
 

 

รายงานการตรวจราชการ 
“การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4) 

 

กองงานผู้ตรวจราชการ    

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 



คำนำ 
 

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

    บัดนี้  คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์      
“การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมจัดทำรายงานการ
ตรวจราชการเรียบร้อยแล้ว โดยรายงานจะประกอบด้วย รายงานการตรวจราชการในภาพรวม และรายงานการ
ตรวจราชการรายเขตตรวจราชการ 1 – 6 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ในการนำไปเป็นข้อมูลสนับสนุนและ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

 

 



สารบัญ 

 หน้า 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5”   
รอบท่ี 1/2564 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  

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

 3. สรุปปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน     3 
4. ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร   3 

รายงานการตรวจราชการของเขตตรวจราชการ 1 – 6 
เขตตรวจราชการ 1 (สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ    5 

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

      สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานกฎหมายและคดี  
      สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
      และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก)  

เขตตรวจราชการ 3 (สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กองงานผู้ตรวจราชการ   21 
และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้  

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

เขตตรวจราชการ 5 (สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง           39 
      สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
      สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการปลัด 
      กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ) 

เขตตรวจราชการ 6 (สำนักการคลัง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจสอบภายใน        50 
      สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้) 

   

  

 



 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

 
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ประเด็น“การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ของ
หน่วยรับการตรวจ ประกอบด้วย หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
และสำนักงานเขต มีวัตถุประสงค์ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบปัญหา/อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น สามารถสรุปผลการตรวจราชการได้ดังนี้ 
 
 

 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
 กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5 ประจำปี

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

 สำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   
(ไม่ใช้งบประมาณ) ที่สำคัญ เช่น การตรวจวัดควันดำรถราชการในสังกัด (2 ครั้ง/ปี) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้กับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการ การกวดขันรถบรรทุก/การ
เผาขยะในที่โล่ง (สำนักเทศกิจ) การฉีดพ่นละอองน้ำฝอยบนอาคารสูงในโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ที่
ดำเนินการได้ (สำนักการแพทย์) ส่งเสริมการป้องกันปัญหามลพิษอากาศจากการประกอบกิจการโรงแรมโครงการ
กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (สำนักอนามัย) การลดมลพิษงานกำจัดมูลฝอย/สิ่ง
ปฏิกูลในศูนย์กำจัดมูลฝอย (สำนักสิ่งแวดล้อม) และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพอากาศ (สำนักสิ่งแวดล้อม) 
เป็นต้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (รายละเอียดตามรายงานของเขต
ตรวจราชการ 1-6) 

 

 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
    คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้สำนักงานเขตระบุข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่อาจส่งผล

ให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แยกตามประเภทต่าง ๆ โดยสามารถสรุปข้อมูลแยกตามกลุ่มเขตได้ดังนี ้
 

ลำดับ
ที ่

กลุ่มเขต 
จำนวนข้อมูลพ้ืนฐานที่อาจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  

ยานพาหนะ
ของเขต 

ยานพาหนะ
ของเอกชน 

สถานที่
ก่อสร้าง 

สถานที่
ก่อสร้าง 
(EIA) 

กิจกรรมที่มี 
Boiler 

สถาน
ประกอบการ

สะสมฯ 
เตาผาศพ 

ถนนสาย
หลัก 

สถาบันการ
ศึกษา 

1 กรุงเทพเหนือ 364 311 41 24 12 42 27 52 176 
2 กรุงเทพ

ตะวันออก 
498 1,166 971 12 21 112 55 57 314 

หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 
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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 

3 กรุงเทพใต ้ 417 2,500 188 85 8 72 42 97 263 
4 กรุงเทพกลาง 504 311 67 6 47 42 26 83 209 
5 กรุงธนเหนือ 416 996 136 27 19 46 101 52 232 
6 กรุงธนใต้ 359 4,432 259 8 37 57 50 31 138 

รวม 2,558 9,716 1,662 162 144 371 301 372 1,332 

 

 

