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คำนำ 
 

การตรวจราชการเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่หน่วยงานนำไปผลักดันจนประสบผลสำเร็จ และช่วยให้การปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่
ประชาชน และโดยที่ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 
2553 ข้อ 8 กำหนดให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบการตรวจราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครและ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครจึงเปรียบเสมือนผู้ประสานระหว่างผู้บริหารของ
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อ
ช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงานของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ด้วยการเร่งรัดติดตามให้การดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญของหน่วยรับตรวจบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย        
ที่ผู้บริหารกำหนดไว้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ เพ่ือให้หน่วยรับตรวจสามารถนำผลการ
ตรวจราชการ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครไปปรับปรุงการดำเนินงาน รวมถึงแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร บรรจุในแผนการตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือ
ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จำนวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย นโยบายที่ 1 “สะอาด” (Clean) : บ้านเมืองสะอาด การบริหาร
ราชการใสสะอาด นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคม
ปลอดภัย นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” (Care) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์  และ
นโยบายที่ 5 “วิถีพอเพียง” (Common ways of living) : ภูมิใจในรากไทย พอใจในความเป็นอยู่  

    บัดนี้ คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 พร้อมจัดทำรายงานการตรวจราชการเรียบร้อยแล้ว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ในการนำไปเป็นข้อมูล
สนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
 

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) เป็นไปตามแผนการตรวจราชการของผู ้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ที่ 2146/2563 ลงวันที่ 8 
ตุลาคม 2563 เรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยมีประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3 นโยบาย 
ประกอบด้วย 

นโยบายที่ 1 “สะอาด” (Clean) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 
นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและ

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

ของการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์และการตรวจราชการเฉพาะพ้ืนที่)  

 บัดนี้ คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยให้ข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ       
แก่หน่วยรับการตรวจ รวมทั้งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แก่ผู้บริหารเพ่ือทราบหรือสั่งการ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 

 
   

 การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการ เพื่อตรวจติดตาม
ผลการดำเนินงานนโยบายที่ 1 “สะอาด” (CLEAN) ไว้จำนวน 1 ประเด็น ได้แก่ 

 จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC 

 สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลักในการ
ดำเนินการ  ตามนโยบายจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC โดยได้รับ
การสนับสนุนจาก สำนักงาน ก.ก. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานเขต ในการดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. แผนบูรณาการการดำเนนิงานของศูนย์ฯ BFC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
      ๑.1 แผนบูรณการร่วมกันระหว่าง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงาน ก.ก. และ
สำนักงานปกครองและทะเบียน (ในฐานะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานเจ้าภาพร่วม) 
             1) สำนักงานปกครองและทะเบียนจัดทำคำสั่งคณะกรรมการปรับปรุงการให้บริการ
ของสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว 
             2) สำนักงาน ก.ก. และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยกระดับการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดทำระบบ e – Service มาให้บริการ โดยสองด้านนำร่อง   

นโยบายที่ 1“สะอาด” (CLEAN) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 
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ที่ยกระดับการให้บริการ คือ ด้านโยธา และด้านสาธารณสุข งานบริการบางประเภทประชาชนอาจไม่ต้องมา
ขอรับบริการที่สำนักงานเขต สามารถดำเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเบ็ดเสร็จ 
             3) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลร่วมกับสำนักงาน ก.ก. ดำเนินการปรับปรุง
ระบบ Application และ BMA Q  
      1.๒ แผนบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ ในสำนักงานเขต 
             สำนักงานเขตจัดทำคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1) คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)    
   2) คำสั่ง เรื่อง ให้ข้าราชการ บุคลากรปฏิบัติงานประจำ “จุดรับเรื่อง” ณ ศูนย์บริหาร
ราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) 
   3) คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
 

 ๒. เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
      กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงานศูนย์บริหาร
ราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  2.1 มีการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เพ่ือ
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อราชการ ณ สำนักงานเขต 50 เขต บริเวณ ชั้น 1  
  2.2 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไว           
ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ของสำนักงานเขต 50 เขต อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ร้อยละ 80 – 100)  
 

 ๓. ระบบการติดตามและประเมินผล   
  จากการตรวจราชการ ได้รายงานสถิติข้อมูลผู้ขอรับบริการศูนย์บริหารราชการฉับไวใส
สะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ของสำนักงานเขต 50 เขต รวม 1,416,316 คน สถิติเร ื ่อง
ร้องเรียน จำนวน 1,078 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 0.08) และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมร้อยละ 
97.22 รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
สถิติ 

ผู้ใช้บริการ 
สถิติ 

เรื่องร้องเรียน 
ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ 
1 คลองเตย 31,838 - 100 
2 คลองสาน 1,189 377 98.58 
3 คลองสามวา 37,683 3 91 
4 คันนายาว 25,160 - 98.59 
5 จตุจักร 56,765 - 100 
6 จอมทอง 28,145 - 100 
7 ดอนเมือง 30,908 - 100 
8 ดินแดง 15,002 - 89 
9 ดุสิต 25,414 - 96.81 

10 ตลิ่งชัน 21,476 - 99 
11 ทวีวัฒนา 11,908 - 90 
12 ทุ่งครุ 19,883 - 100 
13 ธนบุรี 23,168 - 100 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
สถิติ 

