตรวจราชการ 3 

3. การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

  
สสล./หน่วยงานระดับสำนัก/ 
สนข. 

เขตตรวจราชการ 4 
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      ๓. แบบรายงานการตรวจราชการแบบบรูณาการ   

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
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    (๑) แบบรายงานการตรวจราชการแบบบรูณาการ 

         ตามนโยบายผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร   
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(๑.๑) จัดตั้งศูนยบ์ริหารราชการฉับไวใสสะอาด   

        (Bangkok Fast & Clear : BFC)     
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การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
นโยบายที่ ๑  “สะอาด”  ( CLEAN ) :  บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 
ประเด็นการตรวจราชการ :  จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC  
เขตตรวจเจ้าภาพหลัก     :  เขตตรวจราชการ ๒ 
 

ประเด็นการตรวจราชการ 
๑. มีรูปแบบ ระบบงาน และแนวทางปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ตลอดจนการจัดสิ่งอำนวย

ความสะดวกภายในศูนย์ฯ  ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด 
๒. ประสิทธิภาพและประสิทธผิลในการให้บริการ รวมถึงความคุ้มค่าของการ

ดำเนินงาน 
หัวข้อ รายละเอียด 

หัวข้อการ
ตรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. แผนบูรณาการการดำเนินงานของศูนย์ฯ BFC  ประจำปีงบประมาณ                        
    พ.ศ. ๒๕๖๔  (พร้อมเอกสารแนบ) 
    ๑) แผนบูรณการร่วมกันระหว่าง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
สำนักงาน ก.ก.  และสำนกังานปกครองและทะเบียน (ในฐานะเป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก และหน่วยงานเจ้าภาพร่วม) 
    ๒) แผนบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ ในสำนักงานเขต 
๒. เป้าหมาย / ผลผลิต / ผลลัพธ์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๓. ระบบการติดตามและประเมินผล  (พร้อมเอกสารแนบ) 
    ๑) สถิติการลงรับเรื่อง และผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ.อำนวย-                 
        ความสะดวกฯ  (เปรียบเทียบกับรอบการตรวจของปีงบประมาณที่ผ่านมา) 
        (แยกเป็นรายฝ่าย) 
    ๒) สถิติการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ  
    ๓) จำนวนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
๔. ทรัพยากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนงานต่าง ๆ   
 (เอกสารแนบ ๑) 
  ๑) ด้านกายภาพ 
  ๒) ด้านอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และระบบสารสนเทศ 
  ๓) ด้านบุคลากร 
  ๔) ด้านกฎหมาย ขั้นตอน และกระบวนการ 
                      ๕) การประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน / ระยะเวลาดำเนินการ 
๕. การประเมินผลความสำเร็จในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล                   
    ของการดำเนินงาน 
๖. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / แนวทางแก้ไข 
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    แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

แบบรายงาน การดำเนินงานของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด  ( BFC ) 
สำนักงานเขต......................................................................... 

     

หัวข้อการตรวจติดตาม 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ข้อคิดเห็น 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๑. ด้านกายภาพ ๑) สภาพที่ตั้งของศูนย์ฯ BFC       
      ความสะดวก/อำนวยความสะดวก      
      ในการเข้าถึงสถานที่ตั้งของศูนย์ฯ BFC        
        
  ๒) สิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์ฯ BFC      
      สำหรับผู้รับบริการ      
        
  ๓) มีแผนผัง / ขั้นตอน / ระบบการให้บริการ      
      ที่ชัดเจน ลื่นไหล และไม่ซับซ้อน      
        
        
๒. ด้านอุปกรณ์ ๑) สภาพ และจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์      
ครุภัณฑ์     สำหรับใช้งานของเจ้าหน้าที่      
        
  ๒) สภาพ และจำนวนเครื่องพิมพ์      
      สำหรับใช้งานของเจ้าหน้าที่      
        
  ๓) สภาพเคาน์เตอร์  และท่ีนั่ง สำหรับ      
      เจ้าหน้าที่กว้างขวางสำหรับวางอุปกรณ์      

  
    เครื่องคอมพิวเตอร์ และเอกสารที่ใช้    
    ประกอบการอ้างอิงในการให้บริการ      

        
  ๔) สภาพและจำนวนที่นั่งรอสำหรับ      
      ผู้ขอรับบริการ      
        
  ๕) มีจุดที่เป็นระบบการประเมินความพึงพอใจ      
     สำหรับให้ผู้รับบริการประเมินที่เหมาะสม      
     ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่สามารถเห็นได้      
        
         

 



45 
 

    แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

หัวข้อการตรวจติดตาม 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ข้อคิดเห็น 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓. ด้านบุคลากร ๑) อัตรากำลัง      
     (๑) ฝ่ายทะเบียน      
     (๒) ฝ่ายปกครอง      
     (๓) ฝ่ายการคลัง      
     (๔) ฝ่ายรายได ้      
     (๕) ฝ่ายโยธา      
     (๖) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล      
     (๗) ฝ่ายเทศกิจ      
     (๘) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม      
     (๙) ฝ่ายการศึกษา      
     (๑๐) ฝ่ายรักษาความสะอาด      
            และสวนสาธารณะ      
        
  ๒) ด้านความรู้ ทักษะ และการตอบปัญหา      
      ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่      
        
  ๓) ความสามารถ และทักษะในการใช้      
      ระบบงานของเจ้าหน้าที่      
        
  ๔) ด้านอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจ      
      และลงนามของเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการ      
        
  ๕) การได้รับการพัฒนา การให้บริการ      
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หัวข้อการตรวจติดตาม 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ข้อคิดเห็น 
ใช้งานได้ 

ไม่สามารถ 
ใช้งานได้ 

๔. ด้านระบบงาน ๑) ด้านความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต      
กระบวนการทำงาน     และระบบเครือข่าย      
ขั้นตอน ระเบียบ       
และหลักเกณฑ์ ๒) การเข้าถึงและการใช้งานของระบบ      
        
  ๓) ระบบโปรแกรมงานสารบรรณ      
        
  ๔) ระบบแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการ      
      ของผู้ขอรับบริการ      
        
  ๕) ระบบการให้บริการด้วยระบบ " BMA Q"      
      การจองคิวล่วงหน้า      
        
  ๖) ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติได่      
     ในจุดเดียว      
     (๑) ฝ่ายทะเบียน      
     (๒) ฝ่ายปกครอง      
     (๓) ฝ่ายการคลัง      
     (๔) ฝ่ายรายได ้      
     (๕) ฝ่ายโยธา      
     (๖) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล      
     (๗) ฝ่ายเทศกิจ      
     (๘) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม      
     (๙) ฝ่ายการศึกษา      
     (๑๐) ฝ่ายรักษาความสะอาด      
           และสวนสาธารณะ      
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    แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

หัวข้อการตรวจติดตาม เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็น 
๔. ด้านระบบงาน ๗) จำนวนผู้ขอรับบริการ   ( ศูนย์ฯ BFC )      
กระบวนการทำงาน    (๑) ฝ่ายทะเบียน  (จำนวน...........ราย)      
ขั้นตอน ระเบียบ    (๒) ฝ่ายปกครอง  (จำนวน...........ราย)      
และหลักเกณฑ์    (๓) ฝ่ายการคลัง  (จำนวน...........ราย)      
     (๔) ฝ่ายรายได ้ (จำนวน...........ราย)      
     (๕) ฝ่ายโยธา  (จำนวน...........ราย)      
     (๖) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ  (จำนวน...........ราย)      
     (๗) ฝ่ายเทศกิจ  (จำนวน...........ราย)      
     (๘) ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ  (จำนวน...........ราย)      
     (๙) ฝ่ายการศึกษา  (จำนวน...........ราย)      

  
   (๑๐) ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ  
          (จำนวน...........ราย)      

        
  ๘) ด้านความสอดคล้องเหมาะสมของภารกิจ       
      อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ที่ต้องให้      
      บริการที่ศูนย์ฯ BFC      
        
  ๙) ด้านความสอดคล้องเหมาะสมของระเบียบ      
      กฎหมาย  และอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่      
      ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ BFC      
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    แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

 

 

  

(๑.๒) ปรบัจรงิ จบัจรงิ  

        รถจอดและวิ่งบนทางเทา้   

 

         



49 
 

    แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
นโยบายที่ ๓“ปลอดภัย”  ( Community ) :  ชีวิตปลอดภยั ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย 
ประเด็นการตรวจราชการ :  ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า 
เขตตรวจเจ้าภาพหลัก     :  เขตตรวจราชการ ๒  
ประเด็นการตรวจราชการ 
 

๑) มีการกวดขัน ตรวจตรา อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในถนนสายสำคัญของแต่ละเขต                   
และถนน ๖๖ สาย เฉลิมพระเกียรติฯ ดำเนินการอย่างจริงจังตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน 

๒) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยแจ้งการกระทำผิดที่พบเห็นผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งผู้แจ้งจะได้รับ
รางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ 