2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 

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

หน่วยงานระดับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ไม่ใช้งบประมาณ) ที่สำคัญ 
เช่น การตรวจวัดควันดำรถราชการในสังกัด/รถเอกชน/รถสองแถว กิจกรรมลดฝุ่นละอองจากสถานที่ก่อสร้าง 
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือและกำกับดูแลสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้าง/เตาเผาศพ/การเผาในที่โล่ง 
ไม่ให้ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐาน กิจกรรมการประชาสัมพันธ์/รณรงค์ในความรู้เรื่องการจัดการฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 กวดขันรถบรรทุกไม่มีสิ่งปกคลุม การตรวจวัดควันดำและเสียงรถยนต์ร่วมกับตำรวจจราจร 
กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ เป็นต้น โดยสำนักงานเขตมีการดำเนินการเป็นไปตาม
แผนที่กำหนดไว้ (รายละเอียดตามรายงานของเขตตรวจราชการ 1-6) 
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ยานพาหนะของเขต ยานพาหนะของเอกชน สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง (EIA) กิจกรรมที่มี Boiler
สถานประกอบการสะสมฯ เตาผาศพ ถนนสายหลัก สถาบันการศึกษา

แผนภูมิแสดงจำนวนข้อมูลพื้นฐาน 
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3. สรุปปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
     จากการตรวจราชการในรอบที่ 1 สามารถสรุปประเด็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานด้าน
การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของหน่วยงาน รายละเอียดดังนี้ 
  3.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid 19)  ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ทำให้ผู้ประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายไม่สะดวกในการเข้าร่วมโครงการฯ ผู้ประกอบการโรงแรม
หลายโรงแรมหยุดดำเนินการชั่วคราว หรือเปลี่ยนมาดำเนินการเป็น ASQ หรือ Hospitel ซึ่งผู้ประกอบการไม่
สะดวกในการให้ข้อมูลและร่วมโครงการฯ ส่งผลให้ต้องชะลอหรือยกเลิกโครงการไปก่อน 
  3.2 ในการดำเนินกิจกรรมลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีผลต่อสุขภาพ มักพบ
ปัญหาในการเข้าถึงหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมของประชากรและการตระหนักในการสวมใส่หน้ากาก 
  3.3 ปริมาณรถยนต์ที่ใช้เส้นทางสัญจรในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีความหนาแน่น ประกอบกับ
การจราจรติดขัด เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ยังไม่สามารถแก้ไขให้ลดลงได้ใน
ช่วงเวลาวิกฤต 
  3.4 ประชาชนไม่ตระหนักถึงความสำคัญและไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก       
PM 2.5 ยังคงมีการลักลอบเผาในที่โล่ง  
  3.5 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอและขาดความรู้ทักษะในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
    ตามที่คณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 1-6 ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานใน

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

 4.1 การดำเนินการในเรื่องการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถือว่าเป็นเรื่องที่มี
ความสำคัญเพราะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุก
ภาคส่วน ซึ่งหน่วยงานระดับเขตต้องร่วมมือกับหน่วยงานของสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย และหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งกรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ดังนี้ 

1) ระดมสรรพกำลังร่วมกัน บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในการจัดการกับการลดภาวะ
มลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดทางรถยนต์ขนส่ง กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง การทำ
เกษตร การเผาในที่โล่ง และนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการลดการปล่อยฝุ่นละอองในภาคอุตสาหกรรม รวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ควรเพ่ิมเงื่อนไขให้ผู้รับจ้างมีมาตรการป้องกันฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมกำหนดบทลงโทษเพ่ือให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

2) ในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดการเดินทางโดย
รถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้ระบบขนส่งมวลชนในช่วงที่เกิดมลพิษทางอากาศสูง จะช่วยในเรื่องการจัดการฝุ่นละออง 
PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครควรมีการตรวจวัดค่ามลพิษรถราชการ
ในสังกัดเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

