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กองงานผู้ตรวจราชการ 



  

 
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) เสร็จสิ้นแล้ว        
จึงได้รวบรวมผลการตรวจราชการมาจัดท ารายงานฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้ปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ในการน าไปพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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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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รำยงำนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรตำมนโยบำยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
รอบท่ี 1 (เดือนตุลำคม 2562 - มีนำคม 2563) 

 

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 
(ระหว่างวันที่ 1 ต ุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) เป็นไปตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค าสั่งกรุงเทพมหานครที่ 2906/2562 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรื่อง
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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. 2563 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. 2563 
 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 
 กรุงเทพมหานครได้ก าหนดให้ทุกส านักงานเขตรายงานผลการให้บริการประชาชนตาม 
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ส านักงาน ก.ก. ทราบ 
เป็นประจ าทุกเดือน ส่วนการจัดท าโปรแกรมการติดตามงานของศูนย์ฯ BFC นั้น ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ 

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

 (1) ปรับปรุงระบบงานสารบัญของส านักงานเขต เพ่ือให้สามารถรับเรื่องที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
จ านวน ๒๒๗ กระบวนงาน ที่ให้บริการในศูนย์ฯ BFC แล้ว 
 (2) จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ BFC ให้ทุก
ส านักงานเขต ส านักงานเขตละ ๑ ชุด 

 (3) เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ของฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตที่มีการใช้งานเกินกว่า ๗ ปี ขึ้นไป จ านวน 
๑๑ ส านักงานเขต และมีแผนจะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ให้อีก ๑๐ ส านักงานเขต ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๔) เปลี่ยนระบบคิวใหม่ และเพ่ิมจอแสดงผลในรูปแบบ LED ในทุกส านักงานเขต 

 (๕) เพ่ิมระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในรูปแบบจอทัชสกรีนประจ าเคาน์เตอร์
เจ้าหน้าที่ท้ังหมด 
 (๖) จัดให้มีแอพพลิเคชั่นการจองคิว โดยใช้ชื่อว่า “BMA Q” เพ่ือขอรับบริการ ณ ศูนย์ฯ BFC  
ทุกส านักงานเขต โดยได้ทดลองเปิดใช้งานแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นมา 
 (๗) อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดท าระบบโปรแกรมการติดตามงานของศูนย์ฯ BFC (ด าเนินการ
โดยกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์) 
 ในส่วนของส านักงานเขตได้มีการปรับตัวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
แบบเรียลไทม์ ประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ทุกที่ทุกเวลา ทุกช่องทาง มีการพัฒนาระบบการให้บริการ Online และมีการก าหนดมาตรฐานการ
ให้บริการในแต่ละช่องทางที่ได้เปิดให้บริการไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
เช่น การน าระบบจองคิวออนไลน์แบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Application) ในชี่อ BMA Q มาใช้ โดยสามารถ
ใช้แอพพลิเคชั่นผ่านช่องทางมือถือ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการเวลาในการเข้ารับบริการพ่วงด้วยระบบกดประเมิน
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ๓. ผลกำรด ำเนินงำน 
      ทุกส านักงานเขตสามารถด าเนินการตามรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ BFC 
ตลอดจนการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์ฯ ได้ตามที่กรุงเทพมหานครก าหนด แต่ยังมีหลายส านักงานเขต  
ที่อาจไม่ได้ใช้งานระบบเทคโนโลยีที่กรุงเทพมหานครจัดหาให้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ระบบการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน หรือระบบการจองคิวผ่าน Mobile Application 
 
 



- 4 - 
 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

รอบท่ี 1 

 

   ๔. กำรประเมินผลควำมส ำเร็จในด้ำนประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมคุ้มค่ำของกำรด ำเนินงำน 
     ขณะนี้คณะกรรมการปรับปรุงการให้บริการของส านักงานเขตยังไม่มีการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินการตามนโยบาย 

 5. ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนและแนวทำงแก้ไข 
 1. การที่ต้องจัดท าแผนการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยให้แก่ส านักงานเขตเป็น
ระยะ (ไม่ได้จัดให้พร้อมกันในคราวเดียว) เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
 2. ขาดระบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้าง
หรือการขอเลขหมายประจ าบ้าน สถิติประชากร 
 3. มีการน านโยบายที่หลากหลายงานบริการไปไว้ที่ศูนย์ฯ BFC เพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูล เช่น การรับ
สมัครจิตอาสาการให้บริการทางทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าว ท าให้ศูนย์ฯ BFC มีความแออัด ในขณะที่จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่มีจ านวนจ ากัด 
 4. ภารกิจบางประเภทไม่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จที่ศูนย์ฯ BFC เนื่องจากถูกก าหนดด้วย
ข้อกฎหมายซึ่งควรพิจารณาทบทวน ไม่ต้องน าไปอยู่ในศูนย์ฯ BFC 
 5. การแพร่ระบาดของโรคติดตอ่ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ก าลังระบาดหนัก เป็นขอ้จ ากัด
ด้านความเสี่ยงในการให้บริการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่ติดต่อขอรับบริการ 