ผู้ใช้บริการ 
สถิติ 

เรื่องร้องเรียน 
ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ 
14 บางกะปิ 42,310 - 100 
15 บางกอกน้อย 22,141 - 99 
16 บางกอกใหญ่ 12,071 - 99 
17 บางขุนเทียน 7,581 - 99 
18 บางเขน 40,739 - 100 
19 บางคอแหลม 19,198 - 100 
20 บางแค 36,674 - 94 
21 บางซือ่ 53,292 - 99 
22 บางนา 34,616 - 100 
23 บางบอน 13,743 - 100 
24 บางพลัด 16,057 - 80 
25 บางรัก 24,982 - 100 
26 บึงกุ่ม 76,895 - 100 
27 ปทุมวัน 15,991 - 100 
28 ประเวศ 40,718 - 93.88 
29 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 12,367 3 99 
30 พญาไท 25,002 2 99 
31 พระนคร 20,101 4 91.2 
32 พระโขนง 25,867 - 99.78 
33 ภาษีเจริญ 23,902 - 100 
34 มีนบุรี 22,291 - 89.2 
35 ยานนาวา 16,017 - 100 
36 ราชเทวี 23,255 - 98.6 
37 ราษฎร์บูรณะ 35,210 - 99 
38 ลาดกระบัง 33,606 - ไม่มีข้อมูล 
39 ลาดพร้าว 81,692 - 99 
40 วังทองหลาง 19,422 - 98.28 
41 วัฒนา 20,459 3 99 
42 สะพานสูง 22,167 - 99.87 
43 สาทร 16,988 - 100 
44 สายไหม 32,966 - 98.48 
45 สัมพันธวงศ์ 5,894 141 81.23 
46 สวนหลวง 22,406 - 100 
47 หนองจอก 34,554 - 95.71 
48 หนองแขม 22,430 - 99 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
สถิติ 

ผู้ใช้บริการ 
สถิติ 

เรื่องร้องเรียน 
ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ 
49 หลักสี่ 87,451 537 92.67 
50 ห้วยขวาง 26,722 8 97.8 

รวม  1,416,316   1,078  97.22 
 
 

 ๔. ทรัพยากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนงานต่าง ๆ  
  คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้สำนักงานเขตรายงานความเหมาะสมของศูนย์
บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ในด้านต่าง ๆ ตามที่กำหนด สรุปได้ว่า        
ด้านกายภาพมีความเหมาะสมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.67 และด้านบุคลากร มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 79.20 รายละเอียดดังนี้ 
 

  1) ด้านกายภาพ 

ลำดับ หัวข้อ 
จำนวนเขต คิดเป็น 

ร้อยละ 
(เหมาะสม) 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1 สภาพที่ตั้งของศูนย์ฯ BFC 43 7 86 
2 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์ฯ BFC 43 7 86 
3 มีแผนผัง/ขั้นตอน/ระบบการให้บริการที่ชัดเจน  

ลื่นไหล ไม่ซับซ้อน 
47 3 94 

รวม 88.67 
 

 2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

ลำดับ หัวข้อ 
จำนวนเขต คิดเป็น 

ร้อยละ 
(เหมาะสม) 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1 สภาพ และจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการ
ใช้งานของเจ้าหน้าที่ 

42 8 84 

2 สภาพ และจำนวนเครื่องพิมพ์ สำหรับการใช้งาน
ของเจ้าหน้าที่ 

33 17 66 

3 สภาพเคาน์เตอร์ และท่ีนั่งสำหรับเจ้าหน้าที่ 37 13 74 
4 สภาพและจำนวนที่นั่งรอสำหรับผู้รับบริการ 42 8 84 
5 มีจุดที่เป็นระบบการประเมินความพึงพอใจสำหรับ

ผู้รับบริการ 
50 - 100 

รวม 81.40 
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 3) ด้านบุคลากร 

ลำดับ หัวข้อ 
จำนวนเขต คิดเป็น 

ร้อยละ 
(เหมาะสม) 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1 อัตรากำลัง 24 26 48 
2 ความรู้ ทักษะ และการตอบปัญหาของเจ้าหน้าที่ 47 3 94 
3 ความสามารถ และทักษะในการใช้ระบบงานของ

เจ้าหน้าที่ 
49 1 98 

4 อำนาจหน้าท ี ่ ในการต ัดส ินใจและลงนามของ
เจ้าหน้าที ่

36 14 72 

5 การได้รับการพัฒนาการให้บริการ 42 8 84 
รวม 79.20 

 

 4) ด้านระบบกระบวนการทำงาน 

ลำดับ หัวข้อ 
จำนวนเขต คิดเป็น 

ร้อยละ 
(เหมาะสม) เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1 ความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตและระบบ
เครือข่าย 

40 10 80 

2 การเข้าถึงและการใช้งานของระบบ 43 7 86 
3 ระบบโปรแกรมงานสารบรรณ 48 2 96 
4 ระบบแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของ

ผู้รับบริการ 
50 - 100 

5 ระบบการให้บริการด้วยระบบ “BMA Q” 48 2 96 
6 ขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติได้ใน 

จุดเดียว 
24 26 48 

7 จำนวนผู้ขอรับบริการ 34 16 68 
8 ความสอดคล้องเหมาะสมของภารกิจฯ 35 15 70 
9 ความสอดคล้องเหมาะสมของระเบียบ กฎหมายฯ 40 10 80 