หัวข้อ รายละเอียด 
หัวข้อการ
ตรวจ 

๑. แผนบูรณาการการดำเนินงาน “ปรับจริง จับจรงิ รถจอดและวิ่งบนทางเท้า” 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (พร้อมเอกสารแนบ) 
     ๑) แผนบูรณาการระหว่าง สำนักเทศกิจ  สำนักงานกฎหมายและคดี              
         และส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขต  
         (๑) แผนการปรับปรุงระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 
         (๒) แผนการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน ภาคเอกชน  
๒) เป้าหมาย / ผลผลิต / ผลลัพธ์  
๓) ระบบการติดตามและประเมินผล  (พร้อมเอกสารแนบ) 
     ๓.๑) สถิติ และข้อมลูการแจ้งการกระทำผิดที่ประชาชนพบเห็น และการให้
รางวัลนำจับกึ่งหนึง่ของค่าปรับแก่ผู้แจ้ง 
    ๑) สถิติจำนวนราย ของข้อมูลการกระทำผิดที่ประชาชนพบเห็น                           
          และแจ้งการกระทำผิด  
    ๒) สถิติจำนวนราย ที่ได้รับรางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับแก่ประชาชน          
        ที่พบเห็นและแจ้งการกระทำผิด 
    ๓) สถิติจำนวนราย ของข้อมูลการกระทำผิดที่ประชาชนพบเห็นผ่าน   
        และแจ้งการกระทำผิดที่ประชาชนพบเห็นผ่านแอพพลิเคชั่น 
    ๔) สถิติจำนวนราย ที่ได้รับรางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับแก่ประชาชน       
        ที่พบเห็นและแจ้งการกระทำผิด ผ่านแอพพลิเคชั่น 
    ๓.๒) สถิตจิำนวนราย ของข้อมูลการกระทำผิดที่เจ้าหน้าที่เทศกิจพบเหน็เอง 
๔. ผลการดำเนินงาน  (พร้อมเอกสารแนบ) 
    ๑) จำนวนรายที่มีการจับกุมผู้ฝ่าฝืน 
    ๒) จำนวนราย การว่ากล่าวตักเตือน 
    ๓) จำนวนราย และจำนวนเงิน ที่มีการ จับ – ปรับ  
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หัวข้อ รายละเอียด 

หัวข้อการ
ตรวจ 

๕. การประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่อย่างเป็น
รูปธรรม (พร้อมเอกสารแนบ) 

    ๑) สถิติการจับปรับ  จากสถิติข้อมูลจำนวนของผู้กระทำผิดรายเดิม                  
        (ที่ถูกว่ากล่าวตักเตือน หรือถูกจับปรับมาแล้วมากกว่า ๑ ครั้ง)   
        เปรียบเทียบกับ ข้อมูลของผู้กระทำผิดรายใหม่ 
    ๒) สถิติ และข้อมูลจำนวนรายที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี  
๖. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / แนวทางแก้ไข 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                  แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(๑.๓) สรา้งชือ่เสยีงดา้นการศกึษา 

         และมาตรฐานวชิาการอย่างเท่าเทียม 
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                                  แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

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

สำนักการศึกษา 
                                          รอบการตรวจที่       1. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๓ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 256๔ 
                                                                    2. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 256๔ ถึงวันที่ 30 กันยายน 256๔ 

ประเด็นการตรวจราชการ 
(ภารกิจตามนโยบาย) 

(1) 

หัวข้อการตรวจ 
(2) 

ผลการดำเนินงาน 
(3) 

* ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด 
และข้อเสนอแนะของผู้รับการตรวจ 

(4) 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

(5) 
สร้างชื่อเสียงด้านการศกึษาและ
มาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกัน 
     ในทุกระดบัและทกุสถานศึกษา
ในสงักัดกรุงเทพมหานคร ให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้ง
ขยายความเท่าเทียมทางการศึกษา
ให้กับโรงเรียนในทุกพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะชุมชน
ด้อยโอกาส 
 

แผน/แนวทาง/วิธีการดำเนินงาน/ผลการ
ดำเนินงาน 
1. การจัดทำแผนการสอนให้เป็นมาตรฐานกลางใน

ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 3 

1.1 การจัดทำแผนการสอนที่เป็น
มาตรฐานกลางในระดับอนบุาลศึกษา
ปีที่ 1 ถึง ระดับประถมศึกษาปทีี่ 3 
โดยการจัดกิจกรรมระดมสมอง
ข้าราชการครู ที่เป็น Best Practice 
มาจัดทำ 

1.2 การนำแผนการสอนที่เป็นมาตรฐาน
กลางในระดบัอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ไปสู่การ
ปฏิบัติจริง 

2. การจัดทำข้อสอบกลางของกรุงเทพมหานครใน
ทุกระดับชัน้ที่เปิดสอน 

2.1 การจัดทำคลังข้อสอบกลางของ
กรุงเทพมหานคร โดยการจัดกิจกรรม
ระดมสมองข้าราชการครูที่เป็น Best 
Practice มาจัดทำ 
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                                  แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

 
รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

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

                                          รอบการตรวจที่       1. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๓ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 256๔ 
                                                                    2. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 256๔ ถึงวันที่ 30 กันยายน 256๔ 

 

ประเด็นการตรวจราชการ 
(ภารกิจตามนโยบาย) 

(1) 

หัวข้อการตรวจ 
(2) 

ผลการดำเนินงาน 
(3) 

* ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด 
และข้อเสนอแนะของผู้รับการตรวจ 

(4) 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของผูต้รวจราชการกรงุเทพมหานคร 

(5) 
สร้างชื่อเสียงด้านการศกึษาและ
มาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกัน 
     ในทุกระดบัและทกุสถานศึกษา
ในสงักัดกรุงเทพมหานคร ให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้ง
ขยายความเท่าเทียมทางการศึกษา
ให้กับโรงเรียนในทุกพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะชุมชน
ด้อยโอกาส 
 

2.2 การนำร่องทดสอบนักเรียนกรุงเทพ-
มหานครด้วยข้อสอบกลางของ
กรุงเทพมหานคร 

3. การกำหนดสมรรถนะของนักเรียนกรุงเทพมหานคร
ใน 4 ด้าน คือ คิดตรง คิดถูก คิดดี มีอาชีพและ
การกำหนดสมรรถนะของโรงเรียน ผู้บริหาร
โรงเรียนเพื่อให้ส่งเสริมการสร้างสมรรถนะของ
นักเรียนดังกล่าว 

3.1 การจัดทำแผนเพื่อกำหนดและปลูกฝัง
สมรรถนะให้นักเรียนกรุงเทพมหานคร
ใน 4 ด้าน คือ คิดตรง คิดถูก คิดดี   
มีอาชีพ รวมทั้งการกำหนดสมรรถนะ
ของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อให้
ส่งเสริมการสร้างสมรรถนะของนักเรียน 

3.2 การนำร่องนำแนวทางการปลูกฝัง
สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร 
สมรรถนะของโรงเรียนและผูบ้รหิาร
โรงเรียน มาทดสอบปฏบิัต ิ
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                                  แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

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

สำนักการศึกษา 
                                          รอบการตรวจที่       1. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๓ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 256๔ 
                                                                    2. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 256๔ ถึงวันที่ 30 กันยายน 256๔ 

 

ประเด็นการตรวจราชการ 
(ภารกิจตามนโยบาย) 

(1) 

หัวข้อการตรวจ 
 

(2) 

ผลการดำเนินงาน 
(3) 

* ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด 
และข้อเสนอแนะของผู้รับการตรวจ 

(4) 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของผูต้รวจราชการกรงุเทพมหานคร 

(5) 
สร้างชื่อเสียงด้านการศกึษาและ
มาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกัน 
     ในทุกระดบัและทกุสถานศึกษา
ในสงักัดกรุงเทพมหานคร ให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้ง
ขยายความเท่าเทียมทางการศึกษา
ให้กับโรงเรียนในทุกพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะชุมชน
ด้อยโอกาส 
 

4. การกำหนดให้นักเรียนกรุงเทพมหานครชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อจบการศึกษาแล้ว     
ต้องสามารถสื่อสารโต้ตอบในภาษาจนี และ
ภาษาอังกฤษได ้

4.1 การจัดทำแผนการพัฒนาหลักสตูร
แกนกลางการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีนรวมทัง้การวางแผนใช้สื่อ
ในการสอน เพื่อให้นักเรียนกรุงเทพ-
มหานครเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
แล้วสามารถสื่อสารด้วยภาษาจนี และ
ภาษาอังกฤษได้จริง 

5. การกำหนดสมรรถนะพืน้ฐานเพื่อให้นักเรียน
กรุงเทพมหานครสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
จริงหลังจบการศึกษา 

5.1 การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะ
พื้นฐานเพื่อให้นักเรียนกรุงเทพมหานคร
สามารถนำไปประกอบอาชีพไดจ้ริง
หลังจบการศึกษา 
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                                  แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

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

สำนักการศึกษา 
                                          รอบการตรวจที่       1. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๓ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 256๔ 
                                                                    2. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 256๔ ถึงวันที่ 30 กันยายน 256๔ 

