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บัดนี้ คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการตรวจราชการตามประเด็นดังกล่าว พร้อมทั้ง  
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จึงได้รวบรวมผลการตรวจราชการมาจัดท ารายงานฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ในการน าไปพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทน ำ 
 

การตรวจราชการเป็นกลไกส าคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ตามนโยบายที่ให้หน่วยงานน าไปปฏิบัติสู่ความส าเร็จและช่วยให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน และโดยที่ระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ข้อ 8 ก าหนดให้ผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบการตรวจราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครจึงเปรียบเสมือนผู้ประสานระหว่างผู้บริหารของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบาย   
และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการด าเนินงานของ
หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้วยการเร่งรัดติดตามให้การด าเนิน
แผนงาน โครงการที่ส าคัญของหน่วยรับตรวจบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ผู ้บริหารก าหนดไว้ รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ  เพื่อให้หน่วยรับตรวจสามารถน าผลการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการ ไปปรับปรุงการด าเนินงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม  

  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
  2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตามภารกิจ 
  3. เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องโดยเร็ว 
  4. เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

  เป้ำหมำย 
  1. ผู้ตรวจราชการของกรุงเทพมหานครมีแนวทางและวิธีการส าหรับการตรวจราชการ 
  2. หน่วยรับการตรวจได้รับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและนโยบายส าคัญที่ได้รับ
มอบหมาย 
  3. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีข้อมูลเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณา วินิจฉัย สั่งการ และปรับใช้  
ในการก าหนดนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 
กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 
 



- 2 - 
 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

รอบท่ี 1 

 

 
 
 

รำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรตำมนโยบำยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
รอบท่ี 1 (เดือนตุลำคม 2560 - มีนำคม 2561) 

 
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560  - 31 มีนาคม 2561) เป็นไปตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค าสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3399/2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2560 เรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยแบ่งประเด็น
การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกเป็น 5 นโยบาย ประกอบด้วย 

นโยบายที่ 1 “สะอาด” (CLEAN) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 
นโยบายที่ 2 “สะดวก” (CONVENIENT) : เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก 
นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย 
นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” (Care) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ 
นโยบายที่ 5 “วิถีพอเพียง” (Common ways of living) : ภูมิใจในรากไทย พอใจในความเป็นอยู่    

  บัดนี้ คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยให้ข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ       
แก่หน่วยรับการตรวจ รวมทั้งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แก่ผู้บริหารเพ่ือทราบหรือสั่งการ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 

 

   
การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดประเด็นการตรวจราชการ เพ่ือตรวจติดตามผลการด าเนินงาน
นโยบายที่ 1 “สะอาด” (CLEAN) ไว้ทั้งหมด 4 ประเด็น ดังนี้  

1. จัดตั้งศูนย์บริหำรรำชกำร ฉับไวใสสะอำด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC 
 ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ
ตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงาน ก.ก. ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และส านักงานเขต 
 จากการตรวจราชการพบว่า การด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด Bangkok 
Fast & Clear หรือ BFC แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

 1.1 ด้านอาคารสถานที่ วัสดุ/อุปกรณ์  
 ส านักงานปกครองและทะเบียน ได้มีการก าหนดรูปแบบและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ของศูนย์ BFC โดยมีส านักงานเขตบางกอกน้อย และส านักงานเขตวังทองหลาง เป็นต้นแบบ ซึ่งคณะกรรมการ
ปรับปรุงการให้บริการของส านักงานเขตได้รับทราบการด าเนินการแล้ว 

นโยบำยที่ 1“สะอำด” (CLEAN) : บ้ำนเมืองสะอำด กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 

บทที่ 2 
กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 
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 ในส่วนของส านักงานเขต ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (BFC) 
โดยมีการให้บริการครบทั้ง ๑๐ ฝ่าย ทุกส านักงานเขต 

 1.2 ด้านระบบงาน 
 1.2.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูล 
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล อยู่ระหว่างการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
พร้อมระบบให้แก่ส านักงานเขต ได้แก่ เปลี่ยนระบบคิวใหม่ เพ่ิมระบบจองคิวแบบออนไลน์ และจัดหาระบบการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดให้บริการ ให้ทุกส านักงานเขต 
 ในส่วนของส านักงานเขต มีการด าเนินการดังนี้ 
  ๑) มีระบบงานสารบรรณ ๕๐ เขต (ระบบคอมพิวเตอร์) 
       ๒) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
กรุงเทพมหานคร สามารถใช้การได้แต่ยังไม่มีระบบเครือข่าย Internet เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการเช่าเครือข่าย     
  ๓) ลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชน โดยไม่ต้องเขียนค าร้อง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เป็น
ผู้ด าเนินการให้ 
       ๔) ลดระยะเวลาในการให้บริการในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ โดยคิดจาก
เวลามาตรฐานที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
       ๕) บางส านักงานเขต ได้พัฒนาฝ่ายทะเบียน ให้มีโครงการจองคิวออนไลน์เปลี่ยนชื่อตัว
โดยผ่านแอปพิเคชั่น Line  
 1.2.2  ขั้นตอน/กระบวนงานในการขออนุญาตการต่าง ๆ  
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดท าโปรแกรมการรับเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือให้ศูนย ์BFC ใช้ปฏิบัติงาน 
 ส านักงานปกครองและทะเบียน อยู่ระหว่างรวบรวมปัญหาและอุปสรรคด้าน
ระบบงานที่น ามาให้บริการ ณ ศูนย์ BFC เพ่ือเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการด้านระบบงาน 
 ส านักงาน ก.ก. ด าเนินการจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านการ
อนุญาตต่าง ๆ แบบรายงานผลการด าเนินงานรวมถึงการออกแบบระบบงาน และขั้นตอนในการด าเนินงานของศูนย์ BFC 
ให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ในส่วนของส านักงานเขต ได้ด าเนินการที่จุดประชาสัมพันธ์ของศูนย์ BFC ท าหน้าที่
ให้ข้อมูลค าแนะน า และเข้าสู่ขั้นตอนตามล าดับ  

 1.3 ด้านบุคลากร 
 1.3.1  ด้านอัตราก าลัง 
 ส านักงาน ก.ก. อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตราก าลังของ    
ทุกหน่วยงาน 
 ในส่วนของส านักงานเขต มีด าเนินการดังนี้ 
  ๑) จัดท าค าสั่งให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุด
ที่ศูนย์ BFC ประจ าทุกวัน 
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       ๒) จัดส่งเจ้าหน้าที่ จ านวน ๑๐ ฝ่าย ฝ่ายละ ๒ คน เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์ 
BFC รวมทั้งขั้นตอน และแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
       ๓) มีจุดประชาสัมพันธ์ BFC ท าหน้าที่คัดแยกผู้เข้ารับบริการ 
 1.3.2  การพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ    
 ส านักงาน ก.ก. ได้จัดให้มีโครงการบรรยายให้ความรู้ในการด าเนินการตาม
นโยบายจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) ให้ความรู้ในเรื่องแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ประกอบการ
ให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ          
พ.ศ. ๒๕๕๘ และการใช้โปรแกรมระบบงานสารบรรณเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน          
ณ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast and Clear : BFC) และมีวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และส านักงาน ก.ก. โดยก าหนด
จัดการประชุม จ านวน ๖ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการ
จากฝ่ายจากต่าง ๆ ของส านักงานเขต รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๘ คน  
 ส านักงานปกครองและทะเบียน อยู่ระหว่างจัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ   
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร ของส านักงานเขต เพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการประชาชน ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ BFC เจ้าหน้าที่ประจ าจุดบริการด่วนมหานคร        
(Bangkok Express Service) และการเปลี่ยนรูปแบบชุดแต่งกายให้แก่เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ BFC และเจ้าหน้าที่
ประจ าจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) และการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดหา 
 ในส่วนของส านักงานเขต ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) การพัฒนาบุคลากรด้านบริการ ได้มีการฝึกวิธีการบันทึกข้อมูลรับเรื่อง        
ในระบบสารบรรณ บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงานเขต ๕๐ เขต 
 ๒) แก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์ โดยการสอนงานในการแก้ไขและซ่อมบ ารุง
ระบบงาน 

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
  ๑. กรุงเทพมหานครมีหนังสือฯ ที่ กท ๐๔๐๖/๑๔  ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐  และหนังสือฯ  
ที่ กท ๐๔๐๖/๑๑๕  ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงส านักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ก าหนดรูปแบบและแนวทางการ
ปฏิบัติงานของศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clean : BFC) ซึ่งโดยภาพรวมส านักงานเขต
ทุกเขตได้ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว แต่ในทางปฏิบัติรูปแบบทางกายภาพอาจมีความแตกต่างกันไปบ้าง ตาม
บริบทของอาคารสถานที่ในแต่ละส านักงานเขต ซึ่งส่วนใหญ่ปรับใช้ตามทรัพยากรเดิมที่มีอยู่เป็นหลัก ยังไม่ได้มีการ
จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงด้านกายภาพอย่างเป็นระบบ 
 ๒. การขับเคลื่อนการด าเนินงานเรื่องศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (BFC) ในระดับ
กรุงเทพมหานคร อยู่ภายใต้คณะกรรมการปรับปรุงการให้บริการของส านักงานเขต (ตามค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๕๑๘/๒๕๖๐  
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีก ๓ ชุด ประกอบด้วย (๑) คณะอนุกรรมการก าหนด
รูปแบบและแนวทางการปรับปรุงด้านกายภาพฯ ของส านักงานเขต (๒) คณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดรายละเอียด
งานบริการและระบบงานฯ และ (๓) คณะอนุกรรมการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคลฯ โดย
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกล่าวมีส านักงานปกครองและทะเบียน เป็นฝ่ายเลขานุการ  ซึ่งปรากฏว่า
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กลไกดังกล่าวไม่ได้มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เป็นผลให้ขาดการขับเคลื่อนและการก ากับติดตาม ดูแล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. การพัฒนาศูนย์ BFC ของกรุงเทพมหานคร เป็นภารกิจเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีส านักงานปกครองและทะเบียนเป็นเจ้าภาพหลัก แต่ไม่ปรากฏว่ามีการก าหนดแผนการด าเนินงาน การก าหนด
เป้าหมายและผลลัพธ์ รวมทั้งตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน รวมทั้งไม่มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ    
การด าเนินงานที่ผ่านมาจึงมีลักษณะเป็นการท างานเฉพาะหน้าตามสถานการณ์ที่ผู้บริหารเร่งรัดเป็นคราว ๆ ไป  
 ๔. การพัฒนาระบบโปรแกรม (Software) ส าหรับการปฏิบัติงานของศูนย์ BFC เป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานเกิดความฉับไวใสสะอาดอย่างมีนัยส าคัญ แต่ในปัจจุบันพบว่ามีการด าเนินงาน      
ในเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการรับเรื่องที่ “จุดรับเรื่อง”  (ภายใต้โปรแกรมระบบงานสารบรรณ ระบบ ๕๐ เขต) ส่วน
ระบบโปรแกรม (Software) ที่จะรองรับในแต่ละกระบวนงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ยังไม่ได้มีการด าเนินการ ดังนั้น 
การท างานในแต่ละกระบวนงานส่วนใหญ่จึงยังเป็นระบบเดิมที่เป็นแบบเอกสาร ไม่สามารถติดตามตรวจสอบในแต่ละ
ขั้นตอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
   ๕. ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร มีความเห็นว่าการพัฒนาระบบการบริการของส านักงาน
เขตตามนโยบายในการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (BFC) เป็นเรื่องที่ดี และควรท าให้เห็นผลในทาง
ปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมาทุกส านักงานเขตได้จัดให้มีรูปแบบทางกายภาพของศูนย์ BFC แล้ว 
แต่ในมิติด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงความคุ้มค่าของการด าเนินงานยังขาดผลลัพธ์ที่ชัดเจนซึ่งน่าจะเกิด
จากยังขาดความสมบูรณ์ของการพัฒนากระบวนงานการบริการและระบบโปรแกรม (Software) ที่มารองรับการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑) ส านักงานปกครองและทะเบียนต้องมีการประเมินผลความส าเร็จเชิงผลลัพธ์ในการ
ด าเนินงานของศูนย์ BFC ที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นผลที่แท้จริงโดยเฉพาะในมิติด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ
คุ้มค่าของการด าเนินงาน ซึ่งจะน าไปสู่แผนการด าเนินงานเชิงบูรณาการที่ชัดเจนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๒) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์ BFC ทั้ง ๓ ชุด ที่มีส านักงานปกครอง
และทะเบียนเป็นฝ่ายเลขานุการ ควรมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือก ากับดูแลและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ  
  ๓) ด าเนินการพัฒนาระบบโปรแกรม (Software) ส าหรับการปฏิบัติงานของศูนย์ BFC  
เพ่ือรองรับการให้บริการในกระบวนงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะท าให้สามารถติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งการพัฒนาระบบโปรแกรม ( Software) ดังกล่าว           
ในระยะแรกควรเน้นงานที่มีประเด็นปัญหาด้านความโปร่งใส เช่น กระบวนงานการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้าง
อาคารของฝ่ายโยธา 
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 2. รวมพลังชำวกรุงเทพฯ ร่วม Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพฯ สะอำด 
    ส านักสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก 
ส านักเทศกิจ และส านักงานเขต 
 จากการตรวจราชการพบว่า  ส านักสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการกวาดล้างท าความสะอาดพ้ืนที่
โดยรอบกรุงเทพมหานครและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” กับส านักงานเขตต่าง ๆ 
โดยให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เรือ ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์การท าความสะอาด เป็นประจ าทุกเดือน  

