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แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ก าหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ประเด็น  
แบ่งออกเป็น นโยบายที่ 1 “สะอาด” (CLEAN) จ านวน 1 ประเด็น คือ “จัดตั้งศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด 
Bangkok Fast & Clear หรือ BFC” นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) จ านวน 1 ประเด็น คือ “ปรับจริง จับจริง 
รถจอดและวิ่งบนทางเท้า” นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” (CARE) จ านวน 1 ประเด็น คือ “สร้างชื่อเสียงด้านการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน” และนโยบายที่ 5 “วิถีพอเพียง” (Common ways of living) จ านวน 2 ประเด็น คือ “เปิดแหล่ง
เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร” และ “จัด “ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์”” 

บัดนี้ คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการตรวจราชการตามประเด็นดังกล่าว พร้อมทั้ง  
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แก่ผู้รับการตรวจ ในรอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) เสร็จสิ้นแล้ว        
จึงได้รวบรวมผลการตรวจราชการมาจัดท ารายงานฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ในการน าไปพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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การตรวจราชการเป็นกลไกส าคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ตามนโยบายที่ให้หน่วยงานน าไปปฏิบัติสู่ความส าเร็จ และช่วยให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน และโดยที่ระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ข้อ 8 ก าหนดให้ผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบการตรวจราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครจึงเปรียบเสมือนผู้ประสานระหว่างผู้บริหารของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบาย 
และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการด าเนินงาน   
ของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้วยการเร่งรัดติดตามให้การด าเนิน
แผนงาน โครงการที่ส าคัญของหน่วยรับตรวจบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ผู้บริหารก าหนดไว้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ เพ่ือให้หน่วยรับตรวจสามารถน าผลการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานครไปปรับปรุงการด าเนินงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 
กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 
 



- 2 - 
 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

รอบท่ี 1 

 

 
 
 

รำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรตำมนโยบำยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
รอบท่ี 1 (เดือนตุลำคม 2561 - มีนำคม 2562) 

 

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31มีนาคม 2562) เป็นไปตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค าสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3826/2561 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแบ่งประเด็นการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกเป็น 4 นโยบาย ประกอบด้วย 

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

ตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์และการตรวจราชการเฉพาะพ้ืนที่)  

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

 

   
 การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้ก าหนดประเด็นการตรวจราชการ เพ่ือตรวจติดตามผลการด าเนินงาน
นโยบายที่ 1 “สะอาด” (CLEAN) ไว้จ านวน 1 ประเด็น ได้แก่ 

 จัดตั้งศูนย์บริหำรรำชกำร ฉับไวใสสะอำด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC 

 จากการตรวจราชการพบว่า ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร          
เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบายจัดตั้งศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear 
หรือ BFC โดยได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงาน ก.ก. ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และส านักงานเขต ในการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 
 
 

นโยบำยที่ 1“สะอำด” (CLEAN) : บ้ำนเมืองสะอำด กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 

บทที่ 2 
กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 
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 1. แผนบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนศูนย์ BFC ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

 ๑) เป้ำหมำย/ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 เป้าหมาย มีการจัดตั้งศูนย์ฯ BFC ครบ ๕๐ ส านักงานเขต ให้ประชาชนใช้ในการติดต่อราชการ 
ณ ส านักงานเขต โดยเท่าเทียมกันและไม่เลือกการปฏิบัติเป็นการเฉพาะราย ประชาชนที่มาขอรับบริการที่ศูนย์ฯ BFC  
ณ ส านักงานเขต ต้องได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 ผลลัพธ์ การให้บริการของศูนย์ฯ BFC เป็นการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล และประชาชน
มีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของศูนย์ฯ BFC 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ
ของศูนย์ฯ BFC 
    ๒) ติดตำมและประเมินผล 
 ระบบติดตาม การรายงานผลการประเมินความพึงพอใจฯ น าเสนอผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน 
และการรายงานผลการด าเนินการผ่านระบบไลน์เป็นประจ าทุกวัน 
 ทั้งนี้ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล อยู่ระหว่างจัดท าระบบโปรแกรมรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ BFC 
      ระบบประเมินผล ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจ าจุดให้บริการ จากระบบที่
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลติดตั้ง และประเมินผลด้วยการทอดแบบสอบถาม 

 ๒. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของศูนย์ฯ BFC ในกระบวนงำนต่ำง ๆ 
     ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ BFC ครบทั้ง ๕๐ ส านักงานเขต เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 

- คอมพิวเตอร์และระบบ 
- เปลี่ยนระบบคิวใหม่เป็นจอ LED 
- เพ่ิมระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
- เปิดใช้ระบบการจองคิวออนไลน์ผ่าน Application “BMA Q” ส าหรับงานบริการทุกฝ่าย (๑๐ ฝ่าย) 