 
 

 
 
  

ประเด็นการตรวจราชการ 
(ภารกิจตามนโยบาย) 

(1) 

หัวข้อการตรวจ 
 

(2) 

ผลการดำเนินงาน 
(3) 

* ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด 
และข้อเสนอแนะของผู้รับการตรวจ 

(4) 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของผูต้รวจราชการกรงุเทพมหานคร 

(5) 
สร้างชื่อเสียงด้านการศกึษาและ
มาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกัน 
     ในทุกระดบัและทกุสถานศึกษา
ในสงักัดกรุงเทพมหานคร ให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้ง
ขยายความเท่าเทียมทางการศึกษา
ให้กับโรงเรียนในทุกพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะชุมชน
ด้อยโอกาส 
 

6. การจัดทำระบบสารสนเทศด้านการศึกษา
ประกอบด้วยข้อมูลโรงเรียน และข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลในดา้นประวัติครอบครัว สุขภาพ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

6.1 การจัดจ้างทีป่รึกษามาจัดทำระบบ
สารสนเทศดา้นการศึกษาสำเร็จ 

6.2 การทดสอบนำข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศดา้นการศึกษามาใชง้าน
เพื่อการวิเคราะห์ประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (มีข้อมูลโรงเรียน และ
นักเรียน ที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความ
ต้องการใชง้าน และเป็นปัจจบุัน) 

   

(ลงชื่อ) .............................................................. ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
         (                                             )     ประจำเขตตรวจราชการ 
   วันที่ ..................../.................../................... 

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

*  ผู้รับการตรวจต้องระบุปัญหา/อปุสรรค/ข้อจำกดั และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานให้ครบถ้วน 
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                                  แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

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

สำนักงานเขต....................................... 
                                          รอบการตรวจที่       1. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๓ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 256๔ 
                                                                    2. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 256๔ ถึงวันที่ 30 กันยายน 256๔ 

 

 
 

 
 
 

 

ประเด็นการตรวจราชการ 
(ภารกิจตามนโยบาย) 

(1) 

หัวข้อการตรวจ 
 

(2) 

ผลการดำเนินงาน 
(3) 

* ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด 
และข้อเสนอแนะของผู้รับการตรวจ 

(4) 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของผูต้รวจราชการกรงุเทพมหานคร 

(5) 
สร้างชื่อเสียงด้านการศกึษาและ
มาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกัน 
     ในทุกระดบัและทกุสถานศึกษา
ในสงักัดกรุงเทพมหานคร ให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้ง
ขยายความเท่าเทียมทางการศึกษา
ให้กับโรงเรียนในทุกพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะชุมชน
ด้อยโอกาส 
 

แผน/แนวทาง/วิธีการดำเนินงาน/ผลการ
ดำเนินงาน 

1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียน 
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

1.1 การดำเนินการตามแผนการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

1.2 การเข้ารับการทดสอบระดบัชาติ  O-NET 
ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (สงูกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ) 

   

(ลงชื่อ) .............................................................. ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
         (                                             )     ประจำเขตตรวจราชการ 
   วันที่ ..................../.................../................... 

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

*  ผู้รับการตรวจต้องระบุปัญหา/อปุสรรค/ข้อจำกดั และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานให้ครบถ้วน 
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                                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

(๒) แบบรายงานการตรวจราชการ 

  แบบบรูณาการเพือ่มุง่ผลสมัฤทธิ์   
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                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(๒.๑) การพฒันาคณุภาพชวีติผู้สูงอายุ 

          กรงุเทพมหานคร     

 

         



59 

                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แบบการตรวจติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับยุทธศาสตร์ 
ประเด็น “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร”  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564) 

    รอบท่ี 2 (เดือนเมษายน 2564 – เดือนกันยายน 2564) 
 

การดำเนินการของของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ที่.......................... 
 

ผู้ให้ข้อมูล :  ....................................................... เจ้าภาพหลักคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ที่..........  
 

 

หัวข้อการตรวจราชการ 
     1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ มีการประชุม จำนวน.........ครั้ง (แนบรายงานการประชุม)  
  1.1 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนระดับยุทธศาสตร์ หรือไม่ 
                           มี (แนบแผนปฏิบัติการ) 
                           ไม่มี สาเหตุเพราะ................................................................................................................ 

1.2 มีการกำหนดโครงการหลัก (Flagship) เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพ    
      ชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) ให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
      ไปดำเนินการ หรือไม่  
      มี (แนบโครงการตามแบบที่กำหนด) 

         ไม่มี สาเหตุเพราะ................................................................................................................ 
1.3 มีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมทีเ่ป็นนวัตกรรม หรือต้นแบบ หรือที่เพ่ิมประสิทธิภาพ 
 หรือสนับสนุนแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564)  
  มี (แนบโครงการ/กิจกรรมตามแบบที่กำหนด) 

     ไม่มี สาเหตุเพราะ.......................................................................................................
 2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ มีการติดตามและประเมินผล รวมถึงปัญหา/อุปสรรค    
                    ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2      
     (พ.ศ. 2561 - 2564) หรือไม่  

 มี (แนบรายงานการติดตามประเมินผล) 
 ไม่มี สาเหตุเพราะ...............................................................................................................  

3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ มีการนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี 2563 มาปรับแนวทางหรือทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ หรือไม่  
 มี (แนบรายงานประกอบ) 
 ไม่มี สาเหตุเพราะ............................................................ ...................................................... 
 

 

************************************************ 
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                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

- 1 - 

แบบเสนอโครงการหลัก (Flagship Project) 

1. ชื่อโครงการ................................................................................................. .................................................... 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ................................................................................... .................................................. 

3. หลักการและเหตุผล 

 ......................................................................................................................................................... ..
.............................................................................................................................. ...................................... 
4. เป้าประสงค์หลัก (ตามยุทธศาสตร์แผนฯ) 

 ................................................................................ ...........................................................................
....................................................................................................................................................................  
5. วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของโครงการ 
 ...................................................................................................................... .....................................
....................................................................................................................................................................  
6. ระยะเวลาดำเนินการ ……………………………………………………………………………………………………………………… 

7. กลุ่มเป้าหมายและจำนวน  

 ................................................................ ...........................................................................................
....................................................................................................................................................................  
8. แผนปฏิบัติการ 

 ............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................................... ..................... 
9. งบประมาณ........................................................... .......................................................................................... 
10. ความเสี่ยงของโครงการ และแนวทางบริหารความเสี่ยง 
 ................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................................... ..................... 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................... ............................................. 
12.การติดตามประเมินผล 
         12.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จ.....................................................................................................................  
         12.2 การติดตามความก้าวหน้า............................................................................................. .............. 

/ลักษณะของ... 
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                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

-2- 

**ลักษณะของโครงการที่ดี** 

 ลักษณะของโครงการที่ดีควรครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายได้ 

2. มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถดำเนินงานและปฏิบัติได้ 

3. รายละเอียดของโครงการต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการต้องสอดคล้องกับ 
หลักการและเหตุผล วิถีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป็นต้น 

4. รายละเอียดของโครงการสามารถเข้าใจง่าย สะดวกต่อการดำเนินงานตามโครงการ 

5. เป็นโครงการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ สอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์การและสามารถติดตามประเมินผลได้ 

6. โครงการต้องกำหนดขึ้นจากข้อมูลที่มีความเป็นจริง และเป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ 

7. โครงการต้องได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากรและการบริหารอย่างเหมาะสม 

8. โครงการต้องมีระยะเวลาในการดำเนินงาน กล่าวคือต้องระบุถึงวันเวลาที่เริ่มต้น และสิ้นสุดโครงการ 
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                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แบบการตรวจติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับเขต 
ประเด็น “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร”  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564) 

    รอบท่ี 2 (เดือนเมษายน 2564 – เดือนกันยายน 2564) 
 

การดำเนินการของของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ระดับเขต สำนักงานเขต......................................................
ผู้ให้ข้อมูล คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระดับเขต 

หัวข้อการตรวจราชการ 
     1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ระดับเขต มีการประชุม จำนวน..........ครั้ง (แนบรายงาน  
                    การประชุม)  
  1.1 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการในการเฉพาะด้านผู้สูงอายุแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือไม่ 
                           มี (แนบแผนปฏิบัติการฯ) 
                           ไม่มี สาเหตุเพราะ................................................................................................................ 

1.2 มีการดำเนินโครงการหลัก (Flagship) ที่กำหนดมาจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
      ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) หรือไม่  
      มี (แนบโครงการฯ และผลการดำเนินการ) 

         ไม่มี สาเหตุเพราะ................................................................................................................ 
1.3 มีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมหรือต้นแบบ เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนา 
      คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564)  
  มี (แนบโครงการ/กิจกรรม และผลลัพธ์การดำเนินงาน) 

     ไม่มี สาเหตุเพราะ.......................................................................................................
 2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.  
     2561 - 2564) ระดับเขต มีการจัดทำฐานข้อมูลที่สะท้อนปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ 
     ในระดับพ้ืนที่ หรือไม่  

 มี (แสดงฐานข้อมูลผู้สูงอายุ) 
 ไม่มี สาเหตุเพราะ...............................................................................................................  

