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คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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มีวัตถุประสงค์ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของ
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❖ สรุปผลการตรวจราชการ 

 

  หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครได้ให้ความร่วมมือดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๕ ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ     
"การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ที่สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหลักในการประสานหลากหลายหน่วยงาน 
วิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และจัดทำร่างเสนอคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว 
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ แผนปฏิบัติการฯ นี้ได้ผ่านการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมตามความเห็นจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมควบคุมมลพิษ กรมธุรกิจพลังงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำนักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอนามัย และกรมควบคุมโรคเรียบร้อยแล้ว 
และกรุงเทพมหานครได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการตาม
แผนปฏิบัติการฯ อย่างเคร่งครัดตามระดับฝุ่นละออง PM2.5 

สำนักสิ่ งแวดล้อมได้ดำเนินการติดตามตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  ใน พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเริ่มสูงเกินค่ามาตรฐานในช่วงปลายปี ๒๕๖๔ ถึงต้นปี ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการและประสาน
หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ปี ๒๕๖๕ 
ตามแหล่งกำเนิดสำคัญในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย มาตรการควบคุมแหล่งกำเนิด ได้แก่ ควบคุม
ยานพาหนะ ควบคุมสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม ควบคุมการก่อสร้างทุกประเภท ควบคุมการเผา
ในที่โล่ง และมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ การดูแล ป้องกันสุขภาพในโรงเรียน  ดูแลป้องกันสุขภาพ
ประชาชน การเฝ้าระวัง การพยากรณ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแนวทางสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น การเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียว การล้างและดูดฝุ่นถนน การฉีดพ่นล้างใบไม้ ต้นไม้ เพ่ือลดฝุ่นละออง เป็นต้น ในกรณีข้อมูลคาดการณ์
สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน จะมีการดำเนินการเพ่ิมความเข้มข้นตามลำดับที่กำหนดไว้ใน
แผนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เช่นเข้มงวดตรวจวัดตรวจจับรถยนต์ควันดำทุก
ประเภทร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนที่กำหนด งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจากการก่อสร้างทุก
ประเภท เข้มงวดตรวจตราควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะหรือการเผาในที่โล่งทุกประเภท เพ่ิมความถี่ในการล้างและ
ดูดฝุ่นถนน และฉีดล้างใบไม้ ออกหน่วยบริการสาธารณสุขและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คลินิกมลพิษทางอากาศดูแล
สุขภาพประชาชน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงเวลาทำงานของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
กรุงเทพมหานคร การปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) หรืองดการเรียนการสอนในโรงเรียน เป็นต้น 
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กรุงเทพมหานครได้เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศเพ่ือให้คำปรึกษาแก่ประชาชน และให้บริการ
ตรวจรักษาลดความรุนแรงของอาการที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กภายในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครแล้ว
จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลสิรินธร 
และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ นอกจากนี้ ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ได้ประชาสัมพันธ์ความรู้และ
เฝ้าระวังภัยสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตามมาตรการด้านสุขภาพ "ติด งด ลด ย้ำ" ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 
จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ ออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ ให้ความรู้ในการใช้
และจัดเตรียมหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

สำหรับการดูแลป้องกันและลดผลกระทบในโรงเรียน สำนักการศึกษาได้กำหนด ๑0 มาตรการ
ป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ในสถานศึกษา ได้แก่ จัดทำม่านละอองน้ำบนอาคารเรียน ทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน จัดหาและแจกจ่ายแผ่นกรองฝุ่นและพัดลม งดกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน  
จัดพ้ืนที่ Safe Zone "ห้องเรียนปลอดฝุ่น" กำชับดับเครื่องยนต์ระหว่างรอรับ -ส่ง ให้ความรู้เรื่องฝุ่นละอองโดย
บูรณาการเข้ากับวิชาเรียน จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แสดงค่าปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฝ้าระวังและช่วยเหลือ 
เด็กนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจากฝุ่นละออง PM2.5 และพิจารณาหยุดการเรียนการสอนเมื่อฝุ่นละออง PM2.5 
สูงเกินมาตรฐาน 

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครได้ติดตามและรายงาน
ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยเฉพาะสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพ
อากาศในกรุงเทพมหานครแบบเป็นปัจจุบัน (Real Time) พร้อมแนะนำการป้องกันสุขภาพอนามัยตนเองจาก   
ฝุ่นละอองให้ประชาชนได้ทราบ ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทุกวัน และประชาสัมพันธ์ขอความ
ร่วมมือประชาชนมีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละออง PM2.5  

สรุปสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ในปี 2565 จากการแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละออง PM2.5 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการควบคุมแหล่งกำเนิดสำคัญในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น ส่งผลให้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ดีขึ้นตามลำดับ โดยมีค่าสูงสุด 
ค่าเฉลี่ย และจำนวนวันที่เกินมาตรฐานลดลง ดังตาราง 

 
สรุปสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ผลการตรวจวัด 
ฝุ่น PM2.5* 

ปี 2563 
 

ปี 2564 
 

**ปี 2565 
 

เทียบปี 2564  
กับปี 2565 

ค่าสูงสุด 
(ไมโครกรัม/ลกูบาศก์เมตร) 

136 
 

118 
 

80 
 

ลดลง 32 % 
 

ค่าเฉลี่ย 
(ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

46 
 

45 
 

32 
 

ลดลง 29 % 

จำนวนวันที่ฝุ่นเกิน
มาตรฐาน (วัน) 

61 
 

58 
 

20 
 

ลดลง 66 % 
 

หมายเหต ุ* ค่ามาตรฐาน ไมเ่กิน 50 มคก/ลบ.ม. 
                ** ปี 2565 ข้อมูลถึงวันท่ี 15 มนีาคม 2565 
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• การดำเนินงานของหน่วยงานระดับสำนักและสำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

 กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM2.5 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์ สำนักเทศกิจได้ดำเนินตรวจวัดควันดำรถเอกชน และรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ควบคุมการลดฝุ่นในสถานที่ก่อสร้างและงดการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดหลักของฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 สำนักสิ่งแวดล้อมดำเนินการลดมลพิษงานกำจัดมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลในศูนย์กำจัดมูลฝอย 
บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ในศูนย์/โรงงานกำจัดมูลฝอยต่าง ๆ ควบคุมคุณภาพอากาศก่อนปล่อยออกจาก
ปล่องเตาเผาขยะ รายงานสถานการณ์และเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักการแพทย์ให้บริการคลินิกมลพิษ
ทางอากาศของโรงพยาบาลสังกัด สำนักอนามัยดำเนินการตรวจนิเทศวัดในพ้ืนที่ให้มีการเผาศพอย่างถูกวิธี    
สำนักการโยธาดำเนินกิจกรรมลดฝุ่นละอองและลดการสะสมของวัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง    
เป็นต้น และทุกหน่วยงานในกรุงเทพมหานครได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วย
การตรวจสอบดูแลสภาพรถราชการในสังกัด (2 ครั้ง/ปี) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์และการจัดการฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้กับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการ (รายละเอียดตามรายงานของเขตตรวจ
ราชการ 1-6) 
 
• การดำเนินงานของหน่วยงานระดับสำนักงานเขต 

1. ข้อมูลพื้นฐานของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในพ้ืนที่  
    สำนักงานเขตได้ระบุข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แยกตาม

ประเภทต่าง 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 354 166 76 10 2 34 28 40 169 
2 กรุงเทพ

ตะวันออก 
651 1,960 155 9 23 108 52 17 324 

3 กรุงเทพใต้ 427 1,692 195 102 8 63 43 40 262 
4 กรุงเทพกลาง 559 301 64 31 8 43 26 34 212 
5 กรุงธนเหนือ 409 2,302 117 20 6 47 102 22 234 
6 กรุงธนใต้ 338 3,467 359 6 28 55 50 17 186 

รวม  2,738   9,888   966   178   75   350   301   170   1,387  
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2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5   
หน่วยงานระดับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการ

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไม่ใช้งบประมาณ) ที่สำคัญ เช่น การตรวจวัดควันดำ
รถราชการในสังกัดและรถเอกชน ควบคุมการเผาในที่โล่ง ตรวจสอบเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพและควบคุม 
ฌาปนสถานให้ปฏิบัติตามหลักวิชาการ ตรวจสอบควบคุมสถานที่ก่อสร้างในพ้ืนที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ฝุ่นละออง อำนวยความสะดวกการจราจรให้คล่องตัว ฉีดพ่นละอองน้ำล้างใบไม้ ล้างถนนและบาทวิถี ฉีดพ่น
ละอองน้ำบนอาคารเรียน ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ของฝุ่นละอองขนาดเล็กและรายงานให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ 
(รายละเอียดตามรายงานของเขตตรวจราชการ 1-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

ยานพาหนะของเขต

ยานพาหนะของเอกชน

สถานทีก่อ่สรา้ง

สถานทีก่อ่สรา้ง (EIA)

กจิกรรมทีม่ ีBoiler

สถานประกอบการสะสมฯ

เตาผาศพ

ถนนสายหลัก

สถาบันการศกึษา

กรงุธนใต ้ กรงุธนเหนอื กรงุเทพกลาง กรงุเทพใต ้ กรงุเทพตะวันออก กรงุเทพเหนอื

แผนภูมิแสดงจำนวนข้อมูลพื้นฐานของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ 
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• ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินงาน 
๑) กรุงเทพมหานครไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

ได้เพียงหน่วยงานเดียว จำเป็นต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒) ประชาชนยังขาดความเข้าใจและตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ เช่น     

การดูแลรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอเพ่ือลดมลพิษ ลดการเผาในที่โล่ง ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว เลือกใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะในช่วงที่มีค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน และประชาชนไม่ทราบข้อกฎหมาย 

๓) การออกนโยบายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด     
ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

4) พ้ืนที่ปริมณฑลที่ยังมีการทำการเกษตร มีที่ดินโล่งว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์จำนวนมาก มีปัญหาฝุ่น
ละอองจากการเผาไหม้ ซึ่งเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมีมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขร่วมกัน 
 

• ข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ  
หน่วยงานต่าง ๆ มีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. กรุงเทพมหานครควรบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่       

ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๕ ทำความเข้าใจถึงแนวทาง 
ในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานผู้ปฏิบัติ ควรมีการซักซ้อมการดำเนินงานให้ครบกระบวนการ เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน
เข้าใจภารกิจและเป้าหมายร่วมกัน และสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และควรมีช่องทาง    
การสื่อสารให้หน่วยงานที่สนับสนุนและปฏิบัติติดต่อสอบถามและทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานหรือปรึกษา  
ในเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง   

2. การจัดทำแผนโครงการ/กิจกรรมควรมีความยืดหยุ่นและควรนำทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น เครื่องมือ 
เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

3. ควรรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน ประชาสัมพันธ์ความรู้ 
เรื่อง ฝุ่นละออง PM2.5 ให้ประชาชนรับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เสียงตามสาย FACEBOOK แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ และในรูปแบบเอกสารแผ่นพับสำหรับ
ผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกใช้ช่องทางดิจิทัล  

4. ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และขอความร่วมมือจากประชาชนให้มีส่วนร่วม     
ในการลดมลพิษทางอากาศผ่านสื่อต่างๆ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงบวก ควรชี้แจงข้อกฎหมายและควรกำหนด 
ให้มีบทลงโทษทางกฎหมายที่ชัดเจนและมีมาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้นในการจับปรับ 

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเร่งรัดการออกนโยบายและข้อบังคับต่างๆ เพ่ือควบคุมและลดการ
ระบายฝุ่นละออง PM 2.5 จากแหล่งกำเนิด เช่น มาตรฐานการระบายมลพิษจากรถยนต์ใหม่ คุณภาพน้ำมัน
เชื้อเพลิงการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า เพ่ือควบคุมและลดปริมาณมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดต้นทาง
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

6. กรุงเทพมหานครควรกำหนดนโยบายให้หน่วยงานจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าทดแทนยานพาหนะเครื่องยนต์
สันดาปที่ถูกยุบสภาพตามอายุการใช้งาน เพ่ือช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประกอบกับบริษัทผลิตรถยนต์หลายราย   
มีแผนยกเลิกผลิตรถเครื่องยนต์สันดาป 
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7. รณรงค์และสร้างองค์ความรู้การปลูกป่าเพ่ือคิดเครดิตคาร์บอนที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดซื้อขาย
คาร์บอน เครดิตที่อยู่ในการกำกับดูแลขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยให้ประชาชนและ
ภาคสังคมต่าง ๆ ทราบ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
 
 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

ตามที่คณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 1-6 ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงาน 
ในด้านการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งได้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  
จึงได้มีข้อเสนอแนะที่ได้ให้ไว้ในแต่ละเขตตรวจราชการ เพ่ือให้หน่วยงานนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถสรุปข้อเสนอแนะที่สำคัญ ดังนี้ 

1. กรุงเทพมหานครควรมีนโยบายการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยเริ่มจากกรณีที่มีการยุบสภาพรถราชการ        
ควรพิจารณานำรถยนต์ไฟฟ้ามาทดแทน เพ่ือลดฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการใช้รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซินหรือดีเซล 
และควรเพ่ิมจำนวนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทนการใช้รถราชการจนครบร้อยละ 100 ในอนาคต พร้อมทั้งจัดหาสถานี
ชาร์จไฟฟ้าให้กับรถราชการของกรุงเทพมหานครที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วย 

2. สำนักสิ่งแวดล้อมควรปรับระยะเวลาในการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM2.5 ของกรุงเทพมหานคร (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือขอ       
ความเห็นชอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม และเวียนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบก่อนการเกิด
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดื่อนพฤศจิกายนของทุกปี 

3. เพ่ือให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีประสิทธิภาพ สำนัก
และสำนักงานเขตควรมีการดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ เร่งรัดการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 

4. ควรมีการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดกับผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิด
มลภาวะมลพิษทางอากาศ และใช้มาตรการที่เข้มงวดในการกวดขันรถทุกคัน โดยเฉพาะรถบรรทุก ไม่ให้มีควันดำ     
ก่อเกิดมลพิษ หากฝ่าฝืนให้ระงับการใช้งานชั่วคราว 

5. สำนักงานเขตควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน ฯลฯ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการป้องกัน/ลดการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และลดการกำเนิด
มลพิษ เช่น การประสานขอความร่วมมือจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ ในการล้างท่อไอเสียรถยนต์ดีเซล
ฟรีให้กับผู้มาใช้บริการ 

6. สำนักงานเขตควรประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีการใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพกรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของประชาชนหรือชุมชน
ในพ้ืนที ่
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  

เขตตรวจราชการ 1  
 
 
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 1 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบ
บูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การจัดการฝุ่นละอองขนาเล็ก PM 2.5” รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – 
31 มีนาคม 2565) ของสำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ และกลุ่มเขตกรุงเทพ
เหนือ รวม 7 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว 
สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตสายไหม และสำนักงานเขตบางเขน โดยสามารถ
สรุปผลจากการตรวจราชการ ได้ดังนี้ 
 

 ๑. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
     กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับ
การตรวจของเขตตรวจราชการ 1 ส่วนของหน่วยงานระดับสำนักมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 

 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 สำนักการโยธา 1. ตรวจเช็คสภาพรถ 
ราชการในสังกัด 
 
2. กิจกรรมลดฝุ่นละออง
จากการก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรมลดการสะสม
ของวัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่น
ละอองจากการก่อสร้าง 
 
 
4. ห้ามไม่ให้คนงาน
โครงการก่อสร้างมีการเผา
ในที่โล่ง 
 

2 ครั้ง/ป ี
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

คนงานโครงการ
ก่อสร้างไมม่ีการ

เผาในที่โล่ง 
 

 ดำเนินการตรวจวัด ครั้งท่ี 1 เรียบร้อยแล้ว 
 
 
- มีการฉีดน้ำลดฝุ่นละอองทุกวัน วันละ 3-4 
ครั้ง ตามสภาพพื้นที่แต่ละโครงการ 
- ติดตั้งผ้าใบคลุมรอบวสัดุ และอาคาร
ก่อสร้าง 
-  ติดตั้งรั้วรอบบรเิวณโครงการกอ่สร้าง 
- ล้างล้อรถ ทางเข้า-ออก 
 
- ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทุกวันหลัง
เลิกงาน ฉีดลา้งรถปูนและรถบรรทุกทุกคัน
ก่อนออกจากโครงการ 
 
 
คนงานโครงการก่อสร้างไม่มีการเผาในที่โล่ง 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

2 สำนักการจราจร
และขนส่ง 

1. ตรวจควันดำของรถยนต์
ในสังกัด 
 
 
2. โครงการนำสายสื่อสาร
ลงดินตามโครงการเปลี่ยน
ระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใตด้ินของ      
การไฟฟ้านครหลวง 
 
 
 
 
3. โครงการเดินเรือไฟฟ้า 
จำนวน 2 โครงการ (คลอง
ผดุง  กรุงเกษมและคลอง  
แสนแสบส่วนต่อขยาย) 
 
 
 
4. กิจกรรมส่งเสรมิ 
การใช้พลังงานสะอาดลด
มลพิษทางอากาศในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

รถราชการ    
ทุกคัน 

 
 

นำสายสื่อสารลง
ดินตามโครงการ
เปลี่ยนระบบ
สายไฟฟ้า
อากาศเป็น
สายไฟฟ้าใตด้ิน
ของการไฟฟ้า
นครหลวง 

 
ช่วยเพิ่ม
ทางเลือกในการ
เดินทางของ
ประชาชนและ
ช่วยลดภาวะ
โลกร้อน 
 
ตั้งสถานีอัด
ประจไุฟฟ้า
สำหรับยานยนต์
ไฟฟ้าที่บริเวณ
ลานจอดรถสวน
เบญจกิต ิ

หน่วยงานได้นำรถราชการเข้าตรวจวัดมลพิษ
จากท่อไอเสีย รวมถึงระบบช่วงล่างเพื่อลด
ปริมาณฝุ่นท่ีปล่อยจากท่อไอเสียรถยนต ์
 
อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา           
การก่อสร้างขนาดเล็กพร้อมกำชับให้
ผู้รับเหมาดำเนินการเก็บวัสดุ อุปกรณ์
ก่อสร้าง และเศษที่เหลือจากการขดุ หรือ
ก่อสร้างให้แล้วเสรจ็ในแต่ละวัน 
 
 
 
 
อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
สจส.ได้ประสานขอความร่วมมือการไฟฟ้า
นครหลวงเพื่อขอความอนุเคราะหต์ิดตั้งสถานี
อัดประจไุฟฟ้าที่บริเวณลานจอดรถสวน 
เบญจกิติ จำนวน 2 ชุด และไดม้พีิธีเปิด
ให้บริการประชาชนเมื่อวันท่ี 21 มี.ค.65 
 

3 สำนักการ 
ระบายน้ำ 

นำรถราชการในสังกัดเข้ารับ
การตรวจมลพิษประจำป ี

ยานพาหนะ
ราชการในกำกับ
เข้ารับการ
ตรวจวัดมลพิษ
ตามกำหนด   
ทุกคัน จำนวน 
2 ครั้ง 

ดำเนินการตรวจวดั ครั้งท่ี 1 เรยีบร้อยแล้ว 

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่มีข้อมูล 

 
2. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน 
ปัญหา/อุปสรรคใน 

การดำเนินงาน 
แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

1 สำนักการโยธา - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 
2 สำนักการจราจรและขนส่ง - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 
3 สำนักการระบายนำ้ - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 
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1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
    คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้สำนักงานเขตระบุข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่อาจส่งผล

ให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แยกตามประเภทต่าง ๆ โดยสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี ้
 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

จำนวนข้อมูลพ้ืนฐานที่อาจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ยานพาหนะ

ของเขต 
ยานพาหนะ
ของเอกชน 

สถานที่
ก่อสร้าง 

สถานที่
ก่อสร้าง 
(EIA) 

กิจการ 
Boiler 

สถาน
ประกอบกา
รสะสมฯ 

เมรุเผาศพ 
ถนนสาย

หลัก 
สถาบันการ

ศึกษา 

1 จตุจักร 85 23 13 7 - 5 2 6 40 
2 บางซ่ือ 36 57 36 2 - 2 8 7 22 
3 ลาดพร้าว 29 - - - - 10 3 2 21 
4 หลักสี่ 63 59 5 - - - 1 3 17 
5 ดอนเมือง 59 27 17 1 1 4 3 6 21 
6 สายไหม 28 - 4 - - 8 7 7 27 
7 บางเขน 54 - 1 - 1 5 4 9 21 

รวม 354 166 76 10 2 34 28 40 169 

2. การขอใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

งบประมาณกองทุน
หลักประกนัสขุภาพ กทม. หมายเหตุ 

มี  ไม่มี  
1 จตุจักร   ยังไม่มีแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจน 
2 บางซื่อ   ไม่ระบ ุ
3 ลาดพร้าว   ไม่ระบ ุ
4 หลักสี ่   ไม่ระบ ุ
5 ดอนเมือง   ไม่ระบ ุ
6 สายไหม   ไม่มีชุมชน/โรงเรียนท่ีได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน 
7 บางเขน   1. โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 

ไมครอน (PM 2.5) โรงเรียนบ้านบัวมล ของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 
2. โครงการสอนทำหน้ากากผ้าป้องกันฝุ่น PM 2.5 และโรคระบบทางเดิน
หายใจของกลุ่มอาสาพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ของบประมาณ พ.ศ. 2565 

รวม 1 6  

 

3. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
 กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนดหน่วยงานที่
รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับการตรวจของ
เขตตรวจราชการ 1 ส่วนของหน่วยงานระดับสำนักงานเขต มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญดังนี้  
 
 

หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 จตุจักร 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 ตรวจวดัควันดำรถราชการ
ในกำกับสำนักงานเขต 

 
2 ครั้ง/ป ี

 
ดำเนินการตรวจวดัครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 
จำนวน 85 คัน ผ่านมาตรฐาน จำนวน 67 คัน  

    1.2 กิจกรรมการตรวจวัดรถโดย
สาธารณะ (ร่วมกับกรมการขนส่ง) 

ร้อยละ 100 
 

ดำเนินการตรวจวดัมลพิษรถโดยสารสาธารณะ 
จำนวน 23 คัน เป็นไปตามมาตรฐาน 21 คัน  

    1.3 การตรวจวัดควันดำร่วมกบั
กองบังคับการตำรวจจราจร 

ร้อยละ 100 
(ร่วม บก.จร.) 

