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แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กำหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ประเด็น  
แบ่งออกเป็น นโยบายที่ 1 “สะอาด” (Clean) จำนวน 1 ประเด็น คือ “จัดต้ังศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด 
Bangkok Fast & Clear หรือ BFC” นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) จำนวน 1 ประเด็น คือ “ปรับจริง จับจริง 
รถจอดและวิ่งบนทางเท้า” นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” (Care) จำนวน 1 ประเด็น คือ “สร้างชื่อเสียงด้านการศึกษา
และมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกัน” และนโยบายที่ 5 “วิถีพอเพียง” (Common ways of living) จำนวน 2 ประเด็น 
คือ “เปิดแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร” และ “จัดย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์” 

บัดน้ี คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจราชการตามประเด็นดังกล่าว พร้อมทั้ง  
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แก่ผู้ รับการตรวจ ในรอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) เสร็จสิ้นแล้ว        
จึงได้รวบรวมผลการตรวจราชการมาจัดทำรายงานฉบับน้ี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์  
ต่อผู้ปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ในการนำไปพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทนำ 
 

การตรวจราชการเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามนโยบายของผู้บริหารที่หน่วยงานนำไปผลักดันจนประสบผลลำเร็จ และช่วยให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
ของหน่วยงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน และ
โดยที่ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ข้อ 8 กำหนดให้
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบการตรวจราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ดังนั้นผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครจึงเปรียบเสมือนผู้ประสานระหว่างผู้บริหารของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้กำหนด
นโยบายและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครซึ ่งเป็นผู ้นำนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ เพื ่อช่วยลดความเสี่ยงในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้วยการเร่งรัดติดตาม     
ให้การดำเนินแผนงาน โครงการที่สำคัญของหน่วยรับตรวจบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ผู้บริหารกำหนดไว้ รวมทั้ง  
ให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ เพ่ือให้หน่วยรับตรวจสามารถนำผลการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครไปปรับปรุงการดำเนินงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
รอบท่ี 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2563) 

 

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 
(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) เป็นไปตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ที่ 2906/2562 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรื่อง
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 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  
(นโยบายที่ไม่ได้กำหนดเป็นประเด็นการตรวจราขการแบบบูรณาการฯ จะนำไปอยู่ในส่วนของการ

ตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์และการตรวจราชการเฉพาะพ้ืนที่)  

  บัดนี ้ คณะผู ้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยให้ข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ       
แก่หน่วยรับการตรวจ รวมทั้งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แก่ผู้บริหารเพ่ือทราบหรือสั่งการ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 

 
   

 การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน
นโยบายที่ 1 “สะอาด” (CLEAN) ไว้จำนวน 1 ประเด็น ได้แก่ 

 จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC 

 สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ  
ตามนโยบายจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC โดยได้รับการสนับสนุนจาก 
สำนักงาน ก.ก. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานเขต ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 1. แผนบูรณาการการดำเนินงานศูนย์ BFC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ๑) เป้าหมาย/ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 มีการจัดตั้งศูนย์ฯ BFC จำนวน 50 สำนักงานเขต และนำระบบงานบริการ 10 ฝ่าย มาให้บริการ
ร่วมกันที่ศูนย์ฯ BFC เป็นการแบ่งพื้นที่รับคำร้องและพื้นที่พิจารณาออกจากกัน เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และ
สร้างกระบวนการที่ใสสะอาดตามมาตรฐานพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 

นโยบายที่ 1“สะอาด” (CLEAN) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 

                                                    บทที่ 2 
การบริหารราชการใสสะอาด 
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    ๒) ระบบการติดตามและประเมินผล 
 กำหนดให้ทุกสำนักงานเขตรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงาน ก.ก. เป็นประจำทุกเดือน 
ทั้งนี้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลอยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำระบบโปรแกรมการติดตามงานของศูนย์ฯ BFC 
(ดำเนินการโดยกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์) 

 ๒. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ฯ BFC ในกระบวนงานต่าง ๆ 
     สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ BFC ครบทั้ง ๕๐ สำนักงานเขตแล้ว ดังนี้ 
 - ปรับปรุงระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตเพ่ือให้สามารถรับเรื่องที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
จำนวน 227 กระบวนงาน ที่ให้บริการในศูนย์ฯ BFC 

- จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ BFC ให้ทุก
สำนักงานเขต ๆ ละ 5 ชุด 

- เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ของฝ่ายทะเบียน ที่มีการใช้งานเกินกว่า 7 ปีขึ้นไป 
- เปลี่ยนระบบคิวใหม่ และเพ่ิมจอแสดงผลในรูปแบบ LED ในทุกสำนักงานเขต 
- ติดตั้งระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในรูปแบบทัชสกรีน ประจำเคาน์เตอร์

เจ้าหน้าทีทุ่กเคาน์เตอร์ 
- เปิดใช้ระบบการจองคิว รับบริการงานของสำนักงานเขตในระบบออนไลน์ผ่าน Mobile  

Application “BMA Q”  