รวม 80.44 
 

 เป็นที่น่าสังเกตว่า ด้านระบบกระบวนการทำงานในภาพรวมมีความเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 
80.44 แต่ในหัวข้อที่ 6 “ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติได้ในจุดเดียว” มีความเหมาะสมเพียงร้อยละ 
48 ซึ่งน้อยที่สุดจากทุกหัวข้อในแบบสอบถาม จึงชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติงานให้ได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียวอาจ มี
ปัญหาหรืออุปสรรคมากกว่าในส่วนอื่น ๆ 
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 ๕. การประเมินผลความสำเร็จในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดำเนินงาน 
      กำหนดการประเมินผลความสำเร ็จในด้านประสิทธิภาพ ตามแผนบูรณาการการ
ดำเนินงานศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ดังนี้ 
  5.1 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับ
ไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) 
  5.2 สรุปสถิติการให้บริการ ของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) 
  5.3 สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไว
ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) 
 

 ๖. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน/แนวทางแก้ไข 
      6.1 ปัญหาด้านกายภาพ 
           1) สถานที่ศูนย์ฯ BFC คับแคบไม่สามารถรองรับประชาชนที่มาใช้บริการได้ 
           2) แผนผังแสดงขั้นตอน และระบบการให้บริการส่วนใหญ่ยังคงสับสนไม่ชัดเจน 
ยกเว้นฝ่ายทะเบียนมีครบเหมาะสมชัดเจน 
       แนวทางแก้ไข 
  1. งานที่ไม่จำเป็นต้องให้บริการที่ศูนย์ฯ BFC ควรจัดแยกออกมา เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอ
และเหมาะสม สะดวกต่อการรับบริการของประชาชน ไม่เกิดความสับสน 
  2. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ควรมี
การปรับเปลี่ยนสถานที่ให้บริการแบบมีระยะห่างและมีอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานด้านสาธารณสุขแบบ 
New Normal เช่น Table Shield การเว้นระยะห่าง การตรวจวัดอุณหภูมิ การฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น 
  3. ควรจัดสถานที่ให้สามารถรองรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารับบริการได้สะดวก  
             - สถานที่คับแคบ ไม่เป็นสัดส่วน พื้นที่จำกัดไม่คล่องตัว ไม่เพียงพอในการให้บริการ         
ไม่สามารถขยายหรือเพ่ิมพ้ืนที่ได้ 
       6.2 ปัญหาด้านอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
           1) เครื่องคอมพิวเตอร์มีสภาพเก่าชำรุดบ่อยครั้ง และมีจำนวนไม่เพียงพอกับการใช้งาน 
          2) วัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ เช่น หมึกพิมพ์  
            3) เครื่องสแกนเอกสารไม่ทันสมัยใช้เวลาในการจัดเก็บเอกสารนานมาก 
            4) เครื่องพิมพ์ไม่เพียงพอ ควรมีจำนวนเท่ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
            5) สภาพเคาน์เตอร์และที่นั่งสำหรับเจ้าหน้าที่ค่อนข้างคับแคบและชำรุดบางส่วน 
            6) บางสำนักงานเขตไม่มีตู้ ATM ไว้บริการประชาชนที่มาชำระค่าธรรมเนียม ภาษี 
และค่าบริการอ่ืน ๆ  ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก 
       แนวทางแก้ไข 
  1. ควรจัดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน (เครื่องคอมพิวเตอร์ 
1 เครื่อง : เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง)  
  2. ควรจัดสรรเครื่องสแกนเอกสารที่ทันสมัยและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
  3. เคาน์เตอร์และที่นั่งของเจ้าหน้าที่ควรมีลักษณะและมาตรฐานเดียวกันเหรือใกล้เคียงกัน
ให้ดูเรียบร้อย เหมาะสม  
  4. จัดพื้นที่นั่งรอของประชาชนโดยเว้นระยะห่างและเพียงพอ 
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      6.3 ปัญหาด้านบุคลากร 
           1) ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 
           2) เจ้าหน้าที่ต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ BFC บางคนตำแหน่งไม่ตรง
สายงานที่ให้บริการ เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ จึงขาดความรู้ ทักษะ และไม่สามารถให้บริการได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 
           3) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ความรู้ในหน้าที่ ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี และความ
กระตือรือร้นในการให้บริการประชาชน 
           4) ด้านการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต งานบางประเภทเป็นอำนาจของผู้อำนวยการเขต 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาต จึงไม่สามารถให้บริการได้สะดวกรวดเร็ว ยกเว้น
งานของฝ่ายทะเบียน ฝ่ายการคลัง ที่สามารถให้บริการได้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ฯ BFC  
          แนวทางแก้ไข 
 1. ด้านอัตรากำลัง 
   1.1 ให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง สำนักงาน ก.ก. สำนักงานการเจ้าหน้าที ่ เร่งรัดจัด
บุคลากรมาทดแทนกรณีย้ายหรือมีตำแหน่งว่างลงโดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดช่องว่างและผลกระทบต่อการบริการ
ประชาชน 
  1.2 ควรพิจารณายกเลิกงานบางฝ่ายที่ไม่มีผู ้มารับบริการที ่ศูนย์ฯ BFC เช่น ฝ่าย
การศึกษา เพ่ือไม่ให้เสียอัตรากำลัง ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่มาประจำที่ศูนย์ฯ BFC  
  1.3 บางฝ่ายมีลักษณะงานที่ทำงานลงพื้นที่ภาคสนามภายนอกสำนักงานมากกว่า
ประจำในสำนักงาน เช่น ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ จึงไม่อาจจะจัดเจ้าหน้าที่ประจำที่ ศูนย์ฯ BFC ได้ตลอดเวลา ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการ
ให้บริการโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการแบบ e-Service เพ่ือลดขั้นตอนเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรไม่เพียงพอได้ 
 2. ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติฯ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติงานของ
ศูนย์ฯ BFC การใช้เทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ BFC อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง 
 3. ควรเพิ่มอำนาจการอนุญาต/อนุมัติ ให้เจ้าหน้าที่เพ่ืออำนวยความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการ 
 4. ปัญหาด้านระบบงาน กระบวนการทำงาน ขั้นตอน ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
  4.1 ด้านความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย ยังคงไม่มีความ
เสถียรและรวดเร็ว ยังไม่เชื่อมโยงกันทั้งหมด และไม่สามารถใช้งานได้ มักเกิดขัดข้องบ่อยครั้ง (ระบบล่ม) 
  4.2 ระบบแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของผู้ขอรับบริการ ไม่มีช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับปัญหาของประชาชน  
  4.3 ระบบ BMA Q ยังไม่รองรับกับปริมาณ ระยะเวลาการนัดหมาย ต้องปรับปรุง
ระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  4.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ ยังทำได้ไม่ครบทั้ง 10 ฝ่าย สามารถให้บริการได้บางฝ่าย เช่น ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายการคลัง ฝ่าย
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นต้น 



