
 

 

 



  

 
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ก าหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ประเด็น  
แบ่งออกเป็น นโยบายที่ 1 “สะอาด” (Clean) จ านวน 1 ประเด็น คือ “จัดตั้งศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด 
Bangkok Fast & Clear หรือ BFC” นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) จ านวน 1 ประเด็น คือ “ปรับจริง จับจริง 
รถจอดและวิ่งบนทางเท้า” นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” (Care) จ านวน 1 ประเด็น คือ “สร้างชื่อเสียงด้านการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน” และนโยบายที่ 5 “วิถีพอเพียง” (Common ways of living) จ านวน 2 ประเด็น คือ “เปิดแหล่งเรียนรู้
ศาสตร์พระราชา ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร” และ “จัดย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์” 

บัดนี้ คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการตรวจราชการตามประเด็นดังกล่าว พร้อมทั้ง  
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แก่ผู้รับการตรวจ ในรอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2562) เสร็จสิ้นแล้ว        
จึงได้รวบรวมผลการตรวจราชการมาจัดท ารายงานฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้ปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ในการน าไปพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
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 นโยบายที่ 1 “สะอาด” (Clean) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด  
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บทน ำ 
 

การตรวจราชการเป็นกลไกส าคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ตามนโยบายที่ให้หน่วยงานน าไปปฏิบัติสู่ความส าเร็จ และช่วยให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน และโดยที่ระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ข้อ 8 ก าหนดให้ผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบการตรวจราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนั้น
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครจึงเปรียบเสมือนผู้ประสานระหว่างผู้บริหารของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบาย
และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการด าเนินงาน   
ของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้วยการเร่งรัดติดตามให้การด าเนิน
แผนงาน โครงการที่ส าคัญของหน่วยรับตรวจบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ผู้บริหารก าหนดไว้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ เพ่ือให้หน่วยรับตรวจสามารถน าผลการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานครไปปรับปรุงการด าเนินงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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- 2 - 
 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

รอบท่ี 2 

 

 
 

รำยงำนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรตำมนโยบำยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
รอบท่ี 2 (เดือนเมษำยน - กันยำยน 2562) 

 

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 
(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2562) เป็นไปตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค าสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3826/2561 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแบ่งประเด็นการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกเป็น 4 นโยบาย ประกอบด้วย 

นโยบายที่ 1 “สะอาด” (Clean) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 
นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย 
นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” (Care) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ 
นโยบายที่ 5 “วิถีพอเพียง” (Common ways of living) : ภูมิใจในรากไทย พอใจในความเป็นอยู่  
(นโยบายที่ไม่ได้ก าหนดเป็นประเด็นการตรวจราขการแบบบูรณาการฯ จะน าไปอยู่ในส่วนของการ

ตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์และการตรวจราชการเฉพาะพ้ืนที่)  

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

 

   
 การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้ก าหนดประเด็นการตรวจราชการ เพ่ือตรวจติดตามผลการด าเนินงาน
นโยบายที่ 1 “สะอาด” (CLEAN) ไว้จ านวน 1 ประเด็น ได้แก่ 

 จัดตั้งศูนย์บริหำรรำชกำร ฉับไวใสสะอำด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC 

 ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ  
ตามนโยบายจัดตั้งศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC โดยได้รับการสนับสนุนจาก 
ส านักงาน ก.ก. ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และส านักงานเขต ในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 1. แผนบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนศูนย์ BFC ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 ๑) เป้ำหมำย/ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 มีการจัดตั้งศูนย์ฯ BFC จ านวน 50 ส านักงานเขต และน าระบบงานบริการ 10 ฝ่าย มาให้บริการ
ร่วมกันได้ท่ีศูนย์ฯ BFC   
 

นโยบำยที่ 1“สะอำด” (CLEAN) : บ้ำนเมืองสะอำด กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 

                                                    บทที่ 2 
กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 
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    ๒) ระบบกำรติดตำมและประเมินผล 
 รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบไลน์ ทั้งนี้ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลอยู่ระหว่าง
จัดท าระบบโปรแกรมการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ BFC 

 ๒. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของศูนย์ฯ BFC ในกระบวนงำนต่ำง ๆ 
     ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ BFC ครบทั้ง ๕๐ ส านักงานเขตแล้ว ดังนี้ 

- คอมพิวเตอร์และระบบ 
- เปลี่ยนระบบคิวใหม่เป็นจอ LED 
- เพ่ิมระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
- เปิดใช้ระบบการจองคิว รับบริการงานของส านักงานเขตในระบบออนไลน์ผ่าน Mobile  

Application “ BMA Q ” โดยประชาชนสามารถทดลองใช้บริการได้แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และอยู่ระหว่าง
ก าหนดวันเปิดใช้ระบบอย่างเป็นทางการ 

- ระบบแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการ 
 - ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๒ เครื่อง พร้อมเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน  

 ๓. ผลกำรด ำเนินงำน 
      ทุกส านักงานเขตมีการจัดตั้งศูนย์ฯ BFC และสามารถน าระบบงานของทั้ง 10 ฝ่าย มาให้บริการ   
ณ ศูนย์ฯ BFC ได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
แต่บางส านักงานเขตยังมีข้อจ ากัดในด้านสถานที่ เช่น เขตบางรัก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตพระนคร เขตธนบุรี  
เขตสัมพันธวงศ์ และเขตบางกะปิ โดยมีการก าหนดขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ 
BFC ดังนี้  
 1) ขั้นตอนและกระบวนการ 
 1.๑) จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน มีองค์ประกอบตามที่กรุงเทพมหานครก าหนด ดังนี้ 
      (๑) การจัดรูปแบบศูนย์ฯ BFC เช่น มีจุดประชาสัมพันธ์ มีจุดรับเรื่อง ส าหรับงานบริการ
ทุกฝ่ายของส านักงานเขต มีห้องให้ค าปรึกษา มีเคาน์เตอร์บริการของฝ่ายต่าง ๆ ตามที่ระบบงานก าหนด             
มีช่องบริการพิเศษ (Fast Track) ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ พระภิกษุ สามเณร และสตรีมีครรภ์ มีห้องอ านวยการ
ศูนย์ฯ BFC 
      (๒) ระบบงานของศูนย์ฯ BFC เช่น ผู้อ านวยการเขตมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ BFC และให้ผู้อ านวยการเขตมอบอ านาจให้ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการเขตมีอ านาจในการอนุญาต/อนุมัติงานบริการของศูนย์ฯ BFC ได้ทุกเรื่อง และให้มีหน้าที่ควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ก าหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่รับเรื่องราวและแก้ไข
เรื่องร้องทุกข์ทันทีที่ประชาชนร้องเรียนในแต่ละวัน 
      (๓) การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์ฯ BFC เช่น มีระบบรอคิวที่เป็นธรรม  
มีที่นั่งพักคอย มีระบบรักษาความปลอดภัยในรูปแบบกล้อง CCTV 
 