 ๓. ผลการดำเนินงาน 
      ทุกสำนักงานเขตมีการจัดตั้งศูนย์ฯ BFC และสามารถนำระบบงานของทั้ง 10 ฝ่าย มาให้บริการ   
ณ ศูนย์ฯ BFC ได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยสามารถดำเนินการตามรปูแบบ ระบบงาน และแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ BFC ตลอดจนการจัดสิ่งอำนวย
ความสะดวกภายในศูนย์ฯ BFC ได้ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด อีกทั้งยังสามารถใช้งานระบบที่กรุงเทพมหานคร
จัดหาให้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การประเมินความพึงพอใจของประชาชน หรือระบบการจองคิวผ่าน 
Mobile Application 

   ๔. การประเมินผลความสำเร็จในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของการดำเนินงาน 
     คณะกรรมการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานเขตยังไม่มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผล
การดำเนินการตามนโยบาย 

 5. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 
 1. ระบบสารสนเทศมีความซับซ้อนยุ่งยากต่อการใช้งาน และการปฏิบัติงานไม่เกิดความ
คล่องตัวเนื่องจากการให้บริการบางอย่างใช้ระยะเวลานานทำให้เกิดคิวสะสมและการบริการบางอย่างต้องค้นหาเอกสาร 
ซึ่งไม่สามารถให้บริการได้ทันที ดำเนินการแก้ไขโดยการสอนงาน จัดทำองค์ความรู้ และให้บริการจองคิวหรือนัดรับ
บริการล่วงหน้า นอกจากนี้หากการให้บริการใดมีความยุ่งยากหรือซับซ้อนจะให้ประชาชนรับบริการภายในห้องทำงาน 
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 2. บุคลากรไม่เพียงพอ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ BFC ทำให้ขาด
ความต่อเนื่องและคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจประจำ 
 3. เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ BFC บางครั้งไม่สามารถตอบปัญหาประชาชน
ผู้มารับบริการได้ ต้องให้ประชาชนดำเนินการติดต่อขอรับบริการที่ฝ่ายโดยตรง เช่น ฝ่ายการโยธา 
 4. ฝ่ายการศึกษามีบริการรับแจ้งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และช่วงเวลาที่
ประชาชนมาติดต่อจะเป็นช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ซึ่งภายหลังจากนั้นประชาชนจะมาขอรับบริการ
เป็นจำนวนน้อยมาก หรืออาจไม่มีเลย 

 ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
 สำนักงานปกครองและทะเบียน ควรดำเนินการดังนี้ 
 1. พิจารณาร่วมกับสำนักงาน ก.ก. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานเขต เพ่ือหารือ
ทบทวน ปรับปรุง และหาข้อสรุปร่วมกันถึงระบบงาน/ประเภทกระบวนงานของแต่ละฝ่ายในสังกัดสำนักงานเขต    
ว่ามีความเหมาะสม/ไม่เหมาะสม ที ่ต้องนำไปให้บริการที ่ศูนย์ฯ BFC และควรเร่งดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ ด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนางานของศูนย์ฯ BFC อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส ความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและกรุงเทพมหานคร 
 2. พิจารณาร่วมกับหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบภารกิจด้านอื่น ๆ ที่สำนักงานเขตต้องดำเนินการ
เพื่อให้บริการประชาชน อาทิ ศูนย์บริหารราชการสะดวก (GECC) ได้แก่ สำนักงาน ก.ก. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ได้แก่ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ เพ่ือบูรณาการภารกิจดังกล่าวไว้ด้วยกันที่ศูนย์ฯ BFC เพ่ือวาง
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ให้สำนักงานเขตทั้ง 50 สำนักงานเขต ถือปฏิบัติ
เพ่ือลดความซ้ำซ้อนและภาระที่เกิดขึ้น  
 3. ประสานกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ในการขอความร่วมมือและให้ข้อมูลสำคัญที่ต้องการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงการให้บริการของสำนักงานเขตตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร     
เกี่ยวกับศูนย์ฯ BFC  
 4. ควรมีผู้แทนของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงการให้บริการ
ของสำนักงานเขต 
 

 

 
  การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2563 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน 
นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) ไว้จำนวน 1 ประเด็น ได้แก่ 

 ปรับจริง จับจริง รถจอดและว่ิงบนทางเท้า 

 สำนักเทศกิจเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
กฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย 
การบริหารราชการใสสะอาด 
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 ๑. แผนบูรณาการการดำเนินงาน “ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า” 
 สำนักเทศกิจได้มีการจัดชุดสายตรวจออกตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับบัญชาและ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ 50 สำนักงานเขต กรณีการฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า ตามถนนสายหลักและ
ถนนสายรอง โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานเขตในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 ทั้งนี้ สำนักงานกฎหมายและคดีได้สนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจตามนโยบาย ปรับจริง 
จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า โดยได้รับมอบหมายให้พิจารณา “หนังสือสั่งการให้สำนักงานเขตถือปฏิบัติตาม    
แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จาก
การเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2560” ที่สำนักเทศกิจนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์
บนทางเท้าลดลงร้อยละ 5 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    ระบบการติดตามและประเมินผล 
    ติดตามจากสถิติการตรวจพบการฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า 