- 8 - 
 

 
รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | รอบที่ 1/2564 

  4.5 ไม่สามารถทราบสถิติผู้มารับบริการของสำนักงานเขตได้ถูกต้อง เนื่องจากไม่ได้นำ
งานบริการทั้งหมดของทุกฝ่ายมาให้บริการในศูนย์ฯ BFC  
  4.6 อำนาจหน้าที ่ของส่วนราชการ ระเบียบ ข้อกฎหมาย บางส่วนราชการไม่
สอดคล้องเหมาะสมที่จะนำมาให้บริการที ่ศูนย์ฯ BFC เนื ่องจากมีหลายขั้นตอนและไม่ได้มอบอำนาจให้
เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ให้กับประชาชนได้ 

  ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
 

 1. ด้านระบบและเครือข่าย 
     1.1 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลควรปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตและระบบ
เครือข่ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
     1.2 เพ่ิมช่องทางการแสดงความคิดเห็นและการรับฟังปัญหาของประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว  
     1.3 ปรับปรุงระบบ BMA Q ให้รองรับกับจำนวนผู้รับบริการ เช่น อาจจะรับคิวเพิ่มขึ้น
หรือลดลงตามสถานการณ์ต่าง ๆ ระบบจองคิวล่วงหน้า 7-10 วัน มีระบบแจ้งเตือนเป็นข้อความหรืออื่น ๆ      
ก่อนเดินทางมารับบริการ มีกล่องข้อความรับปัญหา ข้อเสนอแนะ ใน Application เป็นต้น  
     1.4 ควรนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านและ
ให้บริการได้หลากหลายช่องทาง รูปแบบของ e-Service Application Website online YouTube ตามความ
เหมาะสม 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการอำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
     2.1 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย อำนาจหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ 
สามารถให้บริการประชาชนได้จุดเดียวเบ็ดเสร็จ  
         2.2 ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้อง เหมาะสม ที่จะนำมาให้บริการ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 3. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันและมาตรฐานเดียวกัน  

 

 

 
  การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2564 ผู ้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการ เพื ่อตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงาน นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) ไว้จำนวน 1 ประเด็น ได้แก่ 

 ปรับจริง จับจริง รถจอดและว่ิงบนทางเท้า 

 สำนักเทศกิจเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. แผนบูรณาการการดำเนินงาน “ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

           แผนบูรณาการระหว่าง สำนักเทศกิจ สำนักงานกฎหมายและคดี และส่วนราชการในสังกัด
สำนักงานเขต    

  นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย 
การบริหารราชการใสสะอาด 
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     1.1 แผนการปรับปรุงระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
        1) สำนักเทศกิจและสำนักงานกฎหมายและคดีได้ร่วมกันประชุมหารือเพื่อพิจารณา

ทบทวนการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้
จากการเปรียบเทียบปรับให้แก่ผู ้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 

2) ได้จัดทำแนวทางการดำเนินการกรณีประชาชนแจ้งความตามมาตรา 51 แห่ง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 เสนอผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครลงนามในหนังสือสั่งการ ให้สำนักงานเขตถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 
1404/72 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

 1.2 แผนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน 
           สำนักเทศกิจ ดำเนินการประชาสัมพันธ์การแจ้งการกระทำผิดที่ประชาชนพบเห็นการ

จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า โดยผู้แจ้งจะได้รับรางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ เมื่อแจ้งผ่าน
แอปพลิเคชันแจ้งเบาะแสเพ่ือรับส่วนแบ่งค่าปรับของประชาชน 4.0  

 

 2. เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
     2.1 สำนักเทศกิจและทุกสำนักงานเขตจัดทำแผนบูรณาการการดำเนินงาน “ปรับจริง    

จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า” และดำเนินการตามแผน โดยการตั้งจุดจับปรับ และกวดขันรถจอดและวิ่ง
บนทางเท้าบนถนนสายต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่กำหนด 

     2.2 สถิติข้อมูลการกระทำความผิด การจอดรถและวิ่งบนทางเท้าลดลง  
2.3 ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการออกตรวจจับปรับผู้นำรถมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้า 

ประชาชนใช้ทางเท้าได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรบนทางเท้า  
 

 ๓. ระบบการติดตามและประเมินผล  
      ๓.๑ สถิติ และข้อมูลการแจ้งการกระทำผิดที่ประชาชนพบเห็น และการให้รางวัลนำจับ   