ของส านักงานเขต 

 ๓. ผลกำรด ำเนินงำน 
      ส านักงานเขตได้มีการจัดตั้งศูนย์ฯ BFC  โดยมีการด าเนินงานของศูนย์ฯ ดังนี้ 
    ๑) จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน มีองค์ประกอบตามที่กรุงเทพมหานครก าหนด ดังนี้ 
      1.๑) การจัดรูปแบบศูนย์ฯ BFC 
          - มีจุดประชาสัมพันธ์ 
          - มีจุดรับเรื่อง ส าหรับงานบริการทุกฝ่ายของส านักงานเขต (ติดตั้งระบบการบันทึกรับ
เรื่องด้วยโปรแกรมงานสารบรรณ) 
         - มีห้องให้ค าปรึกษา 
        - มีเคาน์เตอร์บริการของฝ่ายต่าง ๆ ตามที่ระบบงานก าหนด 
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         - มีช่องบริการพิเศษ (Fast Track) ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ พระภิกษุ สามเณร และสตรีมีครรภ์ 
         - ห้องอ านวยการศูนย์ฯ BFC 
      1.๒) ระบบงานของศูนย์ฯ BFC 
         - ส านักงานเขตมีค าสั่งให้ข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ พิจารณาอนุญาต/อนุมัติค าขอต่าง ๆ
แนะน าและด าเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘   
         - ก าหนดผู้รับเรื่อง ซึ่งมีหน้าที่ลงเลขรับเรื่องของผู้รับบริการของฝ่ายต่าง ๆ ก่อนที่
ผู้รับบริการจะไปยื่นค าขอกับฝ่ายต่าง ๆ  
          - มีห้องให้ค าปรึกษา ซึ่งอยู่ในศูนย์ฯ BFC และจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ
หลังจากได้รับค าปรึกษา 
         - จัดช่องบริการพิเศษ ( Fast Track ) ส าหรับบริการผู้สูงอายุหรือผู้พิการ 
         - มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกฯ ไว้บริการประชาชน   
ณ จุด ประชาสัมพันธ์ 
         - ผู้อ านวยการเขตได้มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ BFC และให้ผู้อ านวยการเขตมอบอ านาจให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตมีอ านาจในการอนุญาต/
อนุมัติงานบริการของศูนย์ฯ BFC ได้ทุกเรื่อง และให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ก าหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่รับเรื่องราวและแก้ ไขเรื่องร้องทุกข์ทันทีที่ประชาชน
ร้องเรียนในแต่ละวัน 
      1.๓) การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์ฯ BFC 
         - มีระบบรอคิวที่เป็นธรรม (ติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติในการให้บริการ ทั้ง ๑๐ ฝ่าย) 
        - มีที่นั่งพักคอย 
        - มีระบบรักษาความปลอดภัยในรูปแบบกล้อง CCTV 
    ๒) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ BFC ดังนี้ 
      ๒.๑) ให้จุดประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ BFC ท าหน้าที่ให้ข้อมูลและให้ค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ ตลอดจนคัดแยกประเภทผู้เข้ารับบริการ ดังนี้ 
         - กรณีติดต่อขอรับบริการที่ฝ่ายทะเบียน ให้มอบบัตรคิวแก่ผู้รับบริการเพ่ือติดต่อที่
เคาน์เตอร์บริการของฝ่ายทะเบียนได้โดยตรง 
         - กรณีติดต่อขอรับบริการฝ่ายอ่ืนๆ ให้จุดประชาสัมพันธ์ส่งเรื่องให้ “จุดรับเรื่อง” 
ก่อนที่ผู้รับบริการจะติดต่อเคาน์เตอร์บริการที่ฝ่ายต่าง ๆ  
      ๒.๒) ให้ “จุดรับเรื่อง” มีหน้าที่ลงเลขรับเรื่องใน “บัตรคิวรับเรื่องและล าดับค าขอ”ตามแบบฟอร์ม
ที่ก าหนดก่อนมอบ “บัตรคิวรับเรื่องและล าดับค าขอ” ให้ผู้รับบริการและติดต่อที่เคาน์เตอร์ของฝ่ายต่าง ๆ โดยตรง 
      ๒.๓) เมื่อมีผู้เข้ารับบริการยังฝ่ายต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ดังนี้  
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         (๑) ตรวจสอบผู้รับบริการว่ามีบัตรคิวรับเรื่องและล าดับค าขอหรือไม ่
            - หากผู้รับบริการไม่มี “บัตรคิวรับเรื่องและล าดับค าขอ” ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบติดต่อยัง “จุดรับเรื่อง” เพ่ือด าเนินการลงเลขรับเรื่องก่อน 
          - หากผู้รับบริการมี “บัตรคิวรับเรื่องและล าดับค าขอ” ให้เจ้าหน้าที่น าเรื่องเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาอนุญาต/อนุมัติของทางราชการ 
      (2) การขออนุญาตด้านงานโยธา และด้านอ่ืน ๆ ประชาชนสามารถสอบถาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานพร้อมให้ค าอธิบายขั้นตอน/
กระบวนงานในการขออนุญาตต่าง ๆ เบื้องต้นแก่ผู้มาขอรับบริการภายในศูนย์ฯ BFC ก่อนไปด าเนินการยังส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไป 
      อนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และในการด าเนินการตรวจสอบค าขอ 
การบันทึกความบกพร่อง การก าหนดระยะเวลาด าเนินการ การคืนค าขอ การแจ้งสิทธิในการยื่นค าขอใหม่       
หรือการอุทธรณ์ และพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ด าเนินการตามคู่มือส าหรับประชาชน และ พ.ร.บ.
การอ านวยความสะดวกฯ อย่างเคร่งครัด 
      ๒.๔) เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละวัน ให้ทุกฝ่ายสรุปผลการปฏิบัติงานกลับไปยัง    
“จุดรับเรื่อง” เพ่ือท าการสรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายงานให้ผู้อ านวยการศูนย์ฯ BFC ทราบก่อนการ
รายงานให้ผู้อ านวยการเขต รับทราบ 
      ๒.๕) ส านักงานเขต มีการจัดท ารายงานสรุปการให้บริการของศูนย์ฯ BFC เป็นประจ าทุกวัน 
และสรุปประจ าเดือนรายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทราบ 
      ๒.๖) ผู้อ านวยการเขตท าหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและการให้บริการของศูนย์ฯ BFC 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนรายงานปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินการให้แก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทราบ 

 ๔. กำรประเมินผลควำมส ำเร็จในด้ำนประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมคุ้มค่ำของกำร
ด ำเนินงำน 
     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ BFC นั้นหมายถึง หน่วยงานกรุงเทพมหานคร 
มีการบริหารราชการที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐ มีความคุ้มค่าในเชิงภารกิจรัฐ  
โดยเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวก มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด     
ในการขอรับบริการ และเป็นหน่วยงานที่สร้างกระบวนการที่โปร่งใส ใสสะอาด ตามมาตรฐาน พ.ร.บ.อ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558 ท าใหเกิดภาพลักษณ์ที่ดีและประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อ
กรุงเทพมหานคร 
 ทั้งนี้ ส านักงานเขตอยู่ระหว่างการทดลองใช้ระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขต 
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 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 ส านักงานปกครองและทะเบียน 
 ๑. จัดให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นการท างานเชิงรุก/เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นการ
พัฒนาทักษะความช านาญ และสมรรถนะเฉพาะด้านทั้งนี้เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการสร้างจิตส านึก
และค่านิยมองค์กร 
 ๒. ควรพิจารณางบประมาณส าหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ ๆ  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ BFC 
และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศตลอดจนนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์ฯ BFC     
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๓. ศูนย์ฯ BFC ของกรุงเทพมหานคร มีบางส านักงานเขตที่มีข้อจ ากัดด้านกายภาพ/อาคารสถานที่  
ซึ่งสถานทีใ่ห้บริการมีความคับแคบในการให้บริการประชาชนทั้ง ๑๐ ฝ่าย ส านักงานปกครองและทะเบียนควรพิจารณา
จัดกลุ่มประเภทส านักงานเขตออกเป็น ๓ กลุ่มประเภท ได้แก่ ประเภทกลุ่มส านักงานเขตขนาดใหญ่ ขนาดปานกลาง 
และขนาดเล็ก ทั้งนี้ให้มีการวางระบบมาตรฐานด้านกายภาพของศูนย์ฯ BFC ตามขนาดของส านักงานเขต เพ่ือประโยชน์
ในการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงสถานที่ให้บริการได้ตามมาตรฐานขนาดของส านักงานเขตได้อย่างเหมาะสม หรือถ้ามี
ข้อจ ากัดในด้านสถานที่ อาจใช้วิธีอ่ืน ๆ ทดแทนการต้องใช้เจ้าหน้าที่ทั้ง ๑๐ ฝ่าย ไปประจ าที่ศูนย์ฯ BFC โดยอาจใช้
ระบบการสื่อสาร หรือการใช้นวัตกรรมการประสานงานแทน ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ระบบราชการ ๔.๐  
โดยมีเป้าหมายให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามวัตถุประสงค์ และมาตรฐานของการ
จัดตั้งศูนย์ฯ BFC ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเป็นองค์กรที่มีการให้บริการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๔. กรุงเทพมหานครควรก าชับและติดตามให้ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญต่อการปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการประชาชนตามนโยบาย โดยมีการสร้างค่านิยมขององค์กรให้เป็นหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. มีระบบขวัญและก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ BFC ที่ประชาชนมีความพึงพอใจจาก
แบบการประเมินความพึงพอใจและการทอดแบบสอบถาม 
 ๖. ควรมีการทบทวนแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ BFC เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ด้าน
นโยบาย 