 2. การแจ้งการกระทำผิดที่ประชาชนพบเห็นผ่านแอพพลิเคชั่น และการให้รางวัลนำจับกึ่งหนึ่ง
ของค่าปรับแก่ผู้แจ้ง 
      สำนักเทศกิจได้จัดทำแอพพลิเคชั่น Line และเว็บไซต์ แจ้งเบาะแสเพื่อเป็นช่องทางรับแจ้งการ
กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ซึ่งตั้งแต่เดือนตุล าคม 2562  
ถึงเดือนกันยายน 2563 มีประชาชนแจ้งเบาะแส จำนวน 87,691 เรื่อง เปรียบเทียบปรับแล้ว จำนวน 1,093 เรื่อง 
รางวัลนำจับจำนวน 749,300 บาท โดยในส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการตามหลักเกณฑท์ี่กำหนด 

 ๓. ผลการดำเนินงาน 
 ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖3 มีการจับกุมผู้ฝ่าฝืน จำนวน 9,480 ราย 
แบ่งออกเป็น ว่ากล่าวตักเตือน จำนวน 2 ราย จับ-ปรับ จำนวน 9,436 ราย เป็นเงิน 17,826,909 ราย และ   
อยู่ระหว่างดำเนินคดี จำนวน 42 ราย 

 ๔. การประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 
 มีการติดตามความก้าวหน้าในการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และ
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 เขต (การประชุมแนวดิ่ง) เป็นประจำทุกเดือน 
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แผนผังแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวกับการแจ้งความตามมาตรา ๕๑ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วย
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ไม่พบการ
กระทำผิด 

พนักงานสอบสวน 
สน.นครบาล

ท้องที ่

ปชช.แจ้งความต่อ
พนักงานสอบสวน 

ออกตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ 
 

กรณีพบตัวผู้กระทำผิด  
ดำเนินการจับกุม ตักเตือนให้แก้ไข 

มาตรา 50 ม.44+ม.4๖ 

แจ้งขอกล่าวหา + 
เปรียบเทียบคดี ม.48 

กรณีไม่พบตัวผู้กระทำผิด 

กรณมีาพบ
พนักงาน

เจ้าหน้าทีร่ับ
สารภาพ ไม่เป็น

การจบักมุ 

พบการ
กระทำผิด 
ขจัดสิ่งของ
ออกไป 
มาตรา 45 

ออกหนังสือเชิญพบ (๒ ครั้ง) 

กรณีมาพบปฏเิสธว่าไม่ได้กระทำ
ผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าพิจารณา
ดำเนินการชัง่น้ำหนักพยาน  
    - ยุติการดำเนินคดีและหาตัว
ผู้กระทำผิดต่อไป หรือ 
    - รวบรวมเอกสารส่งพนักงาน
สอบสวนแล้วแต่กรณ ี

สนข.แจ้งผลคดีใหผู้้แจ้งความ 
เพื่อให้มายื่นขอรับเงิน  

ภายใน 60 วัน 

ยินยอม
เปรียบเทียบปรับ/

ชำระค่าปรับ  

ปรับรวบ
พยานหลักฐานส่ง

พนักงานสอบสวน
ดำเนินคดี 

ยินยอมเปรียบเทียบ
ปรับ ไม่ชำระค่าปรับ

ตามกำหนด 

แบ่งเงินค่าปรับ กึ่งหนึ่งจ่ายแก ่
ผู้แจ้ง อีกกึ่งจ่ายแก่ผูจ้ับหรือส่ง

เป็นรายได้ กทม 

ไม่ยินยอม
เปรียบเทียบ 

ผู้แจ้งความสละไม่ขอรบัเงินหรือ พ้น
กำหนด 60 วันนับแต่วันได้รับหนงัสือแจ้ง  

สนข.ต้องนำส่งเงินเป็นรายได้ กทม. 

ประชาชนพบเห็น 
การกระทำความผิด แจ้งความ 

- ด้วยตนเองที่ สนข. หรือ 
- แจ้งผ่านชอ่งทางที่ กทม. 
กำหนด 

สนข.ส่ง
หนังสือ
ร้องทุกข์
กล่าวโทษ 

รายได้ของ กทม. 

เมื่อ สน.ปรับแล้ว 
จะจ่ายเงินค่าปรับ
ให้แก่ผู้แจ้งความ

โดยตรง 

โอนค่าปรับ 
อีกส่วนเป็นเงนิรายได้

ของกทม. 
 

ยุติการดำเนินการ 
- นอกเขตอำนาจ กทม. 
- ไม่เป็นความผิดตาม   
กม.รักษาความสะอาดฯ  
กทม.ไม่มีอำนาจหน้าที่  

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หาก
ไม่ชัดเจนประสานผู้แจ้งความ
ยืนยันข้อมูล ส่งพยานหลักฐาน
เพิ่มเติม 

