
 

 

   รายงานการตรวจราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 รอบที่ 2 (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖4) 

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

และกองงานผู้ตรวจราชการ  สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 



คำนำ 
 

      คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือ    
มุ่งผลสัมฤทธิ์ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” บรรจุในแผนการตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือติดตามผลการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
ของกรุงเทพมหานคร และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการตรวจราชการ
เป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่           
1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2564  

    บัดนี้  คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์      
“การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมจัดทำรายงาน      
การตรวจราชการเรียบร้อยแล้ว โดยรายงานจะประกอบด้วย รายงานการตรวจราชการในภาพรวม และรายงาน    
การตรวจราชการรายเขตตรวจราชการ 1 – 6 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ในการนำไปเป็นข้อมูลสนับสนุนและ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5”   
รอบท่ี 2/2564 (เดือนเมษายน - กันยายน 2564)  

1. หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร           
    - การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5              2 
2. หน่วยงานระดับสำนักงานเขต  
    - ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน   2 
    - การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   3 

 3. สรุปปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน     3 
4. ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร   4 

รายงานการตรวจราชการของเขตตรวจราชการ 1 – 6 
เขตตรวจราชการ 1 (สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ    7 

                       และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ)   
เขตตรวจราชการ 2 (สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน ก.ก.           12 

      สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานกฎหมายและคดี  
      สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
      และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก)  

เขตตรวจราชการ 3 (สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กองงานผู้ตรวจราชการ   21 
และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้  

เขตตรวจราชการ 4 (สำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว             29 
      สำนักพัฒนาสังคม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
      สำนักงานการเจ้าหน้าที่ และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง) 

เขตตรวจราชการ 5 (สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง           40 
      สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
      สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการปลัด 
      กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ) 

เขตตรวจราชการ 6 (สำนักการคลัง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจสอบภายใน        51 
      สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้) 

   

  

 



 

รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบที่ 2/2564 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบท่ี 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2564)  

 
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ประเด็น“การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบที่ 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2564) ของหน่วยรับการตรวจ 
ประกอบด้วย หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต          
มีวัตถุประสงค์ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบปัญหา/อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
สามารถสรุปผลการตรวจราชการได้ดังนี้ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักสิ่งแวดล้อม ในฐานะสำนักเจ้าภาพหลักในการจัดการฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีการติดตั้งสถานีตรวจวัด PM 2.5 เพ่ิมเติมให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งกรุงเทพมหานคร และ
มีการสรุปสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ช่วงวิกฤต ปลายปี พ.ศ. 2563 ถึงต้นปี พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 
- มีนาคม) รายละเอียดดังนี้ 

1) สถานีตรวจวัดฝุ่นละออง PM 2.5 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ในปี พ.ศ. 2562 มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดฝุ่นละออง PM 2.5 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

รวม 50 สถานี แบ่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 4 สถานี ติดตั้งบนเสาเหล็ก จำนวน 23 สถานี และแบบติดตั้ง
ภายนอกอาคาร จำนวน 23 สถานี โดยในปี พ.ศ. 2563 มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดฝุ่นละออง PM 2.5            
ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เพ่ิมเติมอีกจำนวน 20 แห่ง  ปัจจุบันสถานีตรวจวัด PM 2.5                
ในกรุงเทพมหานคร จึงมีทั้งหมด 70 จุด ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต 

2) สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
2.1) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 มีจำนวน 68 วัน ที่ค่าฝุ่น

ละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน โดยมีค่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 สูงสุดอยู่ที่ 118 มคก./ลบ.ม. เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ในช่วงเวลาเดียวกันได้ดังนี้  

1 ต.ค. 62 – 30 เม.ย. 63 1 ต.ค. 63 – 30 เม.ย. 64 
ค่าปริมาณฝุ่น PM2.5 สูงสุด จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน ค่าปริมาณฝุ่น PM2.5 สูงสุด จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน 

129 มคก./ลบ.ม. 94 วัน 118 มคก./ลบ.ม. 68 วัน 
 

2.2) พ้ืนที่เขตที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ยเกินมาตรฐานสูงสุด 10 อันดับแรก ในช่วง
วิกฤตปลายปี พ.ศ. 2563 ถึงต้นปี พ.ศ. 2564 (ตุลาคม - มีนาคม) 
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 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
 กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

         สำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   
(ไม่ใช้งบประมาณ) ที่สำคัญ เช่น การตรวจวัดควันดำรถราชการในสังกัด (2 ครั้ง/ปี) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้กับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการ การกวดขันรถบรรทุก/
รถยนต์ประเภทอ่ืน ๆ ที่ใช้น้ำมันดีเซล/การเผาขยะในที่โล่ง (สำนักเทศกิจ) การฉีดพ่นละอองน้ำฝอยบนอาคารสูง
ในโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ที่ดำเนินการได้ (สำนักการแพทย์) ส่งเสริมการป้องกันปัญหามลพิษอากาศ
จากการประกอบกิจการโรงแรมโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (สำนัก
อนามัย) การลดมลพิษงานกำจัดมูลฝอย/สิ่ งปฏิกูลในศูนย์กำจัดมูลฝอย (สำนักสิ่ งแวดล้อม) และการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพอากาศ (สำนักสิ่งแวดล้อม)กิจกรรมลดฝุ่นละอองจากสถานที่ก่อสร้าง (สำนักการ
โยธา) เป็นต้น  

 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
ซึ่งในส่วนของโครงการ/กิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากนั้น ต้องมีการชะลอหรือยกเลิกโครงการ
ออกไปก่อนหรือในบางโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดำเนินการในช่องทางอ่ืน ๆ แทนได้ เช่น กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ ก็มีการปรับเปลี่ยนโดยใช้ช่องทางออนไลน์เข้ามาสนับสนุนได้ (รายละเอียดตามรายงานของเขต
ตรวจราชการ 1-6) 
 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
    คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้สำนักงานเขตระบุข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่อาจส่งผล

ให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แยกตามประเภทต่าง ๆ โดยสามารถสรุปข้อมูลแยกตามกลุ่มเขตได้ดังนี ้
 

ลำดับ
ที ่

กลุ่มเขต 
จำนวนข้อมูลพ้ืนฐานที่อาจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  

ยานพาหนะ
ของเขต 

ยานพาหนะ
ของเอกชน 

สถานที่
ก่อสร้าง 

สถานที่
ก่อสร้าง 
(EIA) 

กิจกรรมที่มี 
Boiler 

สถาน
ประกอบการ

สะสมฯ 
เตาผาศพ 

ถนนสาย
หลัก 

สถาบันการ
ศึกษา 

1 กรุงเทพเหนือ 348 57 67 21 3 42 27 54 175 
2 กรุงเทพ

ตะวันออก 
486 1,571 670 21 21 111 55 57 314 

3 กรุงเทพใต ้ 419 2,028 174 83 8 69 42 97 263 
4 กรุงเทพกลาง 508 351 106 8 47 47 26 83 209 
5 กรุงธนเหนือ 403 2,054 83 20 19 46 101 52 227 
6 กรุงธนใต้ 349 4,529 232 8 37 55 50 31 183 

รวม 2,513 10,590 1,332 161 135 370 301 374 1,371 

 หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

 หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 
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2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนดหน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

หน่วยงานระดับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ไม่ใช้งบประมาณ) ที่สำคัญ 
เช่น การตรวจวัดควันดำรถราชการในสังกัด/รถเอกชน/รถสองแถว กิจกรรมลดฝุ่นละอองจากสถานที่ก่อสร้าง 
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือและกำกับดูแลสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้าง/เตาเผาศพ/การเผาในที่โล่ง  
ไม่ให้ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐาน กิจกรรมการประชาสัมพันธ์/รณรงค์ในความรู้เรื่องการจัดการฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 กวดขันรถบรรทุกไม่มีสิ่งปกคลุม การตรวจวัดควันดำและเสียงรถยนต์ร่วมกับตำรวจจราจร 
กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ เป็นต้น โดยสำนักงานเขตมีการดำเนินการเป็นไปตาม
แผนที่กำหนดไว้ (รายละเอียดตามรายงานของเขตตรวจราชการ 1-6) 

 

3. สรุปปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
     จากการตรวจราชการในรอบที่ 2 สามารถสรุปประเด็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานด้าน
การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของหน่วยงาน รายละเอียดดังนี้ 
      3.1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 
     1) ทำให้เจ้าหน้าที่มีภารกิจเร่งด่วนและให้ความสำคัญในการตรวจสอบเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาด
ของโรค ส่งผลให้การทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากไม่สามารถทำได้ 
      2) สถานประกอบการหรือกลุ่มเป้าหมายปิดประกอบการชั่วคราว ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ 
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กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก กรุงเทพใต้ กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้

ยานพาหนะของเขต ยานพาหนะของเอกชน สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง (EIA) กิจกรรมที่มี Boiler
สถานประกอบการสะสมฯ เตาผาศพ ถนนสายหลัก สถาบันการศึกษา

แผนภูมิแสดงจำนวนข้อมูลพื้นฐาน 
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3.2 ในพ้ืนที่ที่มีโรงกำจัดขยะมูลฝอย จะมีรถขนขยะมูลฝอยเข้าออกพ้ืนที่จำนวนมาก เป็นสาเหตุทำให้
เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพ้ืนที่ดังกล่าว 

3.3 สำนักงานเขตหลายแห่งขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากมีตำแหน่งว่างหลายอัตรา 
3.4 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเรื ่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ  
3.5 ขาดงบประมาณและการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ สำหรับการดำเนินงาน  ในการจัดการ

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
3.6 ผู้ประกอบการ ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ขาดความตระหนักในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

PM 2.5 ยังคงมีการลักลอบเผาในที่โล่ง รวมถึงขาดคววามตระหนักในเรื่องการจุดธูปไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ เนื่องจาก
เป็นความเชื่อและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา 

3.7 งบประมาณในการบำรุงรักษารถราชการไม่เพียงพอ เนื่องจากอายุการใช้งานเกินกว่าที่กำหนด 
ส่งผลให้ต้องบำรุงรักษาบ่อย และการของบประมาณเพ่ือจัดซื้อใหม่ทำได้ยาก 
 

4. ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
    ตามที่คณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 1-6 ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานใน

ด้านการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งได้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค        
จึงได้มีข้อเสนอแนะที่ได้ให้ไว้ในแต่ละเขตตรวจราชการ เพ่ือให้หน่วยงานนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถสรุปข้อเสนอแนะที่สำคัญ ดังนี้ 

    สำนักสิ่งแวดล้อม 
1. แผนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานในแต่ละ

มาตรการยังขาดความชัดเจนเรื่องการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก จึงควรกำหนดตัวชี้วัด
ของแหล่งกำเนิดลงในแผนฯ แต่ละระยะว่า ต้องการให้บรรลุเป้าหมายจำนวนเท่าใด เมื่อดำเนินการปรับปรุงแผนฯ   
ทุกระยะเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่ระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 ต่อไป รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี  

2. ควรเพ่ิมตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากหัวหน้า
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร มีความพร้อมด้านข้อมูลสภาพปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ได้จากการ
ตรวจราชการทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สามารถให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ได้เป็นอย่างดี     
อีกท้ังนำนโยบายหรือมติที่ประชุมไปถ่ายทอด 

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 
    เห็นควรให้ส่งข้อมูลโครงการทบทวนข้อกำหนดผังเมือง และการศึกษามาตรการผังเมืองที ่ช่วยลด

ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานครให้สำนักสิ่งแวดล้อม เพ่ือรวบรวมสรุปผลการดำเนินการ
แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร และบรรจุในแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละออง PM 2.5 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖5 
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สำนักงานเขต 
1. ควรมีการควบคุมบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดกับผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิด

มลภาวะมลพิษทางอากาศ  
2. ส่งเสริมศักยภาพให้ชุมชน/ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก และ

สามารถช่วยภาครัฐในการแจ้งแหล่งที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างถูกต้อง 
ทุกหน่วยงาน 
ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการมีความตระหนักในปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพและ

รู้ถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โครงการรณรงค์ไม่ทำเฉพาะช่วงเกิดปัญหา ควรจะทำก่อน ระหว่าง และหลังเกิดปัญหา โดยจะมี
มาตรการที่แตกต่างกัน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยการ ใช้สื่อ
หลากหลายรูปแบบในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการตรวจราชการ 
ของเขตตรวจราชการ 1 - 6 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การจัดการฝุ่นละอองขนาเล็ก PM 2.5” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบท่ี 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2564)  

เขตตรวจราชการ 1  
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 1 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การจัดการฝุ่นละอองขนาเล็ก PM 2.5” รอบที่ 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2564) ของสำนัก
การโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ รวม 7 เขต 
ประกอบด้วย สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขต
ดอนเมือง สำนักงานเขตสายไหม และสำนักงานเขตบางเขน โดยสามารถสรุปผลจากการตรวจราชการ ได้ดังนี้ 
 
 

 ๑. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
     จากการตรวจราชการรอบที่ 1 หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 1 ได้ดำเนินโครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครบถ้วนทุก
หน่วยงาน 

     ในการตรวจราชการรอบที่ 2 คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเขตตรวจราชการ 1 ได้
ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ต่อเนื่องจากรอบที่ 1 โดยหน่วยรับการตรวจได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
ลำดับ

ที ่
หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 สำนักการโยธา 1. ตรวจวดัควันดำรถ
ราชการในสังกัด 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจวดัเรยีบร้อยแล้ว 
    - ครั้งท่ี 1 พ.ย. 63 
    - ครั้งท่ี 2 พ.ค. 64 

2. กิจกรรมลดฝุ่นละออง
จากสถานที่ก่อสรา้ง 

โครงการก่อสร้าง - ฉีดน้ำลดฝุ่นละอองบรเิวณพื้นทีก่่อสร้าง 
วันละ 3-4 เวลา 
- มีการติดตั้งผ้าใบคลมุรอบอาคาร 
- ติดตั้งรั้ว 
- ล้างล้อรถและล้างทางเข้า-ออก 

3. ประชาสัมพันธ์แนวทาง
การป้องกันฝุ่นละอองจาก
การทำงาน 

คนงานปฏิบัติงานใน
โครงการก่อสร้าง 

ประชาสมัพันธ์แนวทางการป้องกันฝุ่น
ละอองจากการทำงานให้คนงาน
ปฏิบัติงาน 

2 สำนักการจราจร
และขนส่ง 

1. ตรวจวดัควันดำรถ
ราชการในสังกัด 
 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจวดัเรยีบร้อยแล้ว  
จำนวน 2 ครั้ง 
 

2. ลดผลกระทบของฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 
2.5 ไมครอน 

ลดฝุ่นละออง กำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินการฉดีพ่นน้ำ
ในช่วงที่ดำเนินการเกิดฝุ่นละออง 

3 สำนักการระบายนำ้ ตรวจวัดควันดำรถราชการ
ในสังกัด 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจวดัเรยีบร้อยแล้ว  
จำนวน 2 ครั้ง 
 

หน่วยงานระดับสำนัก 
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2. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ลำดับ

ที ่
หน่วยงาน 

ปัญหา/อุปสรรคใน
การดำเนินงาน 

แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

1 สำนักการโยธา - โครงการก่อสร้างอยู่
ในพื้นที่การจราจร
หนาแน่น มีรถบรรทุก
เป็นจำนวนมาก ทำให้
มีข้อจำกัดในการเข้า
ไปแก้ไข 
 

- กำหนดมาตรการใหผู้้รับจ้างตระหนักถึง
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองภายในโครงการ
ก่อสร้าง หากผูร้ับจ้างไม่ปฏิบตัิตามจะมี
บทลงโทษ เช่น สั่งให้หยุดงาน หรอืจะไม่ทำ
การตรวจรับงานให้ จนกว่าจะแกไ้ขปัญหา
ฝุ่นได ้
- ให้ความรู้ ประชาสมัพันธ์ ผลกระทบท่ีเกิด
จากฝุ่น PM 2.5 
- จัดทีมเข้าดำเนินการแกไ้ขปัญหาด้าน
มลภาวะ โดยเน้นการทำงานทุกวันในช่วง
กลางคืน เพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบกบั
การจราจร ยกเว้นกรณีเร่งด่วน 
- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หลีกเลีย่ง
การจราจรในบริเวณก่อสร้าง 
- จัดหาเครื่องวัด PM 2.5 ที่น่าเชื่อถือ 
รวมทั้งมีการตรวจสอบค่า PM 2.5 รอบ
บริเวณก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ 

- ควรเพิ่มเงื่อนไขให้ผูร้ับ
จ้างมีมาตรการป้องกันฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
พร้อมกำหนดบทลงโทษ 
เพื่อให้ผู้รับจ้างปฏบิัติงาน
อย่างเคร่งครัด 
 

2 สำนักการจราจร
และขนส่ง 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

3 
 

สำนักการ
ระบายน้ำ 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

   
 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้สำนักงานเขตระบุข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่

อาจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แยกตามประเภทต่าง ๆ โดยสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี ้
 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

จำนวนข้อมูลพ้ืนฐานที่อาจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ยานพาหนะ

ของเขต 
ยานพาหนะ
ของเอกชน 

สถานที่
ก่อสร้าง 

สถานที่
ก่อสร้าง 
(EIA) 

โรงงานฯ ที่
เผาไหม้
เชื้อเพลิง 

สถาน
ประกอบการ

สะสมฯ 

เมรุเผา
ศพ 

ถนนสาย
หลัก 

สถาบันการ
ศึกษา 

1 จตุจักร 69 - 15 10 - 9 2 8 40 
2 บางซื่อ 56 57 5 5 - 2 7 9 23 
3 ลาดพร้าว 29 - - - - 10 3 12 21 
4 หลักสี ่ 84 - 15 4 1 1 1 3 17 
5 ดอนเมือง 59 - 15 2 1 4 3 6 21 
6 สายไหม 28 - 9 - - 8 7 7 27 
7 บางเขน 23 - 8 - 1 8 4 9 26 

รวม 348 57 67 21 3 42 27 54 175 

 

หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 
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2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนดหน่วยงานที่
รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับการตรวจของเขตตรวจ
ราชการ 1 ส่วนของหน่วยงานระดับสำนักงานเขต มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ไม่ใช้งบประมาณ) โดยมีรายละเอียด
ที่สำคัญดังนี้  
ลำดับ

ที ่
สำนักงาน

เขต 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 จตุจักร 1. ตรวจวดัควันดำรถราชการใน
สังกัดสำนักงานเขต 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจวดัเรยีบร้อยแล้ว จำนวน 2 ครั้ง 
รวม 69 คัน ผ่านมาตรฐาน 67 คัน 

2. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ
และกำกับดูแลสถานประกอบการ 

สถาน
ประกอบการ 

ในพื้นที่ 

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือและกำกับดูแล
สถานประกอบการในพื้นที่เขต ให้ดำเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 
จำนวน 19 แห่ง 

3. ควบคุมและดูแลให้ดำเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาฝุ่นละออง 
   - การเผาในที่โล่ง 
   - เมรุเผาศพ 

 
 
 

-ในพื้นที่เขต 
- 2 แห่ง 

ดำเนินการออกตรวจตราในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อป้องกันการเผาขยะในที่โล่ง และตรวจสอบ
เขม่าควันจากเตาเผาศพจำนวน 2 วัด 

4. การจดัทำสื่อประชาสัมพันธ ์ ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลคุณภาพ
อากาศและการ

ลดมลพิษ 

ประชาสมัพันธ์ประชาสมัพันธ์ข้อมลูคุณภาพ
อากาศและการลดมลพิษให้กับประชาชนใน
ชุมชน กลุ่มศาลเจ้า ตลาด ฯลฯ ผา่น
แอพพลิเคช่ัน และเสียงตามสาย 

2 บางซื่อ 1. ยานพาหนะในกำกับ 
สำนักงานเขต 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจวดัเรยีบร้อยแล้ว  
จำนวน 2 ครั้ง 

2. ยานพาหนะเอกชน (ยานพาหนะ
ที่ได้รับการตรวจ 
วัดควันดำ) 

ร่วมออกตรวจ
ร่วมกับสำนัก
สิ่งแวดล้อม 

ดำเนินการร่วมปฏิบัติงานในกรณทีี่มีแผนปฏิบตัิ
งานทุกครั้ง 

3. สถานท่ีก่อสร้าง/สถาน
ประกอบการสะสม ผสมซเีมนต์ หนิ 
ดิน ทราย วัสดุก่อสร้างฯ 

ประชาสมัพันธ์
ขอความร่วมมือ
และกำกับดูแล
สถาน
ประกอบการ 

ประชาสมัพันธ์ขอความร่วมมือและกำกับดูแล
สถานประกอบการ และกำกับดูแลฉีดพรมน้ำ
บริเวณกองหินทราบ และใหม้ีการล้างล้อรถก่อน
ออกจากแพลนปูนก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นละออง 

4. การเผาในที่โล่ง/เมรุเผาศพ - ควบคุมการ
เผาใน 
ที่โล่งในพื้นที ่
- ตรวจสอบ
เขม่าควันจาก
เตาเผาศพ 8 วัด 

จัดสายตรวจออกตรวจตราพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
และตรวจสอบเขม่าควันจากเตาเผาศพ จำนวน 
8 วัด 

3 ลาดพร้าว กิจกรรมอบรมให้ความรู้ สร้างเสรมิ
ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 

ชุมชนซอย 
ลาดปลาเค้า 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

4 หลักสี ่ 1. ยานพาหนะในกำกับ 
สำนักงานเขต 

พนักงาน 
ขับรถยนต ์

แจ้งทุกฝ่ายดำเนินการกำกับดูแลพนักงานขับ
รถยนต์ให้ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถราชการ 