 3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.  
     2561 - 2564) ระดับเขต มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ      
                    ภาคองค์กรชุมชน หรือไม่  

 มี (ระบุกิจกรรม/โครงการ และผลการดำเนินงาน) 
 ไม่มี สาเหตุเพราะ............................................................................................................... 

 4) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 
     ถึง 2564) ระดับเขต มีการติดตามและประเมินผล รวมถึงปญัหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนฯ หรือไม่      

 มี (แนบรายงานการติดตามและประเมินผล) 
 ไม่มี สาเหตุเพราะ............................................................................................................... 
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                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

5) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561    
    ถึง 2564) ระดับเขต มีการนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสูง ประจำปี 2563 มาปรับแนวทาง    
    การขับเคลื่อนแผนฯ หรือไม่  
 มี (แนบรายงานประกอบ) 
 ไม่มี สาเหตุเพราะ................................................................................. ................................. 
 

 

************************************************ 
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                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

(๒.๒) การบรหิารจดัการขยะ 
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                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
การบริหารจัดการขยะ 

รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ผู้ให้ข้อมูล : สำนักสิ่งแวดล้อม  
 

คำชี้แจง : ขอให้รายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ดังนี้ 
 

หัวข้อการตรวจติดตาม 
1. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน 
    หน่วยงานระดับสำนัก ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 

รายงานสถิติข้อมลูพ้ืนฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงานของหน่วยงานต่อสำนักสิ่งแวดล้อม
เป็นประจำทุกเดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) รายละเอียดดังนี้ 
                                                                                                                                                          หน่วย : กิโลกรมั 

 
 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยงาน/     
ส่วนราชการ 

จำนวน
บุคลากร 

(คน) 

ข้อมูลปริมาณมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  
 

รวม 
(ก.ก.) 

ขยะอินทรยี์ 
 

ขยะรีไซเคิล 
ขยะ

อันตราย 
ขยะทั่วไป 

แก้ว กระดาษ 
ขวดน้ำ

พลาสติก 

กระป๋อง    
อะลูมิเมียม 

โลหะ 
1 
2 
3 

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

 
 
 
 

        
 
 
 
 

 

รวม (ก.ก.)          

     

 ส่วนราชการใดไมม่ีข้อมูล (ระบุชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ)...........................................................................  
  สาเหตุเพราะ................................................................................................................................................... 

 
2. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    สำนักสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575)     
จำนวน .............. โครงการ/กจิกรรม โดยระบุรายละเอียดแยกตามเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

  
 
 
 
 
 
 

   

 
 



66 
 

                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

3. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการจัดการมูลฝอย  
3.1 จำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่มีการจัดการมูลฝอย     

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน ................. แห่ง (เป้าหมาย 390 แห่ง ทั้ง 50 เขต) 
 เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 (339 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ ..................  
 ลดลงจากปี 2560 (339 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ .....................  

3.2 ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน (14 กลุ่มเป้าหมาย) จำนวน ................ โครงการ/กิจกรรม (ทั้ง 50 เขต) ประกอบด้วย  

 

ลำดับที ่ ประเภทกลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนทั้งหมด 

(แห่ง) 
โครงการ/กิจกรรม 

จำนวนที่เข้าร่วม 
โครงการ/

กิจกรรม (แห่ง) 
1 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร    
2 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา    
3 โรงเรียนเอกชน    
4 วิทยาลัยและสถาบนัการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา 
 

  

5 ห้างสรรพสินค้า    
6 ธนาคาร    
7 โรงแรม    
8 มินิมาร์ท    
9 ตลาด    

10 สถานพยาบาล    
11 วัดและศาสนสถาน    
12 ชุมชน    
13 หมู่บ้านจัดสรร    
14 อาคารสูง (ตั้งแต่ 8 ช้ันข้ึนไป)    

รวม (จำนวน)    

 กรณไีม่มข้ีอมูล สาเหตุเพราะ................................................................................................................. 

4. แนวทางการการลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
    สำนักสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการการลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ประกอบด้วย 
 

การลดปริมาณ 
มูลฝอย 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
หน่วยงาน 

ที่ร่วมบูรณาการ 
ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

ตน้ทาง 
(ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และใช้
ประโยชน์จากขยะท่ีต้นทาง) 

1. ............... 
2. ............... 

    

กลางทาง 
(การบริหารจัดการขยะประเภท
ต่าง ๆ ) 

1. ............... 
2. ............... 

    

ปลายทาง 
(กระบวนการคัดแยกขยะก่อน
เข้ากระบวนการกำจัดโรงงาน/ 
ศูนย์กำจัดขยะ) 

1. ............... 
2. ............... 
 

    

 

 กรณไีม่มขี้อมูล สาเหตุเพราะ................................................................................................................. 
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                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

5. สถิติข้อมูลปริมาณมูลฝอยของศูนยก์ำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

ศูนย์กำจัด 
มูลฝอย 

โรงงาน/สถาน ี
ปริมาณ 
มูลฝอย 

(หน่วย : ตัน) 

ร้อยละปริมาณ 
มูลฝอย 

ที่เพิม่ขึ้นหรือลดลง  
(จากรอบที่ผ่านมา) 

ร้อยละปริมาณ      
มูลฝอย 

ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง  
(จากปีฐาน พ.ศ.2560) 

ศูนย์กำจดั 
มูลฝอย 
หนองแขม 

สถานีขนถ่ายมูลฝอย เพือ่นำไปฝังกลบ    
โรงงานเตาเผามลูฝอยผลิตไฟฟ้าเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ขนาด 300 ตัน 

   

โรงงานเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ    
อาคารเก็บรวบรวมมูลฝอยอันตราย    
โรงงานผลติปุ๋ยอินทรียจ์ากกากตะกอน     
สิ่งปฏิกูล 

   

รวมปริมาณมูลฝอย    
ศูนย์กำจัดมูล
ฝอยอ่อนนุช 

สถานีขนถ่ายมูลฝอย เพือ่นำไปฝังกลบ    
โรงงานกำจัดมลูฝอยขนาด 1,000 ตัน 
(compost) 

   

โรงงานกำจัดมลูฝอยขนาด 600 ตัน 
(compost) 

   

โรงงานกำจัดมลูฝอยชุมชนเพื่อผลติพลังงาน
ขนาด 800 ตัน (MBT)  

   

โรงงานเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ    
อาคารเก็บรวบรวมมูลฝอยอันตราย    
โรงงานกำจัดและแปรรูปมลูฝอยจากการ
ก่อสร้าง 

   

โรงงานผลติปุ๋ยอินทรียจ์ากกากตะกอน    
สิ่งปฏิกูล 

   

รวมปริมาณมูลฝอย    
ศนูย์กำจัด 
มูลฝอย 
สายไหม 

สถานีขนถ่ายมูลฝอยเพื่อนำไปฝังกลบ    
อาคารเกบ็รวบรวมมูลฝอยอันตราย    

 รวมปริมาณมูลฝอย    
รวมปริมาณมูลฝอยทั้งหมด    

 
 

6. ปัญหา/อุปสรรค ...................................................................................................................................... 
.................................................................................................. ....................................................................... .............
...................................................................................................................................................................................... 
 7. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ................................................................................................................... 
....................................................................................................... ...............................................................................
..................................................................................................................................................... ................................. 

 

********************************* 
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                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
การบริหารจัดการขยะ 

รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

ผู้ให้ข้อมูล : สำนัก/ส่วนราชการในสำนักปลัดฯ ....................................................................... 
 

คำชี้แจง :  ขอให้รายงานข้อมูลส่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  
 

หัวข้อการตรวจติดตาม  
1. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน 
    สถิติข้อมลูพ้ืนฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงานของหน่วยงาน/ส่วนราชการ         

(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) รายละเอียดดังนี้ 
                                                                                                                                                          หน่วย : กิโลกรมั 

 
 

ลำดับที่ 
ชื่อส่วนราชการ

ภายใน 
 (สำนักงาน/กอง)  

จำนวน
บุคลากร 

(คน) 

ข้อมูลปริมาณมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  
 

รวม 
(ก.ก.) 

ขยะอินทรยี์ 
 

ขยะรีไซเคิล 
ขยะ

อันตราย 
ขยะทั่วไป 

แก้ว กระดาษ 
ขวดน้ำ

พลาสติก 

กระป๋อง    
อะลูมิเมียม 

โลหะ 
1 
2 
3 

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

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

 

รวม (ก.ก.)          

     

 ส่วนราชการใดไมม่ีข้อมูล (ระบุชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ)...........................................................................  
  สาเหตุเพราะ................................................................................................................................................... 
 