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 ส านักงานปกครองและทะเบียน ควรด าเนินการดังนี้ 
 1. พิจารณาร่วมกับส านักงาน ก.ก. และส านักงานเขตประชุมเพ่ือหารือทบทวน ปรับปรุง และหา
ข้อสรุปร่วมกันถึงระบบงาน/ประเภทกระบวนงานของแต่ละฝ่ายในสังกัดส านักงานเขตว่ามีความเหมาะสม/  
ไม่เหมาะสม ที่ต้องน าไปให้บริการที่ศูนย์ฯ BFC และควรเร่งด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ด้านต่าง ๆ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนางานของศูนย์ฯ BFC อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความโปร่งใส ความคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและกรุงเทพมหานคร 
  2. ควรประสานกับส านักงานประชาสัมพันธ์ ในการขอความร่วมมือและให้ข้อมูลส าคัญที่ต้องการ
จะสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงการให้บริการของส านักงานเขตตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับศูนย์ฯ BFC และการให้บริการระบบการนัดหมายเวลาการจองคิวออนไลน์ ผ่าน Mobile Application (BMA Q) 
งานด้านทะเบียน และการขออนุญาตต่าง ๆ 
 3. ควรประสานกับส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลในการพัฒนาหรือเพ่ิมช่องทางการให้บริการ
ด้านงานทะเบียนราษฎร์ และภารกิจที่ให้บริการที่ศูนย์ฯ BFC เช่น การใช้ช่องทาง Drive True Service ส าหรับ
ส านักงานเขตที่มีพ้ืนที่ทางกายภาพเหมาะสมที่สามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงไป หรือเพ่ือเป็นการรองรับสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งเป็นการ
เพ่ิมช่องทางการให้บริการที่หลากกหลาย และเป็นการลดความเสี่ยงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
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  การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2563 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 านักเทศกิจได้มีการจัดชุดสายตรวจออกตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับบัญชาและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของ 50 ส านักงานเขต กรณีการฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า ตามถนนสายหลักและ
ถนนสายรอง โดยบูรณาการร่วมกับส านักงานเขตในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 ทั้งนี้ ส านักงานกฎหมายและคดีในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนากฎหมายด้านการ
จัดระเบียบเมือง การจราจร การบรรเทาสาธารณภัย และการบริหารงานบุคคล ได้พิจารณากฎหมายตามที่ส านักเทศกิจ
ได้เสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบด้วย 
 - ร่างแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดละความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (อยู่ระหว่างการพิจารณา) 
 - ปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้
จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความน าจับ และผู้จับกุมตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (พิจารณาเรียบร้อยแล้ว) 
 - ร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุดปฏิบัติงานของเทศกิจกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... (พิจารณา
เรียบร้อยแล้ว) 
 - ร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประธานกลุ่มเขตเทศกิจกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... (อยู่ระหว่าง
เตรียมน าเข้าที่ประชุม) 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์  
 สถิติผู้กระท าผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้ามีจ านวน
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ (เม่ือเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
    ระบบการติดตามและประเมินผล 
    ติดตามจากสถิติการตรวจพบการฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า 
 
 

นโยบำยที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย 
กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 
 



- 6 - 
 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

รอบท่ี 1 

 

 2. กำรแจ้งกำรกระท ำผิดที่ประชำชนพบเห็นผ่ำนแอพพลิเคชั่น และกำรให้รำงวัลน ำจับกึ่งหนึ่ง
ของค่ำปรับแก่ผู้แจ้ง 
      ส านักเทศกิจได้จัดท าแอพพลิเคชั่น Line และเว็บไซต์ แจ้งเบาะแสเพ่ือเป็นช่องทางรับแจ้งการ
กระท าผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีประชาชนแจ้งการกระท าผิด จ านวน 46,098 ราย ให้รางวัลน าจับ จ านวน 334 ราย 
เป็นเงิน จ านวน 108,250 บาท โดยจ านวนที่ยังไม่จ่ายรางวัลน าจับเนื่องจากอยู่ระหว่างส านักงานเขตตรวจสอบ
รายละเอียดความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 

 ๓. ผลกำรด ำเนินงำน 
 ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖3 มีการจับกุม 5,949 ราย แบ่งออกเป็น
ว่ากล่าวตักเตือน จ านวน 2 ราย ปรับ จ านวน 5,905 ราย คิดเป็นจ านวนเงินค่าปรับ จ านวน 11,422,709 บาท 
และอยู่ระหว่างด าเนินคดี จ านวน 42 ราย  
  ๔. กำรประเมินควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนในแต่ละพื้นที่อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 มีการติดตามความก้าวหน้าในการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารส านักเทศกิจ และ
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 เขต (การประชุมแนวดิ่ง) เป็นประจ าทุกเดือน 

