
 

 

 



  

 
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

บัดนี้ คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการตรวจราชการตามประเด็นดังกล่าว พร้อมทั้ง  
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แก่ผู้รับการตรวจ ในรอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2561) เสร็จสิ้นแล้ว        
จึงได้รวบรวมผลการตรวจราชการมาจัดท ารายงานฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ในการน าไปพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

คณะผู้ตรวจราชการกรงุเทพมหานคร 

 

 
 
    
 

 

ค ำน ำ 

 



  

 
หน้า 

บทที่ 1 บทน า 1 

บทที่ 2 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

 นโยบายที่ 1 “สะอาด” (CLEAN) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด  
 1. จัดตั้งศูนย์บรหิารราชการ ฉบัไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC 2 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 4 
 2. รวมพลังชาวกรุงเทพฯ ร่วม Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพฯ สะอาด 7 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 8 
 3. คลองปลอดผักตบชวา ลดปญัหาน้้าท่วม 9 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 10 
 *   การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล) 10 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 12 

 นโยบายที่ 2 “สะดวก” (CONVENIENT) : เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก  
 -   น้้าเร่งระบาย สั่งการได้ทันที 24 ชั่วโมง 12 
     ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 13 

 นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) : ชีวิตปลอดภยั ทรพัย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย  
 1. ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า 13 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 14 
 2. ปิดสถานบริการฝ่าฝืนกฎหมาย 16 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 16 
 3. Public Eyes เครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 24 ชั่วโมง     17 

 ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 18 

 ** การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล) 18 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 18 

 นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” (CARE) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ 
 1. Bangkok Special Care ดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ 23 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 27 
 2. สร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกัน 40 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 41 

สารบัญ 

 



 นโยบายที่ 5 “วิถีพอเพียง” (Common ways of living) : ภูมิใจในรากไทย พอใจในความเป็นอยู่  
 1. เปิดแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 41 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 43 
 2. จัด “ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์” 44 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 46 

ภาคผนวก 
 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจาชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 
 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

 



รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

รอบท่ี 2 

 

 
 
 

บทน ำ 
 

การตรวจราชการเป็นกลไกส าคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ตามนโยบายที่ให้หน่วยงานน าไปปฏิบัติสู่ความส าเร็จ และช่วยให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน และโดยที่ระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ข้อ 8 ก าหนดให้  
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบการตรวจราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ดังนั้น ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครจึงเปรียบเสมือนผู้ประสานระหว่างผู้บริหารของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้ก าหนด
นโยบาย และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครซึ ่งเป็นผู ้น านโยบายไปสู ่การปฏิบัติ เพื่อช่วยลดความเสี ่ยงในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้วยการเร่งรัดติดตาม    
ให้การด าเนินแผนงาน โครงการที่ส าคัญของหน่วยรับตรวจบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ผู ้บริหารก าหนดไว้ 
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ  เพื่อให้หน่วยรับตรวจสามารถน าผลการตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ไปปรับปรุงการด าเนินงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็น
รูปธรรม  
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รำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรตำมนโยบำยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
รอบท่ี 2 (เดือนเมษำยน - กันยำยน 2561) 

 

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 
(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  - 30 กันยายน 2561) เป็นไปตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค าสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3399/2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยแบ่งประเด็นการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกเป็น 5 นโยบาย ประกอบด้วย 

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

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

 

   
การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 

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

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

 1) ด้านอาคารสถานที่และวัสดุ/อุปกรณ์  
 ส านักงานปกครองและทะเบียน ได้มีการก าหนดรูปแบบและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของ
ศูนย์ BFC โดยมีส านักงานเขตบางกอกน้อย และส านักงานเขตวังทองหลาง เป็นต้นแบบ ซึ่งทั้ง 2 ส านักงานเขต   
อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ 

นโยบำยที่ 1“สะอำด” (CLEAN) : บ้ำนเมืองสะอำด กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 

บทที่ 2 
กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 
 



- 3 - 
 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

รอบท่ี 2 

 

 ในส่วนของส านักงานเขต ทุกส านักงานเขตได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการ ฉับไว   
ใสสะอาด (BFC) โดยแบ่งพ้ืนที่ของฝ่ายทะเบียน ให้บริการครบทั้ง ๑๐ ฝ่าย  

 2) ด้านระบบงาน 
 2.1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล อยู่ระหว่างการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบงาน
ให้แก่ส านักงานเขต ได้แก่ เปลี่ยนและเพ่ิมคอมพิวเตอร์พร้อมระบบและอุปกรณ์ เปลี่ยนระบบคิวใหม่ เพ่ิมระบบจองคิว
แบบออนไลน์ จัดหาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดให้บริการให้ทุกส านักงานเขต   
 ในส่วนของส านักงานเขต มีการด าเนินการดังนี้  
  - มีระบบบัตรคิวรับเรื่อง และล าดับค าขอ 
       - มีระบบบริการผ่านอินเตอร์เน็ตส าหรับประชาชนติดต่อสอบถาม หรือติดตามความ
คืบหน้าการด าเนินการของงานที่ได้ยื่นค าร้องหรือค าขอไว้ได้สะดวก 
       - มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตไว้บริการส าหรับสืบค้น/ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ 
  - แสดงหมายเลขโทรศัพท์และเว็บไซต์ติดไว้ภายในศูนย์ BFC 
       - มีการออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลสอดคล้องกับความ
ต้องการใช้งาน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 
  - มีฐานข้อมูลให้บริการ เช่น ข้อมูลรหัสชุมชน รายชื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
 2.2)  ขั้นตอน/กระบวนงานในการขออนุญาตการต่าง ๆ  
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ปรับปรุงโปรแกรมระบบงานสารบรรณ        
50 ส านักงานเขต เพ่ือน ามาใช้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ BFC แล้ว 
 ส านักงาน ก.ก. ได้จัดท าโครงการให้ความรู้ในการด าเนินการตามนโยบายจัดตั้ง    
ศูนย์ BFC ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจากทุกส านักงานเขต รวม 1,200 คน โดยมีวิทยากรจากส านักงานปกครองและ
ทะเบียน ส านักงาน ก.ก. และส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
  ในส่วนของส านักงานเขต มีการด าเนินการ ดังนี้ 
  - มีจุดประชาสัมพันธ์ 
  - มี เจ้ าหน้าที่ รับเรื่องท าหน้าที่ลงเลขรับเรื่องของผู้ รับบริการของฝ่ายต่าง ๆ          
(ด้วยโปรแกรมระบบงานสารบัญของศูนย์ BFC) 
  - มีจุดรับเรื่องส าหรับงานบริการทุกฝ่าย 
  - มีจุดให้ค าปรึกษา 
  - มีช่องบริการพิเศษส าหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ (Fast track) เพ่ือติดต่อกับฝ่ายต่าง ๆ 
โดยตรง 
  - มีห้องผู้อ านวยการศูนย์ ให้ค าปรึกษาในศูนย์ BFC 
  - มีการวางระบบงานเพ่ือลดขั้นตอนในการให้บริการ   
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 3) ด้านบุคลากร 
 3.1) ด้านอัตราก าลัง 
 ส านักงาน ก.ก. อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตราก าลังของ        
ทุกหน่วยงาน 
 3.2) การพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ     
 ส านักงานปกครองและทะเบียน อยู่ระหว่างจัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ      
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรของส านักงานเขต เพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการประชาชน ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ BFC เจ้าหน้าที่ประจ าจุดบริการด่วนมหานคร
(Bangkok Express Service) และการเปลี่ยนรูปแบบชุดแต่งกายให้แก่เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ BFC  
 ในส่วนของส านักงานเขต มีด าเนินการดังนี้ 
  - เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ทั้งด้านระเบียบกฎหมายและภาษาอังกฤษ 
       - จัดให้เจ้าหน้าที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ระหว่างงาน
ทะเบียนราษฎร งานทะเบียนชื่อบุคคล และงานทะเบียนครอบครัว 
 นอกจากนี้ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ พัฒนาระบบเพ่ือติดตามการด าเนินงานของศูนย์ 
BFC เรียบร้อยแล้ว โดยระบบสามารถตรวจสอบการด าเนินงานโดยจ าแนกกลุ่มต่าง ๆ เช่น ตรวจสอบในภาพรวม        
ของกรุงเทพมหานคร รายกลุ่มเขต รายเขต หรือฝ่ายต่าง ๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานระบบ 
 ในส่วนของคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการด าเนินการดังนี้ 
 1) คณะอนุกรรมการก าหนดรูปแบบและแนวทางการปรับปรุงด้านกายภาพของส านักงานเขต  
ได้มีการประชุมพิจารณา และมีมติเกี่ยวกับการก าหนดรูปแบบและแนวทางการปรับปรุงด้านกายภาพของส านักงานเขต 
และการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับให้บริการประชาชนของส านักงานเขต ซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติ
เรียบร้อยแล้ว 
 2) คณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดรายละเอียดงานบริการและระบบงานของส านักงานเขต   
ได้มีการประชุมพิจารณา และมีมติเกี่ยวกับการติดตามการด าเนินการด้านระบบงานของศูนย์ BFC เพ่ือให้สามารถ
บริการประชาชนได้ตามหลักการที่กรุงเทพมหานครก าหนดแล้ว 
 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขต ได้มีการ
จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ จ านวน 2 คณะ ประกอบด้วย คณะท างานก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมฯ   
และคณะท างานก าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจัดชุดแต่งกาย เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 ๑. การขับเคลื่อนการด าเนินงานเรื่องศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (BFC) ในระดับ
กรุงเทพมหานคร อยู่ภายใต้คณะกรรมการปรับปรุงการให้บริการของส านักงานเขต (ตามค าสั่งกรุงเทพมหานคร     
ที่ ๕๑๘/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีก ๓ ชุด ประกอบด้วย       
(๑) คณะอนุกรรมการก าหนดรูปแบบและแนวทางการปรับปรุงด้านกายภาพของส านักงานเขต ศูนย์บริการประชาชน 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับให้บริการประชาชนของส านักงานเขต (๒) คณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนด
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รายละเอียดงานบริการและระบบงานของส านักงานเขต และ (๓) คณะอนุกรรมการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขต (ตามค าสั่งคณะกรรมการปรับปรุงการให้บริการของส านักงานเขต ที่  ๑/๒๕๖๑   
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑) โดยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกล่าวมีส านักงานปกครองและทะเบียนเป็น
ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งปรากฏว่าโดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการประชุมของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
ข้างต้นดังนี้ 
 ๑.๑ คณะอนุกรรมการก าหนดรูปแบบและแนวทางการปรับปรุงด้านกายภาพของส านักงานเขตฯ  
ไม่ปรากฏว่ามีการประชุม (ประชุมไปเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  จ านวน ๒ ครั้ง) 
 ๑.๒ คณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดรายละเอียดงานบริการและระบบงานของส านักงานเขต 
จ านวน ๑ ครั้ง  
 ๑.๓ คณะอนุกรรมการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขต             
ยังไม่ปรากฏว่าได้มีการประชุมแต่อย่างใด 
   ดังนั้น การที่กลไกดังกล่าวไม่ได้มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เป็นผลให้ขาดการ
ขับเคลื่อนและการก ากับติดตาม ดูแล อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. การพัฒนาศูนย์ BFC ของกรุงเทพมหานคร เป็นภารกิจเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีส านักงานปกครองและทะเบียนเป็นเจ้าภาพหลัก แต่ไม่ปรากฏว่ามีการก าหนดแผนการด าเนินงาน การก าหนด
เป้าหมายและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน รวมทั้งไม่มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบควบคู่กัน
ไปด้วย ซึ่งเป็นการประเมินระดับความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบกับเป้าประสงค์ของ
นโยบายเพื่อตรวจสอบว่านโยบายดังกล่าวประสบความส าเร็จในระดับใด และในแต่ละขั้นตอนมีอุปสรรค และปัญหา
อะไรบ้างที่จะต้องเร่งรัดแก้ไข ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการจัดตั้งศูนย์ BFC เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การด าเนินงาน
ที่ผ่านมาจึงมีลักษณะเป็นการท างานเฉพาะหน้าตามสถานการณ์ที่ผู้บริหารเร่งรัดเป็นคราว ๆ ไป ดังนั้น ๓ หน่วยงานหลัก 
ประกอบด้วย ส านักงานปกครองและทะเบียน เป็นเจ้าภาพหลัก ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และส านักงาน ก.ก. 
เป็นเจ้าภาพร่วม ต้องประสานการท างานแบบบูรณาการ โดยมียุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ที่ชัดเจนและเป็นระบบในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๓. การพัฒนาระบบโปรแกรม (Software) ส าหรับการปฏิบัติงานของศูนย์ BFC เป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานเกิดความฉับไวใสสะอาดอย่างมีนัยส าคัญ แต่ในปัจจุบันพบว่ามีการด าเนินงานใน
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการรับเรื่องที่ “จุดรับเรื่อง” (ภายใต้โปรแกรมระบบงานสารบรรณ ระบบ ๕๐ เขต) ส่วน
ระบบโปรแกรม (Software) ที่จะรองรับในแต่ละกระบวนงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ยังไม่ได้มีการด าเนินการ ดังนั้น 
การท างานในแต่ละกระบวนงานส่วนใหญ่จึงยังเป็นระบบเดิมที่เป็นแบบเอกสาร ไม่สามารถติดตามตรวจสอบในแต่ละ
ขั้นตอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
 ๔. ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร มีความเห็นว่าการพัฒนาระบบการบริการของส านักงานเขต
ตามนโยบายในการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (BFC) เป็นเรื่องที่ดี เป็นระบบและกลไกการป้องกัน
การทุจริต และควรท าให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง จะท าให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครเป็นราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมา
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ทุกส านักงานเขตได้จัดให้มีรูปแบบทางกายภาพของศูนย์ BFC แล้ว ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละ
ส านักงานเขต แต่ในมิติด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงความคุ้มค่าของการด าเนินงานยังขาดผลลัพธ์       
ที่ชัดเจนซึ่งน่าจะเกิดจากยังขาดความสมบูรณ์ของการพัฒนากระบวนงานการบริการและระบบโปรแกรม                
(Software) ที่มารองรับการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๔.๑ ส านักงานปกครองและทะเบียนต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของศูนย์ BFC    
ที่ชัดเจน อาจแบ่งเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งนี้เพ่ือระบุระดับของความส าเร็จได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะสามารถ
ให้ข้อแนะน าได้ว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง มีปัญหาใดที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงและให้มีการประเมินผล
ความส าเร็จเชิงผลลัพธ์ในการด าเนินงานของศูนย์ BFC ตามกรอบในการวัดความส าเร็จตามระยะที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้
เห็นผลที่แท้จริงโดยเฉพาะในมิติด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของการด าเนินงาน     
 ๔.๒ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์ BFC ทั้ง ๓ ชุด ที่มีส านักงานปกครองและ
ทะเบียนเป็นฝ่ายเลขานุการ ควรมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ เช่น 
 ๑) คณะอนุกรรมการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขต 
ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตในด้านต่าง ๆ ควรเร่งการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้บุคลากรบางส านักงานเขตที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ BFC ยังขาดความเข้าใจ
ในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ BFC จึงควรท าความเข้าใจชี้แจงเพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานศูนย์ BFC มีความเข้าใจ
อย่างแทจ้ริงว่าจะต้องด าเนินการอย่างไร ถึงระบบงาน ระเบียบกฎหมายที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาด้านการ
ให้บริการและทักษะการใช้งานด้านเทคโนโลยี รวมถึงการปรับทัศนคติ ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน 
พร้อมทั้งให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ประจ าจุดประชาสัมพันธ์ให้มีความรอบรู้ในด้านกระบวนงาน และขั้นตอนงาน ของทั้ง 
๑๐ ฝ่าย เพื่อสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ที่มารับบริการในศูนย์ BFC ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง   
       ๒) คณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดรายละเอียดงานบริการและระบบงานของ
ส านักงานเขต ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดงานบริการ และระบบงานของส านักงานเขต 
ระบบงานของศูนย์บริการประชาชน ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการปรับปรุง       
การให้บริการของส านักงานเขต ควรเร่งการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งยังพบว่ามีปัญหา  
ทางด้านระบบงาน เช่น กรณีการช าระเงิน ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ และค่าธรรมเนียม          
ค่าเปรียบเทียบปรับ ซึ่งตามขั้นตอนกระบวนงานของศูนย์ BFC จะต้องให้ประชาชนผู้รับบริการ ไปเข้าที่ระบบ     
รับเรื่องที่ระบบงานสารบรรณ (เป็นการเพ่ิมขั้นตอน และเวลา) เป็นสาเหตุให้ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวก กรณี
ดังกล่าวส านักงานเขตมีความเห็นว่า ผู้รับบริการควรได้รับบัตรคิว เพ่ือไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์บริการรับช าระเงิน
ของฝ่ายการคลังได้เลย ไม่ควรให้ผู้รับบริการต้องไป ณ จุดรับเรื่องที่ระบบงาน  สารบรรณ  ท าให้เกิดปัญหาในการ
เพ่ิมคิวสะสมจ านวนมาก รวมทั้งควรมีการเชื่อมโยงระบบรับเรื่องของศูนย์ BFC กับฝ่ายทั้ง ๑๐ ฝ่าย 
 ๔.๓ ด าเนินการพัฒนาระบบโปรแกรม (Software) ส าหรับการปฏิบัติงานของศูนย์ BFC  
เพ่ือรองรับการให้บริการในกระบวนงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะท าให้สามารถติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งการพัฒนาระบบโปรแกรม ( Software) ดังกล่าว 
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กรุงเทพมหานครควรจัดสรรทรัพยากรในด้านงบประมาณ เทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่จ าเป็น ให้เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการด าเนินงาน เพ่ือให้ส านักงานเขต ๕๐ เขต ในฐานะหน่วยงานผู้ปฏิบัติมีความพร้อมในด้านสมรรถนะที่จะสามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งนี้เพ่ือให้นโยบายการจัดตั้งศูนย์ BFC ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าประสงค ์