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

3. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ...................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. ........................................
.......................................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
 

 

********************************* 
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                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
การบริหารจัดการขยะ 

รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

ผู้ให้ข้อมูล : สำนักการระบายน้ำ 
 

คำชี้แจง :  ขอให้รายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 
 

หัวข้อการตรวจติดตาม 
1. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน 
    สถิติข้อมลูพ้ืนฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงานของสำนักการระบายน้ำ         

(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) รายละเอียดดังนี้ 
                                                                                                                                                          หน่วย : กิโลกรมั 

 
 

ลำดับที่ 
ชื่อส่วนราชการ 
(สำนักงาน/กอง)  

จำนวน
บุคลากร 

(คน) 

ข้อมูลปริมาณมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  
 

รวม 
(ก.ก.) 

ขยะอินทรยี์ 
 

ขยะรีไซเคิล 
ขยะ

อันตราย 
ขยะทัว่ไป 

แก้ว กระดาษ 
ขวดน้ำ

พลาสติก 

กระป๋อง    
อะลูมิเมียม 

โลหะ 
1 
2 
3 

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

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

 

รวม (ก.ก.)          

     

 ส่วนราชการใดไมม่ีข้อมูล (ระบุชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ)...........................................................................  
  สาเหตุเพราะ................................................................................................................................................... 
 

2. สถิติข้อมูลพืน้ฐานปริมาณมูลฝอย (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
    สำนักการระบายน้ำ มีสถิติข้อมูลพ้ืนฐานปริมาณมูลฝอยที่เก็บจากคูคลองในความรับผิดชอบ และส่งกำจัด  

ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย รายละเอียดดังนี้  
                                                                                                                                                       หนว่ย : ตัน 

ลำดับที่  สถานที่ส่งกำจัดมูลฝอย ปริมาณมูลฝอย 
1 ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม  
2 ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช  
3 ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม  
4 อ่ืน ๆ (ระบุ) ...........................  

รวม  
  

 
 

 ไม่มีข้อมูล สาเหตุเพราะ .........................................................................................................................  
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                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 3. ปัญหา/อุปสรรค ...................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... ...............................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 
 4. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 

 

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

หมายเหตุ : ให้สำนักการระบายนำ้ประสานส่งหมายเลขทะเบียนรถที่ใช้จัดเก็บมูลฝอยส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบ เพื่อท่ีจะสามารถจัดทำข้อมลูปริมาณมลูฝอยของสำนักการระบายน้ำต่อไป  
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                                           แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
การบริหารจัดการขยะ 

รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

ผู้ให้ข้อมูล : สำนักงานเขต ................................................................ 
 

คำชี้แจง :  ขอให้รายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  
 

หัวข้อการตรวจติดตาม 
1. สถิติขอ้มูลพื้นฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน 
    สำนักงานเขต มีสถิติข้อมูลพ้ืนฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน โดยแยกเป็น        

10 ฝ่าย และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังนี้  
1.1 ข้อมลูปริมาณมูลฝอยแยกประเภท 10 ฝ่าย (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64) 

                                                                                                                                                        หน่วย : กิโลกรัม 
 

ลำดับ
ที ่

 
ฝ่าย จำนวน

บุคลากร 
 

ข้อมูลปริมาณมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  
รวม 
(ก.ก.) 

ขยะ
อินทรีย์ 

 

ขยะรีไซเคิล 
ขยะ

อันตราย 
ขยะ
ทัว่ไป แก้ว กระดาษ 

ขวดน้ำ
พลาสติก 

กระป๋อง    
อะลูมิเมียม 

โลหะ 
1 
2 
.... 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 

รวม (ก.ก.)          
 
 

 ไม่มีข้อมูล สาเหตุเพราะ .............................................................................................................................. 
 

1.2 ข้อมูลปริมาณมูลฝอยแยกประเภทของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพ้ืนที ่(1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64) 
หน่วย : กิโลกรัม 

 
ลำดับ

ที ่

 
โรงเรียน 

จำนวน
บุคลากร/
นักเรียน 
(คน) 

ข้อมูลปริมาณมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 –  31 มีนาคม 2564)  
รวม 
(ก.ก.) 

ขยะ
อินทรีย์ 

 

ขยะรีไซเคิล 
ขยะ

อันตราย 
ขยะ
ทัว่ไป แก้ว กระดาษ 

ขวดน้ำ
พลาสติก 

กระป๋อง    
อะลูมิเมียม 

โลหะ 
1 
2 
.... 

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

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

 
 
 
 
 
 

 

รวม (ก.ก.)          

 ไม่มีข้อมูล สาเหตุเพราะ ............................................................................................................................. 
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                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 2. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 สำนักงานเขต มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575)      
จำนวน ................... โครงการ/กิจกรรม โดยระบรุายละเอียดแยกตามเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

3. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการจัดการมูลฝอย
ของสำนักงานเขต  

3.1 จำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่มีการจัดการมูลฝอย     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน ................. แห่ง (เป้าหมายเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 15) 

 เพ่ิมขึน้จากปี 2560 จำนวน .............. แห่ง คิดเป็นร้อยละ ......................  
 ลดลงจากปี 2560   จำนวน ............... แห่ง คิดเป็นร้อยละ .....................  

3.2 โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ    
และเอกชน (14 กลุ่มเป้าหมาย) จำนวน ................ โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 

ลำดับที ่ ประเภทกลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนทัง้หมด 

(แห่ง) 
โครงการ/กิจกรรม 

จำนวนที่เข้าร่วม 
โครงการ/

กิจกรรม (แห่ง) 
1 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร    
2 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา    
3 โรงเรียนเอกชน    
4 วิทยาลัยและสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
 

  

5 ห้างสรรพสินค้า    
6 ธนาคาร    
7 โรงแรม    
8 มินิมาร์ท    
9 ตลาด    

10 สถานพยาบาล    
11 วัดและศาสนสถาน    
12 ชุมชน    
13 หมู่บ้านจัดสรร    
14 อาคารสูง (ตั้งแต่ 8 ช้ันข้ึนไป)    

รวม (จำนวน)    
 

 กรณไีม่มข้ีอมูล สาเหตุเพราะ................................................................................................................. 
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                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

4. แนวทางการการลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง และกลางทาง  
   สำนักงานเขต มีแนวทางการการลดปริมาณมูลฝอยตั้งแตต่้นทาง และกลางทาง ประกอบด้วย 
 

การลดปริมาณ 
มูลฝอย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
หน่วยงาน 

ที่ร่วมบรูณาการ 
ปัญหา/อุปสรรค 

ขยะที่ตน้ทาง 
(ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
และใช้ประโยชน์จากขยะ
ท่ีต้นทาง) 
 

     

ขยะที่กลางทาง 
(การบริหารจัดการขยะ
ประเภทต่าง ๆ) 
 
 

     

 

 กรณไีม่มขี้อมูล สาเหตุเพราะ.................................................................................................................. 
 

5. ปัญหา/อุปสรรค ...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................... ...........................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 
 6. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ................................................................................................................... 
............................................................................................................... .......................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
............................................................................ .......................................................................................................... 

 
 

********************************* 
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                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
การบริหารจัดการขยะ 

รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ผู้ให้ข้อมูล : สำนักสิ่งแวดล้อม  
 

คำชี้แจง :  ขอให้รายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ดังนี้ 
 

หัวข้อการตรวจติดตาม 
1. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน 
    หน่วยงานระดับสำนัก ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 

รายงานสถิติข้อมลูพ้ืนฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงานของหน่วยงานต่อสำนักสิ่งแวดล้อม
เป็นประจำทุกเดอืน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) รายละเอียดดังนี้ 
                                                                                                                                                          หน่วย : กิโลกรมั 

 
 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยงาน/     
ส่วนราชการ 

จำนวน
บุคลากร 

(คน) 

ข้อมูลปริมาณมูลฝอยปงีบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564)  
 

รวม 
(ก.ก.) 

ขยะอินทรีย์ 
 

ขยะรีไซเคิล 
ขยะ

อันตราย 
ขยะทั่วไป 

แก้ว กระดาษ 
ขวดน้ำ

พลาสติก 

กระป๋อง    
อะลูมิเมียม 

โลหะ 
1 
2 
3 

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

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

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

        
 
 
 
 
 
 

 

รวม (ก.ก.)          

     

 ส่วนราชการใดไม่มีข้อมูล (ระบุชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ)...........................................................................  
  สาเหตุเพราะ................................................................................................................................................... 

 
2. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    สำนักสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575)     
จำนวน .............. โครงการ/กิจกรรม โดยระบุรายละเอียดแยกตามเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
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                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

3. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการจัดการมูลฝอย  
3.1 จำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่มีการจัดการมูลฝอย     

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน ................. แห่ง (เป้าหมาย 390 แห่ง ทั้ง 50 เขต) 
 เพ่ิมขึน้จากปี 2560 (339 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ ..................  
 ลดลงจากปี 2560 (339 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ .....................  