กึ่งหนึ่งของค่าปรับแก่ผู้แจ้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564 
       ๑) สถิติจำนวนราย ของข้อมูลการกระทำผิดที่ประชาชนพบเห็น และแจ้งการกระทำผิด 

จำนวน - ราย 
       ๒) สถิติจำนวนราย ที่ได้รับรางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับแก่ประชาชนที่พบเห็น

และแจ้งการกระทำผิด จำนวน - ราย 
       ๓) สถิติจำนวนราย ของข้อมูลการกระทำผิดที่ประชาชนพบเห็นผ่าน และแจ้งการ

กระทำผิดที่ประชาชนพบเห็นผ่านแอปพลิเคชัน จำนวน 24,408 ราย 
       ๔) สถิติจำนวนราย ที่ได้รับรางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับแก่ประชาชนที่พบเห็น

และแจ้งการกระทำผิด ผ่านแอปพลิเคชัน จำนวน 211 ราย 
      ๓.๒ สถิติจำนวนราย ของข้อมูลการกระทำผิดที่เจ้าหน้าที่เทศกิจพบเห็นเอง  
            สรุปผลการดำเนินงานกวดขัน ตรวจตราอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในถนนสายสำคัญของ

แต่ละสำนักงานเขต ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม ๒๕๖4 รวม 27,222 ราย ดังนี้ 
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 1) เจ้าหน้าที่พบผู้กระทำผิดและจับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 2,814 ราย แบ่งเป็น  
              - ประชาชนทั่วไป              จำนวน   2,624   ราย                
              - วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง   จำนวน        95   ราย 
              - แกร๊บไบด์                    จำนวน        95   ราย 
 2) รับแจ้งการกระทำผิดจากประชาชน จำนวน 24,408 ราย ดำเนินการตามกฎหมาย

เรียบร้อยแล้ว จำนวน 10,098 ราย และอยู่ระหว่างตรวจสอบเพ่ือส่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จำนวน 14,310 ราย 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งในส่วนของเรื่องที่ได้ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 41.37 (10,098 เรื่อง) รายละเอียดการดำเนินการดังนี้ 

 

 

 

 

 
 

 ๔. ผลการดำเนินงาน 
สรุปผลการจับกุมผู้ฝ่าฝืนและจับปรับ กรณีแจ้งผ่านแอปพลิเคชันแจ้งเบาะแสเพื่อรับ      

ส่วนแบ่งค่าปรับของประชาชน 4.0 และกรณีการกวดขันตรวจตราในถนนสายสำคัญ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 
– มีนาคม 2564 ดังนี้ 

     4.1 มีการจับกุมผู้ฝ่าฝืน จำนวน 3,025 ราย 
     4.2 มีการว่ากล่าวตักเตือน จำนวน 90 ราย 
    4.3 จำนวนราย และจำนวนเงิน ที่มีการ จับ - ปรับ  
           - จับ - ปรับ จำนวน 3,025 ราย 
           - เงินค่าปรับ จำนวน 4,400,950 บาท 
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การกระทำความผิดของประชาชนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 15 มีนาคม 2564 
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 ๕. การประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม  
     5.1 สถิติการจับปรับ จากสถิติข้อมูลจำนวนของผู ้กระทำผิดรายเดิม  (ที ่ถูกว่ากล่าว

ตักเตือน หรือถูกจับปรับมาแล้วมากกว่า ๑ ครั้ง) เปรียบเทียบกับ ข้อมูลของผู้กระทำผิดรายใหม่ 
           - สำนักเทศกิจแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน

การประมวลผลผู้กระทำความผิดซ้ำ 
     5.2 สถิติ และข้อมูลจำนวนรายที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี  
           - เรื่องท่ีอยู่ระหว่างเชิญตัวมาเพ่ือเปรียบเทียบปรับหรือส่งฟ้อง จำนวน 3,204 เรื่อง 

           - เรื่องท่ีส่งฟ้องร้องดำเนินคดี 1,325 เรื่อง 
 

 ๖. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน/แนวทางแก้ไข 
 6.1 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

 1) การใช้ Application ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงาน ขั้นตอนและ
ได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 

 2) การร้องเรียนกรณีที่ประชาชนแจ้งการกระทำผิดที่พบเห็นผ่านแอปพลิเคชัน แต่
ไม่ได้รับเงินรางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบปรับให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 

 3) พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนรวบรวมหลักฐานเพื่อทราบข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำผิดจนคดีถึงที่สุด  เนื่องจากหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินงานล่าช้าทำให้คดีขาดอายุความ ไม่ส ามารถจ่ายเงิน
ส่วนแบ่งค่าปรับให้แก่ผู้แจ้งความนำจับได้ 

      6.2 แนวทางแก้ไข 
       1) สำนักเทศกิจร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลปรับปรุงระบบโปรแกรม         

แอปพลิเคชัน แจ้งเบาะแสเพ่ือรับส่วนแบ่งค่าปรับของประชาชน 4.0 ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงาน 
ขั้นตอน และได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 

        2) สำนักงานเขตเร่งดำเนินการตามแนวทางดำเนินการกรณีประชาชนแจ้งความตาม
มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
ตามหนังสือ ที ่ กท 1404/72 ลงวันที ่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสำนักเทศกิจติดตามผลอย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่พนักงานสอบสวนมิได้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ภายในอายุความ 1 ปี 