  ส านักเทศกิจด าเนินโครงการ ดังนี้ 
   1. โครงการจัดระเบียบ หาบเร่ - แผงลอย โดยชุดสายตรวจปฏิบัติการตรวจจุดกวดขันพิเศษ    

ในพ้ืนที่เขต รวม 6 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 (เดือนละ 1 ครั้ง)  
   2. โครงการตรวจจุดกวดขัน ทิ้ง จับ - ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะของส านักงานเขตได้ด าเนินการ

ออกตรวจตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งสิ้น 2,623 ครั้ง รายละเอียดดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

ล ำดับ เดือน 
จ ำนวนครั้ง 
ที่ออกตรวจ 

ผลกำรตรวจจุดกวดขัน ทิ้ง จับ – ปรับฯ 
พบผู้กระท ำกำรฝ่ำฝืน ไม่พบผู้กระท ำกำรฝ่ำฝืน 

1 ตุลาคม 521 - 521 
2 พฤศจิกายน 544 - 544 
3 ธันวาคม 521 - 521 
4 มกราคม 521 - 521 
5 กุมภาพันธ ์ 516 - 516 

รวม 2,623 - 2,623 

   3. การด าเนินการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในที่สาธารณะตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 
รายละเอียดดังนี้ 

 

ล ำดับ เดือน 
รำยกำรเกี่ยวกับผูก้ระท ำฝ่ำฝืนของ สนข. 

จัดเก็บ 
(ป้ำย) 

ด ำเนินคดี 
(รำย) 

ปรับ 
(บำท) 

1 ตุลาคม 2,307 13 29,000 
2 พฤศจิกายน 3,260 232 558,800 
3 ธันวาคม 3,498 108 282,500 
4 มกราคม 2,683 85 212,500 
5 กุมภาพันธ ์ 2,236 61 148,500 

รวม 13,984 499 1,231,300 
 

 ในส่วนของส านักงานเขต ได้ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
  1) มีแผนการจัดกิจกรรมท าความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ การล้างท าความสะอาดถนน ทางเท้า
สะพานคนข้าม ย่านการค้า ตลาด ศาสนสถาน วัด มัสยิด โรงเรียน สถานที่ราชการ ฯลฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 2) สร้างเครือข่ายสนับสนุนการด าเนินงาน โดยการขอความร่วมมือจากชุมชน ผู้ค้า ผู้ประกอบการ 
เจ้าของบ้าน ประชาชน สถานศึกษา ศาสนสถาน หน่วยงานทหาร ประชาชนจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่  
ในการจัดกิจกรรม 
 3) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

รอบท่ี 1 

 

   นอกจากนี้ ยังมีภารกิจเร่งด่วนในการล้างท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือลดและก าจัด    
ฝุ่นละออง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561 ที่กรุงเทพมหานครประสบปัญหาเรื่องค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบควรสนับสนุนการสร้างเครือข่ายกลุ่มความร่วมมือในการดูแลรักษา
อย่างจริงจัง และสนับสนุนให้มีกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
 2. การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เป็นภารกิจบูรณาการ
จ าเป็นต้องมีแผนการด าเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจน รวมถึงบทบาทของแต่ละหน่วยงานในแผนการ
ด าเนินงานดังกล่าว 
 จากการตรวจฯ ไม่พบว่ามีแผนการด าเนินงานเชิงบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ในภารกิจเรื่องนี้ ดังนั้น หน่วยงานจึงน าเสนอผลการด าเนินงานประจ าตามปกติของหน่วยงาน จึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครควรสั่งการให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักจัดท าแผนการด าเนินงานเชิงบูรณาการประจ าปี เพ่ือเป็น
เครื่องมือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างท า 
   นอกจากนี้ ในส่วนของส านักเทศกิจ ควรให้ความส าคัญกับการท างานแบบมีส่วนร่วมกับภาค
ประชาสังคมในการสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอาสาสมัครและเครือข่ายดูแลความเป็น ระเบียบเรียบร้อย     
ของเมืองรวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้มากขึ้น โดยต้องน าเสนอผลการด าเนินงาน (ผลลัพธ์) 
ที่เป็นรูปธรรมในเรื่องนี้อย่างชัดเจน 
 ส านักสิ่งแวดล้อม 
 - ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ก าหนดเป็นแผนอย่างน้อยระยะ 5 ถึง 10 ปี        
เพ่ือสร้างจิตส านึกของประชาชนและต้องเตรียมการรองรับในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระยะต่อไป 
 ส านักงานเขต 
 1. การด าเนินการในการรวมพลังภาคประชาชนเพ่ือให้มีจิตอาสาในการเข้าร่วมรักษาความ
สะอาดของเมือง เห็นควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ จัดตั้งกลุ่มเชิญชวนให้แพร่หลายผ่านผ่านสื่อดิจิตอลต่างๆ 
 2. กิจกรรมที่ มีภาคประชาชนเข้าร่วมแล้วท าได้ดี เห็นควรที่ส านักงานเขตสนับสนุนให้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และขยายผลให้เป็นระบบต่อไป 
 3. การมสี่วนร่วมของประชาชนมีส่วนส าคัญในการด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ 

 3. คลองปลอดผักตบชวำ ลดปัญหำน้ ำท่วม 
     ส านักการระบายน้ าเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบายโดยได้รับการสนับสนุนจาก 

ส านักพัฒนาสังคม และส านักงานเขต  
 จากการตรวจราชการพบว่า ส านักการระบายน้ าด าเนินการจัดเก็บวัชพืช ซึ่งสามารถด าเนินการ    
ได้ตามแผนการด าเนินงาน  โดยปริมาณวัชพืชที่จัดเก็บได้ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 รวม
ทั้งสิ้น 75,150 ตัน  
 ส านักสิ่งแวดล้อมด าเนินการจัดท าแผนหรือมาตรการในการเก็บขยะ ผักตบชวา และวัชพืช    
ในแม่น้ าเจ้าพระยา ระยะทาง 34 กม. แบ่งเป็นโซนบน โซนล่าง โซนกลาง และคลองบางกอกน้อยความยาว 300 เมตร 
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โดยปริมาณมูลฝอย ผักตบชวา และวัชพืชในแม่น้ าเจ้าพระยาที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.2560 - ก.พ.2561       
มีจ านวน 1,971.68 ตัน เฉลี่ย 12.97 ตัน/วัน 
 ส านักพัฒนาสังคมด าเนินการตามแผนและภารกิจ ได้แก่ กิจกรรมฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากผักตบชวา เพ่ือลดปริมาณขยะ โดยน ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้          
ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป และด าเนินการจัดหลักสูตรส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการใช้วัสดุจากผักตบชวา เช่น    
สานตะกร้า/กระเป๋า/งานศิลปะอ่ืนๆ และการน าผักตบ ชวาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อ่ืน ๆ ในศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
และกิจกรรมฝึกอาชีพสัญจร 
 ในส่วนของส านักงานเขตมีการจัดท าแผนการรักษาคู คลอง ท่อระบายน้ า ขุดลอกคลอง 
เปิดทางน้ าไหล และแผนก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบโดยต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ การส่งเสริม   
การน าผักตบชวาไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่น ท าปุ๋ยหมัก ผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ โดยจะเห็นได้ว่าคลอง
ในพ้ืนที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครไม่มีผักตบชวา เนื่องจากมีแผนการดูแลรักษาสภาพคูคลองร่วมกันกับหน่วยงาน
ส านักการระบายน้ าและส านักงานเขตพ้ืนที่ที่ติดต่อกันอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เช่น คลองผดุงกรุงเกษม คลองมหานาค 
คลองหลอด ฯลฯ นอกจากนี้ บางพ้ืนที่มีเครือข่ายจิตอาสา ผู้ค้า ประชาชน ในการรักษาสภาพคูคลอง และร่วมท า
กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ค้า ประชาชน จิตอาสา      

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 1. สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ เรือ ให้แก่หน่วยงานที่ขาดแคลน 
 2. สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเข่ือนริมคลอง เพื่อป้องกันการบุกรุก และสะดวกในการ
ขุดลอกคลองเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่รับน้ า  
 ส านักการระบายน้ าและส านักงานเขต  
 1. ด าเนินการแก้ไขปัญหากับผู้บุกรุกคลองอย่างจริงจัง โดยส านักงานเขตเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 2. รณรงค์และส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยริมคลองบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า เพ่ือมิให้เป็น
แหล่งอาหารของผักตบชวา 