4.2 สำนักสิ่งแวดล้อมควรกำหนดแผนระยะสั้น กลาง ยาว พร้อมเป้าหมายที่ชัดเจนและให้
กรุงเทพมหานครประกาศเป็นวาระสำคัญ โดยประสานทุกหน่วยงานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไป
ตามแผนและเป้าหมาย ตลอดจนทุกหน่วยงานโดยเฉพาะสำนักงานเขตต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์และดำเนินการ
เกี่ยวกับเน้นการป้องกันการเกิดค่าฝุ่น PM 2.5 ตลอดปี  ไม่ควรมาดำเนินการช่วงที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูง 
(พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์) ซึ่งเป็นการรอแก้ปัญหาและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งนี้หมายรวมถึงทุกหน่วยงาน
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ภายนอกที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด PM 2.5 รวมถึงเสนอมาตรการและบทลงโทษอย่างเข้มงวดต่อ
หน่วยงานหรือผู้ที่ก่อให้เกิดแหล่งมลพิษ PM 2.5 กรุงเทพมหานครควรเพ่ิมจุดติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศ      
ค่าฝุ่นทั้ง PM 2.5 และ PM10 ให้ทั่วถึงและพิจารณาจุดที่เหมาะสม 
  4.3 การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หากมี
โครงการ/กิจกรรมใดที่สำนักงานเขตไม่สามารถดำเนินการได้ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ควรปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้เป็นแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรือ Youtube รวมถึงการจัดอบรมสัมมนาแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม 
Zoom Webex เป็นต้น 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการตรวจราชการ 
ของเขตตรวจราชการ 1 - 6 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 “การจัดการฝุ่นละอองขนาเล็ก PM 2.5” 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  
เขตตรวจราชการ 1  

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 1 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบ
บูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การจัดการฝุ่นละอองขนาเล็ก PM 2.5” รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 – 31 
มีนาคม 2564) ของสำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
รวม 7 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขต
หลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตสายไหม และสำนักงานเขตบางเขน โดยสามารถสรุปผลจากการตรวจ
ราชการ ไดด้ังนี้ 
 
 

 ๑. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
     กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับ
การตรวจของเขตตรวจราชการ 1 ส่วนของหน่วยงานระดับสำนัก มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ไม่ใช้
งบประมาณ) มรีายละเอียดสำคัญ ดังนี้ 
ลำดับ

ที ่
หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 สำนักการโยธา 1. ตรวจวดัควันดำรถ
ราชการในสังกัด 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจวดัครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 

2. กิจกรรมลดฝุ่นละออง
จากสถานที่ก่อสรา้ง 

โครงการก่อสร้าง - ฉีดน้ำลดฝุ่นละอองบรเิวณพื้นทีก่่อสร้าง 
- ติดตั้งรั้วรอบบริเวณโครงการก่อสร้าง 
- ติดตั้งแผงป้องกันฝุ่นรอบอาคารโครงการ
ก่อสร้าง 
- จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ก่อนให้เกดิฝุ่น
ละออง 
- กวาดทำความสะอาดบรเิวณก่อสร้าง- 
ทำความสะอาดรถปูนและรถบรรทุกก่อน
ออกจากโครงการก่อสร้าง 
- กวาดล้างทำความสะอาดผิวจราจร ถนน 
ล้อรถยนต์ หรือดูดฝุ่น 

3. ประชาสัมพันธ์แนวทาง
การป้องกันฝุ่นละอองจาก
การทำงาน 

คนงานปฏิบัติงานใน
โครงการก่อสร้าง 

ประชาสมัพันธ์แนวทางการป้องกันฝุ่น
ละอองจากการทำงานให้คนงาน
ปฏิบัติงาน 

2 สำนักการจราจร
และขนส่ง 

1. ตรวจวดัควันดำรถ
ราชการในสังกัด 

2 ครั้ง/ป ี ตรวจวัดควันดำครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 

หน่วยงานระดับสำนัก 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

 
2. ลดผลกระทบของฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 
2.5 ไมครอน 

ลดฝุ่นละออง กำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินการฉดีพ่นน้ำ
ในช่วงที่ดำเนินการเกิดฝุ่นละออง 

3 สำนักการระบายนำ้ ตรวจวัดควันดำรถราชการ
ในสังกัด 

2 ครั้ง/ป ี ตรวจวัดควันดำครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 

 
 2. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ลำดับ

ที ่
หน่วยงาน 

ปัญหา/อุปสรรคใน
การดำเนินงาน 

แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

1 สำนักการโยธา - ผู้รับจ้างโครงการ
ก่อสร้าง ไม่ให้
ความสำคญั
ดำเนินการแกไ้ข
ปัญหาฝุ่น PM 2.5 
- โครงการก่อสร้างอยู่
ในพื้นที่การจราจร
หนาแน่น มีรถบรรทุก
เป็นจำนวนมาก ทำให้
มีข้อจำกัดในการเข้า
ไปแก้ไข 
 