ร่วมตั้งจุดกวนขันจับกมุรถท่ีมีควันดำเกิน
มาตรฐาน  

    1.4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ
ควบคุมการลดฝุ่น PM 2.5   
    - สถานประกอบการ/ 
    - สถานท่ีก่อสร้าง 
    - การเผาในที่โล่ง 
    - เตาเผาศพ 
    - ถนนท่ีมีปัญหาฝุ่น 

ร้อยละ 100 ดำเนินการออกตรวจตราในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ตามแผนที่กำหนด 

2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
    2.1 กิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์เรื่องฝุ่นละออง 
และการดูแลสุขภาพในชุมชน 

 
 

41 แห่ง 

 
 
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลคณุภาพอากาศและการลด
มลพิษ และการป้องกันสุขภาพใหก้ับประชาชน
ในชุมชน 

   2.2 ประสานสถานศึกษาท้ังใน
และนอกสังกัด กทม. เตรยีมความ
พร้อมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ 

ร้อยละ 100 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ให้แก่เด็กนักเรยีน และรณรงค์ให้เด็กนักเรียน
สวมหน้ากากอนามยั 

2 บางซื่อ 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 ตรวจวดัควันดำรถราชการ
ในกำกับสำนักงานเขต 

 
2 ครั้ง/ป ี

 
ดำเนินการตรวจวดัครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว  

    1.2 กิจกรรมตรวจวัดควันดำ
ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก 

ร้อยละ 100 รร่วมปฏิบัติงานแล้ว จำนวน 2 ครั้ง 

    1.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ
ควบคุมการลดฝุ่น PM 2.5   
    - สถานประกอบการ 
    - สถานท่ีก่อสร้าง 
    - การเผาในที่โล่ง 
    - เตาเผาศพ 
    - ถนนท่ีมีปัญหาฝุ่น 

ร้อยละ 100 ดำเนินการออกตรวจตราในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ตามแผนที่กำหนด 

    1.4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
ลดมลพิษทางอากาศ 

ร้อยละ 100 ประชาสมัพันธ์ข้อมูลคณุภาพทางอากาศและ
วิธีการป้องกันตัวเองในช่วงฝุ่นละอองเกินค่า
มาตรฐาน 

2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
    กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เรื่องฝุ่นละอองและการดูแลสุขภาพ
ในชุมชน 

 
 
ร้อยละ 100 

 
 
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลคณุภาพอากาศและการลด
มลพิษ และการป้องกันสุขภาพใหก้ับประชาชน
ในชุมชน 
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

3 ลาดพร้าว 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 ตรวจวดัควันดำรถราชการ
ในกำกับสำนักงานเขต 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจวดัครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว  

    1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ
ควบคุมการลดฝุ่น PM 2.5   
    - สถานประกอบการ 
    - สถานท่ีก่อสร้าง 
    - การเผาในที่โล่ง 
    - เตาเผาศพ 
    - ถนนท่ีมีปัญหาฝุ่น 

ร้อยละ 100 ดำเนินการออกตรวจตราในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ตามแผนที่กำหนด 

2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
    กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เรื่องฝุ่นละอองและการดูแลสุขภาพ
ในชุมชน 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลคณุภาพอากาศและการลด
มลพิษ และการป้องกันสุขภาพใหก้ับประชาชน
ในชุมชน 

4 หลักสี ่ 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 ตรวจวัดควันดำรถราชการ
ในกำกับสำนักงานเขต 

 
2 ครั้ง/ป ี

 
ดำเนินการตรวจวัดครั้งท่ี 1 เรียบร้อยแล้ว  

    1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ
ควบคุมการลดฝุ่น PM 2.5   
    - สถานประกอบการ 
    - สถานท่ีก่อสร้าง 
    - เตาเผาศพ 
    - ถนนท่ีมีปัญหาฝุ่น 

ร้อยละ 100 ดำเนินการออกตรวจตราในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ตามแผนที่กำหนด 

2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
    2.1 กิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์เรื่องฝุ่นละออง 
และการดูแลสุขภาพในชุมชน 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลคณุภาพอากาศและการลด
มลพิษ และการป้องกันสุขภาพใหก้ับประชาชน
ในชุมชน 
 

   2.2 ประสานสถานศึกษาท้ังใน
และนอกสังกัด กทม. เตรยีมความ
พร้อมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ
ในโรงเรียน 

ร้อยละ 100 ดำเนินโครงการห้องเรยีนปลอดฝุน่ และส่งเสรมิ
ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเลก็ให้แก่เด็ก
นักเรียน และรณรงค์ให้เด็กนักเรยีนสวม
หน้ากากอนามัย 

5 ดอนเมือง 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 ตรวจวดัควันดำรถราชการ
ในกำกับสำนักงานเขต 

 
2 ครั้ง/ป ี

 
ดำเนินการตรวจวัดครั้งท่ี 1 เรียบร้อยแล้ว  
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

    1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ
ควบคุมการลดฝุ่น PM 2.5   
    - สถานประกอบการ 
    - สถานท่ีก่อสร้าง 
    - การเผาในที่โล่ง 
    - เตาเผาศพ 

ร้อยละ 100 ดำเนินการออกตรวจตราในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ตามแผนที่กำหนด 

6 สายไหม 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 ตรวจวัดควันดำรถราชการ
ในกำกับสำนักงานเขต 

 
2 ครั้ง/ป ี

 
ดำเนินการตรวจวดัครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 
จำนวน 28 คัน 

    1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ
ควบคุมการลดฝุ่น PM 2.5   
    - สถานท่ีก่อสร้าง 
    - สถานประกอบการ 
    - กิจการ Boiler 
    - เตาเผาศพ 
    - ถนนท่ีมีปัญหาฝุ่น 
 

ร้อยละ 100 ดำเนินการออกตรวจตราในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ตามแผนที่กำหนด 

7 บางเขน 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 ตรวจวัดควันดำรถราชการ
ในกำกับสำนักงานเขต 

 
2 ครั้ง/ป ี

 
ดำเนินการตรวจวดัครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 
จำนวน 57 คัน 

    1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ
ควบคุมการลดฝุ่น PM 2.5   
    - สถานท่ีก่อสร้าง 
    - สถานประกอบการ 
    - กิจการ Boiler 
    - การเผาในที่โล่ง 
    - เตาเผาศพ 
    - ถนนท่ีมีปัญหาฝุ่น 

ร้อยละ 100 ดำเนินการออกตรวจตราในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ตามแผนที่กำหนด 

2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
    2.1 มาตรการที่ดำเนินการกับ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 
โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัย      
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน         
(PM 2.5) 

    2.2 โครงการสอนทำหน้ากาก
ผ้าป้องกันฝุ่น PM 2.5 และโรค
ระบบทางเดินหายใจ 
 

ร้อยละ 90  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีทำหน้ากากผ้าและฝึก
เย็บหน้ากากผ้า พร้อมจัดใหค้วามรู้เรื่องการ
ดูแลตนเองให้ปลอดภยัจากฝุ่นละออง PM 2.5 
จำนวน 2 วัน 
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 
    4.1 สำนักงานเขตจตุจักร 

- เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ทำให้ต้องงดกิจกรรมรวมกลุ่มคน
จำนวนมาก ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตต้องปฏิบัติภาระกิจในส่วนของการควบคุมโรค 

4.2 สำนักงานเขตสายไหม 
  - สำนักงานเขตได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองตามอำนาจหน้าที่    
แต่เนื่องจากปัจจัยการเพ่ิมจำนวนความหนาแน่นของอาคารที่อยู่อาศัยและประชากร เชื่อมโยงสัมพันธ์กับปริมาณ
รถยนต์เข้า-ออกในพ้ืนที่เขตเพ่ิมขึ้น ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองโดยเฉพาะฝุ่นจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ 
ตลอดจนพ้ืนที่ชานเมืองเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ปริมณฑลที่ยังมีการทำการเกษตร มีที่ดินโล่งว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
จำนวนมาก มีปัญหาฝุ่นละอองจากการเผาไหม ซึ่งเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการมีมาตรการป้องกันและแก้ไขร่วมกัน 
 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 1 
สำนักและสำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก PM 2.5 แล้ว แต่เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง     
และครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ อีกทั้งให้มีการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดกับผู้ประกอบการ 
ที่เป็นแหล่งกำเนิดมลภาวะมลพิษทางอากาศ 
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  

เขตตรวจราชการ 2  
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 2 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบ
บูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การจัดการฝุ่นละอองขนาเล็ก PM 2.5” รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – 31 
มีนาคม 2565) ของสำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน ก.ก. สำนักงานปกครองและ
ทะเบียน สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักงานเขตกลุ่ม
กรุงเทพตะวันออก รวม 9 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขต
บึงกุ่ม สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตหนองจอก สำนักงานเขต
คลองสามวา และสำนักงานเขตประเวศ โดยสามารถสรุปผลจากการตรวจราชการ ได้ดังนี้ 
 
 

 ๑. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
          กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนด
หน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับ
การตรวจของเขตตรวจราชการ 2 ส่วนของหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัด
กรุงเทพมหานครมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 สำนักเทศกิจ 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 การตรวจวัดควันดำรถเอกชน 

 
ร้อยละ 100 

 
ดำเนินการตรวจวดัควันดำรถเอกชน
ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก บก.จร. 
ทุกเดือน 

    1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ
ควบคุมการลดฝุ่น PM 2.5   
    - สถานท่ีก่อสร้าง 
    - การเผาในที่โล่ง 
    - กวดขันรถบรรทุก 

ร้อยละ 100 ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด 

2 สำนักป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 การตรวจวัดควันดำรถเอกชน 

 
2 ครั้ง/ป ี

 
ดำเนินการตรวจวดัควันครั้งท่ี 1 
เรียบร้อยแล้ว ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 100 

    1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ
ควบคุมการลดฝุ่น PM 2.5   
   - ประชาสัมพันธ์ไม่ขับให้ดับเครือ่ง
ให้กับบุคลากร 

ร้อยละ 100 ดำเนินการตามแผนที่กำหนด 
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

   - การเผาในที่โล่ง 
2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
   กิจกรรมประชาสัมพันธ์การสวม
หน้ากากกันฝุ่นละอองขนาดเล็กใน
อาคารสำนักงาน และให้ความรู้ใน
เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

 
 

2 ครั้ง/ป ี

 
 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ (ไลนส์ำนักงาน) ป้าย
ประชาสมัพันธ์ และแจกจ่ายแผ่นพับ 

3 สำนักงาน 
ก.ก. 

1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    การตรวจวัดควันดำรถราชการ 
ในสังกัด 

 
2 ครั้ง/ป ี

 
ตรวจวัดครั้งท่ี 1 เรยีบร้อยแล้ว ผา่น
มาตรฐาน ร้อยละ 100 

4 สำนักงาน
ปกครองและ
ทะเบียน 

1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    กิจกรรมการประเมินพนักงานขับ
รถยนต์และรถยนต์ส่วนกลางของ
สำนักงาน 
 

 
ร้อยละ 100 

 
ดำเนินการประเมินพนักงานขับรถยนต์
และรถยนต์ส่วนกลางในเดือนเมษายน 
2565 

5 สำนักงาน
กฎหมาย 
และคด ี

1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    การตรวจวัดควันดำรถราชการ 
ในสังกัด 

 
2 ครั้ง/ป ี

 
ตรวจวัดครั้งท่ี 1 เรยีบร้อยแล้ว  
ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 100 

2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
   กิจกรรมประชาสัมพันธ์การสวม
หน้ากากกันฝุ่นละอองขนาดเล็กใน
อาคารสำนักงาน 

 
 

1 ครั้ง/ป ี

 
 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ (ไลนส์ำนักงาน) 

3. การบังคับใช้/ปรับปรุงกฎหมาย 
   กิจกรรมการมีส่วนร่วมสนับสนนุใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง กรณีหน่วยงานฯ 
ประสานขอคำปรึกษา/ปรับปรุง
กฎหมายในประเด็นการจดัการฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

ร้อยละ 100 ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด 

4. อื่น ๆ  
   กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ให้บุคลากรในสังกัด 
 

 
1 ครั้ง/ป ี

 
จัดทำบอร์ดประชาสมัพันธ์ให้ความรู้
เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  

6 สำนักงานการ
ต่างประเทศ 

1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    การตรวจวัดควันดำรถราชการ 
ในสังกัด 

 
2 ครั้ง/ป ี

 
ตรวจวัดครั้งท่ี 1 เรยีบร้อยแล้ว  
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
   กิจกรรมประชาสัมพันธ์การสวม
หน้ากากกันฝุ่นละอองขนาดเล็กใน
อาคารสำนักงาน และให้ความรู้ใน
เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
 

 
 

2 ครั้ง/ไตรมาส 

 
 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
บุคลากร และแจกจ่ายแผ่นพับ 

7 สำนักงาน
ประชาสมัพันธ์ 

1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    การตรวจวัดควันดำรถราชการ 
ในสังกัด 

 
2 ครั้ง/ป ี

 
ตรวจวัดครั้งท่ี 1 เรยีบร้อยแล้ว  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 100  
(8 คัน) 

2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
   กิจกรรมประชาสัมพันธส์ภาพ
อากาศในกรุงเทพมหานคร 

 
 

ทุกวัน 

 
 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์เป็นประจำทุกวัน 

 
 2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

2.1 ข้อเสนอแนะของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของกรุงเทพมหานคร ควรมี

ช่องทางการสื่อสารให้หน่วยงานที่สนับสนุนและปฏิบัติติดต่อสอบถามและทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน 
2.2 ข้อเสนอแนะของสำนักงานกฎหมายและคดี 

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของ
กรุงเทพมหานคร ควรมีการทำความเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานผู้ปฏิบัติ 

2) ควรมีช่องทางให้ผู้ปฏิบัติติดต่อสอบถามหรือปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3) กรุงเทพมหานครควรกำหนดนโยบายให้หน่วยงานจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าทดแทนยานพาหนะ

เครื่องยนต์สันดาปที่ถูกยุบสภาพตามอายุการใช้งาน เพ่ือช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประกอบกับบริษัทผลิตรถยนต์
หลายรายมีแผนยกเลิกผลิตรถเครื่องยนต์สันดาป 

4) รณรงค์และสร้างองค์ความรู้การปลูกป่าเพ่ือคิดเครดิตคาร์บอนท่ีสามารถซื้อขายได้ในตลาดซื้อ
ขายคาร์บอน เครดิตที่อยู่ในการกำกับดูแลขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยให้ประชาชน
และภาคสังคมต่าง ๆ ทราบ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

2.3 ข้อเสนอแนะของสำนักงานประชาสัมพันธ์ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของกรุงเทพมหานคร ควรมี

การทำความเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานผู้ปฏิบัติ 
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

 

1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
    คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้สำนักงานเขตระบุข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่อาจส่งผล

ให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แยกตามประเภทต่าง ๆ โดยสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี ้
 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

จำนวนข้อมูลพ้ืนฐานที่อาจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ยานพาหนะ

ของเขต 
ยานพาหนะ
ของเอกชน 

สถานที่
ก่อสร้าง 

สถานที่
ก่อสร้าง 
(EIA) 

กิจการที่มี
การใช้ 
Boiler 

สถาน
ประกอบการ

สะสมฯ 

เตาเผา
ศพ 

ถนนสาย
หลัก 

สถาบันการ
ศึกษา 

1 บางกะปิ 26 - 11 6 4 1 5 2 49 
2 สะพานสูง 58 - 6 - - 14 1 4 24 
3 บึงกุ่ม 89 52 68 - - 6 3 3 25 
4 คันนายาว 97 829 13 1 3 8 2 1 7 
5 ลาดกระบัง 112 - - - - 27 13 - 37 
6 มีนบุร ี 50 300 6 1 14 11 5 3 38 
7 หนองจอก 116 542 12 - 2 16 14 - 53 
8 คลองสามวา 45 148 25 - - 10 9 3 47 
9 ประเวศ 58 89 14 1 - 15 - 1 44 

รวม 651 1,960 155 9 23 108 52 17 324 
 

2. การขอใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 
 

ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
งบประมาณกองทุน

หลักประกนัสขุภาพ กทม. หมายเหตุ 
(กรณีที่ไม่ของบประมาณ) 

มี  ไม่มี  
1 บางกะปิ   ของบประมาณจากกองทุนมาใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) 
2 สะพานสูง   ของบประมาณจากกองทุนมาใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) 
3 บึงกุ่ม   ดำเนินกิจกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณ 
4 คันนายาว   ของบประมาณจากกองทุนมาใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) 
5 ลาดกระบัง   ไม่ระบ ุ
6 มีนบุร ี   ไม่ระบ ุ
7 หนองจอก   ดำเนินกิจกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณ 
8 คลองสามวา   ของบประมาณจากกองทุนมาใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) 
9 ประเวศ   ไม่ระบ ุ

รวม 1 8  
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

3. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
     กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับ
การตรวจของเขตตรวจราชการ 2 ของหน่วยงานระดับสำนักงานเขต มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสรุปได้ดังนี้ 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 บางกะปิ 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 ตรวจวดัควันดำรถ
ราชการในกำกับสำนักงานเขต 

 
14 คัน 

 
ตรวจวัดควันดำเรียบร้อยแล้ว ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทั้งหมด 14 คัน 

    1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
ลดมลพิษทางอากาศ 

4 ครั้ง/เดือน ประชาสัมพันธ์การลดมลพิษทางอากาศ  
4 ครั้ง/เดือน 

    1.3 กวดขันการเผาในที่โล่ง การเผาในที่โล่ง
ลดลง 

แนะนำให้ความรู้ไม่ให้ประชาชนมีการเผา 
ในที่โล่ง 

    1.4 ตรวจวดัมลพิษทางอากาศ
ที่เกิดจากการเผาศพของฌาปกจิ
สถาน 

ร้อยละ 100 ผลการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 
100 จำนวน 5 แห่ง 

2 สะพานสูง 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 การตรวจวัดควันดำรถ
ราชการในสังกัด 

 
58 คัน 

 
ตรวจวัดควันดำเรียบร้อยแล้ว ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทั้งหมด 58 คัน 

    1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
และควบคมุการลดฝุ่น PM 2.5   
   - สถานประกอบการ/ 
   - กิจการ Boiler  
   - สถานท่ีก่อสร้าง 
   - การเผาในที่โล่ง 
   - เตาเผาศพ 

พื้นที่เขต 
ร้อยละ 100 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และควบคุมการลดฝุ่น 
PM 2.5 ในกลุ่มเป้าหมายทุกแห่ง 

2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
    ติดตั้งระบบพ่นละอองน้ำดัก
จับฝุ่น โรงเรียนสังกัด กทม.  

 
 

6 แห่ง 

 
 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

3 บึงกุ่ม 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 ตรวจวดัควันดำรถ
ราชการในสังกัด 

 
รถราชการ  
52 คัน 

 
ตรวจวัดควันดำครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว  
จำนวน 52 คัน 

    1.2 กวดขันและประชา- 
สัมพันธ์การลดฝุ่น PM 2.5   
    - สถานท่ีก่อสร้าง 
    - สถานประกอบการ 
    - การเผาในที่โล่ง 
    - เตาเผาศพ 
    - ถนนท่ีมีปัญหาฝุ่น 
    - การป้องกันตนเอง 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
    เปิดสปริงเกอร์บนอาคาร 
โรงเรียนในสังกัด กทม. 

 
 

8 แห่ง 

 
 
ดำเนินการเมื่อค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 

3. การบังคับใช้/ปรับปรุงกฎหมาย 
    กวดขันรถบรรทุกให้มีผ้าใบปดิ
คลุมขณะวิ่งบนถนน 

 
ร้อยละ 100 

 
กวดขันรถบรรทุกให้มผี้าใบปิดคลมุขณะวิ่ง 
บนถนน พร้อมท้ังบังคับใช้กฎหมายกรณมีี
ผู้กระทำผิด 

4 คันนายาว 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 ตรวจวดัควันดำรถ
ราชการในสังกัด 

 
50 คัน 

 
เข้ารับการตรวจแล้ว 43 คัน ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 42 คัน ไมผ่่าน 1 คัน 

    1.2 ตรวจวดัควันดำรถเอกชน
ร่วมกับกองบังคับการตำรวจ
จราจรกลาง  

ร้อยละ 100 ก.พ. 65 เรียกตรวจจำนวน 1,141 คัน พบมี
ควันดำเกินมาตรฐาน 442 คัน คดิเป็นร้อยละ 
38.73 

    1.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
และควบคมุการลดฝุ่น PM 2.5   
    - สถานท่ีก่อสร้าง 
    - กิจการ Boiler 
    - สถานประกอบการ 
    - การเผาในที่โล่ง 
    - เตาเผาศพ 
    - ถนนท่ีมีปัญหาฝุ่น 
    - ล้างต้นไม้ ถนน ป้ายรถเมล ์

ร้อยละ 100 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการตาม
กฎหมายกำหนด 

2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
    2.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชน 

 
42 แห่ง 

 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 42 แห่ง
เรียบร้อยแล้ว 

    2.2 ติดตั้งท่อสเปรยล์ะอองน้ำ
บนตึกอาคารเรียน โรงเรียนสังกัด 
กทม. 

2 แห่ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

    2.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนนอกสังกัด กทม. 

4 แห่ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

    2.4 รายงานค่าฝุ่น PM 2.5 ให้
ประชาชนทราบ 

ทุกวัน รายงานฝ่านเฟสบุ๊คของฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และ
เฟสบุ๊คเขตสวรรค์คันนนายาว และTime line 
ของเจ้าหน้าท่ี 

3. การบังคับใช้/ปรับปรุงกฎหมาย 
    ออกคำแนะนำตาม พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 
ร้อยละ 100 

 

 
ออกตรวจพ้ืนท่ีทุกวันและบังคับใช้กฎหมาย 

4. อ่ืน ๆ  
    มีหนังสือถึงสถานีตำรวจนคร
บาลในพื้นที่เพ่ือกำกับการจราจร
ให้คล่องตัว 

 
ร้อยละ 100 

 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

5 ลาดกระบัง 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 ตรวจวดัควันดำรถ
ราชการในสังกัด 

 
ทุก 6 เดือน 

 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

    1.2 ฉีดล้างล้อรถยนต์ที่ เข้า
ออกและฉีดล้างถนน 
    - สถานท่ีก่อสร้าง 
    - สถานประกอบการสะสมฯ 
    - ถนนท่ีมีปัญหาฝุ่น 

ร้อยละ 100 ดำเนินการทุกวัน ร้อยละ 100 

    1.3 รณรงค์ไม่ให้เผาในที่โล่ง ทุกเดือน การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ตามแผนท่ีกำหนด 
    1.4 การตรวจสอบเตาเผาศพ 13 แห่ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
    2.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชน 

 
 

ทุกเดือน 

 
 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

    2.2 ติดตั้งสปริงเกอร์พ่น
ละอองน้ำบนตึกอาคารเรยีน 
โรงเรียนสังกัด กทม. 

ร้อยละ 100 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

    2.3 ขอความร่วมมือติดตั้ง
สปริงเกอร์พ่นละอองน้ำบนตึก
อาคารเรยีน โรงเรียนนอกสังกัด 
กทม. 
 

ร้อยละ 100 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

6 
 

มีนบุร ี 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 ตรวจวดัควันดำรถ
ราชการในสังกัด 

 
50 คัน 

 
เข้ารับการตรวจรอบที่ 1 เรยีบร้อยแล้ว  
จำนวน 50 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบถ้วน 

    1.2 ตรวจวดัควันดำรถเอกชน
ร่วมกับกองบังคับการตำรวจ
จราจรกลาง 

30 ครั้ง ดำเนินการแล้ว 8 ครั้ง (300 คัน) 

    1.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
และควบคมุการลดฝุ่น PM 2.5   
    - สถานท่ีก่อสร้าง 
    - กิจการ Boiler 
    - สถานประกอบการ 
    - การเผาในที่โล่ง 
    - เตาเผาศพ 
    - ถนนท่ีมีปัญหาฝุ่น 

ร้อยละ 100 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการตาม
กฎหมายกำหนด 

2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
    รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน
โรงเรียนสังกัด กทม. 
 