3. ควรมีการเก็บและก าจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในหน้าแล้ง เพ่ือมิให้ขยายพันธุ์
ในช่วงหน้าน้ า โดยประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมด าเนินการของประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลอง และหากพบเห็นขยะ
หรือผักตบชวาหน้าบ้านให้ช่วยกันเก็บและก าจัดตามที่หลายส านักงานเขตได้ด าเนินการ เช่น ชมรมคนริมน้ า      
(เขตสายไหม) อาสาสมัครคนรักคลอง (เขตหนองจอก)  

 4. ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในการปลูกจิตส านึกร่วมรักษ์คู คลอง และแนะน าแก่ประชาชน
ให้เห็นมูลค่าของผักตบชวาที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้ อาทิ 

 1) ใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น สุกร ไก่ 
 2) หมักท าปุ๋ย (ส านักงานเขตบางกะปิ ด าเนินการที่ชุมชนสามัคคีพัฒนา) 

 3) ตากแห้ง แล้วน าไปเพาะเห็ดฟางเพ่ือสร้างรายได้ 
 4) ท าเป็นกระถางชนิดพิเศษที่เป็นปุ๋ยในตัวเอง ส าหรับเพาะต้นกล้า 



- 9 - 
 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
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รอบท่ี 1 

 

 5) ท าเป็นผลิตภัณฑ์จักสาน (ส านักพัฒนาสังคมเปิดอบรมตามศูนย์ฝึกอาชีพ) 
 6) การหมักท าแก๊สชีวภาพขนาดเล็กไว้ใช้ในครัวเรือน หรือโรงเรือนที่อยู่ริมคลอง ซึ่งจะท า

ให้ลดปริมาณผักตบชวาในแหล่งน้ าได้ 

 กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม (นโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล) 
 ส านักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานเขต  
 จากการตรวจราชการพบว่า การด าเนินการบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

 1. การส่งเสริมการลดและการเกิดขยะมูลฝอยและขยะของเสียอันตรายที่ต้นทางและการ         
น ากลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดขยะให้ได้ร้อยละ 5 จากปีงบประมาณ  2559 

    ส านักสิ่งแวดล้อม ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 1.1 โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมกับสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือสร้างจิตส านึกเด็กในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจปัญหา
สิ่งแวดล้อมและร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า มีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดย รองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์  ผิวงาม) เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 37 รุ่น รุ่นละ 80 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 2,960 คน 
 1.2 กิจกรรมทอดผ้าป่ารี ไซเคิล “ขยะสร้างบุญ” ณ วัดกุนนทีรุทธาราม เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร  

 ส านักสิ่งแวดล้อมร่วมกับส านักงานเขตดินแดง จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ” 
เนื่องในเทศกาลวันส าคัญทางศาสนาวันมาฆบูชา ณ วัดกุนนทีรุทธาราม เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเล็งเห็นถึง
คุณค่าว่าสิ่งที่คิดว่าเป็นขยะแท้ที่จริงแล้ว เมื่อท าการคัดแยกอย่างถูกต้อง สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่า 
สร้างประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งสร้างบุญได ้
 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า ปริมาณขยะรีไซเคิลจากกิจกรรม มีจ านวน 1,332 กิโลกรัม 
แบ่งเป็น ส านักสิ่งแวดล้อม จ านวน 790.30 กิโลกรัม และส านักงานเขตดินแดง จ านวน 541.70 กิโลกรัม 
 รวมเป็นเงินบริจาค 46,120 บาท ทั้งนี้ ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 (รวม 182 วัน)   
 ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ปริมาณมูลฝอย 1,920,294.96 ตัน หรือ เฉลี่ย 
10,551.07 ตัน/วัน ซึ่งเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ค่าเฉลี่ยปริมาณมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพ่ิมข้ึน 587.80 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 5.90 (ท่ีมาจากเว็บไซต์ส านักสิ่งแวดล้อม) 
 ในส่วนของส านักงานเขต ได้ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 1) การจัดท าแผนด าเนินงานในการจัดเก็บขยะมูลฝอยตกค้างและเกิดใหม่ ขยะอันตราย และ
จัดท าเส้นทาง Route Map  
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 2) การส่งเสริมการลด และการคัดแยกมูลฝอยและขยะของเสียอันตราย เพ่ือลดปริมาณขยะ
และน ากลับมาใช้ประโยชน์ เช่น โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
มูลฝอยจากแหล่งก าเนิดตามหลัก 3R 
 3) การจัดเก็บและขนส่ง โดยการจัดรถเก็บมูลฝอยเร่งด่วนเพ่ือจัดเก็บมูลฝอยที่น ามาทิ้ง      
นอกเวลาจัดเก็บ 
 4) การประชาสัมพันธ์  สร้างการรับรู้ ให้กับประชนชนด้วยการประชาสัมพันธ์  เช่น 
website/Facebook แจกประกาศ แจกแผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ  
 5) มาตรการอื่น ๆ เช่น มีมาตรการจับปรับผู้ที่ลักลอบน าขยะมาทิ้งบริเวณที่ว่างริมทาง รวมทั้ง 
ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ  

 2. ด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ ขนส่ง และการก าจัดมูลฝอยตกค้าง และที่เกิดใหม่   
ของเสียอันตรายและขยะติดเชื้อ 
 ส านักสิ่งแวดล้อม ด าเนินโครงการทิ้งเป็นที่  เก็บเป็นเวลา โดยด าเนินโครงการร่วมกับ             
50 ส านักงานเขต ด้วยการก าหนดจุดทิ้งขยะบนถนนสายหลัก สายรอง ชุมชน และริมคลอง และติดป้ายแสดง
รายละเอียด วัน เวลาทิ้งขยะ และเวลาเข้าจัดเก็บขยะ เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการทิ้งขยะ 
เพ่ือลดปัญหาขยะตกค้าง การลักลอบทิ้งขยะ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า ได้ด าเนินการติดป้ายแสดงรายละเอียด วัน เวลาทิ้งขยะ และเวลา  
เข้าจัดเก็บขยะ จ านวนทั้งสิ้น 1,360 ป้าย จากจ านวนทั้งหมด 1,818 ป้าย คิดเป็นร้อยละ 74.81 รายละเอียดดังนี้ 
 

 

 

ล ำดับ ประเภท 
เป้ำหมำย 

(ป้ำย) 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

(ป้ำย) 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

(ป้ำย) 

คิดเป็น  
ร้อยละ 

1 ถนนสายหลัก 877 832 45 94.87 
2 ถนนสายรอง 326 266 60 81.60 
3 ชุมชน 452 106 346 23.45 
4 คลอง 158 151 7 95.57 
5 แม่น้ าเจ้าพระยา 5 5 0 100.00 

รวม 1,818 1,360 458 74.81 
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อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กำรด ำเนินกำรติดป้ำยแสดงรำยละเอียด วัน เวลำทิ้งขยะ และเวลำเข้ำจัดเก็บขยะ 
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 ในส่วนของส านักงานเขต ได้ด าเนินตามโครงการฯ  ดังนี้  
  1) จัดท าแผนและเส้นทางการจัดเก็บขยะ (Route Map) ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ การติดตั้งป้าย
โครงการฯ การก าหนดจุด และระยะเวลาในการจัดเก็บขยะตามถนนสายหลัก สายรองชุมชน และจัดรถเร่งด่วนออก
จัดเก็บขยะที่ประชาชนทิ้งนอกเวลา นอกจุดที่ก าหนด 
  2) ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามแผนที่จัดเก็บ 
ตรงตามระยะเวลาการเข้าเก็บทุกพ้ืนที่ 

    3) มีการประสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ 

3. การพัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ และก ากับดูแลการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 

    ส านักสิ่งแวดล้อม ด าเนินการยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ....                

    ผลการด าเนินงานประกฎว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตาม
กลุ่มภารกิจด้านผังเมือง สิ่งแวดล้อม และการคลัง 

    ในส่วนของส านักงานเขต ได้ให้ฝ่ายเทศกิจตรวจสอบและด าเนินการกับผู้ฝ่าฝืนน าขยะมาทิ้ง
นอกเวลา 
  ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
  ส านักสิ่งแวดล้อม 
  1. กรุงเทพมหานครได้จ้างบริษัทเอกชนด าเนินการในเรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูล การก าจัดไขมัน    
และการก าจัดมูลฝอย ทั้งที่ศูนย์ฯ อ่อนนุชและหนองแขม และการก าจัดมูลฝอยที่ศูนย์ฯ สายไหม จึงเห็นควรให้  
ส านักสิ่งแวดล้อมก าหนดมาตรการในการควบคุม ตรวจสอบ และการตรวจรับปริมาณสิ่งปฏิกูล ไขมัน และขยะมูลฝอย 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร 
  2. โรงงานก าจัดขยะก่อสร้าง ปรากฏว่ายังมีผู้มาใช้บริการจ านวนน้อย ทั้งที่ยังพบการลักลอบ    
น าขยะก่อสร้างมาทิ้งริมถนนในพ้ืนที่เขตชั้นนอกอีกจ านวนมาก ก่อให้เกิดความสกปรกและความไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยแก่บ้านเมือง เห็นควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์โรงงานก าจัดขยะก่อสร้างให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างหรือ
ประชาชนผู้ผลิตขยะก่อสร้างได้รับทราบ และเห็นควรปรับปรุงโรงงานก าจัดขยะก่อสร้างให้สามรถคัดแยกและก าจัด
ขยะก่อสร้างได้ทุกประเภทแบบครบวงจร และมาตรการระยะยาวในการก าหนดมาตรการทางกฎหมายกับ           
ผู้ขออนุญาตก่อสร้างในการก าจัดขยะก่อสร้างต่อไป 
  3. โรงงานก าจัดไขมันและแปรรูปไขมันทั้งท่ีอ่อนนุชและ หนองแขม ยังมีปริมาณไขมันเข้ามาก าจัด
จ านวนน้อย ปัจจุบันไขมันยังเป็นปัญหาหนึ่งที่ก่อให้เกิดท่อระบายน้ าอุดตัน ท าให้เกิดปัญหา น้ าท่วมขัง  เห็นควรให้
ส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขตเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เรื่องการให้บริการการเก็บขน การก าจัดไขมันของ
กรุงเทพมหานครให้สถานประกอบการและประชาชนทราบต่อไป 
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  4. ควรหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหา
ขยะมูลฝอย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง อันจะเกิดประโยชน์ต่อ
กรุงเทพมหานครในระยะยาวต่อไป 
  5. การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ ภายในโรงงานและศูนย์ก าจัดขยะฯ เพ่ือช่วยลดมลพิษ
ต่าง ๆ และเป็นการสร้างภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น สวยงาม 
  6. ควรมีแผนการรณรงค์ในเรื่องการบังคับกฎหมาย และการประชาสัมพันธ์ในการคัดแยกขยะ 3R 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตส านึกของภาคประชาชนทุกระดับและทุกวัย และควรให้การสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการให้ส านักงานเขตอย่างต่อเนื่อง เพราะเรื่องนี้ต้องใช้เวลาจึงประสบความส าเร็จ 
  ส านักงานเขต 
  1. ประสานส านักสิ่งแวดล้อมเพ่ือรณรงค์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร 
  2. การประชาสัมพันธ์และสร้างจิตส านึกของประชาชนจ าเป็นต้องท าอย่างต่อเนื่องจึงจะประสบ
ความส าเร็จ เพ่ิมการรณรงค์ในกลุ่มประชาชนให้มากขึ้น 
 