2. ตรวจสอบการดำเนินการ
มาตรการจัดการฝุ่นละออง 
   - สถานท่ีก่อสร้าง 
   - โรงงาน/สถานประกอบการ 
   - สถานประกอบการสะสมฯ 
   - การเผาในที่โล่ง 
   - เมรุเผาศพ 

ร้อยละ 100 เข้าตรวจสอบและกำกับดูแลให้ดำเนินการตาม
มาตรการที่กำหนด 

3. การประชาสัมพันธ์/รณรงค์ 1 ครั้ง/สัปดาห ์ ประชาสมัพันธ์คุณภาพอากาศผ่านเว็บไซต์
สำนักงานเขต และลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตาม
จุดต่าง ๆ  

5 ดอนเมือง 1. ตรวจวดัควันดำรถยนต์ และ
ประชาสมัพันธ์เรื่องการบำรุง 
รักษารถ เพื่อลดมลพิษจากควันดำ 

ร้อยละ 80 ของ
รถยนต์ที่ มีค่าควัน
ดำเกินมาตรฐานไม่

เกินร้อยละ 50 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. การตรวจวัดมลพิษรถโดยสาร
ประจำทางหมวด 4 (รถสองแถว) 

ค่าควันดำสูงสุด
ไม่เกิน 

ร้อยละ 45 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. ตรวจสอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ประเภท การสะสม
ซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง 

ร้อยละ 100  ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4. กำกับเจ้าหนา้ที่ผู้มีหนา้ที่
ฌาปนกิจศพ 

ร้อยละ 100 
ของฌาปนกิจ

สถานปฏิบัตติาม
ขั้นตอนถูกต้อง 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

6 สายไหม 1. วัดควันดำยานพาหนะในกำกับ
สำนักงานเขต 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจวดัแล้วจำนวน 2 ครั้ง จำนวน 
28 คัน 

2. ตรวจสอบการดำเนินการ
มาตรการจัดการฝุ่นละออง 
   - สถานท่ีก่อสร้าง 
   - โรงงาน/สถานประกอบการ 
   - สถานประกอบการสะสมฯ 
   - การเผาในที่โล่ง 
   - เมรุเผาศพ 

ร้อยละ 100 เข้าตรวจสอบและกำกับดูแลให้ดำเนินการตาม
มาตรการที่กำหนด 

3. การประชาสัมพันธ์/รณรงค์ 96 ครั้ง ประชาสัมพันธ์แล้ว จำนวน 138 ครั้ง  
7 บางเขน 1. ล้างถนน 1 ครั้ง/วัน ดำเนินการล้างถนนในพ้ืนท่ีเขตเปน็ประจำทุกวัน 

2. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
    - สถานประกอบการ 
    - ประชาชนท่ัวไป 

 
 

1 ครั้ง/เดือน 
1 ครั้ง/วัน 

 
 
ดำเนินการแจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
ตลอดจนรณรงค์ให้ความรู ้

3. กวดขันรถบรรทุกบรเิวณสถานที่ 1 ครั้ง/วัน ดำเนินการเป็นประจำทุกวัน บริเวณถนนคู่ขนาน
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ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ก่อสร้าง กาญจนาภเิษก 
4. ตรวจตราเฝ้าระวังการเผา 
ในที่โล่ง 

1 ครั้ง/วัน ตรวจตราเฝ้าระวังการเผาในที่โล่งในพื้นที่เขต
เป็นประจำทุกวัน 

5. ตรวจสอบมลพิษที่เกิดจาก 
เมรุเผาศพ 

1 ครั้ง/เดือน  ตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากเมรุเผาศพ จำนวน 4 
แห่ง เรียบร้อยแล้ว 

6. กวดขันรถบรรทุกไม่ม ี
สิ่งปกคลุม 

1 ครั้ง/วัน ดำเนินการกวดขันรถบรรทุกไมม่ีสิง่ปกคลุมเป็น
ประจำทุกวัน 

 

3. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ลำดับ

ที ่
สำนักงาน

เขต 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางแก้ไข 

ข้อเสนอแนะของ
หน่วยงาน 

1 จตุจักร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 
19) ทำให้ต้องงดกิจกรรมรวมกลุ่มคน
จำนวนมาก ตั้งแต่เดือนเมษายน 
2564 ประกอบกับเจ้าหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติภาระกิจในส่วนของการ
ควบคุมโรค 

ปรับเปลีย่นรูปแบบกจิกรรมเป็น
การบูรณาการไปพร้อมกับการ
ดำเนินงานควบคุมโรคในชุมชน และ
บ้านพักคนงานก่อสร้าง 

เพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์
ความรู้ และการป้องกัน
สุขภาพให้มีหลากหลาย
ภาษา เพื่อสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ 

2 บางซื่อ -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- 
3 ลาดพร้าว บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน  
4 หลักสี ่ -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- 
5 ดอนเมือง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 
19) ส่งผลให้การดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

-ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- 

6 สายไหม ปริมาณรถยนต์ที่ใช้เส้นทางสัญจร
ผ่านพื้นที่เขตสายไหมมีความ
หนาแน่น เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่อาศัย
ที่มีการขยายตัว รวมทั้งปริมาณรถ
ขยะที่ว่ิงเข้า-ออกพื้นที่โรงขยะท่าแร้ง
เป็นจำนวนมาก เป็นสาเหตุสำคัญที่
ทำให้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 ในพื้นที่ยังไม่สามารถแก้ไข
ให้ลดลงได้ในช่วงเวลาวิกฤต 

ดำเนินการล้างฝุ่นในถนนสายหลัก
สัปดาหล์ะครั้ง และฉดีพ่นน้ำทุกวัน 

-ไม่ระบุ- 

7 บางเขน -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- 
  
ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 1 
  สำนักและสำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 แล้ว แต่เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม
ทุกพ้ืนที ่



 

รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบที่ 2/2564 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบท่ี 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2564)  

เขตตรวจราชการ 2  
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 2 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบ
บูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การจัดการฝุ่นละอองขนาเล็ก PM 2.5” รอบที่ 1 (เดือนเมษายน - กันยายน 
2564) ของสำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน ก.ก. สำนักงานปกครองและทะเบียน 
สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานประชาสัมพันธ์  และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพ
ตะวันออก รวม 9 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตบึงกุ่ม 
สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตหนองจอก สำนักงานเขตคลอง
สามวา และสำนักงานเขตประเวศ โดยสามารถสรุปผลจากการตรวจราชการ ไดด้ังนี้ 
 
 

 ๑. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
     จากการตรวจราชการรอบที่ 1 หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 2 ได้ดำเนินโครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครบถ้วนทุก
หน่วยงาน 

     ในการตรวจราชการรอบที่ 2 คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเขตตรวจราชการ 2 ได้
ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ต่อเนื่องจากรอบที่ 1 โดยหน่วยรับการตรวจได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
ลำดับ

ที ่
หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 สำนักเทศกิจ 1. ติดตั้งจุดกวดขันรถบรรทุก
ดิน ฯ 

พื้นที่ กทม. 21 ธ.ค. 63 – 6 มี.ค. 64 ตดิตั้ง จำนวน 75 
แห่ง ตรวจรถบรรทุก จำนวน 2,894 คัน พบ
กระทำความผิด 326 ราย จับปรบั 47 ราย เป็น
เงิน 93,000 บาท 

2. กวดขันรถบรรทุกท่ีเข้าออก
สถานท่ีก่อสร้างให้มีการป้องกัน
มิให้วัสดุที่บรรทุกตกหล่นฯ 

พื้นที่ กทม. 21 ธ.ค. 63 – 6 มี.ค. 64 ตดิตั้ง  
จำนวน 185 แห่ง ตรวจรถบรรทุก จำนวน 
2,325 คัน พบกระทำความผิด 279 ราย 

3. ตรวจตรามิให้มีการเผาขยะ
ในที่สาธารณะ 

พื้นที่ กทม. 21 ธ.ค. 63 – 6 มี.ค. 64 ตรวจพื้นที่ฯ จำนวน 
180 แห่ง พบผู้กระทำความผิด จำนวน 98 ราย 

4. ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ประชาชนกระทำการที่
ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง 

พื้นที่ กทม. 21 ธ.ค. 63 – 6 มี.ค. 64 ประชาสัมพันธ์ฯ 
จำนวน 180 แห่ง เช่น หน้าห้างสรรพสินคา้ 
สถานท่ีก่อสร้าง ถนนสายหลัก ฯลฯ  

2 สำนักป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

1. การลดมลพิษที่แหลง่กำเนดิ 
    - ตรวจวัดควันดำ
ยานพาหนะในกำกับ  
    - ดูแลซ่อมบำรุงยานพาหนะ  
    - รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัด 

 
- 2 ครั้ง/ป ี
 
- ทุกเดือน 
 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ไม่ขับให้ดับเครื่อง - 1 ครั้ง/ป ี
2. การลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 ที่มีต่อสุขภาพ 
   - รณรงค์ให้บุคลากรสวม
หน้ากากอนามัย 
   - ส่งเสริมให้ความรู้บุคลากร 
   - ไม่ขับ ให้ดับเครื่อง 

 
 
- 2 ครั้ง/ป ี
 
- 1 ครั้ง/ป ี
- 1 ครั้ง/ป ี

ประชาสมัพันธ์ รณรงค์ ให้กับบุคลากรในสังกัด  

3. การบังคับใช้/ปรับปรุง
กฎหมาย  

1 ครั้ง/ป ี ประสานและติดตามการดำเนินงานของส่วน
ราชการในสังกัดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

4. การจดัทำสื่อ และการ
ประชาสมัพันธ์เพื่อสร้างการ 
มีส่วนร่วมฯ  

1 ครั้ง/ป ี จัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
แก่บุคลากรในสังกัด 

3 สำนักงาน ก.ก. 1. ตรวจวดัควันดำรถราชการใน
กำกับของสำนักงาน ก.ก. 

2 ครั้ง/ป ี ตรวจเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ครั้ง 
    ครั้งท่ี 1 ต.ค. 63 
    ครั้งท่ี 2 เม.ย. 64 

2. เผยแพร่ข่าวสารสถานการณ์
ฝุ่นละออง PM 2.5 ใน
กรุงเทพมหานครและ
ประชาสมัพันธ์เชิญชวนบุคลากร
ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทาง 
Facebook และแอปพลิเคชัน
รายงานดัชนีคุณภาพอากาศของ
กรุงเทพมหานคร (AirBKK) 

1 ครั้ง/
เดือน 

 

ดำเนินการครบถ้วน 

4 สำนักงาน
ปกครองและ
ทะเบียน 

โครงการสานสมัพันธ์ 
ศาลเจ้าเอกชนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 

60 แห่ง อยู่ระหว่างการรวบรวมส่งแบบบันทึกฯ ศาลเจ้า
เอกชนในพ้ืนท่ี ให้สำนักงานปกครองและทะเบียน 

5 สำนักงาน
กฎหมาย 
และคด ี

1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ  
   - ตรวจวัดควันดำยานพาหนะ
ในกำกับของหน่วยงาน 
   - รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัด 
ไม่ขับให้ดับเครื่อง 
 

 
2 ครั้ง/ป ี

 
1 ครั้ง/ป ี

ตรวจวัดควันดำเรียบร้อยแล้ว 
    ครั้งท่ี 1 ต.ค. 63 
    ครั้งท่ี 2 เม.ย. 64 
รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัด จอดรถให้ดับ
เครื่องยนต์ และไม่สตาร์ทรถอุ่นเครื่องเป็น
เวลานานก่อนการเดินทาง 

2. รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัด
สวมหน้ากากอนามยัเพื่อป้องกัน
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

1 ครั้ง/ป ี ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องฝุ่นฯ และการสวม
หน้ากากอนามัยป้องกัน 

3. สนับสนุนส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
กรณีหน่วยงานท่ีมีอำนาจหน้าที่
ประสาน ขอคำปรึกษา/ปรับปรุง
กฎหมาย 

พิจารณา
ตามที่
หน่วยงาน
ประสาน 

ไม่มีหน่วยงานขอหารือหรือขอแก้ไข ปรับปรุง
กฎระเบียบเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ  
   - จัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์

1 ครั้ง/ป ี - ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการ
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนำมาเผยแพรใ่นเว็บไซต์ของ
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมเกี่ยวกับฝุ่นละอองแก่
บุคลากรในสังกัด 
   - แจ้งบุคลากรในสังกัด
ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสถติิ
ปริมาณฝุ่นละอองที่เป็นปัจจุบัน
เพื่อเฝ้าระวัง 

หน่วยงาน 
 
- แนะนำบุคลากรในสังกัดติดตามสถานการณ์
ปริมาณฝุ่นละอองและหลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีที่มีฝุ่นเกินค่า
มาตรฐาน 

6 สำนักงานการ
ต่างประเทศ 

1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ  3 ครั้ง/ไตร
มาส 

จัดทำบอร์ดประชาสมัพันธ์ภายในหน่วยงาน และ
แจกเอกสารแผ่นพับเรื่อง รู้จริงเรือ่งฝุ่นละออง
ขนาดเล็กให้บุคลากรภายในหน่วยงาน 

2. นำยานพาหนะราชการใน
สังกัดเข้ารับการตรวจวัดมลพิษ 

2 ครั้ง/ป ี นำรถราชการเข้าตรวจวดัมลพิษ 2 ครั้ง เรียบร้อย
แล้ว จำนวน 3 คัน 

7 สำนักงาน
ประชาสมัพันธ์ 

1. ยานพาหนะราชการในสังกัด
เข้ารับการตรวจวดัมลพิษ 

2 ครั้ง/ป ี นำรถราชการเข้าตรวจวัดมลพิษ 2 ครั้ง 

2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  
และการประชาสัมพันธ์ 

- 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การรายงาน
สภาพอากาศ การทำความสะอาดพื้นที่ มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
PM 2.5 
2. การประชาสมัพันธ์/รณรงค์ เผยแพร่สื่อ
ประชาสมัพันธ์ที่จัดทำผ่านช่องทางเว็บไซต์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค และทวิตเตอร์ 
ของกรุงเทพมหานคร 

 

2. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ลำดับ

ที ่
หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

1 สำนักเทศกิจ -ไม่มี- -ไม่มี- สำนักเทศกิจจัดทำแผนปฏิบัติ
การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 ระหว่างเดือนธันวาคม 
- มีนาคม ของทุกปี เนื่องจาก
เป็นช่วงฤดูหนาวฯ 

2 สำนักป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 
19) ระลอกใหม่ อาจจะทำให้ไม่
สามารถดำเนินกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ฯ ได้ตาม
เป้าหมาย 

- เวียนแจ้งส่วนราชการในสังกัด 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ของหน่วยงาน 

กำชับทุกส่วนราชการในสังกัด
ให้ปฏิบัติตามแผนฯ โดยให้มี
การรายงานการปฏิบัติงานทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

3 สำนักงาน 
ก.ก. 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

4 สำนักงาน
ปกครองและ
ทะเบียน 

1. สถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(Covid-19) ส่งผลกระทบในการ
ดำเนินการตามแผนฯ โดยตรง 

- ประสานงานกับสำนักงาน
เขต เพื่อประชาสัมพันธ์ 
Application Line 

-ไม่มี- 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

2. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองสำนักงาน
เขต มีภารกิจที่หลากหลายด้าน และ
มีความจำเป็นเร่งด่วนในการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (Covid-19) 
3. ผู้บริหารศาลเจ้าเอกชนหรือ
ผู้ดูแลศาลเจ้าเอกชน ไมส่ะดวกใน
การให้ข้อมูลและหรือไมม่ีความ
เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีการให้
ข้อมูลทาง Application Line อาจ
ส่งผลใหไ้มไ่ด้รบัข้อมูลหรือได้รับ
ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรืออาจเกิด
ความล่าช้าในการส่งข้อมูล 
4. สำนักงานเขตอาจไม่ไดร้ับ
รายงานแบบบันทึกฯ จากศาลเจา้
เอกชนและไม่มีข้อมลูรวบรวมส่ง
สำนักงานปกครองและทะเบียน 

5 สำนักงาน
กฎหมายและคดี 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

6 สำนักงานการ
ต่างประเทศ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 1. ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจวัดมลพิษรถราชการ 
ทุก 6 เดือน 
2. กำชับพนักงานขับรถยนต์
ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 
3. กำชับพนักงานขับรถยนต์
ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอด
รอรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ 

7 สำนักงาน
ประชาสมัพันธ์ 

ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบดูแลการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5  และมี
ข้อมูลที่ควรเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ
ชนอีกเป็นจำนวนมาก แต่ยังมีการ
เผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ไมไ่ด้การ
เท่าที่ควร เนื่องจากสำนักงาน
ประชาสมัพันธ์ยังไมส่ามารถเข้าถงึ
ข้อมูลของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ได ้
 

จัดทำแพลตฟอรม์/ช่องทาง 
“สิ่งแวดล้อม” บนเว็บไซต์ของ
สำนักงานประชาสัมพันธ์ 
www.prbangkok.com ให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถ
นำเข้าข้อมูล/เผยแพร่ข่าวสาร
ด้านการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5   
ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์
สามารถนำข้อมูลทีไ่ด้มา
พัฒนาต่อยอดในการผลิตสื่อ 
ประชาสมัพันธ์เพื่อสร้างการ
รับรู้ได้อย่างกว้างขวางมาก
ยิ่งข้ึน 

-ไม่มี- 

http://www.prbangkok.com/
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 1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้สำนักงานเขตรายงานข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ 

ทีอ่าจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แยกตามประเภทต่าง ๆ โดยสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี ้
 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

จำนวนข้อมูลพ้ืนฐานที่อาจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ยานพาหนะ

ของเขต 
ยานพาหนะ
ของเอกชน 

สถานที่
ก่อสร้าง 

สถานที่
ก่อสร้าง 
(EIA) 

โรงงานฯ ที่
เผาไหม้
เชื้อเพลิง 

สถาน
ประกอบกา
รสะสมฯ 

เมรุเผาศพ 
ถนนสาย

หลัก 
สถาบันการ

ศึกษา 

1 บางกะปิ 20 17 13 10 4 1 5 8 48 
2 สะพานสูง 58 50 10 - - 14 1 4 24 
3 บึงกุ่ม 45 - 8 - - 6 3 6 24 
4 คันนายาว 97 575 6 - 3 8 2 9 7 
5 ลาดกระบัง - - - - - 27 13 - 37 
6 มีนบุร ี 64 100 4 - 14 11 5 10 38 
7 หนองจอก 116 749 599 - - 16 14 14 55 
8 คลองสามวา 45 - 21 - - 9 9 1 37 
9 ประเวศ 41 80 9 11 - 19 3 5 44 

รวม 486 1,571 670 21 21 111 55 57 314 

2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
     กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับ
การตรวจของเขตตรวจราชการ 2 ส่วนของหน่วยงานระดับสำนักงานเขต มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ไม่ใช้
งบประมาณ) โดยสามารถสรุปรายละเอียดที่สำคัญ ไดด้ังนี้ 
ลำดับ

ที ่
สำนักงาน

เขต 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 บางกะปิ 1. ตรวจวดัควันดำรถราชการในกำกับ
สำนักงานเขต 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจวัดเรียบร้อยแล้ว  
จำนวน 17 คัน 

2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดมลพิษทาง
อากาศและเสียงจากยานพาหนะ 

วินมอเตอรไ์ซค์
และอู่รถเมล ์

ในพื้นที่ 

ประชาสมัพันธ์และแจกเอกชนคู่มอื
ประชาชนสร้างสีเขียวให้ชีวิต  
รวม 12 แห่ง 

2 สะพานสูง 1. ตรวจวดัควันดำรถราชการในสงักัด 2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
2. ลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด  
   - สถานประกอบการ  
   - สถานท่ีก่อสร้าง 
   - การเผาในที่โล่ง 

พื้นที่เขต รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และควบคุม
การลดฝุ่น PM 2.5 ในกลุ่มเป้าหมาย
ทุกแห่ง 

3 บึงกุ่ม 1. ตรวจวดัควันดำรถราชการในสงักัด 2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  

หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

รวมจำนวน 50 คัน 
2. กวดขันผู้ประกอบการให้ปฏิบตัิตาม
มาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากสถานท่ี
ก่อสร้าง 

8 แห่ง ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 

3. กวดขันสถานประกอบการสะสม ผสม
ซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง ให้มี
มาตรการป้องกันฝุ่นจากการประกอบการ 

6 แห่ง ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 

4. เข้มงวดกวดขันเพื่อป้องกันการเผาในที่โล่ง พื้นที่รกร้าง เข้มงวดกวดขันสถานท่ีรกร้างในพื้นที่
เพื่อป้องกันการลักลอบเผาในที่โลง่ 

5. ตรวจสอบแนะนำผู้ดูแลเมร ุ
เผาศพเพื่อลดมลพิษ 

3 แห่ง ดำเนินการประชาสัมพันธ์การเผาศพ
อย่างถูกวิธี พร้อมทั้งตรวจวัดค่าความ
ทึบแสงของเขม่าควันจากปล่อง
เตาเผาศพ ร้อยละ 100 

6. กวดขันรถบรรทุกให้มผี้าใบปิดคลุมขณะ 
วิ่งบนถนน 

รถบรรทุกดิน 
ในพื้นที่ 

เข้มงวดกวดขัน พร้อมท้ังมีการบังคับ
ใช้กฎหมายกรณีพบผู้กระทำผดิ 

7. รณรงค์ประชาสัมพันธด์้านการลดมลพิษ
ทางอากาศ และการป้องกันตนเอง 

วินจักรยานยนต์
สถานประกอบการ
ประชาชนทั่วไป 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการลด
มลพิษทางอากาศฯ ให้กับผู้ใช้รถยนต์ 
พนักงานในสถานประกอบการและ
ประชาชนท่ัวไป 