 

 

  การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2561 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้ก าหนดประเด็นการตรวจราชการ เพ่ือตรวจติดตามผลการด าเนินงาน 
นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) ไว้จ านวน 1 ประเด็น ได้แก่ 

 ปรับจริง จับจริง รถจอดและว่ิงบนทำงเท้ำ 

 จากการตรวจราชการพบว่า ส านักเทศกิจเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับ
การสนับสนุนจากส านักงานกฎหมายและคดี ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร และส านักงานเขต ในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 

นโยบำยที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย 
กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 
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 ๑. แผนบูรณำกำรกำรด ำเนินงำน “ปรับจริง จับจริง รถจอดและว่ิงบนทำงเท้ำ” 
 ส านักเทศกิจเป็นหนึ่งในกลไกส าคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครที่น่าอยู่ในฐานะ
หน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้กรุงเทพมหานครเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีหน้าที่ในการน า
นโยบายของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ และเป็นหน่วยงานคอยตรวจสอบการปฏิบัติงานของส านักงานเขต ซึ่งเป็น
หน่วยปฏิบัติการและบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือให้พ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครมีความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และจะบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงาน  
    ๑) เป้ำหมำย/ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 เป้าหมาย เพ่ือบูรณาการร่วมกันระหว่างส านักเทศกิจและส านักงานเขต ในการบังคับใช้
กฎหมายและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง ที่ห้ามมิให้ผู้ใดจอดหรือขับข่ีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน 
 วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกฎหมาย    
ว่าด้วยการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ไม่มีผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า 
    ๒. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยในการใช้ทางเท้า 
    ๓. ประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมทางเท้า และน างบประมาณไปใช้ในการพัฒนา
กรุงเทพมหานครในด้านอื่น ๆ แทน 
    ๔. เพ่ือให้ส านักงานเขตตื่นตัวและกวดขันเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่อย่าง
เครง่ครัดและต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์   
จอดหรือขับขี่บนทางเท้า 
    ๒) ระบบกำรติดตำมและประเมินผล 
    ติดตามและประเมินผลจากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการกวดขันรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า โดยผลการส ารวจอยู่ในระดับมาก ประชาชนมีความพึงพอใจ กับการปฏิบัติหน้าที่
โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับข่ีบนทางเท้าของเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลากลางวันมากที่สุด อันดับ
รองลงมาคือช่วงเวลาเย็น และช่วงเวลาเช้า 
 ในส่วนของส านักงานเขตมีการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 ๑) การรายงานส านักเทศกิจ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ เป็นประจ าทุกวัน ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. 
และรายงานประจ าเดือน 
    ๒) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกชุดรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรค 
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจทุกวัน 
    ๓) ฝ่ายเทศกิจ ส านักงานเขต มีหนังสือสอบถามผลคดีอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจากการจอดรถ หรือ
ขับข่ีรถยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าจากสถานีต ารวจนครบาลในพ้ืนที่ 
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    ๔) รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทางระบบ Daily plans 

 2. กำรแจ้งกำรกระท ำผิดที่ประชำชนพบเห็นผ่ำนแอพพลิเคชั่น และกำรให้รำงวัลน ำจับกึ่งหนึ่งของ
ค่ำปรับแก่ผู้แจ้ง  
      ส ำนักเทศกิจ ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ในรูปแบบระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่การสร้างเว็บไซต์รับแจ้งเบาะแส เปิดใช้งานเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๑ และ Application  
Line และพบว่ามีจ านวนรายที่ยังอยู่ระหว่างด าเนินคดีเป็นจ านวนมาก  ซึ่งส านักเทศกิจได้ส่งร่างบันทึกข้อตกลง    
ว่าด้วยความร่วมมือในการสืบค้นข้อมูลทะเบียนรถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามผู้กระท าผิดตามกฎหมาย    
ว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (MOU) ระหว่างกรมการขนส่งทางบก 
กับส านักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร และได้ก าหนดจัดพิธีลงนามและแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือในการสืบค้นข้อมูลทะเบียนรถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามผู้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ระหว่างกรมการขนส่งทางบกกับกรุงเทพมหานคร  
ในการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทะเบียนรถเพ่ือให้การติดตามสืบหาผู้กระท าผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความ
สะอาดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เมื่อได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว การด าเนินคดี      
ในกรณีที่ภาคประชาชนแจ้งเบาะแสของบ้านเมืองจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบังคับใช้กฎหมายต่อไปผ่าน Application ที่จะได้รับรางวัลน าจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ จะท าให้กรุงเทพมหานคร
สามารถสืบค้นข้อมูลทะเบียนรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ผ่านแอพพลิเคชั่นของกรมการขนส่งทางบก เพ่ือน าไปใช้
ติดตามและประกอบการสืบสวนด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความ   
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บังคับใช้กฎหมายต่อไป 
      ทางด้านส านักงานกฎหมายและคดี ได้สนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องภารกิจตามนโยบายปรับจริง จับจริง 
รถจอดและวิ่งบนทางเท้า โดยได้ตอบข้อหารือเรื่องการแจ้งความเพ่ือขอรับส่วนแบ่งค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามหนังสือส านักเทศกิจ ที่ กท ๑๔๐๔/๕๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยได้น าเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือส านักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 
๐๔๐๕/๑๑๔๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  กรณีการหารือเรื่องการแจ้งความเพ่ือขอรับส่วนแบ่งค่าปรับตาม 
พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการ
ให้ส านักเทศกิจพิจารณาด าเนินการตามความเห็นของส านักงานกฎหมายและคดี และได้ส่งเรื่องไปส านักเทศกิจแล้ว  
 ในส่วนของส านักงานเขตได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) มีการตรวจเช็คจากระบบเป็นรายวัน 
 ๒) สรุปรวบรวมคดีทั้งหมดเป็นรายเดือนเพ่ือด าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๓) ติดตามผู้แจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 4) ประชาชนที่พบเห็นการกระท าความผิดแจ้งเบาะแสข้อมูลผ่านทางแอพพลิเคชั่น “การรับแจ้ง
เบาะแสเพ่ือรับส่วนแบ่งค่าปรับของประชาชน ๔.๐”  ของส านักเทศกิจข้อมูลที่ประชาชนแจ้งผ่านระบบฯ จะไปแจ้ง
เตือนในระบบของส านักเทศกิจ และส านักเทศกิจจะแจ้งเข้าในระบบชี้จับของส านักงานเขตแต่ละส านักงานเขตทั้งนี้
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ฝ่ายเทศกิจจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลหาตัวผู้กระท าความผิดเพ่ือด าเนินการเปรียบเทียบปรับ และเมื่อมีการ
เปรียบเทียบปรับตามที่ประชาชนแจ้ง ฝ่ายเทศกิจจะโทร.แจ้งประชาชนผู้แจ้งข้อมูลเพ่ือรับเงินรางวัลน าจับ จ านวน 
ครึ่งหนึ่งของค่าปรับ โดยมีข้อมูลการรับเงินรางวัลค่าปรับไว้ตามแบบการแจ้งความน าจับ ค าขอรับค่าปรับที่ได้รับจาก
การเปรียบเทียบ การอนุมัติแบ่งค่าปรับและการรับเงินส่วนแบ่งค่าปรับตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