       3) สำนักเทศกิจร่วมกับสำนักงานกฎหมายและคดีเร่งรัดดำเนินการปรับปรุง และแก้ไข
ปัญหาการร้องเรียนกรณีที่ประชาชนแจ้งการกระทำผิดที่พบเห็นผ่านแอปพลิเคชัน แต่ไม่ได้รับเงินรางวัลนำจับกึ่ง
หนึ่งของค่าปรับตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแบ่งค่าปรับที่ได้จากการ
เปรียบเทียบปรับให้แก่ผู ้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 เพ่ือลดปัญหาการร้องเรียนและเพ่ิมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน 

       4) สำนักงานประชาสัมพันธ์จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการปรับจริง จับจริง รถจอด
และวิ ่งบนทางเท้า และแอปพลิเคชันระบบแจ้งเบาะแสเพื ่อรับส่วนแบ่งค่าปรับของประชาชน 4.0 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างท่ัวถึง 
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การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ผู ้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการ เพื ่อตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานนโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” (Care) ไว้ทั้งหมด 1 ประเด็น ได้แก ่

สร้างช่ือเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกัน 

 ในการตรวจราชการประเด็น “สร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐานวิชาการอย่างเท่า
เทียมกัน” สำนักการศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขต มีการ
ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

สำนักการศึกษา 
     สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก

สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขต (โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. การจัดทำแผนการสอนให้เป็นมาตรฐานกลางในระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับ

ประถมศึกษาปีท่ี 3 ดังนี้ 
  1.1 การจัดทำแผนการสอนที่เป็นมาตรฐานกลางในระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมระดมสมองข้าราชการครู ที่เป็น Best Practice มาจัดทำ  
สำนักการศึกษามีคำสั่งที่ 70/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2463 แต่งตั้งคณะทำงาน

เขียนแผนการสอนกลางของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู ้อำนวยการสำนักการศึกษา           
เป็นประธาน ผู้บริหารสำนักการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
และนักวิชาการศึกษา เป็นคณะทำงาน โดยมีหน้าที่จัดทำแผนการสอนกลางของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ให้มีมาตรฐานและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง  

ระดับชั้นปฐมวัย มีความสำเร็จของการจัดทำแผนการสอนกลาง ดังนี้  
         1) อนุบาล 1    จำนวน 100 แผน 
         2) อนุบาล 2    จำนวน 100 แผน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีความสำเร็จของการจัดทำแผนการ สอนกลาง ดังนี้ 
           1) ภาษาไทย    ชั้นละ 100 แผน  
           2) คณิตศาสตร์    ชั้นละ 100 แผน  
           3) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นละ 40 แผน 
           4) สังคมศึกษาฯ    ชั้นละ 60 แผน 
             5) สุขศึกษาฯ    ชั้นละ 40 แผน 
           6) ศิลปะ    ชั้นละ 40 แผน 
           7) การงานอาชีพ   ชั้นละ 20 แผน 
          8) ภาษาอังกฤษ    ชั้นละ 20 แผน  
 
 
 

   นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” (CARE) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ 
และสังคมปลอดภัย 
การบริหารราชการใสสะอาด 
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1.2 การนำแผนการสอนที่เป็นมาตรฐานกลางในระดับอนุบาลศึกษาปีที ่ 1 ถึง ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติจริง  

      จะทดลองใช้แผนการสอนกลาง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดย
เผยแพร่แผนการสอนกลางฯ ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3 ให้โรงเรียนนำไปพิจารณาใช้
ตามบริบทของสถานศึกษา โดยสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษาและหน่วยศึกษานิเทศก์ติดตามและประเมนิผล
การนำแผนการสอนกลางไปใช้ 

 

2. การจัดทำข้อสอบกลางของกรุงเทพมหานครในทุกระดับช้ันที่เปิดสอน 
2.1 การจัดทำคลังข้อสอบกลางของกรุงเทพมหานคร โดยการจัดกิจกรรมระดมสมอง

ข้าราชการครูที่เป็น Best Practice มาจัดทำ 
1) สำนักการศึกษา จะดำเนินการจัดสร้างข้อสอบมาตรฐานกลางในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
2) การจัดทำคลังข้อสอบของสำนักการศึกษา ดำเนินการโดยการจัดโครงการอบรม

การวัดและประเมินผล เพื ่อระดมสมองครูเก่ง  มาสร้างและพัฒนาข้อสอบที ่เน้นทักษะการคิดขั ้นสูง              
วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1 - ป.6 และบรรจุลงในคลังข้อสอบ       
ที่เว็บไซต์ http://exam.bangkokeducation.in.th 

 

 2.2 การนำร่องทดสอบนักเรียนกรุงเทพมหานครด้วยข้อสอบกลางของกรุงเทพมหานคร 
สามารถเริ่มดำเนินการนำร่องทดสอบนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ด้วยข้อสอบมาตรฐานฉบับทดลอง (Try out) ได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565และสามารถนำไปใช้ได้
จริงในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

หมายเหตุ 
ในปีการศึกษา 2559 – 2562 กทม.ใช้บริการข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2 ป.4     