8. ล้างทำความสะอาดถนน ดูดฝุน่ถนน ถนนในพ้ืนท่ี ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนน 
ดูดฝุ่น  

4 คันนายาว 1. ตรวจวดัควันดำและเสียงรถยนต์ร่วมกับ
กองบังคับการตำรวจจราจรกลาง 

ตรวจจับรถยนต์
ควันดำและเสยีง 

จำนวนรถยนต์ที่เรียกตรวจ  
1,171 คัน พบควันดำเกินมาตรฐาน 
จำนวน 575 คัน 

2. ประสานแจ้งสถานตีำรวจท้องที่จัดระเบียบ
การจราจร 

ให้จราจรเกิด
ความคล่องตัว 

ดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจครบทุก
แห่งในพื้นที่เขต 

3. รณรงค์ประชาสัมพันธ ์
    - ไม่ขับช่วยดับเครื่อง 
    - หมั่นดูแลรักษาเครื่องยนต ์
    - ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว 

สถาน
ประกอบการ
และประชาชน

ทั่วไป 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการ
ตามกฎหมายกำหนด ใน 42 ชุมชน 

4. ควบคุมไม่ให้ปล่อยมลพิษในอากาศเกินค่า
มาตรฐาน 
    - สถานประกอบการ 
    - สถานท่ีก่อสร้าง 
    - การเผาในที่โล่ง 
    - เมรุเผาศพ 

42 ชุมชน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 42 ชุมชน 

5. เพิ่มความถี่ในการล้างและดดูฝุน่ถนน วันละ 1 ครั้ง ดำเนินการเรียบร้อย 
6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แนะนำวิธีป้องกัน
สุขภาพอนามัยผ่านสื่อออนไลน์ของ 
สำนักงานเขต 

ประชาสมัพันธ์
ให้ความรู ้

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

5 ลาดกระบัง 1. ลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด สถาน
ประกอบการสะสมซเีมนต์ หิน ดิน ทรายฯ 

27 แห่ง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ครบถ้วน
ร้อยละ 100 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

2. ตรวจสอบประสิทธิภาพเตาเผาศพและ
แนะนำผู้ดูแลเตาเผาศพให้ปฏิบตัิให้ถูกต้อง
ตามหลักการเผาศพท่ีถูกต้อง 
 

13 แห่ง ดำเนินการครบถ้วนร้อยละ 100 

3. การประชาสมัพันธ์ รณรงค์ เพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วมในการลดฝุ่น PM 2.5 

ทุกเดือน การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วมในการลดฝุ่น PM 2.5 
ได้ตามแผนท่ีกำหนด 

4. การฉีดล้างถนนและต้นไม้ ใบไม้ ล้างฝุ่น
ละออง 

ทุกวัน ดำเนินการฉดีล้างถนนและต้นไม้ 
ใบไม้ ล้างฝุ่นละอองได้ตามแผนท่ี
กำหนด 

6 
 

มีนบุร ี 1. ตรวจวดัควันดำรถราชการในสงักัด 
 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
    ครั้งท่ี 1 ม.ค. 64 
    ครั้งท่ี 2 ก.ค. 64 

2. ควบคุมดแูลให้ดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
   - ยานพาหนะเอกชน 
   - สถานท่ีก่อสร้าง 
   - โรงงาน/สถานประกอบการ 
   - สถานประกอบการสะสมฯ 
   - การเผาในที่โล่ง 
   - เมรุเผาศรพ 

ร้อยละ 100 ดำเนินการตรวจสอบ แนะนำ และ
ประชาสมัพันธ์ให้ทุกสถานท่ี
ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด 
ครบถ้วน ร้อยละ 100 

3. กวดขันรถบรรทุกน้ำหนักเกดิไม่ม ี
สิ่งปกคลุม 

10 ครั้ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  
จำนวน 10 ครั้ง 

4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การมสี่วนร่วมในการ
ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

10 ครั้ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  
จำนวน 5 ครั้ง 

7 หนองจอก 1. ตรวจวดัควันดำรถราชการในสงักัด 2 ครั้ง/ปี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  
จำนวน 2 ครั้ง 

2. ตรวจวดัควันดำและเสียงรถยนต์ร่วมกับ
ตำรวจจราจร 

รถยนต์เอกชน ตรวจแล้วจำนวน 1,432 คัน ค่าควัน
ดำเกินมาตรฐาน จำนวน 339 คนั 

3. การควบคมุ/ประชาสมัพันธ์เกีย่วกับการ
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละออง 
    - สถานประกอบการ 
    - ให้ประชาชนบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 
    - เตาเผาศพ 
    - โครงการก่อสร้าง 
    - รถบรรทุกดิน 
    - การเผาในที่โล่ง 

ตามแผนฯ ดำเนินการเรียบร้อยตามแผนท่ี
กำหนด 

4. ฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศเพื่อลดฝุ่นละออง ตามแผนฯ ดำเนินการแล้ว 52 ครั้ง 
8 คลอง 

สามวา 
1. ล้างทำความสะอาดถนนเพื่อลดฝุ่นละออง
ในอากาศ 

ถนนเลียบ 
คลองสอง 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2. ตรวจวดัควันดำและเสียงรถยนต์ร่วมกับ รถยนต์ในพ้ืนท่ี ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ตำรวจจราจร 
3. การจดัทำสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์
ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี 
 

ประชาชน 
ในพื้นที่ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

4. ตรวจวดัควันดำรถราชการในสงักัด 2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการแล้วเสร็จ 
9 ประเวศ 1. ตรวจวดัควันดำรถราชการในสงักัด 2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  

    ครั้งท่ี 1 ม.ค. 64 
    ครั้งท่ี 2 ก.ค. 64 

2. ตรวจวดัควันดำและเสียงรถยนต์ร่วมกับ
กองบังคับการตำรวจจราจร 

รถยนต์ในพ้ืนท่ี ดำเนินการตรวจวดัควันดำร่วมกับ
กองบังคับการตำรวจจราจรและ 
กรมควบคุมมลพิษ 

3. ตรวจสอบ กำกับดูแล และประชาสัมพันธ์ 
ให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด 
   - สถานท่ีก่อสร้าง 
   - โรงงาน/สถานประกอบการ 
   - สถานประกอบการสะสมฯ 
   - การเผาในที่โล่ง 
   - เมรุเผาศพ 

2 ครั้ง/ป ี ตรวจสอบ ประชาสมัพันธ์ รณรงค ์
และกำกับดูแลให้ดำเนินการตาม
มาตรการที่กำหนด 

4. ตรวจสอบรถบรรทุกไม่มสีิ่ง 
ปกคลุมในพื้นท่ีเขต 

ทุกวัน เจ้าหน้าท่ีเทศกิจออกตรวจสอบ
สถานท่ีก่อสร้างให้ดำเนินตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

 

3. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 
ลำดับ

ที ่
สำนักงานเขต ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

1 บางกะปิ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนฯ ใน
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน
การลดฝุ่นละอองได้ เนื่องจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid 19) 

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊คสำนักงานเขต 
และเฟสบุ๊คฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ  
เป็นต้น 

-ไม่มี- 

2 สะพานสูง -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
3 บึงกุ่ม ในช่วงที่มีสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid 19) ทำให้ไม่สามารถ
จัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวน
มากได้ 

ใช้รูปแบบการณรงค์เป็นกลุ่มย่อย 
กระจายไปตามสถานประกอบการ 
บ้านเรือน 

-ไม่มี- 

4 คันนายาว ขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากมี
ตำแหน่งว่างหลายอัตรา  

ควรเพิ่มบุคลากรช่วยงานด้านการ
ควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
PM 2.5  

-ไม่มี- 

5 ลาดกระบัง สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผ่าน -ไม่มี- 



- 20 - 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 
19) ส่งผลให้การจัดกิจกรรมรณรงค์
และการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวน
มากไม่สามารถทำได้ 
 

ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook 
Line เป็นต้น 

6 มีนบุร ี สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 
19) ทำให้การดำเนินการตามแผนฯ 
อาจมีการเปลี่ยนแปลง ไม่เป็นไป
ตามแผนฯ 

ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงาน หรือ
เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน  
หรือลดจำนวนกลุ่มเป้าหมาย  
และกิจกรรมลง 

ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงาน 
หรือเปลี่ยนรูปแบบการ
ดำเนินงาน หรือลดจำนวน
กลุ่มเป้าหมาย และ 
กิจกรรมลง 

7 หนองจอก การควบคุมการเผาในที่โล่ง 
เนื่องจากสภาพพื้นที่เขตหนองจอก
เป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ทำนาเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนยังไม่
ตระหนักเท่าที่ควร 

ควรมีการควบคุมและบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

-ไม่มี- 

8 คลองสามวา ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน ประชาชนสามารถทราบข้อมูล
คุณภาพอากาศผ่าน 
www.bangkokairquality.co.th 
เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่มีจาก
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

ให้มีบทลงโทษทางกฎหมาย
ที่ชัดเจน และมีมาตรการ
ทางกฎหมายที่เข้มข้นในการ 
จับปรับ 
 

9 ประเวศ ปัญหาไฟไหม้ที่เกิดจากประชาชน
เผาซากวัชพืชเพื่อทำการ 
เพาะปลูกใหม่ 

ได้กำหนดมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟไหม้หญ้าใน
พื้นที่ โดยขอให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองที่ดินและประชาชนถือ
ปฏิบัติ โดยจัดทำประกาศ
กรุงเทพมหานคร 

ดำเนินการบริหารงานใน
รูปแบบบูรณาการในการมี
ส่วนร่วมในการทำงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาใน
ลักษณะจัดทำเป็นโครงการ
พัฒนานวัตกรรม 

 
ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 2 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 

http://www.bangkokairquality.co.th/


 

รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบที่ 2/2564 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบท่ี 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564)  

เขตตรวจราชการ 3 (กลุ่มเขตกรุงเทพใต้) 
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 3 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564)  
ของสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กองงานผู้ตรวจราชการ และสำนักงานเขตกลุ่มเทพใต้ รวม 10 สำนักงานเขต 
ประกอบด้วย สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขต
บางนา สำนักงานเขตปทุมวัน  สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม และสำนักงาน
เขตยานนาวา โดยสามารถสรุปผลจากการตรวจราชการ ไดด้ังนี้ 
 
 

 ๑. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
     กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม  พร้อมกำหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับ
การตรวจของเขตตรวจราชการ 3 ส่วนของหน่วยงานระดับสำนัก/ ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร    
มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ 

 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 สำนักการแพทย ์ 1. การตดิตามสถานการณค์ุณภาพ
อากาศประจำวันและประชาสมัพนัธ์
ให้คำแนะนำในการปฏบิัติตนแก่
ประชาชนผ่านช่องทางการสื่อสาร 
 

ติดตามสถานการณ์
คุณภาพอากาศ
ประจำวันและ
ประชาสมัพันธ์ให้
คำแนะนำในการ
ปฏิบัติตนแก่
ประชาชน 

การติดตามสถานการณ์คุณภาพ
อากาศประจำวัน และประชาสมัพันธ์
คุณภาพอากาศ พร้อมทั้งแนะนำใน
การปฏิบัตตินแก่ประชาชน ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น  
  - เว็บไซต์ของสำนักการแพทย์/
เว็บไซตโ์รงพยาบาลในสังกัดสำนัก-
การแพทย์ 
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้
  - เสียงตามสาย 
  - FACEBOOK 

2. รายงานคณุภาพอากาศและ
รายงานผลกระทบต่อสุขภาพจาก
มลพิษทางอากาศ 

การรายงานผล-
กระทบต่อสุขภาพ
จากมลพิษทาง
อากาศ ร้อยละ 50 

- มีการรายงานผลฯ เป็นไปตามแผน  
- ตรวจคัดกรอง/ใหค้ำแนะนำผู้ป่วย/ 
ผู้มารับบริการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็น
โรคที่เกิดจากการสัมผัสมลพิษทาง
อากาศ 
- จัดทำระบบการรายงานและฐานข้อมูล
ในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของ

หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ประชาชนที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ 
ลำดับ

ที ่
หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 สำนักการแพทย ์
(ต่อ) 

3. การฉีดพ่นละอองน้ำฝอยบน
อาคารสูงในโรงพยาบาลในสังกัด
สำนักการแพทย์ท่ีดำเนินการได้ 

ลดผลกระทบของ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 ที่มีต่อสุข-
ภาพ และประชา-
สัมพันธ์ให้คำแนะนำ
ในการปฏิบัติตน
แก่ประชาชน 

ดำเนินการในกรณีที่รายงานคุณภาพ
อากาศเกินค่ามาตรฐาน 

4. ตรวจวัดมลพิษรถราชการในสังกัด ต รวจวั ด ม ลพิ ษ
ของรถราชการใน
สังกัดทุกแห่ง 

ดำเนินการนำรถจากทุกส่วนราชการ
เข้ารับการตรวจวัดมลพิษจากกองจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียง  

2 สำนักอนามัย 1. ส่งเสริมการป้องกันปัญหามลพษิ
อากาศจากการประกอบกจิการโรงแรม
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมท่ีดี สะอาด ปลอดภัย 

ตรวจประเมินการ
จัดการหม้อไอน้ำ
ของกิจการโรงแรม 

- ได้รับการตอบแบบสำรวจข้อมลู
แหล่งกำเนิดมลพิษอากาศจากหมอ้ไอ
น้ำกิจการโรงแรมในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร จำนวน 297 ราย 
- ลงพื้นที่สำรวจสภาพข้อเท็จจริงการ
จัดการหม้อไอนำ้กิจการโรงแรมร่วมกับ
สำนักงานเขตและอาจารย์จากคณะ
สาธารณสุขศาสตร์  หาวิทยาลยัมหิดล 
โดยการสุม่ตรวจโดยการขอความร่วมมือ
ผู้ประกอบการโรงแรมในพ้ืนท่ีเขต
คลองเตย เขตบางรัก และเขตปทุมวัน 
- ได้พิจารณายกเลิกจดัโครงการสมัมนา
ส่งเสริมความรู้การป้องกันมลพิษฝุน่-
ละอองขนาดเล็กจากแหล่งกำเนิดหม้อ
ไอน้ำกิจการโรงแรม เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
- ปรับเปลีย่นแบบประเมินและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการจัดการแหล่งกำเนดิ
มลพิษหม้อไอน้ำจากกิจการโรงแรม
เพื่อการลดปัญหามลพิษฯ 
- จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ
หม้อไอนำ้กิจการโรงแรมโดยใช้ระบบ GIS  
- จัดทำแผนการตรวจประเมินการ
จัดการมลพิษหม้อไอน้ำกิจการโรงแรม 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การ COVID-19 
 

2. การส่งเสรมิสุขลักษณะฌาปนสถาน
ในกรุงเทพมหานคร 

วัดในพื้นที่กรุงเทพ-
มหานครมีความรู้

- สนับสนุนกำกับตดิตามและให้
ข้อเสนอแนะแก่สำนักงานเขต ในการ
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ความเข้าใจข้อควร
ปฏิบัติในการเผาศพ
อย่างถูกวิธี  

ควบคุมการเผาศพให้ถูกสุขลักษณะ 
ปลอดมลพิษอย่างต่อเนื่อง ตามขอ้ควร
ปฏิบัติในการเผาศพอย่างถูกวิธ ี

 
ลำดับ

ที ่
หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

3 กองงานผู้ตรวจ
ราชการ 

1. ยานพาหนะในกำกับของกองงาน
ผู้ตรวจราชการ สำนักปลดักรุงเทพ-
มหานคร ดำเนินการ ตรวจเช็คสภาพ 
วัดมลพิษ และกวดขันการดับเครื่องยนต์ 

เพื่อลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิดจาก
การใช้รถราชการ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. ลดฝุ่นละอองโดยใช้ผลิตภัณฑท์ี่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำเครื่อง
ถ่ายเอกสารตั้งวางนอกสถานท่ี
ปฏิบัติงาน ล้างเครื่องปรับอากาศ 
เครื่องฟอกอากาศ ทุก 6 เดือน 

เพื่อลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด ฝุ่น-
ละออง 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 
2. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

ตามแผนฯ 
แนวทางแก้ไข 

ข้อเสนอแนะของ
หน่วยงาน 

1 สำนักการแพทย์ ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไมส่ามารถ
จัดโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ที่มีผู้เข้าร่วมเป็น
จำนวนมากได ้

1. ประชาสัมพันธ์ความรู้ เร่ือง 
ฝุ่นละออง PM 2.5 ผ่านทางช่อง
ทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่หลาก-
หลาย เช่น เว็บไซต์สำนักการแพทย์/
เว็บไซตโ์รงพยาบาลในสังกัดสำนัก-
การแพทย์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย Page Facebook 
เป็นต้น 
2. รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง 
PM 2.5 และให้คำแนะนำในการ
ปฏิบัติตนตามผลคุณภาพอากาศ
ประจำวันผ่านช่องทางการสือ่สาร
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
3. จัดให้มีรูปแบบการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่หลาก-
หลายและเหมาะสม เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลอย่างต่อเน่ือง 

- ไม่ระบุ - 

2 
 
 
 
 

สำนักอนามัย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพ -
มหานคร ทำให้ผู้ประกอบกิจการ กลุ่มเป้า-
หมายไม่สะดวกในการเข้าร่วมโครงการฯ 
ผู้ประกอบการโรงแรมหลายโรงแรมหยุด

งดจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อไม่ให้
เกิ ด ก าร ร่วมตั วกั น ขอ งค น
จำนวนมากซ่ึงอาจก่อให้ เกิด
ความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
ของโรคได้ หากสถานการณ์การ

-หากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
ในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 
ดีขึ้นอาจพิจารณาจัดทำ
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ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

ตามแผนฯ 
แนวทางแก้ไข 

ข้อเสนอแนะของ
หน่วยงาน 

 
 
 
 

ดำเนินการชั่วคราว ถึงแม้จะผ่านระยะแรก
มาแล้ว แต่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ
ยังคงได้รับผลกระทบอยู่ จึงได้พิจารณา
ยกเลิกจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและยกเลิก
การสัมมนาส่งเสริมความรู้การป้องกัน
มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กจากแหล่งกำเนิด
หม้อไอน้ำกิจการโรงแรม  

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพ-
มหานครดีขึ้น  อาจพิจารณา
จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ใน
รูปแบบอื่นๆ ต่อไป 

 

โครงการสัมมนาส่งเสริม
ความรู้การป้องกันมลพิษ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กใน
สถานประกอบกิจการ
กลุม่เปา้หมายใหม่ หรือ
เปลี่ยนรูปแบบการ
สัมมนาแบบออนไลน ์

ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

ตามแผนฯ 
แนวทางแก้ไข 

ข้อเสนอแนะของ
หน่วยงาน 

2 
 
 
 
 
 

สำนักอนามัย 
(ต่อ) 

  - สนับสนุนกำกับติดตาม
และให้ข้อเสนอแนะแก่
สำนักงานเขตในการ
ควบคุมการเผาศพให้
ถูกสุขลักษณะปลอด-
มลพิษอย่างต่อเนื่อง  

3 กองงานผู้ตรวจ
ราชการ 

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

 
 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
  คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้สำนักงานเขตระบุข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ       

ทีอ่าจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แยกตามประเภทต่าง ๆ โดยสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี ้
 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

จำนวนข้อมูลพ้ืนฐานที่อาจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ยานพาหนะ

ของเขต 
ยานพาหนะ
ของเอกชน 

สถานที่
ก่อสร้าง 

สถานที่
ก่อสร้าง 
(EIA) 

กิจกรรมที่มี 
Boiler 

สถาน
ประกอบการ

สะสมฯ 
เตาเผาศพ 

ถนนสาย
หลัก 

สถาบันการ
ศึกษา 

1 สวนหลวง 51 975 2 - - 14 7 11 24 
2 คลองเตย 59 - 12 12 - 3 3 3 28 
3 วัฒนา 45 - 32 20 1 2 1 6 47 
4 บางรัก 52 - 18 13 1 - 2 19 21              
5 บางนา 30 23 12 4 3 8 3 7 21 
6 ปทุมวัน 21 - 11 15 - 5 1 28 24 
7 พระโขนง 22 - 49 5 - 3 4 1 24 
8 สาทร 65 - 13              5 2 4 3 10 32 
9 บางคอแหลม 33 - 15 6 - 13 11 6 17 

10 ยานนาวา 41 1,030 10 3 1 17 7 6 25 
รวม 419 2,028 174 83 8 69 42 97 263 

 

หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 
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2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
     กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับ
การตรวจของเขตตรวจราชการ 3 ส่วนของหน่วยงานระดับสำนักงานเขต มีผลการดำเนินงานสรุปไดด้ังนี้ 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 สวนหลวง 
 

1. การตรวจสอบมาตรการป้องกัน
ฝุ่นละอองของสถานประกอบการ
ประเภทโครงการก่อสร้าง 

ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาฝุ่นละอองฯ 

ดำเนินการตามแผนฯ จำนวน 15 คร้ัง 
 

2. การควบคุมการเผาขยะและ
การเผาในที่โล่งทุกประเภทในพื้นที ่

ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาฝุ่นละอองฯ 

ดำเนินการตามแผนฯ จำนวน 24 คร้ัง 
 

3. การประชาสัมพันธ์ประชาชนให้
บำรุงรักษาเคร่ืองยนต์เพื่อลดมลพิษ
จากยานพาหนะ และการรณรงค์
ไม่ขับช่วยดับเคร่ืองยนต ์

ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาฝุ่นละอองฯ 

ดำเนินการตามแผนฯ จำนวน 22 คร้ัง 
 

2 คลองเตย 1. การตรวจสอบและควบคุม
สุขลักษณะของฌาปนสถานใน
พื้นที่ให้ปฏิบัติตามวิธีการอย่าง
ถูกตอ้ง 