 ๓. ผลกำรด ำเนินงำน 
 ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ มีการจับกุม ๘,๒๗๘ ราย ว่ากล่าวตักเตือน 
๑,๐๙๐ ราย ปรับ ๖,๔๑๐ ราย จ านวนเงินค่าปรับ ๕,๑๓๒,๘๐๐ บาท และ อยู่ระหว่างด าเนินคดี ๘๖๗ ราย รายละเอียด
ตามตารางและแผนภูม ิ1 

ตาราง 1 ผลการด าเนินงานตามนโยบายปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 

ล ำดับที ่ เดือน 
ผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทำงเท้ำ 

จับกุม 
ว่ำกล่ำว
ตักเตือน 

ปรับ อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินคดี รำย บำท 

1 ตุลาคม 2561 1,883 380 1,458 888,200 30 
2 พฤศจิกายน 2561 1,508 231 1,223 772,600 54 
3 ธันวาคม 2561 1,213 214 924 840,300 109 
4 มกราคม 2562 853 115 666 614,800 142 
5 กุมภาพันธ ์ 2562 1,509 112 1,127 1,039,000 270 
6 มีนาคม 2562 1,312 38 1,012 977,900 262 

รวม  8,278 1,090 6,410 5,132,800 867 

แผนภูมิ 1 จ านวนการจับกุม ว่ากล่าวตักเตือน และปรับ (ราย) ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 

 

 ๔. กำรประเมินควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนในแต่ละพื้นที่อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 ๑) มีการก าหนดแผนการกวดขันการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าให้ครอบคลุม
ทั่วพื้นที่ โดยจัดชุดปฏิบัติงานสับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวันตามแผน 
 ๒) รายงานผลการตั้งจุดกวดขัน จับ - ปรับ รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าทุกวันผ่านแอพพลิเคชั่น
ไลน์กลุ่มผู้บริหารเขต แอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่มส านักเทศกิจ และแอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่มศูนย์อัมรินทร์  
 ๓) ฝ่ายเทศกิจรายงานผลให้ผู้อ านวยการเขตทราบทุกเดือน 
 ๔) ส านักงานเขตรายงานผลให้ส านักเทศกิจทราบทุกเดือน 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

รอบท่ี 1 

 

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 ส านักเทศกิจ 
 ๑. ส านักเทศกิจเมื่อได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว 
การด าเนินคดีในกรณีที่ภาคประชาชนแจ้งเบาะแสผ่าน Application  ที่จะได้รับรางวัลน าจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ   
จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกรุงเทพมหานครสามารถสืบค้นข้อมูลทะเบียนรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ผ่าน
แอพพลิเคชั่นของกรมการขนส่งทางบก ในการน าไปติดตามและประกอบการสืบสวนด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งจะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
และสามารถลดจ านวนรายที่อยู่ระหว่างการด าเนินคดีลงได้ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบังคับ
ใช้กฎหมายต่อไป ดังนั้น ส านักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สังกัดส านักงานเขต ควรเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้า และภาพลักษณ์ท่ีดีต่อกรุงเทพมหานคร 
 ๒. ส านักเทศกิจได้รับความร่วมมือในการบริหารจัดการเมืองร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการท างาน
แบบบูรณาการ เช่น ต ารวจ ทหาร กรมการขนส่งทางบก อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน 
เป็นผลให้ปัญหาบางปัญหาสามารถได้รับการแก้ไขได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น ส านักเทศกิจควรมีการสร้าง
เครือข่ายเพ่ิมมากขึ้นในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการเมืองเพ่ือให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย   
 3. ส านักเทศกิจในฐานะหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมาย ควรด าเนินการวางหลักเกณฑ์โดย
ให้มีการก าหนดข้อมูลเอกสารที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ส าหรับประชาชนจะต้องใช้ประกอบการแจ้งการกระท าผิด
ผ่านแอพพลิเคชั่น  
 4. ประสานกระทรวงมหาดไทยพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐  
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 ส านักงานเขต 
 1. ส านักงานเขตควรด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ด้านกายภาพที่มีลักษณะเป็นการเอ้ือต่อการกระท าผิด
ของประชาชน แล้วด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เช่น ทางเท้าที่มีบริเวณกว้าง เส้นทางจุดกลับรถไกล เป็นต้น 
 ๒. เน้นการเข้มงวดเฉพาะจุดที่มีผู้กระท าผิดจ านวนมาก กรณีมีอัตราก าลังไม่เพียงพอ 

     

 
การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้ก าหนดประเด็นการตรวจราชการ เพ่ือตรวจติดตามผลการด าเนินงาน
นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี” (Care) ไว้ทั้งหมด 1 ประเด็น ได้แก่ 

สร้ำงชื่อเสียงด้ำนกำรศึกษำและมำตรฐำนวิชำกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

     จากการตรวจราชการพบว่า ส านักการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับ
การสนับสนุนจากส านักพัฒนาสังคม และส านักงานเขต (โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) ในการด าเนินการดังต่อไปนี้  

นโยบำยที่ 4 “คุณภำพชีวิตดี” (CARE) : ดูแลคุณภำพชีวิตประชำชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ 
และสังคมปลอดภัย 
กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

รอบท่ี 1 

 

 1. แผน/แนวทำง/วิธีกำรด ำเนินงำน 
 ส านักการศึกษาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ของหน่วยศึกษานิเทศก์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ ดังนี้ 
       1) การพัฒนาความสามารถด้านการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
ของครูผู้สอนโดยศึกษานิเทศก์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการสอน การวัดและประเมินผล
ระดับโรงเรียน และการส่งเสริมพัฒนานักเรียนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียน และการแข่งขัน
ความสามารถ 
 2) ส่งเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เกี่ยวกับการสอบวัดประเมินคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมส าหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-net) การทดสอบสอบความสามารถขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) การสอบวัดความสามารถ
ด้านการอ่าน (RT) การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐาน การทดสอบความสามารถในด้านการ
เรียนรู้เรื่องของนักเรียนอายุ 15 ปี (PIZA) 
         3) ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ได้แก่ค่ายภาษาอังกฤษในโรงเรียน 
การแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
         4) พัฒนาทักษะการสอนภาษา อังกฤษของครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการ พัฒนาตนเองตาม
โมเดล 70:20:10 โดยศึกษานิเทศก์ประเมินทักษะการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียนที่รับผิดชอบจัดกิจกรรม PLC 
โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา อังกฤษของนักเรียน  
       5) ส่งเสริมการพัฒนาด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนในโรงเรียน โดยก าหนดให้สถานศึกษา
น าผลการประเมินการอ่าน RT ของนักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุงมาพัฒนาทักษะการอ่าน ในระหว่างปิดภาคเรียน 
(มี.ค - เม.ย.62) 
       6) โครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการสอนคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนา
ทักษะการสอนภาษาอังกฤษของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครตามโมเดลการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 70:20:10 ฯลฯ 