 
  

การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2561 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดประเด็นการตรวจราชการ เพ่ือตรวจติดตาม   ผลการด าเนินงาน 
นโยบายที่ 2 “สะดวก” (CONVENIENT) ไว้ทั้งหมด 1 ประเด็น คือ 

น้ ำเร่งระบำย สั่งกำรได้ทันที 24 ชั่วโมง 
ส านักการระบายน้ าเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก 

ส านักสิ่งแวดล้อม และส านักงานเขต 
     จากการตรวจราชการพบว่า ส านักการระบายน้ ามีแผนการด าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ 

     1. แผนระยะสั้นที่เป็นระบบชั่วคราว ได้แก่ โครงการแนวป้องกันน้ าท่วมริมแม่น้ าเจ้าพระยาคลอง
บางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ าขนาดใหญ่ โครงการจัดหาพ้ืนที่รองรับและ    
เก็บกักน้ า (แก้มลิง) และการบริหารจัดการบรรเทาพ้ืนที่น้ าท่วมนอกคันกั้นน้ าพระราชด าริ 
        2. แผนหรือมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน/ลดผลกระทบจากน้ าท่วมในแต่ละพ้ืนที่ที่น้ าท่วม เช่น 
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า เครื่องสูบน้ าดีเซลเพ่ิมก าลังสูบน้ าชั่วคราว เพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ า ก่อสร้างบ่อสูบน้ า     
ขุดลอกคลอง ปรับปรุงบ่อสูบน้ าและก่อสร้างท านบไม้ชั่วคราว โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเขตพ้ืนที่ในการจัดเก็บ
ขยะหน้าช่องตะแกรงรับน้ า อ านวยความสะดวกด้านการจราจร ส านักการคลัง (กรก.) ในการซ่อมรถยนต์หรือลากจูง
รถที่จอดเสียเนื่องจากน้ าท่วมขัง ส านักการโยธาในการเสริมผิวจราจรและหน่วยงานอ่ืน เช่น กรมทางหลวง การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้ามหานคร  
          3. แผนด าเนินการระยะกลางในบางพ้ืนที่น้ าท่วม เช่น การก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบระบายน้ า
เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม การก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. การจัดหาพ้ืนที่กักเก็บน้ า (แก้มลิง) การก่อสร้างและปรับปรุงแก้มลิง 

นโยบำยที่ 2 “สะดวก” (CONVENIENT) : เดินทำงสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

รอบท่ี 1 

 

การก่อสร้างหรือปรับปรุงท่อระบายน้ า การก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ า การก่อสร้างหรือปรับปรุงบ่อสูบน้ า เพ่ิมก าลัง
สูบน้ าสถานีสูบน้ า ติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า ก่อสร้างประตูระบายน้ า เป็นต้น 
      นอกจากนี้ ส านักการระบายน้ าได้ก าหนดจุดเสี่ยงน้ าท่วมลงในแผนที่ครบทุกจุดแล้ว ตลอดจนเป้าหมาย
ที่จะลดพ้ืนที่น้ าท่วม/ความลึกของน้ า/ระยะเวลาในการระบายน้ าในแต่ละบริเวณอย่างชัดเจนครบถ้วนทุกพ้ืนที่ จากเดิม
ใช้เวลาในการระบายน้ าไม่เกิน 2 ชั่วโมง กรณีฝนตกไม่เกิน 60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง เป็นเวลาไม่ เกิน 3.5 ชั่วโมง 
กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงในแต่ละพ้ืนที่ 

     ด้ำนควำมพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม แบ่งออกได้ดังนี้ 
     - เครื่องสูบน้ า มีจ านวน 2,317 เครื่อง มีสภาพพร้อมใช้งาน 2,198 เครื่อง ช ารุด 119 เครื่อง 

ได้มีแผนการบ ารุงรักษาให้เสร็จภายในก าหนด เพ่ือติดตั้งในช่วงน้ าฝน น้ าทะเลหนุนสูง และน้ าเหนือไหลบ่า มีการตรวจ
ซ่อมและแก้ไขเครื่องสูบน้ า เครื่องจักรกล และยานพาหนะหลังการใช้งาน และมีการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (BEST) 
เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขปัญหา 24 ชั่วโมงตลอดทั้งปี 

- เครื่องจักรกล มีจ านวน 175 คัน/เครื่อง/ล า มีสภาพพร้อมใช้งานได้ จ านวน 170 คัน/เครื่อง/ล า 
ช ารุด 5 คัน/เครื่อง/ล า ต้องซ่อมบ ารุงรักษาและมีแผนในการบ ารุงรักษาให้สอดคล้องกับแผนป้องกันน้ าท่วม รวมทั้ง
ได้เตรียมความพร้อมในสถานการณ์วิกฤตเร่งด่วนโดยของบประมาณในการซ่อมแซม 

     - อาคารบังคับน้ า ในการใช้ควบคุมระดับน้ าและระบายน้ าในเขตพ้ืนที่เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา   
น้ าท่วม มีจ านวน 96 แห่ง มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทุกแห่ง มีแผนปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้ า 
บริเวณพ้ืนที่น้ าท่วม 

     รายละเอียดดังนี้ 
 

 

 
 

     ด้ำนควำมพร้อมของท่อระบำยน้ ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ จ านวน 563 ถนน ความยาวประมาณ 
2,000,000 เมตร มีสภาพพร้อมในการระบายน้ า จ านวน  
1,507,351 เมตร และต้องบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้ 
ระบายน้ าได้ตามปกติ 492,649 เมตร ซึ่งมีแผนการ 
บ ารุงรักษาตลอดทั้งปีอย่างสม่ าเสมอ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 มีแผนการล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า  
ด าเนินการเดือนธันวาคม 2560 แลว้เสร็จเดือนกรกฎาคม  
2561 (โดยจ้างเอกชน แรงงาน และรถดูดเลน)  

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

อาคารบังคับน้ า 

เครื่องจักรกล 

เครื่องสูบน้ า 

96 

170 

2,198 119 
พร้อมใช้งาน (เครื่อง) 

ช ารุด (เครื่อง) 

ท่อระบำยน้ ำ 

พร้อมในการระบายน้ า ต้องบ ารุงรักษา 

ควำมพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม 
 

5 

1,507,351 เมตร 
        (75.37 %) 

492,649 เมตร 
(24.63 %) 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

รอบท่ี 1 

 

           นอกจากนี ้ ยังมีแผนท าแนวกระสอบทรายป้องกันน้ าท่วมระยะประมาณ 5,000 เมตร       
ในเดือนสิงหาคม แผนการควบคุมการลดระดับน้ าตามบ่อสูบน้ าในพ้ืนที่ปิดล้อมจ านวน 254 บ่อ และจุดสูบน้ า
ชั่วคราว 20 จุด ที่อยู่ในพ้ืนที่บริหารจัดการน้ าท่วม 20 พ้ืนที่ เพ่ือสูบช่วยเร่งไม่ให้น้ าท่วมขังเป็นเวลานาน และ     
มีแผนการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว หน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ าท่วม (BEST) 39 หน่วย  

         ด้ำนควำมพร้อมของคู คลอง ล ำรำงสำธำรณะ ซึ่งมีจ านวน 218 แห่ง มีความยาว 960,570 เมตร   
มีความพร้อม 746,950 เมตร  มีแผนการปรบัปรุง ขุดลอก  
จ านวน 27,700 เมตร มีแผนการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
ริมคลอง การขุดลอกคลอง เปิดทางน้ าไหลเป็นประจ าทุกปี  
รวมทั้งการดแูลและบ ารุงรักษาพ้ืนที่เก็บกักน้ า (แก้มลิง)  
ที่พัฒนาและก่อสร้างแล้ว จ านวน 25 แห่ง ให้มีสภาพ 
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาอย่างสม่ าเสมอ 

         ด้ำนกำรบูรณำกำร ได้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอ่ืน         
เพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
      ส านักสิ่งแวดล้อมได้จัดท าแผนหรือมาตรการในการเก็บก าจัดผักตบชวา วัชพืช และขยะใน        
แม่น้ าเจ้าพระยา ระยะทาง 34 กม. แบ่งเป็นโซนบน โซนล่าง โซนกลางและคลองบางกอกน้อย ความยาว 300 เมตร 
      ในส่วนของส านักงานเขต ทุกส านักงานเขตมีแผนด าเนินงานและเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับ
วิกฤตสถานการณ์น้ าและการระบายน้ า โดยเฉพาะพ้ืนที่จุดอ่อนน้ าท่วม 

     ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
     ส านักการระบายน้ า 

      1. แผนงานโครงการต่างๆ การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่างๆ ควรด าเนินการจัดหา
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ตามแผน เพ่ือให้ปัญหาน้ าท่วมลดน้อยลงเรื่อยๆ 

2. การป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ควรประสานการท างานร่วมกันกับส านักงานเขตอย่างใกล้ชิ ด 
สนับสนุนซึ่งกันและกัน รับฟังข้อเสนอแนะของส านักงานเขตพ้ืนที่  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ให้สามารถแก้ไขปัญหา     
การระบายน้ าได้เป็นพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ 

3. ควรมีการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างมิให้มีวัสดุก่อสร้างหรือการท างานกีดขวางการ
ระบายน้ าระหว่างการก่อสร้าง 

4. ควรแก้ไขปัญหาที่ส านักงานเขตประสานมาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะปัญหา
เฉพาะหน้าที่เกิดข้ึนในช่วงฝนตก 

5. ระบบสื่อสารระหว่างส านักการระบายน้ าและส านักงานเขตต้องมีประสิทธิภาพและสามารถ
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

     ส านักสิ่งแวดล้อม 
     - ควรศึกษาแนวทางน าผักตบชวามาก าจัดโดยสร้างมูลค่าเพ่ิม นอกเหนือจากการน ามาจักสาน เช่น 

การหมักท าปุ๋ย การหมักให้เกิดแก๊สชีวภาพขนาดเล็ก และเผยแพร่แก่ชุมชนริมคลองเพ่ือไปด าเนินการต่อ 

คู คลอง ล ำรำงสำธำรณะ 

พร้อมในการระบายน้ า ต้องบ ารุงรักษา 

746,950 เมตร 
     (77.76 %) 

213,630 เมตร 
(22.24 %) 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

รอบท่ี 1 

 

     ส านักงานเขต 
 1. ควรด าเนินการตามแผนงานขุดลอกคู คลอง เปิดช่องทางน้ าไหลอย่างสม่ าเสมอและเป็นไป   

ตามแผนให้ได ้
2. ควรเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดและภาพรวมของพ้ืนที่ที่ รับผิดชอบให้             

ส านักการระบายน้ าไปพิจารณาด าเนินการ 
3. ระบบสื่อสารระหว่างส านักการระบายน้ าและส านักงานเขตต้องมีประสิทธิภาพและสามารถ

สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
4. บ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ า เครื่องจักรกลต่างๆ ให้มีความพร้อมในการใช้งานและขอรับการ