- 4 - 
 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

รอบท่ี 2 

 

    1.๒) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ BFC ดังนี้ 
     1.๒.๑) ให้จุดประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ BFC ท าหน้าที่ให้ข้อมูลและให้ค าแนะน าเบื้องต้น
เกี่ยวกับการติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ ตลอดจนคัดแยกประเภทผู้เข้ารับบริการ 
      1.๒.๒) ให้ “จุดรับเรื่อง” มีหน้าที่ลงเลขรับเรื่อง ใน “บัตรคิวรับเรื่อง และล าดับค าขอ” 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ก่อนมอบ “บัตรคิวรับเรื่องและล าดับค าขอ”  ให้ผู้รับบริการและติดต่อที่เคาน์เตอร์ของ
ฝ่ายต่าง ๆ โดยตรง 
      1.๒.๓) เมื่อมีผู้ เข้ารับบริการยังฝ่ายต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ผู้รับบริการว่ามีบัตรคิวรับเรื่องและล าดับค าขอหรือไม่ การขออนุญาตด้านงานโยธาและด้านอ่ืน ๆ ประชาชน
สามารถสอบถามหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานพร้อม
ให้ค าอธิบายขั้นตอน/กระบวนงานในการขออนุญาตต่าง ๆ เบื้องต้นแก่ผู้มาขอรับบริการภายในศูนย์ฯ BFC ก่อนไป
ด าเนินการยังส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไป 
      1.๒.๔) เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละวัน ให้ทุกฝ่ายสรุปผลการปฏิบัติงานกลับไปยัง 
“จุดรับเรื่อง” เพ่ือท าการสรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายงานให้ผู้อ านวยการศูนย์ฯ BFC ทราบ ก่อนการ
รายงานให้ผู้อ านวยการเขตรับทราบ 
      1.๒.๕) ส านักงานเขตมีการจัดท ารายงานสรุปการให้บริการของศูนย์ฯ BFC เป็นประจ า
ทุกวัน และสรุปประจ าเดือนรายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ 
      1.๒.๖) ผู้อ านวยการเขตท าหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ
ศูนย์ฯ BFC ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนรายงานปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินการให้แก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ 

   ๔. กำรประเมินผลควำมส ำเร็จในด้ำนประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมคุ้มค่ำของกำรด ำเนินงำน 
     การท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ BFC ถือว่าหน่วยงานมีการ
บริหารราชการเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิ จรัฐ    
โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวก มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
และตอบสนองความต้องการประชาชน ซึ่งตรงตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  
มาตรา ๓/๑ ที่บัญญัติไว้ รวมถึงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ทั้งนี้ ส านักงานเขตอยู่ระหว่างการทดลองใช้ระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขต 

 5. ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนและแนวทำงแก้ไข 
 1. ระบบสารสนเทศมีความซับซ้อนยุ่งยากต่อการใช้งาน และการปฏิบัติงานไม่เกิดความ
คล่องตัวเนื่องจากการให้บริการบางอย่างใช้ระยะเวลานานท าให้เกิดคิวสะสมและการบริการบางอย่างต้องค้นหาเอกสาร 
ซึ่งไม่สามารถให้บริการได้ทันที ด าเนินการแก้ไขโดยการสอนงาน จัดท าองค์ความรู้ และหากให้บริการจองคิวหรือนัด 
รับบริการล่วงหน้า นอกจากนี้หากการให้บริการใดมีความยุ่งยากหรือซับซ้อนจะให้ประชาชนรับบริการภายในห้องท างาน 
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 2. บุคลากรไม่เพียงพอ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ BFC ท าให้ขาด
ความต่อเนื่องและคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจประจ า 
 3. เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ BFC บางครั้งไม่สามารถตอบปัญหาประชาชน
ผู้มารับบริการได้ ต้องให้ประชาชนด าเนินการติดต่อขอรับบริการที่ฝ่ายโดยตรง เช่น ฝ่ายการโยธา 
 4. ฝ่ายการศึกษา มีบริการรับแจ้งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และช่วงเวลาที่
ประชาชนมาติดต่อจะเป็นช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ซึ่งภายหลังจากนั้นประชาชนจะมาขอรับ
บริการเป็นจ านวนน้อยมาก หรืออาจไม่มีเลย 

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 ส านักงานเขตที่มีข้อจ ากัดด้านสถานที่อาจไม่จ าเป็นต้องจัดเจ้าหน้าที่ลงไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ BFC      
ให้ครบทั้ง ๑๐ ฝ่าย โดยฝ่ายที่มีผู้มาติดต่อราชการจ านวนน้อย เช่น ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ        
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และฝ่ายเทศกิจ อาจจัดเคาน์เตอร์บริการไว้รวมกัน และให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันลงไปปฏิบัติหน้าที่แทนกัน โดยอาจก าหนดให้มีตัวแทนฝ่ายละ 2 คน และควรมีการบริหารจัดการและ
พัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้เข้าใจหลักการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ BFC หรือการจัดท าคู่มือเป็น
แนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 
  การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้ก าหนดประเด็นการตรวจราชการ เพ่ือตรวจติดตามผลการด าเนินงาน 
นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) ไว้จ านวน 1 ประเด็น ได้แก่ 

 ปรับจริง จับจริง รถจอดและว่ิงบนทำงเท้ำ 

 ส านักเทศกิจเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน
กฎหมายและคดี ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร และส านักงานเขต ในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑. แผนบูรณำกำรกำรด ำเนินงำน “ปรับจริง จับจริง รถจอดและว่ิงบนทำงเท้ำ” 
 ส านักเทศกิจเป็นหนึ่งในกลไกส าคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครที่น่าอยู่ในฐานะ
หน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้กรุงเทพมหานครเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีหน้าที่ในการน า
นโยบายของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ และเป็นหน่วยงานคอยตรวจสอบการปฏิบัติงานของส านักงานเขต       
ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้พ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
และเป็นการบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
 ทั้งนี้ ส านักเทศกิจได้เสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติม (พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เพ่ือเข้าสู่กระบวนการด าเนินการของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ
กรุงเทพมหานคร ส านักงานกฎหมายและคดีได้ด าเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างน าเข้าคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ของกลุ่มภารกิจด้านจัดระเบียบบรรเทาสาธารณภัยและการบริหารงานบุคคล ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