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 ส านักเทศกิจ ควรด าเนินการดังนี้ 
  1. การด าเนินงานกวดขันจับ-ปรับ จอดรถหรือขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ซึ่งมีการ
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามารองรับการท างานต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต้องมีการน าไปใช้
อย่างจริงจัง มีการประเมินผลในการใช้งาน และน าไปปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการฯ มีความยั่งยืน 
 2. นโยบายปรับจริง-จับจริงฯ ด าเนินการมาเป็นระยะเวลาพอสมควร แต่ประชาชนผู้ขับขี่ยังขาด
ความตระหนักที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ อย่างจริงจัง เห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ถึงสิ่งที่
ประชาชนควรกระท าและให้ความร่วมมือกับภาครัฐ 
 3. ส านักเทศกิจในฐานะเจ้าภาพหลัก และส านักงานเขตในฐานะเจ้าภาพร่วม ควรพิจารณาร่วมกัน
เพ่ือวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงที่ผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ กระท าผิด และด าเนินการส ารวจสภาพ
ความจ าเป็นจากสาเหตุของปัญหาที่พบ เพ่ือมีนโยบายน าไปปรับแก้ไขโดยเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เช่น 
การเพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอยในการจอดรถและการสัญจรบนทางเท้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 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 านักการศึกษามีแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนี้  
       1) การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
          1.1) ส านักการศึกษามีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยกลุ่มนิเทศ หลักสูตรและการสอน 

 1.2) การพัฒนาทักษะการสอนของครูผู้สอน ด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารทั้ง 4 กลุ่มสาระ เกี่ยวกับปัญหาการสอน 
แลกเปลี่ยนความคิด/ประสบการณ์ สื่อ นวัตกรรมที่เคยแก้ปัญหาและได้ผล พร้อมน าไปปรับใช้และน าผลที่เกิด      
มาสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งต่อไปตลอดปีการศึกษา 
         1.3) จัดท าคู่มือแนวทางการพัฒนาการอ่านให้กับผู้เรียนที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงการอ่าน 
 2) โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
 2.1) โครงการโรงเรียนสองภาษา แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้ 
 - ด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ
ด้านการสอน  
 - ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยแบบทดสอบกลาง การวิเคราะห์ข้อสอบ 
ปรับปรุงข้อสอบ หลักสูตรไทย-อังกฤษ และหลักสูตรไทย-จีน โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง 
หลักสูตรไทย-อังกฤษ และหลักสูตรไทย-จีน และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง 
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าปฏิบัติการสอนหลักสูตรไทย-อังกฤษ 
และหลักสูตรไทย-จีน 
 - สนับสนุนแบบเรียน แบบฝึกหัด  หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือ
เสริมการอ่านหลักสูตรไทย-อังกฤษ และหลักสูตรไทย-จีน 
 

นโยบำยที่ 4 “คุณภำพชีวิตดี” (CARE) : ดูแลคุณภำพชีวิตประชำชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ 
และสังคมปลอดภัย 
กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 
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 2.2) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (STEM & Robotics) ประกอบด้วย 
3 กิจกรรม ได้แก ่
 - อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบสร้างและเขียนโปรแกรมควบคุมการออกแบบนวัตกรรม  
 - การแข่งขันการออกแบบสร้างนวัตกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมระดับสูง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการส่งเข้า
แข่งขันเวทีต่าง ๆ     
 2.3) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
ได้ด าเนินการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก  (Active 
Learning) จ านวน 3 รุ่น 
 2.4) กิจกรรมตามนโยบายด้านการอ่าน การเขียน ได้แก่ กิจกรรม ๑๐ นาทีมหัศจรรย์ยามเช้า 
สร้างลูกรักการอ่านกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมการประเมินตนเองด้านการอ่าน จากคู่มือการประเมินตนเองของ
หน่วยศึกษานิเทศก ์
 ส านักพัฒนาสังคมมิได้มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนในระบบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จึงไม่ได้มีโครงการหรือการด าเนินการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อการตรวจราชการ แต่ส านักพัฒนาสังคมก็
ได้ด าเนินโครงการที่ส่งผลต่อการศึกษาและมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกัน โดยการเรียนการสอนนอกระบบ
ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 1) โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เป็นโครงการฝึกอบรมวิชาชีพและทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้กับผู้ที่จบการฝึกอบรมวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร  
จ านวน 200 คน ใน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
         - สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1  
         - สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1 
         - สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1  
         - สาขาช่างแต่งผมสตรี ระดับ 1  
 2) โครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพให้กับนักเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัดส านักการศึกษา 
จัดการฝึกอบรมนักเรียนให้มีทักษะวิชาชีพติดตัวคนละ 1 ประเภทวิชาชีพ ดังนี้ 
     - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ซ่อมเครื่องจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน เดินสายและ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์ ซ่อมเครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ   
     - ประเภทวิชาคหกรรม ขนมอบ (คุกกี้) อาหารไทย (ประเภทแกงและอาหารว่าง) เสริมสวย 
(แต่งหน้า เกล้าผม เปียผม) ตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงนักเรียน) ออกแบบแฟชั่น (การวาดภาพแฟชั่น) ผลิตภัณฑ์งานผ้า (พวงกุญแจ) 
     - ประเภทวิชาศิลปกรรม ผ้าบาติก จัดดอกไม้งานใบตองและงานแกะสลัก 
      ซึ่งเมื่อนักเรียนเรียนจบส่วนใหญ่จะน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและเป็น
พ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น รวมถึงสามารถใช้เป็นทักษะในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
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 ในส่วนส านักงานเขต (โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร) มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ที่ส าคัญดังนี้ 
 1) โครงการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเสริมนอกเวลาใน 4 รายวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
 2) โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต เป็นโครงการเพ่ิมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับ
นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง มีความมั่นใจเพ่ิมขึ้น และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยด าเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอก ที่มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) มาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 
 3) โครงการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นการด าเนินการจัดอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
คุณภาพการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแบบต่างๆ เช่น กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning เป็นต้น รวมถึงอบรมให้ความรู้ในด้านเทคนิคการสอน การสร้างสื่อการเรียนรู้และแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 4) โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นการบูรณาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือส่งครูและนักเรียนรุ่นพ่ีมาช่วยสอนเพ่ิมเติมหรือติว ในแต่ละ
รายวิชา รวมถึงจัดนิทรรสการวิชาการร่วมกันเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ิมศักยภาพทางวิชาการให้กับครูและ
นักเรียน 
 5) โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือการเรียนรู้ ส านักงานเขตได้
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดท าผลงานของนักเรียนที่เกิดจา
การน านวัตกรรม สื่อ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือการเรียนรู้ตามขนาดของโรงเรียน 
ให้นักเรียนได้จัดท าผลงานและโรงเรียนจะคัดเลือกผลงานของนักเรียนส่งให้ส านักการศึกษาต่อไป 