- กำหนดมาตรการใหผู้้รับจ้างตระหนักถึง
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองภายในโครงการ
ก่อสร้าง หากผูร้ับจ้าง 
ไม่ปฏิบตัิตามจะมบีทลงโทษ เช่น สั่งให้หยุด
งาน หรือจะไม่ทำการตรวจรับงานให้ 
จนกว่าจะแก้ไขปญัหาฝุ่นได ้
- ให้ความรู้ ประชาสมัพันธ์ ผลกระทบท่ีเกิด
จากฝุ่น PM 2.5 
- จัดทีมเข้าดำเนินการแกไ้ขปัญหาด้าน
มลภาวะ โดยเน้นการทำงานทุกวันในช่วง
กลางคืน เพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบกบั
การจราจร ยกเว้นกรณีเร่งด่วน 
- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หลีกเลีย่ง
การจราจรในบริเวณก่อสร้าง 
- จัดหาเครื่องวัด PM 2.5 ที่น่าเชื่อถือ 
รวมทั้งมีการตรวจสอบค่า PM 2.5 รอบ
บริเวณก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ 

- ควรเพิ่มเงื่อนไขให้ผูร้ับ
จ้างมีมาตรการป้องกันฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
พร้อมกำหนดบทลงโทษ 
เพื่อให้ผู้รับจ้างปฏบิัติงาน
อย่างเคร่งครัด 
 

2 สำนักการจราจร
และขนส่ง 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

3 
 

สำนักการ
ระบายน้ำ 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
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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) 

โรงงานฯ ที่
เผาไหม้
เชื้อเพลิง 

สถาน
ประกอบกา
รสะสมฯ 

เมรุเผาศพ 
ถนนสาย

หลัก 
สถาบันการ

ศึกษา 

1 จตุจักร 85 218 18 10 - 9 2 8 41 
2 บางซื่อ 56 57 5 5 - 2 7 7 23 
3 ลาดพร้าว 29 - - - - 10 3 12 21 
4 หลักสี ่ 84 - 1 - 1 1 1 3 17 
5 ดอนเมือง 59 36 - - 1 4 3 6 21 
6 สายไหม 28 - 9 9 9 8 7 7 27 
7 บางเขน 23 - 8 - 1 8 4 9 26 

รวม 364 311 41 24 12 42 27 52 176 

 

2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
     กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับ
การตรวจของเขตตรวจราชการ 1 ส่วนของหน่วยงานระดับสำนักงานเขต มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ไม่ใช้
งบประมาณ) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้  
ลำดับ

ที ่
สำนักงาน

เขต 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 จตุจักร 1. ตรวจวดัควันดำรถราชการใน
สังกัดสำนักงานเขต 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจวัดครั้งท่ี 1 เรียบร้อยแล้ว 

2. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ
และกำกับดูแลสถานประกอบการ 

สถานประกอบการใน
พื้นที ่

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือและกำกับ
ดูแลสถานประกอบการในพื้นที่เขต ให้
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละออง 

3. ควบคุมและดูแลให้ดำเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาฝุ่นละออง 
   - การเผาในที่โล่ง 
   - เมรุเผาศพ 

ทุกแห่งในพื้นที่เขต ดำเนินการออกตรวจตราในพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเผาขยะในที่โล่ง 
และตรวจสอบเขม่าควันจากเตาเผาศพ
จำนวน 2 วัด 

4. การจดัทำสื่อประชาสัมพันธ ์ ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
คุณภาพอากาศและ

การลดมลพิษ 

ประชาสมัพันธ์ประชาสมัพันธ์ข้อมลู
คุณภาพอากาศและการลดมลพิษให้กับ
ประชาชนในชุมชน กลุ่มศาลเจ้า ตลาด 
ฯลฯ ผ่านแอพพลิเคช่ัน และเสียงตามสาย 

หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 



- 9 - 
 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

2 บางซื่อ 1. ยานพาหนะในกำกับ 
สำนักงานเขต 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจวดัครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 

2. ยานพาหนะเอกชน 
(ยานพาหนะที่ไดร้ับการตรวจ 
วัดควันดำ) 

ร่วมออกตรวจร่วมกับ
สำนักสิ่งแวดล้อม 

ดำเนินการร่วมปฏิบัติงานในกรณทีี่มี
แผนปฏิบัติงานทุกครั้ง 

3. สถานท่ีก่อสร้าง/สถาน
ประกอบการสะสม ผสมซเีมนต์ 
หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้างฯ 