นโยบำยที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย 
กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 
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 ในส่วนของส านักงานเขตมีแผนการด าเนินงานดังนี้ 
 (1) โครงการฯ และค าสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่กวดขัน ตรวจตราอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะ
ถนนสายส าคัญ รวมถึงแผนบูรณาการการด าเนินงาน ตรวจตราร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลในพื้นที่ 
เน้นกวดขันบริเวณท่ีได้รับการร้องเรียนอยู่เป็นประจ า และด าเนินการอย่างจริงจังตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน 
 (2) จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจให้การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ขอความร่วมมือไม่ให้จอด
หรือขับข่ีบนทางเท้าหรือที่สาธารณะ โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ   
 (3) จัดตั้งจุดกวดขัน จับ-ปรับ รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า โดยก าหนดถนนที่มีการฝ่าฝืน หรือจุดที่มี
ประชาชนร้องเรียนเข้ามาเป็นจ านวนมาก และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งโต๊ะจับ-ปรับ เพ่ือกวดขัน เฝ้าระวังไม่ให้มีการกระท าผิด   
 (4) การรายงานผลการตั้งจุดกวดขัน จับ-ปรับ รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าทุกวันผ่านแอพพลิเคชั่น
ไลน์กลุ่มผู้บริหารเขต แอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่มส านักเทศกิจ 
    ๑) เป้ำหมำย/ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 เป้าหมาย  
 1. เพ่ือบูรณาการร่วมกันระหว่างส านักเทศกิจและส านักงานเขต ในการบังคับใช้กฎหมาย
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 2. จ านวนผู้กระท าความผิดจอดหรือขับขี่บนทางเท้าลดลง 
 3. ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพกฎจราจร รวมถึงตระหนักถึงความปลอดภัย 
 4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบังคับใช้กฎหมาย 
 5. เรื่องร้องเรียนผู้กระท าความผิดจอดหรือขับขี่บนทางเท้าลดลง 
 6. เพ่ือจัดระเบียบทางเท้าให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ 
จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประชาชนผู้ใช้ทางเท้ามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 7. ไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า หรือ คดีอุบัติเหตุบนทางเท้าลดลง 
 8. ประชาชนใช้ทางเท้าด้วยความปลอดภัยไม่มีสิ่งกีดขวางทาง สามารถสัญจรไปมาด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร  
 9. เจ้าหน้าที่สามารถกวดขันการห้ามจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้ครอบคลุม      
ในถนนสายหลัก และถนนสายรอง อย่างต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์  
 สถิติผู้กระท าผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า    
มีจ านวนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ (เม่ือเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
    ๒) ระบบกำรติดตำมและประเมินผล 
    ๑. ทอดแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
บังคับใช้กฎหมาย 
      ๒. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกชุดรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่าย รวมถึงการรายงาน
ปัญหาและอุปสรรคภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจทุกวัน 
      ๓. รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักเทศกิจทราบทุก ๑๕ วัน 
      ๔. สรุปรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาให้รับทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

รอบท่ี 2 

 

 2. กำรแจ้งกำรกระท ำผิดที่ประชำชนพบเห็นผ่ำนแอพพลิเคชั่น และกำรให้รำงวัลน ำจับกึ่งหนึ่ง
ของค่ำปรับแก่ผู้แจ้ง 
      ส านักเทศกิจ ได้จัดท าแอพพลิเคชั่น Line และเว็บไซต์ แจ้งเบาะแสเพ่ือเป็นช่องทางรับแจ้งการ
กระท าผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือในการสืบค้นข้อมูลทะเบียนรถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามผู้กระท าผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองระหว่างกรมการขนส่งทางบก กับ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  และได้มีการการก าหนดรหัสในการเข้าไปตรวจสอบ
ผู้กระท าผิดให้แก่ส านักงานเขตในการสืบค้นผู้กระท าความผิดเมื่อประชาชนพบผู้กระท าผิด และแจ้งผู้กระท าผิดทาง
แอพพลิเคชั่น เรื่องจะถูกส่งไปที่ส านักงานเขตเพ่ือเรียกช าระค่าปรับ 

 ๓. ผลกำรด ำเนินงำน 
 ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒ มีการจับกุม 15,018 ราย ว่ากล่าว
ตักเตือน 1,312 ราย จ านวนเงินค่าปรับ ๑๒,346,๔๐๐ บาท จ านวนรายที่ปรับ 11,916 ราย อยู่ระหว่าง
ด าเนินคดี 1,879 ราย รายละเอียดตามตารางและแผนภูมิ 1 
ตาราง 1 ผลการด าเนินงานตามนโยบายปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

ล ำดับที ่ เดือน 
ผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทำงเท้ำ 

จับกุม 
ว่ำกล่ำว
ตักเตือน 

ปรับ อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินคดี รำย บำท 

1 ตุลาคม 2561 1,883 380 1,458 888,200 30 
2 พฤศจิกายน 2561 1,508 231 1,223 772,600 54 
3 ธันวาคม 2561 1,213 214 924 840,300 109 
4 มกราคม 2562 853 115 666 614,800 142 
5 กุมภาพันธ ์ 2562 1,509 112 1,127 1,039,000 270 
6 มีนาคม 2562 1,312 38 1,012 977,900 262 
7 เมษายน 2562 1,041 48 835 781,100 156 
8 พฤษภาคม 2562 1,256 74 995 989,400 189 
9 มิถุนายน 2562 1,257 33 904 936,500 320 

10 กรกฎาคม 2562 1,066 47 885 927,500 134 
11 สิงหาคม  2562 1,428 20 1,219 2,255,500 189 
12 กันยายน 2562 692 - 668 1,323,600 24 

รวม 15,018 1,312 11,916 12,346,400 1,879 

แผนภูมิ 1 จ านวนการจับกุม ว่ากล่าวตักเตือน และปรับ (ราย) ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จับกุม 

ตักเตือน 

ปรับ (ราย) 
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รอบท่ี 2 

 

 ในส่วนของการจับกุมจากการแจ้งเบาะแสผ่าน Application ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
รายละเอียดตามแผนภูมิ 2 

แผนภูมิ 2 จ านวนการจับกุม จากการแจ้งเบาะแสผ่าน Application ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

 

 

 

 
 

 ๔. กำรประเมินควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนในแต่ละพื้นที่อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 ส านักเทศกิจมีการติดตามผลการด าเนินการจับกุมรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า ของแต่ละ
ส านักงานเขต เป็นประจ าทุกวัน 

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 กรุงเทพมหานครควรพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องหรือเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยเฉพาะเรื่องอ านาจการจับกุมของ “พนักงานเจ้าหน้าที่” ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ก าหนดให้มีเพียงผู้อ านวยการเขต และ
ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจับกุมผู้กระท าความผิด    
รวมไปถึงการปรับโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของส านักเทศกิจในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่เทศกิจ     
จากส านักงานเขต เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เงินค่าปรับที่ได้จากการด าเนินการตามโครงการ
ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า ควรน ามาใช้ในการพัฒนาระบบของโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เช่น จัดซื้อรถไฮโดรลิค หรือติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
      