 

 
 

48 ครั้ง 

 
 
ดำเนินการแล้ว 30 ครั้ง 
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

7 หนองจอก 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 ตรวจวดัควันดำรถ
ราชการในสังกัด 

 
58 คัน  

 
เข้ารับการตรวจแล้ว 58 คัน ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 56 คัน 

    1.2 ตรวจวดัควันดำรถเอกชน
ร่วมกับกองบังคับการตำรวจ
จราจรกลาง 

1 ครั้ง/เดือน ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง ตรวจวัดสภาพรถ
จำนวน 542 คัน ผ่านเกณฑ์ 450 คัน 

    1.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
และควบคมุการลดฝุ่น PM 2.5   
    - สถานท่ีก่อสร้าง 
    - กิจการ Boiler 
    - สถานประกอบการ 
    - การเผาในที่โล่ง 
    - เตาเผาศพ 
    - ถนนท่ีมีปัญหาฝุ่น 

ร้อยละ 100 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการตาม
กฎหมายกำหนด 

2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
    2.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน
โรงเรียนสังกัด กทม. และนอก
สังกัด กทม. 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 
- โรงเรียนในสังกัด กทม. ยังไม่ดำเนินการ
เนื่องจากปิด 
- โรงเรียนนอกสังกัด กทม. ดำเนินการแล้ว 8 แห่ง 

    2.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน
สำนักงานเขต 

1 จุด ดำเนินการประชาสัมพันธ์บริเวณฝา่ยทะเบียน 

8 คลองสามวา 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 ตรวจวดัควันดำรถ
ราชการในสังกัด 

 
45 คัน 

 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

    1.2 ตรวจวดัควันดำรถเอกชน
ร่วมกับกองบังคับการตำรวจ
จราจรกลาง 

ร้อยละ 100 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ณ ถนนนิมิตรใหม่ 

    1.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
และควบคมุการลดฝุ่น PM 2.5   
    - สถานท่ีก่อสร้าง 
    - สถานประกอบการ 
    - การเผาในที่โล่ง 
    - เตาเผาศพ 
    - ถนนท่ีมีปัญหาฝุ่น 

ร้อยละ 100 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  

2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
    2.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชน โรงเรียนสังกดั กทม. และ
โรงเรียนนอกสังกัด กทม. 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 
ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
โรงเรียนสังกัด กทม. และโรงเรียนนอกสังกัด 
กทม. 

    2.2 ฉีดพ่นละอองน้ำบน
อาคารเรยีน โรงเรียนสังกดั กทม. 
และนอกสังกัด กทม. 

ร้อยละ 100 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 100 
  - โรงเรียนในสังกัด กทม. 18 แห่ง 
  - โรงเรียนนอกสังกัด กทม. 14 แห่ง 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

9 ประเวศ 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 ตรวจวดัควันดำรถ
ราชการในสังกัด 

 
2 ครั้ง 

 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

    1.2 ตรวจวดัควันดำรถเอกชน
ร่วมกับกองบังคับการตำรวจ
จราจรกลาง 

4 ครั้ง/เดือน ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามแผนที่กำหนด 

    1.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
และควบคมุการลดฝุ่น PM 2.5   
    - สถานท่ีก่อสร้าง 
    - สถานประกอบการ 
    - การเผาในที่โล่ง 
    - เตาเผาศพ 
    - ถนนท่ีมีปัญหาฝุ่น 

ร้อยละ 100 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  
 

2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
    รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน 
โรงเรียนสังกัด กทม. และ 
โรงเรียนนอกสังกัด กทม. 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  
  - โรงเรียนในสังกัด กทม. 16 แห่ง 
  - โรงเรียนนอกสังกัด กทม. 25 แห่ง 

3. การบังคับใช้/ปรับปรุงกฎหมาย 
    ประชาสัมพันธ์ประชาชน
รับทราบข้อกฎหมายในกรณี
กระทำผดิแตไ่ม่มีการเปรียบเทียบ
ปรับ 

 
ร้อยละ 100 

 
ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติที่เกีย่วข้อง 

 

 4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 
      4.1 ข้อเสนอแนะของสำนักงานเขตคลองสามวา 

1. เน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงรับรู้สถานการณ์ฝุ่นละออง 
2. ให้มีบทลงโทษทางกฎหมายที่ชัดเจนและมีมาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้นในการจับปรับ 

4.2 ข้อเสนอแนะของสำนักงานเขตประเวศ 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ควรมี

การทำความเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติ 
2. ควรมีช่องทางให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติติดต่อสอบถาม หรือปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 2 
 การประชาสัมพันธ์ “ไม่ขับ ให้ดับเครื่อง” แก่บุคลากร ควรมีการติดตามผลการรณรงค์อย่างจริงจัง เพื่อให้
เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  

เขตตรวจราชการ 3  
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 3 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบ
บูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง     
31 มีนาคม 2565) ของสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และ
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ รวม 10 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตคลองเตย 
สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตพระโขนง 
สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม และสำนักงานเขตยานนาวา โดยสามารถสรุปผลจากการตรวจราชการ ได้ดังนี้ 
 
 

 ๑. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
          กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนด
หน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับ
การตรวจของเขตตรวจราชการ 3 ส่วนของหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ไม่ใช้งบประมาณ) สรุปได้ดังนี้ 
 
 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 สำนักการแพทย ์ 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    การตรวจวัดมลพิษรถราชการ
ในสังกัดสำนักการแพทย์ 

 
2 ครั้ง/ป ี

 
นำรถราชการในสังกัดทุกแห่งเข้ารบัการ
ตรวจฯ ทีส่ำนกัสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ครั้ง 

  2. อ่ืนๆ  
    2.1 ติดตามสถานการณ์คุณภาพ
อากาศประจำวันและประชาสัมพันธ์
ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนแก่
ประชาชน 
     

 
ทุกวัน 

 
ดำเนินการติดตามสถานการณ์ฯและ
ประชาสมัพันธ์ฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ เสียงตามสาย FACEBOOK  
เป็นต้น 

      2.2 การรายงานคณุภาพอากาศ
และรายงานผลกระทบต่อสุขภาพ
จากมลพิษทางอากาศ   

ร้อยละ 50 ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด 

      3.3 คลินิกมลพิษทางอากาศของ
โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย ์

เปิดให้บริการ
จำนวน 5 แห่ง 

มีผู้เข้ารับบริการในคลินิกฯ ช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565 
จำนวน 180 ราย 

2 สำนักอนามัย 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 การสร้างเสริมความ
ร่วมมือเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

 
ลงพื้นที่ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจนิ เทศวัดที่มี
เตาเผาศพแล้ว จำนวน 147 แห่ง 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ในการตรวจนเิทศวัดในพื้นที่ใน
การเผาศพอย่างถูกวิธ ี

ของจำนวนวัดที่ม ี

    1.2 มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ดา้นสุขภาพ 

ไม่มีข้อมลู - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ในการป้องกัน
ตนเองประชาชนในพ้ืนท่ี  
- ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 

3 กองงานผู้ตรวจ-
ราชการ สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร 

1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    การตรวจสอบและดูแลสภาพ
รถยนต์ส่วนกลางของกองงานผูต้รวจ-
ราชการ 

 
ร้อยละ 100 

 
- ดำเนินการตรวจสอบและดูแลสภาพ
รถยนต์แล้วเสร็จ 

 

 2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
มีเพียงสำนักการแพทย์หน่วยงานเดียวที่มีข้อเสนอแนะฯ ดังนี้ 
 1) ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง ฝุ่นละออง PM 2.5 ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่หลากหลาย 

เช่น เว็บไซต์สำนักการแพทย์ เว็บไซต์โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้          
การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย FACEBOOK เป็นต้น 

 2) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนตามผลคุณภาพ
อากาศประจำวัน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่หลากหลาย 

3) จัดให้มีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่หลากหลายและเหมาะสม เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เช่น การแจกเอกสารแผ่นพับ แทนข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น ในกรณีผู้ป่วยเป็น
ผู้สูงอายุ หรือในกรณีผู้ป่วยไม่มีเครื่องมือสื่อสาร 
 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
    คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้สำนักงานเขตระบุข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่อาจส่งผล

ให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แยกตามประเภทต่าง ๆ โดยสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี ้
 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

จำนวนข้อมูลพ้ืนฐานที่อาจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ยานพาหนะ

ของเขต 
ยานพาหนะ
ของเอกชน 

สถานที่
ก่อสร้าง 

สถานที่
ก่อสร้าง 
(EIA) 

กิจการที่มี
การใช้ 
Boiler 

สถาน
ประกอบการ

สะสมฯ 

เตาเผา
ศพ 

ถนนสาย
หลัก 

สถาบันการ
ศึกษา 

1 สวนหลวง 56 975 7 1 - 11 7 5 24 
2 คลองเตย 75 - 20 15 - 4 3 1 28 
3 วัฒนา 42 - 27 27 1 - 2 6 47 
4 บางรัก 45 - 18 18 1 - 3 5 21 
5 บางนา 31 24 12 8 3 7 3 7 21 
6 ปทุมวัน 21 21 20 14 - 4 1 4 24 
7 พระโขนง 22 22 49 9 - 3 3 1 24 
8 สาทร 58 - 16 7 2 4 3 5 32 
9 บางคอแหลม 26 - 7 3 - 13 11 4 17 

10 ยานนาวา 51 650 19 - 1 17 7 2 24 
รวม 427 1,692 195 102 8 63 43 40 262 
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2. การขอใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 

    ทุกสำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพใต้ ไม่มีการขอใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
งบประมาณกองทุน

หลักประกนัสขุภาพ กทม. หมายเหตุ 
(กรณีที่ไม่ของบประมาณ) 

มี  ไม่มี  
1 สวนหลวง   ได้รับการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์จากสำนักสิ่งแวดล้อมและ

สำนักงานสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมแล้ว 
2 คลองเตย   ประชาสมัพันธ์ออนไลนผ์่านสื่อต่างๆ  เช่น FACEBOOK LINE เสียงตามสาย

ของชุมชน และการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แนะนำวิธีป้องกัน
สุขภาพอนามัยตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

3 วัฒนา   ไม่ระบ ุ
4 บางรัก   ดำเนินกิจกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณ 
5 บางนา   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) จึงงดเว้นกิจกรรมที่มกีารรวมกลุ่มคน 
6 ปทุมวัน   ดำเนินกิจกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณ 
7 พระโขนง   ดำเนินกิจกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณ 
8 สาทร   ดำเนินกิจกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9 บางคอแหลม   ไม่ระบ ุ

10 ยานนาวา   ไม่ได้ขอจัดสรรงบประมาณ 
รวม - 10  

3. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
 กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนดหน่วยงานที่
รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับการตรวจของ
เขตตรวจราชการ 3 ในส่วนของหน่วยงานระดับสำนักงานเขต มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ไม่ใช้งบประมาณ) 
โดยสามารถสรุปรายละเอียดที่สำคัญ ได้ดังนี้ 
ลำดับ

ที ่
สำนักงานเขต โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 สวนหลวง 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 การตรวจสภาพรถยนต์
และตรวจวัดมลพิษรถราชการเพื่อ
ลดมลพิษ PM 2.5 

 
2 ครั้ง/ป ี

 
ดำเนินการตรวจวดัมลพิษและตรวจเช็ค
สภาพรถยนต์ จำนวน 1 ครั้ง ไม่พบรถยนต์
ที่มีค่ามลพิษเกินมาตรฐาน 

    1.2 การตรวจวัดควันดำของ
รถราชการเครื่องยนตด์ีเซล 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการนำรถยนตร์าชการเข้ารบัการ
ตรวจวัดควันดำ จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 

    1.3 การตรวจวดัควันดำรถยนต์
ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

ดำเนินการเป็น
ประจำทุกเดือน 

ยานพาหนะได้รับการตรวจควันดำ 
จำนวน 975 คัน พบค่าเกินมาตรฐาน 
จำนวน 35 คัน 
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

    1.4 การตรวจสอบมาตรการป้องกัน
ฝุ่นละอองของสถานประกอบการ
ประเภทโครงการก่อสร้าง 

ดำเนินการเป็น
ประจำทุกเดือน 

ดำเนินการตามแผนฯ แล้วจำนวน 30 ครั้ง 

      1.5 การตรวจสอบมาตรการ
ป้องกันฝุ่นละอองของหน่วยงาน
คอนกรีตผสมเสรจ็ 

ดำเนินการเป็น
ประจำทุกเดือน 

ดำเนินการตามแผนฯ แล้วจำนวน 24 ครั้ง 

    1.6 การควบคุมการเผาขยะ
และการเผาในที่โล่ง และส่งเสริม
การใช้เตาปิ้งย่างไร้ควัน 

ดำเนินการเป็น
ประจำทุกเดือน 

ดำเนินการตามแผนฯ แล้วจำนวน 13 ครั้ง 

    1.7 การประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้พร้อมแนะนำการบำรุงดูแล
รักษาเพื่อลดมลพิษที่เกิดจาก
เตาเผาศพ 

ดำเนินการเป็น
ประจำทุกเดือน 

ดำเนินการตามแผนฯ แล้วจำนวน 6 ครั้ง 

    1.8 การลา้งทำความสะอาด
ผิวจราจร ทางเท้า จุดพักผูโ้ดยสาร 
สะพานลอยคนข้าม ฯ  

ดำเนินการเป็น
ประจำทุกเดือน 

ดำเนินการตามแผนฯ แล้วจำนวน 97 ครั้ง 

    1.9 การประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้พร้อมแนะนำในการดูแล
รักษาเพื่อลดมลพิษจากเตาเผาศพ 

ดำเนินการเป็น
ประจำทุกเดือน 

ดำเนินการตามแผนฯ แล้วจำนวน 7 ครั้ง 

 2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมผีลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5     
    2.1 การประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้พร้อมแนะนำวิธีป้องกันฝุ่น
ละออง PM 2.5 กับประชาชน 

 
 

ดำเนินการเป็น
ประจำทุกเดือน 

 
 
ดำเนินการตามแผนฯ แล้วจำนวน 26 ครั้ง 

    2.2 การฉีดพ่นละอองนำ้ในช่วง
สถานการณ์วิกฤตฝุ่นละออง 

ดำเนินการเป็น
ประจำทุกเดือน 

ดำเนินการติดตั้งระบบฉีดพ่นละอองน้ำ
ในโรงเรียน 

    2.3 การประชาสมัพันธ์ให้ความรู้
พร้อมแนะนำวิธีป้องกันฝุ่นละออง 
PM 2.5 กับโรงเรียนในสังกัด 

ดำเนินการเป็น
ประจำทุกเดือน 

ดำเนินการตามแผนฯ แล้วจำนวน 8 ครั้ง 

2 คลองเตย 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 การนำรถราชการในสังกัด
เข้าตรวจวดัมลพิษ 

 
2 ครั้ง/ป ี

 
ตรวจวัดครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ผ่านมาตรฐาน 
ร้อยละ 100 

    1.2 กิจกรรมเฝ้าระวังแกไ้ขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  

- รณรงค์การบำรุง-
รักษาเครื่องยนต ์

-ตรวจวัดค่าควันดำ 

- รณรงค์การบำรุงรักษาฯ จำนวน 1 ครั้ง 
- ร่วมตรวจวัดควันดำรถโดยสารประจำทาง 
พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกคัน 

    1.3 การตรวจสอบ แนะนำ
แหล่งกำเนิดประเภทการก่อสร้าง
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่น
อย่างเคร่งครัด 

สถานท่ีก่อสร้าง
ไดร้ับการตรวจแนะนำ 

ร้อยละ 100 

ดำเนินการตรวจแนะนำตามแผน คิดเป็น
ร้อยละ 60 

    1.4 การตรวจสอบควบคมุ
สถานประกอบกิจการสะสม ผสม
ซีเมนต์ หิน ดนิ ทราย วัสดุก่อสร้าง 

สถานประกอบการ
ไดร้ับการตรวจแนะนำ 

ร้อยละ 100 

ดำเนินการตรวจแนะนำตามแผน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

    1.5 การควบคุมการเผาขยะ
และการเผาในที่โล่ง 

ลดปัญหามลพิษ
ทางอากาศ 

ชุดสายตรวจเทศกิจ กวดขันไม่ให้มีการ
ลักลอบเผาในที่โล่ง เป็นประจำทุกวัน 

    1.6 การตรวจสอบและควบคมุ
สุขลักษณะของฌาปนสถานให้
ปฏิบัติตามวิธีการอย่างถูกต้อง 

ฌาปนสถานไดร้ับ
การตรวจแนะนำ 

ร้อยละ 100 

ดำเนินการตรวจแนะนำตามแผน คิดเป็น
ร้อยละ 100 

    1.7 การลา้งทำความสะอาดผวิ
จราจร ทางเท้า ตะแกรง ป้ายสัญญาณ 
ต่างๆ  และการฉดีพ่นละอองนำ้ในอากาศ 

1 ครั้ง/วัน ดำเนินการเป็นประจำทุกวัน 

    1.8 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
บำรุงรักษาเครื่องยนต์เพื่อลดมลพิษ 
การรณรงค์ใช้รถสาธารณะ 

ไม่มีข้อมลู ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
    2.1 การประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบข้อมลูคณุภาพ
อากาศในพื้นที่และวิธีป้องกันตนเอง 

 
 

ไม่มีข้อมลู 

 
 
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

    2.2 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 
4 แห่ง เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์
ค่าฝุ่นให้คณุครูและนักเรียนทราบ
และพ่นละอองน้ำบนอาคาร 

ทุกวัน ดำเนินการอยา่งต่อเนื่อง 

3. การบังคับใช้/ปรับปรุงกฎหมาย 
   กิจกรรมการมีส่วนร่วมสนับสนุน 
กรณีหน่วยงานฯ ประสานขอคำปรกึษา/
ปรับปรุงกฎหมาย ในประเด็นการ
จัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

 
ร้อยละ 100 

 
ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด 

4. อื่น ๆ  
   กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 ให้บุคลากรในสังกัด 

 
1 ครั้ง/ป ี

 
จัดทำบอร์ดประชาสมัพันธ์ให้ความรู้
เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  

3 วัฒนา 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 ตรวจเช็คสภาพรถราชการ
ในสังกัดที่กองโรงงานช่างกล  

 
2 ครั้ง/ป ี

 
ดำเนินการตรวจเช็คสภาพเรียบร้อยแล้ว 
จำนวน 1 ครั้ง 

    1.2 ตรวจเช็คสภาพควันดำรถ
ราชการในสังกัด 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจเช็คสภาพเรียบร้อยแล้ว 
จำนวน 1 ครั้ง 

    1.3 ประชาสัมพันธ์ไม่ให้สถาน-
ประกอบการปล่อยมลพิษเกินค่า
มาตรฐาน 
 

ร้อยละ 100 ดำเนินการประชาสัมพันธ์แล้ว คิดเป็น
ร้อยละ 100 

    1.4 ตรวจสอบ กวดขัน ควบคุม
สถานท่ีฌาปนสถานให้ปฏิบัตติาม
หลักวิชาการ 
 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยแจกแผ่นพับ 
โปสเตอร์ และคู่มือฯ จำนวน 1 ครั้ง 



- 28 - 
 

รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

    1.5 ล้างทำความสะอาดทางเดินเท้า 
และจุดพักขยะ เพื่อลดค่าฝุ่นละออง 
PM 2.5 

วันละ 1 ครั้ง ดำเนินการเป็นประจำทุกวัน 

 1.6 กวดขันประชาสมัพันธ์
รถบรรทุกไม่ปกคลุมผ้าใบ เพื่อป้องกัน
แก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 

สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง  ดำเนินการเป็นประจำทุกสัปดาห ์

4 บางรัก 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 ตรวจวดัมลพิษรถราชการ
เพื่อลดมลพิษ PM 2.5  

 
ได้รับการตรวจวัด
มลพิษในเบื้องต้น 

 
ดำเนินการนำรถราชการเข้าตรวจวัด
มลพิษและสภาพรถยนต์ในเบื้องต้น 

.      1.2 ตรวจแนะนำ และประชา-
สัมพันธ์มาตรการป้องกันฝุ่นใน
สถานท่ีก่อสร้างในพื้นที่เขตบางรัก 

สถานท่ีก่อสร้างใน
พื้นที่มีมาตรการ
ป้องกันฝุ่น 

เจ้าหน้าที่ลงพื้นท่ีตรวจสอบ และประชา-
สัมพันธ์มาตรการป้องกันฝุ่นที่เกิดจาก
สถานท่ีก่อสร้าง 

    1.3 รณรงค์การงดการเผาในที่
โล่ง และการลดการจดุธูปไหว้เจ้า
ช่วงเทศกาลตรุษจีนในชุมชน 

ชุมชนในพื้นที่ไม่มี
การเผาในที่โล่ง 

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รณรงค์ลดการเผาในที่
โล่งและลดการจุดธูปไหว้เจ้า ณ บริเวณ
ศาลเจ้าที่อยู่ในชุมชน 

    1.4 ตรวจแนะนำ และประชา-
สัมพันธ์การดูแลเตาเผาศพในพ้ืนท่ี
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

เตาเผาศพในพ้ืนท่ี
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

การเผา 

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจแนะนำและประชา-
สัมพันธ์การดูแลเตาเผาศพในพื้นที่ และ
จะมีการตรวจนิเทศงานร่วมกับสำนักอนามัย 
ในเดือนพฤษภาคม 2565  

5 บางนา 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 ตรวจวดัควันดำรถยนต์
ราชการ 

 
2 ครั้ง/ป ี

 
ดำเนินการตรวจวัดควันดำเรียบร้อยแล้ว 
จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งผ่านมาตรฐานทั้งหมด 

    1.2 ตรวจวดัควันดำและเสียงดัง
รถสองแถว 

1 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจวัดควันดำเรียบร้อยแล้ว 
จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 24 คัน 

    1.3 ตรวจแนะนำกิจการทีม่ี
การใช้หม้อต้มไอน้ำ 

ร้อยละ 100 
(จำนวน 4 แห่ง) 

ดำเนินการตรวจแนะนำ จำนวน 2 แห่ง 
(คิดเป็นร้อยละ 50) 

    1.4 ประชาสัมพันธแ์นวทางป้องกัน
ฝุ่นละอองให้กับสถานประกอบการ 
สะสม ผสมซเีมนต์ หิน ดิน ทรายฯ  

ร้อยละ 100 ดำเนินการประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกัน
ฝุ่นละอองให้กับสถานประกอบการสะสม 
ผสมซีเมนต์ ฯ จำนวน 7 แห่ง  

    1.5 ออกตรวจและใหค้ำแนะนำ
การเผาในที่โล่ง 

ร้อยละ 100 - เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่ทุกวัน 
- ออกแบบตรวจแนะนำให้เจ้าของที่ดิน
ดำเนินการปรับปรุงและดูแลที่ดินให้เกิด
ความสะอาดและเรียบร้อย จำนวน 1 ราย 
 

    1.6 ตรวจวดัค่าความทึบแสง
ของเขม่าควันจากเตาเผาศพ 

ค่าความทึบแสง
ของเขม่าควันจาก
เตาเผาศพ ไมเ่กิน

ร้อยละ 10 

ดำเนินการตรวจวัดค่าความทึบแสงของ
เขม่าควันจากเตาเผาศพ จำนวน 2 วัด 

   1.7 ลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 
ในถนนท่ีมีปัญหา  

7 สาย - ดำเนินการล้างถนน 
- ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันฝุ่นละออง 
- ปลูกต้นไม้เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

    1.8 ประชาสัมพันธ์แนวทาง
ป้องกันฝุ่นละอองให้กับลานตั้งวาง
ตู้คอนเทนเนอร์  

ร้อยละ 100 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 แห่ง 

2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
    2.1 ประชาสัมพันธ์แนวทาง
ป้องกัน และการดูแลสุขภาพในชุมชน 