สนับสนุนจากส านักการระบายน้ าหากไม่เพียงพอ 
5. ประสานงานกับเจ้าของที่ดินเอกชนเพ่ือขอความร่วมมือช่อยเหลือในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม   

ในบริเวณนั้นๆ  
6. ด าเนินการรณรงค์การทิ้งขยะลงคลองและด าเนินการตามกฎหมาย กรณีมีการฝ่าฝืน 

 

 

 

  การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2561 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดประเด็นการตรวจราชการ เพ่ือตรวจติดตามผลการด าเนินงาน 
นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) ไว้ทั้งหมด 4 ประเด็น ดังนี้ 

 1. ปรับจริง จับจริง รถจอดและว่ิงบนทำงเท้ำ 
 ส านักเทศกิจเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก      
ส านักงานกฎหมายและคดี ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร และส านักงานเขต 
 จากการตรวจราชการพบว่า  ส านักเทศกิจด าเนินการตามแผนการกวดขันไม่ให้มีการจอดรถ    
หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า โดยส านักงานเขตปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับการและ        
การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ผลการออกตรวจถนนและทางเท้า ทั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 
พบผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า จ านวนทั้งสิ้น 987 ราย รายละเอียดดังนี้ 

 

ล ำดับ เดือน 
พบผู้ฝ่ำฝืน 

(รำย) 
ผลกำรด ำเนินกำร 

ส ำนักงำนเขตเปรียบเทียบปรับ แจ้งส ำนักงำนเขตด ำเนินกำร 
1 ตุลาคม 132 34 98 
2 พฤศจิกายน 143 7 136 
3 ธันวาคม 177 16 161 
4 มกราคม 163 18 145 
5 กุมภาพันธ ์ 189 17 172 
6 มีนาคม 183 9 174 

รวม 987 101 886 

นโยบำยที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย 
กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 
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 ส านักงานกฎหมายและคดี ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการจัดท าหนังสือสอบถาม
ส านักเทศกิจในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อติดตามการบังคับใช้ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้รับจากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความน าจับตาม
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้เพ่ือทราบ
ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ระเบียบเสนอพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระเบียบ 
 ในส่วนของส านักงานเขต ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับการ และการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ต่อกรณีการกวดขันไม่ให้มีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่จอดหรือขับขี่บนทางเท้า รวมทั้งการประชาสัมพันธ์            
ให้ประชาชนรับทราบ 
 

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 โดยภาพรวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย โดยมีการกวดขัน 
ตรวจตรา และเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนฯ  อย่างไรก็ตามการด าเนินงานที่ปรากฏมีลักษณะในรูปแบบงานประจ าเป็นส่วนใหญ่ 
และยังขาดการติดตาม/ประเมินผลที่เป็นระบบจึงท าให้ยังไม่เห็นผลส าเร็จของนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 
 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยให้รางวัลน าจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับแก่ผู้แจ้ง ซึ่งประชาชนสามารถ
แจ้งการกระท าผิดที่พบเห็นผ่าน Application  ที่ส านักเทศกิจจัดท าขึ้นนั้น เป็นแนวทางการด าเนินงานที่ดี แต่ยังไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบกยังเป็นไปด้วย
ความล่าช้า และยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 
 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครมีความเห็นว่าส านักเทศกิจ ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก     
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานนโยบายดังกล่าว จะต้องปรับวิธีการท างานในเรื่องนี้จากการท างานแบบประจ าเป็น
การท างานเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ส านักเทศกิจ  ต้องมีการประเมินผลความส าเร็จเชิ งผลลัพธ์ของการด า เนินงาน               
“ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า”  ที่ผ่านมาของทุกส านักงานเขตเพ่ือให้เห็นผลงานที่แท้จริง และ
รูปแบบวิธีการท างานที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน 
 2. ส านักเทศกิจ ต้องมีการก าหนดแผนการด าเนินงาน การก าหนดเป้าหมาย และผลลัพธ์ 
รวมทั้งตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ทั้ งนี้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรมีแผนการด าเนินงานดังกล่าวในเชิงบูรณาการระหว่างส านักเทศกิจกับส านักงานเขต เพ่ือให้
สามารถประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. เร่งรัดแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบก 
เพ่ือให้การด าเนินคดีในกรณีที่ภาคประชาชนแจ้งผ่านระบบ Application ซึ่งจะได้รางวัลน าจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ 
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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 2. ปิดสถำนบริกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย 
 ส านักอนามัยเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก

ส านักงานเขต 
      จากการตรวจราชการพบว่า ส านักอนามัยด าเนินการตรวจสถานบริการ จ านวน 180 แห่ง 
และสถานประกอบการฯ จ านวน 902 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,082 แห่ง จากจ านวนทั้งหมด 1,406 แห่ง ราบละเอียดดังนี้ 

ล ำดับ ประเภท 
เป้ำหมำย 

จ ำนวนทั้งหมด 
(แห่ง) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินกำร 
ตรวจแล้ว 

(แห่ง) 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

(แห่ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 สถานบริการ 246 180 66 73.17 
2 สถานประกอบการฯ 1,160 902 258 77.75 

รวม 1,406 1,082 324 76.96 
 

 จากการตรวจสถานบริการพบการกระท าผิดของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิด
ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ จ านวน 10 แห่ง รายละเอียดดังนี้ 

 
 

 

กลุ่มเขต 

(1) สถำนบริกำรและสถำนประกอบกำรที่เปิด
ให้บริกำรในลักษณะคล้ำยสถำนบริกำรซึ่งฝ่ำฝืน

ค ำสั่ง คสช. ที ่22/2558 และ 46/2558 

(2) เรื่องร้องเรียนสถำนบริกำรและสถำนประกอบกำรที่
เปิดให้บริกำรในลักษณะคล้ำยสถำนบริกำรซึ่งฝ่ำฝืนค ำสั่ง 

คสช. ที่ 22/2558 และ 46/2558 

จ ำนวน 
(แห่ง) 

ด ำเนินกำร 
ปิดกิจกำรแล้ว 

(แห่ง) 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ทำงกฎหมำย 
(แห่ง) 

จ ำนวน 
(แห่ง) 

ด ำเนินกำร 
แก้ไขแล้ว 

(แห่ง) 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแก้ไข 

(แห่ง) 

1. กรุงเทพกลาง 1 1 - 1 - 1 
2. กรุงธนใต้ 1 - 1 1 1 - 
3. กรุงธนเหนือ 1 1 - 4 3 1 * 
4. กรุงเทพตะวันออก - - - - - - 
5. กรุงเทพใต้ - - - 1 1 - 
6. กรุงเทพเหนือ - - - - - - 

รวม 3 2 1 7 5 1 

หมายเหตุ : * ฝ่าฝืนไม่แกไ้ข อยู่ระหว่างด าเนินการสั่งปิดกิจการ 

    ส านักการโยธาด าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ส านักงานเขต 
ตรวจสอบอาคารสถานบริการ (อาบอบนวด) ในพ้ืนที่ จ านวน 6 ส านักงานเขต  รวมทั้งสิ้น 32 แห่ง ผลการตรวจสอบ
พบว่า สถานบริการฯ ยื่นค าขอตรวจสอบอาคาร จ านวน 14 แห่ง ไม่ยื่นค าขอตรวจสอบอาคาร จ านวน 18 แห่ง   

0 1 2 3 4 5

กรุงเทพเหนือ 
กรุงเทพใต้ 

กรุงเทพตะวันออก 
กรุงธนเหนือ 

กรุงธนใต้ 
กรุงเทพกลาง 

1 

4 
1 
1 

1 
1 
1 

ด าเนินการแล้ว 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กำรด ำเนินกำรกับสถำนบริกำรและสถำนประกอบกำรผิดกฎหมำย 
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ผลการตรวจสอบพบว่าถูกกฎหมาย จ านวน 10 แห่ง ผิดกฎหมาย 14 แห่ง และอยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบ
จ านวน 8 แห่ง รายละเอียดดังนี้ 
 

 

  

ล ำดับ รำยกำร 

ผลกำรตรวจสอบอำคำร 

ถูกกฎหมำย 
(แห่ง) 

ผิดกฎหมำย อยู่ระหว่ำง     
กำรตรวจสอบ 

(แห่ง) 
ปิดปรับปรุง 

(แห่ง) 
ปิดเพรำะ
ด ำเนินคดี 

(แห่ง) 

แจ้ง สนข. 
ด ำเนินคดีแล้ว 

(แห่ง) 

สนข. อยู่ระหว่ำง
ติดตำมคดี 

(แห่ง) 
1 ยื่นค าขอ 10 1 3 - - - 
2 ไม่ยื่นค าขอ - 1 1 5 3 8 

รวม 10 2 4 5 3 8  

   ในส่วนของส านักงานเขต มีการด าเนินงาน ดังนี้  
    1) มีแผนการตรวจเฝ้าระวังเป็นประจ า  
    2) บูรณาการกับฝ่ายต่างๆ ของส านักงานเขต เช่น ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา ฝ่ายรายได้ 

และหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานทหาร ต ารวจในพ้ืนที่ ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง สรรพสามิตในพ้ืนที่ สถานี
ดับเพลิงในพ้ืนที่ ส านักงานป้องกันและควบคุมโรคคนเมือง กรมกิจการเด็กและเยาวชน และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง   

    3) ด าเนินการตรวจสอบสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้าย
กับสถานบริการ เฝ้าระวังการใช้เสียงของสถานประกอบการไม่ให้เกินมาตรฐาน เรื่องร้องเรียนต่างๆ  

    4) ให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร/สถานบริการให้ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยให้ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
ลดอัตราเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยในภาพรวมให้กับกรุงเทพมหานคร 

     5) หากพบการกระท าความผิดให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
หรือสั่งปิดสถานประกอบการและห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีก 

 
 

ในพ้ืนที่เขต 6 ส ำนักงำนเขต จ ำนวนทั้งหมด 32 แห่ง 

ถูกกฎหมาย 

ผิดกฎหมาย 

อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 

ผลกำรตรวจสอบอำคำรสถำนบริกำร (อำบอบนวด) 
 

10 แห่ง (31.25 %) 

8 แห่ง (25.00 %) 

14 แห่ง (43.75 %) 
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         ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
         ส านักงานเขต 

      1. ควรวางแผนการตรวจประจ าปีโดยเฉพาะ และตรวจอย่างจริงจังครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ใน
ระยะเวลา 1 ปี ให้ครบทุกแห่ง รวมทั้งช่วงที่เป็นเทศกาลต่าง ๆ 
       2. การประชาสัมพันธ์ สามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิตอลได้ให้ผู้ประกอบการรับทราบได้  

       3. การออกตรวจเมื่อพบเหตุที่เข้าข่ายการกระท าผิด เจ้าหน้าที่รับผิดชอบต้องมีมาตรการ     
ในการด าเนินงานที่ชัดเจน และควรป้องปรามไม่ให้มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึนอีก 