ไม่มาพบใน
กำหนดเวลา รวบรวม
พยานหลักฐานส่ง
พนักงานสอบสวน
ดำเนินคดี 
 

แจ้งผลคดี
ให้ผู้แจ้ง
ความทราบ  

ให้สนข.ติดตาม
ผลคดีเป็น
ประจำทุก
เดือน 

แจ้งผลคดี
ให้ผู้แจ้ง
ความทราบ  

แจ้งผลคดี
ให้ผู้แจ้ง
ความทราบ  
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 ข้อพจิารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
 สำนักเทศกิจ ควรดำเนินการดังนี้ 
 1. บูรณาการร่วมกับ 50 สำนักงานเขต จัดทำแผนในการสำรวจพ้ืนที่ด้านกายภาพที่มีลักษณะเป็นการ
เอ้ือต่อการกระทำผิดของประชาชน เช่น เส้นทางจุดกลับรถไกล เป็นต้น และดำเนินการร่วมกันดำเนินการปรับพื้นที่
ด้านกายภาพให้เหมาะสมเพ่ือแป็นการลดจำนวนผู้กระทำผิดรายเดิมซ้ำ ๆ 
  2. การดำเนินการกวดขันจับ-ปรับ ผู้ที่จอดรถหรือขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า      
ซึ ่งมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามารองรับการทำงานต่าง ๆ เพื ่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ้น           
ต้องมีการนำไปใช้อย่างจริงจัง มีการประเมินผลในการใช้งาน และนำไปปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินงานของโครงการฯ มีความยั่งยืน 
  3. ประสานสำนักงานตำรวจนครบาลในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี ่ยวข้องให้ได้ประสิทธิภาพ 
รวมถึงหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
  4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิด เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหาและ 
หาแนวทางการแก้ไขท่ีมีประสิทธิภาพ 
     

 
การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน
นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” (Care) ไว้ทั้งหมด 1 ประเด็น ได้แก่ 

สร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกัน 

     สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขต (โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. แผน/แนวทาง/วิธีการดำเนินงาน 
 สำนักการศึกษามีแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
       1) การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 
         1.1) การพัฒนาทักษะการสอนเฉพาะของครูแต่ละกลุ่มสาระ ด้วยการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เน้น
ทักษะการสอน Bar Model, Active Learning วิทยาศาสตร์เน้นการสอนแบบ Inquiry การลงมือปฏิบัติจริงและ 
STEM&Robot ภาษาอังกฤษเน้นทักษะการสอนการสื่อสาร และภาษาไทยเน้นทักษะการสอนอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ 
 1.2) ส่งเสริมการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยมีการนิเทศการใช้
สื่อการสอนมัลติมีเดียในทุกกลุ่มสาระ ร่วมจัดหา สร้างสรรค์คลิปวิดีโอตัวอย่างการสอนเพื่อให้ครูนำไปใช้กับผู้เรยีน
ได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ ในการพัฒนาทักษะการสร้างและ
การใช้สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการสอน 

นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” (CARE) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ 
และสังคมปลอดภัย 
การบริหารราชการใสสะอาด 
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 1.3) ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมนักเรียน ได้แก่ ผลงานประเภทชิ้นงาน
ตามหน่วยการเรียนรู้ ผลงานประเภทเทคโนโลยี เช่น คลิปวิดีโอ ผลงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน ผลง านเชิง
วิศวกรรม เช่น การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ เป็นต้น 
 1.4) ส่งเสริมการเข้าร่วมประกวด แข่งขันความสามารถทั้งครูและนักเรียน อาทิ การคัดเลือก
ครูและนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาไปศึกษาดูงานต่างประเทศ กิจกรรมประกวดครูดีเด่นทั้งระดับเครือข่าย 
ระดับประเทศและระดับกรุงเทพมหานคร 
 2) โครงการ/กิจกรรมที ่ส ่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ ์และคุณภาพการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
 2.1) โครงการโรงเรียนสองภาษา  
          2.2) โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
         2.3) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (STEM&Robot)  
         2.4) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
         2.5) กิจกรรมประเมินผลการอ่านเขียนของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
        2.6) โครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของกรุงเทพมหานคร ตามโมเดลการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 70:20:10 

 ทางด้านสำนักพัฒนาสังคม เนื่องจากมิได้มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน      
ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมิได้มีโครงการหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อการตรวจราชการ  
แต่สำนักพัฒนาสังคมก็ได้ดำเนินโครงการที่ส่งผลต่อการศึกษาและมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกัน โดยการเรียน
การสอนนอกระบบตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

 1) โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบระหว่างวันที่ 5 - 19 มีนาคม 2563   
ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ที่เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย สาขาช่างซ่อมรถยนต์ 
ระดับ 1 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 รวมเข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น 181 คน 
ผ่านการทดสอบทั้งสิ้น 169 คน คิดเป็นร้อยละ 93.37 ของผู้เข้าทดสอบทั้งหมด 
    2) โครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพให้กับนักเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 
 - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ซ่อมเครื่องจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน เดินสายและ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์ ซ่อมเครื่อง 
ปรับอากาศ เครื่องเสียง  
   - ประเภทวิชาคหกรรม ขนมอบ (คุกกี)้ อาหารไทย (ประเภทแกง/อาหารว่าง) เสริมสวย (แต่งหน้า/
เกล้าผม เปียผม) ตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงนักเรียน) ออกแบบแฟชั่น (การวาดภาพแฟชั่น) ผลิตภัณฑ์งานผ้า (พวงกุญแจ) 
   - ประเภทวิชาศิลปกรรม ผ้าบาติก (ผ้าเช็ดหน้าบาติก) จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก 1 (งานใบตอง)  
   อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียนการสอนภาคเรียน ที่ 1/2563 เมื่อนักเรียนเรียนจบส่วนใหญ่
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
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 ในส่วนของสำนักงานเขต (โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร) ฝ่ายการศึกษาของสำนักงานเขต
และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
  1) โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นการ
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเสริมนอกเวลาใน 4 รายวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 โดยดำเนินการในวันเสาร์ - อาทิตย์     
ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563 