ปีละ 1 คร้ัง ตรวจสอบแนะนำครบทุกแห่ง 

2. การตรวจวัดควันดำรถราชการ
เคร่ืองยนต์ดีเซลให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ปีละ 2 คร้ัง ดำเนินการแล้วพบว่าผา่นเกณฑ์มาตรฐานทกุคัน 

3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบข้อมูลคุณภาพอากาศใน
พื้นทีแ่ละวิธีปอ้งกันตนเองจากฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5  

ทุกวัน ดำเนินการอยา่งต่อเนื่อง 

3 วัฒนา 1. ตรวจสอบควบคุมกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจากสถานที่
ก่อสร้าง 

ร้อยละ 100 ตรวจสอบสถานที่กอ่สร้างในพื้นที่ให้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันฝุ่นละออง ร้อยละ 100 

2. ควบคุมสถานประกอบกิจการที่
มีการเผาไหม้ด้วยเชื้อเพลิงไม่ให้
ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐาน 

ตรวจสอบหม้อ 
ไอน้ำซ่ึงเป็นแหล่ง-
กำเนิดมลพิษจาก
กิจการโรงแรม 
ร้อยละ 100 
 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ เน่ืองจากสถานประกอบการปิด
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  

3. กิจกรรมตรวจรถบรรทุกไม่ปก
คลุมผ้าใบ 

เพื่อลดมลพิษ
ทางอากาศ 

ประชาสัมพันธแ์ละสร้างความเขา้ใจกบัผู้ขับขี่รถบรรทกุ
และรถอื่นที่บรรทุกสิ่งของไม่มีผา้ใบปกคลุม โดยการ
ตั้งจุดกวดขัน รวม 114 คัน 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

4 บางรัก 1. ตรวจวัดมลพิษรถราชการเพื่อ
ลดมลพิษ PM 2.5  

รถราชการได้รับ
การตรวจวัดมลพิษ
และตรวจเช็ค
สภาพรถยนต์  
ในเบื้องต้น 

ประสานกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง เข้าตรวจวัด
มลพิษและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ในเบื้องต้นแล้ว 

2. ตรวจแนะนำและประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันฝุ่น ในสถานที่
ก่อสร้าง 

สถานทีก่่อสร้าง
ในพื้นที่มีมาตร-
การป้องกันฝุ่น 

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันฝุ่น ในสถานทีก่่อสร้างในพื้นที่เขต
บางรัก จำนวน 18 แห่ง 

3. รณรงค์การงดการเผาในที่โล่ง 
และการลดการจุดธูปไหว้เจ้าช่วง
เทศกาลตรุษจีนในชุมชน 

ชุมชนพื้นที่เขต
บางรักไม่มีการ

เผาในที่โล่ง 

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รณรงค์ลดการเผาในที่โล่งและรณรงค์
การลดการจุดธูปไหวเ้จ้า ในชุมชนที่อยู่ในพื้นทีเ่ขต
บางรัก  

5 บางนา 
 

1. ตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบ
เผาในที่โล่ง 

ร้อยละ 100 ของ
การดำเนินการ

กับเจ้าของท่ีได้รับ
หนังสือให้แก้ไข

ปรับปรุงและดูแล
ท่ีดินของตนให้

เกิดความสะอาด
และความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 

- เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นทีท่กุวนั เพื่อตรวจสอบ
ที่ดินที่ถกูทอดทิ้ง/ปลอ่ยให้รกร้างไม่ใหม้ีการลกัลอบเผา 
- ออกตรวจแนะนำให้เจ้าของที่ดินดำเนินการปรับปรุง
และดูแลท่ีดินของตนให้เกิดความสะอาดและความ
เป็นระเบียบ จำนวน 3 ราย ตามพระราชบัญญัตกิาร
สาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

2. ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่า
ควันจากเตาเผาศพ ด้วยแผนภูมิ
เขม่าควันของริงเกิลมานน์ 

ค่าความทึบแสง
ของเขมา่ควันจาก
เตาเผาศพไมเ่กิน 

ร้อยละ 10 
จำนวน 3 แห่ง 

ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากเตาเผา 
ทั้ง 3 แห่ง 

3. ประชาสัมพันธแ์นวทางป้องกัน
ฝุ่นละอองให้กับลานตั้งวางตู้คอน
เทนเนอร ์

ร้อยละ 100 
ของสถานประ-
กอบการลานต้ัง
วางตู้คอนเทนเนอร์ 
จำนวน 3 แห่ง  

ดำเนินการประชาสัมพันธแ์นวทางป้องกันฝุ่นละออง
ให้กับลานตั้งวางตู้คอนเทนเนอร์ ทัง้ 3 แห่ง 
 

6 ปทุมวัน 
 

1. เข้มงวดตรวจจับควันดำและ
ตรวจวัดมลพิษรถราชการ 

ยานพาหนะ
ราชการในกำกับ
ของสำนักงานเขต 

ยานพาหนะราชการในกำกับของสำนักงานเขตมีค่า
ควันดำไม่เกินมาตรฐาน 

2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ลดมลพิษทางอากาศและเสียงจาก
ยานพาหนะ  

ผู้ขับขี่ยานพาหนะ
ในพื้นที ่

ประชาชนได้รับเอกสารประชาสัมพันธ์และได้รับ
ความรู้เรื่องมลพิษทางอากาศและเสียงทุกเดอืน 

7 พระโขนง 1. การล้างถนน ดำเนินการที่ถนน
สายหลกั ทกุวัน 

ดำเนินการตามแผนฯ 

2. การฉีดล้างใบไม้ที่ริมถนนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับฝุ่น-
ละออง 

ดำเนินการที่ถนน
สายหลกั ทกุวัน 

ดำเนินการตามแผนฯ 

3. รณรงค์ควบคุมและป้องกันฝุ่น-
ละออง 

แคมป์งาน
ก่อสร้างในพื้นที ่

ให้ความรู้ แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ และแจก
ประกาศสำนักงานเขต เรื่อง ขอความร่วมมือลด
มลพิษทางอากาศเพือ่แก้ไขปัญหาฝุน่ละออง 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

8 สาทร  1. โครงการถนนอากาศสะอาด รณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ 

6 มาตรการ 12 
กิจกรรม ตามแผน-
ปฏิบัติการถนน
อากาศสะอาดของ
กรุงเทพมหานคร 

ดำเนินการครบถว้นตามเป้าหมาย เป็นประจำทกุเดอืน 
พร้อมเสนอให้ผู้บริหารทราบ 

2. การประชาสมัพันธแ์ละการรณรงค์
ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละออง PM 2.5 ในพื้นที่เขตสาทร 

รณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์
ตามแผนปฏิบัต-ิ

การฯ 

ดำเนินการครบถ้วนตามเป้าหมาย 

3. รณรงค์ประชาสมัพันธ์ตามสถานที่
จำหน่ายอาหาร 

รณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์
ตามแผนปฏิบัต-ิ

การฯ 

ดำเนินการครบถ้วนตามเป้าหมาย 

9 บางคอแหลม 1. กำกับดูแลสถานประกอบการ 
สะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย 
วัสดุก่อสร้างฯ 

สถานประกอบ-
การสะสม ผสม
ซีเมนต์ หิน ดิน 
ทรายฯ ในพื้นที ่

ดำเนินการตรวจสอบ กำกับดแูลสถานประกอบการ
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองฯ  

2. กวดขัน ตรวจตราฯ ไม่ให้มีการ
เผาในที่โล่ง 

พื้นที่โล่งในพื้นที ่ ดำเนินการกวดขันและลงพื้นที่ตรวจตรามิใหม้ีการ
เผาในที่โล่ง ป้องกันการเกดิมลพิษทางอากาศ 

3. ประชาสัมพันธ์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากการปิ้ง
ย่าง 

สถานประกอบการ 
แผงค้าในตลาด 
ร้านอาหาร และ
แผงลอยจำหน่าย

อาหาร 

ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และขอความ
ร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารปิ้งย่างร่วมกัน
ลดฝุ่นละอองจากการปิ้งย่าง เช่น การใช้อุปกรณ์
ป้องกันฝุ่นละอองไม่ให้ฟุ้งกระจาย การใช้เตาลด
ควัน หรือการใช้เช้ือเพลิงในการปิ้งย่างที่ไม่
ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เป็นต้น  

10 ยานนาวา 1. การควบคุมโรงงาน/สถานประกอบ-
กิจการไม่ใหป้ล่อยมลพิษทางอากาศ
เกินค่ามาตรฐานทีก่ฎหมายกำหนด 

สถานประกอบ-
การที่มีการเผาไหม้
เชื้อเพลิง 1 แห่ง 

ให้สถานประกอบการเฝ้าระวังมลพิษและตรวจวัด
คุณภาพอากาศกอ่นปล่อยออกสู่บรรยากาศ 

2. การตรวจจับรถยนต์ควันดำร่วมกับ
กองบังคับการตำรวจจราจรกลาง 

รถยนต์และ
รถบรรทุกทีผ่่าน

จุดตรวจฯ 

ดำเนินการตรวจวัดควันดำตามแผนของสำนักสิ่ง-
แวดลอ้ม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลาง 

3. การเพิ่มความถี่ในการลา้งและ
ดูดฝุ่นถนน และแนะนำให้โรงเรียน
ในพื้นที่ทำการฉีดพ่นน้ำลดฝุ่นละ-
อองภายในบริเวณโรงเรียน 

- ถนนสายหลัก 
จำนวน 9 สาย 
- โรงเรียนสังกัด 
กทม. จำนวน  

6 แห่ง  

ดำเนินการอยา่งต่อเนื่อง 
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 3. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ลำดับ

ที ่
สำนักงาน

เขต 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

ตามแผนฯ 
แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

1 สวนหลวง การควบคุมการเผาขยะและการเผาใน
ที่โล่งทกุประเภท พบวา่ประชาชนยังคงมี
การลกัลอบเผาในที่โล่งอยู่ เน่ืองจาก
ไม่รู้ข้อกฎหมาย และยังขาดจิตสำนึก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครัด หากพบมีการ
ฝ่าฝืนต้องดำเนินการจับปรับหรือ
ดำเนินคดีตามกฎหมาย 

1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. จัดตั้งเวทีชาวบ้านเพื่อ-  ให้
ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน 
เพื่อสร้างความตระหนักใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ชี้แจงข้อกฎหมาย 

2 คลองเตย ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 
3 วัฒนา ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 
4 บางรัก ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
5 บางนา ขาดสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
เพิ่มช่องทางในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ เช่น FACEBOOK  
LINE เป็นต้น 

ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานให้ฝ่ายที่เกี่ยว-ข้อง
ทราบ 

6 ปทุมวัน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำ
ให้ยากต่อการดำเนินการในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการทำงานใน
รูปแบบที่ต้องมีการประชุมงานแบบ
บูรณาการ  

เพิ่มช่องทางในการสื่อสารและ
รายงานผ่านระบบ Line และคอย
ติดตามงาน 

เพิ่มชอ่งทางในการสือ่สารและ
รายงานผ่านระบบ Line 
และคอยติดตามงาน 

7 พระโขนง ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 
8 สาทร 1. ภารกิจที่มอบหมายระดับเขตไม่

สอดคลอ้งกับหน้าที่และอำนาจของ
หน่วยงานระดับสำนักงานเขต รวมทั้ง
ขาดทรัพยากรในการดำเนินงาน 

1. สำนักสิ่งแวดล้อมและหน่วย-งานที่
เกี่ยวข้องต้องสนับสนุนทรัพยากรให้
เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ควรซักซ้อมการดำเนินงานให้
ครบกระบวนการ เพื่อทกุฝ่าย
จะได้เขา้ใจภารกิจและ
เป้าหมายร่วมกัน 

2. เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในลักษณะ
ที่มีการรวมกลุ่มได้ตามปกต ิ

2. จัดกิจกรรมโดยเน้นการประชา-
สัมพันธ์ในกลุ่มคนขนาดเล็ก และเน้น
การประชาสมัพันธ์ในช่องทางออนไลน์
มากขึ้น 

- 

9 บางคอ
แหลม 

1. ขาดงบประมาณและการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์/เคร่ืองมือ สำหรับการ
ดำเนินงาน  ในการจัดการฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 
2. ผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องขาด
ความตระหนักในการจัดการฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

1. สำนักสิ่งแวดลอ้มควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ สำหรับการดำเนินงานใน
การจัดการฝุ่นละอองขนาดเลก็ PM 
2.5 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึง
อันตรายจากปัญหาฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 

- ไม่ระบุ - 

10 ยานนาวา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงไม่สามารถดำเนินการ
ได้ตามแผนฯ 

การประชาสัมพันธ์การป้องกันการ
ปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
พร้อมกับการตรวจแนะนำการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

- ไม่ระบุ - 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 3 
- ไม่มีข้อเสนอแนะ 



 

รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบที่ 2/2564 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบท่ี 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) 
เขตตรวจราชการ 4 (กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง) 

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 4 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การจัดการฝุ่นละอองขนาเล็ก PM 2.5” รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564)        
ของสำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 
จำนวน 9 สำนักงานเขต โดยสามารถสรุปผลจากการตรวจราชการในส่วนของหน่วยงานระดับสำนัก และสำนักงานเขต 
ไดด้ังนี้ 
 

 ๑. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
     กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรม  

 ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 4 
ส่วนของหน่วยงานระดับสำนัก ได้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ
จัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถสรุปได้ตามรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 1 แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในภาพรวม (สำนัก) 

ลำดับ
ที ่

สำนัก 

แผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามอำนาจหน้าท่ี 

การลดมลพิษ 
ที่แหล่งกำเนิด 

การลดผลกระทบ 
 ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
 PM 2.5 ที่มีต่อสขุภาพ 

การบังคับใช้/
ปรับปรุงกฎหมาย 

การจัดทำสื่อ  
และประชาสัมพันธ ์

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 
1 สำนักการศึกษา √ - - √ 
2 สำนักวัฒนธรรมฯ √ - - √ 
3 สำนักพัฒนาสังคม √ √ - - 
4 สถาบันพัฒนาข้าราชการฯ √ √ - - 
5 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ฯ √ √ - √ 

ตาราง 2 แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รายโครงการ/กิจกรรม (สำนัก) 

ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 สำนัก 
การศึกษา 

การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - ปรับปรุงห้องเรียน เด็กอนุบาลให้เป็นพื้นที่
ปลอดภัย (Safe Zone) 
 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - กำหนดแนวทางการป้องกันและแกไ้ขปัญหาค่า
ปริมาณฝุน่ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สูงเกินค่ามาตรฐาน 

 
- 
 
 

 
 

- 

 
 100 % 

 
 
 
 

437 โรงเรียน 

 
- กำหนดแนวทางการป้องกันละแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
 
-  แจ้งสำนกังานเขตประสานโรงเรยีนในสังกัด
ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันฯ 

หน่วยงานระดับสำนัก 
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ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

2 สำนัก
วัฒนธรรมฯ 

การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - การตรวจวัดมลพิษของรถราชการในสังกัดสำนัก
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว 
 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการลด
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
2 ครั้ง/ปี 

 

 
 

1 ครั้ง/ปี 

 
- การตรวจวัดครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ปรากฏว่า รถทุกคันผ่านเกณฑ์การ
ตรวจวัด 
 
 
- ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมในการลดฝุ่น PM 
2.5 ผ่านทาง Facebook ของ สวท. 

3 สำนัก 
พัฒนาสังคม 

การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - การตรวจสภาพและตรวจวัดควันดำยานพาหนะ
ราชการในสังกัด 
 
 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ที่มีต่อสุขภาพ 
   1. ส่งมอบเครื่องฟอกอากาศพร้อมใสก้รองอากาศ 
เพื่อนำไปลดปัญหาฝุ่นละอองในศูนย์พฒันาเด็กก่อน
วัยเรียนกรุงเทพมหานคร 
   2. ติดตั้ง “มา่นน้ำ” ในโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร เพื่อดักจับฝุ่นละออง  

 
- 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
ทุก 6 เดือน 

หรือ  
15,000 กม. 

 
 

 
9 เขต ที่ม ี
ค่า AQI สูง 

 
10 แห่ง 

 

 
- รถเครื่องยนต์ดีเซลในหน่วยงาน   
มีจำนวน 59 คัน เขา้รับการตรวจวัด
มลพิษ จำนวน 55 คัน  ผลการ
ตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกคัน 
 
 
- ส่งมอบให้แก่ 9 สำนักงานเขต      
ที่มีค่า AQI สูง 
 
- ติดต้ัง “ม่านน้ำ” ในโรงเรียนฝึก
อาชีพกรุงเทพมหานคร จำนวน 
10 แห่ง 

4 สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฯ 

การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - การตรวจวัดควันดำและมลพิษจากท่อไอเสีย
ยานพาหนะราชการในสังกัด 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ที่มีต่อสุขภาพ 
    2.1 กจิกรรมทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน 
 
    2.2 กจิกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) 

 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
14 คัน 

 
 
 

สถานที่ทำงาน
สะอาด

ปราศจากฝุ่น 

 
- ผ่านเกณฑ์ทั้ง 14 คัน 
 
 
 
- กวาดถนน และทำความสะอาด
ภายในอาคาร  
- กวาด ฉีดล้างทำความสะอาด
พื้นที่อาคารที่พกัผู้เข้ารับการอบรม  

5 สำนักงาน   
การเจ้าหน้าที่ 

การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    1.1 ดูแล ซ่อมบำรุง ตรวจวัดมลพิษรถราชการ 
ในสังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่ไม่ให้มคีวันดำ 
    1.2 ดำเนินการตามโครงการรณรงค์ไม่ขับ...ให้ดับ
เครื่อง 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ที่มีต่อสุขภาพ 
    - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้ความเขา้ใจ การดูแล
และป้องกันผลกระทบตอ่สุขภาพ ฝุ่นละออง PM 2.5 
แก่ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด และบุคคลทั่วไปบน
เว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที ่
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด
สำนักงานการเจา้หน้าทีบ่ำรุงรักษารถยนต์ส่วนตัวเพื่อ
ช่วยลดมลพิษ 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
ข้าราชการ

และ
บุคลากร
ในสังกัด 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

 
- ตรวจวัดควันดำรถราชการ 
ในสังกัดเรียบร้อยแล้ว 
- มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ 
พขร. ดำเนินการตามโครงการฯ 

 
 

เวียนหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ ์
แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด 
และบุคคลทั่วไป บนเว็บไซต์ของ
สำนักงานการเจา้หน้าที ่

 
 

เวียนหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ ์
แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด 
และบุคคลทั่วไป บนเว็บไซต์ของ
สำนักงานการเจา้หน้าที ่
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  2. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน 
ปัญหา/อุปสรรคในการ
ดำเนินงานตามแผนฯ 

แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

1 สำนัก
การศึกษา 

- สำนักการศึกษาได้กำหนดแนวทาง  
การป้องกันและแก้ไขปญัหาค่าปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สูงเกิน
ค่ามาตรฐาน โดยปลัดกรุงเทพมหานคร
ได้สั่งการให้สำนักงานเขตแจ้งโรงเรียน
ในสังกัดดำเนินการตามแนวทางฯ 
อย่างเคร่งครัด 

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครควรติดตามสถานการณ์ค่า
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จาก 
Application “Air4Thai” หรือ เว็บไซต์ 
www.bangkokairquality.com เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพจิารณาดำเนินการตามแนวทาง 
การป้องกนัและแก้ไขปัญหาค่าปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สูง เกินค่า
มาตรฐาน 

2 สำนัก
วัฒนธรรมฯ  

- - - 

3 สำนัก     
พัฒนาสังคม 

- - - 

4 สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฯ 

- - - 

5 สำนักงาน    
การเจ้าหน้าที่ฯ 

- - - 

 
 
 

 1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
     คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้สำนักงานเขตระบุข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ     

ทีอ่าจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แยกตามประเภทต่าง ๆ โดยสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี ้
 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

จำนวนข้อมูลพ้ืนฐานที่อาจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  

ยานพาหนะ
ของเขต 

ยานพาหนะ
ของเอกชน 

สถานท่ี
ก่อสร้าง 

สถานท่ี
ก่อสร้าง 
(EIA) 

โรงงานฯ 
ท่ีเผาไหม้
เช้ือเพลิง 

สถาน
ประกอบการ

สะสมฯ 
เมรุเผาศพ 

ถนน 
สายหลัก 

สถาบัน 
การศึกษา 

1 พระนคร 126 - 8 - - - 4 12 32 
2 ดุสิต 52 219 17 1 - 3 7 26 46 
3 ป้อมปราบฯ 47 - 7 - - 5 6 10 16 
4 สัมพันธวงศ์ 21 114 8 - - 1 2 11 10 
5 ดินแดง 46 - 21 2 - 8 2 3 23 
6 ห้วยขวาง 27 18 9 - 41 22 1 8 19 
7 พญาไท 58 - 6 4 - 2 1 4 11 
8 ราชเทวี 71 - 19 - 6 1 3 6 23 
9 วังทองหลาง 60 - 11 1 - 5 - 3 29 

รวม 508 351 106 8 47 47 26 83 209 

  

 

 

หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 

http://www.bangkokairquality.com/
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบที่ 2/2564 

 

 2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
     กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรม  

 ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 4 
ส่วนของหน่วยงานระดับสำนักงานเขต ได้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ
จัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถสรุปได้ตามรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 3 แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในภาพรวม (สำนักงานเขต) 

ลำดับ
ที ่

สำนัก 

แผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามอำนาจหน้าที่ 

การลดมลพิษ 
ที่แหล่งกำเนิด 

การลดผลกระทบ 
 ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
 PM 2.5 ที่มีต่อสขุภาพ 

การบังคับใช้/
ปรับปรุงกฎหมาย 

การจัดทำสื่อ  
และประชาสัมพันธ ์

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 
1 พระนคร √ - - √ 
2 ดุสิต √ √ - √ 
3 ป้อมปราบฯ √ √ - √ 
4 สัมพันธวงศ์ √ √ - √ 
5 ดินแดง √ √ - √ 
6 ห้วยขวาง √ √ - - 
7 พญาไท √ √ - √ 
8 ราชเทวี √ √ - √ 
9 วังทองหลาง √ √ - √ 