ป.5 ม.1 และ ม.2 ของสำนักทดสอบทางการศึกษา ศธ. (สพฐ.) ซึ่งมีข้ันตอนการสร้างข้อสอบตามมาตรฐานการ
วัดและประเมินผล โดยการระดมครูเก่งจากทุกสังกัด (รวมทั้ง กทม.) เพ่ือสร้างและพัฒนาข้อสอบวัดการคิดขั้น
สูงของนักเรียน มีการนำข้อสอบไปทดลองสอบจริง (Try out) และมีการบรรณาธิการกิจแบบทดสอบ และ
จัดพิมพ์เพ่ือให้บริการแก่ทุกสังกัด โดยกรุงเทพมหานครได้รับจัดสรรแบบทดสอบที่ สพฐ. จัดพิมพ์ให้ จำนวน 4 
วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น ป.5 และ ม.2 ซึ่งกรุงเทพมหานคร
ใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และโรงเรียนสามารถใช้เป็นข้อสอบปลายปีของโรงเรียนได้ด้วย 

 

3. การกำหนดสมรรถนะของนักเรียนกรุงเทพมหานครใน 4 ด้าน คือ คิดตรง คิดถูก คิดดี     
มีอาชีพและการกำหนดสมรรถนะของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อให้ส่งเสริมการสร้างสมรรถนะของ
นักเรียนดังกล่าว 

 การจัดทำแผนเพื่อกำหนดและปลูกฝังสมรรถนะให้นักเรียนกรุงเทพมหานครใน 4 ด้าน คือ 
คิดตรง คิดถูก คิดดี มีอาชีพ รวมทั้งการกำหนดสมรรถนะของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อให้ส่งเสริมการ
สร้างสมรรถนะของนักเรียน มีการดำเนินการดังนี้ 

สำนักการศึกษาปลูกฝังสมรรถนะผู้เรียนด้านคิดตรง คิดถูก คิดดี มีอาชีพ ดังนี้ 
3.1  การปลูกฝังสมรรถนะผู้เรียนด้านคิดตรง คิดถูก คิดดี ประกอบด้วย  

http://exam.bangkokeducation.in.th/
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   1) หลักสูตรโตไปไม่โกง ได้แก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ ประกอบด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต การกระทำอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การมีจิต
สาธารณะ          

             2) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้แก่ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 8 ประการ ประกอบด้วย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื ่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 

   3) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้แก่ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
ศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 - ปัจจุบัน นักเรียนได้รับการปลูกฝังสมรรถนะ
ครบทุกคน 

3.2 การปลูกฝังสมรรถนะผู้เรียนให้มีอาชีพ ประกอบด้วย 
  1) พัฒนาความร ู ้และทักษะด้านอาช ีพ ในระดับช ั ้นประถมศึกษาปีท ี ่  4 -               

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ตรงตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ โดยมีการเรียนการสอน 80 ชั่วโมง/ปี ซึ่งสอดคล้องกับวัยของผู้ เรียน     
แต่ละระดับชั้น 

  2) โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรมฝึกทักษะด้านอาชีพเพิ่มเติมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
ฝึกทักษะอาชีพตามความถนัดและความสนใจ เช่น โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู ่อาชีพกิจกรรม
ทำอาหาร/ขนม งานช่าง งานประดิษฐ์ งานเกษตร ตัดผม เป็นต้น 

 

4. การกำหนดให้นักเรียนกรุงเทพมหานครชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อจบการศึกษาแล้ว
ต้องสามารถสื่อสารโต้ตอบในภาษาจีน และภาษาอังกฤษได้ 

 การจัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนรวมทั้ง
การวางแผนใช้สื่อในการสอน เพื่อให้นักเรียนกรุงเทพมหานครเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แล้วสามารถ
สื่อสารด้วยภาษาจีน และภาษาอังกฤษได้จริง มีผลการดำเนินงานดังนี้ 
 ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของ
บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารในโรงเรียน 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะของผู้รับการตรวจ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กรุงเทพมหานคร      

มีการประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว (ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 29 มกราคม 2564) ทำให้ส่งผล
กระทบต่อเวลาเรียนของนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 

๕. การกำหนดสมรรถนะพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนกรุงเทพมหานครสามารถนำไปประกอบอาชีพ
ได้จริงหลังจบการศึกษา 

สำนักการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะพ้ืนฐานเพ่ือให้
นักเรียนกรุงเทพมหานครสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเมื่อจบการศึกษา ดังนี้ 

5.1 พัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ โดยมีการเรียนการสอน 80 ชั่วโมง/ปี 
ซึ่งสอดคล้องกับวัยของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น เช่น      
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   - ชั้น ป.6 นักเรียนสำรวจตนเอง เพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความ
สนใจ ความสามารถ และทักษะของตนเอง 

   - ชั้น ม.2 นักเรียนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ และ
ชั้น ม.5 นักเรียนมีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัด 

 5.2 โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรมฝึกทักษะด้านอาชีพเพิ่มเติมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึก
ทักษะอาชีพตามความถนัดและความสนใจ เช่น โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพกิจกรรมทำอาหาร/
ขนม งานช่าง งานประดิษฐ์ งานเกษตร ตัดผม  เป็นต้น   

 5.3 การฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 14 
โรงเรียน ร่วมกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการตามนโยบาย“เด็กมัธยมฯ โรงเรียน  กทม. 
มีทางเลือกสู่สายอาชีพ”(NOW)                                             

 5.4 การเรียนหลักสูตรทวิศึกษา เป็นการเรียน  2 หลักสูตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา นักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 วุฒิ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปัจจุบันมี 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงาน
เขตทวีวัฒนา โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขต
ประเวศ 
 