  3. Public Eyes เครือข่ำยเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 24 ชั่วโมง      

 ส านักการจราจรและขนส่งเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการ
สนับสนุนจากส านักเทศกิจ และส านักงานเขต 
 จากการตรวจราชการพบว่า ส านักการจราจรและขนส่งด าเนินการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ านวน 12 ศูนย์ เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัย โดยมีแนวทางการด าเนินงานในการ
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ านวน 53,249 กล้อง เข้าสู่ศูนย์ควบคุมที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 และ 
12 ศูนย์ จ านวน 14,845 กล้อง เชื่อมโยงไปยังสถานีต ารวจ จ านวน 88 แห่ง และ 50 ส านักงานเขต  ทั้งนี้         
มีประชาชนมาขอรับส าเนาภาพ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 7,714 ราย 
 ส านักเทศกิจด าเนินโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ โดยออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ
ส านักงานเขตอย่างน้อย 6 ส านักงานเขตต่อเดือน โดยมีประชาชนใช้บริการ (เดือนตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561) 
จ านวน 4,937 ราย 
 ในส่วนของส านักงานเขต ได้มกีารติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สามารถเชื่อมสัญญาณภาพ
มายังส านักงานเขตกระจายบริเวณแยกต่างๆ โดยมีการส ารวจและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ และมีการ
สรุปผลแจ้งส านักการจราจรและขนส่งเป็นประจ าทุกเดือน 

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 ส านักการจราจรและขนส่ง 
 1. ควรเร่งให้มีการเชื่อมโยงสัญญาณจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ทุกกล้องไปยังสถานีต ารวจ
และส านักงานเขตพ้ืนที ่

 2. การพิจารณาจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามที่ส านักงานเขต สถานีต ารวจนครบาล
ท้องที่แจ้ง ควรมีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่ากับงบประมาณก่อน  
มีการติดตั้ง 

 3. กรณีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ใช้งานไม่ได้ ส านักการจราจรและขนส่งต้องรีบ
ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วทันทีที่ได้รับแจ้ง และต้องก ากับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตรวจสอบและแก้ไข
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้เป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อก าหนดการจ้าง 
 4. ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจของประชาชนจากการใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มี เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ 
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 ส านักงานเขต 
 1. เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตที่ผ่านการอบรมการตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

ควรได้รับการมอบหมายหน้าที่ในการตรวจสอบกล้อง 
 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญนอกเหนือจากการมีกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) การจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร อปพร. เครือข่ายต่างๆ ที่จะช่วยทางราชการในการเป็นหู เป็นตา ควรมีการ
ฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอและขยายวงกว้างไปยังภาคส่วนอื่นๆ เช่น ผู้ขับขี่รถยนต์ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้กล้องติดรถยนต์
กันมากขึ้น ควรมีช่องทางที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีข้อมูลบริเวณที่เกิดเหตุวันเวลานั้นๆ แต่ในบริเวณนั้นไม่มี
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ความร่วมมือน าส่งข้อมูลให้ส านักการจราจรและขนส่งได้ เพ่ือด าเนินการ          
ในขั้นตอนต่อไป 

  กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน (นโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล) 
  ส านักการจราจรและขนส่งเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการ
สนับสนุนจากส านักงานเขต 
  จากการตรวจราชการพบว่า ส านักการจราจรและขนส่งมีแนวทางและวิธีด าเนินการในการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ 

1. รวบรวมสถิติข้อมูลจุดเกิดเหตุตั้งแต่ปี 2556 - 2559 (เสียชีวิต) 
2. วางแผนการส ารวจโดยแบ่งแยกเป็นพื้นที่ 
3. ลงพื้นที่ส ารวจเพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุและจัดท าข้อเสนอแนะ 
4. ประสานหน่วยงานด าเนินการแก้ไข 
5. ประเมินผลก่อนและหลังด าเนินการ 

      ทั้งนี้ ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายแล้ว จ านวน 3 ถนน ได้แก่ ถนนฉลองกรุง ถนนสรงประภา 
และถนนสายไหม ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท าข้อเสนอแนะการแก้ไขจุดเสี่ยงและส ารวจถนนเพ่ิมเติม 

ในส่วนของส านักงานเขต ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเชิงพ้ืนที่ 
ดังต่อไปนี้ 
  1) มีการจัดตั้งศูนย์ฯ และมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เพ่ือขับเคลื่อนการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนเป็นระยะ และจัดท าแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับเขต หรือแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลประจ าปี 
  2) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมด าเนินการเชิงบูรณาการในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน มีการสร้างเครือข่ายในการร่วมรณรงค์การลดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ โดยเฉพาะช่วงเทศกาล 
  3) มีการด าเนินการปรับปรุงถนน ตรอกซอยที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ รวมถึงไฟฟ้าส่องสว่าง 
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์จราจร 
  5) มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล เช่น สร้างวินัยจราจร การตระหนักถึงความสูญเสีย 
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  7) ด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการพาน้องข้ามถนน อ านวยความสะดวกการจราจร  
หน้าโรงเรียนและแยกส าคัญ โครงการอาสาจราจร กวดขันผู้กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายบนทางเท้าและถนน โครงการ
กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจรับ-ส่งประชาชนช่วงกลางคืน 

ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
ส านักงานเขต 
1. ควรพิจารณาตรวจสอบคุณภาพถนนเพ่ิมความระมัดระวัง และซ่อมแซมแก้ไขถนน ฟุตบาท ทางแยก 

สัญญาณไฟ สัญลักษณ์ ทาสี ตีเส้น ให้เรียบร้อยทุกเส้นทาง รวมทั้งติดตั้งกล้อง CCTV เพ่ือตรวจสอบผู้กระท าผิด    
ในถนนที่ควบคุมความเร็ว จะท าให้ลดปัญหาอุบัติเหตุจากกายภาพของถนนได้ 

2. เพ่ิมการรณรงค์ สร้างเครือข่ายผู้ดูแลถนนและทางเท้าให้กรุงเทพมหานคร 
     

 

การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2561 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดประเด็นการตรวจราชการ เพ่ือตรวจติดตามผลการด าเนินงาน
นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” (Care) ไว้ทั้งหมด 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. Bangkok Special Care ดูแลผู้สูงอำยุเป็นพิเศษ 
     ส านักอนามัยเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก 
ส านักการโยธา และส านักการแพทย์  
 จากการตรวจราชการพบว่า การด าเนินงานตามนโยบาย Bangkok Special Care ดูแลผู้สูงอายุ
เป็นพิเศษ แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 

 1.1 การให้บริการผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐาน 
     1.1.1  คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ  

     ส านักอนามัยอยู่ระหว่างการสนับสนุนให้ศูนย์บริการสาธารณสุขน าร่อง 6 แห่ง 
ประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข 4, 8, 24, 36, 56 และ 58 ด าเนินงานพัฒนาการจัดบริการในคลินิกผู้สูงอายุ 

 ส านักการแพทย์ได้เปิดให้บริการคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพแล้วในโรงพยาบาลสังกัด
ส านักการแพทย์ ทั้ง 9 โรงพยาบาล และได้ด าเนินการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดส านัก
การแพทย์อย่างต่อเนื่อง  

         1.1.2 ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ 
     ส านักอนามัยอยู่ระหว่างให้ศูนย์บริการสาธารณสุขด าเนินการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพขั้นพ้ืนฐานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง 
 ส านักการแพทย์ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ทุกแห่ง โดยด าเนินการครบทั้ง 9 โรงเพยาบาล 
  

นโยบำยที่ 4 “คุณภำพชีวิตดี” (CARE) : ดูแลคุณภำพชีวิตประชำชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ 
และสังคมปลอดภัย 
กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 
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 1.2 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ 
 ส านักอนามัย โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง จัดสิ่งอ านวยความสะดวกได้แก่ ทางลาด 
ห้องน้ า ทีจ่อดรถ ป้ายสัญลักษณ์ บริการข้อมูลส าหรับผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพการให้บริการช่องทางด่วนพิเศษ
ในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการแบบครบวงจร (Fast Track) ดังนี้ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

        

ล ำดับ รำยกำร 
จ ำนวน
ทั้งหมด 
(ศูนย์) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินกำรเรียบร้อย 

(ศูนย์) 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

(ศูนย์) 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
1 ทางลาด  52 16 76.47 
2 ห้องน้ า  48 20 70.58 
3 ที่จอดรถ  44 24 64.71 
4 ป้ายสัญลักษณ ์  53 15 77.94 
5 บริการข้อมลูส าหรับผู้สูงอาย ุ  53 15 77.94 
6 การจัดช่องทางด่วนพิเศษแก่ผูสู้งอายุ (Fast Track)  68 0 100.00 

 ส านักการแพทย์จัดสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ ห้องน ้า ป้าย สัญลักษณ์ ทางลาด ลิฟท์ 
บันได ทางเข้าสู่อาคาร ทางเชื่อมระหว่างอาคาร และทางเดินนอกอาคาร โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุ   
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยและญาติท่ีมารับบริการ ในอาคารโรงพยาบาล ทั้ง 9 แห่ง 
   ส านักการจราจรและขนส่งด าเนินการในส่วนของการเดินทางด้วยรถตู้วีลแชร์  โดย
กรุงเทพมหานคร มอบหมายบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด เป็นผู้บริหารจัดการโครงการฯ ให้บริการเดินรถบริการ
ส าหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น จ านวนทั้งหมด 30 คัน โดยมีศูนย์กระจายรถ 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พระราม 3 
ศูนย์หนองแขม และศูนย์รามค าแหง 40  
 ส านักพัฒนาสังคมให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุ จ านวน ๑๔๐ ราย และจัดสวัสดิการต่าง ๆ 
แก่ผู้สูงอายุ เช่น ด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล 
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 ส านักการโยธาด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดท าทางลาดเพ่ือผู้พิการและผู้สูงอายุ ได้แก่โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า 
จ านวน 30 จุด และโครงการปรับปรุงถนนรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดง บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต  - 
ถนนมิตรไมตรี 3 - ถนนประชาสงเคราะห์ จ านวน 40 จุด รวมทั้งสิ้น 70 จุด 
 2. อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย จ านวน 5 แห่ง 
ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9, 34, 51, 58 และ 3  

 1.3 การดูแลสุขภาพในช่องปากและบ าบัดรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้สูงวัย 
 ส านักอนามัยด าเนินโครงการคนกรุงเทพฯ รักฟัน (เพ่ือผู้สูงวัยฟันดี) ปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการท าความสะอาดช่องปาก ร้อยละ 89.53 (26,861 คน) 
จากเป้าหมาย ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้สูงอายุและวัยท างาน 45 - ๕๙ ปี จ านวน ๓๐,๐๐๐ คน) 
 ส านักการแพทย์ โดยโรงพยาบาลทั้ง 9 โรงพยาบาล ให้บริการดูแลสุขภาพในช่องปากและ
บ าบัดรักษาทางทันตกรรมให้แก่ผู้ สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม -           
31 ธันวาคม 2560 
    โดยพบว่า มีผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) ทันตกรรม ทั้งหมด จ านวน 33,619 ราย 
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพในช่องปากและบ าบัดรักษาทางทันตกรรม จ านวน 7,821 ราย คิดเป็น ร้อยละ 23.24 
ของผู้ป่วยทันตกรรมทั้งหมด 