 2. รวมพลังชำวกรุงเทพฯ ร่วม Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพฯ สะอำด 
    ส านักสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักเทศกิจ และส านักงานเขต 
 จากการตรวจราชการพบว่า ส านักสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการกวาดล้างท าความสะอาดพ้ืนที่
โดยรอบกรุงเทพมหานครและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” กับส านักงานเขตต่างๆ
โดยให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เรือ ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์การท าความสะอาด เป็นประจ าทุกเดือน 

  ส านักเทศกิจด าเนินโครงการ ดังนี้ 
   1) โครงการจัดระเบียบ หาบเร่-แผงลอย โดยชุดสายตรวจปฏิบัติการตรวจจุดกวดขันพิเศษ    

ในพ้ืนที่เขต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 5,105 ครั้ง  
   2) โครงการตรวจจุดกวดขัน ทิ้ง จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะของส านักงานเขต ได้ด าเนินการ

ออกตรวจตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 5,373 ครั้ง ตักเตือน 56 ราย จับกุม 315 ราย  
ปรับเป็นเงิน 303,800 บาท รายละเอียดดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ เดือน จ ำนวนที่ออกตรวจ (ครั้ง) 
รำยกำรเกีย่วกับผู้กระท ำฝ่ำฝืน 

ตักเตือน (รำย) จับกุม (รำย) ปรับ (บำท) 
1 ตุลาคม 521 5 23 20,400 
2 พฤศจิกายน 544 1 17 15,400 
3 ธันวาคม 521 8 65 57,900 
4 มกราคม 521 5 68 57,100 
5 กุมภาพันธ ์ 526 5 65 55,300 
6 มีนาคม 549 6 16 17,000 
7 เมษายน 516 4 13 15,500 
8 พฤษภาคม 577 3 11 16,400 
9 มิถุนายน 549 5 10 16,000 

10 กรกฎาคม 549 9 16 16,600 
11 สิงหาคม - 5 11 16,200 

รวม 5,373 56 315 303,800 
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   3) การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ได้ด าเนินการออกตรวจตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - 
สิงหาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 550 ป้าย ด าเนินการจัดเก็บโดยส านักงานเขต 54,580 ป้าย ด าเนินคดี 499 ราย             
ปรับเป็นเงิน 6,299,590 บาท รายละเอียดดังนี้ 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

ล ำดับ เดือน 
รำยกำรเกีย่วกับผู้กระท ำฝ่ำฝืนของส ำนักงำนเขต 

จัดเก็บ (ป้ำย) ด ำเนินคดี (รำย) ปรับ (บำท) 
1 ตุลาคม 2,307 13 29,000 
2 พฤศจิกายน 3,260 232 558,800 
3 ธันวาคม 3,498 108 282,500 
4 มกราคม 2,683 85 212,500 
5 กุมภาพันธ ์ 2,236 61 148,500 
6 มีนาคม 3,463 - 989,400 
7 เมษายน 3,405 - 708,600 
8 พฤษภาคม 6,670 - 858,000 
9 มิถุนายน 6,725 - 1,081,890 

10 กรกฎาคม 6,662 - 808,500 
11 สิงหาคม 7,774 5 519,000 

รวม 54,580 499 6,299,590 

 ในส่วนของส านักงานเขต ได้ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
  1) มีแผนการจัดกิจกรรมท าความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ การล้างท าความสะอาดถนนสายหลัก
สายรอง ทางเท้า สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสายประจ าทาง ย่านการค้า ตลาดสด ศาสนสถาน วัด มัสยิด
โรงเรียน สถานที่ราชการ ฯลฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 2) นัดวันเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน 
 3) กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” 

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 ส านักเทศกิจ 
 - โครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย  
 การสร้างกลไกและช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวทางส าคัญ ทั้งในระดับภาพรวม
ของกรุงเทพมหานครและในระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้ ควรเป็นเรื่องส าคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการการท างาน
ในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบและจริงจังมากกว่าที่ผ่านมา เพ่ือให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมและมีการขยายผลอย่างต่อเนื่อง 
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 - การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ 
 การสร้างกลไกและช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวทางส าคัญที่หน่วยงานระดับ
อ านวยการ ควรผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าที่ผ่านมา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี เช่น กล้อง CCTV   
เข้ามาตรวจตราและด าเนินการกับผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง 
 ส านักงานเขต 
 1. ขอให้เน้นในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบล่วงหน้าหลายๆ ช่องทาง    
ในการท ากิจกรรมดังกล่าว อาทิ ประกาศในเว็บไซต์ส านักงานเขต ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
 2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
 3. ในพ้ืนที่ควรมีการบูรณาการแผนไปสู่การที่ให้ภาคเอกชนมีชมรมร่วมกันท าความสะอาดในพ้ืนที่
อย่างต่อเนื่อง และมีแผนการด าเนินการที่ชัดเจน โดยส านักงานเขตเป็นผู้สนับสนุนการด าเนินการในเบื้องต้นจาก
พ้ืนที่ให้พัฒนาไปสู่รูปแบบที่เอกชนด าเนินการเอง 100% 

 3. คลองปลอดผักตบชวำ ลดปัญหำน้ ำท่วม 
     ส านักการระบายน้ าเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบายโดยได้รับการสนับสนุนจาก 

ส านักพัฒนาสังคม และส านักงานเขต  
 จากการตรวจราชการพบว่า ส านักการระบายน้ ารับผิดชอบคูคลองทั้งหมดจ านวน 227 คลอง 
ความยาว 800,400 เมตร มีแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 โดยได้รับงบประมาณที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา 
25,750 เมตร  
 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า ได้มีการขุดลอกทั้งหมด 23,675 เมตร คิดเป็น 91.94%       
ในส่วนของการเปิดทางน้ าไหลคลองที่หมุนเวียนโดยแรงงานของหน่วยงาน ด าเนินการได้ 179,000 เมตร จากที่
ก าหนดไว้ 185,920 เมตร คิดเป็น 96.28% ปรากฏตามแผนภูมิด้านล่าง 

 
 

 
 

 ส านักพัฒนาสังคมด าเนินกิจกรรมฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเพ่ือลดปริมาณขยะ
(ผักตบชวา) โดยน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป
โดยการจัดท าหลักสูตรการสานตะกร้า/กระเป๋า/งานศิลปะ และการน าผักตบชวาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อ่ืน ๆ ใน  
ศูนย์ฝึกอาชีพสังกัดส านักพัฒนาสังคม และกิจกรรมฝึกอาชีพสัญจร 

0 50,000 100,000 150,000 200,000

ขุดลอกคูคลอง 

เปิดทางน้ าไหล 
ด าเนินการแล้วเสรจ็ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กำรขุดลอกคูคลอง/เปิดทำงน้ ำไหล 
 

 (91.94 %)  (3.72 %) 

 (96.28 %)  (3.72 %) 
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 ในส่วนของส านักงานเขตมีการด าเนินการจัดท าแผนการรักษาคู คลอง ท่อระบายน้ า ขุดลอกคู คลอง 
เปิดทางน้ าไหล และแผนก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบโดยต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ โดยการจัด
เจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาสภาพคู คลอง เป็นประจ าทุกเดือน และมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น การท ากิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการน า
ผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ เช่น การท าปุ๋ยหมัก ตะกร้า และเครื่องจักรสานต่าง ๆ  

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  
 ส านักพัฒนาสังคม  
 กิจกรรมฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ด้านการสร้างอาชีพ
ให้แก่ประชาชนและยังช่วยลดปริมาณผักตบชวาภายในคลอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ภาพการระบายน้ าได้ดี แต่จากปัญหา
คุณภาพผักตบชวาที่จะน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์งานศิลปะต้องมีคุณภาพดี จึงเป็นประเด็นท้าทายให้ส านักพัฒนาสังคม
คิดหาวิธีพัฒนาคุณภาพผักตบชวาหรืออาจคิดค้นหาวิธีแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอ่ืนๆ เพ่ือเป็น Best Practices ในการ
ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมฯ หากหน่วยงานมีการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 *  กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม (นโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล) 
 ส านักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานเขต  
 จากการตรวจราชการพบว่า ส านักสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1) ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 
 1.1) โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
 โดยมีฐานกิจกรรมเรียนรู้ 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วย
ศาสตร์พระราชา ฐานขยะเป็นทรัพยากร ฐานอากาศสะอาดด้วยเราทุกคน และฐานการศึกษาธรรมชาติและไม้น้ า 
 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า มีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดย    
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์  ผิวงาม) เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 37 รุ่น รุ่นละ 80 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 2,960 คน 
 1.2) กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล 

 ด าเนินการจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2561        
ณ ลานจอดรถ ชั้น B1 อาคารธานีนพรัตน์ โดยให้บุคลากรและผู้สนใจน าขยะรีไซเคิลมาจ าหน่าย  
 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า ปริมาณขยะรีไซเคิลจากกิจกรรมมีจ านวนทั้งหมด 
4,110.5 กิโลกรัม  
 1.3) กิจกรรมตลาดนัดมือสอง ตลาดนัด...สร้างบุญ 
 ด าเนินการจัดกิจกรรมน าสินค้ามือสองสภาพดีมาจ าหน่ายแก่บุคลากรและผู้สนใจ           
ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และอาคารธานีนพรัตน์ เพ่ือน ารายได้และเสื้อผ้ามือสองที่เหลือจากการจ าหน่ายไปบริจาค 
 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า ได้รับบริจาคทั้งหมด จ านวน 1,373.50 กิโลกรัม 
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 1.4) โครงการทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา  
 ด าเนินโครงการร่วมกับ 50 ส านักงานเขต ด้วยการก าหนดจุดทิ้งขยะบนถนนสายหลัก 
สายรอง ชุมชน และริมคลอง และติดป้ายแสดงรายละเอียด วัน เวลาทิ้งขยะ และเวลาเข้าจัดเก็บขยะ              
เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการทิ้งขยะ เพ่ือลดปัญหาขยะตกค้าง การลั กลอบทิ้งขยะ 
รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ผลการด าเนินงานดังนี้  
 - จัดท าป้ายก าหนดจุดทิ้งขยะบริเวณถนนสายหลัก จ านวน 854 ป้าย ถนนสายรอง 
จ านวน 346 ป้าย ชุมชน จ านวน 474 ป้าย คลอง จ านวน 159 ป้าย และแม่น้ าเจ้าพระยา จ านวน 5 ป้าย รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 1,838 ป้าย 
 - ติดตั้งคอกกั้นขยะน าร่องในถนนสายหลักเพ่ือป้องกันขยะที่กองรวมรอการจัดเก็บ
กระจัดกระจาย เมื่อมีฝนตกหรือมีพายุลมแรงบริเวณถนนสายหลัก จ านวน  465 จุด ถนนสายรอง จ านวน 27 จุด 
คลอง จ านวน 1 จุด รวมทั้งสิ้น จ านวน 493 จุด 
 - ตั้งถังห่วงถุงใส 123 จุด ข้างคอกกั้นขยะ เพ่ือรองรับขยะชิ้นเล็กหรือเศษขยะ ซึ่งไม่ใช่
ขยะที่รวบรวมจากบ้านเรือนรอการจัดเก็บ 

 2) การด าเนินการยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. .... 

 ส านักสิ่งแวดล้อมได้จัดท าร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. .... พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ของส านักสิ่งแวดล้อม เป็นระยะเวลา 16 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 7 ส.ค. 2561 

 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ให้ผู้บริหารรับทราบ และให้ความเห็นชอบเผยแพร่รายงานให้ประชาชนรับทราบ 
 ในส่วนของส านักงานเขต ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย เช่น 
 1) การลดการเกิดขยะมูลฝอยและขยะของเสียอันตรายที่ต้นทางและการน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
 2) การด าเนินตามโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” 
 3) มีการจัดท าเส้นทางการจัดเก็บและขนส่งมูลฝอยให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 
 4) การสร้างการรับรู้/รณรงค์ให้กับประชาชน ร้านค้า สถานประกอบการ ชุมชน เช่น แจกประกาศ 
แจกแผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง 
 5) การจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่าง ๆ แก่ประชาชน และเยาวชน 
เพ่ือสร้างจิตส านึก 
 6) ปรับปรุงรูปแบบ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะประเภทต่าง ๆ รวมถึง การรณรงค์การ      
คัดแยกขยะ 
 7) มีการจับปรับผู้ที่ลักลอบน าขยะมาทิ้งบริเวณท่ีว่างริมทาง รวมทั้งติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ 
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  ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
  ส านักงานเขต 
  1. ปัญหาที่เกิดขึ้นมักพบว่า ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบนโยบายการบริหารจัดการขยะ 
ท าให้เกิดปัญหาประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร อาทิ ทิ้งขยะไม่เป็นที่ และไม่ตรงเวลา ในการประชาสัมพันธ์
ต้องท าอย่างต่อเนื่องการสร้างจิตส านึกต้องใช้เวลา การแก้ปัญหาจะต้องให้เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจกับประชาชน
แบบตัวต่อตัว บ้านต่อบ้าน ใช้เวลาอย่างต่อเนื่อง และติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดจากผู้บริหารเขตอย่างจริงจัง  
รวมทั้งอุทิศเวลาเข้าหากลุ่มมวลชน ชุมชน และเอกชน อาคารพาณิชย์ริมทางในจุดส าคัญต่างๆ ตลอดเวลา ก็จะท า
ให้ได้รับผลตอบรับกลับมาอย่างดีเยี่ยม 
 2. ควรส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ปลูกฝังนิสัยการคัดแยกขยะมูลฝอยในนักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครโดยคัดแยกขยะต้นทาง โดยน ากลับมาใช้ประโยชน์หรือแปรรูปเพ่ือลดปริมาณขยะปลายทาง 
ที่ส่งไปก าจัดในโรงงานก าจัดขยะซึ่งแต่ละปีต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก และควรท าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 3. รณรงค์ให้ผู้ค้า/ประชาชน เห็นความส าคัญ ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ และเพ่ิมการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยอันตรายให้มากขึ้น 
 4. จัดที่ทิ้งเศษผัก/เศษอาหาร แยกต่างหากให้เห็นชัดเจน 
 5. เสนอให้เจ้าหน้าที่เขตท าโครงการในเขตเพ่ือเป็นตัวอย่างในการด าเนินการของภาคประชาชน 
เช่น เขตปลอดถุงพลาสติก ขวดพลาสติก เป็นต้น 
 

 
  

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

น้ ำเร่งระบำย สั่งกำรได้ทันที 24 ชั่วโมง 
ส านักการระบายน้ าเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก 

ส านักสิ่งแวดล้อม และส านักงานเขต 
    จากการตรวจราชการพบว่า  ในรอบการตรวจที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2561) มีฝนตก   
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 125 วัน และมีน้ าท่วมในพื้นที่ 24 วัน คิดเป็น 19.20% เมื่อเทียบกับจ านวนวันที่ฝนตก 
ในกรณีที่มีความรุนแรงของฝนไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งส านักการระบายน้ าใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ได้ภายในเวลา 2 ชั่วโมง 40 นาที 
      ส านักสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการจัดท าแผนหรือมาตรการในการเก็บก าจัดผักตบชวา ด าเนินการเก็บ
ขยะมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ าเจ้าพระยา ระยะทางประมาณ 34 กม. แบ่งเป็น โซนบน โซนกลาง โซนล่าง และ
คลองบางกอกน้อยถึงสะพานอรุณอมรินทร์ ความยาว 300 เมตร มีปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ าเจ้าพระยา เฉลี่ย
วันละ 12.03 ตัน นอกจากนี้ได้มีการรณรงค์เก็บผักตบชวาทั้งในแม่น้ าเจ้าพระยาและคลองทั่วกรุงเทพมหานคร 
และน าไปใช้ประโยชน์ เช่น แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ิมรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในการก าจัด  

นโยบำยที่ 2 “สะดวก” (CONVENIENT) : เดินทำงสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก 
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      ในส่วนของส านักงานเขต ได้มีการจัดท าแผนด าเนินงานและเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับวิกฤต
สถานการณ์น้ าและการระบายน้ า โดยเฉพาะพ้ืนที่จุดอ่อนน้ าท่วม เช่น การติดตั้งและตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องสูบน้ า ล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า ขุดลอกคูคลองเปิดทางน้ าไหล จัดหน่วยบริการเร่งด่วน BEST พร้อม
เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง มีการสั่งการผ่านกลุ่มไลน์และติดตามผลการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง สามารถ
สั่งการแบบรวมศูนย์ควบคุมการท างานของเครื่องสูบน้ าได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และมีการรายงานสภาพ
ปัญหาให้ผู้บริหารทราบโดยทันที 

     ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
     ส านักการระบายน้ า 

      1. ควรเตรียมความพร้อมทั้งด้านคน อุปกรณ์ และเครื่องจักร ในวันที่มีการพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนัก 
2. ควรเร่งลดจ านวนจุดอ่อนน้ าท่วมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

     ส านักงานเขต 
เนื่องจากสภาวะฤดูฝนและสภาพขนาดท่อระบายน้ าเล็ก บางจุดเก่าช ารุด ท าให้การระบายน้ าไม่มี

ประสิทธิภาพ ควรเร่งส ารวจจุดอ่อน โดยขอจัดสรรงบประมาณด าเนินการแก้ไขให้มีขนาดที่สามารถรองรับปริมาณ
น้ าฝนได ้

 

 

 

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

 1. ปรับจริง จับจริง รถจอดและว่ิงบนทำงเท้ำ 
 ส านักเทศกิจเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก      
ส านักงานกฎหมายและคดี ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร และส านักงานเขต 
 จากการตรวจราชการพบว่า  ส านักเทศกิจด าเนินการตามแผนการกวดขันไม่ให้มีการจอดรถ    
หรือขับข่ีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า  
 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 พบผู้ฝ่าฝืนจอดหรือ
ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า จ านวนทั้งสิ้น 838 ราย โดยผลการด าเนินการตามโครงการปรับจริง 
จับจริง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า (ที่ส านักงานเขตรายงานส านักเทศกิจ) ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2561 - กันยายน 2561 โดยสรุปมีการว่ากล่าวตักเตือน จ านวน 3,000 ราย จับกุม จ านวน 7,849 ราย 
ปรับ จ านวน 4,714 ราย คิดเป็นเงิน จ านวน 2,504,900 บาท (อยู่ระหว่างด าเนินคดี จ านวน 135 ราย)
รายละเอียดสามารถจ าแนกตามกลุ่มเขตได้ดังนี้ 

 

 

นโยบำยที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย 
กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 
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ล ำดับ กลุ่มเขต 
ว่ำกล่ำวตักเตือน 

(รำย) 
จับกุม 
(รำย) 

ปรับ 
 (รำย)  (บำท) 

1 กรุงเทพกลาง 332 1,727 1,380 791,500 
2 กรุงเทพใต ้ 331 1,592 1,188 693,700 
3 กรุงเทพเหนือ 384 1,277 879 351,700 
4 กรุงเทพตะวันออก 1,134 1,826 685 370,600 
5 กรุงธนเหนือ 312 548 217 167,000 
6 กรุงธนใต้ 507 879 365 130,400 

รวม 3,000 7,849 4,714 2,504,900 

 ส านักงานกฎหมายและคดี ได้มีหนังสือขอให้ส านักเทศกิจตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการ
บังคับใช้ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ
ให้แก่ผู้แจ้งความน าจับ พ.ศ. 2560 แล้ว 
 ในส่วนของส านักงานเขต ได้มีการด าเนินการตามนโยบาย โดยการวิเคราะห์และล าดับความส าคัญ
ของปัญหา การก าหนดเป้าหมายการด าเนินการ แนวทางหรือแผนงานการด าเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย   
และการบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 ๑. โดยภาพรวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย โดยมีการกวดขัน 
ตรวจตรา และเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนฯ  อย่างไรก็ตามการด าเนินงานที่ปรากฏมีลักษณะในรูปแบบงานประจ าเป็น
ส่วนใหญ่ และยังขาดการติดตาม/ประเมินผลที่เป็นระบบ จึงท าให้ยังไม่เห็นผลส าเร็จของนโยบายดังกล่าวอย่างเป็น
รูปธรรม 
 ๒. ส านักเทศกิจได้มีการด าเนินโครงการอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนให้การด าเนินโครงการ 
“ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า” เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ได้แก่ แผนการพัฒนาและจัดระเบียบ
ทางเท้าในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (ถนน ๕ ไม่) และการจัดสายตรวจ ๓ ประสาน   
    ๓. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยให้รางวัลน าจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับแก่ผู้แจ้ง ซึ่งประชาชน
สามารถแจ้งการกระท าผิดที่พบเห็นผ่าน Application ส านักเทศกิจได้ส่งร่าง MOU ไปที่กรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว 
และได้ก าหนดวันลงนามร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมการขนส่งทางบก ประมาณปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอหนังสือตอบกลับจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเมื่อได้มีการลงนาม MOU ร่วมกันแล้ว       
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กำรด ำเนินกำรกับผู้ฝ่ำฝืน “ปรับจริง จับจริง รถจอดและว่ิงบนทำงเท้ำ” 
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การด าเนินคดีในกรณีที่ภาคประชาชนแจ้งผ่านระบบ Application  ที่จะได้รางวัลน าจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ จะเป็นไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   
     ๔. จากการทอดแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน โครงการกวดขันรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับมาตรการ “ปรับจริง             
จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า”  ในระดับมาก เนื่องจากประชาชนได้รับความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยในการ
ใช้ทางเท้า ทั้งนี้เป็นการที่กรุงเทพมหานครได้ส่งมอบงานบริการที่มีคุณค่าให้แก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้า อันจะส่งผลให้
กรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือ และการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน    
ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดียิ่งข้ึน 
 ๕. ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครมีความเห็นว่าส านักเทศกิจ ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานนโยบายดังกล่าว จะต้องปรับวิธีการท างานในเรื่องนี้จากการท างานแบบประจ าเป็นการ
ท างานเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑) การด าเนินงานเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง และเรื่องเมืองปลอดภัยที่  
ส านักเทศกิจเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในภารกิจส าคัญดังกล่าว โดยมีผลส าเร็จที่มีนัยส าคัญ ควรมีการวิเคราะห์   
ถอดบทเรียน และน ามาวางกลยุทธ์การท างานในช่วงระยะเวลาต่อไปให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ๒) ส านักเทศกิจต้องมีการประเมินผลความส าเร็จเชิงผลลัพธ์ของการด าเนินงาน               
“ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า” ที่ผ่านมาของทุกส านักงานเขตเพ่ือให้เห็นผลงานที่แท้จริง และรูปแบบ
วิธีการท างานที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน 
 ๓) ส านักเทศกิจต้องมีการก าหนดแผนการด าเนินงาน การก าหนดเป้าหมายและ      
ผลลัพธ์ รวมทั้งตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอย่ างเป็นระบบ ทั้งนี้                            
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ควรมีแผนการด าเนินงานดังกล่าวในเชิงบูรณาการระหว่างส านักเทศกิจกับส านักงานเขต 
เพ่ือให้สามารถประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๔) การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามารองรับการท างานต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้เกิด             
ประสิทฺธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะระบบการแจ้งข้อมูลผู้กระท าผิดการจอด/ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ที่มีการ
พัฒนา ควรใช้อย่างจริงจังจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานมากขึ้น  
 ๕) การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สอดส่องดูแลและแจ้งข้อมูลต่าง ๆ โดยผ่าน
ช่องทาง Application เป็นแนวทางส าคัญท่ีจะต้องขยายผลให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๖) การเสริมสร้างบทบาทของส านักเทศกิจ ในการท างานอ านวยการ และก ากับดูแลภารกิจ
ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะต้องใช้ระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ เพ่ือประเมินการด าเนินงานใน
ส านักงานเขตต่าง ๆ  
  ๗) การด าเนินการตั้งด่านจับ ปรับ รถวิ่งบนทางเท้า ตามถนนสายต่าง ๆ ภายนอกส านักงานเขต 
ส านักเทศกิจควรมีการประเมินผลความส าเร็จเชิงผลลัพธ์ จากการจัดท าสถิติของจ านวนผู้ที่มาจ่ายค่าปรับที่ด่านจับ ปรับ 
รถวิ่งบนทางเท้า นอกสถานที่ ว่าได้ผลเป็นประการใดมีความคุ้มค่าหรือไม่อย่างไร 
 



- 16 - 
 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

รอบท่ี 2 

 

 2. ปิดสถำนบริกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย 
 ส านักอนามัยเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก

ส านักงานเขต 
      จากการตรวจราชการพบว่า ส านักอนามัยมีแผนการด าเนินการตรวจสถานบริการ จ านวน 
115 แห่ง และสถานประกอบการที่เปิดบริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ จ านวน 1,278 แห่ง  
 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า ได้ด าเนินการตรวจสถานบริการ จ านวน 86 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 
74.78) และสถานประกอบการที่เปิดบริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ จ านวน 892 แห่ง  (คิดเป็นร้อยละ 
64.87) ผลการตรวจมีดังนี้ 
 - พบการกระท าผิดฐานยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติด
เข้าไปในสถานที่ของตนจ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ร้านอารีน่า 56 เขตบางคอแหลม ด าเนินการ สั่งปิดกิจการเป็นเวลา 5 ปี 
 - พบการก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญทางเสียง จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ร้านล้อมเพชร เขตหลักสี่
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
     - เรื่องร้องเรียน ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญทางเสียงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ซึ่งแก้ไขแล้ว
เสร็จภายใน 2 เดือน จ านวน 18 ร้าน 
 ส านักการโยธาด าเนินการตรวจสอบสถานบริการโดยด าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ส านักงานเขต มีผลการด าเนินการดังนี้  

 1) ตรวจสอบสถานบริการที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว จ านวน 296 แห่ง จาก 35 ส านักงานเขต 
 2) อยู่ระหว่างรอการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต จ านวน 88 แห่ง จาก 16 ส านักงานเขต 
   ในส่วนของส านักงานเขต ได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามนโยบาย เช่น 

    1) ส ารวจข้อมูลสถานประกอบการในพื้นที่เขต ที่เข้าข่ายตามค าสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ 22/2558 
และค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 46/2559 

    2) จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบกิจการ 
ที่เปิดให้บริการที่คล้ายกับสถานบริการให้เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ และนโยบายผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

    3) ร่วมตรวจสถานบริการฯ กับหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เช่น ทหาร ต ารวจ ส านักงานสรรพสามิต 
สถานีดับเพลิง สถาบันป้องกันโรคเขตเมือง 

         ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
         ส านักงานเขต 

      1. สถานบันเทิงขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ โดยใช้อาคารพาณิชย์ 1 - 2 คูหา เปิดเป็นผับ บาร์ หรือ
คาเฟ่เล็ก ๆ มักจะไม่มีใบอนุญาต บางแห่งเปิดมาเป็นเวลานาน ตั้งอยู่ริมถนน เปิดให้บริการยามค่ าคืน จ าหน่าย
แอลกอฮอล์ มีตู้เพลง ส่วนใหญ่มักสร้างปัญหาให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงการตรวจสถานบันเทิงตาม
ค าสั่ง คสช. จะต้องเข้มงวด และด าเนินคดีอย่างจริงจัง 
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       2. บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ประกอบการที่กระท าผิดกฎหมาย และไม่ให้ความร่วมมือ
ในการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

   3. ควรจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 4. บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการใช้กฎหมาย 

พร้อมขั้นตอนการด าเนินการ 
 5. ขอให้ออกตรวจสอบตามแผนเป็นประจ าโดยเคร่งครัด 
 6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ประกอบการ และสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 

  3. Public Eyes เครือข่ำยเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 24 ชั่วโมง      

 ส านักการจราจรและขนส่งเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการ
สนับสนุนจากส านักเทศกิจ และส านักงานเขต 
 จากการตรวจราชการพบว่า ส านักการจราจรและขนส่งได้ด าเนิน “โครงการติดตั้งระบบศูนย์
บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ านวน 12 ศูนย์” โดยการติดตั้งกล้อง CCTV จ านวน 53,249 กล้อง 
เชื่อมโยงเข้าสู่ศูนย์ควบคุมที่ กทม. 1 และ 12 ศูนย์ จ านวน 14,845 กล้อง เชื่อมโยงไปยังสถานีต ารวจ 88 แห่ง 
และ 50 ส านักงานเขต มีการตรวจสอบกล้อง CCTV แบ่งออกเป็น กล้องที่เชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าศูนย์ควบคุมจะมี
การตรวจสอบทุกวัน ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง และกล้อง Stand alone มีการตรวจสอบทุก ๆ ๑๕ วัน (ผู้รับจ้าง
บ ารุงรักษา) และมีการติดตั้งไฟแสดงสถานะ เพ่ือสังเกตการใช้งานของระบบกล้องที่ติดตั้งอยู่ และสามารถแจ้ง
เหตุขัดข้องโดยกรณีระบบปกติไฟเขียวและแดงติดทั้งคู่ กรณีระบบผิดปกติไฟเขียวดับหรือแดงดับ สามารถแจ้งได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์บนสติ๊กเกอร์ ปัจจุบันมีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 24 ชั่วโมง 
โดยส านักการจราจรและขนส่ง มีหนังสือขอความร่วมมือส านักงานเขต ๕๐ เขต ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ หากพบว่าช ารุดให้แจ้งแก้ไขผ่านกลุ่มสื่อสารออนไลน์ (Line Group) ในทันที ซึ่งส่งผลให้
การประสานงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะให้ใช้งานได้ เป็นไปอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ สามารถ
ด าเนินการได้ทันที ลดระยะเวลาการตรวจสอบและแจ้งซ่อมให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า จ านวนประชาชนที่มาขอใช้บริการภาพจากกล้อง CCTV ตั้งแต่เดือน
มกราคม - สิงหาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 12,219 ราย โดยติดต่อขอ ณ ศูนย์บริหารจัดการกล้อง 12 ศูนย์ จ านวน 
10,648 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.14 และติดต่อขอ ณ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) จ านวน 1,571 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 12.86 
 ส านักเทศกิจด าเนินโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ โดยส านักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกับส านักงานเขตอย่างน้อย 6 ส านักงานเขตต่อเดือน มีจ านวนประชาชนใช้บริการ ในช่วงเมษายน - กันยายน 2561 
จ านวนทั้งสิ้น 3,760 คน 
 ในส่วนของส านักงานเขต ได้มีการตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้อยู่เสมอ และมีการสรุปผลแจ้งส านักการจราจรและขนส่งเป็นประจ าทุกเดือน นอกจากนี้ยังมีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนนโยบาย เช่น จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยในพ้ืนที่ เขต จัดตั้งกลุ่มไลน์เพ่ืสอดส่องและ 
เฝ้าระวังความปลอดภัยในพื้นที่เขต เป็นต้น 
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 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 ส านักเทศกิจ 
 หน่วยงานต้องท างานเชิงบูรณาการโดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในแต่ละ
พ้ืนที่เพ่ือให้โครงการที่จัดท าขึ้น ตอบสนองต่อสภาพปัญหาตามล าดับของสถานการณ์ 

  ** กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน (นโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล) 
 ส านักการจราจรและขนส่งเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการ
สนับสนุนจากส านักงานเขต 
 จากการตรวจราชการพบว่า ส านักการจราจรและขนส่งมีการก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ 

 1) ผลักดันให้ส านักงานเขตพิจารณาจัดตั้งศูนย์อ านวยการ ความปลอดภัยทางถนนในระดับเขต 
(ศปถ.เขต) เพ่ือการด าเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่   

 2) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร  
 3) โครงการสวมหมวกนิรภัย 100%  
 4) การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎ วินัย และน้ าใจจราจร ให้กับเด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

 5) การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ 
 นอกจากนี้ยังมีแนวทางและวิธีด าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ 
 1) รวบรวมสถิติข้อมูลจุดเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 - 2559 (เสียชีวิต) 
 2) วางแผนการส ารวจโดยแบ่งแยกเป็นพื้นที่ 
 3) ลงพื้นที่ส ารวจเพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุและจัดท าข้อเสนอแนะ 
 4) ประสานหน่วยงานด าเนินการแก้ไข 
 5) ประเมินผลก่อนและหลังด าเนินการ 
 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า ได้มีการลงพ้ืนที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายแล้ว จ านวน 63 จุด  
ใน 10 ถนน ภาพรวมปัญหาที่ตรวจพบ เกิดจากทั้งทางกายภาพและพฤติกรรม โดย 3 อันดับแรกเกิดจากเส้นจราจร
และทางม้าลายลบเลือน (21 จุด) การไม่ปฏิบัติและฝ่าฝืนกฎจราจร (14 จุด) และรถยนต์สัญจรด้วยความเร็ว (9 จุด) 
โดยส านักการจราจรและขนส่งได้ด าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงด้านกายภาพ โดยเข้าพ้ืนที่ด าเนินการปรับปรุงเส้นจราจร    
ทางข้ามให้ชัดเจน ติดตั้งป้ายเตือนและป้ายแนะน าทางข้าม ซ่อมแซมและเปิดใช้สัญญาณไฟจราจร ติดตั้งป้ายเตือนก่อน
จุดกลับรถ และติดตั้งป้ายแสดงจุดกลับรถ และการแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรมโดยการจัดท าเส้นชะลอความเร็ว และ
ป้ายเตือนให้ลดความเร็ว ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และจุดเสี่ยงอันตรายในด้านพฤติกรรม และใน      
จุดเสี่ยงที่ได้ด าเนินการแก้ไขด้านกายภาพ 