ตาราง 4 แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รายโครงการ/กิจกรรม (สำนักงานเขต) 

ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 พระนคร การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - ตรวจวัดมลพษิจากกรถยนต์ราชการ 
ในสำนักงานเขตพระนคร 
    - คุมเขม้ปิดฝ้าใบก่อสร้างและลา้งล้อรถก่อน
ออกพื้นที ่
    - เพิ่มความถี่ล้างถนน ดูดฝุ่นถนน 
    - จัดระบบการจราจรให้คล่องตัว 
    - รณรงค์ส่งเสริมการเดินทางด้วยรถสาธารณะ 
    - รณรงค์บำรุงรักษาเครื่องยนต์เพื่อลดมลพิษ 
    - รณรงค์ไม่ขับช่วยดับเครื่องเพื่อลดมลพิษ 
    - รณรงค์ส่งเสริมการใช้เตาปิ้งย่างไร้ควัน/ 
งดการเผาในที่โล่ง 
    - ตรวจเฝ้าระวังเตาเผาศพ 
 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างการ 
มีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่ 
    - ขอความร่วมมืองดจุดธูป-เทียน และรณรงค์ 
ลดการเผากระดาษในศาลเจ้า 

 
ใช้

งบประมาณ
ส่วนกลางและ

ได้รับสื่อ
ประชาสัมพันธ์

จากสำนกั
สิ่งแวดล้อม 

 
รถราชการ 
ในสังกัด 

สถานที่ก่อสร้าง 
 

ถนนในพื้นที่ 
หน้าโรงเรียน 

ตลาด 
จุดพักรถ 
จุดพักรถ 

ร้านอาหาร 
 

ฌาปนสถาน 
 
 
 

Line, Facebook 

 
- ดำเนินการ 1 ครั้ง จำนวน 120 คัน 
จาก 126 คัน ทกุคันผ่านเกณฑ์ฯ 
- ตั้งด่านตรวจรถบรรทุก 2 ครั้ง
ตรวจการคลุมผ้าใบก่อสร้าง 16 แห่ง 
- ดำเนินการทุกวัน 
- ดำเนินการตามแผน 
- ดำเนินการ 6 ครั้ง 
- ดำเนินการ 6 ครั้ง 
- ดำเนินการ 6 ครั้ง 
- ดำเนินการ 6 ครั้ง 
 
- ตรวจวัดมลพิษจากเตาผาศพ 8 ครั้ง 
จำนวน 4 แห่ง ผ่านเกณฑ์ฯ ทกุแห่ง 
 
 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพ
อากาศในพื้นที่ให้ประชาชน
ทราบทาง Application Line  
และ Face Book 
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบที่ 2/2564 

 

ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

2 ดุสิต การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - การนำรถราชการในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษ 
 
 
    - การตรวจวัดควันดำรถยนต์ในพื้นที่เขตดุสิต 
(ยานพาหนะเอกชน) 
 
 
 
    - การตรวจสถานที่กอ่สร้าง 
 
    - การตรวจสถานประกอบการ สะสม ผสมซีเมนต์ 
หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการ ชุด ตัก 
ดูด โม่ บด หรือยอ่ยด้วยเครื่องจักร 
    - การตรวจสอบการเผาในที่โล่ง 
 
 
    - การตรวจวัดค่าทึบแสงของเขม่าควนัจาก
ปล่องเตาเผาศพ 
 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 ที่มีต่อสุขภาพ 
    - การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 ที่มีต่อสุขภาพ 
 
    - การอำนวยความสะดวกการจราจร 
 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างการ 
มีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - การประชาสัมพนัธ ์ตามประกาศสำนักงานเขต  
เรื่อง การดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถเพื่อลดมลภาวะ 
ทางอากาศ 
 
   - การประชาสัมพันธ์ การป้องกันและดูแลสุขภาพ
ของประชาชน 
 
 
 
   - การประชาสัมพันธ ์การฌาปนกิจที่ถกูสขุลักษณะ 
 
 
    - การประชาสัมพันธ ์รณรงค์ลดการจุดธูป-เผา
กระดาษ ในศาลเจา้ 
 
 
 
 

 
- 

 
 

- 
 

 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 

 
 
- 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
ร้อยละ 100 
 
 
ดำเนินการตาม
แผนครบถ้วน 

 
 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
 

ดำเนินการตาม
แผนครบถ้วน 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

 
ดำเนินการตาม
แผนครบถ้วน 

 
ดำเนินการตาม
แผนครบถ้วน 

 
 

ดำเนินการ
ครบถ้วน 

ตามแผน 
 

ดำเนินการ
ครบถ้วน 
ตามแผน 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 

 
- ดำเนินการตรวจวัด ครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 จำนวน 48 คัน ผลการ
ตรวจวัดไม่เกินมาตรฐานฯ ทุกคัน 
- ตรวจวัดควันดำรถยนต์ จำนวนทั้งสิ้น 
219 คัน พบรถยนต์ที่ค่าควันดำ 
เกินมาตรฐาน จำนวน 25 คัน ซ่ึง
ได้รับคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราว 
ดำเนินการตรวจสถานที่ก่อสร้าง  
- จำนวน 11 แห่ง ครบถ้วนร้อยละ 
100 
- ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ 
จำนวน 3 แห่ง ครบถ้วน รอ้ยละ 
100 
- ดำเนินการตรวจสอบการเผาใน 
ที่โล่งตามแผนครบถ้วนและไม่พบ
การเผาในที่โล่งในพื้นที่ 
- ดำเนินการตรวจวัดค่าความ 
ทึบแสงของเขม่าควันจากปล่อง
เตาเผาศพในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง 
ครบถ้วน ร้อยละ 100  
 
- ล้างทำความสะอาดถนน ขอบฟุตบาท
และทางเท้าฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ 
ฉีดล้างใบไม้ ตามแผนที่กำหนดครบถ้วน 
- ดำเนินการอำนวยความสะดวกใน
การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนโดย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ครบถ้วนตามแผน 
 
- ประชาสัมพันธ ์เรื่อง การดับ
เครื่องยนตข์ณะจอดรถเพื่อลด
มลภาวะทางอากาศให้แก่ผู้ขับขี่
รถยนต์และประชาชนทั่วไป 
- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อันตราย
จากฝุ่น PM 2.5 การดูแลเด็กเล็ก
ในวันที่เมืองเปื้อนฝุ่น และ 10 ข้อ
ควรรู้เพื่อสู้ภัย พีเอ็ม 2.5 อยา่ง
มั่นใจ 
- ประชาสัมพันธ ์เร่ือง ข้อควร
ปฏิบัติในการเผาศพอย่างถกูวธิี 
อันตรายจากฝุ่นละออง PM 2.5 
- ประชาสัมพันธ ์เร่ือง อันตราย
จากฝุ่นละออง PM 2.5 โดยให้
คำแนะนำเร่ือง การลดระยะเวลา
การจุดธูป ลดปริมาณจำนวนธปู
ที่จุดการงดการเผากระดาษเงิน
กระดาษทอง โดยให้ปรับเปลีย่น
วิธีการโดยใชธู้ป-เทียนไฟฟ้า   
ในวัดต่าง ๆ 
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบที่ 2/2564 

 

ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

3 ป้อมปราบฯ การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - ตรวจสถานประกอบการที่เป็นแหลง่กำเนิด
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
 
 
    - การนำรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เข้ารับการตรวจวัดมลพิษ ประจำปี 2564 
 
   - ตรวจตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558  
 
 
 
    - ควบคุมมลพิษทางอากาศจากฌาปนสถาน
ด้วยวธิีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควัน 
ด้วยแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ 
(Ringermann’s Method)  
 
 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 ที่มีต่อสุขภาพ 
    - อำนวยความสะดวกจราจร 
 
 
 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างการ 
มีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - รณรงค์ตามประกาศสำนกังานเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย เร่ืองมาตรการปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
ไฟไหม้หญ้าในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
    - ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละออง PM 2.5 พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 
- 

 
ผู้ประกอบการ
มีความรู้ความ
เข้าใจและมี
ส่วนร่วม 

ปริมาณ CO 
ไม่เกิน 45% 
 
ผู้ประกอบการ
มีความรู้ความ
เข้าใจและมี
ส่วนร่วม 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 

ลดการจราจร
ติดขัด 

 
 

 
ประชาชน 
มีส่วนร่วม 

 
ประชาชนรับรู้

และเข้าใจ 

 
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 
วันที่ 11 พ.ย. 63 
 
 
- ตรวจตามแผนครั้งที ่1 (ธ.ค. 63) 
และครั้งที่ 2 (มิ.ย. 64) พบว่า 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
- ลงตรวจตามแผน จำนวน 10 ครั้ง 
 
 
 
ดำเนินการแล้วเสร็จ ลงตรวจตาม
แผนครั้งที่ 1 (ธ.ค. 64) พบว่า     
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนครั้งที่ 2 
ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่
กำหนด เนื่องจากสภานการณ์ 
COVID-19 
 
 
- ทำหนังสือขอความร่วมมือ
สถานีตำรวนท้องที ่
- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวก
ด้านการจราจร School Care 
 
- จัดทำประกาศ เร่ือง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้หญา้
ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเป็นคระทำงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 เขตป้อมปราบศัตรูพา่ย 
- รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ให้ประชาชนทราบทุกวันผ่าน
โซเชียลมีเดียของสำนักงานเขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย 
- ประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบ 
ศัตรูพ่าย เร่ือง ขอความร่วมมือ
ป้องกันฝุ่นละออง (PM 2.5) และลด
มลพิษทางอากาศ 

4 สัมพันธวงศ์ การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - ตรวจวัดมลพษิรถยนต์ราชการ ปีละ 2 ครั้ง 
 
 
    - ตั้งจุดเข้มงวดตรวจจับรถยนต์ควันดำรถยนต์
เอกชน 
    - คุมเข้มปิดผ้าใบก่อสร้างล้างล้อรถกอ่นออก
จากพื้นทีแ่ละพ่นละอองน้ำเพื่อดกัจับฝุน่บริเวณ
รอบพื้นที่ก่อสร้าง 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
รถยนต์ราชการ 

ในสังกัด 
 

เดือนละ 1 ครั้ง 
 

สถานที่ก่อสร้าง 
 
 

 
- ตรวจวัดครั้งที่ 1 (ม.ค. 64) และ
ครั้งที่ 2 (ก.ค. 64) จำนวน 21 คัน 
ผ่านเกณฑ์ทุกคัน 
- ดำเนินการทุกเดือน 
 
- ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ 
คุมเข้มปิดผ้าใบก่อสร้าง จำนวน  
8 แห่ง 
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ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

    - จัดจราจรให้คล่องตัว และคุมเข้ม ผ้าใบปิด
คลุมรถบรรทุกขณะวิ่งบนถนน 
 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 ที่มีต่อสุขภาพ 
    - พ่นละอองน้ำเพือ่ดัดจับฝุ่นพื้นที่ริมถนน 
    - ขอความรว่มมือผู้ประกอบการในพืน้ที่
ดำเนินการพ่นละอองน้ำเพื่อดักจับฝุ่นละออง 
    - ปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขยีว 
 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างการ    
มีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - เฝ้าระวังคุณภาพอากาศและรายงานให้
ประชาชนรับทราบผ่านชอ่งทางออนไลน์ 
 
 
    - ประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้ประกอบการในพื้นที่
ส่งเสริมการใช้เตาปิ้งย่างไร้ควัน/งดการเผาในที่
โล่งแจ้ง/รณรงค์ไม่ขับช่วยดับเครื่อง/ส่งเสริมการ
เดินทางด้วยรถสาธารณะ 
    - รณรงค์ประชาสัมพันธ์เตาเผาศพปลอดมลพิษ 

- 
 

 
 

 
- 
- 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

ถนนสายหลกั 
 

 
 

 
ดำเนินการทุกวัน 
ผู้ประกอบการ 

ในพื้นที่ 
พื้นที่เขต 

 
 
 

ประชาชน 
ในพื้นที่ 

 
 

 ประชาชนและ
สถานประกอบการ    
       ในพื้นที ่
 

วัดในพื้นที่ 

- ประสานสถานีตำรวจนครบาล
พลับพลาไชย 2 และสถานีตำรวจ
นครบาลจักรวรรดิ ดำเนินการจัด
จราจรให้คล่องตัว และคุมเข้มผ้าใบ
ปิดคลุมรถบรรทุกขณะวิ่งบนถนน 
- ดำเนินการเป็นประจำทกุวัน 
- ประสานผู้ประกอบการในพื้นที่
ดำเนินการพ่นละอองน้ำ 
- ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณริม 
ถนนสายหลกัในพืน้ที่เขตสัมพันธวงศ์ 
 
 
- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบ ผ่าน Facebook 
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
- ดำเนินการประชาสัมพันธ์
ประชาชนผู้ประกอบการในพื้นที ่
 
 
- ประชาสัมพันธ์วัดในพื้นที่ 2 แห่ง  

5 ดินแดง การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - การนำรถราชการในสังกักรุงเทพมหานคร 
เข้ารับการตรวจวัดมลพิษ ประจำปี 2564 
    - คุมเขม้ปิดผ้าใบก่อสร้างล้างล้อรถกอ่นออก
จากพื้นทีแ่ละพ่นละอองน้ำเพื่อดกัจับฝุน่บริเวณ
รอบพื้นที่ก่อสร้าง 
    - จัดจราจรให้คล่องตัว และคุมเข้มผา้ใบปิด
คลุมรถบรรทุกขณะวิ่งบนถนน 
 
    - ควบคุมมลพิษทางอากาศจากฌาปนสถาน
ด้วยวธิีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควัน
ด้วยแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ 
(Ringlemann’s Method) 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 ที่มีต่อสุขภาพ 
    - เพิ่มความถี่ในการล้างถนน ดูดฝุ่น ถนน และ
พ่นละอองน้ำ เพือ่ดักจบัฝุ่น พื้นที่ริมถนน 
    - ขอความรว่มมือผู้ประกอบการในพืน้ที่
ดำเนินการพ่นละอองน้ำเพื่อตักจับฝุ่นละออง 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างการ 
มีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - ประชาสัมพันธ์ประชาชน ผู้ประกอบการใน
พื้นที่ ส่งเสริมการใช้เตาปิ้งย่างไร้ควัน/งดการเผา
ในที่โล่งแจ้ง/รณรงค์ไม่ขับช่วยดับเครื่อง/ส่งเสริม
การเดินทางด้วยรถสาธารณะ 
   - ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการสถานประกอบการ
สะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดินทราย วัสดุกอ่สร้าง 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 
 

 
 

- 

 
รถยนต์ราชการ 

ในสังกัด 
สถานที่ก่อสร้าง 

ในพื้นที่ 
 

ถนนสายหลกั 
ในพื้นที่ 

 
ร้อยละ 100 

(2 แห่ง) 
 
 
 
 

ดำเนินการ 
ทุกวัน 

ผู้ประกอบการ 
ในพื้นที่ 

 
 

ประชาชนและ
สถาน

ประกอบการ 
 

สถานประกอบการ 
ในพื้นที่ 

 
- ประสานงานพร้อมส่งแผนการ
ดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ ทราบ 
- สถานที่กอ่สร้างในพืน้ที่เขตดินแดง 
มีการปิดผ้าใบกอ่สร้างและล้าง 
บ่อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง 
- ฝ่ายเทศกจิดำเนินการจัดการจราจร
คล่องตัวและคุมเข้มผ้าใบปิดคลุม
รถบรรทุก 
- ดำเนินการตรวจวัดค่าความทึบแสง
ของเขม่าควันจากปล่องเตาศพ 
 
 
 
 
- ดำเนินการล้างถนน ดูดฝุ่นถนน 
และพ่นละอองน้ำถนนสายหลัก 
- ผู้ประกอบการในพื้นที่ดำเนินการ
พ่นละอองน้ำเพื่อดักจับฝุ่นละออง 
 
 
- ดำเนินการประชาสัมพันธ์
ประชาชนผู้ประกอบการในพื้นที ่
 
 
- ดำเนินการประชาสัมพันธ์
ผู้ประกอบการในพื้นที ่
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ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

6 ห้วยขวาง การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - แผนตรวจวัดรถราชการควันดำ 
 
    - แผนการตรวจสถานทีก่่อสร้าง 
    - แผนตรวจโรงงาน 
    - แผนตรวจสถานประกอบการสะสมซีเมนต์   
หิน ดิน ทราย 
    - แผนตรวจการเผาในที่โล่ง 
 
    - แผนตรวจเมรุเผาศพ 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 ที่มีต่อสุขภาพ 
    - แผนการล้างพื้นทีถ่นนและทางเท้า 

 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
รถยนต์ราชการ 

ในสังกัด 
 9 แห่ง 
41 แห่ง 
22 แห่ง 

 
บริเวณที่มี 

ประชาชนแจ้ง 
1 แห่ง 

 
 

ถนนเส้นหลัก/รอง 

 
- ตรวจวัดรถยนต์ราชการ จำนวน 
27 คัน ร่วมกับกองโรงงานช่างกล 
- ตรวจสถานที่ก่อรา้ง จำนวน 9 แห่ง 
- ตรวจโรงงาน จำนวน 20 แห่ง 
- ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 
10 แห่ง 

- 
 

- ดำเนินการ 1 แห่ง  (วัดอุทัยธาราม) 
 
 
ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด 

7 พญาไท การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - การนำรถราชการในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษ
จากท่อไอเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
    - โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภบิาล
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภยั ปีงบประมาณ 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 ที่มีต่อสุขภาพ 
    - แผนปฏิบัตกิารจิตอาสา พระราชทานตาม
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
 
 
 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างการ    
มีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
   - แผนการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเลก็ในพื้นที่
เขตพญาไท 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115,200.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
รถยนต์ราชการ 

ในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสุขาภบิาล
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สวนสาธารณะ

ในพื้นที่ 
 

 
 
 
 

สถานประกอบการ   
 ชุมชน ประชาชน 

ในพื้นที่ 

 
- ครั้งที่ 1 เข้ารับการตรวจ 43 คัน    
มีค่ามลพิษเกินมาตรฐาน 1 คัน    
ได้แนะนำให้ปรับปรุง แก้ไข    
ตรวจซ้ำแล้ว ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
- ครั้งที่ 2 ฝ่ายปกครองประสาน
ทุกส่วนราชการให้นำรถราชการ 
ในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษ ณ  
กองโรงงานชา่งกล โดยฝา่ยปกครอง
รวบรวมผลรายงานผลให้สำนกั
สิ่งแวดล้อม 
- การจัดการสุขาภบิาลสิ่งแวดลอ้ม
ในสถานประกอบการ เป็นการ
ส่งเสริมป้องกันปัญหามลพิษด้าน
ฝุ่นละออง เช่น สถานประกอบการ
สะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย 
วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก 
ดูด โม ่บด หรอืยอ่ยด้วยเครือ่งจกัร  
- การตรวจสอบเหตุเดือดร้อน
รำคาญจากการเผาในที่โล่ง แนะนำ
ประชาชนมิให้มีการนำขยะมาเผา 
ให้จัดเก็บและทิ้งลงถังขยะ เพื่อให้
กรุงเทพมหานครนำไปกำจัดต่อไป 
 
 
- พัฒนาทำความสะอาดตามแผนฯ 
- การล้างราวเหล็กและสะพานลอย
คนเดินข้าม 
- การล้างฝุ่นละออง (ล้างและดูดฝุ่น) 
- การล้างทางเท้าและผิวจราจร 
 
 
- จัดทำประกาศ เรื่อง การป้องกัน 
ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่เขตพญาไท 
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ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - กำชับผู้รับเหมาก่อสร้างในพื้นที่
เขตพญาไท มิให้นำรถที่มีควันดำ
มาวิ่งใช้งานบนถนน 
- การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นที่เขตพญาไท
ร่วมกันช่วยลดมลพิษทางอากาศ  
- สถานที่ก่อสร้างในพื้นที่เขตพญาไท 
ฉีดพ่นละอองนำ้ เพือ่ช่วยลดปญัหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ลดพิษทางอากาศจากยานพาหนะ 
ในพื้นที่เขต 

8 ราชเทวี การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - ตรวจวัดมลพิษจากรถราชการใขเขตราชเทว ี
 
 
    - ตรวจวัดมลพษิจากเมรุเผาศพที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
เขตราชเทวี 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 ที่มีต่อสุขภาพ 
    - ลา้งทำความสะอาดถนนสะพานลอยและ  
ฉีดพ่นใบไม้ลดปัญหาฝุ่นละออง 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างการ 
มีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - แจกสือ่ประชาสัมพันธ์เกีย่วกบัการป้องกัน
และดูแลคนเองจาก PM 2.5 
 
 
 
    - ประชาสัมพันธ์ให้สถานที่ก่อสร้างปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
2 ครั้ง/ปี 

 
 

เมรุเผาศพ 
ในพื้นที่เขต 

 
 

ถนนสายหลัก/
สายรอง 

 
 

 โรงเรียน/ชุมชน/
สถานประกอบการ/ 
     ประชาชน 
 
 
สถานที่ก่อสร้าง 

ในพื้นที่ 

 
- ดำเนินการครบ 2 ครั้ง 
  ครั้งที่ 1 (ธ.ค. 63) 
  ครั้งที่ 2 (มิ.ย. 64) 
- ดำเนินการเรียบร้อยแลว้ 

 
 
 

- ดำเนินการเป็นประจำทกุวัน
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
- ดำเนินการเรียบร้อยแลว้ใน   
4 โรงเรียน 24 ชุมชน สถาน
ประกอบการในพื้นที่ และ
ประชาสัมพันธ์ใหก้ับประชาชน
ทั่วไปบริเวณพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ 
- ตรวจเยี่ยมและรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้สถานที่ก่อสร้าง
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่น
ละออง PM 2.5 