 2. ผลกำรด ำเนินงำน 
 การเตรียมความพร้อมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1) ก าหนดให้โรงเรียนด าเนินการสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนทุกคนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 ในวันหยุด 
ราชการและนอกเวลาราชการในวันท าการ โดยโรงเรียนน าผลการประเมินระดับคุณภาพรายวิชาของการวิเคราะห์
ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 มาก าหนดจ านวนชั่วโมงการสอนเสริมรายวิชาตามแผนการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเน้นพัฒนาในสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน และตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา 
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 2) ด าเนินการจัดการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนการสอบ O-NET เพ่ือให้
นักเรียนคุ้นเคยในด้านรูปแบบและวิธีด าเนินการสอบ 
 3) ด าเนินการจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณและประกาศเกียรติบัตรแก่โรงเรียนกรุงเทพมหานครที่มี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และ
นักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียน ผู้บริหาร
และข้าราชการครู และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้คงไว้ซึ่งความส าเร็จและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
 นักเรียนที่เข้าทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมดจ านวน 41,260 คน ประกอบด้วย  
 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 30,836 คน (431 โรงเรียน) 

 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 9,534 คน (109 โรงเรียน) 
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 890 คน (9 โรงเรียน) 
 ปรากฏผลการทดสอบ ดังนี้ 
 ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา แต่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 และต่ ากว่าระดับจังหวัดทุกวิชา เมื่อเปรียบเทียบกับสังกัดอ่ืน ๆ  พบว่า โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครมีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษาเมืองพัทยา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) แต่ต่ ากว่าสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รายละเอียดตาม
ตารางและแผนภูมิ 1 

ตาราง 1 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

ล ำดับ วิชำ 
คะแนนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษำปีที ่6 

กทม. ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
1 ภาษาไทย 51.22 54.33 49.07 
2 ภาษาอังกฤษ 34.90 45.95 34.42 
3 คณิตศาสตร์ 33.23 38.42 32.90 
4 วิทยาศาสตร์ 36.33 40.26 35.55 

แผนภูมิ 1 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เทียบกับระดับจังหวัดและระดับประเทศ  

 

 

 

 

 

     กทม. (ป. 6) 

- -  ระดับจังหวัด 

- -  ระดับประเทศ 
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49.07 

51.22 34.90 33.23 36.33 
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     ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับจังหวัด
ทุกวิชา มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
(ยกเว้นภาษาอังกฤษที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2561) และเมื่อเปรียบเทียบกับสังกัดอ่ืน ๆ พบว่า โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าสังกัดอ่ืน ๆ ยกเว้นสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) และ
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ในบางวิชา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รายละเอียด
ตามตารางและแผนภูมิ 2 
ตาราง 2 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ล ำดับ วิชำ 
คะแนนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

กทม. ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
1 ภาษาไทย 53.03 60.03 55.14 
2 ภาษาอังกฤษ 30.15 41.90 33.25 
3 คณิตศาสตร์ 22.79 33.25 26.73 
4 วิทยาศาสตร์ 28.74 32.25 30.07 

แผนภูมิ 2 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เทียบกับระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

 

        ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับ
จังหวัดทุกวิชา มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (ยกเว้นสังคมศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2561) และเมื่อเปรียบเทียบกับสังกัดอ่ืน ๆ 
พบว่า โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าสังกัดอ่ืนยกเว้นสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) 
รายละเอียดตามตาราง 3 

ตาราง 3 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ล ำดับ วิชำ 
คะแนนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กทม. ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
1 ภาษาไทย 38.66 48.68 42.21 
2 ภาษาอังกฤษ 26.35 40.05 29.20 
3 คณิตศาสตร์ 20.96 34.63 25.41 
4 วิทยาศาสตร 26.28 33.35 29.20 
5 สังคมศึกษา 33.42 39.17 35.70 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