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 ส านักการจราจรและขนส่ง 

 1. ควรมีการประชุม ศปถ.กทม. อย่างต่อเนื่องเพ่ือติดตาม มอบนโยบายและมาตรการด าเนินงาน
แก่ ศปถ.เขต 

 2. ควรเร่งรัดการจัดตั้ง ศปถ.เขต ให้ครบทุกเขตเพ่ือขับเคลื่อนแนวทางด าเนินการต่างๆ 
 3. ส านักการจราจรและขนส่ง ในฐานะเลขานุการของ ศปถ. กทม. ต้องมีระบบการติดตาม       

ผลการด าเนินงานจาก ศปถ.เขต 
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 4. ควรสนับสนุนงบประมาณด้านประชาสัมพันธ์เพราะสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่อยู่ที่คน      
จึงต้องเร่งสร้างจิตส านึกและวินัยจราจร 
 5. บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

 ในส่วนของส านักงานเขต ในภาพรวมได้ด าเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในเชิงพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 
 1) มีการจัดตั้งศูนย์ปฺฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต (สปถ.เขต) และมีการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ฯ เพ่ือขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นระยะ และจัดท าแผนปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับเขต หรือแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลประจ าปี 
 2) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมด าเนินการเชิงบูรณาการในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน มีการสร้างเครือข่ายในการร่วมรณรงค์การลดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ โดยเฉพาะช่วงเทศกาล 
 3) มีการด าเนินการปรับปรุงถนน ตรอกซอยที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ รวมถึงไฟฟ้าส่องสว่าง 
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์จราจร 
 5) มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล เช่น สร้างวินัยจราจร การตระหนักถึงความสูญเสีย 
 7) ด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการพาน้องข้ามถนน อ านวยความสะดวกการจราจร  
หน้าโรงเรียนและแยกส าคัญ โครงการอาสาจราจร กวดขันผู้กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายบนทางเท้าและถนน โครงการ
กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจรับ-ส่งประชาชนช่วงกลางคืน 

 ทางด้านเขตตรวจราชการ 6 (กลุ่มกรุงธนใต้) ได้ให้ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของการตรวจ
ราชการแก่หน่วยรับตรวจ ในการตรวจราชการรอบที่ 1 ไว้ดังนี้ 

 1) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนส านักงานเขต (ศปถ.เขต) บางส านักงานเขต 
ยังจัดโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนส านักงานเขต (ศปถ.เขต) ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ควรได้มีการปรับแก้ไขค าสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนส านักงานเขต (ศปถ.เขต)         
ให้สมบูรณ์ต่อไป 
 2) การด าเนินการจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนส านักงานเขต (ศปถ.เขต)      
บางส านักงานเขตยังไม่มีการประชุม บางส านักงานเขตจัดให้มีการประชุมไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของการขับเคลื่อน    
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 3) ส านักงานเขตส่วนใหญ่จัดท าแผนปฏิบัติความปลอดภัยทางถนนระดับเขต แต่ยังไม่ได้เสนอเข้า
ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนส านักงานเขต (ศปถ.เขต) โดยแผนที่จัดท าส่วนใหญ่ไม่ใช้แผนป้องกัน 
และลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่เชิงรุก โดยพิจารณาจากข้อมูล สถิติ สภาพปัญหาจุดเสี่ยงของพ้ืนที่โดยบูรณาการ
การท างานร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
 4) ส านักงานเขตควรได้จัดท าข้อมูลสถิติจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยรวบรวมอย่างเป็นระบบ
เพ่ือวางแนวทางในการแก้ไขและลดความเสี่ยงให้น้อยลง และก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการพร้อมมีเป้าหมายที่ชัดเจน   
ซึ่งควรน าเข้าพิจารณาหารือร่วมกันในศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนส านักงานเขต (ศปถ.เขต) และส านักการจราจร
และขนส่งควรจัดส่งข้อมูลจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ได้มีการศึกษาไว้ให้ส านักงานเขตซึ่งเป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตในการวิเคราะห์และคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุด้วย 
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 5) การด าเนินการเกี่ยวกับมาตรการองค์กรส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้ ยังไม่มีการด าเนินการ 
ที่ถือเป็นมาตรการองค์กร ดังนั้น ส านักงานเขตควรออกประกาศก าหนดมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน    
ของส านักงานเขต และสร้างการมีส่วนร่วมให้หน่วยงานในพ้ืนที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสร้างมาตรการองค์กรด้าน  
ความปลอดภัยทางถนนขึ้น โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนของส านักงานเขตให้ชัดเจน 
 6) การรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนเฉพาะในช่วงเทศกาล 
ส าคัญยังไม่เพียงพอ ส านักงานเขตควรก าหนดมาตรการด้านการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ไว้ในแผนป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนของเขต โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะรณรงค์ให้ชัดเจนหรืออาจใช้ช่องทางสื่อสารที่ส านักงานเขตหรือภาคี
เครือข่ายที่มีอยู่ ซึ่งสามารถด าเนินการควบคู่ไปกับการสร้างมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนก็ได้ 

 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ มีการด าเนินการตามข้อพิจารณาและ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ดังนี้ 

 1) ด้านการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนส านักงานเขต (ศปถ.เขต) 
 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ได้มีการแก้ไขโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของ ศปถ.เขต ให้ครบถ้วน 
สมบูรณ์แล้วทั้ง 7 ส านักงานเขต 

 ข้อพิจำรณำของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
           ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 6 ได้ตรวจสอบและพิจารณาค าสั่งจัดตั้ง 
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนส านักงานเขตแล้ว เห็นว่า ส านักงานเขตที่เดิมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนส านักงานเขต (ศปถ.เขต)  โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ไม่ครบถ้วนและก าหนดหน้าที่ไม่
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่ได้ชี้แจง ได้มีการแก้ไขปรับปรุงค าสั่งจัดสั่งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
ส านักงานเขต ให้มีโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนส านักงานเขต (ศปถ.เขต) 
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วทั้ง 7 ส านักงานเขต 

 2) ด้านการด าเนินงานของ ศปถ.เขต 
 จากการตรวจราชการ พบว่า ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ได้มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ  
ความปลอดภัยทางถนนส านักงานเขต (ศปถ.เขต) ครบถ้วนแล้วทุกส านักงานเขต 

 ข้อพิจำรณำของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
      เห็นควรว่าสาระส าคัญของการประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนส านักงานเขต
(ศปถ.เขต) ควรมีการพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มีการพิจารณาและ
ติดตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุของถนนประจ าปี เพ่ือประเมินผลด าเนินการและน าไปใช้ปรับปรุงแผนการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในปีต่อ ๆ ไป ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น มีการส ารวจและรวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยง
บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

 3) ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับเขต 
 จากการตรวจราชการ พบว่า ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนที่ทุกส านักงานเขต 

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 เมื่อพิจารณาในเนื้อหาสาระของการจัดท าแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับเขต 
ปรากฏว่า แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับเขตที่จัดท าขึ้นเป็นแผนประจ าปี และเฉพาะในช่วงเทศกาล 
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ส าคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขต ซึ่งแผนดังกล่าวควรเพิ่มการ 
บูรณาการของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในการน าข้อมูล สถิติอุบัติเหตุ สภาพปัญหาของพ้ืนที่เพ่ือก าหนดแผนป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่เชิงรุก การส ารวจจุดเสี่ยงบริเวณสถานที่เกิดอุบัติเหตุ การวิเคราะห์สภาพปัญหา    
การก าหนดแนวทางแก้ไข  การประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างวินัยจราจร การสร้างมาตรการกวดขันจับกุมผู้กระท าผิด   
กฎจราจร ทั้งนี้ ควรมีการน าแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับเขตที่จัดท าขึ้นเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนส านักงานเขต (ศปถ.เขต) เพื่อพิจารณาร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติการขับเคลื่อน
แผนดังกล่าวให้มีผลด าเนินการคืบหน้า และมีการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนส านักงานเขต (ศปถ.เขต) อย่างต่อเนื่อง 

 4) ด้านการตรวจสอบจุดเสี่ยงและการแก้ไขจุดเสี่ยงเพ่ือลดหรือป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
 จากการตรวจราชการ พบว่า ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ได้มีการตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยง
ทั้งหมด (7 ส านักงานเขต) รายละเอียดดังนี้ 

 

 
 

ล ำดับ ส ำนักงำนเขต 
จ ำนวนจุดเสี่ยง 

(จุด) 
ผลกำรด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 
ด ำเนินกำรแก้ไขแล้ว อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

1 บางบอน 3 1 2 อยู่ระหว่างด าเนินการของฝ่ายโยธา 

2 ทุ่งครุ 76 76 -  

3 ภาษีเจรญิ 2 - 2 ประสาน สจส. และ สน.บางเสาธง แก้ไขแล้ว 

4 ราษฎร์บรูณะ 6 1 5 อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานอื่น 

5 บางขุนเทียน 4 4 -  
6 บางแค 4 4 -  
7 หนองแขม 34 34 -  

รวม 129 120 9  
 

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 6 เห็นว่า การลดอุบัติเหตุทางถนนโดย
การลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะสภาพกายภาพของถนนไม่ว่าจะเป็นผิวจราจรช ารุดเสียหาย     
การบดบังการมองเห็นของผู้ขับขี่ เนื่องจากก่ิงไม้ ป้ายโฆษณา ฯลฯ ทางโค้งจุดอันตรายต่าง ๆ ทางร่วมทางแยกที่ไม่มี
สัญญาณไฟจราจร ทั้งนี้ ต้องอาศัยสถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุและก าหนดแนวทางการแก้ไข การส ารวจพ้ืนที่และการจัดเก็บ โดยควรน าข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่การร่วม
พิจารณาของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนส านักงานเขต (ศปถ.เขต) เพ่ือการบูรณาการแก้ไขปัญหาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ 
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รอบท่ี 2 

 

 5) ด้านการด าเนินการมาตรการองค์กรและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกเพ่ือลด
อุบัติเหตุทางถนน 
 จากการตรวจราชการ พบว่า ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้มีการด าเนินการมาตรการองค์กร
จ านวน 1 ส านักงานเขต ไม่มีการด าเนินการประกาศมาตรการองค์กร จ านวน 6 ส านักงานเขต และมีการรณรงค์
หรือประชาสัมพันธ์ ทุกส านักงานเขต (7 ส านักงานเขต) 
 5.1) ส านักงานเขตบางบอน ไม่มีการประกาศมาตรการองค์การแต่มีการรณรงค์หรือการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีค าสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 โดยรณรงค์โครงการ “ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร” 
 5.2) ส านักงานเขตทุ่งครุ ไม่มีการประกาศมาตรการองค์กร แต่มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
สร้างจิตส านึกเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการประชุมคณะกรรมการ ศปถ.เขตทุ่งครุ มีการปรึกษาหารือขอความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีต ารวนในพ้ืนที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนเป็นต้น 
เพ่ือให้มีการณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การกวดขัน วินัยจราจรให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียน และประชาชนทั่วไป      
ในพ้ืนที่เขตทุ่งคร ุ
 5.3) ส านักงานเขตภาษีเจริญ ไม่มีการประกาศมาตรการองค์กร แต่มีการรณรงค์หรือ
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับภาคีเครือข่าย แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณ
ใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส บางหว้า รณรงค์ช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ 7 วันอันตราย 
 5.4) ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ไม่มีการประกาศมาตรการองค์กร แต่มีการรณรงค์หรือ
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการประชาสัมพันธ์ ศปถ.เขตราษฎร์บูรณะ ได้ขอความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การกวดขันวินัยจราจรให้กับข้าราชการและลูกจ้าง 
นักเรียนและประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่เขตราษฎร์บูรณะ 
 5.5) ส านักงานเขตบางขุนเทียน ไม่มีประกาศมาตรการองค์กรและไม่มีการรายงานการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน   
 5.6) ส านักงานเขตบางแค ไม่มีการประกาศมาตรการองค์กร แต่มีการรณรงค์หรือ
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน โดยรณรงค์งดดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานเขตบางแคและรณรงค์
สร้างจิตส านึกและให้ปฏิบัติตามกฎจราจร เดือนบะ 2 ครั้ง ตามจุดที่ก าหนดในแผน 
 5.7) ส านักงานเขตหนองแขม มีประกาศส านักงานเขตหนองแขม เรื่อง มาตรการองค์กร
ด้านความปลอดภัยทางถนน ตามประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้องค์กรในพ้ืนที่เขตหนองแขม
และบุคลากรส านักงานเขตหนองแขมถือปฏิบัติตามมาตรการ 1ร  2ส  3ข  4ม  (10 รสขม) 
 - 1ร (ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด 
      - 2ส (ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร/ไม่ขับรถย้อนศร) 
      - 3ข (คาดเข็มขัดนิรภัย/พกใบขับข่ี/ไม่แซงในที่คับขัน) 
      - 4ม (เมาไม่ขับ/สวมหมวกนิรภัย/ไม่ดัดแปลงรถจักรยานยนต์/ไม่ใช้โทรศัพท์คลี่อนที่ขณะขับขี่) 
และมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานบริการ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของส านักงานเขตหนองแขม ประจ าปี 2561 พร้อมมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการบริการในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ของส านักงานเขตหนองแขม ประจ าปี 2561 พร้อมมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส านักงาน
เขตหนองแขมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2561 
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 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอและของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
  ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 6 เห็นว่า ในด้านมาตรการองค์กรเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางถนน ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้ ส านักงานเขตหนองแขมมีการประกาศก าหนดเรื่องมาตรการ
องค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน เพียงส านักงานเขตเดียวในกลุ่มกรุงธนใต้ อีก 6 ส านักงานเขตที่เหลือยังไม่มีการ
ประกาศก าหนดมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน  แต่จากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร เห็นว่า ส านักงานเขตหนองแขมยังขาดการปฏิบัติที่ชัดเจนในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างและบุคลากรของส านักงานเขต ได้ประพฤติปฏิบัติตามมาตรการองค์กรที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศอีกทั้งควรเชิญชวน
หน่วยงานภาคีเครือข่ายใน ศปถ.เขตหนองแขม ร่วมสร้างมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในหน่วยงานด้วย 
 ในด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน ส านักงานเขตในกลุ่ม
กรุงธนใต้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลส าคัญเช่น วันปีใหม่  
วันสงกรานต์ ทุกส านักงานเขต และมีการขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึก เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศปถ.เขต โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขต  แต่รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางสื่อสารที่ส านักงานเขตหรือภาคีเครือข่ายมีอยู่ยังไม่ได้น ามาใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม 
     

 

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

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

 1) การให้บริการผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐาน 
     1.1)  คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ  
     ส านักอนามัยด าเนินการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุน าร่อง ในศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง 
ประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข 4, 8, 24, 36, 56 และ 58 ได้มีการจัดท าโครงการพัฒนาการจัดบริการคลินิก
ผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานคลินิกผู้สูงอายุฯ จัดการประชุม
คณะท างานเพื่อพัฒนา “คู่มือมาตรฐานและการด าเนินงานคลินิกผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย” 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมให้ข้อคิดเห็น
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าสิ่งสนับสนุนการด าเนินงานในคลินิกผู้สูงอายุฯ 
 ส านักการแพทย์ด าเนินการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มาเข้ารับบริการแบบองค์รวม โดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือให้ครอบคลุมในทุกมิติด้านสุขภาพ โดยคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพจะได้รับการประเมินจาก

นโยบำยที่ 4 “คุณภำพชีวิตดี” (CARE) : ดูแลคุณภำพชีวิตประชำชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ 
และสังคมปลอดภัย 
กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 
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คณะกรรมการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุส านักการแพทย์ในทุกปี เพ่ือให้การด าเนินงานได้มาตรฐาน                 
มีประสิทธิภาพ โดยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพระดับทอง (Gold : G) ส่วนโรงพยาบาลอีก 8 แห่ง
ไดค้ลินิกผู้สูงอายุคุณภาพระดับเงิน (Silver : S) 

        1.2) ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ 
     ส านักอนามัย โดยศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ได้ด าเนินการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพข้ันพื้นฐานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข 
 ส านักการแพทย์ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ กิจกรรมเล่นกีฬา  
การฝึกอาชีพ กิจกรรมดนตรีบ าบัด กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ กิจรรมทางศาสนา        
และกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสาร 

 2) การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ 
 ส านักอนามัย โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง จัดสิ่งอ านวยความสะดวกได้แก่ ทางลาด 
ห้องน้ า ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ บริการข้อมูลส าหรับผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพการให้บริการช่องทางด่วนพิเศษ
ในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการแบบครบวงจร (Fast Track) รายละเอียดดังนี้ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

        