ประชาสมัพันธ์ขอ
ความร่วมมือและ
กำกับดูแลสถาน
ประกอบการ 

ประชาสมัพันธ์ขอความร่วมมือและกำกับ
ดูแลสถานประกอบการ และกำกบัดูแลฉีด
พรมน้ำบรเิวณกองหินทราบ และให้มีการ
ล้างล้อรถก่อนออกจากแพลนปูนกอ่สร้าง
เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 

4. การเผาในที่โล่ง/เมรุเผาศพ -ควบคุมการเผาใน 
ที่โล่งในพื้นที่ 
-ตรวจสอบเขม่าควัน
จากเตาเผาศพ 8 วัด 

จัดสายตรวจออกตรวจตราพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง และตรวจสอบเขม่าควันจาก
เตาเผาศพ จำนวน 8 วัด 

3 ลาดพร้าว กิจกรรมอบรมให้ความรู้ สร้าง
เสรมิความเข้าใจ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เกี่ยวกับฝุ่นละออง 
PM 2.5 

ชุมชนซอย 
ลาดปลาเค้า 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

4 หลักสี ่ 1. ยานพาหนะในกำกับ 
สำนักงานเขต 

พนักงาน 
ขับรถยนต ์

แจ้งทุกฝ่ายดำเนินการกำกับดูแลพนักงาน
ขับรถยนต์ให้ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถ
ราชการ 

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

ร้อยละ 100 เข้าตรวจสอบและกำกับดูแลให้ดำเนินการ
ตามมาตรการที่กำหนด 

3. การประชาสัมพันธ์/รณรงค์ 1 ครั้ง/สัปดาห ์ ประชาสมัพันธ์คุณภาพอากาศผ่านเว็บไซต์
สำนักงานเขต และลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์
ตามจุดต่าง ๆ  

5 ดอนเมือง 1. ตรวจวดัควันดำรถยนต์ และ
ประชาสมัพันธ์เรื่องการบำรุง 
รักษารถ เพื่อลดมลพิษจากควันดำ 

ร้อยละ 80 ของ
รถยนต์ที่ตรวจวัด มีค่า
ควันดำเกินมาตรฐาน
ไม่เกินร้อยละ 50 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. การตรวจวัดมลพิษรถโดยสาร
ประจำทางหมวด 4 (รถสองแถว) 

มาตฐานค่าควันดำ
สูงสุดไม่เกิน 
ร้อยละ 45 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. ตรวจสอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ประเภท  
การสะสมซเีมนต์ หิน ดิน ทราย 
วัสดุก่อสร้าง 

ร้อยละ 100 ของ
สถานประกอบการ

ปฏิบัติการตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 



- 10 - 
 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

4. กำกับเจ้าหนา้ที่ผู้มีหนา้ที่
ฌาปนกิจศพ 

ร้อยละ 100 ของ
ฌาปนกิจสถานปฏิบัติ
ตามขั้นตอนถูกต้อง 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

6 สายไหม 1. วัดควันดำยานพาหนะในกำกับ
สำนักงานเขต 

28 คัน ตรวจวัดแล้วผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 28 
คัน 

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

ร้อยละ 100 เข้าตรวจสอบและกำกับดูแลให้ดำเนินการ
ตามมาตรการที่กำหนด 

  3. การประชาสัมพันธ์/รณรงค์ 96 ครั้ง ประชาสัมพันธ์แล้ว จำนวน 75 ครั้ง  
7 บางเขน 1. ล้างถนน ทุกวัน ดำเนินการล้างถนนในพ้ืนท่ีเขตเปน็ประจำ

ทุกวัน 
2. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
    - สถานประกอบการ 
    - เพล้นท์ปูน 
    - สถานท่ีก่อสร้าง 

22 แห่ง ดำเนินการแจกเอกสารแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ ตลอดจนรณรงค์ให้ความรู ้

3. ตรวจวดัควันดำรถโดยสาร
สาธารณะ ร่วมกับสำนัก
สิ่งแวดล้อม 

2 ครั้ง/ป ี ตรวจวัดควันดำรถโดยสารสาธารณะ 
ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้แกผู่้ขับข่ีรถยนต์ 