 
 

จำนวน 5 ชุมชน 

 
 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 แห่ง 

    2.2 ประชาสัมพันธ์แนวทาง
ป้องกัน และการดูแลสุขภาพใน
โรงเรียน 

จำนวน 3 แห่ง  ดำเนินการประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 แห่ง 

3. การบังคับใช้/ปรับปรุงกฎหมาย 
    3.1 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ปัญหาฝุ่นละออง 

 
ร้อยละ 100 

 
ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
บริษัท เกรทเทนเนอร์ จำกัด 

6 ปทุมวัน 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 โครงการอากาศสะอาด
เขตปทุมวัน (ตรวจวดัค่าควันดำรถ
ราชการ) 

 
ยานพาหนะราชการ
มีค่าควันดำไม่เกิน

มาตรฐาน 

 
ดำเนินการตรวจค่าควันดำของยานพาหนะ
ราชการ พบว่าค่าไม่เกินมาตรฐาน 

    1.2 โครงการอากาศสะอาดเขต
ปทุมวัน (ประชาสัมพันธ์ป้องกัน
ฝุ่นละอองให้กับสถานประกอบการฯ) 

- ลดฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นก่อนออกจากพ้ืนท่ี 

    1.3 โครงการอากาศสะอาดเขต
ปทุมวัน (ตรวจแนะนำ และประชา-
สัมพันธ์การดูแลเตาเผาศพในพ้ืนท่ี
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน) 

- ฌาปนสถานในพื้นที่ที่มีเตาเผาได้มาตรฐาน 
และลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ 

    1.4 โครงการอากาศสะอาดเขต
ปทุมวัน (ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เรื่องมลพิษทางอากาศและเสียง) 

-  ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ทุกเดือน 

2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
    2.1 โครงการอากาศสะอาด
เขตปทุมวัน (ประชาสัมพันธ์แนวทาง
ป้องกันฝุ่นละอองในชุมชน) 

 
 
- 

 
 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง
มลพิษทางอากาศและเสียงทุกเดือน 

    2.2 โครงการอากาศสะอาดเขต
ปทุมวัน (ประชาสัมพันธ์แนวทาง
ป้องกันฝุ่นละอองโรงเรียนในสังกัด) 

- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง
มลพิษทางอากาศและเสียงทุกเดือน 

7 พระโขนง 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 ตรวจสอบสภาพความ
พร้อมและตรวจวดัควันดำของ
ยานพาหนะ 

 
ดำเนินการรณรงค์
และประชาสัมพันธ์ 

 
ดำเนินการครบถ้วนตามเป้าหมาย 

    1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตาม
แผนปฏิบัติการแก้ปัญหามลพิษด้าน
ฝุ่นละออง PM 2.5 

ดำเนินการรณรงค์
และประชาสัมพันธ์ 

ดำเนินการครบถ้วนตามเป้าหมาย 



- 30 - 
 

รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

    - สถานท่ีก่อสร้าง 
    - สถานประกอบการสะสม 
ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทรายฯ 
    - สถานที่ลักลอบเผาในทีโ่ล่ง 
    - ฌาปนสถานที่มเีตาเผาศพ 
    - ถนนที่มีปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 
2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
    2.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตาม
แผนปฏิบัติการแก้ปัญหามลพิษด้าน
ฝุ่นละอองในชุมชน 

 
 

ประชาสมัพันธ์
มาตรการป้องกันฯ 

 
 
ดำเนินการครบถ้วนตามเป้าหมาย 

    2.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตาม
แผนปฏิบัติการแก้ปัญหามลพิษด้าน
ฝุ่นละอองโรงเรียนในสังกัดและ
นอกสังกัด 

ประชาสมัพันธ์
มาตรการป้องกันฯ 

ดำเนินการครบถ้วนตามเป้าหมาย 

  3. อื่น ๆ  
    การประชาสัมพันธ์ข้อมลูคุณภาพ
อากาศในพื้นที ่
 

 
ประชาสมัพันธ์

มาตรการป้องกันฯ 

 
ดำเนินการครบถ้วนตามเป้าหมาย 

8 สาทร 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
 1.1 ตรวจสอบสภาพความพร้อม

ของยานพาหนะ    
  

 
2 ครั้ง/คัน/ปี  

 
ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด 

 1.2 ตรวจวัดควันดำของยาน-
พาหนะ      

2 ครั้ง/คัน/ปี  ดำเนินการแล้ว จำนวน 1 ครั้ง 

    1.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ตามแผนปฏิบัติการแก้ปัญหา
มลพิษด้านฝุ่นละออง PM 2.5 
    - กิจการที่ใช้หม้อต้มไอน้ำ 
    - สถานท่ีก่อสร้าง 
    - สถานประกอบการสะสม 
ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย 
     - สถานที่ลักลอบเผาในที่โล่ง 
     - ฌาปนสถานที่มเีตาเผาศพ 

 - ถนนที่มีปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5   
- อื่น ๆ ศาลเจ้า/รถโดยสาร/

วินรถจักรยานยนต์รับจา้ง 
 

รณรงค ์
ประชาสมัพันธ์

ตามแผนปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาฝุ่น
ละออง PM 2.5 

ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด 

2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
     2.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ตามแผนปฏิบัตกิารแก้ปัญหามลพิษ
ด้านฝุ่นละอองในชุมชน 
 
 

 
 

รณรงค ์
ประชาสมัพันธ์ตาม
แผนปฏิบัติการฯ 

 
 
ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

     2.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ตามแผนปฏิบัตกิารแก้ปัญหามลพิษ
ด้านฝุ่นละอองโรงเรียนในสังกดัและ
นอกสังกัด กทม. 
 

รณรงค ์
ประชาสมัพันธ์ตาม
แผนปฏิบัติการฯ 

ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด 

4. อื่น ๆ  
    ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคณุภาพ
อากาศในพื้นที่ให้ประชาชนทราบ
ตามช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ 
 

 
ทุกวัน 

 
ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด 

9 บางคอแหลม 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 ควบคุมมลพิษจากยานพาหนะ
ราชการ 
 

 
ไม่มีข้อมลู 

 
ดำเนินการตรวจวัดควันดำ จำนวน 1 ครั้ง 
ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

    1.2 กำกับดูแลสถานท่ีก่อสร้าง ไม่มีข้อมลู โครงการก่อสร้างให้ความร่วมมือตาม
มาตรการลดฝุ่นละออง PM 2.5 
 

    1.3 กำกับดูแลสถานประกอบการ
สะสม ผสมซเีมนต์ ฯ 

ไม่มีข้อมลู ดำเนินการตรวจสอบกำกับดูแลสถาน-
ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการลด
ฝุ่นละออง PM 2.5 

 
 

    1.4 กวดขัน ตรวจตราไม่ให้มี
การเผาในที่โล่ง 
 

ไม่มีข้อมลู ดำเนินการกวดขันและลงพื้นที่ตรวจตรา 
มิให้มีการเผาในที่โล่ง 

      1.5 ควบคุม และกำกับดูแล
เตาเผาศพเพื่อป้องกันการปล่อย
มลพิษทางอากาศ 

ไม่มีข้อมลู ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ
และกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ฌาปนกิจศพให้
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และดำเนินการ
ตรวจวัดแล้ว 1 แห่ง ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 

      1.6 ล้างถนนดูดฝุ่นบนถนน 
ฉีดล้างใบไม้และพ่นละอองน้ำเพื่อ
ดักจับฝุ่นละออง 
 

ไม่มีข้อมลู ดำเนินการกวาดล้างทำความสะอาดถนน 
ผิวจราจร ทางเท้าและฉีดล้างใบไม้  

    1.7 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ตรุษจีน
ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ 

ไม่มีข้อมลู ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และ
ขอความร่วมมือศาลเจ้าลดการเผา และ
จุดธูปเทียนในช่วงเทศกาลตรุษจีน 
 
 

2. มาตรการในพื้นที่ท่ีมีผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคณุภาพ
อากาศ การป้องกันและดูแลตนเอง 
จากฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ  

ไม่มีข้อมลู  
 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านช่องทาง
ออนไลน์เป็นประจำทุกวัน และประชาสัมพันธ์ 
แนะนำ แนวทางการป้องกันและดูแลตนเอง 
 

10 ยานนาวา 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
    1.1 นำรถเข้าตรวจวัดควันดำ  

ไม่มีข้อมลู  
นำรถเข้าตรวจวัดควันดำ จำนวน 16 คัน 
 

    1.2 ร่วมตรวจวัดควันดำ ณ จุด-
ตรวจจับ บรเิวณทางขึ้นสะพานภมูิพล 
 
 

ไม่มีข้อมลู รถเข้าตรวจวัดควันดำ จำนวน 650 คัน 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

    1.3 ติดตามตรวจสอบใหส้ถานที่
ก่อสร้างมีการปิดคลุมอาคารป้องกัน
ฝุ่นฟุ้งกระจาย  
 

ไม่มีข้อมลู สถานที่ก่อสร้างมีการปิดคลุมอาคาร
ป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย จำนวน 13 แห่ง 

    1.4 ตรวจสอบกิจการทีม่ีการ
ใช้หม้อต้มไอน้ำ 
 

ไม่มีข้อมลู ตรวจสอบการดูแลหม้อต้มไอน้ำ จำนวน 
1 แห่ง 

    1.5 ตรวจสอบแนะนำสถาน
ประกอบการแพล้นปูน 
 

ไม่มีข้อมลู ตรวจสอบแนะนำสถานประกอบการ 
แพล้นปูน จำนวน 17 แห่ง 

    1.6 ตรวจสอบประสิทธิภาพ
เตาเผาศพในพ้ืนท่ี 
 

จำนวน 7 แห่ง  ดำเนินการตรวจสอบแล้ว จำนวน 6 แห่ง 

    1.7 ล้างถนน /ประชาสัมพันธ์ให้
สถานประกอบการควบคุมป้องกันฝุ่น/
ประชาสมัพันธ์สำหรับถนนที่มีปัญหา
ด้านฝุ่นละออง PM 2.5 
 

ไม่มีข้อมลู ดำเนินการตามแผนที่กำหนด 

 

 

 4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 
1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ ประกาศ ให้เพียงพอต่อการประชาสัมพันธ์  
2) ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือสร้างความตระหนักในการรักษา

สิ่งแวดล้อมและชี้แจงข้อกฎหมาย 
3) เพ่ิมช่องทางในการให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ เช่น LINE FACEBOOK เสียงตามสายในชุมชน 

เป็นต้น 
4) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจร่วมแก้ปัญหาการจราจร 
5) วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินการ 
6) ควรมีการซักซ้อมการดำเนินงานให้ครบกระบวนการ เพื่อให้ทุกหน่วยงานเข้าใจภารกิจและ

เป้าหมายร่วมกัน และสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 33 - 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบท่ี 1 (1 เดือนตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)  

เขตตรวจราชการ 4 
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 4 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบที่ 1 (1 เดือนตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 
2565) ของสำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต
กลุ่มกรุงเทพกลาง รวม 9 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตป้อมปราบ 
ศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้องขวาง สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขต
ราชเทวี และสำนักงานเขตวังทองหลาง โดยสามารถสรุปผลจากการตรวจราชการ ได้ดังนี้ 
 
 

 ๑. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
 กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรม ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 4 
ส่วนของหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
(ไม่ใช้งบประมาณ) สรุปได้ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 สำนักการศึกษา 2. มาตรการในพื้นที่ที่มีผลกระทบของฝุ่นละออง 
ขนาดเล็ก PM 2.5 
     - แนวทางการเตรยีมความพร้อมดำเนนิมาตรการ 
แก้ไขปัญหาฝุน่ละออง PM 2.5 ของสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
      - แผนปฏิบัตกิารแก้ไขปญัหาฝุ่นละออง PM 2.5  
ในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร ปี 2565 
     - แผนประชาสัมพันธก์ารป้องกันและแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละออง PM 2.5 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 
  

 
 
1. สำนักการศึกษาได้มีหนังสือแจ้ง
สำนักงานเขตเพื่อทราบและแจ้งโรงเรียน
ในสังกัดทราบต่อไป 
2. แจ้งส่วนราชการในสังกัดสำนัก
การศึกษาที่เกีย่วข้องเพื่อทราบ และ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2 สำนักวัฒนธรรม กีฬา 
และการท่องเท่ียว 

1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - การตรวจวดัมลพษิของรถราชการในสงักัดสำนัก
วัฒนธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว 
     
 

 
2 ครั้ง/ปี 

 
 
 

 

 
1. สสล. ได้มีหนังสือแจ้งขอให้ทุกหน่วยงาน
นำรถราชการในสังกัดเข้ารับการตรวจวดั
มลพิษจากทอ่ไอเสีย 
2. สก.สวท. ได้มีหนังสือเวียนแจ้งทุกส่วน
ราชการเพื่อขอให้นำรถราชการในสังกัด
เข้าตรวจวัดมลพษิท่อไอเสีย 
3. ทุกส่วนราชการได้แจ้งผลการตรวจวดั
มลพิษจากท่อไอเสียของรถราชการในสังกัด 
ครั้งที่ 1 มายัง สก.สวท. แล้ว ปรากฏวา่

หน่วยงานระดับส านัก/ส านักงาน/ส่วนราชการในส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ผ่านเกณฑ์ทุกคัน 
3 สำนักพัฒนาสังคม 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 

    - แนวทางการลดมลพิษ PM 2.5 จากการใช้รถ
ราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
ร้อยละ 100 

 
 

 
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 
2.5 ไมครอน (PM 2.5) ลดลง  
- ค่ามลพิษไอเสียอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
- ยืดอายกุารใช้งานของรถราชการและ
ลดเวลาการจอดซ่อม 

4 
  

สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    1.1 การตรวจวัดมลพิษจากท่อไอเสยีรถยนต์
ราชการ 

 
ร้อยละ 100 

 
ดำเนินการตรวจวัด จำนวน 15 คัน 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 15 คัน 

   1.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้าราชการและบุคลากร
ในสังกัด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 

ร้อยละ 100 ดำเนินการแล้ว 

   1.3 การพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ เพือ่ไม่ให้เกิดการ
สะสมของฝุ่นภายในสถานที่ศูนย์การเรียนรู้มหานคร 

ร้อยละ 100 ดำเนินการแล้ว 

  1.4 กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดถนน ร้อยละ 100 ดำเนินการแล้ว 
5 สำนักงานการเจา้หนา้ที ่ 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 

   1.1 มาตรการควบคุมยานพาหนะ ดูแล ซ่อม
บำรุงรักษาเครื่องยนต์ ตรวจวัดมลพิษรถราชการ
ผ่านเกณฑ์ทุกคัน 

 
ร้อยละ 100 

 
ดำเนินการแล้ว 

   1.2 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน ขับ
รถยนต์ดำเนินการตามโครงการรณรงค์ไม่ขับ...ให้
ดับเครื่อง ควบคุมตามมาตรการป้องกันการปล่อย
มลพิษทางอากาศจากรถยนต์ควันดำ 

ร้อยละ 100 ดำเนินการแล้ว 

   1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากร
ในสังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ดูแล ตรวจสอบ 
บำรุงรักษาเครื่องยนต์ รถยนต์ส่วนตัวเพื่อช่วยลด
มลพิษหรือ ใช้ระบบขนส่งมวลชน การเดินทางที่ 
ไม่ใช้เครื่องยนต์แทนเพื่อลดมลพิษ  

ร้อยละ 100 ดำเนินการแล้ว 

   1.4 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจการ
ดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพฝุ่นละออง 
PM 2.5 แก่ขา้ราชการและบุคลากร 
ในสังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป
บนเว็บไซต์ของ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ 

ร้อยละ 100 ดำเนินการแล้ว 
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 1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
     คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้สำนักงานเขตระบุข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ     

ที่อาจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 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 พระนคร 120 4 6 1 - - 4 6 32 
2 ดุสิต 51 202 12 3 - 3 7 6 46 
3 ป้อมปราบฯ 39 - 4 1 - 5 6 1 16 
4 สัมพันธวงศ์ 21 25 4 - - 1 2 7 10 
5 ดินแดง 46 - 4 - 4 8 2 4 23 
6 ห้วยขวาง 96 - 2 7 3 18 1 1 22 
7 พญาไท 56 - 6 4 - 2 1 - 11 
8 ราชเทวี 70 70 15 14 - 1 3 6 23 
9 วังทองหลาง 60 - 11 1 1 5 - 3 29 

รวม 559 301 64 31 8 43 26 34 212 

 2. การขอใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 

ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
งบประมาณกองทุน

หลักประกนัสขุภาพ กทม. หมายเหตุ 
(กรณีที่ไม่ของบประมาณ) 

มี  ไม่มี  
1 พระนคร   ไม่ระบุ 

2 
ดุสิต   ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่

เขตดุสิต ตั้งแต่ ต.ค. 64 - มี.ค. 65 พบว่า เกินมาตรฐานเพียงแค่ 10 วัน และ
ไม่มีการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นทีว่่าได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง 

3 ป้อมปราบฯ   สามารถดำเนินการได้โดยใช้งบปกติของทางราชการ 
4 สัมพันธวงศ์   ปัจจุบันใช้การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ 
5 ดินแดง   สามารถดำเนินการได้โดยไม่ใช้งบประมาณ 
6 ห้วยขวาง   ไม่ระบุ 
7 พญาไท   งบประมาณที่ขอจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่วนใหญ่ขอใช้ในการป้องกันโควิด 
8 ราชเทวี   การดำเนินงานของสำนักงานเขตส่วนใหญ่เป็นการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้ การตรวจ

ติดตาม ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนสถานประกอบการ โรงเรียน และประชาชนในพื้นที่
ตามอำนาจหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่เขต จึงไมจ่ำเป็นตอ้งใช้งบประมาณสนับสนุนเพิม่เติม 

9 วังทองหลาง   ไม่เคยขอรับเงินสนับสนุน 
รวม - 9  

 3. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
     กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรม ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 6 

หน่วยงานระดับส านักงานเขต 



- 36 - 
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ส่วนของหน่วยงานระดับสำนักงานเขต มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ไม่ใช้งบประมาณ) โดยสามารถสรุป
รายละเอียด ได้ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 พระนคร 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
   1.1 การตรวจวัดมลพิษจากรถยนต์ราชการใน
สำนักงานเขตพระนคร 

 
ร้อยละ 100 
 

 
ตรวจวัดมลพิษจากรถยนต์ราชการ 1 ครั้ง 
จำนวน 120 คัน  

   1.2 คุมเข้มปิดผ้าใบก่อสร้างและลา้งล้อรถก่อน
ออกพื้นที ่
 

ร้อยละ 100 
 

- ตั้งด่านตรวจรถบรรทุก 1 ครั้ง 
- ตรวจการคลุมผ้าใบสภานที่ก่อสร้าง  
1 ครั้ง/11 แห่ง 

   1.3 รณรงค์ส่งเสริมการใชเ้ตาปิ้งยา่งไร้ควัน/งดการเผา
ในที่โล่ง 

ร้อยละ 100 - รณรงค์ส่งเสริมการใช้เราปิ้งย่างไร้ควัน
และงดการเผาในที่โล่ง 2 ครั้ง 
- รณรงค์ลดการเผาในศาลเจ้า 1 ครั้ง 

   1.4 ควบคุมเฝ้าระวังมลพิษจากเตาเผาศพ ร้อยละ 100 ตรวจวัดมลพิษจากเตาเผาศพ 4 แห่ง 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกแห่ง 

   1.5 เพิ่มความถี่ลา้งถนน ดูดฝุ่น และอำนวยความ
สะดวกการจราจรให้คล่องตัว 

ร้อยละ 100 ล้างทำความสะอาด ดูดฝุ่นถนนทุกวัน 

   1.6 รณรงส่งเสริมการการเดินทางด้วยรถสาธารณะ ร้อยละ 100 รณรงค์ส่งเสริมการเดินทางฯ 1 ครั้ง  
2. มาตรการในพื้นที่ที่มีผลกระทบของฝุ่นละออง 
ขนาดเล็ก PM 2.5 
   2.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่ 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 
ประชาสัมพันธ์ทาง Line, Facebook ทกุวนั 

   2.2 อำนวยการจราจรให้คล่องตัว (โรงเรียนในสังกัด กทม.) ร้อยละ 100 ยังไม่ดำเนนิการเนือ่งจากสถานการณ ์โควิด 
   2.2 อำนวยการจราจรให้คล่องตัว (โรงเรียนนอกสังกัด กทม.) ร้อยละ 100 ยังไม่ดำเนนิการเนือ่งจากสถานการณ ์โควิด 

2 ดุสิต 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    1.1 การนำรถราชการในกำกับเข้าตรวจวัดมลพิษ 
 

 
ร้อยละ 100 
 

 
ตรวจวัดควันดำรถราชการแล้ว จำนวน     
1 ครั้ง จำนวน 51 คัน ร้อยละ 100       
ผลการตรวจวัดไม่เกินมาตรฐานทุกคัน 

   1.2 การตรวจควันดำรถยนต์ในพื้นทีเ่ขตดุสิต ร้อยละ 100 ดำเนินการตามแผนที่กำหนดครบถ้วน  
ผลการตรวจวัด ทั้งสิ้น 202 คัน มีค่า
ควันดำเกินมาตรฐาน 13 คัน ซ่ึงได้รับ
คำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราว 

   1.3 การตรวจสถานทีก่่อสร้าง 
 
 

ร้อยละ 100 ดำเนินการตรวจสถานที่ก่อสร้าง 
จำนวน 2 แห่ง ครบถ้วนร้อยละ 100 
พบว่ามีมาตรการปอ้งกันฝุ่นละออง 

   1.4 การตรวจสถานประกอบการ ร้อยละ 100 ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ 
จำนวน 3 แห่ง ครบถ้วนร้อยละ 100 
พบว่ามีมาตรการปอ้งกันฝุ่นละออง 

   1.5 การตรวจสอบการเผาในที่โล่ง ร้อยละ 100 ดำเนินการตรวจสอบการเผาในที่โล่ง
ตามแผนครบถ้วน ไม่พบการเผาในที่โล่ง 

   1.6 การตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจาก
ปล่องเตาเผาศพ 

ร้อยละ 100 ดำเนินการตรวจวัดค่าความทึบแสงของ
เขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพในพื้นที่ 
จำนวน 4 แห่ง จากทั้งสิ้น 7 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 47.14 ผลการตรวจวัดไม่เกิน
มาตรฐานที่กำหนด 

   1.7 การตรวจตราให้เป็นไปตาม พรบ.รกัษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกีย่วข้อง 

ร้อยละ 100 ดำเนินการตรวจพื้นทีแ่ละไม่พบการ
กระทำผิดตามกฎหมาย 

2. มาตรการในพื้นที่ที่มีผลกระทบของฝุ่นละออง 
ขนาดเล็ก PM 2.5 
   2.1 ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อชว่ยลด PM 2.5 ของ

 
 

ร้อยละ 100 

 
 

โรงเรียนในสังกัดดำเนินการเปิดเครื่อง
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ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนในสังกัด พ่นละอองน้ำทั้งช่วงเช้าและชว่งเย็น 
   2.2 กวาดล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า ผิวจราจร 
ช่องตะแกรงรองรับน้ำฝน และสะพานลอยคนเดินข้าม 
เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 

ร้อยละ 100 กวาดล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า 
ผิวจราจรฯ จำนวน 55 จุด 

    3 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    1.1 การนำรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
เข้ารับการตรวจวัดมลพิษ ประจำปี 2565 