ล ำดับ รำยกำร 
จ ำนวนทั้งหมด 

(ศูนย์) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินกำรเรียบร้อย 

(ศูนย์) 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

(ศูนย์) 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
1 ทางลาด 68 65 3 95.59 
2 ห้องน้ า 68 61 7 89.71 
3 ที่จอดรถ 68 56 12 82.35 
4 ป้ายสัญลักษณ ์ 68 67 1 98.53 
5 บริการข้อมลูส าหรับผู้สูงอาย ุ 68 68 - 100.00 
6 การจัดช่องทางด่วนพิเศษแก่ผูสู้งอายุ 

(Fast Track) 
68 68 - 100.00 
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ด าเนินการแล้ว  (ศูนย์ฯ) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
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 ส านักการแพทย์ โดยโรงพยาบาลในสังกัดฯ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ
ตามมาตรฐาน  
 ส านักพัฒนาสังคมด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้สูงอายุ โดยให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุ จ านวนทั้งหมด 149 ราย (ยกยอดมาจากเดือนตุลาคม  2560 จ านวน 
138 ราย/การรับเข้าใหม่ 11 ราย) ถึงแก่กรรม 24 ราย คงเหลือยอดปัจจุบัน ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 
จ านวน 125 ราย และจัดสวัสดิการต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ เช่น บริการด้านการดูแลปัจจัย 4 บริการด้านการแพทย์และ
การรักษาพยาบาล เป็นต้น  

 3) การดูแลสุขภาพในช่องปากและบ าบัดรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้สูงวัย 
 ส านักอนามัยด าเนินโครงการคนกรุงเทพฯ รักฟัน (เพ่ือผู้สูงวัยฟันดี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการท าความสะอาดช่องปาก ร้อยละ 176.61 (52,983 คน         
แบ่งออกเป็น ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 26,453 คน และวัยท างาน 45-59 ปี 23,620 คน) จากเป้าหมาย ร้อยละ 85 
ของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้สูงอายุและวัยท างาน 45 - ๕๙ ปี จ านวน ๓๐,๐๐๐ คน) 
 ส านักการแพทย์ โดยโรงพยาบาลในสังกัด ให้บริการดูแลสุขภาพในช่องปากและบ าบัดรักษา
ทางทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุที่มารับบริการทุกราย เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพทันตกรรมที่ดี รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องของโรคในช่องปากและสามารถดูแลสุขภาพช่องปากตัวเองได้อย่างถูกต้อง 
    ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามแผนที่ก าหนดครบทุกแห่ง (ร้อยละ 100) ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561 มีผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) ทันตกรรม ทั้งหมดจ านวน 
82,574 ราย ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพในช่องปากและบ าบัดรักษาทางทันตกรรม จ านวน 22,821 ราย    
คิดเป็นร้อยละ 27.64 ของผู้ป่วยทันตกรรมทั้งหมด 

   4) การดูแลผู้สูงอายุติดเตียง และการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องที่บ้าน 
        ส านักอนามัยด าเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานพยาบาลสาธารณสุขและ

พัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่งต่อเพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Center) ในการดูแลผู้ป่วย และ
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  

 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า ได้ด าเนินการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะการใช้
โปรแกรมส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Program) โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 
68 แห่ง และโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน จ านวน 91 แห่ง รวม 159 แห่ง สามารถเข้าถึงบริการและประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อเพ่ือการ
พยาบาลต่อเนื่องที่บา้น และสามารถใช้งานระบบส่งต่อ BMA Home Ward ได้ จ านวน 136 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 85.53 
มีการส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุผ่านศูนย์ส่งต่อเพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Center) 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 จ านวนทั้งสิ้น 15,845 คน โดยผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งต่อ 
ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์ จ านวน 14,833 คน คิดเป็นร้อยละ 93.61 (ข้อมูลตั้งแต่ 1 ต.ค.60 - 
31 ส.ค.61) 
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 ส านักการแพทย์ โดยโรงพยาบาลในสังกัด มีการแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุติดเตียง จ านวน 9 แห่ง ส่วนโรงพยาบาลที่มีการจัดท านวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมีจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสิรินธร 

   5) การจัดกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
         ส านักอนามัย โดยศูนย์บริการสาธารณะสุขด าเนินการคัดกรองสุขภาพ/ตรวจสุขภาพประจ าปี 
ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 12,657  คน จากจ านวนผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของส านัก
อนามัยที่มาร่วมกิจกรรมของชมรมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง จ านวน 13,922 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 (ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80) ส่วนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับผู้สูงอายุที่ตรวจพบว่าป่วยหรือมีพฤติกรรมสุขภาพไม่พึงประสงค์ 
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ จ านวน 2,496 คน จากจ านวนผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและได้รับการ คัด
กรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจ าปี ที่ตรวจพบว่าป่วยและมีพฤติกรรมสุขภาพไม่พึงประสงค์ จ านวน 3,380 คน   
คิดเป็นร้อยละ 73.84 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 70) 
 ส านักการแพทย์ โดยโรงพยาบาลในสังกัด มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุทุกแห่ง  
 ส านักพัฒนาสังคมด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุซึ่งเป็น
สมาชิกของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง จ านวน 10,067 ราย การจัดฝึกอาชีพระยะสั้นสัญจร ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สมาชิกชมรมผู้สูงอายุสังกัดโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร 
และหน่วยงานอื่นๆ กิจกรรมฝึกอบรมทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 

 6) การน าภูมิปัญญาผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์ 
       ส านักอนามัยมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่เป็นจิตอาสาตามแผนบูรณาการผู้สูงอายุได้มาร่วม

ด าเนินกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาในศูนย์เด็กเล็ก 
 ส านักพัฒนาสังคมได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเชิดชู เกียรติ  “ภูมิปัญญาผู้สู งอายุ
กรุงเทพมหานคร” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้จัด
กิจกรรมการเชิดชูเกียรติ “ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” ให้แก่บุคลากรคลังสมองผู้สูงอายุ เจ้าของ 
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 700 คน 
 7) การให้โอกาสผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมจิตอาสา 
 ส านักอนามัย โดยศูนย์บริการสาธารณสุขได้จัดกิจกรรม โดยมีผู้สูงอายุร่วมเป็นจิตอาสา
ช่วยงานของศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 203 คน 
 ส านักการแพทย์ โดยโรงพยาบาลในสังกัดมีการจัดโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาผู้สูงอายุ 
 ทางด้านส านักการโยธาอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย 
จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ
สาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 9ประชาธิปไตย โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ และโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม - พิมเสน ฟักอุดม 
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 ในส่วนของส านักการจราจรและขนส่งได้ด าเนินการในเรื่องการ เดินทางด้วยรถตู้วีลแชร์       
โดยกรุงเทพมหานครมอบหมายบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด เป็นผู้บริหารจัดการโครงการฯ ให้บริการเดินรถบริการ
ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น โดยมีจ านวนรถบริการทั้งหมด ๓๐ คัน และมีศูนย์กระจายรถ ๓ ศูนย์ ได้แก่
ศูนย์พระราม ๓ ศูนย์หนองแขม และศูนย์รามค าแหง ๔๐ 

    ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 ส านักการแพทย์ 

   ข้อชื่นชม 
 ๑. คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพให้การรักษาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้มีการปฏิบัติงานร่วมกันในการ

ให้การวินิจฉัย รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ทั้งขณะที่อยู่ที่โรงพยาบาลและที่บ้านของผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุ     
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ๒. มีการดูแลผู้สูงอายุ โดยจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและความจ า 
ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิสม์ ชมรมผู้สูงอายุ สถาบันประสาทวิทยา บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCG) (รพ.ตากสิน) 

 ๓. คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพให้บริการแบบ One Stop Service ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับบริการ   
ที่สะดวก รวดเร็ว ครบถ้วนในที่เดียว 

 4. การบริหารจัดการด้านทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุ เมื่อได้รับการรักษาจนเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะ
เข้าสู่ขั้นตอนตรวจติดตามรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะตามที่ก าหนด (รพ.ตากสิน) 

 5. การดูแลสุขภาพในช่องปากและบ าบัดรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุ เช่น การใช้ฟลูออไรด์ 
เพ่ือป้องกันฟันผุ การขูดหินน้ าลาย การตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก การให้บริการเพ่ือป้องกันควบคุมโรคในช่องปาก 
ผู้สูงอายุที่มีโรคทางระบบ (เบาหวาน) และการออกเยี่ยมบ้านเพ่ือบริการทางทันตกรรม ฯลฯ 

    นอกจากนี้ ได้ด าเนินการเก็บสถิติข้อมูลในการรักษาได้ดีมากโดยเก็บเป็นระบบและ  
สามารถน ามาพัฒนาบริการ รวมทั้งการจัดเตรียมท าโครงการฟันปลอมให้ผู้สูงอายุ (ซึ่งด าเนินการโดย  พญ.นิชุดา) 
(รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน) 
 6. การวางแผนการจ าหน่ายผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) โดยด าเนินการอย่าง
ครบวงจร ในการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เยี่ยมบ้านและให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ (รพ.สิรินธร) 
 7. การด าเนินการด้านการเยี่ยมบ้าน (Home Health Care) เป็นบริการที่ดี ด าเนินการในเชิงรุก 
สามารถเชื่อมต่อกับชุมชนได้ดีมาก ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ อยู่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือมิให้เกิด
ภาวะอันตรายหรือเจ็บป่วยที่แย่ลงกว่าเดิมให้น้อยที่สุด และยังเป็นการท าความรู้จักกับสมาชิกคนอ่ืนในบ้านหรือ
ชุมชนนั้น ๆ เพ่ิมโอกาสเข้าถึงเรื่องสุขภาพให้กับประชาชนด้วยการลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ จ าหน่ายออกจาก
โรงพยาบาล ไม่จ ากัดพ้ืนที่ และประสานเชื่อมต่อกับศูนย์บริการสาธารณสุข รวมทั้งมีการประชุมร่วมกันระหว่าง
ส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ (รพ.สิรินธร) 

 8. การบูรณาการการท างานลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยแบบไตรภาคี ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล 
ศูนย์บริการสาธารณสุข และส านักงานเขต (รพ.ราชพิพัฒน์) 
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 9. การให้บริการปรึกษาผู้ป่วยแบบประคับประคองทาง Video Call Center ซึ่งพยาบาล 
ส านักอนามัยและ Caregiver (ผู้ดูแลผู้ป่วย) สามารถโทรปรึกษาได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (รพ.ราชพิพัฒน์) 

 10. ศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพ่ือผู้สูงอายุ (Intermediate Care) ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้
การบูรณาการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยแบบประคับประคองแห่งแรก และเป็นที่ศึกษาดูงาน ผลิตแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นสถาบันร่วมสอนแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง Palliative Care ขณะนี้
อยู่ระหว่างการก่อสร้างฯ (อาคาร ๓ ชั้น) ในพ้ืนที่ ๕ ไร่ (ที่บริจาค/ถนนเลียบคลองประทุม) ก าหนดแล้วเสร็จเดือน
มกราคม ๒๕๖๒ เมื่อแล้วเสร็จจะส่งมอบให้กรุงเทพมหานคร 

 ข้อสังเกต 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุติดเตียง มีเพียงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะ

โรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ ๙ แห่ง แต่ยังขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกหน่วยงาน กทม. และองค์กร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 โรงพยาบาลกลาง 
 ข้อชื่นชม 

 ๑. คลินิกผู้สูงอายุ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพได้มีการปฏิบัติงานร่วมกันในการให้การวินิจฉัย รักษา
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ทั้งขณะที่อยู่ที่โรงพยาบาลและที่บ้านของผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
     ๒. การพัฒนาระบบงานเวชระเบียนอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริการ    
ที่ลดลง ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วขึ้น 
     ๓. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านจักษุวิทยา (Lasik Center) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านผ่าตัดกระดูก
และข้อ (Orthopaedics Excellence Center) สามารถให้การตรวจรักษาผู้ป่วยซับซ้อน เป็นที่รับส่งต่อจากโรงพยาบาล
ทั้งของกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วย 
    ๔. มีการศึกษาวิจัย และน าผลการวิจัยไปสร้างโปรแกรมเตรียมความพร้อมของผู้ดูแลผู้ป่วย
ก่อนที่ผู้ป่วยจะกลับบ้าน 
    ๕. ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องระบบทางเดินอาหาร ได้พัฒนาจนสามารถรักษาผู้ป่วย
ซับซ้อนได้ เป็นที่รับส่งต่อจากโรงพยาบาลอ่ืน ๆ รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
    ๖. การพัฒนาคลินิก โดยจัดให้มีบริการหลายบริการอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน 
    ๗. โรงพยาบาลฯ มีแผน มีเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน 
    ข้อพิจำรณำเสนอแนะ 
    ๑. โรงพยาบาลฯ มีผู้ป่วยมารับบริการจ านวนมาก มีโอกาสที่ผู้มารับบริการเกิดความไม่พึงพอใจ
โรงพยาบาลฯ ควรมีการพัฒนาระบบการป้องกันแก้ไขความไม่พึงพอใจอย่างต่อเนื่อง 
    ๒. การปฏิบัติงานด้านการเงิน งบประมาณ และบุคลากร ควรมีการพัฒนาระบบงาน ขั้นตอน 
คู่มือ เอกสาร และการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความถูกต้อง 
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 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
 ข้อชื่นชม 

 1. การถ่ายทอดสดการเรียนการสอนของศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง ผ่าน FaceBook ซึ่งสามารถ    
ดูข้อมูลแบบ Realtime และย้อนหลังได้ที่ QR Code 
    ๒. ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง นอกจากการให้การรักษาผู้ป่วยแล้ว ยังมีการสอน    
การอบรมให้กับแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลในจังหวัดอ่ืน ๆ   
และต่างประเทศ 
    ๓. ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เป็นศูนย์กลางการให้บริการและเครือข่ายการ
ส่งต่อโดยเป็นเครือข่ายร่วมรักษากับคลินิกเวชศาสตร์การกีฬา ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบ าบัด  
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล การกีฬาแห่งประเทศไทย และสถาบันเวชศาสตร์การออก
ก าลังกายและการกีฬา โรงพยาบาลเลิดสิน นอกจากนี้ ยังเป็น 
     - สถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
    - สถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนิสิตนักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
    ๔. ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประกอบด้วย คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิก
แพทย์แผนจีน คลินิกโฮมิโอพาธีย์ มีการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง มีวิธีการรักษาที่สามารถรักษาโรคหรือบรรเทา
อาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยได้ และเป็นที่ฝึกอบรมฝึกงานของนักศึกษาแพทย์แผนจีนและนักศึกษาแพทย์แผนไทย 
    ๕. มีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 
    ๖. โรงพยาบาลส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อพิจำรณำเสนอแนะ  
    1. เพ่ือเพ่ิมความสะดวกของผู้ป่วยและญาติ โรงพยาบาลฯ ควรพัฒนาการบริการให้มีบริการ
ครบถ้วนเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวเพ่ิมข้ึน  
    2. โรงพยาบาลฯ มีผู้ป่วยมารับบริการจ านวนมาก มีโอกาสที่ผู้มารับบริการเกิดความไม่พึงพอใจ
โรงพยาบาลฯ ควรมีการพัฒนาระบบการป้องกันแก้ไขความไม่พึงพอใจอย่างต่อเนื่อง 
    3. การปฏิบัติงานด้านการเงิน งบประมาณ และบุคลากร ควรมีการพัฒนาระบบงาน ขั้นตอน 
คู่มือ เอกสาร และการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความถูกต้อง 

 โรงพยาบาลตากสิน 
 ข้อชื่นชม 
     1. คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ มีการดูแลผู้สูงอายุ โดยจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกับศูนย์โรค
หลอดเลือดสมองและความจ า ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิสม์ ชมรมผู้สูงอายุ  สถาบันประสาทวิทยา และบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) 
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    2. การให้บริการด้านทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุ เมื่อได้รับการรักษาจนเสร็จสมบูรณ์ แล้วก็จะเข้าสู่
ขั้นตอนตรวจติดตามรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ ตามที่ก าหนด 
    3. โรงพยาบาลฯ ได้เป็นสถาบันร่วมสอนแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล  
    ๔. นวัตกรรม “พระเจ้าตากสิน คุ้มครอง อุ่นใจ” โดยน า Technology มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลใน 
QR Code ประกอบด้วย  
 ๑) ชื่อผู้ป่วย   
 ๒) โรคประจ าตัว เป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องความจ าซึ่งมีความเสี่ยงต่อการหลงทาง  
 ๓) ชื่อญาติ เบอร์โทร   

 ๔) บัตรประจ าตัวผู้ป่วย (HN)   
 ๕) เบอร์โทรโรงพยาบาลตากสิน  
 ๖) Line ID พยาบาลประสานในคลินิกผู้สูงอายุ 
     ๕. โรงพยาบาลได้รับรางวัล Stroke Ready Hospital Status  (รางวัลโรงพยาบาลที่มีความพร้อม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตัน เฉียบพลัน)  
    ๖. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง  ศูนย์เบาหวาน  
ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์) สามารถให้การตรวจรักษาผู้ป่วยซับซ้อน เป็นที่ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน      
มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