แผนภูมิ 3 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เทียบกับระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

 

 

 

 

  

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
     ส านักการศึกษา ควรด าเนินการดังนี้ 
 1. การก าหนดให้โรงเรียนด าเนินการสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนทุกคนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยโรงเรียนน าผลการประเมินระดับคุณภาพรายวิชาของการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 มาก าหนดจ านวนชั่วโมงการสอนเสริมรายวิชาตามแผนการ
พัฒนาเพ่ือยกระดับผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเน้นพัฒนาในสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา นั้น เป็นกิจกรรมที่ดีและส่งผลดีต่อผลการสอบ หากเป็นไปได้ควรวิเคราะห์เพ่ิมเติมโดยหา
ค่ามัธยฐาน (Median) เพ่ือดูว่าค่าปานกลางของคะแนนเอียงไปทางน้อยหรือมาก รวมทั้งค่าฐานนิยม (Mode) เพ่ือหา
ค่าคะแนนที่มีซ้ ากันบ่อยๆ ข้อมูลนี้จะเพ่ิมการหยั่งรู้ประสิทธิภาพการสอนว่าท าให้เด็กส่วนใหญ่เป็นไปในทางบวก
หรือทางลบมากกว่ากัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการสอบที่ละเอียดขึ้นและเสริมการสอนได้ถูกต้องมากขึ้น 

 2. การวัดผลการสอนด้วยคะแนน O-NET มีข้อดีที่เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับประเทศที่พอจะวัด
ระดับได้ดี แต่อาจไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าเมื่อเด็กจบแล้วจะประสบความส าเร็จหรือไม่ ควรมีการเก็บข้อมูลศิษย์เก่า
ต่อเนื่องว่าสามารถเรียนต่อในระดับสูง สามารถประกอบอาชีพได้จริงมากน้อยเพียงใด รวมทั้งผลสะท้อนกลับจาก
ศิษย์เก่าเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการสอนที่ตรงจุดต่อไป 

 ส านักพัฒนาสังคม ควรด าเนินการดังนี้ 
 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครที่มีข้อจ ากัดด้านบุคลากร ท าให้การสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับ

ประชาชนทั่วไปท าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ นั้น ส านักพัฒนาสังคมได้เสนอโครงการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
คณะกรรมการดิจิตัลกรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้เสนอให้ส านักพัฒนาสังคมหารือกับส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล เนื่องจากมีโครงการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน e-learning อาจจะสามารถใช้ร่วมกันได้ เพ่ือเป็นการ
ประหยัดงบประมาณ โดยส านักพัฒนาสังคมไม่ต้องดูแลระบบเอง ซึ่งการท าสื่อการสอนผ่านระบบ e-learning     
จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนในวงกว้างและลดข้อจ ากัด 
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การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 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 
 1) กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหำนคร 
       หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครได้ด าเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ศาสตร์
พระราชา พร้อมส่งเสริมการอ่านหนังสือซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการทรงงานฯ ดังนี้ 
 - จัดกิจกรรมน าชมพ้ืนที่บริเวณจุดนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และพ้ืนที่จัด
แสดงหนังสือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้กับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครทุกคณะ 
โดยมีคณะดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าศึกษาดูงานในพ้ืนที่  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒   
ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งหมด ๑๖ หน่วยงาน รวมจ านวนผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งสิ้น ๓๖๖ คน 
 - จัดกิจกรรมแนะน าหนังสืออันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันส าคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในบริเวณจุดต่างๆ ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร    
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชา กับการใช้ชีวิตประจ าวัน 
ร่วมไปถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้าง
ความสนใจให้กับผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งปัจจุบันหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าใช้บริการ เฉลี่ย ๑,๒๐๐ - ๑,๖๐๐ คนต่อวัน 
 - ประชาสัมพันธ์หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครและแนะน าแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 
ให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรม Bangkok city Library showcase ซึ่งเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์หอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จัก โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะได้ร่วมเรียนรู้ว่าหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็น

นโยบำยที่ 5 “วิถีพอเพียง” (Common ways of living) : ภูมิใจในรำกไทย พอใจในควำมเป็นอยู่ 
และสังคมปลอดภัย 
กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 
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ห้องสมุดประชาชนที่มีการนิทรรศการศาสตร์พระราชาพร้อมส่งเสริมการอ่านหนังสือซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ
ทรงงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมจัดขึ้น
ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ านวน ๕ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรอบละ ๑๐๐ คน รวมเป็น ๕๐๐ คน    
โดยเป็นเด็กและเยาวชนจากจากโรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร 
 - จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพ่ือเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าใช้
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครครั้งแรกได้รู้จักพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและหนังสือเกี่ยวกับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ได้ด าเนินการออกแบบผลิตแผ่นพับและแจกให้กับผู้เข้าใช้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ไปแล้วกว่า ๒,๐๐๐ แผ่น 
พร้อมทั้งแนะน าให้ประชาชนติดตามข่าวสารของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์พระราชา 
และกิจกรรมอ่ืนๆ ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/bangkokcitylibrary 
ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามเพจแล้ว จ านวน ๒๗,๕๐๐ คน 