   1.4 การดูแลผู้สูงอายุติดเตียง และการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องที่บ้าน 
        ส านักอนามัยด าเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานพยาบาลสาธารณสุข

และพัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่งต่อเพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Center) ในการดูแลผู้ป่วย
และผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งต่อจากโปรแกรม BMA Home Ward 
ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์ จ านวน 7,247 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 และโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย 
95 แห่ง สามารถเข้าถึงบริการและประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อเพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน สามารถใช้งาน      
ในระบบส่งต่อ BMA Home Ward ได้ 67 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.52 
 ส านักการแพทย์ โดยโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง มีการด าเนินการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง 
โดยมีผู้สูงอายุที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน แบ่งออกเป็นผู้สูงอายุติดเตียง จ านวน 276 คน และผู้สูงอายุที่เยี่ยมบ้าน 
จ านวน 404 คน 

   1.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
         ส านักอนามัย โดยศูนย์บริการสาธารณะสุขด าเนินการตรวจสุขภาพ/การคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 593 คน จากจ านวนผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของส านักอนามัย
ที่มาร่วมกิจกรรมของชมรมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง จ านวน 1,190 คน คิดเป็นร้อยละ 49.83 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80) 
ส่วนการให้ค าแนะน าเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับผู้สูงอายุที่ตรวจพบว่าป่วยหรือมีพฤติกรรมสุขภาพ       
ไม่พึงประสงค ์สรุปรายงานผลภายในเดือนกรกฎาคม 2561 
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 ส านักการแพทย์ โดยโรงพยาบาล ทั้ง 9 โรงพยาบาล มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกแห่ง โดยจัดตามบริบทและความเหมาะสมของโรงพยาบาล 
 ส านักพัฒนาสังคมจัดกิจกรรม เช่น ด าเนินการจัดฝึกอาชีพระยะสั้นสัญจรให้กับผู้สูงอายุ    
ในชุมชนพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สมาชิกชมรมผู้สูงอายุสังกัดโรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขของ
กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่น ๆ 

  1.6 การน าภูมิปัญญาผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์ 
       ส านักอนามัยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่เป็นจิตอาสาตามแผนบูรณาการผู้สูงอายุได้มาร่วมด าเนิน

กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาในศูนย์เด็กเล็ก 
         ส านักการแพทย์ โดยโรงพยาบาล 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสิรินธร น าภูมิปัญญาผู้สูงอายุมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ จากเป้าหมาย ๙ โรงพยาบาล คิดเป็น ร้อยละ 55.56 
 ส านักพัฒนาสังคมอยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ “ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดจัดกจิกรรมฯ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 1.7 การให้โอกาสผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมจิตอาสา 
 ส านักอนามัย โดยศูนย์บริการสาธารณสุขจัดกิจกรรม โดยมีผู้สูงอายุร่วมเป็นจิตอาสา
ช่วยงานของศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 203 คน 
 ส านักการแพทย์ โดยโรงพยาบาล ทั้ง 9 แห่ง มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาผู้สูงอายุ 
 ส านักพัฒนาสังคมจัดกิจกรรม โดยผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าของภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร สามารถน าภูมิปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเป็นจิตอาสาเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญานั้น
ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และน ามาใช้ประโยชน์ 

    ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
   ข้อชื่นชม 
    1. คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพมีการให้บริการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ต้องกลับมา

รักษาที่โรงพยาบาลก่อนเวลานัด 
    2. โรงพยาบาลกลาง จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ณ ชั้น ๑๖ โดยจัดรูปแบบบริการผู้สูงอายุ

แบบ One Stop Service และให้บริการโดยทีมงานอนามัยชุมชน มีแพทย์ที่จบด้านผู้สูงอายุโดยเฉพาะ นอกจากนี้ 
มีจิตแพทย์ นักกายภาพ ทันตกรรม มีห้องทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือ แยกเป็นสัดส่วนในการรักษาฟัน
และใส่ฟันปลอมให้ผู้ป่วยบริการแบบ One Stop Service 

 ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ 
 1. ในการด าเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ขอให้ขยายให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ตามมาตรฐาน
บริการส่งเสริมสุขภาพขั้นพ้ืนฐานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพ่ือรองรับการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุในอนาคต  
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    2. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร ขอให้ก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินงานให้ชัดเจน ท าความเข้าใจกับแต่ละส านัก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนแผนไปสู่
การปฏิบัติ และเกิดการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 

    3. โครงการตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และโครงการอ่ืนๆ ควรเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
รูปแบบ เพ่ือได้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง 
     4. ในส่วนของส านักพัฒนาสังคม ที่ด าเนินการให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุจ านวน ๑๔๐ ราย 
และจัดสวัสดิการต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ และพบปัญหาปัญหาดังนี้ 

         - การช ารุดทรุดโทรมของอาคารสถานที่หลังจากการถ่ายโอนภารกิจต้องซ่อมแซมปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

        - ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและมีสภาวะถดถอยเพ่ิมขึ้น และสถานที่รองรับผู้ป่วยมีจ านวนจ ากัด 
        - ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นเกิดความช ารุดทรุดโทรม ต้องจัดซื้อเพ่ือมาทดแทนหรือจัดหาใหม่ เพ่ือพัฒนา

อาคารสถานที่ให้มีความมั่นคงและปลอดภัย 
         ส านักพัฒนาสังคมไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากหน่วยงานถูกตัดงบประมาณ ดังนั้น จึงเห็นควร
ให้ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักพัฒนาสังคมส าหรับปัญหาเรื่องการ
ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ เนื่องจากต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพมีเพียง ๑ อัตรา ซึ่งต้องปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง        
จึงไม่มีผู้มาสมัครในต าแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ส านักพัฒนาสังคมได้ด าเนินการแก้ไขโดยการประสานส านักอนามัย              
ในการจัดส่งพยาบาลวิชาชีพมาช่วยดูแลผู้สูงอายุ 
 5. ผู้ดูแล (Care giver) ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน ขอให้รักษาเครือข่ายเดิมไว้และขยายไปยัง
กลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ เช่น อาสาสมัคร จิตอาสา หรือแกนน าในชุมชน เพ่ือมาช่วยในเรื่องการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
ในชุมชน อีกทั้ง ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติด้วย 

    6. การดูแลและสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยปฏิบัติงาน เช่น 
การให้ประกาศนียบัตร การให้ค่าตอบแทน และการส่งเสริมความรู้ คู่มือ อุปกรณ์ท่ีจะน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

2. สร้ำงชื่อเสียงด้ำนกำรศึกษำและมำตรฐำนวิชำกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
     ส านักการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก

ส านักพัฒนาสังคม และส านักงานเขต (โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร)  
 จากการตรวจราชการพบว่า ส านักการศึกษา ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 2.1 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
      ส านักการศึกษาได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ตามแผนการ
นิเทศด้วยเครื่องมือการนิเทศ คือ แบบเยี่ยมชั้นเรียนและแบบสังเกตการสอนในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและมีองค์ประกอบครบถ้วน 
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       นอกจากนี้ได้ใช้กระบวนการ PLC ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยครูผู้สอนคณิตศาสตร์
วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน แลกเปลี่ยนความคิด/ประสบการณ์ สื่อ นวัตกรรมที่เคยแก้ปัญหาและได้ผล พร้อม
น าไปปรับใช้และน าผลที่เกิดมาสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
 2.2 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และโครงการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียน โดยครูประจ ารายวิชาเป็นติวเตอร์
สอนเสริมเทคนิคต่างๆ ในการเตรียมความพร้อม O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และ  ม.6 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สอนเฉพาะวันเสาร์ เป็นเวลา 9 วัน ระหว่าง
เดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 
 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า นักเรียนได้รับการสอนเสริมแบบเข้มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
        กรุงเทพมหานครให้ความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การ
มหาชน) หรือ สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดยนักเรียนที่เข้าทดสอบ O-NET  
ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย 

ล าดับ ระดับชัน้ ผู้มีสิทธิ์สอบ  ตาม สทศ.2 ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ รวมผูเ้ข้าสอบ ขาดสอบ 
1 ป.6 33,293 166 33,459 762 
2 ม.3 8,801 35 8,836 461 
3 ม.6 837 - 837 21 

รวม 42,931 201 43,132 1,244 
หมายเหตุ :  ผลสอบของผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ จะไม่น าผลสอบมาค านวณเป็นค่าสถิติ 

     ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET พบว่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  โดยโรงเรียนที่มีผล
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบฯ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 

จ านวน 100 โรงเรียน และ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จ านวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
จากการทดสอบฯ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 52 คน จาก 15 โรงเรียน รวม     
13 ส านักงานเขต  

     ส านักพัฒนาสังคม ได้จัดโครงการค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐาน  
ฝีมือแรงงาน 2 กิจกรรม ได้แก่ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับผู้ที่จบการฝึกอบรมวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงานเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับ
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร  โดยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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   ในส่วนของส านักงานเขต (โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) ด าเนินการในภาพรวมโดยการ
จัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
     1) การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
    โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมแบบ PLC ให้ครูแต่ละกลุ่มสาระ รวมตัวกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถน าไปจัดการเรียนการสอนต่อได้ และพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้แก่ครูแกนน าของโรงเรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นตัวหลักส าคัญในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการ
เรียนการสอนให้ประสบผลสัมฤทธิ์ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือท าและใช้
กระบวนการคิดที่ท าลงไป Active Learning ให้กับนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด      
การเรียนการสอนได้จริง 
      บางโรงเรียนที่มีความพร้อม ได้เปิดการจัดการเรียนการสอน การศึกษาพิเศษ  (เรียนร่วม)
เพ่ือสร้างโอกาสเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กพิเศษ (เรียนร่วม) มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
     2) โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น โครงการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์          
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการส่งเสริม
ทักษะภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต หลักสูตร
โรงเรียนสองภาษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต หลายโรงเรียนและ
โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน  

     ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
     ส านักการศึกษา 

 1. ควรมีการนิเทศติดตามการด าเนินการของโรงเรียน มีปัญหาในการด าเนินการระหว่าง
ผู้บริหาร ครู แล้วน ากลับมาระดมปัญหาเพ่ือแก้ไขและนิเทศแนะน าในการแก้ปัญหาและด าเนินการโครงการต่อไป 
เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์เกิดแก่เด็กนักเรียน 
 2. กรณีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ควรมีการ
ติดตามผลครูผู้สอนคณิตศาสตร์เมื่อได้รับความรู้ ทักษะและเทคนิคการแก้ปัญหาฯ ได้น าไปใช้ในการสอนหรือไม่ 
และได้ถ่ายทอดให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้รับรู้เทคนิคนี้หรือไม่ อย่างไร และเมื่อน าไปใช้ ในการสอน ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนเป็นอย่างไรบ้าง 

 3. กรณีโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 3.1 ควรมีการน าผลการประเมินมาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

        3.2 ควรมีการติดตามผลว่าข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร     
ที่สอนภาษาอังกฤษ ได้น าความรู้ที่ได้จากการอบรม น ากลับไปใช้ในการสอนหรือไม่ และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการน า
เทคนิค และความรู้จากการอบรมฯ ของนักเรียนเป็นอย่างไรบ้าง 