 ข้อพิจำรณำเสนอแนะ 
    1. โรงพยาบาลฯ ควรปรับปรุงระบบระบายอากาศ เพ่ือป้องกันผู้ป่วยและบุคลากรติดเชื้อโรค  
ที่ติดต่อโดยการหายใจ 
    ๒. โรงพยาบาลฯ มีผู้ป่วยมารับบริการจ านวนมาก มีโอกาสที่ผู้มารับบริการเกิดความไม่พึงพอใจ
โรงพยาบาลฯ ควรมีการพัฒนาระบบการป้องกันแก้ไขความไม่พึงพอใจอย่างต่อเนื่อง 

   ๓. การปฏิบัติงานด้านการเงิน งบประมาณ และบุคลากร ควรมีการพัฒนาระบบงาน ขั้นตอน 
คู่มือ เอกสาร และการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความถูกต้อง 

 โรงพยาบาลสิรินธร 
    ข้อชื่นชม 
    1. การวางแผนการจ าหน่ายผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) โดยด าเนินการอย่าง
ครบวงจรในการดูแลต่อเนื่อง เยี่ยมบ้าน และให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ 
    ๒. การพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัดส านัก
การแพทย์ โดยมีการประชุมร่วมกันกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๙ ศูนย์ ส านักงานเขต ๓ ส านักงานเขต (ส านักงานเขต
ประเวศ ส านักงานเขตสวนหลวง และส านักงานเขตลาดกระบัง) มีไลน์กลุ่มชื่อเครือข่ายสุขภาพเพ่ือประสานความ
ร่วมมือระหว่างกัน และมีทีมดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ระหว่างส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ตามความ
จ าเป็นของผู้ป่วยแต่ละราย 
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    ๓. การด าเนินการด้านการเยี่ยมบ้าน (Home Health Care) เป็นบริการที่ดีเป็นบริการเชิง
รุก สามารถเชื่อมต่อกับชุมชนได้ดีมาก ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือมิให้เกิด
ภาวะอันตรายหรือเจ็บป่วยที่แย่ลงกว่าเดิมให้น้อยที่สุด และยังเป็นการท าความรู้จักกับสมาชิกคนอ่ืนในบ้านหรือ
ชุมชนนั้น ๆ เพ่ิมโอกาสเข้าถึงเรื่องสุขภาพให้กับประชาชนด้วยการลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่จ าหน่ายออกจาก
โรงพยาบาลไม่จ ากัดพ้ืนที่ และประสานเชื่อมต่อกับศูนย์บริการสาธารณสุข รวมทั้งมีการประชุมร่วมกันระหว่าง
ส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
    ๔. ด้านนวัตกรรม 
         ๔.๑ นวัตกรรม “การพัฒนางานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน” : โครงการ Home Health Care ๔.๐ 
โดยด าเนินการ ดังนี้   
              ๑) การใช้ Google Form (แบบฟอร์มประเมิน Online) ในการส่งต่อข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานและกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนในลักษณะ QR Code  
             ๒) ปรับปรุงแบบติดตามดูแลต่อเนื่องที่บ้าน โดยใช้แบบ Inhome - sss  (ประเมิน
ความสามารถในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน (ADL) คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ประเมินได้ ๔ คะแนน แสดงว่าผู้ป่วย
ช่วยเหลือตนเองได้น้อยมาก โรงพยาบาลฯ ก็จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย 
             ๓) พัฒนารูปแบบการรายงานผลการดูแลต่อเนื่องที่บ้านให้ครอบคลุม ๔ มิติ (Holistic 
Care) คือ การดูแลแบบองค์รวม ครอบคลุม กาย จิต สังคม จิตวิญญาณ เมื่อใช้แบบติดตามของ Inhome–sss  
จะได้ทราบปัญหา แล้วน ามาจัดกลุ่ม ๔ ด้าน ได้แก่ กาย ใจ สังคม และค่าใช้จ่าย ส่วนด้านจิตวิญญาณ คือ ความเชื่อ 
ทัศนคติ ค่านิยม ที่จะมผีลต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วย  
              ๔) เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร ปรึกษา และติดตามอาการผู้ป่วยผ่านระบบไลน์ 
         ๔.๒ นวัตกรรม “ฉลากยาใช้ง่าย ใส่ใจผู้สูงอายุ” โดยใช้สัญลักษณ์รูปภาพที่ซองยาเพ่ือ
สื่อสารการใช้ยา และผู้ป่วยเข้าใจง่าย 
         ๔.๓ นวัตกรรม “กระเป๋าอเนกประสงค์” เพ่ือลดการเกิดอุบัติการณ์สายระบบสุญญากาศ
เลื่อนหลุดลงมามากกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นนวัตกรรมที่น าไปใช้กับทุกโรงพยาบาลในปี ๒๕๖๑ 
    ๕. การด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการน าเสนอรายงาน และการจัดท า Power Point   
มีภาพ Flow Chart แสดงภาพชัดเจน เข้าใจง่าย สวยงามและประณีต 
 ข้อพิจำรณำเสนอแนะ 
    ๑. ส านักการแพทย์ควรประสานส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร         
เร่งเปิดรับสมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งดังกล่าว 
     ๒. นวัตกรรมที่โรงพยาบาลได้ท าขึ้นควรเผยแพร่ในเวทีต่าง ๆ  เพ่ือให้มีการน ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น 

 โรงพยาบาลลาดกระบังฯ 
 ข้อชื่นชม 
 การให้บริการผ่าตัดวันเดียวกลับบ้านได้ (One Day Surgery) ได้แก่ ไส้เลื่อน ริดสีดวงทวาร   

ถุงน้ าที่อัณฑะ เป็นการให้บริการที่ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและโรงพยาบาลฯ  และการนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
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 ข้อสังเกตด้ำนกำรปรับอัตรำก ำลังของโรงพยำบำล 
    ๑. โรงพยาบาลไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานรังสีปฏิบัติงานหรือช านาญงาน  และต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงานหรือช านาญงาน  เนื่องจากไม่มีการผลิตบุคลากรให้มาปฏิบัติงาน      
ในต าแหน่งดังกล่าว ส านักการแพทย์ได้ด าเนินการขอปรับปรุงต าแหน่งดังกล่าวเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  ดังนี้ 
 - ต าแหน่งเจ้าพนักงานรังสีปฏิบัติงานหรือช านาญงาน  ปรับต าแหน่งเป็นต าแหน่งนักรังสี
การแพทย์ปฏิบัติการหรือช านาญการ หรือช านาญการพิเศษ 
  - ต าแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงานหรือช านาญงาน ปรับต าแหน่งเป็น
ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการหรือช านาญการ หรือช านาญการพิเศษ โดยปรับในภาพรวมของส านัก
การแพทย์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส านักงาน ก.ก.พิจารณาด าเนินการ 
    ๒. โรงพยาบาลลาดกระบังฯ ได้ด าเนินการจ้างบุคลากรทางการสาธารณสุขห้วงเวลา หรือ
บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการในต าแหน่งที่ว่าง 
 ข้อพิจำรณำเสนอแนะ 
    ๑. เพื่อให้โรงพยาบาลฯ มีบุคลากรปฏิบัติงาน เห็นควรให้ส านักการแพทย์ ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาปรับเปลี่ยนต าแหน่งที่ไม่มีการผลิตบุคลากรส าหรับต าแหน่งที่ว่างนั้น 
    ๒. เพ่ือให้โรงพยาบาลสามารถบริการผู้ป่วยที่มีจ านวนเพิ่มมากข้ึนได้ เห็นควรให้ส านักการแพทย์
เร่งด าเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 
    3. โรงพยาบาลฯ มีผู้ป่วยมารับบริการจ านวนมาก มีโอกาสที่ผู้มารับบริการเกิดความไม่พึงพอใจ
โรงพยาบาลฯ ควรมีการพัฒนาระบบการป้องกันแก้ไขความไม่พึงพอใจอย่างต่อเนื่อง 
    4. การปฏิบัติงานด้านการเงิน งบประมาณ และบุคลากร ควรมีการพัฒนาระบบงาน ขั้นตอน 
คู่มือ เอกสาร และการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความถูกต้อง 
 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 
 ข้อชื่นชม 
    ๑. โรงพยาบาลฯ มีระบบการท างานที่ดี มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีทีมงาน  
ที่เข็มแข็ง ดังนี้ 
        ๑) กลุ่มงานอายุรกรรม เปิดคลินิกเฉพาะทางและขยายการให้บริการ (คลินิกโรคไต คลินิก
หอบหืดและทางเดินหายใจ) 
        ๒) กลุ่มงานศัลยกรรม เปิดให้บริการคลินิกรักษาผู้ชายวัยทองและต่อมลูกหมาก บริการ 
ส่องกล้องทางเดินอาหาร 
        ๓) กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม เปิดให้บริการคลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูก คลินิกเวชศาสตร์
และทารกในครรภ์ 
       ๔) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม เปิดให้บริการคลินิกหอบหืดและภูมิแพ้ในเด็ก บริการกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก 
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       ๕) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ เปิดศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ คลินิกข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
และบริการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์น าวิถีไร้ปวด 
        ๖) การเปิดคลินิกเฉพาะทางของการให้บริการ คลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู คลินิกฝั งเข็มลด  
ความเจ็บปวด 
        ๗) กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก เปิดให้บริการคลินิกโรคภูมิแพ้ คลินิกโรคนอนกรนในเด็ก    
แสดงให้เห็นว่า แผนพัฒนาการท างานของโรงพยาบาลฯ ชัดเจนมาก เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางเป็นจ านวนมาก 
การท างานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ค่อนข้างจ ากัด 
    ๒. การให้บริการผ่าตัดตาวันเดียวกลับบ้านได้ (One Day Surgery)  เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย  
ไม่ต้องรอนาน และลดค่าใช้จ่ายในการนอนพักรักษาตัว 
    ๓. การพัฒนางานด้านนวัตกรรม โดยดึงศักยภาพในตัวบุคลากรที่หลากหลายต าแหน่งหน้าที่  
ซึ่งบุคลากรปฏิบัติงานไปคิดพัฒนางานไปด้วยในขณะเดียวกัน จึงเกิดนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
โรงพยาบาล อาทิ นวัตกรรมส าหรับค้นหาจุดรั่วทางท่อน้ า นวัตกรรมประดิษฐ์เครื่องพ่นยุงจากเศษวัสดุเหลือใช้    
และนวัตกรรมสมุดภาพทานยาผู้สูงอายุ เพ่ือลดความผิดพลาดในการทานยา ฯลฯ 
    ๔. โครงการ “กทม.ใส่ใจ หัวใจแกร่ง” เป็นโครงการที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลฯ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข (๔๘ และ ๖๐) และส านักงานเขตบางบอน ซึ่งในส่วนส านักงานเขตจะจัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับผู้ป่วย ซึ่งลดขั้นตอนประสานการท างานได้เป็นอย่างดี 
 ข้อสังเกต   
    ๑. โรงพยาบาลมีผู้ป่วยมารับบริการจ านวนมาก และจ าเป็นต้องพัฒนาบริการตามความต้องการ
ความจ าเป็นของผู้ป่วย บริการที่เพ่ิมข้ึนจ าเป็นต้องมีบุคลากรเพิ่มข้ึนด้วย 
    ๒. โรงพยาบาลฯ มีจ านวนผู้ถือบัตรประกันสังคมน้อย สาเหตุส าคัญประการหนึ่งคือ สถานที่ตั้ง
โรงพยาบาลอยู่ห่างจากถนนใหญ่มาก  ดังนั้น  เงินที่โรงพยาบาลฯ  จะได้รับจากส านักงานประกันสังคมจึงไม่เพียงพอ     
ที่จะจ้างบุคคลภายนอกเพ่ิม 
 ข้อพิจำรณำเสนอแนะ   
    ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ ได้ให้บริการผู้ป่วย ๑๒๖ เตียง มีจ านวนพยาบาลทั้งสิ้น ๑๒๐ คน จ านวน
พยาบาลยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน นอกจากนี้  โรงพยาบาลมีแผนขยายบริการในระยะ ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ซึ่งมีการ
ขยายเตียงจ านวน ๑๓๘ เตียง ดังนั้น ควรมีอัตราก าลังพยาบาลเพ่ิม เห็นควรให้ส านักการแพทย์ประสานส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาเรื่องอัตราก าลังให้เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย และเป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
 ข้อชื่นชม 
    1. คลินิกผู้สูงอายุให้บริการแบบ One Stop Service ท าให้ผู้สูงอายุได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว 
ครบถ้วนในที่เดียว  
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    ๒. การพัฒนาการให้บริการและการจัดการข้อร้องเรียน โดยน าข้อมูลจากแบบสอบถาม        
(ตู้รับความคิดเห็น) ศูนย์ร้องทุกข์ของโรงพยาบาล เว็บไซต์ของโรงพยาบาล หนังสือร้องเรียน ฯลฯ มาประมวล 
วิเคราะห์ และน ามาพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
    ๓. การบูรณาการการท างานการลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยแบบไตรภาคี ประกอบด้วย แพทย์
โรงพยาบาลฯ ศูนย์บริการสาธารณสุข และส านักงานเขต 
    ๔. การให้บริการปรึกษาผู้ป่วยประคับประคองทาง Video Call Center ซึ่งพยาบาลส านักอนามัย 
และ Caregiver (ผู้ดูแลผู้ป่วย) สามารถโทรปรึกษาได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
    ๕. ศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพ่ือผู้สูงอายุ (Intermediate Care) ซึ่งเป็นศูนย์การ 
เรียนรู้การบูรณาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยแบบประคับประคองแห่งแรก และเป็นที่ศึกษาดูงาน ผลิตแพทย์  
เวชศาสตร์ครอบครัวของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นสถาบันร่วมสอนแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง Palliative Care 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างฯ (อาคาร ๓ ชั้น) ในพ้ืนที่ ๕ ไร่ (ที่บริจาค) ถนนเลียบคลองประทุม ก าหนดแล้วเสร็จ
เดือนมกราคม ๒๕๖๒ เมื่อแล้วเสร็จจะส่งมอบให้กรุงเทพมหานคร 
    ๖. คลินิกลดอ้วน ท าให้ผู้ป่วยสามารถลดการกินยาลงได้ 
    ๗. การท ากายภาพบ าบัด การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทันทีที่ผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาลมีความพร้อม 
ท าให้สามารถลดอาการแทรกซ้อนและผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้น 
    ข้อพิจำรณำเสนอแนะ 
   ควรจัดเตรียมบุคลากรรองรับให้พร้อมกับการเปิดศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ
(Intermediate Care) ในปี ๒๕๖๒  ส านักการแพทย์ควรประสานกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานครในด้านอัตราก าลังที่จะรองรับ การขยายบริการของศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้ผู้สูงอายุในปี 
๒๕๖๒ ดังกล่าว 
 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
 ข้อชื่นชม 
 ๑. การตรวจราชการในรอบที่ 2 พบว่า สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการได้ดีขึ้น  
        ๑) การให้บริการแผนก OPD (ผู้ป่วยนอก) บริการได้ดีมาก โดยมีพยาบาลคัดกรองผู้ป่วยทุกราย
ก่อนส่งไปแผนกเวชระเบียน และจุดบริการมีน้ าดื่มฟรีให้ผู้มารับบริการ 
        ๒) การบริหารจัดการ ด้านการให้บริการที่แออัดของผู้รับบริการในชั้น ๑ ให้บางแผนกย้ายขึ้นไป
ให้บริการที่ชั้น ๒ 
    ๒. หอผู้ป่วยใน (ห้องพิเศษ) บริหารจัดการได้ดีมากสามารถเป็นรายรับของโรงพยาบาลได้  (ใช้
สิทธิเบิกจ่ายข้าราชการของกรมบัญชีกลาง วันละ ๑,๐๐๐ บาท) ในส่วนสิทธิบัตรทอง ค่าห้องพิเศษ ผู้ป่วยจ่ายเอง 
และพบว่าผู้จ่ายเงินสดมากกว่าข้าราชการ ขณะนี้เปิดให้บริการครั้งละ ๔ เตียง มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ เนื่องจาก
ค่าจ้างพยาบาลผลัดละ ๔,๐๐๐ บาท ถ้าเปิดมากกว่า ๔ เตียง จะไม่คุ้มกับรายรับ 
    ๓. แผนกจักษุ เตรียมวางแผนจัดบริการผ่าตัดวันเดียวกับบ้านได้ (One Way Surgery) แสดง
ถึงการพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง 
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    ๔. การได้รับรางวัลสุดยอดห้องน้ าแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจ าปี ๒๕๖๑ กลุ่ม
โรงพยาบาลระดับกรุงเทพมหานคร 
 ข้อสังเกต 
 1. ขาดแคลนแพทย์สูติกรรม ศัลยกรรม กุมารแพทย์ มีอัตราว่างแต่ไม่มีผู ้ประสงค์มาสมัคร 
เนื่องจากโรงพยาบาลฯ อยู่ห่างไกล โดยจ้างแพทย์ห้วงเวลามาช่วย แต่ก็ประสบปัญหาแพทย์ห้วงเวลามาปฏิบัติงานไม่
สม่ าเสมอ เนื่องจากติดเวรหลายเวร ขณะเดียวกันงบประมาณไม่เพียงพอในการจ้างแพทย์ห้วงเวลาในเวลาราชการ 
จ้างวันละ ๖,๐๐๐.-บาท และปัจจุบันโรงพยาบาลฯ ยังประสบปัญหาค้างจ่ายค่ายา 
    2. โรงพยาบาลขนาดเล็กต้องปฏิบัติงานตามนโยบายทุกนโยบายเช่นเดียวกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
แต่บุคลากรและงบประมาณท่ีได้รับน้อยกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
    3. ปัจจุบันการปฏิบัติงานล่วงเวลา (ขึ้นเวร) ร้อยละ ๔๘ จ้างบุคลากรภายนอกมาท าล่วงเวลา 
เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร 
    4. ปัจจุบันอัตราแพทย์ ๔๒ อัตรา ว่าง ๑๑ อัตรา ลาเรียนต่อ ๔ อัตรา (ปัจจุบันแพทย์
ปฏิบัติงานจริง ๒๘ อัตรา) จ้างแพทย์ห้วงเวลา ๑๐ อัตรา 
 ข้อพิจำรณำเสนอแนะ 
    ๑. โรงพยาบาลฯ ปัจจุบันขาดแคลนอัตราบุคลากรด้านแพทย์และพยาบาลไม่เพียงพอต่อการ
รองรับการให้บริการผู้ป่วยและต้องจ้างบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานล่วงเวลา (OT) คิดเป็นร้อยละ ๔๘ นอกจากนี้ 
เพ่ือให้โรงพยาบาลมีรายได้จากการเปิดหอผู้ป่วยพิเศษ เห็นควรสนับสนุนอัตราก าลังตามที่โรงพยาบาลฯ ได้แจ้ง
ก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เสนอขอปรับปรุงไปแล้ว (ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงาน ก.ก.) 
    ๒. ควรควบคุมก ากับดูแลลูกหนี้และการติดตามหนี้  เช่น ค่ารักษาพยาบาล ร้านค้าใน
โรงพยาบาล (ซึ่งมีสัญญาระบุการจ่ายค่าเช่า) กรณีหมดสัญญาแล้วก็ควรต่อสัญญาให้ถูกต้อง หรือเลิกกิจการไปแล้ว
จ่ายค่าจ้างไม่ครบ ควรติดตามดูแลให้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างรัดกุม ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจะเข้ามาตรวจติดตามเงินดังกล่าว 
     ดังนั้น ควรจัดท าทะเบียน มีหลักฐานการก ากับติดตาม และรายงานการประชุม และฝ่าย
งบประมาณ การเงิน และบัญชี ต้องสร้างกลไกการจ่ายเงินของลูกหนี้และกระบวนการเร่งรัดอย่างชัดเจน 