 2) จ ำนวนผู้เข้ำใช้หอสมุดเมือง 
 ผู้เข้าร่วมใช้บริการหอสมุดเมืองตั้งแต่เปิดให้บริการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 รวมจ านวน 
1,577,769 คน โดยผู้เข้าใช้บริการหอสมุดเมืองระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563      
มีจ านวน 261,305 คน รายละเอียดตามตาราง 4 และแผนภูมิ 4, 5 

ตาราง 4 จ านวนผู้เข้าร่วมใช้บริการหอสมุดเมือง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

ล ำดับ เดือน 
เพศ เชื้อชำติ อำย ุ

รวม 
ชำย หญิง ไทย ต่ำงชำติ เด็ก ผู้ใหญ่ 

1 ตุลาคม         2562 19,572 29,821 47,198 2,195 18,202 31,191 49,393 
2 พฤศจิกายน    2562 22,495 29,404 49,462 2,437 22,707 29,192 51,899 
3 ธันวาคม        2562 17,633 25,408 41,331 1,710 15,343 27,698 43,041 
4 มกราคม        2563 20,769 30,921 49,833 1,857 18,419 33,271 51,690 
5 กุมภาพันธ์      2563 15,648 26,417 40,682 1,383 13,130 28,935 42,065 
6 มีนาคม          2563 8,097 15,120 22,690 527 5,845 17,372 23,217 

รวม 261,305 

 

แผนภูมิ 4 จ านวนผู้เข้าร่วมใช้บริการหอสมุดเมือง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 จ าแนกตามเพศ เช้ือชาติ และอายุ 

 
 

0 100,000 200,000 300,000

วัย

เช้ือชาติ

เพศ ชาย (39.88 %) หญิง (60.12 %) 

เด็ก (35.84%) ผู้ใหญ่ (64.16 %) 

ไทย (96.13 %) ต่างชาติ (3.87 %) 

* ประกำศปิดห้องสมุดกรุงเทพมหำนครตั้งแต่วนัที่ 17 มีนำคม 2563 เนื่องจำกสถำณกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 

https://www.facebook.com/bangkokcitylibrary
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แผนภูมิ 5 จ านวนผู้เข้าร่วมใช้บริการหอสมดุเมือง ตั้งแตเ่ดือนตลุาคม 2562 - มีนาคม 2563 

 

 ในส่วนของส านักงานเขต ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมและด าเนินการสนับสนุนการเปิดแหล่งเรียนรู้
ศาสตร์พระราชา ดังนี้ 
     - ส านักงานเขตบางกอกใหญ่มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตบางกอกใหญ่ จ านวน       
6 โรงเรียน ให้น้อมน าศาสตร์พระราชาทั้ง 23 ข้อ มาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเห็น
ความส าคัญ มีความรู้ความเข้าใจน าไปประยุกต์ใช้ โดยสอดแทรกไว้ในการเรียนการสอนเพ่ิมเติมจากตาราเรียน จัดเป็น
รูปแบบกิจกรรม/นิทรรศการวันส าคัญต่าง ๆ 
 - ส านักงานเขตสาทร จัดท าโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง โดยการจัดกิจกรรมออก
หน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ ณ สถานศึกษาและโรงเรียนในพ้ืนที่ 
 - ส านักงานเขตบางคอแหลม ได้จัดให้มีการท าสวนเกษตรลอยฟ้าบริเวณที่ว่างชั้น 2 ชั้น 4 ของ
อาคารส านักงานเขต เพ่ือให้บุคลากรภายในเขตได้เรียนรู้และสามารถน ากลับไปปฏิบัติในครัวเรือน 
 - ส านักงานเขตตลิ่งชันให้ทุกโรงเรียนในสังกัดด าเนินโครงการเงินออม และสหกรณ์โรงเรียนเพ่ือ
ปลูกฝังวินัยทางด้านการเงิน และนิสัยการออม และมีการจัดแปลงเกษตร/โรงเพาะเห็ด บ่อเลี้ยงปลาดุกเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้และน ามาใช้ประกอบอาหาร 
 - ส านักงานเขตบางขุนเทียน จัดท าศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน 
 - ส านักงานเขตทวีวัฒนา ได้จัดการเรียนการสอนโดยน้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาน
และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขต จ านวน 7 โรงเรียน 

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
     ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ควรด าเนินการดังนี้ 
 1. ประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน 
เพ่ือสร้างเครือข่ายการด าเนินงานที่เข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลให้มีการด าเนินกิจกรรมที่หลากหลายตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม และควรพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ครอบคลุมความต้องการของทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารและแนะน า
ข้อมูลต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งส าคัญคือควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครผ่านสื่อต่าง ๆ ในทุกรูปแบบ เพ่ือให้หอสมุดเมืองเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