9 วังทองหลาง การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - นำรถราชการเข้าตรวจวัดมลพิษจากท่อไอเสีย
กับกองโรงงานช่างกล 
    - จัดกจิกรรมรณรงค์ให้ความรู้สถานประกอบการ  
สะสมผสมซีเมนต ์หนิ ดิน ทราย วัสดุกอ่สร้าง 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 ที่มีต่อสุขภาพ 
    - ลา้งทำความสะอาดถนน ทางเท้า 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างการ 
มีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 
ในการลดฝุ่นละออง 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
2 ครั้ง/ปี 

 
5 แห่ง 

 
 
 

ถ.ลาดพร้าว 
 
 

3 กิจกรรม 
 

 
- ดำเนินการเรียบร้อยแลว้ 
 
- ดำเนินการเรียบร้อยแลว้ 
 
 
 
ดำเนินการทุกวัน 
 
 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 

 



- 38 - 
 

รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบที่ 2/2564 

 

  3. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 
 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนฯ แนวทางแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

หน่วยงาน 
1 พระนคร - - - 
2 ดุสิต - - - 
3 ป้อมปราบฯ การปฏิบัติงานตามแผนฯ ไม่มีปัญหาอุปสรรค แต่บาง

ช่วงเวลาค่าฝุ่น PM 2.5 มีค่าเกินมาตรฐานอยู่ เนื่องจาก
ปัญหาฝุ่นละอองมีหลายปัจจัยที่มีผล 

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ได้จัดทำแผนแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 
PM 2.5 ให้ครอบคลุมแหล่งกำเนิด
ของมลพิษ และลดผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชน 

ควรแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อลด
ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 สัมพันธวงศ์ ประชาชนในพื้นที่บางส่วนยังขาดความตระหนักในเรื่อง
การจุดธูปไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ เนื่องจากเป็นความเชื่อ
และวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา 

รณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมกันในการ
เฝ้าระวังและจัดการฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 และขอความ
ร่วมมือประชาชนและสาลเจ้า 
ในพื้นที่ให้ดำเนินการตาม
มาตรการจัดการฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 

- 

5 ดินแดง ประชาชนในพื้นที่เขตดินแดงบางส่วนยังขาดความ
ตระหนักในเรื่องของการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง 
PM 2.5 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้มีความรู้ความเข้าใจ จนกระทั่ง
เกิดความตระหนักในการป้องกัน
ตนเองจากปัญหาฝุ่นละออง 

- 

6 ห้วยขวาง เจ้าหน้าที่/คนงานขาดอุปกรณ์ในการสวมใส่ป้องกัน 
ฝุ่นละออง PM 2.5 

จัดหาอุปกรณ์ในการสวมใส่
ป้องกันฝุน่ละออง PM 2.5 ให้แก่
เจ้าหน้าที่/คนงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ 

ควรมีการติดตั้งสถานีตรวจวัด
คุณภาพากาศเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมแต่ละพื้นที่ และมี
ระบบการแจ้งเตอืนมลพษิ เพื่อ
เตือนภัยและแจ้งให้ประชาชน
ทราบ ผ่านหน้าจอแสดงผล 
หรือผ่านแอพพลิเคชั่น/และ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อ 
จะได้เข้าไปดำเนินการแก้ไข
ปัญหาบริเวณพื้นที่เสี่ยงก่อน
โดยเร็ว 

7 พญาไท เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให้บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ 

- - 

8 ราชเทวี - - - 
9 วังทองหลาง งบประมาณในการบำรุงรักษารถราชการไม่เพียงพอ 

เนื่องจากอายุการใช้งานเกินกว่าที่กำหนด ส่งผลให้ต้อง
บำรุงรักษาบ่อย และการของบประมาณเพื่อจัดซ้ือใหม่
ทำได้ยาก 

บำรุงรักษารถราชการให้อยู่ใน
สภาพที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 โดยนำรถราชการ
เข้าตรวจวัดมลพิษเป็นประจำทุก 
6 เดือน ตามที่กำหนด และเปลี่ยน
ถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะการใช้งาน 

- 
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ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 4 

ขอให้สำนักงานเขตพิจารณา 
 1. ตรวจสถานที่ และตรวจสอบมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กของสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
 2. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กแก่ผู้ประกอบกิจการประเภทที่มีความเสี่ยง
ต่อการถูกร้องเรียนเรื่องฝุ่นละอองและสถานที่ก่อสร้างขนาดเล็กท้ังภาครัฐและเอกชน 
 3. ส่งเสริมศักยภาพให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก และสามารถ
ช่วยภาครัฐในการแจ้งแหล่งที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างถูกต้อง 
 4. ใช้สื่อหลากหลายรูปแบบในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการฝุ่นละออง
ขนาดเล็กให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบท่ี 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2564)  

เขตตรวจราชการ 5  
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 5 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบ
บูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบที่ 2 (เดือนเมษายน - กันยายน
2564) ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงาน
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการปลัด
กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ รวม 8 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตธนบุรี 
สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขต
บางพลัด สำนักงานเขตตลิ่งชัน และสำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยสามารถสรุปผลจากการตรวจราชการ ได้ดังนี้ 
 
 

 1. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
     จากการตรวจราชการรอบที่ 1 หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 5 ได้ดำเนินโครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครบถ้วนทุก
หน่วยงาน 

     ในการตรวจราชการรอบที่ 2 คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเขตตรวจราชการ 5 ได้
ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ต่อเนื่องจากรอบที่ 1 โดยหน่วยรับการตรวจได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
ลำดับ

ที ่
หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 สำนัก
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

1. ตรวจวดัมลพิษจากท่อไอเสียรถ
ราชการในกำกับของสำนัก
ยุทธศาสตร์ฯ 
 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจเรียบร้อยแล้ว จำนวน 
2 ครั้ง ดังนี ้
   - ครั้งท่ี 1 ต.ค. 64 
   - ครั้งท่ี 2 เม.ย. 64 

2. ห้ามพนักงานขับรถยนต์สตารท์
เครื่องยนต์ระหว่างรอเจ้าหน้าที ่

รถราชการทุกคัน
ในสังกัด สยป. 

กำชับพนักงานขับรถทุกคนให้ถือปฏิบัต ิ

3. กำชับพนักงานขับรถยนต์
ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

รถราชการทุกคัน
ในสังกัด สยป. 

กำชับพนักงานขับรถทุกคนให้ถือปฏิบัต ิ

4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันการเกิดฝุ่นละอองขนาด
เล็กทางสื่อโซเชียลต่าง ๆ  

ข้าราชการ ลูกจ้าง
ในสังกัด และ
ประชาชนท่ัวไป 

เผยแพรเ่รียบร้อยแล้ว 

2 สำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง 

1. ตรวจวดัมลพิษจากท่อไอเสียรถ
ราชการในกำกับของสำนักการวาง
ผังและพัฒนาเมือง 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจเรียบร้อยแล้ว จำนวน 
2 ครั้ง ดังนี ้
   - ครั้งท่ี 1 พ.ย. 63 
   - ครั้งท่ี 2 พ.ค. 64 
 

หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

2. ประชาสัมพันธ์ด้านการลดมลพิษ
ทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ 

ข้าราชการและ
ลูกจ้างในสังกัด 
และประชาชน

ที่มาติดต่อ 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างในสังกัด ดำเนินการลดมลพิษใน
ด้านที่เกี่ยวกับการใช้รถราชการ 
2.  ติดป้ายประชาสัมพันธ์ฯ รวมทั้งข้อ
ปฏิบัติมาตรการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ตรวจสอบและเก็บข้อมลูรถ
ราชการในสังกัด 

ร้อยละ 100 ตรวจสอบแล้วจำหน่ายรถราชการ
จำนวน 2 คัน เนื่องจากอายุใช้งานเกิน
เกณฑ์ที่กำหนด 

4. การทบทวนข้อกำหนดผังเมืองที่
สามารถลดผลกระทบจากมลพิษ
ทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ100 จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว 

5. การเพิม่มาตรการทางผังเมืองที่
ส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีสีเขยีวในผัง
เมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 100 1. มาตรการบังคับ 
    - เพิ่มอัตราส่วนท่ีว่างต่อพื้นที่อาคาร
รวม (OSR) 
    - ปรับเพิ่มจำนวนที่โล่ง และปรับ
ข้อกำหนด 
2. มาตรการจูงใจ 
    กำหนดมาตการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่
อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR Bonus) 

3 สำนัก
สิ่งแวดล้อม 

1. การลดมลพิษงานกำจัดมลูฝอย/
สิ่งปฏิกูลในศูนย์กำจัดมลูฝอย 
   1.1 เตาเผามูลฝอยตดิเช้ือ 
อ่อนนุช 
   1.2 เตาเผาขยะตดิเช้ือหนองแขม 
   1.3 ระบบเตาเผามูลฝอยขนาด 
300 ตัน/วัน 
   1.4 โรงงานกำจัดมูลฝอยจากการ
รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง (อ่อนนุช) 
   1.5 บำรุงรักษา และซ่อมแซม
เครื่องยนต์ (ศูนย์กำจดัมลูฝอย   
อ่อนนุช หนองแขม และสายไหม) 
   1.6 ล้าง กวาด ทำความสะอาด
ถนน และในบริเวณพื้นที่ศูนย์กำจดั
มูลฝอยอ่อนนุช 

1.1-1.3 ตรวจวัด
ปริมาณสารมลพิษ
ทางอากาศจาก
ปล่องระบาย 
1.4 บำรุงรักษา
ระบบดักจับฝุ่น
ละเอียดในโรงงาน 
1.5 บำรุงรักษา
สภาพเครื่องยนต์
และตรวจวัดควัน
ดำ 45 คัน 
1.6 ล้าง กวาด ทำ
ความสะอาดถนน
และในบริเวณพื้นท่ี
ศูนย์ฯ ทุกวัน 

- ผลการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ 
ข้อ 1.1 – 1.3 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
- 1.4 ดำเนินการควบคมุและกำกบั
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานฯ 
- 1.5 จัดทำแผนงานการตรวจเชค็ฯ 
และผูค้วบคุมรถยนต์ตดิตามประเมินผล
การบำรุงรักษาฯ 
- 1.6 ล้าง กวาด ทำความสะอาดถนนฯ 
เป็นประจำทุกวัน 

2. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
   2.1 ควบคุมยานพาหนะราชการ
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
   2.2 ควบคุมยานพานะเอกชน
ปล่อยควันดำหรือมลพิษ 
   2.3 ควบคุมรถสองแถว 
   2.4 ควบคุมรถโดยสารสาธารณะ 
   2.5 ควบคุมรถราชการในสังกัด

 
2 ครั้ง/ป ี

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

2 ครั้ง/ป ี

2.1 ผลการ ตรวจวดัมลพิษทางอาศ 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 99.95 
2.2 ควบคมุยานพาหนะเอกชน รวม 
164,561 คัน ไมผ่่านเกณฑม์าตรฐาน 
จำนวน 4,920 คัน (ณ 31 ก.ค. 64) 
2.3 ตรวจวัดมลพิษ รวม 301 คนั 
2.4 ตรวจวัดควันดำ จำนวน 293 คัน 
2.5 ดำเนินการตรวจวดัมลพิษแลว้ 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ครั้ง ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
    ครั้งท่ี 1 ร้อยละ 100 
    ครั้งท่ี 2 ร้อยละ 99.76 
 

3. ฉีดพ่นน้ำลา้งต้นไมแ้ละ 
ล้างพื้นถนน 

บรรเทาและลด
การฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นถนน 

 

ดำเนินการเป็นประจำทุกวัน เวลา 
22.00 น. เป็นต้นไป 

4. การตดิตามตรวจวัดฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก และรายงานการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลคณุภาพอากาศ 

เผยแพรผ่่าน
ช่องทางต่าง ๆ  

ทุกวัน 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค แอปพลเิคชั่น AirBKK 
และจอแสดงผลคุณภาพอากาศ เป็น
ประจำทุกวัน 

4 สำนักงาน
เลขานุการผู้ว่า
ราชการ
กรุงเทพมหานคร 

การตรวจวดัมลพิษจากท่อไอเสียรถ
ราชการเครื่องยนต์เบนซินและ
เครื่องยนต์ดเีซล 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจวดัมลพิษรถราชการ
เรียบร้อยแล้วจำนวน 2 ครั้ง 

5 สำนักงาน
เลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

1. ประชาสัมพันธ์ใหบุ้คลากรใน
สังกัดลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวและ
รถยนต์ส่วนกลาง 

2 ครั้ง/ป ี - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทาง LINE 
กลุ่มของ สลส.กทม. 

2. รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัด
สำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครปฏิบัตติาม
กิจกรรม “ไม่ขับ...ให้ดับเครื่อง” 

2 ครั้ง/ป ี - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทาง LINE 
กลุ่มของ สลส.กทม. 

3. ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด
ให้ใช้รถราชการร่วมกันในการ
เดินทาง (Car pool) 

2 ครั้ง/ป ี -ดำเนินการประชาสมัพันธ์ทาง LINE 
กลุ่มของ สลส.กทม. 

4. การตรวจวัดควันดำยานพาหนะใน
กำกับของสำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร โดยประสาน กรก.
สนค เพื่อดำเนินการตรวจวัด 

2 ครั้ง/ป ี ตามรอบการตรวจควันดำของ กรก.
สนค. 

5. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน
สังกัดดูแล ซ่อมบำรุง ตรวจวัด
มลพิษรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ส่วนตัว ไม่ใหม้ีควันดำ 

2 ครั้ง/ป ี -ดำเนินการประชาสมัพันธ์ทาง LINE 
กลุ่มของ สลส.กทม. 

6. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ
ไม่เผาขยะและเผาในที่โล่ง 

2 ครั้ง/ป ี - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทาง LINE 
กลุ่มของ สลส.กทม. 

7. ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด 
ไม่จุดธูป เทียนหรือเปลี่ยนมาเป็น
การใช้ธูปเทียนไฟฟ้า 

2 ครั้ง/ป ี - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทาง LINE 
กลุ่มของ สลส.กทม. 

8. รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดใส่
หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

10 ครั้ง - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทาง LINE 
กลุ่มของ สลส.กทม. 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

9. การส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร
ในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
PM 2.5 

2 ครั้ง/ป ี - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทาง LINE 
กลุ่มของ สลส.กทม. 

10. กำหนดมาตรการ ไม่ขับ...ให้ดับ
เครื่อง หากฝ่าฝืนบังคับใช้อำนาจ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ  
ปรับไมเ่กิน ๒,๐๐๐ บาท และเวียน
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบ 

1 ครั้ง - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทาง LINE 
กลุ่มของ สลส.กทม. 

11. แจ้งข้อมลูเกี่ยวกับสถิติ/
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 ที่เป็นปัจจุบันให้กับบุคลากรใน
สังกัดทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
Application Line เพื่อให้รับทราบ
ถึงสถานการณ์ และตระหนักถึง
ความสำคญัในการดูแลสุขภาพ 

10 ครั้ง - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทาง LINE 
กลุ่มของ สลส.กทม. 

6 สำนักงาน
เลขานุการปลัด
กรุงเทพมหานคร 

1. ยานพาหนะในกำกับของ
สำนักงานเลขานุการปลดั
กรุงเทพมหานคร ดำเนินการ 
ตรวจเช็คสภาพ วัดมลพิษ และ
กวดขันการดับเครื่องยนต ์

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. จุดที่มีการก่อสร้างภายในอาคาร
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

เพื่อลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ 
บริเวณชั้นดาดฟ้า 

เพื่อลดผลกระทบ
ที่มีต่อสุขภาพ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4. ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณ PM 2.5 
บริเวณหน้าอาคาร กทม. และตดิตั้ง
บอร์ดแสดงผล บริเวณทางเข้าหนา้
อาคาร และทางเข้าถนนดินสอ 

เพื่อแสดงผลข้อมูล 
และสร้างความ
ตระหนักถึงการลด 
PM 2.5 ของ
ข้าราชการและ
บุคลากร 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 
2. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

ตามแผนฯ 
แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

1. สำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

2 สำนักการวางผังและ
พัฒนาเมือง 

กรุงเทพมหานครเกิดการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
วงกว้าง และทวีความรุนแรงขึ้น เพื่อลด
การเสี่ยงสัมผัสเช้ือ สำนักการวางผังและ
พัฒนาเมืองดบริการคาร์พูล เพื่อบริการ

กำหนดการใช้รถ
ราชการวันที่ 1 
ครั้งต่อส่วน
ราชการ หรือเท่าที่
จำเป็นเพื่อลด

การติดต่อราชการหรือการรับส่ง
เอกสารระหว่างหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานครใช้วิธีการ
ติดต่อผ่านโทรศัพท์และการส่ง
งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะ
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

ตามแผนฯ 
แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

เจ้าหน้าที่ร่วมโดยสารไปในเส้นทาง
เดียวกัน ทำให้มีการใช้รถราชการมากขึ้น 
ส่งผลให้รถราชการเสื่อมสภาพ และใช้
น้ำมันมากขึ้น นอกจากนี้การเดินทางด้วย
รถโดยสารสาธารณะของบุคลากรในสังกัด
น้อยลง มีการใช้รถส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศได้ 

ความเสื่อมสภาพ
ราชการจากการ 
ใช้งาน และลด
ปริมาณการใช้
น้ำมันเช้ือเพลิง 

ช่วยลดปริมาณการใช้รถราชการ
ซึ่งเมื่อปริมาณการใช้น้อย การ
เสื่อมสภาพรถราชการก็น้อยลง 
ระบบท่อไอเสียใช้งานได้ยาวนาน 
มลพิษจากท่อไอเสียที่เป็นมลพิษ
ทางอากาศลดลง นอกจากนี้ช่วย
ลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานใน
เรื่องน้ำมันเช้ือเพลิง 

3 สำนักสิ่งแวดล้อม -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
4 สำนักงานเลขานุการ

ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

5 สำนักงานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานคร 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

6 สำนักงานเลขานุการ
ปลัดกรุงเทพมหานคร 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้สำนักงานเขตรายงานข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ 

ทีอ่าจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แยกตามประเภทต่าง ๆ โดยสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี ้
 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

จำนวนข้อมูลพ้ืนฐานที่อาจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ยานพาหนะ

ของเขต 
ยานพาหนะ
ของเอกชน 

สถานที่
ก่อสร้าง 

สถานที่
ก่อสร้าง 
(EIA) 

กิจกรรมที่มี 
Boiler 

สถาน
ประกอบการ

สะสมฯ 
เตาผาศพ 

ถนนสาย
หลัก 

สถาบันการ
ศึกษา 

1 ธนบุรี 42 - 8 8 - 7 16 12 49 
2 คลองสาน 41 41 24 8 - - 6 7 20 
3 จอมทอง 52 - 14 1 17 8 17 9 27 
4 บางกอกใหญ ่ 47 - 3 2 1 5 10 5 25 
5 บางกอกน้อย 64 25 6 1 - 1 17 8 37 
6 บางพลัด 53 40 15 - - 7 15 1 31 
7 ตลิ่งชัน 52 18 - - - 15 19 4 16 
8 ทวีวัฒนา 52 1,930 13 - 1 3 1 6 22 

รวม 403 2,054 83 20 19 46 101 52 227 

 

 

 

หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 
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2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนด
หน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับ
การตรวจของเขตตรวจราชการ 5 ส่วนของหน่วยงานระดับสำนักงานเขต มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ไม่ใช้
งบประมาณ) ที่สำคัญ สรุปไดด้ังนี้ 
ลำดับ

ที ่
สำนักงาน

เขต 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 ธนบุรี 1. ตรวจสอบ กวดขัน ควบคุม
สถานท่ีต่าง ๆ ในพื้นที่ไม่ให้มีการ
ปล่อยมลพิษ 

- สถานประกอบการ 
- สถานท่ีก่อสร้าง 
- สุสาน  

1. โรงเลื่อย 2 แห่ง โรงแรม 1 แห่ง 
2. สถานท่ีก่อสร้าง 40 ครั้ง 
3. สสุาน 8 แห่ง 

2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ี
ให้หมั่นดูแลรักษาเครื่องยนต์ และ
ไม่ขับช่วยดับเครื่อง และเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งมวลชนฯ 

- ชุมชน 
- ประชาชนท่ัวไป 
- สถานศึกษาในพ้ืนท่ี
เขต 

ดำเนินการแล้ว  
- 43 ชุมชน 
- โรงเรียน 1 แห่ง 

3. รณรงค์ประชาสัมพันธไ์ม่ให้มี
การเผาขยะหรือเผาในที่โล่งทุก
ประเภท 

43 ชุมชน ดำเนินการแล้ว จำนวน 43 ชุมชน 

4. ฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่น  
PM 2.5 บริเวณถนนในพ้ืนท่ีเขต 

ริมถนนใน 
พื้นที่เขต 

จำนวน 90 ครั้ง 

2 คลองสาน 1. ตรวจควันดำรถราชการใน
สังกัด 

2 ครั้ง/ป ี ตรวจวัดไปเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ครั้ง 
    ครั้งท่ี 1 ต.ค. 63 
    ครั้งท่ี 2 เม.ย. 64 

2. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมในการลดฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

32 ครั้ง ประชาสมัพันธ์และรณรงค์ (พ.ย. 63 - ม.ค. 
64) รวม 32 ครั้ง 

3. ฉีดพ่นน้ำลา้งใบไม้ ล้างถนน 
และบาทวิถี เพื่อลดฝุ่น 

ถนนในพ้ืนท่ีเขต ฉีดพ่นน้ำล้างใบไม้ ล้างถนน และบาทวิถี 
คิดเป็นร้อยละ 80 

3 จอมทอง 1. ตรวจวดัมลพิษจากท่อไอเสีย
ยานพาหนะราชการในสำนัก 
งานเขต 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจวัด
มลพิษ ผ่านเกณฑม์าตรฐานทั้ง 56 คัน 

2. ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างให้
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

สถานท่ีก่อสร้างใน
พื้นที่เขต 

ดำเนินการแล้ว จำนวน 14 แห่ง 

3. ตรวจประสิทธิภาพเตาเผา
เชื้อเพลิง สถานประกอบกิจการ 

สถานประกอบ
กิจการในพื้นที่เขต 

ดำเนินการแล้ว จำนวน 8 แห่ง 

4. ตรวจประสิทธิภาพเตาเผาศพ
ปลอดมลพิษ 

17 แห่ง ดำเนินการแล้ว จำนวน 17 แห่ง 

5. ล้างทำความสะอาดทางเท้า 
ผิวจราจร ถนนสายหลัก สายรอง 

7 เส้นทาง ดำเนินการล้าง ทำความสะอาดฯ ถนน  
ตามแผนที่กำหนด 

6. ขอความร่วมมือในการตดิตั้ง
สปริงเกอร์บนอาคารเพื่อฉีดพ่น
ละอองน้ำ 

16 แห่ง ดำเนินการส่งหนังสือขอความร่วมมือฯ 
จำนวน 16 แห่ง เรยีบร้อยแล้ว 
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบที่ 2/2564 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

4 บางกอกใหญ ่ 1. ประชาสัมพันธ์โรงงาน/สถาน
ประกอบการไม่ให้ปล่อยมลพิษ
เกินค่ามาตรฐาน 

36 แห่ง 1. ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ  
(ต.ค. 63 – มิ.ย. 64) รวม 6 แหง่ 
2. ดำเนินการตรวจสอบสถานท่ีจำหน่าย
อาหาร (ต.ค. 63 - มิ.ย. 64) รวม 30 ครั้ง 

2. ตรวจสอบกวดขันสถานท่ี
ก่อสร้างทุกประเภท ให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

3 แห่ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 แห่ง 

3. ตรวจสอบ กวดขัน ควบคุม
สถานท่ีฌาปนสถาน ให้ปฏิบัติ
ตามหลักวิชาการ 

10 แห่ง ดำเนินการตรวจสอบสถานท่ีฌาปนสถาน
เรียบร้อยแล้ว จำนวน 10 แห่ง 

4. รณรงค์ให้ความรู้ในการดูแล
และป้องกันฝุ่น  
    - การดูแลรักษาเครื่องยนต์  
    - การควบคุมไม่ให้มีการเผา 

30 ครั้ง รณรงค์ให้ความรู้ในการดูแลและปอ้งกันฝุ่น  
รวม 30 ครั้ง 

5. ลดมลพิษ PM 2.5 จากการใช้
รถราชการในสังกัด โดยการ
ตรวจวัดมลพิษจากท่อไอเสีย 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการร่วมกับสำนักการคลังในการ
ตรวจวัดควันดำจากท่อไอเสียรถราชการฯ 
จำนวน 2 ครั้ง รวม 47 คัน 

6. ล้างถนนและดูดฝุ่น และล้าง
ใบไม้เพื่อดักจับฝุ่นละออง 

วันละ 1 
(ครั้ง 5 เส้นทาง) 

ล้างถนนและดูดฝุ่น และล้างใบไมเ้พื่อดักจับ
ฝุ่นละออง เป็นประจำทุกวัน 

5 บางกอกน้อย 1. ล้างทำความสะอาด ดูดฝุ่น
ถนน และฉีดพ่นละอองน้ำ 
ชะล้างใบไม ้

ทุกวัน ดำเนินการครบถ้วน 

2. ตรวจวดัควันดำรถยนตด์ีเซล
ของหน่วยงาน 

2 ครั้ง/ปี ตรวจแล้ว จำนวน 2 ครั้ง  
    ครั้งท่ี 1 ธ.ค. 63 
    ครั้งท่ี 2 พ.ค. 64 

3. สุ่มตรวจวดัควันดำรถยนต์
ดีเซลตามถนนสายหลักในพ้ืนท่ี 

1 ครั้ง/เดือน ดำเนินการครบถ้วน 

4. ตรวจแนะนำตดิตามมาตรการ
การจัดการควบคุมฝุ่นละออง 
    - สถานท่ีก่อสร้างขนาดใหญ ่
   - สถานประกอบการประเภท
การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน 
ทราย วัสดุก่อสร้าง 

- สถานท่ีก่อสร้างที่
ทำการประเมิน EIA 
ทุกแห่ง 
- สถานประกอบการ 
2 ครั้ง/ปี 

- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

5. กิจกรรมรณรงค์แกไ้ขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้
ความรู้เกี่ยวกับประชาชนท่ัวไป
และสถานประกอบการต่าง ๆ  

2 ครั้ง/เดือน ดำเนินการครบถ้วน 

6. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการ
เผาในที่โล่ง 

ภายใน 3 วันทำการ ดำเนินการครบถ้วน รวม 7 ครั้ง 

7. ตรวจแนะนำประชาสัมพันธ์
วิธีการเผาศพอยา่งถูกหลัก
สุขาภิบาล 

17 แห่ง ดำเนินการตรวจวดัมลพิษ จำนวน 7 แห่ง 
และแนะนำวิธีการเผา จำนวน 17 แห่ง 
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบที่ 2/2564 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

8. คุมเขม้รถบรรทุกปิดปกคลุม
ผ้าใบ 

4 ครั้ง/เดือน ดำเนินการครบถ้วน 

6 บางพลัด 1. ตรวจวดัควันดำรถยนตด์ีเซล
ของหน่วยงาน 

2 ครั้ง/ป ี ตรวจแล้ว จำนวน 2 ครั้ง 53 คัน 
    ครั้งท่ี 1 ธ.ค. 63 
    ครั้งท่ี 2 พ.ค. 64 

2. ตรวจวดัควันดำรถยนตด์ีเซล
ของเอกชน  

2 ครั้ง/ปี ตรวจแล้ว จำนวน 2 ครั้ง 40 คัน 
    ครั้งท่ี 1 ธ.ค. 63 
    ครั้งท่ี 2 พ.ค. 64 

3. ตรวจแนะนำตดิตามมาตรการ
การจัดการควบคุมฝุ่นละออง 
   - สถานท่ีก่อสร้างขนาดใหญ ่
   - สถานประกอบการประเภทย
การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน 
ทราย วัสดุก่อสร้าง 

- สถานท่ีก่อสร้างที่
ทำการประเมิน EIA 
- สถานประกอบการ 
2 ครั้ง 

- ตรวจสถานท่ีก่อสร้าง แล้ว 15 แห่ง 
- ตรวจสถานประกอบการ 1 ครั้ง รวม 7 
แห่ง 

4. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการ
เผาในที่โล่ง 

ภายใน 3 วันทำการ ดำเนินการครบถ้วน รวม 14 ครั้ง 

5. ตรวจแนะนำประชาสัมพันธ์
วิธีการเผาศพอยา่งถูกหลัก
สุขาภิบาล 

วัดทุกแห่งที่ม ี
เตาเผาศพ 

ดำเนินการตรวจวดัมลพิษ จำนวน 15 แห่ง 
และแนะนำวิธีการเผา จำนวน 15 แห่ง 

6. ล้างทำความสะอาด ดูดฝุ่น
ถนน และฉีดพ่นละอองน้ำ 
ชะล้างใบไม ้

ทุกวัน ดำเนินการครบถ้วน 

7. กิจกรรมรณรงค์แกไ้ขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนท่ัวไป
และสถานประกอบการต่าง ๆ 

2 ครั้ง/เดือน ดำเนินการครบถ้วน 

8. คุมเขม้รถบรรทุกปิดปกคลุม
ผ้าใบ 

4 ครั้ง/เดือน ดำเนินการครบถ้วน 
 

7 ตลิ่งชัน 1. ตรวจวดัมลพิษยานพาหนะ
ราชการในสำนักงานเขต 

2 ครั้ง/ป ี ผลการตรวจวัดมลพิษ ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ร้อยละ 100 

2. เก็บขยะมูลฝอยให้แล้วเสร็จ
ก่อนเวลา 04.00 น. 

ทุกวัน ดำเนินการครบถ้วน 

3. ล้างดดูฝุ่นถนน เพื่อดักจับฝุ่น
ละออง 

34 ครั้ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 34 ครั้ง 

4. ตรวจวดัคณุภาพอากาศ และ
ประชาสมัพันธ์รายงานให้
ประชาชนรับทราบ ตามแผน
ประชาสมัพันธ์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองฯ ทุกวัน 
เวลา 07.00 น. 

ร้อยละ 100 ดำเนินการประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกวัน 
ผ่านช่องทางไลน์ เช่น กรุ๊ปสำนักงานเขต 
ตลิ่งชัน กรุ๊ปเครือข่ายสภขาภิบาลตลาด 
ฯลฯ 

8 ทวีวัฒนา 1. เข้มงวดร่วมตรวจจับรถยนต์
ควันดำทุกประเภท 

ร้อยละ 100 เจ้าของหรือผู้ประกอบกิจการรถบรรทุก 
มีการฝา่ฝืนหรือกระทำความผดินอ้ยลง 
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบที่ 2/2564 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

2. นำรถราชการในสังกัดเข้า
ตรวจวัดมลพิษจากท่อไอเสีย 
ทุก 6 เดือน 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการแล้วจำนวน 2 ครั้ง รวม 52 คัน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
มาตรการควบคุมมลพิษดา้น    
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

สถานประกอบการที่
ปล่อยมลพิษ 

เจ้าของหรือผู้ประกอบกิจการปฏบิัติตาม
มาตรการที่กำหนด 

4. ล้างทำความสะอาดทางเท้า 
ผิวจราจร กวาดฝุ่นละออง ฯลฯ 

ถนน ทางเท้า ฯลฯ ฝุ่นละอองที่มีอยู่บนถนน ทางเท้า ฯลฯ  
ลดน้อยลง 

5. จัดตั้งจดุตรวจรถบรรทุกไม่ปก
คลุมผ้าใบ และจดัเจ้าหน้าท่ี
ประชาสมัพันธ์กวดขัน 

ผู้ประกอบการ
สถานท่ีก่อสร้าง และ

รถบรรทุก 

กลุ่มเป้าหมายมีการดำเนินการฝ่าฝืนหรือ
กระทำความผิดลดน้อยลง 

6. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
มาตรการควบคุมมลพิษดา้นฝุ่น
ละอองในศาสนสถาน 

ศาสนสถานท่ีปล่อย
มลพิษทางอากาศ 

ศาสนสถานปฏิบัตติามมาตการควบคุม
มลพิษด้านฝุ่นละออง ช่วยลดปัญหาฝุ่น
ละอองในอากาศ 

7. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ประชาชนงดเผาในที่โล่ง 
 

ชุมชนในพื้นที่เขต ประชาชนหรือเกษตรกรลดพฤติกรรมการ
เผาในที่โล่ง ช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง 

 

3. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ลำดับ

ที ่
สำนักงาน

เขต 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

ตามแผนฯ 
แนวทางแก้ไข 

ข้อเสนอแนะของ
หน่วยงาน 

1 จอมทอง มีสถานประกอบกิจการบางแห่งได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 
ทำให้ต้องปิดกิจการลงช่ัวคราวหรือถาวร อาจ
ส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบสถาน
ประกอบการได้ตามแผนฯ ที่กำหนด 

เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถาน
ประกอบกิจการที่ไม่สามารถเขา้
ไปตรวจได้ตามแผนฯ อีกครั้ง 
เพื่อตรวจสอบสถานะการ
ประกอบกิจการ 

รายงานผลการ
ดำเนินการให้ผู้บริหาร
ทราบ และประชุม
ติดตามความก้าวหน้า
เพื่อปรับปรุงแผนฯ  
กรณีมีความรุนแรงของ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
PM 2.5 
 

2 บางกอก
ใหญ ่

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 
   - ทำให้เจ้าหน้าที่มีภารกิจเร่งด่วนและให้
ความสำคัญในการตรวจสอบเฝ้าระวัง ป้องกัน
การระบาดของโรค ส่งผลให้การทำกิจกรรม 
ใด ๆ ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากไม่
สามารถทำได้ 
    - สถานประกอบการหรือกลุ่มเป้าหมายปิด
ประกอบการช่ัวคราว ทำให้ไม่สามารถดำเนิน
กิจกรรมได้ 
2. ประชาชนไม่ตระหนักถึงผลกระทบจากฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เท่าที่ควร 

1. ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาและ
รูปแบบดำเนินการให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
2. ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
แก่ผู้ประกอบการในการป้องกัน
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
3. ในช่วงเวลาที่มีฝุ่นละออง
เพิ่มขึ้นเกินค่ามาตรฐาน ควรจัด
ให้มีกิจกรรมรณรงค์มากขึ้น
เพื่อให้ประชาชนตระหนักและ
สนใจ รวมถึงให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ 

ควรมีการปรับเปลี่ยน
แผนในแต่ละวันให้
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 



- 49 - 
 

รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบที่ 2/2564 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
ตามแผนฯ 

แนวทางแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

หน่วยงาน 
3 บางกอก

น้อย 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ส่งผล
ให้เจ้าหน้าที่มีภารกิจเร่งด่วนเพิ่มขึ้นมาก อาจ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการฝุ่น
ละอองฯ ล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผนที่
กำหนด 
 

ในส่วนการดำเนินงานตามแผนฯ 
ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามภารกิจ
เร่งด่วนเท่าที่จำเป็น ฯลฯ 

ไม่ระบ ุ

5 บางพลัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ส่งผล
ให้เจ้าหน้าที่มีภารกิจเร่งด่วน และส่งผลต่อ
กิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวกันของคนจำนวน
มาก ประกอบกับฤดูหนาวปีนี้ปริมาณฝุ่น
ละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานเพียงบางวัน 
ทำให้ประชาชนไม่สนใจหรือตระหนักเกี่ยวกับ
ผลกระทบ 
 

ในส่วนกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ต้อง
คอยปรับเปลี่ยนแผนฯ  
ให้เหมาะสม 

 

6 ตลิ่งชัน สภาพรถยนต์ของราชการมีการใช้งานเป็น
เวลานานทำให้เสื่อมสภาพไม่คุ้มค่าซ่อมบำรุง 
 

1. ควรจัดหายานพาหนะที่เป็น
มิตรกับสภาพแวดล้อมทดแทน
ของเดิมเพื่อลดมลพิษทางอากาศ 
2. จัดรถราชการในสังกัดเข้า
ตรวจวัดค่าควันดำและควันขาว
ในเวลาที่กำหนด 
 

ไม่ระบ ุ

7 ทวีวัฒนา 1. ประชาชนหรือผู้ประกอบการขาดความ
ตระหนักในปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ และ
มาตการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอและ 
ขาดความรู้ทักษะในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย 
3. ปัญหาด้านศักยภาพและความพร้อม 
ต่าง ๆ ในการทำงานของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. การให้ความรู้เรื่องผลกระทบ
ต่อสุขภาพจาก  ฝุ่นละออง และ
สร้างความตระหนักในการ
ป้องกันตนเอง 
2. ลดแหล่งกำเนิดมลพิษใน
ภาครัฐ  

1. ลดแหล่งกำเนิด
มลพิษในภาคประชาชน
โดยการมีส่วนร่วม 
2. เข้มงวดการเผาในที่
โล่ง 
3. ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบข้อมูล
และการดูแลสุขภาพ 
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ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 5 

1. แผนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานในแต่ละ
มาตรการยังขาดความชัดเจนเรื่องการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก จึงควรกำหนดตัวชี้วัด
ของแหล่งกำเนิดลงในแผนฯ แต่ละระยะว่า ต้องการให้บรรลุเป้าหมายจำนวนเท่าใด เมื่อดำเนินการปรับปรุงแผนฯ 
ทุกระยะเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่ระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 ต่อไป รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี  
นอกจากนี้ควรเพ่ิมตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากหัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร มีความพร้อมด้านข้อมูลสภาพปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ได้จากการตรวจ
ราชการทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สามารถให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ได้เป็นอย่างดี     
อีกท้ังนำนโยบายหรือมติที่ประชุมไปถ่ายทอด 

2. เห็นควรให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองส่งข้อมูลโครงการทบทวนข้อกำหนดผังเมือง และ
การศึกษามาตรการผังเมืองที่ช่วยลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานครให้สำนักสิ่งแวดล้อม 
เพื ่อรวบรวมสรุปผลการดำเน ินการแก ้ไขป ัญหามลพ ิษทางอากาศในภาพรวมของกร ุงเทพมหานคร                  
และบรรจุในแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖5 

3. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการมีความตระหนักในปัญหาผลกระทบต่อ
สุขภาพและรู้ถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โครงการรณรงค์ไม่ทำเฉพาะช่วงเกิดปัญหา ควรจะทำก่อน ระหว่าง และหลังเกิดปัญหา โดยจะมี
มาตรการที่แตกต่างกัน เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบท่ี 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564)  

เขตตรวจราชการ 6 (กลุ่มเขตกรุงธนใต้) 
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 6 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การจัดการฝุ่นละอองขนาเล็ก PM 2.5” รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564)        
ของสำนักการคลัง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร    
และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ จำนวน 7 สำนักงานเขต โดยสามารถสรุปผลจากการตรวจราชการในส่วนของ
หน่วยงานระดับสำนัก และสำนักงานเขต ไดด้ังนี้ 
 
 

 ๑. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
     กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรม  

 ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 6 
ส่วนของหน่วยงานระดับสำนัก ได้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ
จัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถสรุปได้ตามรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 1 แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในภาพรวม (สำนัก) 

ลำดับ
ที ่

สำนัก 

แผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามอำนาจหน้าที่ 

การลดมลพิษ 
ที่แหล่งกำเนิด 

การลดผลกระทบ 
 ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
 PM 2.5 ที่มตี่อสุขภาพ 

การบังคับใช้/
ปรับปรุงกฎหมาย 

การจัดทำสื่อ  
และประชาสัมพันธ ์

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 
1 สำนักการคลัง √ √ - √ 
2 สำนักงบประมาณฯ √ √ - √ 
3 สำนักงานตรวจสอบภายในฯ √ √ - - 

ตาราง 2 แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รายโครงการ/กิจกรรม (สำนัก) 
ลำดับ

ที ่
สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 สำนัก 
การคลัง 

การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
     - แนวทางการลดมลพิษ PM 2.5 จากการใช้รถราชการ
ในกรุงเทพมหานคร 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ที่มีต่อสุขภาพ 
     - ออกหนังสือเวยีนถึงหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
หน่วยงาน  

ในสังกัด กทม. 
 
 

หน่วยงาน  
ในสังกัด กทม. 

 
 
 

 
- มีหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตอบรับการเข้ารว่ม 26 หน่วยงาน 
 
 
- หนว่ยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
รับทราบแล้ว 
 
 

หน่วยงานระดับสำนัก 
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ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

    - ออกหนังสือเวียนถึงหนว่ยงานตา่ง ๆ ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

- หน่วยงาน  
ในสังกัด กทม.  