 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
 ข้อชื่นชม 

 ๑. โรงพยาบาลฯ ขณะนี้เปิดให้บริการเฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) แต่สามารถบริหารจัดการ 
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ - วันอาทิตย์ โดยไม่มีวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ (วันหยุดนักขัตฤกษ์)  เปิดให้บริการ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
    ๒. การด าเนินงานทางด่วนพิเศษส าหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ ๘๐ ปีขึ้นไป ระยะเวลารอคอยลดลง
อย่างชัดเจน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
       ๑) ระยะเวลารอพบแพทย์ (ส่งตรวจ - ซักประวัติ - เข้าพบแพทย์) ใช้เวลา ๕ นาที                 
(จากเดิม ๓๖ นาที) 
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        ๒) ระยะเวลารอรับยา (แพทย์สั่งยา - รับยา) ใช้เวลา ๖.๐๑ นาที (จากเดิม ๕๐ นาที) 
        ๓) ระยะเวลารวม (ส่งตรวจ - รับยากลับบ้าน) ใช้เวลา ๑๑.๕๘ นาที (จากเดิม ๑๒๙ นาที) 
    ๓. การจัดหัวหน้าทีมพยาบาลประจ าวันคอยอ านวยความสะดวก (Smart BKT Nurse) เพื่อ
ผู้สูงอายุและผู้รับบริการ โดยดูแลข้อขัดข้องทุกจุดของการให้บริการ คอยติดตามแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง การสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่จ าเป็นให้ค าปรึกษาแก่ผู้มารับบริการและภายในหน่วยงาน และยังเป็นจุดนัดรับการตรวจ 
(BFC) ของโรงพยาบาล 
    ๔. นวัตกรรมแบบประเมิน Geriatric Syndrome ผู้สูงอายุบน Smart Phone    
        การประเมิน Geriatric Syndrome ผู้สูงอายุต้องใช้เอกสารในการประเมินจ านวนมาก อย่างน้อย  
๘ ชุดต่อคน ดังนั้น เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรแต่ไม่ลดคุณภาพงาน จึงได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินผู้สูงอายุ        
ในรูปแบบเอกสารบน Smart Phone โดยสร้างแบบประเมินผู้สูงอายุ Google Form (แบบฟอร์ม online) เพ่ือความ
สะดวกในการจัดเก็บเอกสารและการน าเอกสารมาใช้  ซึ่งสามารถเรียกข้อมูลได้ตลอดเวลาไม่เกิดการสูญหาย และใช้ได้
ทุกครั้งที่ต้องการประเมินภาวะผู้สูงอายุ ผลลัพธ์คือ 
        ๑) ผลการทดลองใช้แบบประเมินผู้สูงอายุบน Smart Phone ข้างต้น ส่งผลให้ประหยัดการ
ใช้กระดาษได้จ านวนมาก 
        ๒) ในการออกหน่วยหรือเยี่ยมบ้านสามารถน าแบบประเมินมาใช้ได้เลยเมื่อพบผู้สูงอายุ      
ที่ต้องประเมิน 
     5. การเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับการกินยาวัณโรคผ่านระบบ Application บน Google Form 
เป็น Application ที่พัฒนาและใช้งานได้ง่าย และไม่คิดค่าใช้จ่ายในการใช้งานขนาดเล็ก 
         กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ป่วยวินิจฉัยเป็นวัณโรค ที่ไม่เป็นผู้ป่วยดื้อยาจากยารักษาปกติ และผู้ป่วย
ใช้โทรศัพท์แบบ Smart Phone โดยการใช้งานวีดิโอ และ Application บน Smart Phone เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ป่วย
คงอยู่ (Adherence) กับการรับประทานยา สามารถใช้ทดแทนการเฝ้าสังเกตการณ์รับประทานยารักษาโดยตรง (DOT) ได ้
รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการติดตามผู้ป่วยวัณโรคให้รับประทานยาได้มาก 
         นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีเวลาดูแลติดตามผู้ป่วยได้มากขึ้น ประเมินได้ว่าเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ๑ คน สามารถตรวจการรับประทานยาของผู้ป่วยวัณโรคได้ถึง ๒๕ คนต่อวัน เทียบกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขที่ต้องออกไปเยี่ยมผู้ป่วยได้เพียง ๒ - ๓ คนต่อวัน ซึ่งลดภาระการดูแลผู้ป่วยและลดโอกาสการดื้อยา   
วัณโรคต่อไป 
     ๖. การดูแลสุขภาพในช่องปากและบ าบัดรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุ เช่น การใช้ฟลูออไรด์
เพื่อป้องกันฟันผุ การขูดหินน้ าลาย การตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก การให้บริการเพื่อป้องกันควบคุมโรค    
ในช่องปาก ผู้สูงอายุที่มีโรคทางระบบ (เบาหวาน) และการออกเยี่ยมบ้านเพ่ือบริการทางทันตกรรม ฯลฯ 
     การด าเนินงานทั้งหมดโรงพยาบาลฯ ดังกล่าวเก็บสถิติข้อมูลในการรักษาได้ดีมาก โดยเก็บ
เป็นระบบและสามารถน ามาพัฒนาบริการ รวมทั้งการจัดเตรียมท าโครงการฟันปลอมให้ผู้สูงอายุ (ซึ่ง ด าเนินการ
โครงการฯ โดย พญ.นิชุดาฯ) 
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     ๗. การด าเนินขั้นตอนการรับเงิน การน าส่งเงิน ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) มีระบบขั้นตอน
ที่ชัดเจนดีมาก เช่น ก าหนดเวลาการตัดยอดรับค่ารักษาพยาบาล รายงานสรุปยอดประจ าวัน ส่งมอบเงินให้
กรรมการน าฝากธนาคาร จัดท ารายงานประจ าวัน และผู้บริหารโรงพยาบาลสามารถทราบเงินเข้า -ออกได้
ประจ ารายสัปดาห์ต่อสัปดาห์ 
    ๘. ผู้มารับบริการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ แต่สามารถ
บริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อพิจำรณำเสนอแนะ  

 การจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ทุกรายการ ควรระบุชื่อผู้รับผิดชอบและควรจัดท าเป็นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือสามารถตรวจสอบครุภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน 

 โรงพยาบาลคลองสามวา 
 ข้อชื่นชม 

 ๑. ด าเนินการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยโรงพยาบาลรณรงค์ให้ผู้รับบริการน าถุงมาใส่ยา
ตั้งแต่โรงพยาบาลเริ่มเปิดด าเนินการ และโรงพยาบาลน าถุงซองยาที่ใส่ยาฉีดน ากลับมาใช้ใหม่ 
 ๒. โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ซึ่งมีสถิติผู้ป่วยจ านวนมาก
โรงพยาบาลได้วางแผนเชิงรุกในการวางแผนป้องกันเพ่ือลดจ านวนผู้ป่วยลง 
     ๓. การลดปริมาณการใช้กระดาษ การเวียนหนังสือจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ
หนังสือเวียนภายในโรงพยาบาล  โดยด าเนินการน าข้อมูล (หนังสือเวียน) และด าเนินการสแกนเอกสาร และส่งผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปแต่ละกลุ่มงาน ในส่วนของแพทย์ก็สามารถดูข้อมูลหนังสือเวียนดังกล่าวได้จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม กรณีเป็นเรื่องส าคัญเฉพาะรายก็จะถ่าย
ส าเนาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวทราบอีกครั้ง 
     ๔. การตรวจราชการรอบที่ ๒ พบว่า โรงพยาบาลคลองสามวาขณะนี้เปิดด าเนินการเป็นอาคาร
ชั่วคราวเฉพาะผู้ป่วยนอก ซึ่งเปิดด าเนินการเมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ความคืบหน้าการด าเนินงานได้รุดหน้า
ไปค่อนข้างมาก  สามารถบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ค่อนข้างจ ากัดได้เป็นอย่างดี อาทิ มีการเตรียมพร้อมด้านเซรุ่มส าหรับ
ผู้ถูกงูเห่ากัด เนื่องจากเป็นเขตพ้ืนที่ที่มีงูเห่าชุกชุม และสามารถเปิดให้บริการห้องทันตกรรมบริการผู้ป่วยได้แล้ว  
รวมทั้งเตรียมความพร้อมที่จะให้บริการผู้ที่มีบัตรประกันสุขภาพ 
 ปัญหำ/อุปสรรคของผู้รับกำรตรวจรำชกำร 
      จากการตรวจราชการพบว่า โรงพยาบาลคลองสามวามีปัญหา/อุปสรรค จ านวน ๕ ประเด็น 
 ๑) บุคลากรขาดแคลน 
 ๒) ระบบการจัดการทางด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
 ๓) ครุภัณฑ์ MIS เครื่องก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน และอุปกรณ์ทันตกรรม 
 ๔) การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
 ๕) การเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
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 ข้อพิจำรณำเสนอแนะ 
    ๑. เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (เครื่องส ารอง) ควรเร่งรัดด าเนินการจัดหาเครื ่องก าเนิดไฟฟ้า        
ให้โรงพยาบาลฯ เนื่องจากกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับจะส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วย 
    ๒. ป้ายชื่อโรงพยาบาลฯ ควรเพิ่มการติดตั้งด้านข้างส่วนบนอาคารชั่วคราวหรือบริเวณที่
เหมาะสมของโรงพยาบาลฯ ด้วย เพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยที่ไม่เคยมารับบริการจะสามารถสังเกตเห็นทางเข้าโรงพยาบาล    
 ๓. ด้านการควบคุมพัสดุ 
         - ปัจจุบันทรัพย์สินของโรงพยาบาลฯ ยังไม่ได้รับโอนจากส านักการแพทย์ ดังนั้น  ควรจัดท า
บัญชีควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ และลงชื่อผู้รับผิดชอบไว้ในระบบเป็นรายการ เพ่ือป้องกันการสูญหาย 
         - ส่วนรถฉุกเฉินควรแยกรายการครุภัณฑ์แต่ละชิ้นภายในรถฉุกเฉิน  
         - ควรลงรหัสครุภัณฑ์เมื่อได้รับโอนทรัพย์สินจากส านักการแพทย์เรียบร้อยแล้ว 
     ๔. การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลฯ ชั่วคราว (OPD) ไม่มีการติดตั้งกล้อง CCTV เห็นควรให้
ส านักการจราจรและขนส่งพิจารณาจัดหากล้อง CCTV  ให้โรงพยาบาลฯ  เนื่องจากโรงพยาบาลฯ ยังไม่มีรั้ว 
 ศูนย์เอราวัณฯ 
 ข้อชื่นชม 
 ๑. โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานและการใช้เครื่อง AED (กระตุ้นหัวใจ) ได้จัดอบรมครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน ๙๐ คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๒,๙๖๘ คน 
    ๒. การด าเนินงาน “สายด่วนกู้ใจ” การด าเนินงานให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ (Erawan Call 
Center) ในการให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพท้ังกายและใจ รวมถึงภาวการณ์เจ็บป่วยที่ไม่ฉุกเฉิน โดยได้เริ่มด าเนินการ
พร้อมกับการเปิดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีสถิติ      
การให้บริการ ๓ ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจ านวนการให้บริการ ๖,๒๖๘ ครั้ง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๔,๓๗๑ ครั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๓,๙๕๗ ครั้ง และ             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๔,๖๔๓ ครัง้ (ข้อมูล ณ ต.ค. ๖๐ - มิ.ย. ๖๑) 
 ๓. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
          3.1 ด้านศูนย์ประสานงานและสั่งการ (Call Taker)  
 “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน” ถูกพัฒนาขึ้นโดย
น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านระบบเครือข่ายใน
รูปแบบ Web Base Application ในการรับแจ้งเหตุและประสานงานสั่งการ เลือกชุดปฏิบัติการที่เหมาะสมใกล้  
จุดเกิดเหตุให้เข้าถึงผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องรวดเร็วด้วยระบบน าทาง GPS ในการใช้เส้นทางรวมถึงสภาพ
การจราจรที่เหมาะสมในการเข้าถึงผู้ป่วยได้รวดเร็วที่สุด รวมถึงข้อมูลทรัพยากรในระบบที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
(Real time) ในการสนับสนุนและบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบสามารถ
ประสานงานสั่งการหน่วยปฏิบัติการในการเข้าถึงผู้เจ็บป่วย ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ Tablet 
และสามารถแสดงภาพรวมเหตุการณ์ และทรัพยากรของระบบทั้งหมดบนหน้าจอในขณะด าเนินการอยู่ได้        
(Rea ltime Data) เพ่ือการบริหารสั่งการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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      นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวยังรองรับฐานข้อมูลทรัพยากรของ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินสามารถน ามาวิเคราะห์และบริหารจัดการเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงาน และพัฒนาระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ให้สามารถบริการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         3.2 ด้านประชาชนผู้รับบริการ 
         ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ จากทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์    
ที่เข้าถึงผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนเพ่ือขอใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วผ่าน Mobile Application โดยระบบจะท าการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของผู้เจ็บป่วยไว้
เป็นประวัติในการขอใช้บริการครั้งต่อไป ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ทั้งผู้เจ็บป่วยและชุดปฏิบัติการในการ
ให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
 ข้อพิจำรณำเสนอแนะ   
      กรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยฉุกเฉินที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน อยู่ในพ้ืนที่ที่ห่างไกลจาก
โรงพยาบาล อยู่ไกลจากที่ตั้งของทีมรถพยาบาลฉุกเฉิน ที่ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) 
ได้ด าเนินการเพ่ิมทีมรถพยาบาลฉุกเฉินออกไปตั้งประจ าในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   
ถึงปัจจุบันด าเนินการได้เพียงปีละ ๑ แห่ง ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมเป็นที่ตั้งทีมรถพยาบาลฉุกเฉิน 
     เห็นควรที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีสถานที่ที่เหมาะสม อนุญาตให้ทีมรถพยาบาล
ฉุกเฉินของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินไปตั้งประจ าในสถานที่ของหน่วยงาน 