3.2 ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกบัชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน (14 กลุ่มเป้าหมาย) จำนวน ................ โครงการ/กิจกรรม (ทั้ง 50 เขต) ประกอบด้วย 

ลำดับที ่ ประเภทกลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนทั้งหมด 

(แห่ง) 
โครงการ/กิจกรรม 

จำนวนที่เข้าร่วม 
โครงการ/

กิจกรรม (แห่ง) 
1 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร    
2 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา    
3 โรงเรียนเอกชน    
4 วิทยาลัยและสถาบนัการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
 

  

5 ห้างสรรพสินค้า    
6 ธนาคาร    
7 โรงแรม    
8 มินิมาร์ท    
9 ตลาด    

10 สถานพยาบาล    
11 วัดและศาสนสถาน    
12 ชุมชน    
13 หมู่บ้านจัดสรร    
14 อาคารสูง (ตั้งแต่ 8 ช้ันข้ึนไป)    

รวม (จำนวน)    

 กรณีไม่มขี้อมูล สาเหตุเพราะ................................................................................................................. 

4. แนวทางการการลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
    สำนักสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการการลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ประกอบด้วย 

การลดปริมาณ 
มูลฝอย 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
หน่วยงาน 

ที่ร่วมบูรณาการ 
ปริมาณที่ลดได้ ปัญหา/อุปสรรค 

ต้นทาง 
(ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และ
ใช้ประโยชน์จากขยะท่ีต้น
ทาง) 

     

กลางทาง 
(การบริหารจัดการขยะ
ประเภทต่าง ๆ ) 

     

ปลายทาง 
(กระบวนการคัดแยกขยะก่อน
เข้ากระบวนการกำจัด
โรงงาน/ศูนย์กำจัดขยะ) 

     

 

 กรณไีม่มขี้อมูล สาเหตุเพราะ................................................................................................................. 
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                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

5. สถิติข้อมูลปริมาณมูลฝอยของศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 

ศูนย์กำจัด 
มูลฝอย 

โรงงาน/สถาน ี
ปริมาณ 
มูลฝอย 

(หน่วย : ตัน) 

ร้อยละปริมาณ 
มูลฝอย 

ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง  
(จากรอบที่ผ่านมา) 

ร้อยละปริมาณ      
มูลฝอย 

ที่เพิม่ขึ้นหรือลดลง  
(จากปีฐาน พ.ศ.2560) 

ศูนย์กำจดั 
มูลฝอย 
หนองแขม 

สถานีขนถ่ายมูลฝอย เพื่อนำไปฝังกลบ    
โรงงานเตาเผามลูฝอยผลิตไฟฟ้าเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ขนาด 300 ตัน 

   

โรงงานเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ    
อาคารเก็บรวบรวมมูลฝอยอันตราย    
โรงงานผลติปุ๋ยอินทรียจ์ากกากตะกอน    
สิ่งปฏิกูล 

   

รวมปริมาณมูลฝอย    
ศูนย์กำจัดมูล
ฝอยอ่อนนุช 

สถานีขนถ่ายมูลฝอย เพื่อนำไปฝังกลบ    
โรงงานกำจดัมลูฝอยขนาด 1,000 ตัน 
(compost) 

   

โรงงานกำจัดมลูฝอยขนาด 600 ตัน 
(compost) 

   

โรงงานกำจัดมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน
ขนาด 800 ตัน (MBT)  

   

โรงงานเตาเผามูลฝอยติดเช้ือ    
อาคารเกบ็รวบรวมมูลฝอยอันตราย    
โรงงานกำจัดและแปรรูปมลูฝอยจากการ
ก่อสร้าง 

   

โรงงานผลติปุ๋ยอินทรียจ์ากกากตะกอน     
สิ่งปฏิกูล 

   

รวมปริมาณมูลฝอย    
ศูนย์กำจดั 
มูลฝอย 
สายไหม 

สถานีขนถ่ายมูลฝอยเพื่อนำไปฝังกลบ    
อาคารเก็บรวบรวมมูลฝอยอันตราย    

รวมปริมาณมูลฝอยทัง้หมด    
 
 

6. ปัญหา/อุปสรรค ...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................................................................................... 
 7. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน .................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... .................................................. 
 

********************************* 
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                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
การบริหารจัดการขยะ 

รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

ผู้ให้ข้อมูล : สำนัก/ส่วนราชการในสำนักปลัดฯ ....................................................................... 
 

คำชี้แจง :  ขอให้รายงานข้อมูล ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  
 

ประเด็นการตรวจติดตาม  
1. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน 
    สถิติข้อมลูพ้ืนฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงานของหน่วยงาน/ส่วนราชการ         

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) รายละเอียดดังนี้ 
                                                                                                                                                          หน่วย : กิโลกรมั 

 
 

ลำดับที่ 
ชื่อส่วนราชการ

ภายใน 
 (สำนักงาน/กอง)  

จำนวน
บุคลากร 

(คน) 

ข้อมูลปริมาณมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564)  
 

รวม 
(ก.ก.) 

ขยะอินทรยี์ 
 

ขยะรีไซเคิล 
ขยะ

อันตราย 
ขยะทั่วไป 

แก้ว กระดาษ 
ขวดน้ำ

พลาสติก 

กระป๋อง    
อะลูมิเมียม 

โลหะ 
1 
2 
3 

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

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

 

รวม (ก.ก.)          

     

 ส่วนราชการใดไมม่ีข้อมูล (ระบุชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ)...........................................................................  
  สาเหตุเพราะ................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. .................................... 
 
 3. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ................................................................................................................... 
............................................................................ ..........................................................................................................
..................................................................................................................................................... ................................. 
......................................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................................................................................... 
 

 

********************************* 
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                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
การบริหารจัดการขยะ 

รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

ผู้ให้ข้อมูล : สำนักการระบายน้ำ 
 

คำชี้แจง :  ขอให้รายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  
 

หัวข้อการตรวจติดตาม 
1. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน 
    สถิติข้อมลูพ้ืนฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงานของสำนักการระบายน้ำ         

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) รายละเอียดดังนี้ 
                                                                                                                                                          หน่วย : กิโลกรมั 

 
 

ลำดับที่ 
ชื่อส่วนราชการ 
(สำนักงาน/กอง)  

จำนวน
บุคลากร 

(คน) 

ข้อมูลปริมาณมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564)  
 

รวม 
(ก.ก.) 

ขยะอินทรยี์ 
 

ขยะรีไซเคิล 
ขยะ

อันตราย 
ขยะทัว่ไป 

แก้ว กระดาษ 
ขวดน้ำ

พลาสติก 

กระป๋อง    
อะลูมิเมียม 

โลหะ 
1 
2 
3 

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

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

 

รวม (ก.ก.)          
 

 ส่วนราชการใดไมม่ีข้อมูล (ระบุชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ)...........................................................................  
  สาเหตุเพราะ................................................................................................................................................... 
 

2. สถิติข้อมูลพืน้ฐานปริมาณมูลฝอย (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
    สำนักการระบายน้ำ มีสถิติข้อมูลพ้ืนฐานปริมาณมูลฝอยที่เก็บจากคูคลองในความรับผิดชอบ และส่งกำจัด  

ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย รายละเอียดดังนี้  
                                                                                                                                                       หนว่ย : ตัน 

ลำดับที่  สถานที่ส่งกำจัดมูลฝอย ปริมาณมูลฝอย 
1 ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม  
2 ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช  
3 ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม  
4 อ่ืน ๆ (ระบุ) ...........................  

รวม  
 
 

 ไมมี่ข้อมลู สาเหตุเพราะ .........................................................................................................................  
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                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 3. ปัญหา/อุปสรรค ...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................................................................................... 
........................................................................ ..............................................................................................................
.................................................................................................................................................. .................................... 
 
 4. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ................................................................................................................... 
............................................................................ ..........................................................................................................
..................................................................................................................................................... ................................. 
......................................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................................................................................... 
 

 

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

หมายเหตุ : ให้สำนักการระบายนำ้ประสานส่งหมายเลขทะเบียนรถที่ใช้จัดเก็บมูลฝอยส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบ เพื่อที่จะสามารถจัดทำข้อมลูปริมาณมลูฝอยของสำนักการระบายน้ำต่อไป  
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                                           แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
การบริหารจัดการขยะ 

รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

ผู้ให้ข้อมูล : สำนักงานเขต .............................................................. 
 

คำชี้แจง :  ขอให้รายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  
 

หัวข้อการตรวจติดตาม 
1. สถติิข้อมูลพืน้ฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน 
    สำนักงานเขต มีสถิติข้อมูลพ้ืนฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน โดยแยกเป็น        

10 ฝ่าย และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังนี้  
1.1 ข้อมูลปริมาณมูลฝอยแยกประเภท 10 ฝ่าย (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

                                                                                                                                                        หน่วย : กิโลกรัม 
 

ลำดับ
ที ่

 
ฝ่าย จำนวน

บุคลากร 
 

ข้อมูลปริมาณมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564)  
รวม 
(ก.ก.) 

ขยะ
อินทรีย์ 

 

ขยะรีไซเคิล 
ขยะ

อันตราย 
ขยะ
ทัว่ไป แก้ว กระดาษ 

ขวดน้ำ
พลาสติก 

กระป๋อง    
อะลูมิเมียม 

โลหะ 
          

 
 
 
 
 

 

รวม (ก.ก.)          
 
 

 ไม่มีข้อมูล สาเหตุเพราะ .............................................................................................................................. 
  