 ทางด้านส านักพัฒนาสังคม เนื่องจากส านักพัฒนาสังคมมีภารกิจในการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนทั่วไป ไม่ได้มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงไม่ได้มีโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อการตรวจราชการโดยตรง แต่ส านักพัฒนาสังคมก็ได้จัดด าเนินโครงการที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมาตรฐานการเรียน
นอกระบบตามนโยบายฯ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้วยโครงการค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพตาม
มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับผู้ที่จบการฝึกอบรมวิชาชีพจากโรงเรียน
ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วย  
 - สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1  
 - สาขาวิชาช่างแต่งผมสตรี ระดับ 1 
 - สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 
 เป้าหมาย ผู้เข้าอบรมจ านวน 200 คน อยู่ระหว่างการรวบรวมผลผู้ที่ผ่านการทดสอบ 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

รอบท่ี 1 

 

 ในส่วนของส านักงานเขต (โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร) ด าเนินการในภาพรวม ดังนี้ 
 1) การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมแบบ PLC ให้ครูแต่ละกลุ่มสาระ รวมตัวกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถน าไปจัดการเรียนการสอนต่อได้ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่     
ครูแกนน าของโรงเรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นตัวหลักส าคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน   
ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือท าและใช้กระบวนการคิดที่ท า
ลงไป Active Learning ให้กับนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง  
      บางโรงเรียนที่มีความพร้อม ได้เปิดการจัดการเรียนการสอนการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) 
เพ่ือสร้างโอกาสเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กพิเศษ (เรียนร่วม) มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2) โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น โครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน และจัดครูสอน ซ่อมเสริม ฯลฯ                                                      

 2. ผลกำรทดสอบระดับชำติ O-NET 
 นักเรียนที่เข้าทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561ประกอบด้วย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายละเอียดตามตาราง 2 

ตาราง 2 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าทดสอบ O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ล ำดับ ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำทดสอบ O-NET หมำยเหตุ 

จ ำนวนทั้งหมด จ ำนวนที่น ำมำคิดค่ำสถิติ 
1 ประถมศึกษาปีที่ 6 33,021 31,642 ไม่นับรวมเด็กพิเศษ 1,379 คน 
2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 9,294 9,070 ไม่นับรวมเด็กพิเศษ 244 คน 
3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 978 968 ไม่นับรวมเด็กพิเศษ 10 คน 

 ปรากฏผลทดสอบ ดังนี้  
        - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 57.71 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ 
41.11 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 37.43 คะแนน และวิชาวิทยาศาสตร์ 40.17 คะแนน ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2560 
ทุกวิชา และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จ านวน 3 วิชาที่สอบ คือ ภาษาไทย วิทยาศาสต์ และภาษาอังกฤษ 
(ยกเว้นคณิตศาสตร์) แต่ยังคงมีคะแนนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดทุกวิชา  รายละเอียดตามตาราง 3 และ
แผนภูม ิ2 
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ตาราง 3 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

ล ำดับ วิชำ 
คะแนนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษำปีที ่6 

กทม. ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
1 ภาษาไทย 57.71 61.71 55.90 
2 ภาษาอังกฤษ 41.11 51.24 39.24 
3 คณิตศาสตร์ 37.43 44.82 37.50 
4 วิทยาศาสตร 40.17 43.93 39.93 

แผนภูมิ 2 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เทียบกับระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

 

     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 54.42 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ 
29.45 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 30.04 คะแนน และวิชาวิทยาศาสตร์ 36.10  คะแนน ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 
2560 จ านวน 3 วิชาที่สอบ คือ ภาษาไทย วิทยาศาสต์ และคณิตศาสตร์  (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) แต่ยังคงมีคะแนน
ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับจังหวัดทุกวิชา รายละเอียดตามตาราง 4 และแผนภูมิ 3 

ตาราง 4 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ล ำดับ วิชำ 
คะแนนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

กทม. ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
1 ภาษาไทย 52.37 60.40 54.42 
2 ภาษาอังกฤษ 26.76 36.51 29.45 
3 คณิตศาสตร์ 26.45 36.82 30.04 
4 วิทยาศาสตร 33.54 39.31 36.10 

แผนภูมิ 3 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทียบกับระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
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     กทม. (ป. 6) 

- -  ระดับจังหวัด 

- -  ระดับประเทศ 
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     กทม. (ม. 3) 

- -  ระดับจังหวัด 

- -  ระดับประเทศ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

        - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 54.42 คะแนน วิชาสัมคมศึกษา      
32.74 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ 27.65 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 24.16 คะแนน และวิชาวิทยาศาสตร์   
27.28 คะแนน ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2560 จ านวน 4 วิชาที่สอบ คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสต์ 
และสังคมศึกษา (ยกเว้นภาษาไทย) แต่ยังคงมีคะแนนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับจังหวัดทุกวิชา  
รายละเอียดตามตาราง 5 และแผนภูมิ 4 

ตาราง 5 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ล ำดับ วิชำ 
คะแนนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กทม. ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
1 ภาษาไทย 43.61 54.42 47.31 
2 ภาษาอังกฤษ 27.65 43.27 31.41 
3 คณิตศาสตร์ 24.16 41.64 30.72 
4 วิทยาศาสตร 27.28 34.80 30.51 
5 สังคมศึกษา 32.74 38.45 35.15 

แผนภูมิ 4 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เทียบกับระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

 

 

 

 

  
 

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
     ส านักการศึกษา 

 การยกระดับการศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในทุกระดับชั้นเรียนและต้องใส่ใจใน
รายละเอียดรายบุคคล จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
ที่นักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ระดับประเทศส่วนใหญ่มีสาเหตุlส่วนหนึ่งมาจากการขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสาขาวิชาหลัก และมีนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษแต่ผู้ปกครองไม่ยอมรับ ท าให้เวลาทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต้องน าคะแนนไปรวมกับเด็กปกติ ส่งผลให้ระดับคะแนนต่ ากว่าปกติ 
      ส านักการศึกษาควรด าเนินการ ดังนี้ 
     1. ติดตามผลสัมฤทธิ์การด าเนินการโครงการต่าง ๆ ของ ฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขต วิเคราะห์
ปัญหา/อุปสรรคของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมาด าเนินการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการด าเรินกิจกรรม/โครงการในปีต่อไป  
      2. โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนด าเนินการให้ส านักการศึกษาติดตามว่าได้ผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้าง 
และควรก าชับให้ส านักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษาติดตามผลสัมฤทธิ์ของแต่ละโครงการมีผลผลิตเป็นอย่างไร 

     กทม. (ม. 6) 