 2) โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต เป็นโครงการเพ่ิมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับ
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) มาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง/ห้อง 

 3) โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นการดำเนินการจัดอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
คุณภาพการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแบบต่างๆ เช่น กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning เป็นต้น รวมถึงอบรมให้ความรู้ในด้านเทคนิคการสอน การสร้างสื่อการเรียนรู้และแนวทาง 
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

 4) โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นการบูรณาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือส่งครูและนักเรียนรุ่นพ่ีมาช่วยสอนเพ่ิมเติมหรือติวในแต่ละรายวิชา 
รวมถึงจัดนิทรรศการวิชาการร่วมกันเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ิมศักยภาพทางวิชาการให้กับครูและนักเรียน 

 2. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 
 อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมความพร้อม โดยจะมีการทดสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
     สำนักการศึกษา ควรดำเนินการดังนี้ 
 1. การกำหนดให้โรงเรียนดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนทุกคนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยโรงเรียนนำผลการประเมินระดับคุณภาพรายวิชาของการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 มากำหนดจำนวนชั่วโมงการสอนเสริมรายวิชาตามแผนการ
พัฒนาเพื่อยกระดับผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเน้นพัฒนาในสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนานั้น เป็นกิจกรรมที่ดีและส่งผลดีต่อผลการสอบ หากเป็นไปได้ควรวิเคราะห์เพ่ิมเติมโดยหาค่ามัธยฐาน 
(Median) เพ่ือดูว่าค่าปานกลางของคะแนนเอียงไปทางน้อยหรือมาก รวมทั้งค่าฐานนิยม (Mode) เพ่ือหาค่าคะแนนที่มี
ซ้ำกันบ่อยๆ ข้อมูลนี้จะเพิ่มการหยั่งรู้ประสิทธิภาพการสอนว่าทำให้เด็กส่วนใหญ่เป็นไปในทางบวกหรือทางลบ
มากกว่ากัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการสอบที่ละเอียดขึ้นและเสริมการสอนได้ถูกต้องมากขึ้น 
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 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนนั้น 
นอกจากการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัฒนธรรมหรือพฤติกรรมของครู     
ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพของนักเรียน รวมไปถึงการให้การสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน ดังนั้น ควรมีการ
วิเคราะห์เชิงพ้ืนที่เพ่ือหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียน เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ทีค่รอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 3. การวัดผลการสอบด้วยคะแนน O-NET มีข้อดีที่เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับประเทศที่สามารถ
เปรียบเทียบระดับได้ดี แต่อาจไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าเมื่อเด็กเรียนจบแล้วจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ควรมีการเก็บ
ข้อมูลศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่องว่าสามารถศึกษาต่อในระดับสูง หรือสามารถประกอบอาชีพได้จริงมากน้อยเพียงใด 
รวมทั้งผลสะท้อนกลับจากศิษย์เก่าเหล่านี้ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการสอนที่ตรงจุดต่อไป 
 สำนักงานเขต (โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร)  
 ควรปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การติวผ่านระบบออนไลน์ หรือถ่ายทำเป็นคลิปวีดิโอ 
ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากที่บ้าน ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 

การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน 
นโยบายที่ 5 “วิถีพอเพียง” (Common ways of living) ไว้จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ 

1. เปิดแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 

    สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการตามนโยบาย โดยได้รับ
การสนับสนุนจากสำนักงานเขต ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
       กรุงเทพมหานครมีนโยบายสำคัญที่จะสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็น “มหานครแห่งการเรียนรู้”
สอดคล้องกับโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่านและเมืองหนังสือโลก ปี 2556  จึงได้
จัดตั้งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) ขึ้นบริเวณสี่แยกคอกวัว มีพื้นที่ให้บริการภายในอาคาร
ประมาณ 4,880.38 ตารางเมตร เพื ่อสร้างวัฒนธรรมรักการอ่านอย่างยั ่งยืนและสามารถสร้างรากฐานในการ       
พัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library)
เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่รวบรวมข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สำคัญตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจของ
ประชาชนในปัจจุบัน และยังเป็นพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปตระหนักในคุณค่าของการอ่าน 
       หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ศาสตร์
พระราชา พร้อมส่งเสริมการอ่านหนังสือซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการทรงงานฯ ดังนี้ 

นโยบายที่ 5 “วิถีพอเพียง” (Common ways of living) : ภูมิใจในรากไทย พอใจในความเป็นอยู่ 
และสังคมปลอดภัย 
การบริหารราชการใสสะอาด 
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 ๑. จัดกิจกรรมนำชมพ้ืนที่บริเวณจุดนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และพ้ืนที่จัดแสดง
หนังสือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครทุกคณะ โดยมี
คณะดูงานจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่    
5 สิงหาคม ๒๕๖๓ ทั้งหมด ๑9 หน่วยงาน รวมจำนวนผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งสิ้น 401 คน 
 ๒. จัดกิจกรรมแนะนำหนังสืออันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 
ภูมิพลอดุลยเดช ในวันสำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในบริเวณจุดต่าง ๆ ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชา กับการใช้ชีวิตประจำวัน 
รวมไปถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างความ
สนใจให้กับผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งปัจจุบันหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ย ๑,๒๐๐ - ๑,๖๐๐ คนต่อวัน 
 หมายเหตุ: ปิดให้บริการหอสมุดเมือง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มี.ค. - 18 พ.ค. ๒๕๖๓ เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 