 

1.2 ข้อมูลปริมาณมูลฝอยแยกประเภทของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพ้ืนที ่(1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
หน่วย : กิโลกรัม 

 
ลำดับ

ที ่

 
โรงเรียน 

จำนวน
บุคลากร/
นักเรียน 
(คน) 

ข้อมูลปริมาณมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564)  
รวม 
(ก.ก.) 

ขยะ
อินทรีย์ 

 

ขยะรีไซเคิล 
ขยะ

อันตราย 
ขยะ
ทัว่ไป แก้ว กระดาษ 

ขวดน้ำ
พลาสติก 

กระป๋อง    
อะลูมิเมียม 

โลหะ 
          

 
 
 
 
 

 

รวม (ก.ก.)          

 ไม่มีข้อมูล สาเหตุเพราะ .............................................................................................................................. 
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                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 2. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 สำนักงานเขต มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575)     
จำนวน ................... โครงการ/กิจกรรม โดยระบรุายละเอียดแยกตามเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

3. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการจัดการมูลฝอย
ของสำนักงานเขต  

3.1 จำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่มีการจัดการมูลฝอย     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน ................. แห่ง (เป้าหมายเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 15) 

 เพ่ิมขึน้จากปี 2560 จำนวน .............. แห่ง คิดเป็นร้อยละ ......................  
 ลดลงจากปี 2560   จำนวน ............... แห่ง คิดเป็นร้อยละ .....................  

3.2 โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ    
และเอกชน (14 กลุ่มเป้าหมาย) จำนวน ................ โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 

ลำดับที ่ ประเภทกลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนทั้งหมด 

(แห่ง) 
โครงการ/กิจกรรม 

จำนวนที่เข้าร่วม
โครงการ/

กิจกรรม (แห่ง) 
1 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร    
2 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา    
3 โรงเรียนเอกชน    

4 
วิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

 
  

5 ห้างสรรพสินค้า    
6 ธนาคาร    
7 โรงแรม    
8 มินิมาร์ท    
9 ตลาด    

10 สถานพยาบาล    
11 วัดและศาสนสถาน    
12 ชุมชน    
13 หมู่บ้านจัดสรร    
14 อาคารสูง (ตั้งแต่ 8 ช้ันข้ึนไป)    

รวม (จำนวน)    

 กรณไีม่มขี้อมูล สาเหตุเพราะ................................................................................................................. 
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4. แนวทางการการลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง และกลางทาง  
   สำนักงานเขต มแีนวทางการการลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง และกลางทาง ประกอบด้วย 
 

การลดปริมาณ 
มูลฝอย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
หน่วยงาน 

ที่ร่วมบูรณาการ 
ปริมาณที่ลดได้ ปัญหา/อุปสรรค 

ขยะที่ต้นทาง 
(ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
และใช้ประโยชน์จากขยะ
ท่ีต้นทาง) 
 

     

ขยะที่กลางทาง 
(การบริหารจัดการขยะ
ประเภทต่างๆ) 
 

     

 

 กรณไีม่มขี้อมูล สาเหตุเพราะ.................................................................................................................. 
 

5. ปัญหา/อุปสรรค ...................................................................................................................................... 
........................................................................................................ ..............................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
..................................................................... ................................................................................................................. 
 
 6. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................... ............................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. ....................................
...................................................................................................................................................................................... 
 

 

********************************* 
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(๒.๓) การจดัการฝุ่นละอองขนาดเลก็ 

         PM 2.5 
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                                            แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

 ประเด็นการตรวจติดตาม 
การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

“การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” 
  รอบท่ี ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

                           รอบท่ี 2 (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – 30 กันยายน 2564) 
สำนักสิ่งแวดล้อม 

 

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

คำชี้แจง  ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจติดตามเสนอคณะผู้ตรวจราชการก่อนวันที่มาตรวจราชการ 

ประเด็นการตรวจติดตาม 

๑. แหล่งกำเนิด 

    ๑.๑ ยานพาหนะในกำกับของสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน ........... คัน 

    ๑.๒ โรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช จำนวน ............ แห่ง 

     ๑.๓ เตาเผามูลฝอยชุมชนผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด ๓๐๐ ตัน  จำนวน ............ แห่ง 

     ๑.๔ โรงงานกำจัดมูลฝอยจากการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง จำนวน ................... แห่ง 

๒. แผนบูรณาการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของกรุงเทพมหานคร  
       มี (แนบเอกสาร)            ไม่มี 

๓. แผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามอำนาจหน้าที่ 
    ๓.๑ การลดมลพิษงานกำจัดมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลในศูนย์กำจัดมูลฝอย  

    มี (แนบรายงานผลการตรวจวัดค่ามลพิษ) 
    ไม่มี 

    ๓.๒ การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด (ทำเครื่องหมาย  หน้าข้อความ ที่มีแผนฯ และกรอกรายละเอียดของแผน 
          และผลดำเนินการแยกตามแหล่งกำเนิดในเอกสารหมายเลข ๑) 

...............ยานพาหนะราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

...............ยานพาหนะเอกชน 
 ...............กิจกรรมการก่อสร้าง 

...............อ่ืนฯ ระบุ................................................................. ................................................. 
    ๓.๓ การบงัคับใช้/ปรับปรุงกฎหมาย 

...............มี (กรอกรายละเอียดของแผนและผลดำเนินการในเอกสารหมายเลข ๑) 

...............ไม่มี 
    ๓.๔ การจัดทำสื่อ การประชาสมพันธ์และการรณรงคเ์พ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 

...............การจัดทำสื่อ (แนบแผนและผลดำเนินการ) 

...............การประชาสมพันธ์/การรณรงค์ (แนบแผนและผลดำเนินการ) 

...............อ่ืน ๆ ระบุ................................................................. 
 
 
 

 
๓.๕ การตรวจ... 
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-๒- 

 
    ๓.๕ การตรวจวัดมลพิษที่ปล่อยออกจาก 

...............โรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ           มี (แนบเอกสาร)            ไม่มี 

...............เตาเผามูลฝอยชุมชน                   มี (แนบเอกสาร)            ไม่มี      
    ๓.๖ อ่ืน ๆ ระบุ......................................................................... 
 

๔. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนฯ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................... ................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. ........................................... 
.........................................................................................................................................................................................  
 

๕. แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค  
.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................. ....................................................................................................... 
....................................................................................................................................... ..................................................
................................................................................. ........................................................................................................  
 

๖. ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนฯ 
..................................................................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................
......................................................... ............................................................................................................................. ... 
 

 
        ................................................. 
         หัวหน้าหน่วยงาน/ส่วนราชการ 
                      ผู้รายงาน 
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 (เอกสารหมายเลข ๑) 
 

แผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
สำนักสิ่งแวดล้อม 

 

ที ่ กิจกรรมตามแผนฯ ประเภทกิจกรรม เป้าหมาย 
ช่วงเวลา 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) 

รายงานความก้าวหน้า/ 
ผลดำเนินการตามแผน 

   ดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่
 ดำเนินการอื่น ๆ  
      บูรณาการกับหน่วยงานอื่น 
       ประสานหน่วยงานที ่   
          รับผิดชอบโดยตรง 

    

   ดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่
 ดำเนินการอื่น ๆ  
      บูรณาการกับหน่วยงานอื่น 
       ประสานหน่วยงานที ่   
          รับผิดชอบโดยตรง 

    

   ดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่
 ดำเนินการอื่น ๆ  
      บูรณาการกับหน่วยงานอื่น 
       ประสานหน่วยงานที ่   
          รับผิดชอบโดยตรง 

    

   ดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่
 ดำเนินการอื่น ๆ  
      บูรณาการกับหน่วยงานอื่น 
       ประสานหน่วยงานที ่   
          รับผิดชอบโดยตรง 
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                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสัมฤทธิ์ 

“การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” 
 รอบท่ี ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 
 รอบท่ี ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

สำนัก.................................................... 
********************** 

คำชี้แจง  ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจติดตามเสนอคณะผู้ตรวจราชการก่อนวันที่มาตรวจราชการ 

ประเด็นการตรวจติดตาม 
๑. แผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามอำนาจหน้าที่ 
    ๑.๑ การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด (ทำเครื่องหมาย  หน้าข้อความ ที่มีแผนฯและกรอกรายละเอียดและผล   
          ดำเนินการในเอกสารหมายเลข ๑) 

............... ยานพาหนะราชการในกำกับของสำนัก 

............... ยานพาหนะเอกชน 
 ............... สถานที่ก่อสร้าง  
 ............... การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดนิ ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดดู โม่ บด หรอืย่อย  

  ดว้ยเครื่องจักร      
 ............... การเผาในที่โล่ง 
 ............... อื่น ๆ ระบุ ........................................................................................................................................ 
     ๑.๒ การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่มีต่อสุขภาพ 
 ............... มี (กรอกรายละเอียดของแผนและผลดำเนินการในเอกสารหมายเลข ๑) ............... ไม่มี 
     ๑.๓ การบังคับใช้/ปรับปรงุกฎหมาย 
 ............... มี (กรอกรายละเอียดของแผนและผลดำเนินการในเอกสารหมายเลข ๑) ............... ไม่มี 
     ๑.๔ การจัดทำสื่อ และการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 
 ............... การจัดทำสื่อ (แนบแผนและผลดำเนินการ) 
 ............... การประชาสัมพันธ์/การรณรงค์ (แนบแผนและผลดำเนินการ) 
 ............... อื่น ๆ ระบุ ................................................................................................. ....................................... 
     ๑.๕ อ่ืน ๆ ระบุ .......................................................................................................................................................  
 