- -  ระดับจังหวัด 

- -  ระดับประเทศ 
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      3. เพิ่มมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนและวิถีชุมชนเข้าด้วยกัน ไม่มุ่งแต่วิชาการอย่างเดียว 
       4. ควรจัดท าโครงการจ้างครูเกษียณอายุราชการ เพ่ือสร้างนักเรียนในส่วนที่โรงเรียนขาดแคลน 
       5. ควรมีการประสานกับโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายโรงเรียนเดียวกัน (Cluster School) หรือใกล้เคียง 
ในการจัดท ากิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้กับครูและนักเรียน เช่น  ในกรณีครูผู้สอบบรรจุใหม่
หรือไม่มีประสบการณ์ เพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์การสอนเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถน าความรู้ทักษะที่ได้มาเพ่ิมศักยภาพ
ในการสอน หรือจัดโครงการให้นักเรียนรุ่นพี่มาช่วยติวให้นักเรียนรุ่นน้อง เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างกัน อีกทั้ง
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนรุ่นน้องให้มีความต้องการที่จะประสบความส าเร็จเหมือนกับนักเรียนรุ่นพ่ี 
      6. ส ารวจอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นอัตราว่างของโรงเรียนต่าง ๆ และ
จดัส่งไปบรรจุให้ตรงกับสาขาที่ว่าง รวมทั้งพิจารณาการสร้างอาคารบ้านพักอาศัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัด เมื่อได้รับการบรรจุในกรุงเทพมหานครมีค่าครองชีพสูง ท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายมาก 
เช่น ค่าห้องพัก ค่าเดินทาง ซี่งเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้ข้าราชการครูขอย้ายหรือลาออกเพ่ือกลับภูมิล าเนา 
     7. ควรเร่งด าเนินการจัดสรรอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครตามที่
โรงเรียนได้ขอจัดสรร ประกอบกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องด าเนินการตรวจสอบและจ าหน่ายครุภัณฑ์
ที่เสื่อมสภาพ เพื่อให้ส านักการศึกษาพิจารณาจัดสรรหรือด าเนินการของบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือ
ทดแทนของเดิมให้ทันต่อการใช้งานต่อไป 
   ส าหรับเรื่องผลการทดสอบระดับชาติ O-NET การที่จะท าให้ผลการทดสอบฯ O-NET ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการศึกษา 
ส านักงานเขต โรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงความส าคัญและร่วมด าเนินการเพ่ือผลักดัน
ภารกิจให้บรรลุสู่เป้าหมาย 
     โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส านักการศึกษาด าเนินการ ควรจะมีการติดตามประเมินผลอย่าง
จริงจังต่อเนื่อง แล้วน าผลมาปรับปรุงแก้ไขหรือต่อยอดเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว 
    การประเมินคุณภาพครูเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะควรพิจารณาก าหนดกรอบและหลักเกณฑ์เพ่ือให้ครู
เจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพและไม่เกิดผลกระทบกับการสอนนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
      ส านักการศึกษาควรสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านการศึกษาที่ท้าทาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของกรุงเทพมหานครไปสู่ความเป็นเลิศในฐานะที่กรุงเทพมหานครเป็นมหานครและเมืองหลวงของประเทศไทย 
 ส านักพัฒนาสังคม 
 โครงการค่าใช้จ่ายในยกระดับมาตรฐานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานของส านักพัฒนาสังคมเป็นการ
สนองตอบต่อนโยบายดังกล่าว เพ่ือยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและขยายความเท่าเทียมทางด้านการศึกษานอก
ระบบด้วยการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่สนใจ โดยหลังการอบรมฯ มีการทดสอบผู้เข้ารับ
การอบรมฯ อันเป็นกระบวนงานส าคัญในการทดสอบความรู้ความสามารถ และทดสอบความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรมฯ    
ก่อนเข้าสู่ระบบตลาดแรงงาน ผู้ตรวจราชการฯ จึงเห็นควรให้ส านักพัฒนาสังคมจัดท าแบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติก าหนด  
 



- 16 - 
 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

รอบท่ี 1 

 

    ส านักงานเขต 
   การที่จะด าเนินการให้ผลการทดสอบฯ O-NET ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทุกโรงเรียนควรด าเนินการ ดังนี้ 
      1. น าผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในภาพรวม/วิชา/สาระการเรียนรู้มา
วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของวิชา/สาระการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนาเร่งด่วนเพ่ือค้นหาจุดอ่อนของนักเรียน 
     2. น าแนวทาง/วิธีการของโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการยกระดับผลคะแนน O-NET มาประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการยกระดับผล O-NET ของโรงเรียน 
     3. จัดท าแผนพัฒนาหรือแผนยกระดับ O-NET ของโรงเรียนพร้อมทั้งปฏิทินการท างาน 
     4. จัดกิจกรรมสอนเสริมแบบเข้ม เน้นการเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียนก่อนสอบ O-NET โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้เพ่ิมเติมจากห้องเรียนปกติ และเสริมทักษะกระบวนการต่าง ๆ 
รวมถึงเข้าใจหลักใจความส าคัญของแนวข้อสอบ O-NET สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ 
โรงเรียนต้องวิเคราะห์นักเรียน  เป็นรายบุคคลเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน รวมทั้ง
นักเรียนกลุ่มที่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาเรียน 
     5. จัดการทดสอบ Pre O-NET ก่อนการทดสอบความรู้ในระดับชาติ เพ่ือน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข 
โดยจัดกิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้มในตัวชี้วัดที่นักเรียนส่วนใหญ่ตอบไม่ได้ หรือตอบได้น้อยและจัดท าแผนพัฒนา
นักเรียนรายบุคคลอย่างเร่งด่วน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET  
     6. ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความส าคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
     ในส่วนสุขภาพอนามัยที่ดีของนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครควร        
ให้ความส าคัญในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัยภายในโรงเรียนเช่น พ้ืนอาคาร ห้องคอมพิวเตอร์ สนามเด็กเล่น 
โรงครัว โรงอาหาร และห้องน้ า   
     ปัญหาเด็กนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง และการเขียนค าไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์      
เป็นสิ่งส าคัญ จ าเป็นต้องมีการวางรากฐานที่ดีในระดับการศึกษาขั้นต้น ดังนั้น  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร   
ในระดับประถมศึกษาควรให้ความส าคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง 

 

การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้ก าหนดประเด็นการตรวจราชการ เพ่ือตรวจติดตามผลการด าเนินงาน 
นโยบายที่ 5 “วิถีพอเพียง” (Common ways of living) ไว้จ านวน 2 ประเด็น ได้แก่ 

1. เปิดแหล่งเรียนรู้ศำสตร์พระรำชำ ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหำนคร 

    จากการตรวจราชการพบว่า ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นเจ้าภาพหลักในการ
ด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานเขต ในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

นโยบำยที่ 5 “วิถีพอเพียง” (Common ways of living) : ภูมิใจในรำกไทย พอใจในควำมเป็นอยู่ 
และสังคมปลอดภัย 
กำรบริหำรรำชกำรใสสะอำด 
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รอบท่ี 1 

 