 
2 ครั้ง/ปี 

 

 
ดำเนินการตรวจวัด 1 ครั้ง รวม 39 คัน  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 

   1.2 ตรวจสอบกวดขันสถานที่กอ่สร้างทุกประเภท
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ร้อยละ 80 ตรวจสอบกวดขันสถานทีก่่อสร้าง 
จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

   1.3 แผนตรวจสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิด
ฝุ่นละออง 2.5 ไมครอน สถานประกอบการสะสม 
ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสรา้ง 

ร้อยละ 100 ดำเนินการตรวจสถานประกอบการและ
ประชาสมัพันธ์แลว้ จำนวน 5 แห่ง คิดเปน็
ร้อยละ 100 

   1.4 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมอืไม่เผาขยะและ
เผาในที่โล่ง 

2 ครั้ง/ปี ดำเนินการประชาสัมพันธ์แลว้ จำนวน 
1 ครั้ง 

   1.5 ตรวจสอบ กวดขัน ควบคุมสถานที่ฌาปนสถาน
ให้ปฏิบัติตามหลกัวิชาการ 

2 ครั้ง/ปี อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและ 
ให้คำแนะนำแก่ฌาปนสถาน 

   1.6 ฉีดพ่นน้ำลา้งใบไม้ ล้างถนน และบาทวถิีเพื่อ
ลดฝุ่น และจัดการจราจรให้คล่องตัว 

2 ครั้ง/สัปดาห์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำฯ 2 ครั้ง/สัปดาห์ 
และประสานสถานีตำรวจนครบาล 
ในพื้นที่จัดการจรจรให้คล่องตัว 

   1.7 แผนตรวจตามคำสั่งหัวหนา้รักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 22/2558 ประเภทอู่ซ่อมรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ และร้านจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง
รถยนต์และรถจกัรยานยนต ์

1 ครั้ง/เดอืน ดำเนินการประชาสัมพันธ์แลว้ 

2. มาตรการในพื้นที่ที่มีผลกระทบของฝุน่ละออง 
ขนาดเล็ก PM 2.5 
   2.1 ฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคารเรียน 

 
 

4 โรงเรียน 

 
 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4 โรงเรียน 

   2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกัน
ตัวเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ ์

   2.3 ประชาสัมพันธ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
ประจำวัน 

1 ครั้ง/วัน ดำเนินการประชาสัมพันธ์แลว้ 

3. อื่น ๆ 
   3.1 จัดตั้งคณะทำงานป้องกันและแกไ้ขปัญหา 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 

 
1 คณะทำงานฯ 

 
ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานฯ แล้ว 

4 สัมพันธวงศ์ 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
   1.1 กิจกรรมตรวจวัดมลพษิจากท่อไอเสียรถยนต์
ดีเซลของหน่วยงานสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 

 
ร้อยละ 100 

 
ดำเนินการตรวจวัด ครั้งที่ 1 จำนวน  
21 คัน 

   1.2 กิจกรรมตั้งจุดเข้มงวดตรวจจับรถยนต์ควันดำ
เอกชน 

ร้อยละ 100 ดำเนินการตั้งจุดฯ ครั้งที่ 1 จากการเรียก
ตรวจสอบรถยนต ์จำนวน 25 คัน พบวา่ 
มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน จำนวน 4 คัน 

   1.3 กิจกรรมรณรงค์คุมเข้มปิดผ้าใบก่อสร้าง ล้าง
ล้อรถก่อนออกจากพื้นที ่และพ่นละอองน้ำเพื่อดักจับ
ฝุ่นบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้าง 

ร้อยละ 100 ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจคุมเข้มฯ ณ 
สถานที่ก่อสร้างในพื้นที่เขต จำนวน  
4 แห่ง 

   1.4 กิจกรรมตรวจติดตามและรณรงค์
ประชาสัมพันธข์อความรว่มมือสถานประกอบการ
สะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดกุอ่สร้างฯ  
มีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

ร้อยละ 100 ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจติดตามและ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมอื
สถานประกอบการฯ จำนวน 1 แห่ง 

   1.5 กิจกรรมกวดขัน ตรวจตรา ควบคุม และรณรงค์
ประชาสัมพันธข์อความรว่มมือประชาชนไม่ให้มีการ
เผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

ร้อยละ 100 มีการลงพื้นที่กวดขัน ตรวจตรา ควบคุมฯ 
ในพื้นที่เขตอย่างต่อเนื่อง 
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   1.6 กิจกรรมตรวจติดตามและรณรงค์
ประชาสัมพันธข์อความรว่มมือศาสนสถานในการ
ปรับปรุงเตาเผาศพ 
 

ร้อยละ 100 ดำเนินการลงพื้นที ่ตรวจติดตาม และรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ฯ ในพื้นที่ จำนวน 2 แหง่ 

   1.7 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ
ในการจัดการจราจรให้คล่องตัว และคุมเข้าผ้าใบปิด
ปกคลุมรถบรรทุกขณะวิ่งบนถนน 

ร้อยละ 100 มีการรณรงค์ประชาสัมพนัธข์อความรว่มมอื
ฝ่ายเทศกิจ และสถานีตำรวจนครบาล 
ในพื้นที่ในการจัดการจราจรและคุมเข้ม 

   1.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ใช้รถ
ใช้ถนนในพื้นที่ฯ ให้มีความตระหนกัในการป้องกัน 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และรณรงค์ประชาชน  
ไม่ขับ...ช่วยดับเครื่อง 

ร้อยละ 100 มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความ
ร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เขตให้มี 
ความตระหนักในการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 

   1.9 กิจกรรมเพิ่มความถี่ในการฉีดล้างใบไม้ ฉีดล้าง
และดูดฝุ่นถนน 

ร้อยละ 100 มีการดำเนินการเพิ่มความถี่ในการทำ
ความสะอาดฉีดล้างถนน ฉีดลา้งใบไม้  
และดูดฝุ่นถนนในพื้นที่อยา่งต่อเนื่อง 

2. มาตรการในพื้นที่ที่มีผลกระทบของฝุน่ละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 
   2.1 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง
อันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และ
แนวทางในการปอ้งกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 (ชุมชนในพื้นที่เขต) 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 
มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เร่ืองอันตราย และการป้องกันตนเอง
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้
ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

   2.2 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง
อันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และ
แนวทางในการปอ้งกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 (โรงเรียนในสังกัด กทม.) 

ร้อยละ 100 มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้
เร่ืองอันตราย และการป้องกันตนเอง 
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ในโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง 

   2.3 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง
อันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และ
แนวทางในการปอ้งกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 (โรงเรียนนอกสังกัด กทม.) 

ร้อยละ 100 มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้
เร่ืองอันตราย และการป้องกันตนเอง 
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ในโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง และ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง 

3. การบังคับใช้กฎหมาย 
   3.1 พิจารณาออกประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
ในพื้นที่เขตโดยผู้อำนวยการเขต เมื่อมีระดับฝุ่นละออง 
PM 2.5 มีค่าระหว่าง 76 - 100 มคก./ลบ.ม. 

 
ร้อยละ 100 

 
- 

4. อื่น ๆ (การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ) 
   4.1 กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ และ
ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบผ่านสือ่ออนไลน์ 

 
ร้อยละ 100 

 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในประชาชน
รับทราบผา่น Facebook เป็นประจำทกุวนั 

5    ดินแดง 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
   1.1 การนำรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้า
รับการตรวจวัดมลพิษ ประจำป ี2565 

 
2 ครั้ง/ปี 

 

 
ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง รวม 46 คัน 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 46 คัน 

   1.2 ตรวจสอบกวดขันสถานที่กอ่สร้างทุกประเภท
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ร้อยละ 80 ตรวจสอบกวดขันสถานทีก่่อสร้าง 
จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

   1.3 ตรวจสถานประกอบการมีการใช้หม้อต้อไอน้ำ 
(Boiler) ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ำมันเตาหรือน้ำมันดีเซล 

ร้อยละ 100 ดำเนินการตรวจสถานประกอบการและ
ประชาสัมพันธแ์ล้ว จำนวน 8 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 100 

   1.4 ตรวจสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น
ละออง 2.5 ไมครอน สถานประกอบการสะสม ผสม
ซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง 

ร้อยละ 100 ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ
และประชาสัมพันธ์แลว้ จำนวน 8 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 

   1.5 ประชาสัมพันธ์ประชาชนและผูป้ระกอบการ 
ในพื้นที่ งดการเผาในที่โล่งแจ้ง 

ร้อยละ 80 ดำเนินการประชาสัมพันธ์แลว้ 
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

   1.6 ตรวจสอบ กวดขัน ควบคุมสถานที่ฌาปนสถาน
ให้ปฏิบัติตามหลกัวิชาการ 

2 ครั้ง/ปี ดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำ
แก่ฌาปนสถานเรียบร้อยแล้ว 

   1.7 ฉีดพ่นน้ำลา้งใบไม้ล้างถนน และบาทวิถ ีเพื่อ
ลดฝุ่น และจัดการจราจรให้ล่องตัว 

ร้อยละ 100 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำลา้งใบไม้ ล้างถนน 
และบาทวิถี เป็นประจำทุกวัน และ
ประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที ่

   1.8 แผนตรวจตามคำสั่งหัวหนา้รักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 22/2558 ประเภทอู่ซ่อมรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ และร้านจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง
รถยนต์และรถจกัรยานยนต ์

1 ครั้ง/เดือน ดำเนินการประชาสัมพันธ์แลว้ 

2. การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ที่มีต่อสุขภาพ 
   2.1 ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เกีย่วกับการปอ้งกันตวัเอง
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (ชุมชนในพื้นที่เขต) 

 
 

23 ชุมชน 

 
 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์แล้ว 

   2.2 ฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคารเรียน 3 โรงเรียน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3 โรงเรียน 
   2.3 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกัน
ตัวเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (โรงเรียน
นอกสังกัด กทม.) 

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์ 

3. อื่น ๆ  
   3.1 จัดตั้งคณะทำงานป้องกันและแกไ้ขปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 

 
1 คณะทำงานฯ 

 
ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานฯ แล้ว 

6 ห้วยขวาง 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
   1.1 กิจกรรมตรวจวัดรถยนต์ราชการควันดำ 

 
96 คัน 

 
ตรวจวัดรถราชการ จำนวน 96 คัน 

   1.2 กิจกรรมตรวจสถานทีก่่อสร้าง 9 แห่ง ตรวจสถานที่กอ่สร้าง จำนวน 9 แห่ง 
   1.3 กิจกรรมตรวจสถานที่ที่มกีารใชห้ม้อต้มไอน้ำ 3 แห่ง ตรวจวัด จำนวน 3 แห่ง 
   1.4 กิจกรรมตรวจสถานที่ที่มกีารเผาในที่โล่ง ร้อยละ 100 ไม่พบปัญหาการร้องเรียน 
   1.5 กิจกรรมตรวจสถานทีว่ัดที่มีเตาเผาศพ 1 แห่ง ตรวจวัด จำนวน 1 แห่ง 
   1.6 กิจกรรมตรวจแนะนำสถานทีก่่อสร้าง  1 แห่ง ตรวจแนะนำ จำนวน 1 แห่ง 
2. มาตรการในพื้นที่ที่มีผลกระทบของฝุน่ละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 
   2.1 กิจกรรมตรวจแนะนำชุมชนในพื้นที่เขตห้วยขวาง 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 

ตรวจแนะนำ จำนวน 22 ชุมชน 
   2.2 กิจกรรมตรวจแนะนำโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 
 

3 แห่ง ตรวจแนะนำ จำนวน 3 แห่ง 

7 พญาไท 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    1.1 การนำรถราชการในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษ 

 
2 ครั้ง/ปี 

 
ครั้งที่ 1 ตรวจวัด จำนวน 54 คัน มีค่า
ควันดำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด  
และมีรถเสียอยู่ระหว่างส่งซ่อม กรก. 2 คัน 

   1.2 การปฏิบัติตามมาตรการของสถานที่ก่อสร้าง 
เช่น การกั้นกำแพง การล้างล้อรถ ก่อนออกจาก
สถานที่ก่อสร้าง 

- - 

   1.3 ติดต้ังเตาเผาไร้ควัน - - 
   1.4 พัฒนาทำความสะอาดตามแผนฯ ล้างสะพานลอย
คนเดินข้าม ล้างฝุ่นละออง ทางเท้า และผิวจราจร 

- - 

2. มาตรการในพื้นที่ที่มีผลกระทบของฝุน่ละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 
   2.1 กิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคาร เพื่อลดปัญหา 

 
 
- 

 
 

- 
8 ราชเทวี 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 

   1.1 ตรวจวัดมลพิษจากรถราชการของสำนักงานเขต
 

2 ครั้ง/ป ี
 
ตรวจควันดำ ครั้งที่ 1 ครบทุกคัน
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ราชเทวี เรียบร้อยแล้ว 
   1.2 สำนักงานเขตราชเทวีตรวจวัดมลพิษจากรถ
สำหรับประชาชน 

ร้อยละ 100 ไม่มีผู้ขอเข้ารับบริการตรวจควันดำกับ
สำนักงานเขต 

   1.3 กำชบัและติดตามมาตรการป้องกันและลดการ
เกิดฝุ่นละอองในสถานที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
แนวทางในการปอ้งกันและดูแลตนเองจาก PM 2.5 

ร้อยละ 100 สถานที่ก่อสร้างทุกแห่งได้รับการกำชบั
และติดตามมาตรการปอ้งกันและลดการ
เกิดฝุ่นละอองในสถานที่ก่อสร้างเป็น
ประจำและตอ่เนื่อง 

   1.4 กำชบัและติดตามมาตรการป้องกันและลดการ
เกิดฝุ่นละอองในสถานประกอบการฯ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
แนวทางในการปอ้งกันและดูแลตนเองจาก PM 2.5 

ร้อยละ 100 สถานประกอบการฯ ทุกแห่งได้รับการ
กำชับและติดตามมาตรการปอ้งกันและ
ลดการเกิดฝุ่นละอองในสถานที่กอ่สร้าง
เป็นประจำและตอ่เนื่อง 

   1.5 ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเขตราชเทวี  
เรื่อง การปอ้งกันฝุ่นละอองขนาดเลก็ในพื้นที่เขตราชเทว ี

ร้อยละ 100 มีการประชาสัมพันธ์ฯ เป็นประจำอย่าง
ต่อเนื่อง 

   1.6 การตรวจสอบเมรุเผาศพในพื้นทีเ่ขตราชเทวี ร้อยละ 100 ดำเนินการแล้ว 66.6% ของจำนวนเมรุ
เผาศพทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขต 

   1.7 จัดเจ้าหน้าที่ฉีดล้างทำความสะอาดถนนสายหลัก 
ต้นไม้และใบไม้เป็นประจำ 

ร้อยละ 100 มีการจัดเจ้าหน้าที่ฉีดล้างทำความสะอาด
ถนนสายหลกั ต้นไม้ ใบไม้ เป็นประจำ 

2. มาตรการในพื้นที่ที่มีผลกระทบของฝุน่ละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 
   2.1 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและดูแลตนเอง
จาก PM 2.5 พร้อมทั้งแจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์ฝุ่น
ละอองขนาดเล็กเป็นประจำ (ชุมชนในพื้นที่) 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 
มีการประชาสัมพันธ์เกีย่วกับการปอ้งกันฝุ่น 
PM 2.5 พร้อมทั้งแจ้งเตือนและรายงาน
สถานการณ์ผ่านทางไลน์กลุ่มเป็นประจำ 

   2.2 ประชาสัมพนัธ์เกีย่วกบัการป้องกนัและดูแลตนเอง
จาก PM 2.5 พร้อมทั้งแจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเลก็เป็นประจำ (โรงเรียนในสังกัด กทม.) 

ร้อยละ 100 มีการประชาสัมพันธ์เกีย่วกับการปอ้งกันฝุ่น 
PM 2.5 พร้อมทั้งแจ้งเตือนและรายงาน
สถานการณ์ผ่านทางไลน์กลุ่มเป็นประจำ 

   2.3 ประชาสัมพนัธ์เกีย่วกบัการป้องกนัและดูแลตนเอง
จาก PM 2.5 พร้อมทั้งแจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเลก็เป็นประจำ (โรงเรียนนอกสังกัด กทม.) 

ร้อยละ 100 มีการประชาสัมพันธ์เกีย่วกับการปอ้งกันฝุ่น 
PM 2.5 พร้อมทั้งแจ้งเตือนและรายงาน
สถานการณ์ผ่านทางไลน์กลุ่มเป็นประจำ 

   2.4 ประชาสัมพนัธ์เกีย่วกบัการป้องกนัและดูแลตนเอง
จาก PM 2.5 พร้อมทั้งแจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นประจำ (เจ้าหนา้ที่และสถาน
ประกอบการในพื้นที่เขตราชเทวี) 

ร้อยละ 100 มีการประชาสัมพันธ์เกีย่วกับการปอ้งกันฝุ่น 
PM 2.5 พร้อมทั้งแจ้งเตือนและรายงาน
สถานการณ์ผ่านทางไลน์กลุ่มเป็นประจำ 

9 วังทองหลาง 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
   1.1 ดำเนินการตามอำนาจหนา้ที ่

 
60 คัน 

 
ดำเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

   1.2 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ควบคุมป้องกัน
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (สถานทีก่อ่สร้าง) 

11 แห่ง ดำเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

   1.3 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ควบคุมป้องกัน
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (สถานประกอบการสะสมฯ) 

5 แห่ง ดำเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

   1.4 ล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า ร้อยละ 100 ดำเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 
2. มาตรการในพื้นที่ที่มีผลกระทบของฝุน่ละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 
   2.1 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันผลกระทบ
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (ชุมชนในพื้นที่เขต) 

 
 

19 ชุมชน 

 
 
ดำเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

   2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันผลกระทบ
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (โรงเรียนในสังกัด กทม.) 

2 แห่ง ดำเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

   2.3 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันผลกระทบ
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (โรงเรียนนอกสังกัด กทม.) 

24 แห่ง ดำเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 

   2.4 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันผลกระทบ
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วทิยาลัย, หมาวิทยาลยั) 

2 แห่ง ดำเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 
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4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 
      4.1 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

1. ควรมีแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงานผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน 
2. การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 4 
กรุงเทพมหานครควรมีนโยบายการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยเริ่มจากกรณีที่มีการยุบสภาพรถราชการ ควรพิจารณา

นำรถยนต์ไฟฟ้ามาทดแทน เพ่ือลดฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการใช้รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซินหรือดีเซล และควร
เพ่ิมจำนวนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทนการใช้รถราชการจนครบ ร้อยละ 100 ในอนาคต พร้อมทั้งจัดหาสถานี
ชาร์จไฟฟ้าให้กับรถราชการของกรุงเทพมหานครที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วย 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)  

เขตตรวจราชการ 5  
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 5 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบ
บูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - 
มีนาคม 2565) ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักสิ่งแวดล้อม 
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการ
ปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ รวม 8 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตธนบุรี 
สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขต
บางพลัด สำนักงานเขตตลิ่งชัน และสำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยสามารถสรุปผลจากการตรวจราชการ ได้ดังนี้ 
 
 

 1. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 
     จากการตรวจราชการรอบที่ 1 หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 5 ได้ดำเนินโครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครบถ้วน             
ทุกหน่วยงาน โดยหน่วยรับการตรวจได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
ลำดับ

ที ่
หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 สำนัก
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

1. ดำเนินการนำรถราชการในสังกัด
เข้าตรวจวดัมลพิษจากท่อไอเสยี 
 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจครั้งท่ี 1 เดือนตลุาคม 
2564 เรียบร้อย ผลปรากฏว่ารถ
ราชการในสังกัด สยป. ทุกคันผ่านเกณฑ์
การตรวจวดัค่ามลพิษ และเจ้งผลให้ 
สสล. เรยีบร้อยแล้ว 

2. ห้ามพนักงานขับรถยนต์สตารท์
เครื่องยนต์ระหว่างรอเจ้าหน้าที ่

รถราชการทุกคัน
ในสังกัด สยป. 

กำชับพนักงานขับรถทุกคนให้ถือปฏิบัต ิ

3. กำชับพนักงานขับรถยนต์
ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

รถราชการทุกคัน
ในสังกัด สยป. 