49,393 51,899
43,041

51,690
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23,217
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 2. กรุงเทพมหานครควรมีสถานที่เก็บประวัติศาสตร์ ข้อมูลต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ ดังนั้น ควรมีการรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครในทุกมิติ ทั้งในเรื่องของประวัติความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร พิธีการส าคัญ 
เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ข้อมูลความเป็นมา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานครรวมทั้ง
ส านักงานเขตทั้ง 50 เขต เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลของกรุงเทพมหานคร ให้ประชาชนสามารถมาสืบค้นและศึกษาข้อมูล
ของกรุงเทพมหานครได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน 
 3. หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็นหอสมุดที่มีความส าคัญมาก เนื่องจากเป็นหอสมุดประจ า
เมืองหลวงของประเทศไทย ควรหาวิธีเข้าถึงผู้ใช้เชิงรุก โดยการท า e-Library และให้บริการ e-book และเพ่ือให้ผู้ที่ 
ไม่เคยเข้ามาที่หอสมุดฯ สามารถยืมหนังสือ e-book ไปอ่านได้ในลักษณะเช่นเดียวกับห้องสมุดมารวย ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือห้องสมุดของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ แต่เนื้อหาสาระ (Content) ที่ให้บริการ e-book 
ควรเน้นการส่งเสริมประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งยังไม่ค่อยมรการให้บริการในแนวนี้ การบริการลักษณะนี้
จะช่วยประชาสัมพันธ์หอสมุดเมืองได้ง่ายขึ้น และเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้หลากหลาย และแพร่หลายมากขึ้น คุ้มค่าที่ได้
พยายามสรรหาเนื้อหาสาระ (Content) ที่ดีมาเก็บไว้ นอกจากนี้ เมื่อหอสมุดเมืองทางภายภาพต้องปิด เพราะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 หอสมุดก็ยังสามารถให้บริการในรูปแบบ Online ได้ต่อไปตลอด 7 วัน 
วันละ 24 ชั่วโมง 

2. จัด “ย่ำนเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์”  

     ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานหลัก ในการด าเนินการตามนโยบาย      
โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักพัฒนาสังคม และส านักงานเขต ในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 กรุงเทพมหานครได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) ในการจัดกิจกรรม
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน 
“Walking Street” ในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีถนนข้าวสาร 
เขตพระนคร และพ้ืนที่โดยรอบเป็นหนึ่งในพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินการ  
         หน่วยงานด าเนินการ ประกอบด้วย ส านักงานเขตพระนคร และส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
โดยมีผู้ร่วมสนับสนุนด าเนินการ ได้แก่ ผู้ค้า ผู้ประกอบการ และประชาคมในบริเวณถนนข้าวสารและพ้ืนที่โดยรอบ
และกรมพลศึกษา สถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม ฯลฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
       ส านักงานเขตพระนครขอความร่วมมือส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดังนี้  

 1) ขอรับทราบความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดงานด้านความน่าสนใจและดึงดูดการท่องเที่ยว 
ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้เสนอให้มีการน าของดีขุมชน   
มาออกร้านเพ่ือแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ได้แก่ การท าขนมข้าวต้มน้ าวุ้น การปักชุดละคร และกิจกรรมจาก
กลุ่มเยาวชนเกสรล าพู ฯลฯ และควรเชิญประชาคมบางล าพู ซึ่งเป็นพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องเข้าร่วมเป็นคณะผู้จัดงานด้วย 
นอกจากนี้ ตามแนวโน้มการท่องเที่ยวโลก การจัดงานควรค านึงถึงการน าวัสดุธรรมชาติมาพิจารณาใช้ประกอบเพ่ือ
ลดปริมาณขยะ พร้อมเสนอการเสริมสร้างกิจกรรมประเภทการสาธิตเพ่ือการเรียนรู้และการประดิษฐ์ชิ้นงานด้วย
ตนเอง (DIY Workshop) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมมากข้ึน   
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 ๒) ขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การจัดงานและการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อและ/หรือ
ช่องทางต่าง ๆ ซึ่งส านักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เผยแพร่ปฏิทินการจัดงานประจ าเดือนผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ประเภท Facebook เพจ “Bangkok Tourism Division ส่วนการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร”   
     ๓) ขอสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ซึ่งผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรม กีฬา และ
การท่องเที่ยว ได้สั่งการให้กองการสังคีตด าเนินการ   
       ๔) ขอสนับสนุนแผ่นพับประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางในพ้ืนที่หรือแผนที่ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและลดภาระของผู้ค้าหรือผู้ประกอบการในพื้นที่
ถนนข้าวสาร ซึ่งส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้น าส่งเอกสารประชาสัมพันธ์แก่ผู้ค้าฯ ผ่านส านักงานเขต
พระนคร   