       กรุงเทพมหานครมีนโยบายส าคัญที่จะสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็น “มหานครแห่งการเรียนรู้”
สอดคล้องกับโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่านและเมืองหนังสือโลก ปี 2556 จึงได้
จัดตั้งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) ขึ้นบริเวณสี่แยกคอกวัว มีพ้ืนที่ให้บริการภายในอาคาร
ประมาณ 4,880.38 ตารางเมตร เพ่ือสร้างวัฒนธรรมรักการอ่านอย่างยั่งยืนและสามารถสร้างรากฐานในการพัฒนา
ตนเองและน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) 
เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่รวบรวมข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ส าคัญตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจของ
ประชาชนในปัจจุบัน และยังเป็นพ้ืนที่สร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างสรรค์แรงบันดาล ใจให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปตระหนักในคุณค่าของการอ่าน 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นแหล่งเรียนรู้
ตามอัธยาศัย และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนของกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานการพัฒนาทัดเทียมห้องสมุดประเทศอ่ืนๆ 
 2. เพ่ือให้การบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ รวมทั้งด าเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง  
 3. เพ่ือเป็นพ้ืนที่สร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรม
ที่หลากหลาย และน าทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมภายในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 
       โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 3,118,600 บาท 
ประกอบด้วยการด าเนินการสองส่วนคือ ส่วนของค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นค่าจ้างเหมา
บริการเป็นรายบุคคล และส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ โดยในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหำนคร มีดังนี้ 
     1.1) กิจกรรม Bangkok City Library Showcase  

 ก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 17 มกราคม - 6 มิถุนายน 2562 โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบ
จัดแสดงบูธกิจกรรมของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ตามสถานที่ต่าง ๆ ใน กทม. เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา 
ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ก าหนดจัด 5 ครั้ง ๆ ละ 200 คน รวม 1000 คน 
ด าเนินการจัดกิจกรรมแล้วรายละเอียดตามตาราง 6 

ตาราง 6 เวลาและสถานท่ีจัดกิจกรรม Bangkok City Library Showcase 

ครั้งท่ี วันที่ สถำนที่ 
1 17  มกราคม    2562 โรงเรียนวัดสุทัศน์ 
2 14  กุมภาพันธ์  2562 โรงเรียนวัดพิชัยญาติ เขตคลองสาน 
3 7    มีนาคม     2562 โรงเรียนวัดกันตทาราราม 
4 17  มีนาคม     2562 หอสมุดแห่งชาติ 
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 1.2) กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒  
           จัดกิจกรรมเมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบจัดฐาน
กิจกรรม มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการ เด็ก และเยาวชน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
จ านวน 500 คน 
     1.3) กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) 
           ด าเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบการเสวนา เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จ านวน 6 ครั้งๆ ละ 100 คน 
ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. - 20 ก.ค. 62 
     1.4) กิจกรรมประจ าเดือน 
           ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ 
กิจกรรมปั้นดิน การฉายภาพยนต์ เสวนา/นิทรรศการ workshop รายละเอียดตามตาราง 7 และแผนภูมิ 5 

ตาราง 7 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 

ล ำดับ เดือน จ ำนวนกิจกรรม ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม (คน) 
1 ตุลาคม         2561 5 539 
2 พฤศจิกายน    2561 7 494 
3 ธันวาคม        2561 5 236 
4 มกราคม        2562 4 733 
5 กุมภาพันธ์      2562 5 339 
6 มีนาคม          2562 8 289 

รวม 34 2,630 

แผนภูมิ 5 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 

 
 

     2) จ ำนวนผู้เข้ำใช้หอสมุดเมือง 
 ผู้เข้าร่วมใช้บริการหอสมุดเมืองตั้งแต่เปิดให้บริการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 รวมจ านวน
10,810,316 คน โดยผู้เข้าใช้บริการหอสมุดเมืองระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562    
มีจ านวน 308,823 คน รายละเอียดตามตาราง 8 และแผนภูมิ 6, 7  
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ตาราง 8 จ านวนผู้เข้าร่วมใช้บริการหอสมุดเมือง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 จ าแนกตามเพศ เช้ือชาติ และอายุ 

ล ำดับ เดือน 
เพศ เชื้อชำติ อำย ุ

รวม 
ชำย หญิง ไทย ต่ำงชำติ เด็ก ผู้ใหญ่ 

1 ตุลาคม 2561 22,102 28,104 47,709 2,497 22,606 27,600 50,206 
2 พฤศจิกายน 2561 23,004 31,810 52,134 2,680 23,602 31,212 54,814 
3 ธันวาคม 2561 18,536 26,355 42,250 2,641 18,961 25,930 44,891 
4 มกราคม 2562 22,422 32,247 51,271 3,398 23,038 31,631 54,669 
5 กุมภาพันธ ์ 2562 19,273 28,878 45,453 2,698 19,968 28,183 48,151 
6 มีนาคม 2562 22,388 33,704 52,916 3,176 21,806 34,286 56,092 

รวม 127,725  181,098  291,733 17,090 129,981 178,842 308,823 

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

 
แผนภูมิ 7 จ านวนผู้เข้าร่วมใช้บริการหอสมดุเมือง ตั้งแตเ่ดือนตลุาคม 2561 - มีนาคม 2562 

 

 3) จ ำนวนบุคคล/หน่วยงำนที่เข้ำมำศึกษำดูงำนและถ่ำยท ำรำยกำร จัดกิจกรรม ณ หอสมุด
เมืองกรุงเทพมหำนคร รวม 8 หน่วยงาน จ านวน 362 คน รายละเอียดตามตาราง 9 และแผนภูมิ 8 
ตาราง 9 แสดงจ านวนบุคคล/หน่วยงานท่ีเข้ามาศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 

ล ำดับ เดือน จ ำนวนหน่วยงำน จ ำนวนคน 
1 ตุลาคม 2561 2 126 
2 พฤศจิกายน 2561 3 76 
3 ธันวาคม 2561 1 40 
4 มกราคม 2562 0 0 
5 กุมภาพันธ์ 2562 1 20 
6 มีนาคม 2562 1 100 

รวม 8 362 
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ชาย (41.36 %) หญิง (58.64 %) 

เด็ก (42.09 %) ผู้ใหญ่ (57.91 %) 

ไทย 42.09 %) ต่างชาติ (5.53 %) 308,823 คน 
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แผนภูมิ 8 แสดงจ านวนบุคคล/หน่วยงานท่ีเข้ามาศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 

 

       ในส่วนของส านักงานเขตต่าง ๆ ได้ด าเนินการ จัดกิจกรรมและด าเนินการสนับสนุนการเปิด
แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ดังนี้ 
     - จัดบอร์ดนิทรรศการ และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เดี่ยวกับศาสตร์พระราชาทั้งในส่วนของชุมชน 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ของส านักงานเขต เช่น ส านักงานเขตคลองเตบ จัดกิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน โดยร่วมมือกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตรอกจันทร์ เพ่ือสอนวิธีการบริหาร
จัดการด้านการเงินให้กับนักเรียนในพ้ืนที่  ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์จัดโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพ่ือ
ขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 
     - จัดมุมเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเพ่ือให้ประชาชนเรีนรรู้แนวพระราชด าริ หลักการทรงงาน
ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บ้านหนังสือ   
ในพ้ืนที่ของแต่ละส านักงานเขต 
     - ส านักงานเขตบางนาจัดโครงการครอบครัวรักการอ่าน โดยจัดกิจกรรมรักการอ่านและจัดซื้อ
หนังสือที่เก่ียวกับโครงการพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
     - ส านักงานเขตสายไหม จัดโครงการส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ (อยู่ระหว่างเตรียมการ
จัดการฝึกอบรม) 