4. ตรวจตราเฝ้าระวังการเผา 
ในที่โล่ง 

ทุกวัน ตรวจตราเฝ้าระวังการเผาในที่โล่งในพื้นที่
เขตเป็นประจำทุกวัน 

5. ตรวจสอบมลพิษที่เกิดจาก 
เมรุเผาศพ 

4 แห่ง  ตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากเมรุเผาศพ 
จำนวน 4 แห่ง เรียบร้อยแล้ว 

6. กวดขันรถบรรทุกไม่ม ี
สิ่งปกคลุม 

ทุกวัน ดำเนินการกวดขันรถบรรทุกไมม่ีสิง่ปก
คลุมเป็นประจำทุกวัน 

 

 3. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ลำดับ

ที ่
สำนักงาน

เขต 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางแก้ไข 

ข้อเสนอแนะของ
หน่วยงาน 

1 จตุจักร ในการดำเนินกิจกรรมลดผลกระทบ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มี
ผลต่อสุขภาพ มักพบปัญหาในการ
เข้าถึงหน้ากากอนามัยที่เหมาะสม
ของประชากรและการตระหนักในการ
สวมใส่หน้ากาก 

เนื่องจากกลุ่มประชาชนบางส่วนไม่
สามารถเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ทาง
ออนไลน์ได้ จึงควรมีการ
ประชาสมัพันธ์คุณภาพอากาศและ
การคาดการณคืุณภาพอากาศทาง
วิทยุหรือโทรทัศน์เพื่อความ
ครอบคลมุในการได้รับข่าวสาร 
 

เพิ่มการประชาสัมพันธ์
คุณภาพอากาสและการ
คาดการณ์คุณภาพอากาศ
ทางวิทยุหรือโทรทัศน์เพื่อ
ความครอบคลุมในการ
ได้รับข่าวสาร 

2 บางซื่อ -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

หน่วยงาน 
3 ลาดพร้าว -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- 
4 หลักสี ่ -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- 
5 ดอนเมือง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 
19) ส่งผลให้การดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

-ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- 

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

ดำเนินการล้างฝุ่นในถนนสายหลัก
สัปดาหล์ะครั้ง และฉดีพ่นน้ำทุกวัน 

-ไม่ระบุ- 

7 บางเขน -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- 
  
ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 1 
 สำนักและสำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 แต่เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม
ทุกพ้ืนที ่
 
 



 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

เขตตรวจราชการ 2  
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 2 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบ
บูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การจัดการฝุ่นละอองขนาเล็ก PM 2.5” รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 – 31 
มีนาคม 2564) 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 ไดด้ังนี้ 
 
 

 ๑. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
      กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนด
หน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับ
การตรวจของเขตตรวจราชการ 2 ส่วนของหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร มีการดำเนินโครงการ/กิจรรม (ไม่ใช้งบประมาณ) สรุปไดด้ังนี้ 
ลำดับ

ที ่
หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 สำนักเทศกิจ 1. ติดตั้งจุดกวดขันรถบรรทุก
ดิน ฯ 

พื้นที่ กทม. 21 ธ.ค. 63 – 6 มี.ค. 64 ตดิตั้ง จำนวน 
75 แห่ง ตรวจรถบรรทุก จำนวน 2,894 
คัน พบกระทำความผิด 363 ราย 

2. กวดขันรถบรรทุกท่ีเข้าออก
สถานท่ีก่อสร้างให้มีการ
ป้องกันมิให้วัสดุที่บรรทุกตก
หล่นฯ 

พื้นที่ กทม. 21 ธ.ค. 63 – 6 มี.ค. 64 ตดิตั้ง จำนวน 
185 แห่ง ตรวจรถบรรทุก จำนวน 2,061
คัน พบกระทำความผิด 258 ราย 

3. ตรวจตรามิให้มีการเผาขยะ
ในที่สาธารณะ 

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

4. ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ประชาชนกระทำการที่
ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง 

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

2 สำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

1. การลดมลพิษที่แห่งกำเนิด 
    - ตรวจวัดควันดำ
ยานพาหนะในกำกับ  
 

 
- 2 ครั้ง/ป ี
 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

    - ดูแลซ่อมบำรุง
ยานพาหนะ  
    - รณรงค์ให้บุคลากรใน
สังกัด ไม่ขับใหด้ับเครื่อง 

- ทุกเดือน 
 
- 1 ครั้ง/ป ี

2. การลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 ที่มีต่อสุขภาพ 
   - รณรงค์ให้บุคลากรสวม
หน้ากากอนามัย 
   - ส่งเสริมให้ความรู้บุคลากร 