 6. การจัดทำระบบสารสนเทศด้านการศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลโรงเรียน และข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล ในด้านประวัติครอบครัว สุขภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประกอบด้วย 1) การจัดจ้าง
ที่ปรึกษามาจัดทำระบบสารสนเทศด้านการศึกษาสำเร็จ และ 2) การทดสอบนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
ด้านการศึกษามาใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มีข้อมูล
โรงเรียน และนักเรียนที่ถูกต้องครบถ้วนตามความต้องกาใช้งานและเป็นปัจจุบัน) 

ผลการดำเนินการ 
 อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ซึ่งได้ตรวจรับงานงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

งานงวดที่ 1 ประกอบด้วย                              
 6.1 แผนการดำเนินงานโดยสรุปของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการ

จัดการศึกษา  
 6.2 การวิเคราะห์ ศึกษา และออกแบบระบบงานบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบุคลากร                                    
 6.3 การออกแบบหน้าจอต้นแบบ (Prototyping) ของระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

 สำนักงานเขต 50 เขต 
การยกระดับผลสัมฤทธิ ์และคุณภาพการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 1) การดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และ 2) การเข้าร ับการทดสอบระดับชาติ O-NET ในวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (สูงว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ) 

ผลการดำเนินการ 
 สำนักงานเขต 50 เขตให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามนโยบาย
ของกรุงเทพมหานครน (สำนักการศึกษา) โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนฯ จำนวน 5 โครงการ คือ 
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  1) โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต (จ้างบุคคลภายนอกสอนภาษาอังกฤษ) 
  2) โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน 

 3) โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 
 4) โครงการเพิ่มศักยภาพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

  5) โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือการเรียนรู้ 
     โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning 

โดยใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Learning ได้แก่ การพูดคุยแสดงความคิดเห็น การลงมือปฏิบัติ 
โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะและให้คำแนะนำ เช่น การสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้คำถามนำให้เกิดการกระตุ้นการมสี่วน
ร่วมในการตอบคำถามและเชื่อมโยงไปสู่การทดลองปฏิบัติ ซึ่งนักเรียนจะเกิดความรู้และประสบการณ์ตรง    
โดยครูเป็นผู้ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา 

     สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดสอบสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 13 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบวันที่ 21 เมษายน 2564 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบวันที่ 22 เมษายน 2564 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27 และวันที่ 29 มีนาคม 2564 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะของผู้รับการตรวจ 
1. เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

กรุงเทพมหานครมีการประกาศปิดสถานศึกษาทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 31  มกราคม 2564 
ทำให้โรงเรียนในสังกัดไม่สามารถดำเนินการตามโครงการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ได้ครบตามแผนที่วางไว้ และส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง ทำให้การจัดการ
เรียนการสอนไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร 
   การสอนออนไลน์ ไม่สามารถเข้าถึงนักเรียนได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  นักเรียนบางคน    
ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ตามที่สถานศึกษากำหนด ทำให้นักเรียนขาดพัฒนาการและทักษะในการเรียนรู้    
ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบ 

 2. สำนักการศึกษามีหนังสือที่ กท 0805/894 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทาง
ดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 
2563 โดยสำนักการศึกษาแจ้งแนวทางว่าในปีการศึกษา 2563 กระทรวงศึกษาธิการ  และ สทศ. ได้
กำหนดให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นสิทธิส่วนตัว โดยเฉพาะนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจและไม่มี
การนำผลการทดสอบมาใช้วัดระดับความสามารถต่าง ๆ รวมถึงแจ้งยกเลิกการสอนเสริมแบบเข้มตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป                        

 3. ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นครูที่สอนไม่ตรงตามสาระวิชาที่ศึกษา
มาแต่ต้องทำการสอนในรายวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ทำให้ส่งผล
ต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และมีผลไปถึงผลการทดสอบวัดระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
O-NET 
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  ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
 

 1. การวัดผลการสอนด้วยคะแนน O-NET มีข้อดีที ่เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับประเทศ        
ที่พอจะวัดระดับได้ดี แต่อาจไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าเมื่อเด็กจบแล้วจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ควรมีการเก็บ
ข้อมูลศิษย์เก่าต่อเนื่องว่าสามารถเรียนต่อในระดับสูง สามารถประกอบอาชีพได้จริงมากน้อยเพียงใด รวมทั้งผล
สะท้อนกลับจากศิษย์เก่าเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการสอนที่ตรงจุดต่อไป และควรมีการเฝ้า
ติดตามกลุ่มนักเรียนที่พื้นฐานอ่อน เพื่อจัดการเรียนการสอนเสริมรวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐานเพื่อการก้าวสู่
วิชาชีพที่เหมาะสมตามความถนัด  

2. สำนักการศึกษาดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้การเรียนการสอนในระบบ E – 
learning ในการสอนภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระที่ขาดแคลนครู พัฒนาสื่อการสอนผ่าน e-learning 
เพิ่มเติมเพื่อเสริมให้โรงเรียน ที่ยังไม่มีครูสอนภาษาชาวต่างชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนในโรงเรียน
เหล่านั้น และปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการติวผ่านระบบออนไลน์ หรือถ่ายทำเป็นคลิปวีดิโอ ให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองจากที่บ้าน ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรนำสถิติผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาปีการศึกษาที่ผ่านมา
วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอน จัดให้มีการ
สอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีผลการประเมินที่ต้องปรับปรุง โดยอาจสอนเสริมในช่วงเช้าก่อนการเรียนการสอน 
และควรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูที่มีการสอนที่ไม่ตรงตามสาขาวิชา เพื่อนำมาใช้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสอนให้ดียิ่งข้ึน 