        3.3 เมื่อครูผู้สอนกลับไปแล้ว มีการถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ ทักษะ เทคนิคที่ได้รับ
หรือไม่ เพ่ือจะได้น าผลจากการติดตามใช้ในการจัดการอบรมว่าควรจะจัดหรือไม่ อย่างไร 
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 4. กรณีโครงการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ควรมี
การติดตามผลว่าการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนฯ มีปัญหาอุปสรรคใดบ้าง ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
เป็นอย่างไรบ้าง เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินการว่าควรท าต่อไปหรือไม่ หรือปรับเปลี่ยนการด าเนินการ 
 5. เห็นควรให้ส านักการศึกษาน าปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร         
มาด าเนินการแก้ไขและปรับปรุง เพ่ือประโยชน์ของครูและนักเรียน 

    ส านักงานเขต 
   1. ให้ส านักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษาติดตามผลสัมฤทธิ์ของแต่ละโครงการมีผลผลิตเป็น

อย่างไร เช่น โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในแต่ละกิจกรรม นักเรียนอ่านออก
เขียนได้คล่องทุกคนในโรงเรียน เป็นต้น  

   2. โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนด าเนินการให้ส านักการศึกษาติดตามว่าได้ผลสัมฤทธิ์
อย่างไรบ้าง 

   3. เพิ่มมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนและวิถีชุมชนเข้าด้วยกัน ไม่มุ่งแต่วิชาการอย่างเดียว 
    4. การศึกษาควรให้มีการสอนเข้มอย่างสม่ าเสมอ วัดผลจากนักเรียนโดยตรง ไม่วัดจากครูผู้สอน        

พัฒนาเป็นภารกิจอย่างต่อเนื่อง วางรากฐานให้ถูกต้อง 
   5. ควรจัดท าโครงการจ้างครูเกษียณอายุราชการ เพ่ือสร้างนักเรียนในส่วนที่โรงเรียนขาดแคลน 
   6. ควรมีการประสานกับโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายโรงเรียนเดียวกัน (Cluster School) หรือ

ใกล้เคียง เพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์การสอนเพ่ิมเติมในกรณีครูผู้สอบบรรจุใหม่หรือไม่มีประสบการณ์เพ่ือให้สามารถ
น าความรู้ทักษะที่ได้มาเพ่ิมศักยภาพในการสอน/ทบทวนให้นักเรียนเตรียมเข้ารับการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

 
 

การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดประเด็นการตรวจราชการ เพ่ือตรวจติดตามผลการด าเนินงาน 
นโยบายที่ 5 “วิถีพอเพียง” (Common ways of living) ไว้ทั้งหมด 2 ประเด็น ดังนี้ 

1) เปิดแหล่งเรียนรู้ศำสตร์พระรำชำ ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหำนคร 
    ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับ

การสนับสนุนจากส านักงานเขต 
 จากการตรวจราชการพบว่า ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้การด าเนินการจัดท า
โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok 
City Library) เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนของกรุงเทพมหานคร 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาทัดเทียมห้องสมุดประเทศอ่ืนๆ เพ่ือให้การบริหารจัดการหอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการรวมทั้ง ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับแผนบริหารราชการของ
กรุงเทพมหานครตามนโยบายของรัฐบาลก าหนดให้ “การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ” ปี พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๖๑ และเพ่ือ

นโยบำยที่ 5 “วิถีพอเพียง” (Common ways of living) : ภูมิใจในรำกไทย พอใจในควำมเป็นอยู่ 
และสังคมปลอดภัย 
กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

รอบท่ี 1 

 

เป็นพ้ืนที่สร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลาย และน า     
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมภายในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร  โดยมีเป้าหมายในการ
บริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (City Library) ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน ทั้งนี้ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครได้รับการออกแบบตามแนวคิด “แสงแห่งปัญญา” (Wisdom of Life) 
ตามรอยทางของพระราชาตามรอยแสงแห่งปัญญา 

  โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยกิจกรรม ต่าง ๆ จ าแนกได้ดังนี้ 

 
 

 

  จ านวนผู้เข้าร่วมใช้บริการหอสมุดเมืองระหว่าง วันที่  1 ตุลาคม  2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561  
มีจ านวน 220,852 คน รายละเอียดดังนี้ 
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จ ำนวนผู้เข้ำร่วมใช้บริกำรหอสมุดเมือง ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2560 - มีนำคม 2561 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

รอบท่ี 1 

 

 บุคลากร/หน่วยงาน ที่เข้ามาศึกษาดูงาน/ถ่ายท ารายการ ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  2560 ถึงวันที่  31 มีนาคน 2561  มีจ านวน 39 หน่วยงาน จ านวน 837 คน 
รายละเอียดดังนี้ 

 
 

       

 ในส่วนของส านักงานเขต ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมและด าเนินการสนับสนุนการเปิดแหล่งเรียนรู้
ศาสตร์พระราชา ดังนี้ 

  1) ส านักงานเขตวัฒนา  ส านักงานเขตสวนหลวง และส ารักงานเขตยานนาวา มีการจัดมุมเรียนรู้
เรื่องศาสตร์พระราชาเพ่ือให้ประชาชนเรียนรู้แนวพระราชด าริ หลักการทรงงาน ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บ้านหนังสือในพ้ืนที่ของแต่ละส านักงานเขต    
 2) ส านักงานเขตหลักสี่จัดโครงการครอบครัวรักการอ่าน โดยจัดกิจกรรมรักการอ่านและจัดซื้อ
หนังสือที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
     3) ส านักงานเขตสายไหม จัดโครงการส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งจะจัดอบรมระหว่างวันที่ 
2 มีนาคม - 30 เมษายน  2561 ผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างด าเนินการอบรม  และด าเนินโครงการนวัตกรรมเกษตร
พอเพียงสู่ชุมชนเมือง โดยการจัดท าสื่อวีดีทัศน์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านการเกษตร และเผยแพร่ต้นแบบชุมชน      
ที่ประสบความส าเร็จ ในพ้ืนที่เขตสายไหม ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น YouTube,  Facebook  และ LINE 

   4) ส านักงานเขตหนองจอกจัดท าโครงการสัมมนาและดูงานตามรอยศาสตร์ของพระราชาเพ่ือพัฒนา
บุคลากรเขตหนองจอก โดยน าบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตหนองจอกไปศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริ ณ จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 90 คน ซึ่งด าเนินเรียบร้อยแล้ว 

  2) จัด “ย่ำนเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์” 
     ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานหลัก ในการด าเนินการตามนโยบาย      
โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักพัฒนาสังคม และส านักงานเขต  

  จากการตรวจราชการพบว่า ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวด าเนินโครงการ จ านวน 
2 โครงการ ดังนี้ 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

รอบท่ี 1 

 

       1. โครงการพัฒนาย่านประวัติศาสตร์เมืองสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
         เป็นการศึกษาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวในย่านประวัติศาสตร์
เมือง เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  เพ่ือพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า น่าสนใจของเมืองให้ด ารงอยู่อย่างมีคุณค่า เพ่ือพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมทางการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ย่านประวัติศาสตร์เมือง ให้มีคุณค่าน่าสนใจ และสะดวกต่อการเข้าถึงของนักท่องเที่ยวมากขึ้น เพ่ือสนับสนุน
การมีส่วนร่วมระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพ่ือการฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์เมือง 
เพ่ือเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะ และเพ่ือสร้าง
โอกาสความเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และ            
ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ โดยประชาชนเป็นศูนย์กลาง สู่การ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มีความยั่งยืน จ านวน ๗ พ้ืนที่ และพ้ืนที่เชื่อมโยง ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์เมื อง กิจกรรมเพ่ือการ
อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์เมือง  และกิจกรรมการพัฒนาเส้นทางเดินเพลินย่าน
ประวัติศาสตร์เมือง   
 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า ปัจจุบันความคืบหน้าในการด าเนินโครงการและผลการ
ด าเนินงานอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ทั้ง 3 กิจกรรม 
 2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 เป็นการด าเนินการจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขต
กรุงเทพมหานครในหัวข้อ "กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม" เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยนายเฉลิมพล โชตินุชิต  ผู้อ านวยการ   
ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานในงาน ซึ่งในงานดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จาก        
สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครจัดการแสดงและการสาธิตซึ่งเป็นมรดกภูมิ ปัญญาทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร มาร่วมแสดงในงานด้วย ทั้งนี้ ได้ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมด้วยการแจก
โปสเตอร์และแผ่นพับใบสมัครให้ผู้ร่วมงาน และสื่อมวลชนร่วมกันเผยแพร่การจัดกิจกรรมด้วย 

 ส านักพัฒนาสังคม มีการด าเนินการ ด าเนินโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการด าเนินการตาม
นโยบาย ประกอบด้วย 
 1. โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2018 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ 7-11 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การด าเนินงานแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่        
การจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2018 ในวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2561        
ณ ศูนย์การประชุมแห่งประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ยอดจ าหน่ายรวม 11,012,850 บาท ผู้เข้าร่วมงาน 46,840 คน) 
และจัดท าหนังสือท าเนียบผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 

   2. โครงการตลาดกลางกรุงในพ้ืนที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานคร ก าหนดจัดงานตลาดกลางกรุง   
ในพ้ืนที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ครั้ง (ครั้งละ 5 วัน) ณ ลานคนเมืองศาลาว่าการกทม. และศูนย์การค้า
ฟอร์จูนทาวน์ ภายในเดือนมิถุนายน 2561 
                   3. โครงการตลาดชานกรุงในพ้ืนที่เขตชั้นนอกกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการประสานงานเตรียม
ด าเนินโครงการ โดยก าหนดจัดงานตลาดกลางกรุงในพ้ืนที่เขตชั้นนอกกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ครั้ง (ครั้งละ 5 วัน)       
ณ สนามฟุตซอล บางกอกอารีน่าและสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์ค พระราม 2 ภายในเดือนมิถุนายน 2561 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

รอบท่ี 1 

 

   4. กิจกรรมการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ในระบบร้านค้าออนไลน์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 
Bangkok Brand จ านวน  534  ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เปิดพ้ืนที่การขายสินค้าโดยการจัดท าให้ 
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเปิดพ้ืนที่การขายสินค้า โดยการจัดท าเว็บไซต์ www.bangkokbrand2017.com 
     ในส่วนของส านักงานเขตที่มิได้อยู่ในพ้ืนที่ด าเนินโครงการฯ ได้มีการด าเนินการเพ่ือสนับสนุน
นโยบายฯ ดังนี้ 
      1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้
ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานเขต 

   2. จัดกิจกรรมในวันส าคัญ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันสงกรานต์เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย  

             3. จัดกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ในพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีวิถีความเป็นอยู่แบบดังเดิม  

    4. สืบสานวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม เช่น แม่น้ าล าคลองต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เช่น ส านักงานเขตบางคอแหลมจัดตลาดชุมชน     
ริมคลองสวนหลวง 1 โดยก าหนดจัดทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน 

 
 

 

http://www.bangkokbrand2017.com/