กำชับพนักงานขับรถทุกคนให้ถือปฏิบัต ิ

4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันการเกิดฝุ่นละอองขนาด
เล็กทางสื่อสังคมออนไลนต์่าง ๆ  

ข้าราชการ ลูกจ้าง
ในสังกัด และ
ประชาชนท่ัวไป 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทาง 
Facebook สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล และทางเว็บไซตส์ำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 

2 สำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง 

1. ตรวจเช็คสภาพรถราชการใน
สังกัดที่กองโรงงานช่างกล สำนัก
การคลัง 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจเรียบร้อยแล้ว จำนวน 
1 ครั้ง ดังนี ้
   - ครั้งท่ี 1 เมื่อ 13 ธ.ค. 64 (ไม่มีรถ
คันใดมีมลพิษเกินระดับมาตรฐานที่
กฎหมายกำหนด) 
    
 

หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

2. การจัดการฝุ่นละอองชนาดเล็ก    
    PM2.5 ในหน่วยงาน 

ฝุ่นละอองขนาด
เล็ก สำนักการวาง
ผังและพัฒนาเมือง 
ลดลง 

การฟุ้งกระจายและการสะสมของฝุ่น
ละอองลดลง เนื่องจากหน่วยงานหมั่น
ทำความสะอาดโดยการทำความสะอาด 
สถานท่ี หรือใช้ผ้าชุบน้ำ เช็ดทำความ
สะอาดเฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน วัสดุ
อุปกรณ์สำนักงานประจำทุกวันและล้าง
เครื่องปรับอากาศปลีะ 2 ครั้ง 

3. การดำเนินการตามแผนปฏิบตัิ
การฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของ
กรุงเทพมหานคร 

- 
 
 

ดำเนินการตามแผนปฏิบตัิการจดัการฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน PM2.5 จากยานยนต์
ของ สวพ. ดังนี้  
1. นำรถเข้าตรวจสภาพทุกระยะ 6 

เดือนหรือทุกระยะ 15,000 
กิโลเมตร ซึ่งรถราชการทุกคันของ 
สวพ. ไม่มมีลพิษเกินระดบั
มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด  

2. ให้พนักงานขับรถยนต์ตรวจเช็คและ
บำรุงรถราชการอย่างสม่ำเสมอ 

3. รถราชการและประชาชนให้ดับ
เครื่องยนต์เมื่อจอดทุกครั้ง  

4. รณรงค์ใช้ขนส่งสาธารณะ ลดการใช้
รถยนต์ส่วนตัว 

5. ใช้รถราชการเท่าท่ีจำเป็น เลือก
เส้นทางการเดินรถท่ีใช้เวลาและ
จราจรติดขัดน้อยทีสุ่ด ทำให้
ปริมาณการใช้น้ำมันลดลงและรถ
ราชการเสื่อมสภาพน้อย 

6. งดการใช้รถราชการที่มีควันดำ
ช่ัวคราว 

4. การเพิม่มาตรการทางผังเมืองที่
ส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีสีเขยีวในผัง
เมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

เพิ่มเตมิและ
ปรับปรุงมาตรการ
ทางผังเมืองที่
ส่งเสริมการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในผัง
เมืองรวม
กรุงเทพมหานคร 
(ปรับปรุงครั้งท่ี 4) 

1. มาตรการบังคับ 
1.1  ปรับเพิ่มอัตราส่วนของที่ว่างต่อ
พื้นที่อาคารรวม (OSR) โดยปรับเพิ่ม 
OSR ในทุกประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดิน (ประมาณร้อยละ 5 - ร้อยละ 10) 
1.2 ปรับเพิ่มจำนวนทีโ่ล่ง ล.1, ล.2 
และ ล.3 และปรับข้อกำหนดที่โลง่
ประเภท ล.3 ใหม้ีที่ว่างเพื่อปลูกตน้ไม้
เพิ่มขึ้นตามขนาดเขตทาง  
2. มาตรการจูงใจ 
2.1 กำหนดมาตการเพิม่อัตราส่วนพ้ืนท่ี
อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR Bonus) 
 ก. กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแนน่มาก
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

และประเภทพาณิชยกรรม ดำเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
1) จัดให้มีพื้นท่ีสวนสาธารณะในแปลง
ที่ดินท่ีขออนุญาต 
2) จัดที่ดินแปลงอื่นตามที่
กรุงเทพมหานครเห็นชอบเพื่อใช้เป็น
สวนสาธารณะ 
3) สนับสนุนด้านการเงินแก่
กรุงเทพมหานครเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
สวนสาธารณะ 
 ข. กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
จัดให้มีพื้นท่ีสวนสาธารณะที่อยู่รมิฝั่ง
แม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ 
 

5. การทบทวนข้อกำหนดผังเมืองที่
สามารถลดผลกระทบจากมลพิษ
ทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. จัดทำรายงานผล
การทบทวน
ข้อกำหนดผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร
ที่ช่วยลดผลกระทบ
ของมลภาวะทาง
อากาศ 
2. จัดทำข้อเสนอ 
แนะแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา
มาตรการที่เหมาะสม
ในการจัดการฝุ่น
ละอองมาใช้บังคับ 
ในผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร 

ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวเรียบร้อย
แล้วและได้จดัส่งรายงานและข้อมลู
โครงการฯ ให้สำนักสิ่งแวดล้อมโดย
จัดส่งไปพร้อมกับรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ปี 2565 ตามหนังสือ
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง        
ที่ กท 1702/2014 ลงวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2565  

3 สำนัก
สิ่งแวดล้อม 

1. การลดมลพิษงานกำจัดมลูฝอย/
สิ่งปฏิกูลในศูนย์กำจัดมลูฝอย 
   1.1 การบำรุงรักษาและทำการ
ซ่อมแซมเครื่องยนต์ (ศูนย/์โรงงาน
กำจัดมลูฝอยอ่อนนุช หนองแขม 
และสายไหม) 
   1.2 การล้าง กวาด ทำความ
สะอาดถนน และในบริเวณพื้นที่
ศูนย์กำจัดมลูฝอยอ่อนนุช 

1. บำรุงรักษา
ตรวจเช็คสภาพ
เครื่องยนต์และ
ตรวจวัดควันดำ 
2. ล้าง กวาด ทำ
ความสะอาดถนน
และในบริเวณพื้นท่ี
ศูนย์ฯ ทุกวัน 

1. จัดทำแผนงานการตรวจเช็คสภาพ
การใช้งานและซ่อมแซมรถเก็บขน 
ประจำปี 2565  
- กำหนดเข้าเช็คระยะทุก 2 เดือน 
- กำหนดเปลี่ยนยางรถเก็บขนปลีะ 1 
ครั้ง  
2. ผู้ควบคมุรถยนต์ติดตามประเมนิการ
บำรุงรักษารถยนต์ตามรายการตรวจ
สภาพและกำหนดเวลาทีต่้องดำเนนิการ 
- ล้าง กวาด ทำความสะอาดถนนฯ และ
ในบริเวณพื้นท่ีศูนยฯ์ 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

2. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
2.1 ยานพาหนะราชการในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
   
 
2.2 การตรวจสภาพเครื่องยนต์รถ
ตรวจวัดคณุภาพอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตรวจวัดควันดำ  

2 ครั้ง/ป ี
 

 
 
 
 
 
 
 

บำรุงรักษา
เครื่องยนต์ตาม

รอบการ
บำรุงรักษา/ 

ตรวจวัดควันดำปี
ละ 2 ครั้ง  

 
 
 

 
สสล. มีหนังสือเวยีนแจ้งทุกหน่วยงานให้
นำรถราชการในสังกัดเข้ารับการตรวจ
ควันดำประจำปีงบประมาณ 2565 
ครั้งท่ี 1 โดยส่วนราชการในสังกัด กทม. 
ได้รายงานแล้ว จำนวน 4,149 คนั ไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 19 คัน  
- อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมรายงาน
ผลการตรวจวัดจากส่วนราชการในสังกัด
ให้ครบถ้วน ภายในเดือนมีนาคม 2565 
 
- บริษัทผู้รับเหมาเดินระบบตรวจวัดฯ 
ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องยนตร์ถ
ตรวจวัดคณุภาพอากาศเป็นประจำ และ
เพื่อให้รถตรวจวัดคุณภาพอากาศปล่อย
มลพิษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กจอ. มี
กำหนดจะนำรถเข้ารับการตรวจวดัควัน
ดำประจำปีงบประมาณครั้งที่ 1 ภายใน
เดือนมีนาคม 2565 
 

3 สถานท่ีก่อสร้าง 
โครงการกำกับดูแลการนำส่ง
รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการ
ที่กำหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการประเภทอาคาร การจัดสรร
ที่ดิน และบริการชุมชน ประจำปี 
2565 

 
กำกับและควบคมุ 

ร้อยละ 100 
 
 

 
ติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำ
ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตเพื่อให้
ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของ
โครงการด้านอาคาร กำหนดเป้าหมาย
การควบคุมโครงการก่อสร้างอาคาร ร้อย
ละ 100 (ปัจจุบันมีโครงการที่ต้องส่ง
รายงาน Monitor ทั้งหมดจำนวน 200 
โครงการและได้นำส่งรายงาน Monitor 
ฉบับเดือน ก.ค. - ธ.ค. 2564 จำนวน 
185 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.5 
ทั้งนี้ทุกโครงการจะต้องได้รับการตรวจ
ติดตามฯ ภายใน ก.ค. 65)   

4. โครงการตรวจวัดรถยนต์ควันดำ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ดำเนินการ
ตรวจวัดควนัดำ

ตามแผนที่กำหนด 

- ผลการตรวจวัดรถยนต์ปล่อยควนัดำ 
โดยเรียกรถตรวจวัดควันดำ 87,461 
คัน มีค่าเกินมาตรฐานและออกคำสั่ง
ห้ามใช้ 904 คัน 
- ผลการตรวจวัดมลพิษรถราชการใน
สังกัดกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 
2565 ครั้งท่ี 1 จำนวน 4,149 คัน ไม่
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ผ่านมาตรฐาน 19 คัน  
- ผลการตรวจวัดมลพิษ (ควันดำ) จาก
รถสองแถว จำนวน 308 คัน ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานทุกคัน  

5. การควบคมุคุณภาพอากาศก่อน
ปล่อยออกจากปล่องที่ปล่อยออก
จากโรงกำจัดมูลฝอยตดิเช้ือ 

ตรวจวัดปริมาณ
สารมลพิษทาง

อากาศจากปล่อง
ระบาย 

ผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศจาก
ปล่องเตาเผามลูฝอยติดเชื้ออยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานทุกพารามิเตอร์ (ได้แก่ Hg Pb 
Cd NOx as NO2 SO2 HCI HF CO และ 
Opacity) 

6. การควบคมุคุณภาพอากาศก่อน
ปล่อยออกจากปล่องที่ปล่อยออก
จากเตาเผาขยะมูลฝอย 500 ตันต่อ
วัน 

คุณภาพอากาศอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก่อนปล่อยออก
จากปล่องทุกวัน 

ผลการตรวจวัดฝุ่น (Dust) โดยระบบ
ตรวจวัดคณุภาพอากาศจากปล่องแบบ
อัตโนมัติอยา่งต่อเนื่อง (CEM) มีคา่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

7. รายงานสถานการณ์และเผยแพร่
ข้อมูลคุณภาพอากาศ  

เผยแพร่ข้อมลู
คุณภาพอากาศ

เป็นประจำทุกวัน 

ประชาสมัพันธ์ข้อมูลคณุภาพอากาศใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครแบบเป็นปัจจุบัน 
(Real Time) พร้อมแนะนำการปอ้งกัน
สุขภาพอนามัยตนเองจากฝุ่นละอองให้
ประชาชนได้ทราบผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทุกวัน ผ่าน
เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก แอปพลิเคชั่น Air BKK 
รวมถึงจอแสดงผลบริเวณสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศและจอแสดงผลใน
สวนสาธารณะ จอแสดงผลบนรถ
เคลื่อนที่ กลุ่มไลน์ ป้ายจราจรอัจฉริยะ  

8. การล้างทำความสะอาดถนน ฉดี
พ่นใบไม้ ต้นไม ้

ล้างทำความ
สะอาดถนน ฉีด
พ่นใบไม้ต้นไม้ใน
พื้นที่รับผิดชอบ

ของสำนัก
สิ่งแวดล้อม 

 

ล้างทำความสะอาดถนน ฉีดพ่นใบไม้ 
ต้นไม้ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนกั
สิ่งแวดล้อมตามแผนท่ีกำหนด 

4 สำนักงาน
เลขานุการผู้ว่า
ราชการ
กรุงเทพมหานคร 

การตรวจวดัมลพิษจากท่อไอเสียรถ
ราชการเครื่องยนต์เบนซินและ
เครื่องยนต์ดเีซล 

เพื่อบำรุงรักษา
เครื่องยนตไ์ม่ให้

เกิดมลพิษ 

ตรวจวัดมลพิษรถราชการเครื่องยนต์
เบนซิน และเครื่องยนตด์ีเซล ปรากฏว่า
ไม่มีค่ามลพิษเกินมาตรฐาน 

5 สำนักงาน
เลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

1. กิจกรรมการใช้ Car Pool 1 ปีงบประมาณ มีการจัดรถราชการโดยการจดัให้ผูท้ี่
เดินทางในเส้นทางเดยีวกันและในเวลา
ใกล้เคียงกันให้ใช้รถร่วมกัน  

2. กิจกรรมการตรวจควันดำ
ประจำป ี

ปีละ 2 ครั้ง นำรถราชการเข้ารับการตรวจควันดำกับ
สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นประจำ 

3. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 

สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง -ดำเนินการประชาสมัพันธ์ทาง LINE 
กลุ่มของ สลส.กทม. และกลุม่ของ สก. 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

4. กิจกรรมรณรงค์ จอดให้ดับเครื่อง 1 ปีงบประมาณ มีการกำชับให้พนักงานขับรถยนตด์ับ
เครื่องทุกครั้งท่ีจอดรถ 

5. กิจกรรมตรวจสภาพรถราชการ 1 ปีงบประมาณ มีการตรวจสภาพรถราชการโดยการ
ตรวจสภาพน้ำมันเครื่องให้อยู่สภาพ
พร้อมใช้งาน  

6 สำนักงาน
เลขานุการปลัด
กรุงเทพมหานคร 

1. กิจกรรมดับเครื่องยนต์ในขณะ
จอดรถ 

1 ปีงบประมาณ มีการกำชับพนักงานขับรถยนต์เมื่อนำ
รถยนต์ฯ มาจอดบริเวณที่จอดรถลาน
ค น เมื อ ง  ภ า ย ใน ศ า ล า ว่ า ก า ร
กรุงเทพมหานครและบริเวณโดยรอบ
แล้วให้ดับเครื่องยนต์ในขณะจอดรถทุก
ครั้ง 

2. กิจกรรมการตรวจวดัมลพิษ 1 ปีงบประมาณ นำรถราชการเข้ารับการตรวจมลพิษที่
กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง ทุก 6 
เดือน 

3. กิจกรรมควบคุมฝุ่นจากการ
ก่อสร้าง 

1 ปีงบประมาณ มีการควบคุมฝุ่นจากการก่อสร้างภายใน
อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

4. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 

ปีงบประมาณ 
2566 

ประชาสัมพันธ์แสดงผลค่าฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 ผ่านตู้คีย์ออส บริเวณ
ท า ง เข้ า ห น้ า อ าค า รศ าล า ว่ า ก า ร
กรุงเทพมหานคร และทางเข้าถนน
ดินสอ 

 
2. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

ตามแผนฯ 
แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

1. สำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

2 สำนักการวางผังและ
พัฒนาเมือง 

การเพิ่มมาตรการทางผังเมืองที่ส่งเสริม
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการผังเมือง
มีมติ เรื่อง การกำหนดแนวทางการ
ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมตาม
มาตรา 110 แห่ง พ.ร.บ. การผังเมือง 
พ.ศ. 2562 “ผังเมืองรวมที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของ พ.ร.บ. 
การผังเมือง พ.ศ. 2518 และยัง
ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เห็นควร
ดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การผัง
เมือง พ.ศ. 2562” 

ขออนุมัติขยาย
สัญญาโครงการฯ 
และเตรียมจัดทำ
รายละเอียดงาน
และงบประมาณ
เพิ่มเติม เพื่อ
ดำเนินการตามมติ
คณะกรรมการผัง
เมือง 

 

3 สำนักสิ่งแวดล้อม การนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ

ตรวจติดตาม
ภายในปี 2565 
(15 โครงการ) 

-ไม่มี- 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

ตามแผนฯ 
แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

โครงการประเภทอาคาร การจัดสรรที่ดิน 
และบริการชุมชน ประจำปี 2565 ไม่
ครบถ้วน 

4 สำนักงานเลขานุการ
ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

5 สำนักงานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานคร 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

6 สำนักงานเลขานุการ
ปลัดกรุงเทพมหานคร 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้สำนักงานเขตรายงานข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ 

ที่อาจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 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 49 - 3 3 1 7 16 1 40 
2 คลองสาน 47 - 10 5 - - 6 - 21 
3 จอมทอง 54 - 62 - 3 8 17 1 27 
4 บางกอกใหญ ่ 50 1 3 2 1 5 10 4 25 
5 บางกอกน้อย 56 6 11 6 - 2 16 6 37 
6 บางพลัด 53 - 15 4 - 7 15 1 31 
7 ตลิ่งชัน 51 914 - - - 15 21 4 32 
8 ทวีวัฒนา 49 1,381 13 - 1 3 1 5 21 

รวม 409 2,302 117 20 6 47 102 22 234 

2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 
กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM2.5 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนด
หน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับ
การตรวจของเขตตรวจราชการ 5 ส่วนของหน่วยงานระดับสำนักงานเขต มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ไม่ใช้
งบประมาณ) ที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้ 

 
 
 

หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 ธนบุรี ตรวจเช็คสภาพรถราชการใน
สังกัดที่กองโรงงานช่างกล สนค.  

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจเช็คสภาพเรียบร้อยแล้ว 
จำนวน 1 ครั้ง 49 คัน ผ่านเกณฑ์ทุกคัน 

ตรวจสอบกวดขันสถานที่ก่อสร้าง
ทุกประเภทให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

ร้อยละ 100 ตรวจสอบกวดขันสถานที่ก่อสร้างจำนวน 5 
แห่ง 

ประชาสมัพันธ์กิจการที่มีการใช้
หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ไม่ให้
ปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐาน 

ร้อยละ 100 ดำเนินการประชาสัมพันธ์แล้ว 1 แห่ง 

ประชาสมัพันธ์โรงงาน สถาน
ประกอบการไม่ให้ปล่อยมลพิษ
เกินค่ามาตรฐาน 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ประชาสมัพันธ์ขอความร่วมมือไม่
เผาขยะในท่ีโล่ง 

3 ครั้ง/ป ี ดำเนินการประชาสัมพันธ์แล้ว 

ตรวจสอบกวดขันควบคุม
สถานท่ีฌาปนสถานให้ปฏิบัตติาม
หลักวิชาการ 

ร้อยละ 100 ดำเนินการตรวจสุขลักษณะ ตรวจแนะนำ 
จำนวน 16 วัด และการตรวจเขมา่ควัน 
จำนวน 4 วัด 

ล้างถนน และบาทวิถี ฉีดพ่นน้ำ 
ล้างใบไม้เพื่อลดฝุ่น 

1 ครั้ง/วัน ดำเนินการทุกวัน 

ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้ชุมชน
เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM2.5 

43 ชุมชน ดำเนินการประชาสัมพันธ์แล้ว จำนวน 43 
แห่ง 

กิจกรรมฉดีพ่นละอองน้ำ 17 โรงเรียน ดำเนินการประชาสัมพันธ์แล้ว จำนวน 17 
แห่ง 

ประชาสมัพันธ์ให้ความรูโ้รงเรยีน
นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM2.5 

21 โรงเรียน ดำเนินการประชาสัมพันธ์แล้ว จำนวน 21 
แห่ง 

ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้กับ
มหาวิทยาลยัเกี่ยวกับการป้องกัน
ตัวเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 
 
 

2 แห่ง ดำเนินการประชาสัมพันธ์แล้ว จำนวน 2 
แห่ง 

2 คลองสาน 1. ตรวจควันดำรถในหน่วยงาน 2 ครั้ง/ป ี ตรวจวัดครั้งท่ีเดือน ต.ค. 64 ผลการ
ตรวจวัดควันดำ รถผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 

2. กำกับดูแลให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เดือนละ 2 ครั้ง เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนงดเผาในที่โล่ง 
 

10 ครั้ง/เดือน เป็นไปตามเป้าหมาย 
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

4. ตรวจวดัมลพิษเตาเผาศพ 
ประชาสมัพันธ์แนวทางการเผา
ศพอย่างถูกวิธี 

6 วัด มกราคม 2565 ประชาสัมพันธ์การเผาศพ
อย่างถูกวิธี ท้ังหมด 6 วัด 

5. กำกับดูแลและดำเนินการให้
เป็นไปตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 ในโรงเรียน 

8 โรงเรียน เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  ใน
โรงเรียน 

6. ฉีดลา้งฝุ่นใบไม้ต้นไม้และพื้นท่ี
สาธารณะ 

เกาะกลางถนนและ
พื้นที่สาธารณะ  
30 วัน/เดือน 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

3 จอมทอง 1. กิจกรรมตรวจวัดควันดำ
รถยนต์ของสำนักงานเขต
จอมทอง 

2 ครั้ง/ป ี ตรวจควันดำรถยนตร์าชการครั้งท่ี 1 เดือน
พ.ย. 64 ตรวจ 54 คัน ผ่านทุกคนั 

2. กิจกรรมตรวจสถาน
ประกอบการที่ใช้หม้อตม้ไอน้ำ 
(Boiler) ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภท
น้ำมันเตาหรือน้ำมันดีเซล ตาม
การพิจารณาอนุญาตกรณีขอต่อ
อายุฯ  

3 แห่ง ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 แห่ง ผา่นทุกแห่ง 

3. กิจกรรมตรวจสถาน
ประกอบการสะสมผสมซีเมนต์ 
หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง 
รวมทั้งการขุด ตัก ดดู โม่ บด 
หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ตามการ
พิจารณาอนุญาตกรณีขอต่ออายฯุ 

8 แห่ง ดำเนินการแล้ว จำนวน 8 แห่ง ผา่นทุกแห่ง 

4 บางกอกใหญ ่ 1. ลดมลพิษ PM2.5 จากการใช้รถ
ราชการในสังกัด โดยการ
ให้บริการตรวจวัดมลพิษจากท่อ
ไอเสียรถยนต์ บำรุงรักษา
เครื่องยนต ์

ตรวจวัดมลพิษจาก
ท่อไอเสียรถยนต์และ
แนะนำการ
บำรุงรักษารถยนต์
ประเภทดีเซล  
รอบที่ 1 ร้อยละ 75 
รอบที่ 2 ร้อยละ 
100 
 

ดำเนินการร่วมกับสำนักการคลังในการ
ตรวจวัดควันดำจากท่อไอเสียรถราชการฯ 
และแนะนำการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 
รถยนต์รถราชการ ในสังกัดสำนักงานเขต
บางกอกใหญ่  
ผลการดำเนินการรอบที่ 1 จำนวน 43 คัน 
จากท้ังหมด 50 คัน คิดเป็นร้อยละ 86 
 

2. ลดมลพิษ PM2.5 จากการใช้
ยานพาหนะเอกชน โดยการ
ให้บริการตรวจวัดมลพิษจากท่อ
ไอเสียรถยนต์ บำรุงรักษา
เครื่องยนต ์

ตรวจวัดมลพิษจาก
ท่อไอเสียรถยนต์และ
แนะนำการ
บำรุงรักษา
เครื่องยนต์ของรถ
เอกชนท่ีขอเข้ารับ
การตรวจ 
 

ดำเนินการตรวจควันดำรถเอกชน 
ผลการดำเนินการรอบที่ 1 จำนวน 1 คัน 
จากท้ังหมด 1 คัน คิดเป็นร้อยละ 100 
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

3. ตรวจสอบกวดขันสถานท่ี
ก่อสร้างทุกประเภท ให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

5 แห่ง ดำเนินการแนะนำสถานท่ีก่อสร้างและ
แคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างเป็นประจำทุก
สัปดาห์ ผลการดำเนินการรอบที่ 1 (1 ต.ค. 
64 – 31 ม.ีค. 65)  จำนวน 5 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 100 

4. ประชาสัมพันธ์การควบคุม
โรงงาน/สถานประกอบกิจการที่มี
การใช้หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ที่ใช้
เชื้อเพลิงประเภทน้ำมันเตาหรือ
น้ำมันดีเซล ในพ้ืนท่ีไม่ให้ปล่อย
มลพิษอากาศเกินมาตรฐานท่ี
กฎหมายกำหนด 

สถานประกอบการที่
มีการใช้หม้อต้มไอน้ำ 
(Boiler) ที่ใช้
เชื้อเพลิงประเภท
น้ำมันเตาหรือน้ำมัน
ดีเซล จำนวน 1 แห่ง 

ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ
ไม่ให้มีการปล่อยมลพิษทางอากาศเกินกว่าที่
กฎหมายกำหนด ผลการดำเนินการรอบที่ 1   
(1 ต.ค. 64 – 28 ก.พ. 65) จำนวน 1 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
 

5. ประชาสัมพันธ์การควบคุม
โรงงาน/สถานประกอบกิจการใน
พื้นที่ไม่ให้ปล่อยมลพิษทาง
อากาศเกินมาตรฐานที่กฎหมาย
กำหนด 

1. สถานประกอบ 
การสะสม ผสม
ซีเมนต์ หิน ดิน ทราย 
วัสดุก่อสร้าง รวมทั้ง
การขุด ตัด ดูด โม่ 
บด และโรงงาน/
สถานประกอบการ
อุตสาหกรรมที่มีการ
เผาไหม้ด้วยเช้ือเพลิง 
จำนวน 5 แห่ง  
2. การตรวจสถานท่ี
จำหน่ายอาหาร
ประเภทปิ้งย่าง 
จำนวน 30 ครั้ง 
 

1. ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ
ไม่ให้มีการปล่อยมลพิษทางอากาศเกินกว่าที่
กฎหมายกำหนด  
ผลดำเนินการ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 64 – 28 
ก.พ. 65) จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100 
 
 
 
 
2. ดำเนินการตรวจสอบสถานท่ีจำหน่าย
อาหารเป็นประจำทุกสัปดาห์  
ผลดำเนินการ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 64 – 28 
ก.พ. 65) จำนวน 30 ครั้ง คิดเปน็ร้อยละ 
100  

6. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ด้านการดูแลและป้องกัน
ฝุ่น การควบคุมไม่ใหม้ีการเผา 

30 ครั้ง ดำเนินการ รอบที่ 1 จำนวน 30 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 100  

7. ตรวจสอบให้คำแนะนำฌาปน
สถาน ให้ปฏิบัติถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

10 แห่ง ดำเนินการตรวจสอบตรวจวัดมลพษิและ
แนะนำวิธีการเผาศพอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
และลดมลพิษจากการเผาศพจากฌาปน
สถาน ผลดำเนินการ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 64 
– 31 มี.ค. 65) จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 50 
2. แนะนำวิธีการเผาศพอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลเพื่อลดมลพิษครบทั้ง 10 แห่ง 

8. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ด้านการดูแลและป้องกัน
ฝุ่นแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีเขต
บางกอกใหญ่ จำนวน 10 ครั้ง 

จำนวน 30 ครั้ง ดำเนินการ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 64 – 31 
มี.ค. 65) จำนวน 30 ครั้ง คิดเปน็ร้อยละ 
100 
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

9. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ด้านการดูแลและป้องกัน
ฝุ่นแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีเขต
บางกอกใหญ่  

จำนวน 30 ครั้ง ดำเนินการ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 64 – 31 
มี.ค. 65) จำนวน 30 ครั้ง คิดเปน็ร้อยละ 
100 
 

10 จดัทำป้ายประชาสมัพันธ์
คุณภาพอากาศ เพื่อให้ความรู้แก่
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและ
ผู้มาตดิต่อราชการ เพื่อป้องกัน
ปัญหาฝุ่นละอองในสถานศึกษา 

จำนวน 6 แห่ง ดำเนินการ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 64 – 31 
มี.ค. 65) จำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100 
 

11 จดัทำแผนประชาสมัพันธ์ 
รณรงค์ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน 
และบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อ
ป้องกันปัญหาฝุ่นละออง 

จำนวน 19 แห่ง ดำเนินการ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 64 – 31 
มี.ค. 65) จำนวน 19 แห่ง คิดเปน็ร้อยละ 
100 
 

5 บางกอกน้อย 1. ตรวจวดัควันดำรถยนต์หน่วย
ราชการในสังกัดประจำปี
งบประมาณ 2565 

อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการครั้งท่ี 25-26 พ.ย. 65 จำนวน 
56 คัน 

2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละออง PM2.5 

และควบคมุไม่ให้ปล่อยแลพิษ
อากาศแก่สถานประกอบการ 

แนะนำสถาน
ประกอบการในพ้ืนท่ี
และสุม่ตรวจวัดควัน
ดำ รถยนต์ควันดำ 
อย่างน้อย จำนวน 2 
ครั้ง 

17 ธ.ค. 64 แนะนำให้ความรู้และสุ่ม
ตรวจวัดควันดำรถบรรทุกจำนวน 4 คัน  
17 ม.ค. 64 แนะนำให้ความรู้และสุ่ม
ตรวจวัดควันดำรถบรรทุกจำนวน 2 คัน  
 

3. ตรวจ กำชับ แนะนำ สถานท่ี
ก่อสร้างให้ปฏิบัตติามมาตรการที่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกำหนด 

สถานท่ีก่อสร้างที่ต้อง
ทำ EIA ทุกแห่ง (6 
แห่ง) ได้รับการตรวจ 

วันท่ี 2-3 ธ.ค. 64 สถานท่ีก่อสรา้งได้รับ
การตรวจ จำนวน 6 แห่ง 

4. แนะนำสถานประกอบการ
สะสมฯ ขอความร่วมมือช่วยลด
ปัญหาฝุ่น PM2.5 

จำนวน 2 แห่ง วันท่ี 21 ม.ค.65 ไดด้ำเนินการตรวจ
แนะนำขอความร่วมมือควบคุมป้องกันฝุ่น
ละอองที่เกิดจากการประกอบการจำนวน  
2 แห่ง 

5. ตรวจสอบ กวดขันเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเผาในที่โล่ง 

ตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนการเผาไม่
เกิน 3 วันทำการ 

ไม่มเีรื่องร้องเรียนหรือตรวจสอบพบว่ามีการ
เผาในที่โล่ง 

6. การตรวจแนะนำการเผาศพ
อย่างถูกวิธี 

16 แห่ง พ.ย. 64 แนะนำ จำนวน 4 วัด 
ก.พ. 65 แนะนำ จำนวน 4 วัด 

7. ทำความสะอาดบาทวิถี/ถนน 
ดูดฝุ่นและชำระล้างใบไม้ช่วยลด
แก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 

ถนนทุกแห่ง ดำเนินการทำความสะอาดบาทวิถี/ถนน 
โดยการล้าง ดูดฝุ่นและชำระล้างใบไม้เป็น
ประจำทุกวัน 

8. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 ในชุมชน 

ทุกชุมชน ธ.ค. 64 - ม.ค. 65 ดำเนินการแล้ว จำนวน 
15 ชุมชน 

9. ฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณอาคาร
เรียนเพื่อช่วยลดผลกระทบจาก
ฝุ่น PM2.5 แก่นักเรียน 

โรงเรียนนอกสังกัด 
กทม. 15 แห่ง 

โรงเรียนในสังกัดมีการฉีดพ่นละอองน้ำ
บริเวณอาคารเรียน จะนวน 15 แห่ง 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

10. ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 แก่โรงเรยีน
นอกสังกัด 

โรงเรียนนอกสังกัด 
กทม. 20 แห่ง 

โรงเรียนนอกสังกัดทุกแห่งไดร้ับการ
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับฝุ่นละออง PM2.5 

11. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 แก่ผู้ค้า
และประชาชนท่ีมาใช้บริการ
บริเวณตลาด 

ตลาดอย่างน้อย 4 
แห่ง 

ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 แก่ผู้ค้าและประชาชน 
จำนวน 4 แห่ง 

6 บางพลัด 1. เช็คสภาพรถราชการในสังกัดที่
กองโรงงานช่างกล สนค.  

รถยนต์ดเีซลทุกคัน
ได้รับการตรวจวัด
ควันดำ 2 ครั้งต่อป ี

ดำเนินการเรียบร้อย จำนวน 1 ครั้ง เมื่อ
เดือน พ.ย. 2564 จำนวน 53 คนั ผ่าน
เกณฑ์ทั้งหมด 

2. สถานท่ีก่อสร้างที่ต้องทำการ
ประเมิน EIA ทุกแห่งได้รับการ
ตรวจ (4 แห่ง) 

สถานท่ีก่อสร้างที่ต้อง
ทำการประเมิน EIA 
ทุกแห่งได้รับการ
ตรวจร้อยละ 100 

ดำเนินการตรวจและแนะนำติดตามจำนวน 
4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

3. สถานประกอบการประเภท
สะสม ซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วสัดุ
ก่อสร้างทุกแห่ง ได้รบัการตรวจ
แนะนำอย่างน้อย 2 ครั้ง  

ร้อยละ 100 ดำเนินการแนะนำสถานประกอบการท่า
ทราย จำนวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

4. ประชาสัมพันธ์ขอความ
ร่วมมือไม่เผาในที่โล่งแจ้ง 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจสอบและประชาสมัพันธ์
แล้ว โดยการแจกเอกสารประชาสมัพันธ์
จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 
2565 

5. ตรวจแนะนำประชาสัมพันธ์
วิธีการเผาศพอยา่งถูกสุขาภิบาล 

1 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจและแนะนำวิธีการเผาศพ
อย่างถูกหลักสุขาภบิาล จำนวน 1 ครั้ง 
ทั้งหมด 15 แห่ง ดำเนินการครบเมื่อวันที่ 
11 กุมภาพันธ์ 2565 

6. ล้างทำความสะอาดดูดฝุ่นถนน
และฉีดพ่นละอองน้ำชะล้างใบไม ้

1 ครั้ง/วัน ดำเนินการฉดีพ่นน้ำล้างใบไม้ ล้างถนนและ
บาทวิถี เป็นประจำทุกวัน 

7. คุมเขม้รถบรรทุกปิดปกคลุม
ผ้าใบ 

4 ครั้ง/เดือน ดำเนินการตรวจสอบรถบรรทุกใหป้ิดคลุม
ผ้าใบ 

8. กิจกรรมรณรงค์แกไ้ขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วย
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนท่ัวไป 

48 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 20 ชุมชน 

9. กิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้เกีย่วกับ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แก่
นักเรียนในสังกัด รร. กทม. 

ร้อยละ 100 
(จำนวน 11 แห่ง) 

ดำเนินการแล้ว 11 แห่ง คิดเป็นรอ้ยละ 
100 

10. กิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้เกีย่วกับ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แก่
นักเรียนนอกสังกัด รร. กทม. 

ร้อยละ 100 
(จำนวน 20 แห่ง) 

ดำเนินการแล้วโดยการแจกเอกสาร
ประชาสมัพันธ์จำนวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 50 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

11. กิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้เกีย่วกับ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แก่
นักเรียนนอกสังกัด รร. กทม. 

ร้อยละ 100 
(จำนวน 20 แห่ง) 

ดำเนินการแล้วโดยการแจกเอกสาร
ประชาสมัพันธ์จำนวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 50 

12. กิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้เกีย่วกับ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ 
สำนักงานเชตบางพลัด 

1 จุด ดำเนินการประชาสัมพันธ์แล้วโดยการแจก
เอกหสารประชาสัมพันธ์ ณ บรเิวณภายใน
สำนักงานเขตบางพลดั 

7 ตลิ่งชัน 1. กิจกรรมการนำรถราชการใน
สังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษประจำปี
งบประมาณ 2565 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
100 

ได้ดำเนินการตรวจวัดมลพิษของรถราชการ
ในวันท่ี 17 พ.ย. 64 ผลการตรวจวัด ดังน้ี 
1. รถเครื่องยนต์ดเีซล จำนวน 51 คัน 
จำหน่าย จำนวน 2 คัน ส่งซ่อม จำนวน 4 
คัน และเข้ารับการตรวจจำนวน 45 คัน ซึ่ง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 44 คัน และไม่
ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 คัน  
2. รถเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 6 คัน 
จำหน่าย จำนวน 3 คัน และเข้ารบัการ
ตรวจ จำนวน 3 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
จำนวน 3 คัน 

2. กิจกรรมร่วมตรวจวดัมลพิษ
ร่วมกับกองบังคับการตำรวจ
จราจรกลาง 

ยานพาหนะเอกชน ได้ดำเนินการเข้าร่วมการตรวจวัดมลพิษ
พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเลก็ PM2.5 

3. โครงการลดฝุ่นละอองขนาด
เล็ก (PM2.5) ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน 

พื้นที่เขตตลิ่งชันไดร้ับ
การประชาสัมพันธ๋ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ได้ดำเนินการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์
แล้วตั้งแต่วันท่ี 1 ธ.ค. 64 – 31 ม.ค. 65 
จำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.33 

4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ห้าม
เผาในที่โล่ง 

ประชาชนท่ัวไปมี
ความตระหนักและไม่
ดำเนินการเผาในที่
โล่ง 

กวดขันและประชาสมัพันธ์ให้ประชาชน
ทั่วไปไมด่ำเนินการเผาในที่โล่งเปน็ประจำ
ทุกวัน 

5. โครงการตรวจฌาปนสถาน
เตาเผาศพปลอดมลพิษ 

ดำเนินการตรวจวดั
เขม่าควันริงเกลิ
มานน์ 
(Ringelmann) 
จำนวน 21 แห่ง  

ดำเนินการตรวจวดัเขม่าควันริงเกลิมานน์ 
(Ringelmann) จากวัดที่ทำการเผาศพ 
จำนวน 8 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 
7 แห่ง ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 1 
แห่ง 

6. กิจกรรมล้างฝุ่นละอองบน
ถนน 

ถนนสายหลักและ
สายรองในพื้นที่เขต
ตลิ่งชัน 

- ล้างฝุ่นละอองบนถนน จำนวน 32 ครั้ง 
- การฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศและลา้งฝุ่น
ละอองบนใบไม้ จำนวน 16 ครั้ง 

7. กิจกรรมประชาสัมพันธฝ์ุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM2.5 

ประชาชนท่ัวไปมี
ความตระหนักและไม่
ดำเนินการป้องกัน
ตนเองจากฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 

ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนป้องกันตนเอง
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พรอ้ม
รายงานผลค่าตรวจวัดฝุ่นละออง 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

8 ทวีวัฒนา 1. กิจกรรมตรวจวัดมลพิษรถ
ราชการ 

จำนวน 49 คัน ดำเนินการครั้งท่ี 1 จำนวน 49 คนั ไม่ผ่าน 
1 คัน และไดร้ับการแกไ้ขจนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานแล้ว 

2. กิจกรรมตรวจวัดรถยนต์ควัน
ดำร่วมกับกองบังคับการตำรวจ
จราจร 

ตรวจวัดรถยนต์ควัน
ดำ 

ตรวจวัดรถยนต์ควันดำ 1,331 คนั ผ่าน 
810 คัน ไมผ่่าน 521 คัน 

3. กิจกรรมตรวจวัดค่าควันดำเชิง
รุกลดปญัหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่
ตลาดเวิลด์มารเ์ก็ต 

ตรวจวัดรถของผู้ค้า
ในตลาด จำนวน 50 
คัน 

ตรวจวัดค่าควันดำของผู้ค้าในตลาด จำนวน 
50 คัน ผ่าน 50 คัน 

4. กิจกรรมตรวจสอบควบคมุการ
ก่อสร้างให้ปฏิบัตติามกฎหมาย  

พื้นที่ก่อสร้างจำนวน 
12 แห่ง 

ตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างในพื้นที่
ก่อสร้างให้ปฏิบัตติามกฎหมาย จำนวน 12 
แห่ง 

5. กิจกรรมตรวจสอบสถาน
ประกอบการที่ใช้หม้อตม้ไอน้ำ 
(Boiler) ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภท
น้ำมันเตาหรือน้ำมันดีเซล  

สถานประกอบการ
จำนวน 1 แห่ง 

ตรวจสอบแนะนำให้ผู้ประกอบกิจการดูแล
ระบบบำบดัมลพิษทางอากาศให้มี
ประสิทธิภาพ จำนวน 1 ครั้ง  

6. กิจกรรมตรวจสอบสถาน
ประกอบการสะสม ผสมซเีมนต์ 
หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง 
รวมทั้งการขุด ตัก ดดู โม่ บด 
หรือย่อยด้วยเครื่องจักร 

สถานประกอบการ
จำนวน 3 แห่ง 

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 10 แห่ง 

7. กิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนงดเผา
ในที่โล่ง 

ชุมชนในพื้นที่เขตทวี
วัฒนา 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดเผาใน
ที่โล่งในชุมชน จำนวน 17 แห่ง 

8. กิจกรรมตรวจสอบควบคมุ
มลพิษจากเตาเผาศพ 

1 แห่ง ตรวจสอบควบคุมมลพิษจากเตาเผาศพ 
จำนวน 1 แห่ง ปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่น
ละออง PM2.5 

9. กิจกรรมทำความสะอาดถนน 
สะพานลอย ฉีดพ่นละอองน้ำใน
อากาศ เพื่อลดปรมิาณฝุ่นละออง 
(PM2.5) 

ถนน ทางเท้า 
สะพานลอยในพ้ืนท่ี
เขตทวีวัฒนา  

ทำความสะอาดถนนสะพานลอย ฉีดพ่น
ละอองน้ำในอากาศเพื่อลดปริมาณฝุ่น
ละออง (PM2.5) เป็นประจำทุกวัน 
 

10. กิจกรรมตั้งจุดตรวจกวดขัน
รถบรรทุกไม่ปกคลุมผ้าใบ 

จุดตรวจบริเวณถนน
สายหลัก 

เรียกตรวจรถบรรทุกจำนวน 267 คัน  
คลุมผ้าใบเรยีบร้อย จำนวน 234 คัน  
ปกคลุมไม่เรียบร้อย จำนวน 33 คัน 

11. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่เกี่ยวกับ
การป้องกันอันตรายจากฝุ่น
ละออง PM2.5 

ชุมชนในพื้นที่ 17 
แห่ง 

ดำเนินการแล้ว จำนวน 17 ชุมชน 

12. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการป้องกัน
อันตรายจากฝุ่นละออง PM2.5 

7 แห่ง กิจกรรมประชาสมัพันธ์ให้ความรูเ้กี่ยวกับ
การป้องกันอันตรายจากฝุ่นละออง PM2.5 

แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
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ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

13. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่โรงเรียนนอกสังกัด
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการ
ป้องกันอันตรายจากฝุ่นละออง 
PM2.5 

12 แห่ง ดำเนินการแล้ว จำนวน 12 แห่ง 

14. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจาก
ฝุ่นละออง PM2.5 

2 แห่ง ดำเนินการแล้ว จำนวน 2 แห่ง 

15. กิจกรรมตั้งจุดตรวจกวดขัน
รถบรรทุกไม่ปกคลุมผ้าใบ 

จุดตรวจบริเวณถนน
สายหลัก 

เปรียบเทยีบปรับ (มาตรา 55) จำนวน 31 
ราย  
เปรียบเทยีบปรับ (มาตรา 13) จำนวน 2 
ราย  
 

 

3. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ลำดับ

ที ่
สำนักงาน

เขต 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

ตามแผนฯ 
แนวทางแก้ไข 

ข้อเสนอแนะของ
หน่วยงาน 

1 คลองสาน - - - 
2 ธนบุรี - - - 
3 จอมทอง ประชาชนไม่ทราบข้อกฎหมายเรื่องการห้าม

เผาในที่โล่ง 
 

-  

4 บางกอกใหญ ่ - - - 
5 บางกอกน้อย - - - 
6 บางพลัด เนื่องจากหน่วยงานขอเข้ารับการตรวจเช็ค

สภาพรถพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้
ต้องรอคิวเป็นระยะเวลานาน 

สำนักการคลังควรจัดคิวนัด
หมายการเข้าเช็คสภาพเพื่อลด
ความแออัด 

- 

7 ตลิ่งชัน 1. รถยนต์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เนื่องจากขาดการบำรุงรักษา 

1. ได้แนะนำและประชาสัมพันธ์
ให้กับพนักงานขับรถในการ
บำรุงรักษาเครื่องยนต์เป็น
ประจำ 
2. รถที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
แนะนำให้เข้ารับการแก้ไขและ
ดำเนินการตรวจวัดมลพิษที่กอง
ช่างกลโรงงาน 

- 

  2. ประชาชนยังขาดความเข้าใจและ
ตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 

- กวดขันและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั่วไปไม่ดำเนินการเผา
ในที่โล่งเป็นประจำทุกวัน 
- ดำเนินการตามกฎหมายใน
กรณีที่มีการเผาในที่โล่ง 

- 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
ตามแผนฯ 

แนวทางแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

หน่วยงาน 
  3. ประชาชนมีการนำสิ่งของหรือ

เครื่องนุ่งห่มใส่ลงไปในโลงศพ 
แนะนำห้ามนำสิ่งของหรือ
เครื่องนุ่งห่มใส่ลงไปในโลงศพ 
หรือใส่เฉพาะสิ่งของที่จำเป็น 

- 

8 ทวีวัฒนา - - - 
 
 
ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 5 

สำนักสิ่งแวดล้อมควรปรับระยะเวลาในการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM2.5 ของกรุงเทพมหานคร (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือขอความ
เห็นชอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม และเวียนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบก่อนการเกิด
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดื่อนพฤศจิกายนของทุกปี 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)  

เขตตรวจราชการ 6 
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 6 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบที่ 1 (1 เดือนตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 
2565) ของสำนักการคลัง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ รวม 7 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตทุ่งครุ สำนักงานเขตบางขุนเทียน 
สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และสำนกงานเขต
หนองแขม โดยสามารถสรุปผลจากการตรวจราชการ ได้ดังนี้ 
 
 

 ๑. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
 กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรม ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 6 
ส่วนของหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
(ไม่ใช้งบประมาณ) สรุปได้ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 สำนักการคลัง 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
     - แนวทางการลดมลพิษ PM 2.5 จากการใช้รถราชการ
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

 
ร้อยละ 100 

 
 
  

 
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครตอบรบั 
เข้าร่วม 29 หน่วยงาน มีรถเข้ารับบริการ
ทั้งสิ้น 1,273 คัน ตรวจพบรถที่ค่ามลพิษ
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 73 คัน สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขได้ 60 คัน คิดเป็นร้อยละ 
82.19 

2 สำนักงบประมาณฯ 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - แนวทางการลดมลพษิ PM 2.5 จากการใช้รถราชการ
ของสำนกังบประมาณกรุงเทพมหานคร 
     
 

 
10 คัน 

 
 
 

 

 
1. จัดทำรายละเอยีดโครงการฯ เพื่อ  
เสนอผู้อำนวยการสำนกังบประมาณ
กรุงเทพมหานครลงนามอนุมัติโครงการฯ 
2. ประสานทุกสว่นราชการในสังกัดสำนัก
งบประมาณกรุงเทพมหานครเพื่อนำรถที่
ใช้ในราชการ จำนวน 10 คัน เข้ารับการ
ดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบวัดค่าควันดำ 
ณ กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง และ
รายงานผลการตรวจสอบให้สำนักสิ่งแวดลอ้ม
เพื่อรายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

3 สำนักงานตรวจสอบ
ภายในฯ 

1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    1.1 การตรวจวัดควันดำยานพาหนะในกำกับของ
สำนักงานตรวจสอบภายใน โดยประสาน กรก.สนค. 