 
การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้ก าหนดประเด็นการตรวจราชการ เพ่ือตรวจติดตามผลการด าเนินงาน
นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” (Care) ไว้ทั้งหมด 1 ประเด็น ได้แก่ 

สร้ำงชื่อเสียงด้ำนกำรศึกษำและมำตรฐำนวิชำกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

     ส านักการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก       
ส านักพัฒนาสังคม และส านักงานเขต (โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) ในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. แผน/แนวทำง/วิธีกำรด ำเนินงำน 
 ส านักการศึกษา ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหน่วยศึกษา 
นิเทศก์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพในด้านการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

นโยบำยที่ 4 “คุณภำพชีวิตดี” (CARE) : ดูแลคุณภำพชีวิตประชำชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ 
และสังคมปลอดภัย 
กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 
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รอบท่ี 2 

 

       1) การพัฒนาความสามารถด้านการสอนของครูผู้สอนโดยศึกษานิเทศก์ นิเทศการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครูผู้สอน เกี่ยวกับการจัดการสอน  การวัดและประเมินผลระดับโรงเรียน และการส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียน และการแข่งขันความสามารถ 
 2) ส่งเสริมการนิเทศภายในโรงเรียน เกี่ยวกับการสอบวัดประเมินคุณภาพผู้เรียน ได้แก่       
การเตรียมความพร้อมส าหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-net) การทดสอบสอบ
ความสามารถขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) การสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน (RT) การตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐาน การทดสอบความสามารถในด้านการเรียนรู้เรื่องของนักเรียนอายุ 15 ปี (PISA) 
         3) ส่งเสริมการพัฒนาด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนในโรงเรียน โดยก าหนดให้สถานศึกษา
น าผลการประเมินการอ่าน RT ของนักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุงมาพัฒนาทักษะการอ่าน ในระหว่างปิดภาคเรียน 
(มี.ค - เม.ย. 62) 
 4) การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
         วิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมในส่วนของการพัฒนาทักษะการออกแบบ
นวัตกรรมเบื้องต้น (Artificial Intelligence : AI) โดยให้ความรู้ ด้านกลไกการออกแบบนวัตกรรมเบื้องต้นและฝึก
ความสามารถด้านการออกแบบสร้างและควบคุมนวัตกรรมให้กับครูผู้สอนแต่ละศูนย์สะเต็ม จ านวน ๔๕ ศูนย์  ๓๘๓ คน  

 ผลที่ ได้รับ คือ นักเรียนมีความสามารถในการออกแบบนวัตกรรม สามารถเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้สามารถปฏิบัติภารกิจโดยใช้รีโมทคอนโทรลได้ ตลอดจนมีความสามารถในการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ตามแนวทางกระบวนการเรียนรู้ STEM Education จนสามารถเป็นตัวแทน
ประเทศไทยไปแข่งขันเวทโีลกที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

 คณิตศาสตร์ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูตามแผนนิเทศ เพ่ิมเติมกิจกรรม
ประกวดแข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์ส าหรับครู จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ การประกวดนวัตกรรมการสอน
คณิตศาสตร์ และการผลิตสื่อสิ่งประดิษฐ์ และส าหรับนักเรียน แบ่งเป็น นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ ๔ ๕ 
และ ๖ จ านวน ๔ ประเภท ได้แก่ การคิดเลขเร็ว การคิดค านวณ การคิดค านวณโดยใช้ลูกคิด และการท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ และ ๖ จ านวน ๒ ประเภทได้แก่ การคิดค านวณ และ
การท าโครงงานคณิตศาสตร์ 

 ผลที่ได้รับ คือ ครูมีนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ และสื่อสิ่งประดิษฐ์ เกี่ยวกับการสอน
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดเลขเร็ว การคิดค านวณ การคิดค านวณโดยใช้ลูกคิด และการ
ท าโครงงานคณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 
 ภาษาไทย เน้นการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และมีผล RT เพ่ิมขึ้น โดยด าเนินการจัดท า
แบบประเมินตนเองด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และแบบบันทึกคะแนนผลการ
ประเมินแบบใหม่ ให้โรงเรียนด าเนินการประเมินการอ่านกับนักเรียนที่ต้องได้รับการปรับปรุงการอ่าน จากการน าผล RT 
มาคัดแยกนักเรียนกลุ่มต้องได้รับการปรับปรุง สอนการอ่านเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง มีการทดสอบซ้ าทุกเดือน ติดตาม
ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนอย่างใกล้ชิด รายงานผลการพัฒนาการอ่านของนักเรียนทุกกลุ่มมายัง   
ส านักการศึกษาทุกเดือน  
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 ผลที่ได้รับ คือ นักเรียนอ่านไม่ออกมีจ านวนลดลง คิดเป็นร้อยละ 5.08 
 ภาษาอังกฤษ เน้นการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ิมเติมจาการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยใช้รูปแบบกิจกรรมค่ายพักแรม
แบบ PLEARN (Play+Learn) ฝึกการมีส่วนร่วม (Co-Operation) มีความร่วมมือ ( Collaboration) ปรับตัวและ
แก้ปัญหาได้ (Critical thinking) ตลอดจนมีความ สามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ (Creation) 
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบผัสสะหก (คือเรียนรู้ผ่านตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) ด้านการพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน
ใช้กระบวนการ PLC พัฒนาทักษะการสอนของครูจ านวน 1,141 คน โดยใช้กระบวนการพัฒนาด้วยการศึกษา
บทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) มีการประเมินทักษะการสอนก่อนและหลังเพ่ิมศึกษาพัฒนาการของครูและ
จุดอ่อนที่ต้องน ามาใช้แก้ปัญหาในปีการศึกษาถัดไป 
 ผลที่ได้รับ คือ นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความรู้ ความสามารถและมี
ทักษะสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างถูกต้องมั่นใจ มีคุณภาพตามระดับชั้นที่เรียน นักเรียนโครงการโรงเรียน
สองภาษามีคะแนนเฉลี่ย O-net สูงกว่าระดับประเทศ 37.57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.74 
 5) โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีดังนี้ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
โครงการพัฒนาคุณภาพการสอนคณิตศาสตร์ โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (STEM & Robotics) โครงการ Teach 
For Thailand และโครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครตามโมเดลการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง 70:20:10 
 ทางด้านส านักพัฒนาสังคม เนื่องจากส านักพัฒนาสังคมมีภารกิจในการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนทั่วไป ไม่ได้มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงไม่ได้มีโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อการตรวจราชการโดยตรง แต่ส านักพัฒนาสังคมก็ได้จัดด าเนินโครงการที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมาตรฐานการเรียน
นอกระบบตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้วยโครงการค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพตาม
มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับผู้ที่จบการฝึกอบรมวิชาชีพจากโรงเรียน
ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 - 28 กุมภาพันธ์  2562 แบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชา มีผู้เข้ารับการ
ทดสอบท้ังหมด จ านวน 136 คน ผ่าน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 รายละเอียดตามตาราง 6 