๒. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนฯ
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................... .............................................................................. 
..................................................................................................................................... ....................................................
.........................................................................................................................................................................................  
.............................................................. ...........................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
 

๓. แนวทาง.... 
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-๒- 
 
๓. แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค  
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................................... .......................................... 
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................
......................................................................................................................................................................... ................ 
.............................................................. ...........................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
๔. ข้อเสนอแนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนฯ 
............................................................................................................................. ............................................................
.................................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................
.............................................................................................................................................................................. ........... 
....................................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 
 

 
 
        ................................................. 
         หัวหน้าหน่วยงาน/ส่วนราชการ 
                      ผู้รายงาน 
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                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(เอกสารหมายเลข ๑) 
 

แผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
สำนัก......................................... 

 

 

ที ่ กิจกรรมตามแผนฯ ประเภทกิจกรรม เป้าหมาย 
ช่วงเวลา 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) 

รายงานความก้าวหน้า/ 
ผลดำเนินการตามแผน 

   ดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่
 ดำเนินการอื่น ๆ  
      บูรณาการกับหน่วยงานอื่น 
       ประสานหน่วยงานที ่   
          รับผิดชอบโดยตรง 

    

   ดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่
 ดำเนินการอื่น ๆ  
      บูรณาการกับหน่วยงานอื่น 
       ประสานหน่วยงานที ่   
          รับผิดชอบโดยตรง 

    

   ดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่
 ดำเนินการอื่น ๆ  
      บูรณาการกับหน่วยงานอื่น 
       ประสานหน่วยงานที ่   
          รับผิดชอบโดยตรง 

    

   ดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่
 ดำเนินการอื่น ๆ  
      บูรณาการกับหน่วยงานอื่น 
       ประสานหน่วยงานที ่   
          รับผิดชอบโดยตรง 
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                                          แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นการตรวจติดตาม 

การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

“การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” 

 รอบท่ี ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

                            รอบท่ี ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

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

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

คำชี้แจง  ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจติดตามเสนอคณะผู้ตรวจราชการก่อนวันที่มาตรวจราชการ 

ประเด็นการตรวจติดตาม 

ฐานข้อมูลของแต่ละแหล่งกำเนิด 
๑. ยานพาหนะราชการในกำกับของสำนักงานเขต   จำนวน................คัน 
๒. ยานพาหนะเอกชน (ยานพาหนะที่ได้รับการตรวจวัดควันดำ) จำนวน..................คัน 
3. สถานที่ก่อสร้างในพ้ืนที่เขต 
 3.๑ ของเอกชน   จำนวน..........แห่ง     
 3.๒ ของราชการ   จำนวน..........แห่ง    
       3.๒.1 กรุงเทพมหานคร จำนวน..........แห่ง     
        3.๒.2 หน่วยงานอื่น  จำนวน..........แห่ง     
 3.3 สถานที่ก่อสร้างที่เป็นกิจการที่เข้าข่ายต้องจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำนวน...........แห่ง 
4. กิจการที่มีการใช้หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ำมันเตาหรือน้ำมันดีเซล จำนวน..........แห่ง 
5. สถานประกอบการสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร 
    จำนวน ............. แห่ง 
6. เตาเผาศพ จำนวน.................แห่ง  เป็นเตาเผาศพปลอดมลพิษ จำนวน...................แหง่  

ข้อมูลพื้นฐาน 
7. ถนนสายหลัก จำนวน..........สาย  (กรอกรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 1) 
8. สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่   
 8.๑ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   จำนวน..........แห่ง 
 8.๒ โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร   จำนวน..........แห่ง 
 8.3 อ่ืนๆ (วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย)   จำนวน..........แห่ง 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ : (1), (2) สถิติจากสำนักงานสขุาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย 
  (3)       สถิติจากสำนักการโยธา 

9. การสะสม... 
 

(1) 
(2) 

(3) 
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9. การสะสมของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่เขต     
    บริเวณ  ซอย............................................ถนน.........................................................   

 

หมายเหตุ : การลงข้อมูลปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ในแต่ละวัน ขอให้ใช้ข้อมูล ณ เวลาเดียวกัน 
มาตรการ... 

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ม.ค.
64

ก.พ.
64

มี.ค.
64

เม.ย.
64

พ.ค.
64

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

วันท่ี หมายเหตุ
รอบ 1/2564 รอบ 2/2564

ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5ug/m3 (ค่าเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง)
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มาตรการ 
10. แผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามอำนาจหน้าที่ 
    10.1 การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด (ทำเครื่องหมาย  หน้าข้อที่มีแผนฯ และกรอกรายละเอียดของแผนและ      
                    ผลดำเนินการแยกตามแหล่งกำเนิดในเอกสารหมายเลข 2) 

............... ยานพาหนะราชการในกำกับของสำนักงานเขต 

............... ยานพาหนะเอกชน (ยานพาหนะทีไ่ด้รบัการตรวจวัดควันดำ) 

............... สถานที่ก่อสร้าง 

............... โรงงาน/สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ด้วยเชื้อเพลิง 

............... สถานประกอบการสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด     
            หรือย่อยด้วยเครื่องจักร 
............... การเผาในที่โล่ง 
............... เมรเุผาศพ 
............... อื่น ๆ ระบุ ............................................................ .......................................................................... 

     10.2 การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่มีต่อสุขภาพ 
    ............... มี (กรอกรายละเอียดของแผนและผลดำเนินการในเอกสารหมายเลข 2) ............... ไม่มี 
     10.3 การบังคบัใช้/ปรับปรุงกฎหมาย 
    ............... มี (กรอกรายละเอียดของแผนและผลดำเนินการในเอกสารหมายเลข 2) ............... ไม่มี 
     10.4  การจัดทำสื่อ การประชาสัมพันธ์และการรณรงคเ์พ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    ............... การจัดทำสื่อ (แนบแผนและผลดำเนินการ) 
    ............... การประชาสัมพันธ์/การรณรงค์ (แนบแผนและผลดำเนินการ) 
    ............... อื่น ๆ ระบุ ............................................................................................................................... ...... 
     10.5 อ่ืน ๆ ระบุ .................................................................................................................................................... 
 

11. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนฯ 
........................................................................................................................................................ .................................
................................................................................................................ ......................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... ...............
............................................................................................................ ............................................................................. 
................................................................... ............................................................................................................... .......
.............................................................................................................................. ...........................................................
................................................................ .........................................................................................................................  
 

12. แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 
..................................................................................................... ....................................................................................
........................................................................................................ .................................................................... ............. 
................................................................................................................. ........................................................................
......................................................... ............................................................................................................................... . 
........................................................... .................................................................... ..........................................................  

 
13. ข้อเสนอแนะ... 
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13. ข้อเสนอแนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนฯ 
.................................................................................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ ............................................................. 
............................................................................. ............................................................................................................
...................................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................... ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................... ................................... 
....................................................................................................... ..................................................................................
................................................................................................................................................................ ........................ 
 
 

 
 
        ................................................. 
         หัวหน้าหน่วยงาน/ส่วนราชการ 
                      ผู้รายงาน 
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  (เอกสารหมายเลข 1) 
 

ถนนสายหลักในพื้นที่ 
 

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ล าดับท่ี ช่ือถนน จุดเร่ิมต้น จุดส้ินสุด หมายเหตุ
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(เอกสารหมายเลข 2) 
 

แผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
สำนักงานเขต......................................... 

 

 
 

ที ่ กิจกรรมตามแผนฯ ประเภทกิจกรรม เป้าหมาย 
ช่วงเวลา 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) 

รายงานความก้าวหน้า/ 
ผลดำเนินการตามแผน 

   ดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่
 ดำเนินการอื่น ๆ  
      บูรณาการกับหน่วยงานอื่น 
       ประสานหน่วยงานที ่   
          รับผิดชอบโดยตรง 

    

   ดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่
 ดำเนินการอื่น ๆ  
      บูรณาการกับหน่วยงานอื่น 
       ประสานหน่วยงานที ่   
          รับผิดชอบโดยตรง 

    

   ดำเนนิการตามอำนาจหน้าที ่
 ดำเนินการอื่น ๆ  
      บูรณาการกับหน่วยงานอื่น 
       ประสานหน่วยงานที ่   
          รับผิดชอบโดยตรง 

    

   ดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่
 ดำเนินการอื่น ๆ  
      บูรณาการกับหน่วยงานอื่น 
       ประสานหน่วยงานที ่   
          รับผิดชอบโดยตรง 
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