 
2 ครั้ง/ปี 

 

 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

หน่วยงานระดับส านัก/ส านักงาน/ส่วนราชการในส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

เพื่อดำเนินการตรวจวัด  
    1.2 การดูแล ซ่อมบำรุงยานพาหนะในกำกับของ
สำนักงานตรวจสอบภายใน ไม่ให้มีควันดำตลอดระยะ 
เวลาการใช้งาน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

เป็นประจำ 
ทุกเดือน 

 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

    1.3 รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติกิจกรรม “ไม่ขับ ให้ดับเครื่อง” 

2 ครั้ง/ปี 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

2. การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
ที่มีต่อสุขภาพ 
    - รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจสอบ
ภายในใสห่น้ากากอนามยัเพือ่ปอ้งกันฝุน่ละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 

 
 

1 ครั้ง/ปี 

 
 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

  
 

 1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
     คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้สำนักงานเขตระบุข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ     

ที่อาจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 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 34 17 - 9 6 3 2 18 
2 บางขุนเทียน 34 340 73 3 10 10 13 2 33 
3 บางแค 60 563 145 - 3 20 5 - 30 
4 บางบอน 63 1,707 97 1 2 8 2 2 24 
5 ภาษีเจริญ 49 - 2 2 - - 16 1 38 
6 ราษฎร์บูรณะ 56 - 14 - 1 8 7 2 22 
7 หนองแขม 44 823 11 - 3 3 4 8 21 

รวม 338 3,467 359 6 28 55 50 17 186 

 2. การขอใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 

ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
งบประมาณกองทุน

หลักประกนัสขุภาพ กทม. หมายเหตุ 
(กรณีที่ไม่ของบประมาณ) 

มี  ไม่มี  
1 ทุ่งครุ   ชุมชนต้องการแก้ไขปัญหายุงลาย และการออกกำลังกาย 
2 บางขุนเทียน   ยังไม่มีการขอใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 
3 บางแค   - 
4 บางบอน   ในพื้นที่เขตบางบอนยังไม่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองมากนกั 
5 ภาษีเจริญ   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงพยายามเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรือ

โครงการที่ต้องดำเนินการร่วมกับชุมชนและโรงเรียน 
6 ราษฎร์บูรณะ   ข้อมูลผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของสถานีตรวจวัด

คุณภาพอากาศในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะรายวันส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
7 หนองแขม   ยังไม่มีการขอใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร  

รวม 1 6  

หน่วยงานระดับส านักงานเขต 
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 3. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
     กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรม ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 6 
ส่วนของหน่วยงานระดับสำนักงานเขต มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ไม่ใช้งบประมาณ) โดยสามารถสรุป
รายละเอียด ได้ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 ทุ่งครุ 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    1.1 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขฝุ่นละออง   
ขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่เขตท่งครุ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ยานพาหนะราชการในสังกัดสำนักงานเขต) 

 
2 ครั้งต่อปี 

 
 

 

 
วันที่ 18 พ.ย. 2565 ตรวจควันดำรถ
ราชการของสำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 
34 คัน ผลการตรวจวัดผ่านมาตรฐาน
ทั้งหมด 

   1.2 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขฝุ่นละออง     
ขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่เขตท่งคร ุประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (สถานทีก่่อสร้าง) 
 

ร้อยละ 100 
 

แนะนำให้สถานที่ก่อสร้างปฏิบัติตาม
ตามมาตรการลดฝุ่นละอองตั้งแต่มา
ขอรับใบอนุญาตปลกูสร้างอาคาร พร้อม
ติดตามผลมาตรการ 

   1.3 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขฝุ่นละออง  
ขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่เขตท่งคร ุประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (การเผาในที่โล่ง) 

ร้อยละ 100 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่
รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบที่ดินทีถู่ก
ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือปลอ่ยให ้
รกร้างว่างเปล่า 
2. มีหนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ที่ดินให้ดำเนินการปรับปรุงและดูแล
ที่ดินของตนให้เกิดความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. การใช้มาตรการบังคับการตามกฎหมาย 
ทั้งนี้ ตามแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ
ที่ดินที่ถูกทอดทิ้ง ไม่ทำประโยชน์ หรอื
ปล่อยให้เป็นที่รกร้างวา่งเปล่า 

   1.4 ประชาสัมพันธ์มาตรการลดฝุ่นละอองที่เกิด
จากการใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ำมันเตาหรือน้ำมันดีเซล 

ร้อยละ 100 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

   1.5 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันฝุ่นละออง 
ที่เกิดจากการก่อสร้าง 

ร้อยละ 100 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

   1.6 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจาก
เตาเผาศพด้วยแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ 

ร้อยละ 100 วันที่ 22 ก.พ. 2565 ลงพื้นที่
ตรวจสอบเตาเผาศพ จำนวน 3 แห่ง  

   1.7 อำนวยการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 100 ฝ่ายเทศกิจอำนวยการจราจรมีความ
คล่องตัวขึ้นและลดการเกิดอุบัติเหต ุ

2 บางขุนเทียน 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    1.1 ตรวจวัดควันดำรถราชการ 
 

 
ปีละ 2 ครั้ง 
 

 
ตรวจวัดควันดำรถราชการแล้ว จำนวน     
1 ครั้ง จำนวน 34 คัน มีควันดำไม่เกิน
มาตรฐาน 

   1.2 ตรวจควันดำร่วมกับตำรวจจราจร สัปดาห์ละ  
3 วัน 

ตรวจควันดำรถเอกชน จำนวน 340 คัน 

   1.3 ขอความร่วมมือผู้ควบคุมการกอ่สร้างปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันฝุ่นละออง 
 

ร้อยละ 100 ออกตรวจสอบและแนะนำให้ผู้ควบคุม
การก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั
ฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด จำนวน 73 แห่ง 
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ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

   1.4 ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ไม่ให้
ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 

10 แห่ง ตรวจสอบสถานประกอบการที่มีมลพษิ
ทางอากาศ จำนวน 10 แห่ง 

   1.5 ตรวจแนะนำให้จัดทำมาตรการควบคุมฝุ่นละออง 10 แห่ง สถานประกอบการติดตั้งสปริงเกอร์
ควบคุม ป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 
จำนวน 10 แห่ง 

   1.6 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมอืประชาชน 
ไม่เผาขยะ เศษวัสดุ หญ้า ใบไม้ในที่โล่ง 

3 ครั้ง เจ้าหน้าที่สายตรวจฝ่ายเทศกิจมีการออก
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน
ไม่เผาขยะ เศษวัสดุ หญ้า ใบไม้ในที่โล่ง 

   1.7 การควบคุมสุขลักษณะของฌาปนสถานเพื่อ
สนับสนุนการแก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

13 ครั้ง ฌาปนสถานของวัดในพื้นที่เขตบางขนุเทียน 
13 แห่ง เป็นแบบปลอดมลพิษ 

   1.8 กิจกรรม Big Cleaning Day ล้างถนนลด 
ฝุ่นละออง และประชาสัมพันธ์ผู้ขับขี่ใหบ้ำรุงรักษา
เครื่องยนต์และลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว 

ทุกสัปดาห ์ - มีกิจกรรมล้างทางเท้าริมถนน เพื่อลด
ฝุ่นละอองทุกสัปดาห ์
- มกีารประชาสมัพันธ์ขอความร่วมมือผูข้ับ
ขี่ให้บำรุงรักษาเครือ่งยนต ์เดือนละ 1 ครั้ง 

   1.9 ตรวจแนะนำและกำกับดูแลให้ผูป้ระกอบการ
ก่อสร้างถนนดูแลพื้นที่กอ่สร้างให้ปฏิบัตติามมาตรการ
ที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA 

2 ครั้ง มีการออกตรวจแนะนำและกำกับให้
ผู้ประกอบการก่อสร้างถนนใหป้ฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

2. มาตรการในพื้นที่ที่มีผลกระทบของฝุ่นละออง 
ขนาดเล็ก PM 2.5 
    2.1 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกัน 
ฝุ่นละออง และการใช้หน้ากากอนามยัแก่ประชาชน 
ในชุมชน 

 
 

3 ครั้ง 

 
 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการ
ป้องกันฝุ่นละอองและการใช้หน้ากาก
อนามัยแก่ประชาชนในชุมชน เดือนละ 
1 ครั้ง 

3 บางแค 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    1.1 กจิกรรมการตรวจวัดควันดำรถราชการและ
รถยนต์ส่วนบุคคลของบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตบางแค 
 

 
ร้อยละ 100 

 
 

 
ดำเนินกิจกรรมตรวจวัดควันดำรถราชการ
สำนักงานเขตบางแค ครั้งที่ 1 เมื่อวันที ่
12 - 13 ม.ค. 2565 ซ่ึงมีรถราชการ
ทั้งหมด 60 คัน เข้าตรวจวัด 49 คัน  
ผ่านเกณฑ์ 49 คัน รถอยู่ระหว่างซ่อม
บำรุง 13 คัน 

   1.2 แผนการปฏิบัติงานตรวจวัดรถยนต์ควันดำ
ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร 

ร้อยละ 100 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจออกปฏิบัติงาน
ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจรตาม
แผนการปฏบิัติงานฯ 

   1.3 แผนการจัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 
ในพื้นที่เขตบางแค (สถานที่กอ่สร้าง) 

2 ครั้ง/เดือน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และเจ้าหน้าที่
ฝ่ายโยธาออกปฏิบัติงานตามแผนการ
จัดการแก้ไขปญัหาฝุ่นละออง PM 2.5 
ในพื้นที่เขตบางแค 

   1.4 แผนการจัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 
ในพื้นที่เขตบางแค (กิจกรรมที่มีการใช้หม้อต้มไอน้ำ 
(Boiler)) 

3 แห่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ออกตรวจสอบ 
กำกับดแูลสถานประกอบการ จำนวน  
3 แห่ง 

   1.5 แผนการจัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 
ในพื้นที่เขตบางแค (สถานประกอบการสะสมฯ) 

20 แห่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ออกตรวจสอบ 
กำกับดแูลสถานประกอบการ จำนวน 
20 แห่ง 

   1.6 แผนการจัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 
ในพื้นที่เขตบางแค (การเผาในที่โล่ง) 

47 ชุมชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ออกรณรงค์
ประชาสัมพันธก์ารหา้มเผาในที่โล่งแจ้ง
แก่ประชาชนในชุมชน จำนวน 30 ชุมชน 

   1.7 แผนการจัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 
ในพื้นที่เขตบางแค (เตาเผาศพ) 

5 แห่ง ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์และ
ดำเนินการตรวจวัดค่าความทึบแสงของ
เขม่าควันจากปลอ่งเตาเผาศพ จำนวน 5 วัด 
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ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

   1.8 แผนการตรวจนิเทศ กำกับ สนบัสนุนให้
คำแนะนำแก่วัดในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร  

3 แห่ง ดำเนินการตรวจร่วมกับเจา้หน้าที่สำนักงาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 วัด 

2. มาตรการในพื้นที่ที่มีผลกระทบของฝุน่ละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 
   2.1 การดำเนินการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5  
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางแค 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางแค 
12 แห่ง มกีารตรวจวัดคุณภาพอากาศ
เป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ให้
ครู นักเรียน มีการเปิดสปริงเกอร์พ่น
ละอองน้ำ 

3. อื่น ๆ (การปอ้งกันและดูแลสุขภาพบคุลากรของ
สำนักงานเขตบางแค) 
   3.1 โครงการปอ้งกันและดูแลสุขภาพจากภัย 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 
อยู่ระหวา่งขอรับงบประมาณจากกองทนุ
หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 

4 บางบอน 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
   1.1 ตรวจควันดำรถราชการของสำนกังานเขต 
บางบอน 

 
63 คัน 

 
ตรวจควันดำจากท่อไอเสียของรถยนต ์
ราชการ จำนวน 63 คัน ผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน จำนวน 56 คัน 

   1.2 ตรวจวัดควันดำจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่ใช้
เครื่องยนต์ดีเซลที่วิ่งบนท้องถนน 

ร้อยละ 100 สุ่มตรวจควันดำร่วมกับกองบังคับการ
ตำรวจจราจรตรวจวัดควันดำรถยนต ์
จำนวน 1,644 คัน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
686 คัน 

   1.3 ตรวจสถานที่ก่อสร้างในพื้นที ่ 97 แห่ง ตรวจแนะนำสถานที่กอ่สร้างให้ปฏิบัต ิ
ตามมาตรการป้องกันฝุ่น จำนวน 50 แห่ง 

   1.4 ตรวจ ควบคุมสถานประกอบการไม่ให้ปล่อย
มลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 

2 แห่ง ตรวจสอบสถานประกอบการฯ จำนวน 
1 แห่ง 

   1.5 ตรวจ ควบคุมสถานประกอบการสะสม ผสม
ซีเมนต์ หิน ดิน ทราย ฯ 

8 แห่ง ตรวจสอบ ควบคุมสถานประกอบการฯ 
จำนวน 8 แห่ง 

   1.6 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมอืไม่เผาขยะและ
เผาในที่โล่ง 

ร้อยละ 100 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมอื 
ไม่เผาขยะและเผาในที่โล่งให้กับประชาชน 
ในพื้นที่เขตบางบอน 

   1.7 ตรวจ ควบคุมเตาเผาศพ 2 แห่ง ตรวจสอบเตาเผาศพ จำนวน 2 แห่ง 
   1.8 ล้างดูดฝุ่นถนนและล้างใบไม้เพื่อดักจับ ถนนสายหลกั 

จำนวน 8 สาย 
ดำเนินการล้าง ดูดฝุ่นถนน และใบไม้ 
เพื่อดักจับบริเวณถนนสายหลกั จำนวน 
8 สาย 

   1.9 อำนวยการจราจรลดปัญหาจราจรติดขัด ร้อยละ 100 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจอำนวยการจราจร 
ลดปัญหาจราจรติดขัด บริเวณหน้าโรงเรียน
ในพื้นที่เขตบางบอน 

2. มาตรการในพื้นที่ที่มีผลกระทบของฝุน่ละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 
   2.1 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดการฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แนะนำวธิีป้องกันสุขภาพ
อนามัยผ่านทางเฟซบุ๊คของสำนักงานเขต แอปพลิเคชัน 
ไลน์กลุ่ม และประกาศเสียงตามสายของชุมชน 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 
มีการลงข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์
คุณภาพอากาศทุกวัน และแนะนำวธิี
ป้องกันสุขภาพอนามยั ผา่นทางเฟซบุ๊ค
ของสำนักงานเขตบางบอน และไลน์กลุม่ 

   2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดการฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แนะนำวธิีป้องกันสุขภาพ
อนามัยผ่านทางเฟซบุ๊คของสำนักงานเขต แอปพลิเคชัน 
ไลน์กลุ่ม และประกาศเสียงตามสายของโรงเรียน 

ร้อยละ 100 มีการลงข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์
คุณภาพอากาศทุกวัน และแนะนำวธิี
ป้องกันสุขภาพอนามยั ผา่นทางเฟซบุ๊ค
ของสำนักงานเขตบางบอน และไลน์กลุม่ 

   2.3 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดการฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แนะนำวธิีป้องกันสุขภาพ

ร้อยละ 100 มีการลงข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์
คุณภาพอากาศทุกวัน และแนะนำวธิี
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

อนามัยผ่านทางเฟซบุ๊คของสำนักงานเขต แอปพลิเคชัน 
ไลน์กลุ่ม และประกาศเสียงตามสายของสำนักงานเขต 
 

ป้องกันสุขภาพอนามยั ผา่นทางเฟซบุ๊ค
ของสำนักงานเขตบางบอน 

   2.4 การประชาสัมพันธ์และการรณรงค์เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
         - จัดตั้งไลน์กลุ่ม PM 2.5 เขตบางบอนเพื่อ
ประชาสัมพันธแ์จ้งคุณภาพอากาศ ประชาสัมพันธ์
มาตรการ การดำเนินการปอ้งกันฝุ่น PM 2.5 และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินการ 

ร้อยละ 100 มีสมาชิกกลุ่มไลน์ จำนวน 20 คน ซ่ึงเป็น
แกนนำในการดำเนินการมาตรการจัดการ
ฝุ่น PM 2.5 ของสำนกังานเขตบางบอน 

3. การบังคับใช้กฎหมาย 
   3.1 ควบคุมบังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องกับสถาน
ประกอบการในพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดมลภาวะ/มลพิษ
ทางอากาศ 

 
ร้อยละ 100 

 
ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ที่เป็น
แหล่งกำเนิดมลภาวะ/มลพิษทางอากาศ
ไม่ให้ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐาน 
ที่กฎหมายกำหนด 

5  ภาษีเจริญ 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
   1.1 ตรวจเช็คสภาพรถราชการในสังกัดที่กองโรงงาน
ช่างกล สำนักการคลัง 

 
2 ครั้ง/ปี 

 

 
ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง รวม 49 คัน 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 49 คัน 

   1.2 กำกับให้ผู้ประกอบการก่อสรา้งให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 

ร้อยละ 
100 

ตรวจแนะนำสถานที่กอ่สร้าง 2 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100 

   1.3 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่เผาขยะในที่โล่ง 2 ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้ว จำนวน 1 ครั้ง 
   1.4 ตรวจสอบ กวดขัน ควบคุมสถานที่ฌาปนสถาน
ให้ปฏิบัติตามหลกัวิชาการ 

2 ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้ว จำนวน 1 ครั้ง 

   1.5 ฉีดพ่นน้ำลา้งใบไม้ ล้างถนน และบาทวถิี  1 ครั้ง/วัน ดำเนินการเป็นประจำทกุวัน 
2. การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ที่มีต่อสุขภาพ 
   2.1 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันตนเองจาก
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 
ดำเนินการแล้ว 18 ชุมชน คิดเป็น 
ร้อยละ 35 

   2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกัน
ตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (โรงเรียน 
ในสังกัด กทม.) 

ร้อยละ 100 ดำเนินการแล้ว 6 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 46 

   2.3 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกัน
ตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (โรงเรียน 
นอกสังกัด กทม.) 

ร้อยละ 100 ดำเนินการแล้ว 11 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 48 

6 ราษฎร์บูรณะ 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    1.1 นำรถราชการในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษ  
ตามแผนที่กำหนด 

 
ร้อยละ 100 
 

 
ครั้งที่ 1 ตามหนังสือที่ กท 
6304/4794 ลว. 11 พ.ย. 2564 

   1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การปอ้งกนัควบคุม
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง/คุมเข้มปิดผ้าใบก่อสร้าง 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม 

   1.3 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่เขต
ราษฎร์บูรณะ (กิจการที่มีการใช้หม้อต้มไอน้ำ (Boiler)) 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม 

   1.4 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่เขต
ราษฎร์บูรณะ (สถานประกอบการสะสมฯ) 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม 

   1.5 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่เขต
ราษฎร์บูรณะ (การเผาในที่โล่ง) 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม 

   1.6 ตรวจมาตรการค่าความทบึแสงเขม่าควันจาก
ปล่องเตาเผาศพ 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม 
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

   1.7 ร่วมปฏิบัติงานตรวจวัดมลพิษ (ควันดำ เสียง
ดัง) การล้างถนน ดูดฝุ่นถนน พ่นละอองน้ำเพื่อดักจับ
ฝุ่นพื้นที่ริมถนน และจัดระบบการจราจรให้คล่องตัว 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม 
 

2. มาตรการในพื้นที่ที่มีผลกระทบของฝุน่ละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 
   2.1 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่เขต
ราษฎร์บูรณะ (ชุมชนในพื้นที่เขต) 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 
อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม 

   2.2 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่เขต
ราษฎร์บูรณะ (โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร) 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม 

   2.3 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่เขต
ราษฎร์บูรณะ (โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร) 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม 

3. การบังคับใช้กฎหมาย 
   3.1 กจิกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาฝุน่ละออง PM 2.5 ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ 
(การคุมเข้าผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกขณะวิ่งบนถนน) 

 
ร้อยละ 100 
 

 
อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม 

7 หนองแขม 1. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    1.1 การตรวจวัดควันดำรถยนต์ราชการของ
สำนักงานเขตหนองแขม 

 
ร้อยละ 100 

 
ครั้งที่ 1 ตรวจวัด จำนวน 44 คัน มีค่า
ควันดำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด  
คิดเป็นร้อยละ 100 

   1.2 การตรวจวัดควันดำของยานพาหนะเอกชน 
ที่ตรวจวัดควันดำ 

ค่าควันดำเกิน
มาตรฐานไม่เกนิ 

ร้อยละ 50 

รถยนต์ที่ตรวจวัดควันดำ จำนวน 823 คัน 
ค่าควันดำเกินมาตรฐาน 368 คัน คิดเป็น
ร้อยละ 44.71 

   1.3 การประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ กวดขัน และ
ควบคุมสถานที่ก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ร้อยละ 100 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ 
กวดขัน และควบคุมสถานทีก่่อสร้างให้
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ครบทั้ง 11 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 

   1.4 การตรวจสอบ ควบคุมสถานประกอบการ
กลุ่มเป้าหมายมิให้ปล่อยมลพิษ (กิจการที่มีการใช้ 
หม้อต้มไอน้ำ (Boiler)) 

3 แห่ง สถานประกอบการทั้ง 3 แห่ง ได้รับการ
ตรวจสอบ 

   1.5 การตรวจสอบ ควบคุมสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย
มิให้ปล่อยมลพิษ (สถานประกอบการสะสมฯ) 

3 แห่ง สถานประกอบการทั้ง 3 แห่งได้รับการ 
ตรวจสอบ 

   1.6 การตรวจสอบ ควบคุม และประชาสัมพันธ์
ห้ามเผาในที่โล่ง 

เรื่องร้องเรียน 
ไม่เกินร้อยละ 

50 

เรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวน 330 เรื่อง 
มีเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการเผา จำนวน 
18 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 5.45 

   1.7 การตรวจสอบ ควบคุมเตาเผาศพให้มีค่ามลพิษ
ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 

ร้อยละ 100 - การตรวจวัดค่ามลพิษของเตาเผาศพ
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ 
- เบื้องต้นได้ทำหนังสือแจ้งวัด เรื่อง  
ขอความร่วมมอืดำเนินการปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
ในสุสานและฌาปนสถาน 
- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ แจกเอกสาร
ประกาศสำนักงานเขตหนองแขมให้ฌา
ปนสถานทั้ง 4 แห่ง ทราบ 

   1.8 การฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ 
การทำความสะอาดผิดจราจรทางเท้า และการกวาด
และดูดฝุ่นถนนเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง 

ถนนสายหลกั  
8 แห่ง 

ดำเนินการครบทั้ง 8 แห่ง 
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รายงานการตรวจราชการฯ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” รอบที่ 1/2565 

 

ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

   1.9 การบูรณาการร่วมกับหนว่ยงานพื้นที่รอยต่อ ร้อยละ 100 ดำเนินการประสาน/หารือแนวทางแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกับหน่วยงาน
พื้นที่ตะเข็บรอยต่อ จำนวน 2 แห่ง 

2. มาตรการในพื้นที่ที่มีผลกระทบของฝุน่ละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 
   2.1 การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ โดยการ
แจกประกาศสำนักงานเขตหนองแขม เรื่อง ขอความ
ร่วมมือป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อลดมลพิษทาง
อากาศ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก
ถึงผลกระทบจากการดำเนินกจิกรรมที่กอ่ให้เกิดฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก 

 
 

71 ชุมชน 

 
 
ดำเนินการแล้ว จำนวน 36 ชุมชน 

   2.2 การประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์สร้างการมี 
ส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

โรงเรียนสังกัด 
กทม. 6 แห่ง 

ดำเนินการครบทั้ง 6 แห่ง 

   2.3 การแจกเอกสารและสื่อประชาสมัพันธ์เพื่อ
รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

โรงเรียนนอก
สังกัด กทม.  
10 แห่ง 

ดำเนินการแล้ว จำนวน 5 แห่ง  

3. การบังคับใช้/ปรับปรุงกฎมาย 
   3.1 การดำเนินการตามกฎหมายที่เกีย่วข้องกบัผู้ใช้
รถยนต์ที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ร้อยละ 100 

 
รถยนต์ที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์
มาตรฐาน จำนวน 368 คัน 

4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 
      4.1 สำนักงานเขตบางบอน 

1. การจัดทำแผนกิจกรรมต้องมีความยืดหยุ่น เพ่ือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้งานสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

2. มีการนำทรัพยากรที่มีอยู่  เช่น เครื่องมือ เทคโนโลยี มาช่วยให้การดำเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 6 
 สำนักงานเขตในพ้ืนที่ ควรดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1. เร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ เพ่ือให้แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

2. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีการใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของประชาชนหรือชุมชนในพ้ืนที่ 

3. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน ฯลฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
สถานประกอบการป้องกัน/ลดการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และลดการกำเนิดมลพิษ 

4. ใช้มาตรการที่เข้มงวดในการกวดขันรถทุกคัน โดยเฉพาะรถบรรทุก ไม่ให้มีควันดำก่อเกิดมลพิษ หากฝ่าฝืน
ให้ระงับการใช้งานชั่วคราว 

5. ประสานขอความร่วมมือจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพ้ืนที่ ในการล้างท่อไอเสียรถยนต์ดีเซลฟรี 
ให้กับผู้มาใช้บริการ 

 