ตาราง 6 ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ล าดับที ่ สาขาวิขา ผู้เข้าทดสอบ ผ่าน 
1 สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 7 7 
2 สาขาวิชาช่างแต่งผมสตรี ระดับ 1 97 80 
3 สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 32 32 

รวม 136 119 
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 ในส่วนของส านักงานเขต (โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร) มีการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีการจัดประชุมคณะท างานในการพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิชาหลัก จัดท าแบบทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน จัดท าคลังข้อสอบ บูรณาการการเรียนรู้     
ทุกกลุ่มสาระ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การอ่านเขียน/วิเคราะห์ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา    
และกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยสรุปการด าเนินการ  
ในภาพรวม ดังนี้ 
  1) การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงเรียน
จัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมแบบ PLC ให้ครูแต่ละกลุ่มสาระ รวมตัวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
สามารถน าไปจัดการเรียนการสอนต่อได้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูแกนน าของโรงเรียน โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีเป็นตัวหลักส าคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้ประสบผลสัมฤทธิ์ เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือท าและใช้กระบวนการคิดที่ท าลงไป Active Learning ให้กับ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง  
      บางโรงเรียนที่มีความพร้อม ได้เปิดการจัดการเรียนการสอนการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) เพ่ือ
สร้างโอกาสเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กพิเศษ (เรียนร่วม) มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 2) โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต ได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรม
การเรียนการสอน พอสรุปได้ดังนี้ 
 2.1) กิจกรรมติวเข้มโครงการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชา 
 2.2) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.3) โครงการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
 2.4) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
 2.5) โครงการโรงเรียนรักการอ่าน 

 2.6) การจัดค่ายวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.7) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 
 2.8) การประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการ 
 2.9) โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2.10) หลักสูตรโรงเรียนสองภาษา 
 2.11) โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 
 
 



- 12 - 
 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

รอบท่ี 2 

 

      นอกจากนี้ โรงเรียนในแต่ละส านักงานเขตยังได้จัดโครงการส่งเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนการสอน ดังนี้ 
 1. กิจกรรมคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน และจัดครูสอน ซ่อมเสริม                                                     
กก 2. จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรท้องถิ่น                                    
 3. โครงการสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือ
น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ก   
 4. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านต่างๆ เช่น ทักษะด้าน
การอ่านคัดเขียนอย่างถูกต้อง กิจกรรมคณิตคิดเร็วในชั่วโมงเรียน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริม
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริมทางด้านวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ดุริยางค์ 

 2. ผลกำรทดสอบระดับชำติ O-NET 
 อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมความพร้อม โดยจะมีการทดสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
     ส านักการศึกษาควรพิจารณาก าหนดกรอบและหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพครูเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 

เพ่ือให้ครูเจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการสอนนักเรียน 
 
 

การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้ก าหนดประเด็นการตรวจราชการ เพ่ือตรวจติดตามผลการด าเนินงาน 
นโยบายที่ 5 “วิถีพอเพียง” (Common ways of living) ไว้จ านวน 2 ประเด็น ได้แก่ 

1. เปิดแหล่งเรียนรู้ศำสตร์พระรำชำ ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหำนคร 

    ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับ
การสนับสนุนจากส านักงานเขต ในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
       กรุงเทพมหานครมีนโยบายส าคัญที่จะสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็น “มหานครแห่งการเรียนรู้”
สอดคล้องกับโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่านและเมืองหนังสือโลก ปี 2556         
จึงได้จัดตั้งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) ขึ้นบริเวณสี่แยกคอกวัว มีพ้ืนที่ให้บริการภายในอาคาร
ประมาณ 4,880.38 ตารางเมตร เพ่ือสร้างวัฒนธรรมรักการอ่านอย่างยั่งยืนและสามารถสร้างรากฐานในการ      
พัฒนาตนเองและน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library)
เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่รวบรวมข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ส าคัญตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจของ
ประชาชนในปัจจุบัน และยังเป็นพ้ืนที่สร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปตระหนักในคุณค่าของการอ่าน 

นโยบำยที่ 5 “วิถีพอเพียง” (Common ways of living) : ภูมิใจในรำกไทย พอใจในควำมเป็นอยู่ 
และสังคมปลอดภัย 
กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 
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 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นแหล่งเรียนรู้
ตามอัธยาศัย และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนของกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานการพัฒนาทัดเทียมห้องสมุดประเทศอ่ืนๆ 
 2. เพ่ือให้การบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ รวมทั้งด าเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง  
 3. เพ่ือเป็นพ้ืนที่สร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรม
ที่หลากหลาย และน าทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมภายในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 
       โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 3,118,600 บาท 
ประกอบด้วยการด าเนินการสองส่วนคือ ส่วนของค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นค่าจ้างเหมา
บริการเป็นรายบุคคล และส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ โดยในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหำนคร  
     1.1) กิจกรรม Bangkok City Library Showcase  

 ก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 17 มกราคม - 6 มิถุนายน 2562 โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบ
จัดแสดงบูธกิจกรรมของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครตามสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร เช่น โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา ชุมชน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ก าหนดจัด 5 ครั้ง ๆ ละ 200 คน 
รวม 1,000 คน ด าเนินการจัดกิจกรรมแล้วรายละเอียดตามตาราง 7 

ตาราง 7 เวลาและสถานท่ีจัดกิจกรรม Bangkok City Library Showcase 

ครั้งท่ี วันที่ สถำนที่ 
1 17  มกราคม    2562 โรงเรียนวัดสุทัศน์ 
2 14  กุมภาพันธ์  2562 โรงเรียนวัดพิชัยญาติ เขตคลองสาน 
3 7    มีนาคม     2562 โรงเรียนวัดกันตทาราราม 
4 17  มีนาคม     2562 หอสมุดแห่งชาติ 