 ๓. ประชาสัมพันธ์หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครและแนะนำแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ให้กับเด็ก 
และเยาวชนผ่านกิจกรรม Bangkok city Library showcase ซึ่งเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
ให้เป็นที่รู้จัก โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะได้ร่วมเรียนรู้ว่าหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็นห้องสมุดประชาชน
ที่มีการจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาพร้อมส่งเสริมการอ่านหนังสือซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการทรงงาน โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 17 ม.ค. - 
14 ก.พ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรอบละ ๑๐๐ คน รวมเป็น ๕๐๐ คน โดยเป็นเด็กและเยาวชน
จากโรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร 

 ๔. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพ่ือเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าใช้หอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานครครั้งแรก ได้รู้จักพื้นที่แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและหนังสือเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการ
ออกแบบผลิตแผ่นพับและแจกให้กับผู้เข้าใช้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครไปแล้วกว่า ๒,๐๐๐ แผ่น พร้อมทั้ง
แนะนำให้ประชาชนติดตามข่าวสารของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์พระราชา และ
กิจกรรมอื่นๆ ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/bangkokcitylibrary 
ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามเพจแล้ว จำนวน ๒๗,๕๐๐ คน 

 จำนวนผู้เข้าใช้หอสมุดเมือง 
 ผู้เข้าร่วมใช้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครตั้งแต่เปิดให้บริการถึงวันที่ 12 กันยายน 2563 
รวมจำนวน 1,595,589 คน โดยผู้เข้าใช้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562     
ถึงวันที่ 12 กันยายน 2563 มีจำนวน 279,125 คน รายละเอียดตามตาราง 1 และแผนภูมิ 1, 2 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/bangkokcitylibrary
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ตาราง 1 จำนวนผู้เข้าร่วมใช้บริการหอสมุดเมืองฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 12 กันยายน 2563 

ลำดับ เดือน 
เพศ เชื้อชาติ อาย ุ

รวม 
ชาย หญิง ไทย ต่างชาติ 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 
7 เมษายน 2563 - - - - - - - 
8 พฤษภาคม 2563 593 959 1,552 0 24 1,528 1,552 
9 มิถุนายน 2563 1,155 2,244 3,374 25 41 3,358 3,399 

10 กรกฎาคม 2563 1,341 2,286 3,605 22 217 3,410 3,627 
11 สิงหาคม 2563 1,423 5,405 6,776 52 639 6,189 6,828 
12 กันยายน 2563 448 1,966 2,412 2 154 2,260 2,414 

รวม 109,174 169,951 268,915 10,210 94,721 184,404 279,125 

หมายเหตุ : - ประกาศปิดห้องสมุดกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถาณการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และเปิดห้องสมุดวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคระยะที่ 2 (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 
16 พฤษภาคม 2563 แต่จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการ โดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ แบ่งการให้บริการเป็น 2 รอบ รอบเช้าเวลา 
9.00 - 12.00 น. และรอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. ซึ่งจะให้บริการเพียงรอบละ 70 คน 
 - ตั้งแต่วันท่ี 18 มิถุนายน 2563 มีการเพิ่มการให้บริการ Walk in  รอบ 10.00 - 12.00 น. จำนวน 20 คน 
 - ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 มีการเพิ่มการให้บริการเป็นดังนี้ ลงทะเบียนรอบเช้า 9.00 - 12.00 น. จำนวน 70 คน 
walk in 30 คน รวมไม่เกิน 100 คน ลงทะเบียนรอบบ่าย 13.00 - 16.00 น. จำนวน 70 คน walk in 30 คน รวมไม่เกิน 100 คน 
รวมทั้งหมด 200 คน และตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 มีการเพิ่มการให้บริการเป็นดังนี้ ลงทะเบียนรอบเช้า 9.00 - 12.00 น. 
จำนวน 70 คน walk in 30 คน รวมไม่เกิน 100 คน ลงทะเบียนรอบบ่าย 13.00 - 20.00 น. จำนวน 70 คน walk in 30 คน 
รวมไม่เกิน 100 คน 
 - ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 มีการเพิ่มการให้บริการ ดังนี้ ลงทะเบียนรอบเช้า 8.30 - 14.00 น. จำนวน 100 คน
walk in 50 คน รวมไม่เกิน 150 คน ลงทะเบียนรอบบ่าย 15.00 - 21.00 น. จำนวน 100 คน walk in 50 คน รวมไม่เกิน 150 คน 
รวมทั้งหมด 300 คน 

แผนภูมิ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมใช้บริการหอสมดุฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 12 กันยายน 2563 
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แผนภูมิ 2 จำนวนผู้เข้าร่วมใช้บริการหอสมุดเมืองฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 12 กันยายน 2563 จำแนกตามเพศ เช้ือชาติ และอายุ 

 