 ผลกำรด ำเนินกำร  
 1. จัดพิธีเปิดงาน 
 - ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง) เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน ๕,๐๐๐ คน 
      2. ก าหนดการจัดกิจกรรม  
 - ก าหนดจัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ที่ ๓ ของเดือน ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. โดย
ด าเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้  
           ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมงาน ๓,๐๐๐ คน  
  ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน ๖,๐๐๐ คน 
   3. รายละเอียดกิจกรรมและการแสดง 
 3.๑ กิจกรรมสาธิต และออกร้านจากผู้ประกอบการในพ้ืนที่กว่า ๘๔ ร้าน ได้แก่  
 - การสาธิตการประดิษฐ์พวงมาลัยกระดาษทิชชู่ จากชุมชนบ้านพานถม เขตพระนคร  
 - การสาธิตการท าข้าวต้มน้ าวุ้น  
 - การสาธิตการท าหมูโสร่ง อาหารต ารับชาววังสมัยอยุธยา  
  3.๒ กิจกรรมการแสดง  
 - จัดพ้ืนที่/เวที ส าหรับการแสดง จ านวน ๒ แห่ง คือ เวทีหลัก ณ บริเวณสถานีต ารวจ
นครบาลชนะสงคราม และเวทีสนับสนุน ๒ เวที ณ บริเวณถนนตะนาว และถนนสิบสามห้าง  
 - ชุดการแสดงจากสถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรมพลศึกษา และส านักวัฒนธรรม 
กีฬา และการท่องเที่ยว อาทิ การแสดงนาฏศิลป์ไทย และศิลปะร่วมสมัย การแสดงสาธิตการกีฬา ได้แก่ตระกร้อลอดห่วง 
กระบี่กระบอง และมวยไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีร่วมสมัย การแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุจากศูนย์สร้าง
สุขทุกวัย และการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ฯลฯ 
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 ในส่วนของส านักพัฒนาสังคม มีการโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบาย
ประกอบด้วย  
 1. โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand 2020) 
 - การแสดงสินค้ามหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand 2020) ในวันที่   
1 - 5 เมษายน 2563 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 2. โครงการตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า Bangkok Brand 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ก าหนดจัดระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 ในพท้นที่กรุงเทพมหานคร 

 นอกจากนี้ ส านักงานเขตต่าง ๆ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมและด าเนินการสนับสนุนนโยบาย ดังนี้  
      1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างและประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานเขต 
      2. จัดกิจกรรมในวันส าคัญ เช่น วันพ่อแห่งชาติ (งดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์เนื่องจากปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)  
      3. จัดกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ในพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ประเพณีวิถีความเป็นอยู่แบบดังเดิม เช่น    
           - เขตบางกอกใหญ่จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พ.ศ. 2562 ในวันที่ 
27 - 28 ธันวาคม 2562 จัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรมถนนคนเดิน@วัดอรุณ ในวันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ 2563  
          - เขตยานนาวา จัดกิจกรรมขนมหวานถิ่นยานนาวา กิจกรรมประกอบด้วยการสาธิตท าขนม
ไทยโบราณ ก าหนดด าเนินการในเดือนสิงหาคม 2563 
           - เขตบางซื่อจัดงานประเพณีแห่เรือชักพระ หลวงพ่อสัมฤทธิ ์วัดเวตะวันธรรมาวาส (วัดเซิงหวาย) 
ในวันแรม 4 ค่ า เดือน 12 (วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562) 
          - เขตพระนครจัดกิจกรรมถนนคนเดิน Khaosan Walking Street จ านวน 3 ครั้ง โดยจัด
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 ธ.ค. 2562 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 ธ.ค. 2562 และครั้งที่ 3 ในวันที่ 20 ม.ค. 2563 
         - เขตสัมพันธวงศ์ จัดงานประเพณีงานกินเจเยาวราช ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 7 ตุลาคม  2562 
         - เขตบางกอกน้อยจัดงานประเพณีชักพระ ด าเนินการในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562   
เพ่ือรักษาขนลธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา  
      4. สืบสานวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน ในพื้นที่และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม เช่น แม่น้ าล าคลอง
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เช่น เขตสวนหลวงจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางน้ าบริเวณสองฝั่งคลองพระโขนง โดยจัดล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งคลองและวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน 
       5. ด าเนินการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดส่งผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP และ 
Bangkok Brand เข้าร่วมจ าหน่ายสินค้าในงานต่าง ๆ 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

รอบท่ี 1 

 

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ควรด าเนินการดังนี้ 

 1. ในการด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ควรมีการประสาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คนในพ้ืนที่ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
ต่าง ๆ โดยอาจจัดท าในลักษณะของ ประชาคม และควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน และควรมีการค้นหา พัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชน และควร
ก าหนดกรอบแนวทางท่ีจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานต่อไป 

 2. ควรมีมาตรการรองรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ด้วย เช่น 
การใช้ Platfrom ไทยชนะ เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวที่เข้ามา การจัดสถานที่ ซึ่งเน้นท า Social Distancing การใช้
เหน้ากากอนามัย เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและสามารถสร้างเศรษฐกิจได้ต่อไปอย่างปลอดภัย
และเพ่ิมความเชื่อม่ันต่อผู้มาท่องเที่ยว 

 3. การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเป็นแนวทางที่เหมาะสมและยั่งยืน 
โดยควรเน้นให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพ่ือเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ สามารถน าเทคโนโลยี เช่น 
Beacon มาช่วยส่งข้อมูลให้นักท่องเที่ยว อาจเป็นคูปองลดราคาเพ่ือดึงดูดการซื้อและกับข้อมูลของนักท่องเที่ยว
เล็กน้อย เพื่อใช้ท าสถิติและการวางแผนการจัดการ หรือการใช้เทคโนโลยี Virtual Reality ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวในหลายภาษา สร้างประสบการณ์และดึงดูดการมาเที่ยวซ้ าได้ดี 
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