   1.2) กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒  
           จัดกิจกรรมเมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบจัดฐาน
กิจกรรมมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จ านวน 500 คน 
     1.3) กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) 
           ด าเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบการเสวนา เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จ านวน 6 ครั้งๆ ละ 100 คน 
ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2562 
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     1.4) กิจกรรมประจ าเดือน 
           ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ 
กิจกรรมปั้นดิน การฉายภาพยนต์ เสวนา/นิทรรศการ workshop ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
มีจ านวน 5,030 คน รายละเอียดตามตาราง 8 และแผนภูมิ 5 

ตาราง 8 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

ล ำดับ เดือน จ ำนวนกิจกรรม ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม (คน) 
1 ตุลาคม         2561 5 539 
2 พฤศจิกายน    2561 7 494 
3 ธันวาคม        2561 5 236 
4 มกราคม        2562 4 733 
5 กุมภาพันธ์      2562 5 339 
6 มีนาคม          2562 10 426 
7 เมษายน 2562 - - 
8 พฤษภาคม 2562 3 163 
9 มิถุนายน 2562 9 1,031 

10 กรกฎาคม 2562 7 519 
11 สิงหาคม 2562 7 329 
12 กันยายน 2562 5 221 

รวม 67 5,030 

หมำยเหตุ : 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2562 ปิดให้บริการ เนื่องจากใช้เป็นพื้นท่ีจัดต้ังกองอ านวยการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

แผนภูมิ 5 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
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 2) จ ำนวนผู้เข้ำใช้หอสมุดเมือง 
 ผู้เข้าร่วมใช้บริการหอสมุดเมืองตั้งแต่เปิดให้บริการถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 รวมจ านวน
1,316,464 คน โดยผู้เข้าใช้บริการหอสมุดเมืองระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562      
มีจ านวน 544,256 คน รายละเอียดตามตาราง 9 และแผนภูมิ 6, 7 

ตาราง 9 จ านวนผู้เข้าร่วมใช้บริการหอสมุดเมือง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

ล ำดับ เดือน 
เพศ เชื้อชำติ อำย ุ

รวม 
ชำย หญิง ไทย ต่ำงชำติ เด็ก ผู้ใหญ่ 

1 ตุลาคม         2561 22,102 28,104 47,709 2,497 22,606 27,600 50,206 
2 พฤศจิกายน    2561 23,004 31,810 52,134 2,680 23,602 31,212 54,814 
3 ธันวาคม        2561 18,536 26,355 42,250 2,641 18,961 25,930 44,891 
4 มกราคม        2562 22,422 32,247 51,271 3,398 23,038 31,631 54,669 
5 กุมภาพันธ์      2562 19,273 28,878 45,453 2,698 19,968 28,183 48,151 
6 มีนาคม          2562 22,388 33,704 52,916 3,176 21,806 34,286 56,092 
7 เมษายน 2562 - - - - - - - 
8 พฤษภาคม 2562 9,299 16,784 24,904 1,179 9,820 16,263 26,083 
9 มิถุนายน 2562 20,931 32,707 50,749 2,889 20,674 32,964 53,638 

10 กรกฎาคม 2562 19,354 29,081 46,058 2,377 19,541 28,894 48,435 
11 สิงหาคม 2562 21,677 34,138 52,889 2,926 23,121 32,694 55,815 
12 กันยายน 2562 19,569 31,893 48,826 2,636 20,375 31,087 51,462 

รวม 218,555 325,701 515,159 29,097 223,512 320,744 544,256 

หมำยเหตุ : 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2562 ปิดให้บริการ เนื่องจากใช้เป็นพื้นท่ีจัดต้ังกองอ านวยการพระราชพิธีบรมราชาภิเษ 

แผนภูมิ 6 จ านวนผู้เข้าร่วมใช้บริการหอสมุดเมือง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จ าแนกตามเพศ เช้ือชาติ และอายุ 

 
แผนภูมิ 7 จ านวนผู้เข้าร่วมใช้บริการหอสมดุเมือง ตั้งแตเ่ดือนตลุาคม 2561 - กันยายน 2562 
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ชาย (40.16 %) หญิง (59.84 %) 

เด็ก (41.07 %) ผู้ใหญ่ (58.93 %) 

ไทย (94.65 %) ต่างชาติ (5.35 %) 
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 3) จ ำนวนบุคคล/หน่วยงำนที่เข้ำมำศึกษำดูงำนและถ่ำยท ำรำยกำร จัดกิจกรรม ณ หอสมุดเมือง
กรุงเทพมหำนคร รวม 26 หน่วยงาน จ านวน 1,056 คน รายละเอียดตามตาราง 10 และแผนภูมิ 8 
ตาราง 10 แสดงจ านวนบุคคล/หน่วยงานท่ีเข้ามาศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 

ล ำดับ เดือน จ ำนวนหน่วยงำน จ ำนวนคน 
1 ตุลาคม  2561 2 126 
2 พฤศจิกายน  2561 3 76 
3 ธันวาคม  2561 1 40 
4 มกราคม  2562 0 0 
5 กุมภาพันธ์  2562 1 20 
6 มีนาคม  2562 1 100 
7 เมษายน 2562 - - 
8 พฤษภาคม 2562 1 60 
9 มิถุนายน 2562 5 146 

10 กรกฎาคม 2562 8 256 
11 สิงหาคม 2562 3 127 
12 กันยายน 2562 1 105 

รวม 26 1,056 

หมำยเหตุ : 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2562 ปิดให้บริการ เนื่องจากใช้เป็นพื้นท่ีจัดต้ังกองอ านวยการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

แผนภูมิ 8 แสดงจ านวนบุคคล/หน่วยงานท่ีเข้ามาศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 

 

 ในส่วนของส านักงานเขต ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมและด าเนินการสนับสนุนการเปิด        
แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ดังนี้ 
     - จัดบอร์ดนิทรรศการ และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เดี่ยวกับศาสตร์พระราชาทั้งในส่วนของชุมชน 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ของส านักงานเขต เช่น ส านักงานเขตคลองเตย จัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
โดยร่วมมือกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตรอกจันทร์ เพ่ือสอนวิธีการบริหารจัดการด้านการเงิน
ให้กับนักเรียนในพ้ืนที่  ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์จัดโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพ่ือขจัดปัญหาความยากจน
อย่างยั่งยืน 
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     - จัดมุมเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเพ่ือให้ประชาชนเรียนรู้แนวพระราชด าริ หลักการทรงงาน
ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บ้านหนังสือใน
พ้ืนที่ของแต่ละส านักงานเขต เช่น ส านักงานเขตบางรัก ขอรับบริจาคหนังสือเกี่ยวกับเกี่ยวกับหลักความรู้ศาสตร์
พระราชาจากภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมไว้ส าหรับเปิดแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 
     - ส านักงานเขตบางนาจัดโครงการครอบครัวรักการอ่าน โดยจัดกิจกรรมรักการอ่านและจัดซื้อ 
หนังสือที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมีการจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
     - ส านักงานเขตสายไหม จัดโครงการส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่  
      - ส านักงานเขตทวีวัฒนา ได้จัดการเรียนการสอนโดยน้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราช
ปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขต จ านวน 7 โรงเรียน  
 - ส านักงานเขตบางคอแหลม จัดอบรมเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดเพ่ือให้เกิดความรู้และสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียง พอประมาณ
อย่างมีเหตุผล เน้นการส่งเสริมการออมเงิน การประหยัด การวางแผนใช้จ่ายเงิน 