 
 
- 2 ครั้ง/ป ี
 
- 1 ครั้ง/ป ี

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

3. การบังคับใช้/ปรับปรุง
กฎหมาย  

1 ครั้ง/ป ี ประสานและติดตามการดำเนินงานของส่วน
ราชการในสังกัดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

4. การจดัทำสื่อ และการ
ประชาสมัพันธ์เพื่อสร้างการ 
มีส่วนร่วมฯ  

1 ครั้ง/ป ี จัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์กิจกรรม
เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
แก่บุคลากรในสังกัด 

3 สำนักงาน ก.ก. 1. การลดมลพิษที่
แหล่งกำเนิด โดยการตรวจวดั
ควันดำยานพาหนะในกำกับ
ของสำนักงาน ก.ก. 

2 ครั้ง/ป ี ตรวจครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกคัน รวม 10 คัน 

2. การจดัทำสื่อ และการ
ประชาสมัพันธ์เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมในการลดฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 
   2.1 จัดทำสื่อ และบอรด์
ประชาสมัพันธ์ 

1 ครั้ง/ป ี
 

จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ากองบริหาร
ทั่วไป ช้ัน 4 สำนักงาน ก.ก. 

   2.2 แจ้งข้อมูลเกีย่วกับ
สถิติ/ปริมาณฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 

ทุกวัน แชร์ข่าวคุณภาพอากาศประจำวันจาก
เฟสบุ๊คของสำนักงานประชาสัมพนัธ์ 

4 สำนักงานปกครอง
และทะเบยีน 

1. กิจกรรมการตรวจประเมิน
พนักงานขับรถยนต์และ
รถยนต์ส่วนกลางของ
หน่วยงาน 

2 ครั้ง/
สัปดาห ์

ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด 

2. โครงการสานสัมพันธ์ 
ศาลเจ้าเอกชนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 

60 แห่ง อยู่ระหว่างการออกเยี่ยมเยือนศาลเจ้า
เอกชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

5 สำนักงานกฎหมาย
และคด ี

1. การลดมลพิษที่
แหล่งกำเนิด  
   - ตรวจวัดควันดำ
ยานพาหนะในกำกับของ
หน่วยงาน 
   - รณรงค์ให้บุคลากรใน
สังกัด ไม่ขับใหด้ับเครื่อง 
 

 
 

2 ครั้ง/ป ี
 
 

1 ครั้ง/ป ี

 
 
ตรวจวัดครั้งท่ี 1 เมื่อเดือนตุลาคม 63 
เรียบร้อยแล้ว 
 
รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม จอดรถให้ดับเครื่องยนต์ 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

2. รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัด
สวมหน้ากากอนามยัเพื่อ
ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 

1 ครั้ง/ป ี ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องฝุ่นฯ และการ
สวมหน้ากากอนามัยป้องกัน 

3. สนับสนุนส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
กรณีหน่วยงานท่ีมีอำนาจ
หน้าท่ีประสาน ขอคำปรึกษา/
ปรับปรุงกฎหมาย 

พิจารณา
ตามที่
หน่วยงาน
ประสาน 

ไม่มีหน่วยงานขอหารือหรือขอแก้ไข 
ปรับปรุงกฎระเบยีบเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 

4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ  
   - จัดทำสื่อและ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม
เกี่ยวกับฝุ่นละอองแก่บุคลากร
ในสังกัด 
   - แจ้งบุคลากรในสังกัด
ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสถติิ
ปริมาณฝุ่นละอองที่เป็น
ปัจจุบันเพื่อเฝ้าระวัง 

1 ครั้ง/ป ี - จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร 
- แนะนำบุคลากรในสังกัดติดตั้ง 5 
แอพพลิเคช่ันเช็คค่า PM 2.5 

6 สำนักงานการ
ต่างประเทศ 

1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ  3 ครั้ง/ไตร
มาส 

จัดทำบอร์ดประชาสมัพันธ์ภายในหน่วยงาน 
และแจกเอกสารแผ่นพับเรื่อง รู้จรงิเรื่องฝุ่น
ละอองขนาดเล็กให้บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