- หนว่ยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
รับทราบแล้ว 

2 สำนัก
งบประมาณฯ 

การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - ดูแลซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ 
เพื่อพร้อมใช้งาน 
    - การตรวจวัดควันดำยานพาหนะ จำนวน 10 คัน 
    - รายงานผลการตรวจวัดควันดำ ก๊าซคาร์บอน  
มอน็อกไซด์ (CO) ไฮโดรคาร์บอน (HC) และควันขาว 
นำเรียนผู้บริหารหนว่ยงานทราบ และจดัส่งรายงาน
ผลการตรวจวัดควันดำให้สำนกัสิ่งแวดลอ้มเพื่อเสนอ
ผู้บริหาร กทม. ทราบ 
    - ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการลด
มลพิษที่แหล่งกำเนิด 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ที่มีต่อสุขภาพ 
    - รณรงค์ให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนัก
งบประมาณฯ ใส่หน้ากากอนามัยเพือ่ปอ้งกันฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการ
ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

2 ครั้ง/ปี 

 

 

 

 

 

1 ครั้ง/ปี 

 

 

 

1 ครั้ง/ปี 

 
- รายงานการตรวจวัดมลพษิท่อไอเสยี  
(ค่าควันดำ) จำนวน 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2563  
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2564
และรายงานผลการตรวจวัดมลพิษ 
ให้สำนกัสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอผู้บรหิาร 
กทม. ทราบต่อไป 
 
 
 
 
 

- รณรงค์ให้ข้าราชการและบุคลากร
ใส่หน้ากากอนามยัเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

- ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 
ให้แก่ข้าราชการและบุคลากร
เรียบร้อยแล้ว 

3 สำนักงาน
ตรวจสอบ
ภายในฯ 

การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - การตรวจวัดควันดำยานพาหนะในกำกับของ
สำนักงานตรวจสอบภายใน โดยประสาน กรก.สนค. 
เพื่อดำเนินการตรวจวัด 
    - การดูแล ซ่อมบำรุงยานพาหนะในกำกับของ
สำนักงานตรวจสอบภายใน ไม่ให้มีควันดำตลอดระยะ 
เวลาการใช้งาน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
    - รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจสอบ
ภายใน ปฏิบัติกิจกรรม “ไม่ขับ ให้ดับเครื่อง” 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
ที่มีต่อสุขภาพ 
    - รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจสอบ
ภายในใสห่น้ากากอนามยัเพือ่ปอ้งกันฝุน่ละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
2 ครั้ง/ปี 

 
 

เป็นประจำ
ทุกเดือน 

 
2 ครั้ง/ปี 
 
 
 
1 ครั้ง/ปี 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

  

 

 

 

 

 



- 53 - 
 

รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบที่ 2/2564 

 

2. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนฯ แนวทางแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

หน่วยงาน 
1 สำนักการคลัง การบังคับหา้มใชร้ถหรือบทลงโทษในกรณทีี่ผลการตรวจวดั

มลพิษ (ควันดำ) ของราชการเกินกว่ามาตรฐานนั้นไม่มี
ความชัดเจน เป็นผลให้ผู้รับผิดชอบรถหรือหน่วยงาน   
เจ้าของรถไม่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหามลพิษ 
PM 2.5 ซ่ีงแตกต่างจากรถเอกชนหรือรถส่วนบุคคลที่มี
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยผลการดำเนินการ 
ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 - 18 สิงหาคม 
2564 มีการตรวจรถราชการตามแผนฯ ไปแล้วทั้งสิ้น
จำนวน 1,022 คัน จากหน่วยงานที่เข้าร่วม จำนวน     
26 หน่วยงาน ปรากฏว่ามีรถราชการที่มีผลการตรวจวัด
มลพิษ (ควันดำ) มากถึง 28 คัน ซ่ึงสำนักการคลังทำได้
เพียงรายงานผลการตรวจฯ พร้อมให้คำแนะนำไปยังหน่วยงาน
เจ้าของรถ แต่ไม่มีอำนาจในการสั่งการให้รถที่มีผลการ
ตรวจควันดำไม่ผ่านให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะมีการ
แก้ไขไม่ได้ 

กำหนดข้อบังคับหา้มใช้รถชัว่คราว
หรือบทลงโทษในกรณีที่ผลการ
ตรวจวัดมลพิษ (ควันดำ) ของรถ
ราชการเกินกว่ามาตรฐานจนกว่า
จะมกีารแก้ไข มกีารกำหนดระยะ 
เวลาแก้ไข/ปรับปรุงรถราชการ   
ที่มีผลการตรวจฯ เกินมาตรฐาน
และมกีารรายงานผลพร้อมจัดเก็บ
ข้อมูลลงในระบบ 

หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ควรตระหนกั
ถึงความสำคัญในการบำรุง
ดูแลรักษารถราชการ เพื่อ
ความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ 
ไม่ให้ปล่อยมลพิษไอเสียเกิน
ค่ามาตรฐานอันเป็นสาเหตุ
ของมลพิษ PM 2.5 

2 สำนัก
งบประมาณฯ  

- - - 

3 สำนักงาน
ตรวจสอบ
ภายในฯ 

- - - 

 
 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
    คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้สำนักงานเขตระบุข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่อาจส่งผล

ให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แยกตามประเภทต่าง ๆ โดยสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

จำนวนข้อมูลพ้ืนฐานที่อาจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  

ยานพาหนะ
ของเขต 

ยานพาหนะ
ของเอกชน 

สถานท่ี
ก่อสร้าง 

สถานท่ี
ก่อสร้าง 
(EIA) 

โรงงานฯ 
ท่ีเผาไหม้
เช้ือเพลิง 

สถาน
ประกอบการ

สะสมฯ 
เมรุเผาศพ 

ถนน 
สายหลัก 

สถาบัน 
การศึกษา 

1 ทุ่งครุ 32 14 23 - 9 6 3 2 18 
2 บางขุนเทียน 50 250 73 3 10 10 13 2 33 
3 บางแค 69 800 42 - 4 20 5 8 27 
4 บางบอน 51 1,845 27 - 7 8 2 8 24 
5 ภาษีเจริญ 49 - 25 3 1 - 16 1 38 
6 ราษฎร์บูรณะ 52 - 36 - 6 9 7 2 22 
7 หนองแขม 46 1,620 6 2 - 2 4 8 21 

รวม 349 4,529 232 8 37 55 50 31 183 

 

 

หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 
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 2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
     กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรม  

 ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 6 
ส่วนของหน่วยงานระดับสำนักงานเขต ได้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ
จัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถสรุปได้ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ตาราง 3 แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในภาพรวม (สำนักงานเขต) 

ลำดับ
ที ่

สำนัก 

แผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามอำนาจหน้าที่ 

การลดมลพิษ 
ที่แหล่งกำเนิด 

การลดผลกระทบ 
 ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
 PM 2.5 ที่มตี่อสุขภาพ 

การบังคับใช้/
ปรับปรุงกฎหมาย 

การจัดทำสื่อ  
และประชาสัมพันธ ์

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 
1 ทุ่งครุ √ √ - √ 
2 บางขุนเทียน √ - - √ 
3 บางแค √ - - √ 
4 บางบอน √ √ - √ 
5 ภาษีเจริญ √ √ - √ 
6 ราษฎร์บูรณะ √ - √ - 
7 หนองแขม √ - - √ 

ตาราง 4 แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รายโครงการ/กิจกรรม (สำนักงานเขต) 

ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 ทุ่งครุ การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - ตรวจวัดควันดำรถราชการของสำนักงานเขตทุ่งครุ 
 
 
 
    - ตรวจวัดควันดำรถราชการของหน่วยงานราชการ 
ในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
    - ตรวจวัดควันดำรถบรรทุกของสถานประกอบการ 
สะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดกุอ่สร้าง พื้นที่
เขตทุ่งครุ 
    - คุมเข้มปิดคลุมผ้าใบกอ่สร้าง ล้างลอ้รถก่อนออก
จากพื้นที ่และพ่นละอองน้ำเพือ่ดักจับฝุน่รอบพื้นที่
ก่อสร้าง 
    - ตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบเผาในที่โล่ง 
 
    - ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันดำจาก
เตาเผาศพ ด้วยแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ 
 
    - ตรวจสอบและให้คำแนะนำสถานประกอบการที่
มีการเผาไหม้ด้วยเช้ือเพลิง ไม่ให้กอ่มลพิษทางอากาศ 
 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ที่มีต่อสุขภาพ 

 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 
2 ครั้งต่อปี 

 
 
 

1 ครั้งต่อปี 
 

1 ครั้ง ต่อปี 
 
 

ร้อยละ 100  
 
 

ร้อยละ 100  
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

 
- ครั้งที่ 1 วนัที่ 12-13 พ.ย. 63 
ตรวจวัด จำนวน 20 คัน 
- ครั้งที่ 2 วนัที่ 10-11 มิ.ย. 64 
ตรวจวัด จำนวน 25 คัน 
- ตรวจวัดวันที ่10 ก.พ. 64 
จำนวน 17 คัน 
- ตรวจวัดวันที ่11 พ.ย. 63 
จำนวน 14 คัน 

 
- ตรวจสอบสถานทีก่่อสร้าง 
จำนวน 15 แห่ง 

 
- เจ้าหนา้ที่เทศกิจออกตรวจ
พื้นที่รับผิดชอบทุกวัน 
- ตรวจวัดค่าฯ ของวัดพุทธบูชา 
และวัดบางมดโสธราราม สว่น
วัดทุ่งครุยังไม่มีการจัดงานศพ 
- ตรวจสอบและให้คำแนะนำ
ตามสถานที่ต่าง ๆ เมื่อวันที่ 
2-4 มี.ค. 64 
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ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

    - ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันฝุ่นละอองให้กับ
สถานประกอบการ สะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย 
วัสดุก่อสร้าง พร้อมตรวจวัดควันดำยานพาหนะ 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันฝุ่นละอองให้กับ
สถานประกอบการ สะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย 
วัสดุก่อสร้าง พร้อมตรวจวัดควันดำยานพาหนะ 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 

 

ร้อยละ 100 
 

 
 
 

ร้อยละ 100 
 

- ประชาสัมพันธ์แนวทาง
ป้องกันฝุ่นละอองให้กับสถาน
ประกอบการ จำนวน 6 แห่ง 
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 63 
 
- ประชาสัมพันธ์แนวทาง
ป้องกันฝุ่นละอองให้กับสถาน
ประกอบการ จำนวน 6 แห่ง 
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 63 

2 บางขุนเทียน การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - ตรวจวัดควันดำรถราชการเขต 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - แผนการตรวจวัดรถยนต์ควันดำร่วมกับกอง
บังคับการตำรวจจราจร 

 
- 
 
 
- 

 
ปีละ 2 ครั้ง 

 
 
- 
 

 
ตรวจวัดควันดำรถราชการ
เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 25 คัน 
 
ตรวจวัดรถยนต์ควันดำจำนวน 
250 คัน 

3 บางแค การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - ยานพาหนะราชการในกำกบัของสำนักงานเขต 
    - ยานพาหนะเอกชน (ยานพาหนะทีไ่ด้รับการ
ตรวจวัดควันดำ) 
    - สถานที่กอ่สร้าง 
    - โรงงาน/สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มี  
การเผาไหม้ด้วยเช้ือเพลิง 
    - สถานประกอบการสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน 
ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด 
หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร 
    - การเผาในที่โล่ง 
 
    - เตาเผาศพ 
 
 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - การประชาสัมพันธแ์ละการรณรงค์เพื่อสร้างการ 
มีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาด PM 2.5 
    - จัดตั้งไลน์กลุ่ม PM 2.5 เขตบางแค เพื่อ
ประชาสัมพันธแ์จ้งคุณภาพอากาศ ประชาสัมพันธ์
มาตรการ การดำเนินงานป้องกันฝุ่น PM 2.5 และ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงาน 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
69 คัน 

รถบนท้องถนน 
 

42 แห่ง 
4 แห่ง 

 
20 แห่ง 

 
 
- 
 

5 แห่ง 
 
 
 
 

  - ห้างร้านฯ 
- สถานประกอบการ 
 - เจา้หน้าที่ฯ 
 - ผู้ประกอบการ 
 - ประชาชน 

 

 
- ตรวจวัดและผ่านเกณฑ์ทั้ง  69 คัน  
- สุ่มตรวจวัดควันดำร่วมกับ
ตำรวจ รวม 800 คัน 
- ตรวจแนะนำฯ จำนวน 42 แห่ง 
- ตรวจสอบระบบการทำงาน
ของการเผาไหม้ จำนวน 4 แห่ง 
- สถานประกอบการ จำนวน  
20 แห่ง ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันฝุ่น 
- ประชาสัมพันธ์ห้ามเผาในที่โล่ง
ตามชุมชนในพื้นที่ 
- เตาเผาใช้งานได้ปกติ ผู้ดูแล 
ทำตามขั้นตอนการใช้งานเตาเผา 
จำนวน 5 แห่ง 
 
 
- รา้นค้าริมถนนหน้าตลาดบางแค-
ริมถนนหน้าเดอะมอลล์บางแค 
- มีสมาชกิในกลุ่มปจัจบุัน 30 คน 
ซ่ึงเป็นแกนนำในการดำเนินการ
มาตรการจัดการฝุ่น PM 2.5 
สำนักงานเขตบางแค 

4 บางบอน การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - ยานพาหนะราชการในกำกับของสำนักงานเขต 
    - ยานพาหนะเอกชน (ยานพาหนะทีไ่ด้รับการ
ตรวจวัดควันดำ) 
    - สถานที่กอ่สร้าง 
    - โรงงาน/สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการ
เผาไหม้ด้วยเช้ือเพลิง 
    - สถานประกอบการสะสม ผสมซีเมนต์ 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
61 คัน 

รถบนท้องถนน 
 

27 แห่ง 
7 แห่ง 

 
8 แห่ง 

 
- ตรวจวัด 51 คัน ผ่านเกณฑ์ 47 คัน 
- สุ่มตรวจวดั 1,264 คัน ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 581 คัน 
- ตรวจแนะนำ 27 แห่ง 
- ตรวจสถานประกอบการ 7 แห่ง 
 
- ตรวจสอบ จำนวน 8 แห่ง 
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ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ 
บด หรือยอ่ย ด้วยเครื่องจักร 
    - การเผาในที่โล่ง 
    - เตาเผาศพ 
    - อำนวยการจราจรลดปัญหาจราจรติดขัด 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ที่มีต่อสุขภาพ 
    - ลา้งและดูดฝุ่นถนน และล้างใบไม้เพื่อดักจับ 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - จัดตั้งไลน์กลุ่ม PM 2.5 เขตบางบอนเพื่อ
ประชาสัมพันธแ์จ้งคุณภาพอากาศ ประชาสัมพันธ์
มาตรการ การดำเนินงานป้องกันฝุ่น PM 2.5 และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงาน 
    - รว่มกับ บจก.โตโยตา้เอ็มไพร์ส จัดกิจกรรมตรวจ
สภาพรถยนต์เพื่อช่วยลดมลพิษ (ควันดำ) ให้กับ
เจ้าหน้าที่เขตและประชาชนที่มารับบริการที่
สำนักงานเขตบางบอน 

 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

ประชาสัมพันธ ์
2 แห่ง 

โรงเรียนในพื้นที่ 
 
 

8 สาย 
 
 

ภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน 

 
 
 

ภาครัฐ เอกชน 

 
 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ ์4 ชมุชน 
- ตรวจสอบเตาเผาศพ 2 แห่ง 
- เจา้หนา้ที่ฝา่ยเทศกจิดำเนินการ 
 
 
- ดำเนินการ จำนวน 8 สาย 
 
 
- มีสมาชิกในกลุ่มไลน์ 23 คน 
ซ่ึงเป็นแกนนำในการดำเนิน
มาตรการจัดการฝุ่น PM 2.5 
 
 
- ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้
ประชาชนตรวจสภาพรถอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อช่วยลดมลพษิ 
(ควันดำ) โดยมีประชาชนที่มา 
รับบริการตรวจสภาพรถ   
จำนวน 37 คัน  

5 ภาษีเจริญ การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - การตรวจวัดควันดำยานพาหนะที่ใช้ในราชการของ
สำนักงานเขต 
    - การตรวจจับรถยนต์ควันดำร่วมกับกองบังคับ
การตำรวจจราจร 
    - การควบคุมกจิกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจาก
การก่อสร้างทุกประเภทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
    - การควบคุมสถานประกอบกิจการในพื้นที่ไม่ให้
ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 
 
    - การควบคุมการเกิดฝุ่นละอองในสถานประกอบการ
สะสมผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุกอ่สร้าง 
    - การควบคุมไม่ให้มกีารเผาขยะหรือการเผาในที่โล่ง 
ทุกประเภท 
    - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ฌาปนกิจศพให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
    - การเพิ่มความถี่ในการล้างและดูดฝุ่นถนน และ
แนะนำให้โรงเรียนในพื้นที่ทำการฉีดพ่นน้ำลด ฝุ่นละออง
ภายในบริเวณโรงเรียน 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่
มีต่อสุขภาพ 
    - การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แนะนำวิธปี้องกัน
สุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แนะนำวิธปี้องกัน
สุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
ทุกคัน 

 
รถบนท้องถนน 

 
25 แห่ง 

 
- สถานประกอบการ    

1 แห่ง 
- เมรุเผาศพ 16 แห่ง 

2 แห่ง 
 

การเผาขยะที่ได้รับ
การร้องเรียน 

16 แห่ง 
 

 - ถนนสายหลกั  
1 สาย 

 - โรงเรียน 13 แห่ง 
 
 

51 ชุมชน 
 
 
 

51 ชุมชน 

 
- ดำเนินการแล้ว 

 
- ดำเนินการตามแผนของ   
กองบังคับการตำรวจจราจร 
- ดำเนินการแล้ว 25 แห่ง 

 
- ดำเนินการแล้ว ในสถาน
ประกอบการ 1 แห่ง และเมรุ
เผาศพ 8 แห่ง 
- ดำเนินการแล้วทั้ง 2 แห่ง 
 
- ดำเนินการตรวจสอบและ
แนะนำ จำนวน 14 แห่ง 
- ดำเนินการแล้ว 
 
- ดำเนินการอยา่งต่อเนื่อง 
 
 
 
 
- ดำเนินการแล้ว 40 ชุมชน 
 
 
 
- ดำเนินการแล้ว 40 ชุมชน 
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ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

6 ราษฎร์บูรณะ การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - การนำรถราชการในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษ 
 
 
 
 
 
 
 
    - การตรวจวัดรถยนต์ควันดำและเสียงดังในพื้นที่
เขตราษฎร์บูรณะ 
    - การตรวจมาตรฐานค่าความทบึแสงของเขม่า
ควันจากปลอ่งเตาเผาศพในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ 
 
    - แผนการตรวจสถานประกอบการเพื่อเฝ้าระวัง
คุณภาพอากาศ 
 
 
การบังคับใช้/ปรับปรุงกฎหมาย 
    - การบังคับใช้กฎหมาย 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
รถราชการในสังกัด 

 
 
 
 
 
 

 
รถยนต์บนท้องถนน 

 
เตาเผาศพในพืน้ที ่

 
 
 

- โรงงาน/สถาน 
  ประกอบการ 
- สถานประกอบการ 
  สะสมฯ  
 
รถบรรทุกปูน   
หิน ดิน ทราย   
ไม่คลุมผ้าใบ 

 
- ครั้งที่ 1 ดำเนินการตามแผน
เดือนตุลาคม และรายงานผล
การดำเนินการให้สำนักสิ่งแวดล้อม
เรียบร้อยแล้ว 
- ครั้งที่ 2 ดำเนินการตามแผน
เดือนเมษายน และรายงานผล
การดำเนินการให้สำนักสิ่งแวดล้อม
เรียบร้อยแล้ว 
- รายงานการปฏิบัติงานร่วม
ตรวจวัดควันดำฯ 
- รายงานการปฏิบัติงานตรวจ 
มาตรฐานค่าความทึบแสงของ
เขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ 
- รายงานการปฏิบัติงานตรวจ
สถานประกอบการเพือ่เฝ้า
ระวังคุณภาพอากาศ 

 
 

- ฝ่ายเทศกิจเปรียบเทียบปรับ
ตามมาตรา 55 พ.ร.บ.รักษา
ความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 

7 หนองแขม การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - ยานพาหนะราชการในกำกบัของสำนักงานเขต 
 
    - ยานพาหนะเอกชน (ยานพาหนะทีไ่ด้รับการ
ตรวจวัดควันดำ) 
 
 
    - การเผาในที่โล่ง 
 
    - เตาเผาศพ 
 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - การจัดสื่อ การประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
รถราชการในสังกัด 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ยานพาหนะที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ลดลง 

 
 

เรื่องร้องเรียนลดลง 
 

เมรุเผาศพมีค่าควัน
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

ประชาชนได้รับ
ความรู้และมีส่วนร่วม 

 
- ยานพาหนะราชการในกำกับ
มีค่าควันดำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
- จำนวนยานพาหนะเอกชน 
(ยานพาหนะที่ได้รับการตรวจวัด
ควันดำ) มีค่าควันดำเกินเกณฑ์
มาตรฐานลดลง 
- มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเผาลดลงจากปีที่ผ่านมา 
- เมรุเผาศพที่ค่าควันที่ปล่อย 
ออกมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
- ประชาชนได้รับความรู้และมี
ส่วนร่วมในการลดฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 
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3. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 
 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนฯ แนวทางแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

หน่วยงาน 
1 ทุ่งครุ - - - 
2 บางขุนเทียน - - - 
3 บางแค 1. การดำเนินกจิกรรมในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้
อยา่งเต็มประสิทธิภาพ เช่น ตอ้งจำกัดคนเขา้ร่วมกิจกรรม 
ต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และข้อจำกัดอื่น ๆ  
ในมาตรการป้องกัน COVID-19 
2. ประชาชนบางกลุ่มยังชอบที่จะกำจัดขยะเศษกิ่งไม้ 
ใบไม้ ด้วยการเผา 

ใช้เทคโนโลยี แอพลิเคชัน เช่น 
ไลน์กลุ่ม เข้ามาช่วยในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและประชาสัมพันธ์มาตรการ
ฝุ่น PM 2.5 และช่องทางการ  
ให้ความรู้ 

ควรนำทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น 
เครื่องมือ เทคโนโลยี มาช่วย
ให้การดำเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

4 บางบอน ประชาชนบางกลุ่มยังคงกำจัดขยะ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ ด้วย
การเผา 

1. ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
ช่องทางต่าง  ๆเขา้มาชว่ยในการ
ประชาสัมพันธ์มาตรการฝุ่น PM 
2.5 และแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
การดำเนินงาน เช่น Application 
Line, Facebook 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับผลกระทบจากการเผา
ขยะให้กับประชาชนได้ทราบ 
 
 

ควรนำทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น 
เครื่องมือ เทคโนโลยี มาช่วย
ให้การดำเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

5 ภาษีเจริญ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) ระลอกใหม่ ทำใหก้ิจกรรมบางกิจกรรม
หยุดชะงัก เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แนะนำวิธี
ป้องกันสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนในชุมชน 

เร่งดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตาม
เป้าหมายเมื่อสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 
คลี่คลาย 

- 

6 ราษฎร์บูรณะ - - - 
7 หนองแขม - - - 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 6 
1. หน่วยงานเจ้าภาพหลักควรจัดทำหรือร่วมกันจัดทำ (กรณีมีมากกว่า 1 หน่วยงาน) แผนที่ยุทธศาสตร์ 

(Strategic Roadmap) ปฏิทินยุทธศาสตร์ (Strategic Calendar) และกำหนดโครงการหรือกิจกรรมเพียงหนึ่ง
หรือสองอย่างในแต่ละวงรอบการปฏิบัติงานที่กำหนด (6  เดือน หรือ 1 ปี) โดยการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ 
ปฏิทินยุทธศาสตร์ และโครงการหรือกิจกรรม ต้องมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริง และต้องอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับหน่วยงานผู้ปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจตามความเหมาะสมจำเป็น 
 2. สำนักงานเขตต้องมีการควบคุมบังคับใช้กฎหมายที่เกี ่ยวข้องอย่างเข้มงวดกับผู ้ประกอบการที ่เป็น
แหล่งกำเนิดมลภาวะ มลพิษทางอากาศ ให้มีการป้องกันหรือควบคุมมิให้เกิดผลกระทบทางอากาศตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 