  - ส านักงานเขตทวีวัฒนา ได้จัดการเรียนการสอนโดยน้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราช
ปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขต จ านวน 7 โรงเรียน 

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 

 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กรุงเทพมหานครเป็น      
“มหานครแห่งการเรียนรู้” โดยหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ที่รวบรวมข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพ่ือให้
การด าเนินงานของหอสมุดเมืองเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ จึงควรด าเนินการ ดังนี้ 
     1. ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างเครือข่ายการด าเนินงานที่เข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลให้มีการด าเนินกิจกรรมที่หลากหลายตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม 
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     2. ส านักวัฒนธรรมฯ ควรพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ครอบคลุมความต้องการของ   
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
สื่อสารและแนะน าข้อมูลต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสิ่งส าคัญคือควรมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการให้บริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครผ่านสื่อต่าง ๆ ในทุกรูปแบบ เพ่ือให้
หอสมุดเมืองเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
     3. กรุงเทพมหานครควรมีสถานที่ที่เก็บประวัติศาสตร์ ข้อมูลต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ที่ ส าคัญ ดังนั้น ควรมีการรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครในทุกมิติ ทั้งในเรื่องของประวัติความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร พิธีการ
ส าคัญ เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ข้อมูลความเป็นมา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งส านักงานเขตทั้ง 50 เขต เพ่ือเป็นแหล่ง ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร ให้ประชาชนสามารถมาสืบค้นและ
ศึกษาข้อมูลของกรุงเทพมหานครได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน 

 2. จัด “ย่ำนเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์”  

     จากการตรวจราการพบว่า ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานหลัก ในการ
ด าเนินการตามนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักพัฒนาสังคม และส านักงานเขต ในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  
      ๑) กิจกรรมจัดท ำมำตรฐำนแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหำนคร (ไม่ใช้งบประมาณ)  
 โดยด าเนินการจัดท ามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครที่ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในบริบทความเป็นมหานครที่ด ารงไว้ซึ่งชุมชนเก่าที่อนุรักษ์ไว้ซึ่งอัตลักษณ์และวิถีของคนในท้องถิ่น  
 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างเกณฑ์มาตรฐานการประเมินแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ส าหรับใช้ในการ
ตรวจประเมินคุณภาพและก าหนดลักษณะที่เหมาะสมของแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร 
 ๒. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากิจกรรมและการบริการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเกณฑ์/มาตรฐานที่ก าหนด 
 เป้าหมาย  
 ด าเนินจัดท ามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ส าหรับใช้ในการตรวจประเมิน
แหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร 
 ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการจัดท ามาตรฐานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ได้แก่  
 (๑) องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  
 (๒) องค์ประกอบด้านคุณภาพของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  
 (๓) องค์ประกอบด้านสินค้าและบริการการท่องเที่ยว  
 (๔) องค์ประกอบด้านความปลอดภัย  
 (๕) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ  
 (๖) องค์ประกอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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 ๒) กิจกรรมกำรอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหำนครให้ได้มำตรฐำน 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
 วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือสร้างศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
 ๒. เพ่ือพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยววิถีถ่ินสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
 ๓. เพ่ือสร้างกิจกรรมและการบริการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
 เป้าหมาย  
 ด าเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร และตรวจประเมินให้ได้
มาตรฐาน จ านวน ๒ แหล่ง (ฝั่งพระนคร ๑ แหล่ง และฝั่งธนบุรี ๑ แหล่ง) 
 ผลการด าเนินงาน 
       ด าเนินการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวจ านวน ๒ แหล่ง เรียบร้อยแล้ว โดยฝั่งพระนคร ๑ แหล่ง 
ได้แก่ ย่านหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง และฝั่งธนบุรี ๑ แหล่ง ได้แก่ ย่านคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียนเพ่ือ
ด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาให้ได้ มาตรฐานและรับการประเมินตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร 
ทั้งนี้ ได้ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แหล่งท่องเที่ยว
ที่คัดเลือกมีความพร้อมเข้ารับการประเมินมาตรฐานและมีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานของ
กรุงเทพมหานครที่ก าหนดไว้ 
 ทางด้านส านักพัฒนาสังคม ด าเนินโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการด าเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 
 1) โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2019 ในวันที่ 6 - 10 มีนาคม 
2562 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแค เขตภาษีเจริญ 
   2) โครงการตลาดกลางกรุงในพ้ืนที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานคร ก าหนดจัดงานตลาดกลางกรุง 
ในพ้ืนที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ครั้ง ณ ลานสกายวอล์ค ทางเชื่อม BTS ศูนย์การค้า MBK เขตปทุมวัน 
 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 - 8 เมษายน 2562 
                   3) โครงการตลาดชานกรุงในพ้ืนที่เขตชั้นนอกกรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการจัดงานโครงการ
ตลาดชานกรุงในพ้ืนที่เขตชั้นนอกกรุงเทพมหานครจ านวน 2 ครั้ง ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ เขตประเวศ  
 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 - 19 มีนาคม 2562 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2562 
     ในส่วนของส านักงานเขต ได้มีการด าเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบาย ดังนี้ 
      1) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างและประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานเขต 
      2) จัดกิจกรรมในวันส าคัญ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันสงกรานต์เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย  
      3) จัดกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ในพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีวิถีความเป็นอยู่แบบดังเดิม เช่น    
           - เขตบางซื่อ จัดงานประเพณีแห่เรือชักพระ หลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเซิงหวาย) 
ในวันแรม 4 ค่ า เดือน 12 (วันจันทร์ที่ 26  พฤศจิกายน  2561) 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

รอบท่ี 1 

 

         - เขตสัมพันธวงศ์ จัดงานประเพณี งานกินเจเยาวราช ระหว่างวันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2561 
         - เขตทวีวัฒนา จัดกิจกรรมย้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยก าหนดจัดกิจกรรมใน ในวันที่       
11 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์บ้านอุ่นใจอนุรักษ์ เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         - เขตบางกอกน้อย จัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ า สายน้ าแห่งวัฒนธรรมคลองบางกอกน้อย 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ สถานที่ส าคัญริมคลองบางกอกน้อย 
      4) สืบสานวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน ในพ้ืนที่และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม เช่น แม่น้ าล าคลอง
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เช่น ส านักงานเขตพระนคร จัดกิจกรรมแต้มสี
กรุงเทพฯ ริมคลองโอ่งอ่าง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 
       5) ด าเนินการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดส่งผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP และ Bangkok Brand 
เข้าร่วมจ าหน่ายสินค้าในงานต่าง ๆ เช่น งานไทยนิยมยั่งยืน งาน OTOP CITY 2018 งานเที่ยวเมืองไทย งานมหกรรม
สินค้ากรุงเทพมหานคร ตลาดชานกรุง  

 ข้อพิจำรณำและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 

 1. ในการด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ควรมีการ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คนในพ้ืนที่ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงประสานขอความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ โดยอาจจัดท าในลักษณะของ ประชาคม และควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน  
     2. ควรมีการค้นหา พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นทางเลือก
ของนักท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชน และควรก าหนดกรอบแนวทางที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานต่อไป 
 

 