 ส านักพัฒนาสังคม 
 1. เนื่องจากประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานครจึงต้องดูแลคุณภาพชีวิต 
ของผู้สูงอายุที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น เมื่อยังไม่มีอาคารสถานที่ใหม่ที่จะรองรับผู้สูงอายุ การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ที่ใช้อยู่เดิม จึงเป็นเรื่องจ าเป็น สมควรที่จะได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นล าดับต้น ๆ  
 2. กรณีปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้สูงอายุส านักพัฒนาสังคมได้แก้ไข
ปัญหาดังกล่าวด้วยการประสานส านักอนามัยให้จัดส่งพยาบาลวิชาชีพมาช่วยดูแลผู้สูงอายุแล้ว 
 ส านักการโยธา 
 ส านักการโยธาในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานควรให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต และเพ่ือให้เป็นแบบอย่างในการด าเนินการและบูรณาการ
ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ส านักการจราจรและขนส่ง 
 จากปัญหารถบริการไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหาด้วยการเพ่ิมจ านวนรถบริการก็เป็นแนวทางหนึ่ง
แต่ก็ไม่สามารถเพ่ิมได้มากจากข้อจ ากัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการให้บริการ จึงควรพิจารณาให้ความส าคัญกับล าดับ
ความส าคัญของการขอใช้บริการ และกระจายการให้บริการอย่างถั่วถึงแก่ผู้ขอรับบริการ 
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2. สร้ำงชื่อเสียงด้ำนกำรศึกษำและมำตรฐำนวิชำกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
     ส านักการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก

ส านักพัฒนาสังคม และส านักงานเขต (โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร)  
 จากการตรวจราชการพบว่า ส านักการศึกษาได้รายงานผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม     
ที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
จากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ได้แก่ โครงการโรงเรียนสองภาษา ซึ่งมี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรไทย-อังกฤษ และ
หลักสูตรไทย-จีน โดยจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 ส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ        
มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะ สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสื่อสารได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ มีคุณภาพ
ตามระดับชั้นที่เรียน  
 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 15 โรงเรียน ในโครงการ
โรงเรียนสองภาษา หลักสูตรไทย - อังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย  O-NET สูงขึ้นในวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ร้อยละ 56.22 - 89.96 
ทุกโรงเรียน รวมทั้งสามารถสอบเข้าและเรียนต่อในโรงเรียนสองภาษา ห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted) และ
โรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงได้ ร้อยละ 100 
 ทางด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยฯ  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา 

คือ  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ เป็นปีแรกที่คะแนนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร สูงกว่าระดับประเทศ ตั้งแต่มีการทดสอบฯ ในปี 2551 เป็นต้นมา  
    ส านักพัฒนาสังคม ได้ด าเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับผู้ที่จบการฝึกอบรมวิชาชีพจากโรงเรียน             
ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 สาขาวิชาอาหารไทย ระดับ 1 สาขาพนักงาน
นวดไทย ระดับ 1 ซึ่งได้ด าเนินการในรอบการตรวจราชการที่ 1 โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบ จ านวน 111 คน ผ่าน 
จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 84 

 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ให้กับข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร แบบไป-กลับ 
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 1 จังหวัดสมุทรปราการ และบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จ ากัด โรงงานพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 
   ในส่วนของส านักงานเขต (โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) ด าเนินการในภาพรวมโดยการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น โครงการเพ่ิม
ศักยภาพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ โรงเรียนในแต่ละส านักงานเขต ยังได้จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนเพ่ิมเติม เช่น กิจกรรมคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน และจัดครูสอนซ่อมเสริม 
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โครงการสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการ ภายในเดือนกันยายน 2561 

     ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
     ส านักการศึกษา 

 1. ควรมีการติดตาม สังเกตการณ์วิธีการและเทคนิคการสอนของครูต่างชาติ ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ว่าสามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนเป็นอย่างไร เพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ             
      2. ควรมีการน าผลการทดสอบของนักเรียนมาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาต่อไป 
 ส านักพัฒนาสังคม 
 ส านักพัฒนาสังคมสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด และมีการวัดระดับความรู้ของผู้เข้ารับ
การอบรม ซึ่งมีผู้ผ่านการทดสอบถึงร้อยละ 84 จึงเห็นควรให้ส านักพัฒนาสังคมได้จัด KM ภายในองค์กรด้านการ
บริหารโครงการ/กิจกรรม โดยน าโครงการค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานมาเป็นตัวอย่างของการ
บริหารงานโครงการอื่นๆ ภายในส านักพัฒนาสังคม 
    ส านักงานเขต 
   1. การพัฒนาการศึกษาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงชั้นปี ไม่ใช่เฉพาะในระดับที่มี                
การสอบ O-NET เท่านั้น 

   2. ส านักการศึกษาควรมีบทบาทในการจัดหาบุคลากรทางการศึกษาให้ครบถ้วน และมี
มาตรการรองรับการขาดก าลังคน หรือทดแทนก าลังคน 

 
 

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

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

การสนับสนุนจากส านักงานเขต 
 จากการตรวจราชการพบว่า ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้การด าเนินการจัดท า
โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โดยหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครได้รับการออกแบบตาม
แนวคิด“แสงแห่งปัญญา” (Wisdom of Life) ตามรอยทางของพระราชาตามรอยแสงแห่งปัญญา เพราะการเรียนรู้
เปรียบเสมือนแสงสว่าง ซึ่งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2560 โดยเปิด
ให้บริการวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 21.00 น. และวันอาทิตย ์เวลา 09.00 - 20.00 น. 
 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า หอสมุดเมืองฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่ง
เรียนรู้ศาสตร์พระราชา พร้อมส่งเสริมการอ่านหนังสือซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการทรงงานฯ ณ หอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

นโยบำยที่ 5 “วิถีพอเพียง” (Common ways of living) : ภูมิใจในรำกไทย พอใจในควำมเป็นอยู่ 
และสังคมปลอดภัย 
กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 
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        ๑) จัดกิจกรรมน าชมพ้ืนที่บริเวณจุดนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และพ้ืนที่จัดแสดง
หนังสือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ให้กับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครทุกคณะ 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีคณะดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าศึกษาดูงาน 
ในพ้ืนที่ โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมดูงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทั้งหมด         
56 หน่วยงาน รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,549 คน  
        ๒) จัดกิจกรรมแนะน าหนังสือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในทุกกิจกรรมตามวันส าคัญต่าง ๆ ในบริเวณจุดต่าง ๆ ของหอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเชื่อมโยงการเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชากับการใช้ชีวิตประจ าวัน รวมถึงโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างความสนใจให้กับผู้เข้า ใช้บริการ 
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑,๕๐๐ - ๑,๖๐๐ คนต่อวัน         
โดยมีผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จ านวน 455,207 คน        
ซึ่งจ าแนกได้ดังนี ้         

 
 

 

 ๓) จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพ่ือเผยแพร่ ให้แก่ผู้เข้าใช้
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครครั้งแรก ได้รู้จักพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและหนังสือเกี่ยวกับ โครงการ         
อันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ด าเนินการผลิตแผ่นพับ            
และแจกให้กับผู้เข้าใช้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครไปแล้วกว่า ๔,๐๐๐ แผ่น พร้อมทั้งแนะน าให้ติดตามข่าวสารของ
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์พระราชา และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 
ผ่าน Facebook : https://www.facebook.com/bangkokcitylibrary โดยปัจจุบันมีผู้ติดตามแล้ว ๒๒,๔๕๔ คน 
 นอกจากนี้ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ  

 2) งานแสดงหนังสือและเปิดตัวหนังสือ  
 ๓) กิจกรรมขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ด้วยการอ่าน  
 ๔) กิจกรรมเรียนรู้ด้วยการลงมือท าโดยวิทยากรผู้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย กิจกรรม 

Workshop ศิลปะสีน้ า กิจกรรมเขียนภาพจากพู่กันจีน กิจกรรมสร้างสุขภาพดีด้วยตนเอง โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้
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ผู้เข้ำใช้บริกำรหอสมุดเมืองกรุงเทพมหำนคร 
 

https://www.facebook.com/bangkokcitylibrary


- 43 - 
 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

รอบท่ี 2 

 

ในการดูแลสุขภาพทั้งในเรื่องของการรับประทานอาหาร และการดูแลตนเอง กิจกรรม DIY Handmade เช่น งานเดคูพาจ 
การท าผ้ามัดย้อม การท าถุงหอม 

 ๕) กิจกรรมประจ าเดือน โดยจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสอนงานประดิษฐ์ กิจกรรมการ
เล่านิทาน และกิจกรรมตามวันส าคัญ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย วันวิทยาศาสตร์ 
 ในส่วนของส านักงานเขต ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมและด าเนินการสนับสนุนการเปิดแหล่งเรียนรู้
ศาสตร์พระราชา ดังนี้ 
     1) จัดมุมเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเพ่ือให้ประชาชนเรียนรู้แนวพระราชด าริ หลักการทรงงาน 
ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บ้านหนังสือ 
ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพ้ืนที่ของแต่ละส านักงานเขต เช่น ส านักงานเขต
บางพลัด  ส านักงานเขตทวีวัฒนา ส านักงานเขตบางเขน ส านักงานเขตพระโขนง และส านักงานเขตบางรัก 
   2) จัดกิจกรรม/โครงการ โดยน าแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน 
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพ้ืนที่ของแต่ละส านักงานเขต เช่น ส านักงานเขตบางกอกน้อย (โรงเรียนวัดมะลิ        
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการบูรณาการ
ร่วมกับกรมกจิการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 
     3) ส านักงานเขตหลักสี่จัดโครงการครอบครัวรักการอ่าน โดยจัดกิจกรรมรักการอ่านและจัดซื้อ
หนังสือที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
     4) ส านักงานเขตสายไหม จัดโครงการส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยจัดอบรมตามโครงกร 
จ านวน 15 หลักสูตร และด าเนินโครงการนวัตกรรมเกษตรพอเพียงสู่ชุมชนเมือง โดยการจัดท าสื่อวีดีทัศน์เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลความรู้ด้านการเกษตร และเผยแพร่ต้นแบบชุมชนที่ประสบความส าเร็จในพื้นที่เขตสายไหม ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น 
YouTube,  Facebook  และ LINE 
     5) ส านักงานเขตดอนเมืองเชิญชวนชุมชนในพ้ืนที่จ านวน 7 ชุมชน ให้ใช้ชีวิตตามแบบวิถีพอเพียง 
โดยการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคและเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน และจัดกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมการบริหาร 
เงินออมเคลื่อนที่ในชุมชน โดยการให้ความรู้ด้านเงินออมและการบริหารจัดการหนี้สิน 

    6) ส านักงานเขตบางเขนได้ด าเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมเงินออมและแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยการ
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน ส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน อีกทั้งเป็นที่
ปรึกษาแก่ประชาชนในการบริหารจัดการรายได้ของตนเองและครอบครัว และสร้างเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุน
การออมในรูปแบบต่าง ๆ 

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 

 1. เมื่อพิจารณาจากสถิติ จ านวนผู้เข้าใช้บริการหอสมุดเมืองพบว่าผู้ใช้บริการที่เป็นเด็ก         
มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา จากร้อยละ 11.95 เป็นร้อยละ 37 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานครสามารถจัดกิจกรรมที่ดึงดูดเยาวชนให้มาใช้บริการมากข้ึนเป็นที่น่าพึงพอใจ 
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 2. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา  ควรมีการด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติตาม และร่วมกันสานต่อพระราชปณิธานสืบต่อไป 

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

  จากการตรวจราชการพบว่า ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวด าเนินโครงการ จ านวน 
3 โครงการ ดังนี้ 
       1) โครงการพัฒนาย่านประวัติศาสตร์เมืองสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
         เป็นการศึกษาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวในย่านประวัติศาสตร์เมือง 
เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า 
น่าสนใจของเมืองให้ด ารงอยู่อย่างมีคุณค่า  พัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมทางการท่องเที่ยว ในพ้ืนที่ย่าน
ประวัติศาสตร์เมืองให้มีคุณค่าน่าสนใจและสะดวกต่อการเข้าถึงของนักท่องเที่ยวมากขึ้น  สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์เมือง เผยแพร่แหล่ง
ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะ และสร้างโอกาสความเติบโตทาง
เศรษฐกิจและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการก าหนด
เป้าหมายที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ โดยประชาชนเป็นศูนย์กลางสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
ที่มีความยั่งยืน จ านวน ๗ พ้ืนที่ และพ้ืนที่เชื่อมโยง ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์เมือง กิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ย่านประวัติศาสตร์เมือง และกิจกรรมการพัฒนาเส้นทางเดินเพลินย่านประวัติศาสตร์เมือง   
 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า ได้มีการด าเนินการประกาศประกวดราคาฯ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ จึงด าเนินการประกวดราคาฯ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ ซึ่งครบก าหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผู้ยื่น
ข้อเสนอเพียงรายเดียว และยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาฯ คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงได้พิจารณายกเลิกการประกวดราคาฯ  
 2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 เป็นการจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร    
และจัดแสดงผลงานภาพถ่ายทางวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัล ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร  
 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้  

  - จัดการแถลงข่าวกิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร   
ในหัวข้อ “กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม” เมื่อวันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยก าหนด                
รับสมัคร - ส่งผลงานวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
 - จัดพิธีเปิดนิทรรศการและการมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม วันที่             
๕ มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. และจัดแสดงนิทรรศการฯ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีจ านวน
ผู้เข้าร่วมงาน (เฉพาะวันจัดพิธีเปิดนิทรรศการ) จ านวน ๗๖ คน และมีจ านวนผู้เข้าชมนิทรรศการ ประมาณ ๗๐,๐๐๐ คน 
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 3) โครงการบางกอกสัญจรพระนครควรชม 
   เป็นโครงการเพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร และขับเคลื่อน
นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยด าเนินการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว จ านวน ๗ ย่านแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 
 ย่านบางกอกน้อย ย่านตลาดน้อย ย่านลาดกระบัง ย่านนางเลิ้ง ย่านบางขุนเทียน ย่านสาทรบางรัก และย่านพระนคร  
ด าเนินการแล้วเสร็จ (จ านวน ๑๓ กิจกรรม) 
 ส านักพัฒนาสังคม ด าเนินโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการด าเนินการตามนโยบาย 
ประกอบด้วย 
 1) โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2018 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การด าเนินงานแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ การจัดงาน
มหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2018 ในวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ (ยอดจ าหน่ายรวม 11,012,850 บาท ผู้เข้าร่วมงาน 46,840 คน) และการจัดท าหนังสือท าเนียบ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) จัดพิมพ์หนังสือแล้วเสร็จตามสัญญาเมื่อวันที่        
11 กันยายน 2561 

   2) โครงการตลาดกลางกรุงในพ้ืนที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการจ านวน 2 ครั้ง 
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้ 
 

ล ำดับที ่ รำยกำร 
ผู้ร่วมงำน 

(คน) 
ยอดจ ำหน่ำยรวม 

(บำท) 
1 ครั้งท่ี 1  

ณ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เขตดินแดง ในวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2561 
 

5,632 
 

1,374,355 
2 ครั้งท่ี 2  

ณ สวนเพลินมาร์เก็ต เขตคลองเตย ในวันที่ 6 - 9 สิงหาคม2561  
 

34,594 
 

580,920 
รวม 40,226 1,955,275 

 

                   3) โครงการตลาดชานกรุงในพื้นที่เขตชั้นนอกกรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการจัดงานโครงการ
ตลาดชานกรุงในพ้ืนที่เขตชั้นนอกกรุงเทพมหานครจ านวน 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้ 
 

ล ำดับที ่ รำยกำร 
ร้ำนค้ำ 
(บูธ) 

ผู้ร่วมงำน 
(คน) 

ยอดจ ำหน่ำยรวม 
(บำท) 

1 ครั้งท่ี 1  
ระหว่างวันท่ี 13 - 17 กรกฎาคม 2561  
ณ ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า เขตหนองจอก 

 
100 

 
8,972 

 
1,189,426 

2 ครั้งท่ี 2  
ระหว่างวันท่ี 2-6 สิงหาคม  2561   
ณ ตลาดปากคลองใหม่ (ตลาดสวนดอกไม้) เขตตลิ่งชัน 

 
110 

 
2,830 

 
996,539 

รวม 210 11,802 2,185,965 

   4) กิจกรรมการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบร้านค้าออนไลน์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 
Bangkok Brand จ านวน 534 ผลิตภัณฑ ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เปิดพ้ืนที่การขายสินค้าโดยการจัดท าให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย เปิดพ้ืนที่การขายสินค้าโดยการจัดท าเว็บไซต์ www.bangkokbrand2017.com 

http://www.bangkokbrand2017.com/
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     ในส่วนของส านักงานเขตที่มิได้อยู่ในพ้ืนที่ด าเนินโครงการฯ ได้มีการด าเนินการเพ่ือสนับสนุน
นโยบาย ดังนี้ 
      1) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ พร้อมทั้งส่งเสริ มให้
ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานเขต 

   2) จัดกิจกรรมในวันส าคัญ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันสงกรานต์  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย  

             3) จัดกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ในพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี วิถีความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม  

    4) สืบสานวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม เช่น แม่น้ าล าคลองต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 ส านักพัฒนาสังคม 

 การด าเนินโครงการเพ่ือสนับสนุนนโยบายดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพมหานครได้มีสถานที่จ าหน่ายสินค้า ในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พร้อมกับการเผยแพร่
วัฒนธรรมพ้ืนถิ่นให้แพร่หลาย ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง จึงเห็นควรให้ส านักพัฒนาสังคม
สนับสนุนและด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวต่อไป 

 
 

 