 ในส่วนของสำนักงานเขตได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและดำเนินการสนับสนุนการเปิดแหล่งเรียนรู้
ศาสตร์พระราชา ดังนี้ 
     - จัดบอร์ดนิทรรศการ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เดี่ยวกับศาสตร์พระราชาทั้งในส่วนของชุมชน 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ของสำนักงานเขต เช่น สำนักงานเขตคลองสาน จัดทำแบบทดสอบสุขภาพ
ทางการเงิน และติดตามผลการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในชุมชน สำนักงานเขตตลิ่งชัน สำนักงานเขตมีนบุรี และ
สำนักงานเขตวังทองหลาง จัดทำโครงการครอบครัวรักการอ่าน 
     - จัดมุมเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเพื่อให้ประชาชนเรียนรู้แนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน
ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บ้านหนังสือ 
ในพ้ืนที่ของแต่ละสำนักงานเขต 
    - สำนักงานเขตบางรักดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในพ้ืนที่เขตบางรัก ได้แก ่ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อดำเนินการจัดตั้งพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนเป้าหมายในการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (บ้านหนังสือ
ชุมชนวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ) ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรับบริจาค
หนังสือที่เก่ียวข้องกับหลักการทรงงานหรือหนังสือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยรับบริจาคหนังสือตั้งแต่
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 (เปิดจัดกิจกรรมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563) 
 - สำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 
6 โรงเรียน น้อมนำศาสตร์พระราชาทั้ง 23 ข้อ มาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเห็น
ความสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจนำไปประยุกต์ใช้ โดยสอดแทรกไว้ในการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากตารางเรียน จัดเป็น
รูปแบบกิจกรรม/นิทรรศการวันสำคัญต่าง ๆ 
      - สำนักงานเขตสาทร จัดทำโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง โดยการจัดกิจกรรมออก
หน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ ณ สถานศึกษาและโรงเรียนในพ้ืนที ่
      - สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้จัดให้มีการทำสวนเกษตรลอยฟ้าบริเวณที่ว่างชั้น 2 ชั้น 4   
ของอาคารสำนักงานเขต เพ่ือให้บุคลากรภายในเขตได้เรียนรู้และสามารถนำกลับไปปฏิบัติในครัวเรือน  
      - สำนักงานเขตตลิ่งชันให้ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินโครงการเงินออม และสหกรณ์โรงเรียนเพ่ือ
ปลูกฝังวินัยทางด้านการเงิน และนิสัยการออม และมีการจัดแปลงเกษตร โรงเพาะเห็ด บ่อเลี้ยงปลาดุก เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้และนำมาใช้ประกอบอาหาร 
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      - สำนักงานเขตบางขุนเทียนจัดทำศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน  
      - สำนักงานเขตทวีวัฒนาได้จัดการเรียนการสอนโดยน้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราช-
ปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขต จำนวน 7 โรงเรียน 

 ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ควรดำเนินการดังนี้ 

     1. ประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างเครือข่ายการดำเนินงานที่เข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลให้มีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม 
     2. ควรพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ครอบคลุมความต้องการของทั ้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยจำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารและแนะนำ
ข้อมูลต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งสำคัญคือควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครผ่านสื่อต่าง ๆ ในทุกรูปแบบ เพื่อให้หอสมุดเมืองเป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
     3. กรุงเทพมหานครควรมีสถานที่สำหรับเก็บประวัติศาสตร์ ข้อมูลต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ดังนั้น ควรมีการรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครในทุกมิติ ทั้งในเรื่องของประวัติความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร พิธีการ
สำคัญ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ข้อมูลความเป็นมา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อเป็นแหล่ง ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร ให้ประชาชนสามารถสืบค้นและศึกษา
ข้อมูลของกรุงเทพมหานครได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน 

 2. จัด “ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์”  

     สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที ่ยว เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามนโยบาย        
โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขต ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 กรุงเทพมหานครได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) ในการจัดกิจกรรม
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน 
“Walking Street” ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีถนนข้าวสาร 
เขตพระนคร และพ้ืนที่โดยรอบเป็นหนึ่งในพ้ืนที่เป้าหมายในการดำเนินการ  
         หน่วยงานดำเนินการ ประกอบด้วย สำนักงานเขตพระนคร และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
โดยมีผู ้ร่วมสนับสนุนดำเนินการ ได้แก่ ผู ้ค้า ผู้ประกอบการ ประชาคมในบริเวณถนนข้าวสารและพื้นที่โดยรอบ      
กรมพลศึกษา สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ฯลฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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       สำนักงานเขตพระนครขอความร่วมมือสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดังนี้  
 1) ขอรับทราบความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดงานด้านความน่าสนใจและดึงดูดการท่องเที่ยว 

ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้เสนอให้มีการนำของดีชุมชน   
มาออกร้านเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ได้แก่ การทำขนมข้าวต้มน้ำวุ้น การปักชุดละคร และกิจกรรมจาก
กลุ่มเยาวชนเกสรลำพู ฯลฯ และควรเชิญประชาคมบางลำพู ซึ่งเป็นพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องเข้าร่วมเป็นคณะผู้จัดงานด้วย 
นอกจากนี้ ตามแนวโน้มการท่องเที่ยวโลก การจัดงานควรคำนึงถึงการนำวัสดุธรรมชาติมาพิจารณาใช้ประกอบเพ่ือลด
ปริมาณขยะ พร้อมเสนอการเสริมสร้างกิจกรรมประเภทการสาธิตเพ่ือการเรียนรู้และการประดิษฐ์ชิ้นงานด้วยตนเอง 
(DIY Workshop) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมมากข้ึน   
 ๒) ขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การจัดงานและการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อและ/หรือ
ช่องทางต่าง ๆ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เผยแพร่ปฏิทินการจัดงานประจำเดือนผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ประเภท Facebook เพจ “Bangkok Tourism Division ส่วนการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร”   
     ๓) ขอสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ซึ่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และ
การท่องเที่ยว ได้สั่งการให้กองการสังคีตดำเนินการ   
       ๔) ขอสนับสนุนแผ่นพับประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางในพื้นที่หรือแผนที่ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและลดภาระของผู้ค้าหรือผู้ประกอบการในพื้นที่
ถนนข้าวสาร ซึ่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้นำส่งเอกสารประชาสัมพันธ์แก่ผู้ค้าฯ ผ่านสำนักงานเขตพระนคร   

 ผลการดำเนินการ  
 จากการประสานข้อมูลจากสำนักงานเขตพระนครพบว่า มีแผนที่จะดำเนินการฟื้นฟูการจัดงาน
ถนนคนเดิน เพ่ือกระตุ้นและเยียวยาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ถนนข้าวสาร โดยเสนอโครงการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ถนนพระอาทิตย์ 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์และเป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อถนนข้าวสาร ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้เสนอขอจัดสรร
งบประมาณจากโครงการเงินกู้ของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา เยียวยา และกระตุ้นเศรษฐกิจอันเนื่องจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 (COVID-19) ขณะนี้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมกลั่นกรองของ
กรุงเทพมหานครแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาต่อไป 
 สำหรับพื้นที่จัดงานถนนคนเดินสีลมนั้น คณะกรรมการจัดงานฯ มีแผนที่จะดำเนินการในช่วง
เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ด้วยการควบคุมโรคตามมาตรการและข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จึงมีมติให้ย้ายสถานที่การจัดงานจากที่เปิดเป็นแบบปิด โดยมีแผนที่จะใช้ศูนย์ราชการแจ้งวั ฒนะ และ
ห้างสรรพสินค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาและกลุ่มสยามพิวรรธ์ เป็นสถานที่จัดงานต่อไป 

 ในส่วนของสำนักพัฒนาสังคม มีการโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบาย
ประกอบด้วย  
 1. โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand 2020) 
 - การแสดงสินค้ามหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand 2020) ในวันที่   
1 - 5 เมษายน 2563 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 2. โครงการตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า Bangkok Brand 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กำหนดจัดระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

รอบท่ี 2 

 

 นอกจากนี้ สำนักงานเขตต่าง ๆ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและดำเนินการสนับสนุนนโยบาย ดังนี้  
      1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างและประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขต 
      2. จัดกิจกรรมในวันสำคัญ เช่น วันพ่อแห่งชาติ (งดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์เนื่องจากปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))  
      3. จัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ประเพณีวิถีความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม เช่น    
           - เขตบางกอกใหญ่จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พ.ศ. 2562 ในวันที่ 
27 - 28 ธันวาคม 2562 จัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรมถนนคนเดิน@วัดอรุณ ในวันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ 2563  
          - เขตยานนาวาจัดกิจกรรมขนมหวานถิ่นยานนาวา กิจกรรมประกอบด้วยการสาธิตทำขนม
ไทยโบราณ กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563 
           - เขตบางซื่อจัดงานประเพณีแห่เรือชักพระ หลวงพ่อสัมฤทธิ ์วัดเวตะวันธรรมาวาส (วัดเซิงหวาย) 
ในวันแรม 4 ค่ำ เดือน 12 (วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562) 
          - เขตพระนครจัดกิจกรรมถนนคนเดิน Khaosan Walking Street จำนวน 3 ครั้ง โดยจัด
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 ธ.ค. 2562 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 ธ.ค. 2562 และครั้งที่ 3 ในวันที่ 20 ม.ค. 2563 
         - เขตสัมพันธวงศ์จัดงานประเพณีงานกินเจเยาวราช ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 7 ตุลาคม  2562 
         - เขตบางกอกน้อยจัดงานประเพณีชักพระ ดำเนินการในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562   
เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา  
      4. สืบสานวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม เช่น แม่น้ำลำคลอง
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เช่น เขตสวนหลวงจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางน้ำบริเวณสองฝั่งคลองพระโขนง โดยจัดล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งคลองและวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน 
       5. ดำเนินการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดส่งผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP และ 
Bangkok Brand เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานต่าง ๆ 

 ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ควรดำเนินการดังนี้ 

 1. ในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ควรมีการ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คนในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงประสานขอความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ โดยอาจจัดทำในลักษณะของประชาคม และควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่หลากหลายเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน 

 2. ควรมีการค้นหา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้น เพ่ือเป็นทางเลือก
ของนักท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชน และควรกำหนดกรอบแนวทางที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหไ้ด้
มาตรฐานต่อไป 

 

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