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
     กรุงเทพมหานครควรมีสถานที่เก็บประวัติศาสตร์ ข้อมูลต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ ซึ่งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ ดังนั้น ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
ควรมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครในทุกมิติ ทั้งในเรื่องของประวัติความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร 
พิธีการส าคัญ เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร  รวมทั้ง
ส านักงานเขตท้ัง 50 เขต เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของกรุงเทพมหานคร ให้ประชาชนสามารถสืบค้นและศึกษาข้อมูลของ
กรุงเทพมหานครได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน 

 2. จัด “ย่ำนเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์”  

     ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานหลัก ในการด าเนินการตามนโยบาย      
โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักพัฒนาสังคม และส านักงานเขต ในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
      ๑) กิจกรรมจัดท ำมำตรฐำนแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหำนคร 
 โดยด าเนินการจัดท ามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครที่ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในบริบทความเป็นมหานครที่ด ารงไว้ซึ่งชุมชนเก่าที่อนุรักษ์ไว้ซึ่งอัตลักษณ์และวิถีของคนในท้องถิ่น  
 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างเกณฑ์มาตรฐานการประเมินแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ส าหรับใช้ในการ
ตรวจประเมินคุณภาพและก าหนดลักษณะที่เหมาะสมของแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร 
 ๒. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากิจกรรมและการบริการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเกณฑ์/มาตรฐานที่ก าหนด 
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 เป้าหมาย  
 ด าเนินการจัดท ามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ส าหรับใช้ในการตรวจประเมิน
แหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร 
 ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการจัดท ามาตรฐานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ได้แก่  
 (๑) องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  
 (๒) องค์ประกอบด้านคุณภาพของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  
 (๓) องค์ประกอบด้านสินค้าและบริการการท่องเที่ยว  
 (๔) องค์ประกอบด้านความปลอดภัย  
 (๕) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
 (๖) องค์ประกอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๒) กิจกรรมกำรอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหำนครให้ได้มำตรฐำน  
 วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือสร้างศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
 ๒. เพ่ือพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยววิถีถ่ินสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
 ๓. เพ่ือสร้างกิจกรรมและการบริการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
 เป้าหมาย  
 ด าเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร และตรวจประเมินให้ได้
มาตรฐาน จ านวน ๒ แหล่ง (ฝั่งพระนคร ๑ แหล่ง และฝั่งธนบุรี ๑ แหล่ง) 
 ผลการด าเนินงาน 
       ๑. ด าเนินการพิจารณาแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสม
มีความพร้อมและมีศักยภาพเข้ารับการประเมินมาตรฐานฯ ที่ก าหนด พร้อมก าหนดขอบเขตพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว    
ที่จะด าเนินการจัดท ากิจกรรมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน จ านวน  
๒ แหล่ง ได้แก่ 
 ฝั่งพระนคร ได้แก่ ตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ตลาดเก่าหัวตะเข้
ซึ่งเป็นเรือนแถวไม้ จ านวน ๕๐ หลัง ที่เป็นเรือนแถวติดคลองประเวศบุรีรมย์ 
  ฝั่งธนบุรี ได้แก่ วัดหงส์รัตนารามและชุมชน ที่เกี่ยวข้อง เขตบางกอกใหญ่ ก าหนดขอบเขต
พ้ืนที่ท ากิจกรรมเพ่ือเยาวชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยกลุ่มบ้านนี้ดีจังร้องร าท าเพลง วัดหงส์รัตนาราม 
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 ๒. ด าเนินการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร   
ให้ได้มาตรฐานในบริบทต่าง ๆ ภายใต้ข้อจ ากัดที่สามารถด าเนินการได้ โดยไม่ใช้งบประมาณ มีผลด าเนินการดังนี้ 
ฝั่งพระนคร ประกอบด้วย 8 กิจกรรม 

ล ำดับ กิจกรรม วันที่ 
1 กิจกรรมการเรียนรู้ สัมผัสวิถีถิ่นประเวศบุรีรมย์ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ 
2 กิจกรรมการน าเสนอผลการศึกษาประวัติสาสตร์ท้องถิ่นย่านหัวตะเข้ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
3 การประชุมผู้แทนชุมชน ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
4 กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม และตลาดหัวตะเข้ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
5 กิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และการพัฒนาบุคลากร ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
6 กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
7 กิจกรรมต้อนรับคณะผู้น าเมืองในกลุ่มอาเซียน ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
8 กิจกรรมเก็บขยะในคลองประเวศบุรีรมย์ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ฝั่งธนบุรี ประกอบด้วย 10 กิจกรรม 

ล ำดับ กิจกรรม วันที่ 
1 การส ารวจพ้ืนท่ีกิจกรรมการท่องเที่ยวคลองบางหลวงและวัดหงส์รัตนาราม ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
2 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวคลองบางหลวง 

และการจัดกิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

3 กิจกรรม FAM trip การท่องเที่ยววิถีคลองย่านบางหลวงและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
4 การประสานงานการจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชน 

และสวัสดิการสังคม เขตบางกอกใหญ่ 
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

5 การส ารวจเส้นทางท่องเที่ยว วัดหงส์รัตนารามและพื้นท่ีปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียง ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
6 การประชุมกลุ่มย่อยหารือการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ร่วมกับคุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต 

ผู้ก่อตั้งศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี นักมานุษยวิทยา-ประวัติศาสตร์  
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

7 กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
8 กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
9 กิจกรรมการจัดพื้นท่ีปลอดภัย การรณรงค์พ้ืนท่ีปลอดภัย ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

10 กิจกรรมเดินเท้าสัมผัสเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองย่านประวัติศาสตร์ริมคลองบางหลวง 
ตอน “เตรตรอกลัดรั้ว จากย่านวังเดิมสู่เจริญพาศน์” 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 ๓. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรม  
   ฝั่งพระนคร ได้แก่ ตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง ก าหนดแบบสอบถาม จ านวน ๒๕ ชุด 
โดยสุ่มตัวอย่างจากร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนในพื้นท่ีตลาดเก่าหัวตะเข้ ซึ่งมีจ านวน ๕๐ ครัวเรือน 
           ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมต่อการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานกรุงเทพมหานครในพ้ืนที่ตลาดเก่าหัวตะเข้หลังด าเนินการ มากกว่า
ก่อนด าเนินการ โดยมีค่าเฉลี่ยหลังการด าเนินการโดยรวม เท่ากับ ๓.๘๔๐ และก่อนด าเนินการมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 
เท่ากับ ๓.๖๗๓ ซึ่งเพ่ิมขึ้น ๐.๑๖๗ และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ต่อการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานกรุงเทพมหานครในพ้ืนที่ตลาดเก่าหัวตะเข้หลังด าเนินการ
มากกว่าก่อนด าเนินการทุกด้าน 



- 20 - 
 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

รอบท่ี 2 

 

   ฝั่งธนบุรี ได้แก่ วัดหงส์รัตนารามและชุมชนที่เกี่ยวข้อง เขตบางกอกใหญ่  ก าหนด
แบบสอบถาม จ านวน ๑๕ ชุด โดยสุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ร้อยละ ๕๐ จากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเยาวชนที่ท างาน
ด้านการท่องเทีย่วของพ้ืนที่ ซึ่งมีจ านวน ๓๐ คน  
      ผลการส ารวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมต่อการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานกรุงเทพมหานครในพ้ืนที่วัดหงส์รัตนารามและชุมชนที่เกี่ยวข้องหลัง
ด าเนินการมากกว่าก่อนด าเนินการ โดยมีค่าเฉลี่ยหลังการด าเนินการโดยรวม เท่ากับ ๓.๐๕๖ และก่อนด าเนินการมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ ๒.๗๗๘ ซึ่งเพ่ิมข้ึน ๐.๒๗๘ และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจต่อการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานกรุงเทพมหานครในพ้ืนที่วัดหงส์รัตนารามและ
ชุมชนที่เก่ียวข้องหลังด าเนินการ มากกว่าก่อนด าเนินการทุกด้าน 
 ๔. การประเมินผลการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้ง ๒ แหล่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้มาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร โดยตลาดหัวตะเข้ ผ่านเกณฑ์ท่ี ๕ ดาว และวัดหงส์ฯ ผ่านเกณฑ์ท่ี ๓ ดาว  
 ๕. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือประชาสัมพันธ์    
ให้กลุ่ม/ชุมชนด้านการท่องเที่ยวรับทราบ และเกิดแรงบันดาลใจให้สมัครเข้าร่วมคัดเลือกเข้ารับการประเมินมาตรฐานฯ 
กับกรุงเทพมหานคร 
 ๓) โครงกำรจัดกิจกรรมเทศกำลลอยกระทงกรุงเทพมหำนคร  
 เมื่อวันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี  เขตบางพลัด      
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ ๑) กิจกรรมการแสดงบนเวที (การแสดงพ้ืนบ้าน/การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 
การแสดง Hi-Light แสงสีเสียง เกี่ยวกับเทศกาลประเพณีลอยกระทง การแสดงวงดนตรีไทยสากล/ลุ กทุ่ง            
๒) กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง ๓) กิจกรรมการสาธิตประดิษฐ์กระทงและกิจกรรมประดิษฐ์กระทงฟรี     
๔) การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และการจ าลองตลาดโบราณย้อนยุค ๕) การจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทง และ ๖) การแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี ๒๕๖๑ (ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๔๖๙,๐๐๐.-บาท จากยอดเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท) 
 4) กำรจัดท ำแผนที่กำรท่องเที่ยว  
 ด าเนินการจัดท าแผนที่การท่องเที่ยวในย่านต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ย่านเสาชิงช้า และชุมชนวัดภูเขาทอง (The Giant Swing - The Golden Mountain 
Temple Community) และย่านบางล าภู (Banglamphu Map Guide) 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

รอบท่ี 2 

 

 ทางด้านส านักพัฒนาสังคม ด าเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 

ล ำดับ 
โครงกำร 

จ ำนวนร้ำน 
(ร้ำน) 

ยอดจ ำหน่ำย 
(บำท) 

ผู้เข้ำร่วมงำน 
(คน) 

1 โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand 2019) 

วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2562  
ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแค เขตภาษีเจริญ 

300 20,389,000 54,810 

2 โครงการตลาดกลางกรุงในพ้ืนที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มี.ค. - 1 เม.ย. 2562 
ครั้งที่ 2 วันที่ 4 - 8 เม.ย. 2562 
ณ ลานสกายวอล์ค ทางเชื่อม BTS ศูนย์การค้า MBK เขตปทุมวัน 

100 2,509,048 11,045 

3 โครงการตลาดชานกรุงในพ้ืนที่เขตชั้นนอกกรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่ 1 วันที่ 15 - 19 มี.ค. 2562  
ครั้งที่ 2 วันที่ 21 - 25 มี.ค. 2562 
ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ เขตประเวศ 

200 5,981,786 14,258 

     ในส่วนของส านักงานเขต ได้มีการด าเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบาย ดังนี้ 
      - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้
ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานเขต 
      - จัดกิจกรรมในวันส าคัญ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันสงกรานต์เพ่ือเป็นการอนุรักษ์  สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย  
      - จัดกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ในพ้ืนที่ให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสืบสาน  
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีวิถีความเป็นอยู่แบบดังเดิม เช่น เขตบางซื่อจัดงานประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ 
วัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเซิงหวาย) เขตสัมพันธวงศ์ จัดงานประเพณี งานกินเจเยาวราช เขตทวีวัฒนา จัดกิจกรรม
ย้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย จัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ า สายน้ าแห่งวัฒนธรรม คลองบางกอกน้อย และ
ส านักงานเขตพระนครร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ (กต.ตร.) สน. ชนะสงคราม
จัดกิจกรรม Empowerment โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค      
     - สืบสานวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน ในพ้ืนที่และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม เช่น แม่น้ า ล าคลอง
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เช่น ส านักงานเขตพระนคร จัดกิจกรรมแต้มสี
กรุงเทพฯ ริมคลองโอง่อ่าง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 
      - ด าเนินการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดส่งผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP และ Bangkok 
Brand เข้าร่วมจ าหน่ายสินค้า ในงานต่าง ๆ เช่น งานไทยนิยมยั่งยืน งาน OTOP CITY 2018 งานเที่ยวเมืองไทย         
งานมหกรรมสินค้ากรุงเทพมหานคร ตลาดชานกรุง 

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ควรมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คนในพ้ืนที่ 

ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงประสานขอความร่วมมือจากภาคี เครือข่ายต่าง ๆ โดยอาจจัดท าในลักษณะของ
ประชาคม และควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน 

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