2. นำยานพาหนะราชการใน
สังกัดเข้ารับการตรวจวัด
มลพิษ 

2 ครั้ง/ป ี นำรถราชการเข้าตรวจวดัมลพิษ ครั้งที่ 1 
เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 คัน 

3. เชิญชวนและรณรงค์
เจ้าหน้าท่ีในสังกัด ไม่ขับ
รถยนต์ส่วนตัวมาปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าท่ีใน
สำนักงานการ
ต่างประเทศ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

7 สำนักงาน
ประชาสมัพันธ์ 

1. ยานพาหนะราชการใน
สังกัดเข้ารับการตรวจวัด
มลพิษ 

รถราชการใน
สังกัด 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
และการประชาสัมพันธ์ 

- 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การ
รายงานสภาพอากาศ การทำความสะอาด
พื้นที่ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
2. การประชาสัมพันธ์/รณรงค์ เผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่จัดทำผ่านช่องทางเว็บไซต์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค และทวิต
เตอร์ ของกรุงเทพมหานคร 
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 2. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ลำดับ

ที ่
หน่วยงาน 

ปัญหา/อุปสรรคในการ
ดำเนินงาน 

แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

1 สำนักเทศกิจ ปัญหาการจราจรติดขัด จากการ
ติดตั้งจุดตรวจ 

เลือกตั้งจุดตรวจนอกเวลา
เร่งด่วน และการจราจรไม่
หนาแน่น 

-ไม่มี- 

2 สำนักป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid 19) ระลอกใหม่ อาจจะ
ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ฯ 
ได้ตามเป้าหมาย 

- เวียนแจ้งส่วนราชการในสังกัด 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ของหน่วยงาน 

กำชับทุกส่วนราชการในสังกัด
ให้ปฏิบัติตามแผนฯ โดยให้มี
การรายงานการปฏิบัติงานทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

3 สำนักงาน ก.ก. -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
4 สำนักงานปกครอง

และทะเบยีน 
- ผู้ตรวจประเมินรถยนตต์ิด
ภารกิจไมส่ามารถออกตรวจ
ประเมินรถยนตส์่วนกลางของ
สำนักงานปกครองและทะเบียน
ตามเวลาที่กำหนดได ้
- พนักงานขับรถยนต์และ
รถยนต์ส่วนกลางของสำนักงาน
ปกครองและทะเบียนยังไม่กลับ
จากการปฏิบตัิภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายไมส่ามารถรับการ
ตรวจได ้
- เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง 
สำนักงานเขต และคณะผูบ้ริหาร
ศาลเจ้าเอกชนบางแห่งอาจติด
ภารกิจไม่พร้อมต่อการเข้าเยี่ยม
เยือนของเจ้าหน้าท่ี
กรุงเทพมหานคร 

- เชิญพนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลางของสำนักงาน
ปกครองและทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมร่วมกับผู้ตรวจประเมิน
เพื่อช้ีแจงหลักเกณฑ์การตรวจ
ประเมินและสรา้งความเข้าใจ
แนวทางการตรวจประเมินไป
ในแนวทางเดียวกัน พร้อมแจ้ง
หลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
ให้พนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลางไปศึกษาล่วงหน้า 
- ส่งแผนกำหนดการออกเยี่ยม
เยือนศาลเจ้าให้เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครอง สำนักงานเขต ทราบ
ล่วงหน้า 
- ประสานงานกับสำนักงาน
เขต เพื่อนัดหมายกับศาลเจ้า 
และกำหนดวัน เวลา ท่ีจะ
เยี่ยมเยือนศาลเจ้า 

-ไม่มี- 

5 สำนักงาน
กฎหมายและคด ี

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

6 สำนักงานการ
ต่างประเทศ 

-ไม่มี- -ไม่มี- ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองภายใน
หน่วยงาน รณรงค์ไม่ขับหันมา
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทน 
นำรถราชการเข้าตรวจวัด
มลพิษทุก 6 เดือน และกำชับ
พนักงานขับรถยนต์ให้ดับ
เครื่องทุกครั้งที่จอด 

7 สำนักงาน
ประชาสมัพันธ์ 

ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบดูแลการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5  

จัดทำแพลตฟอรม์/ช่องทาง 
“สิ่งแวดล้อม” บนเว็บไซต์ของ
สำนักงานประชาสัมพันธ์ 

-ไม่มี- 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน 
ปัญหา/อุปสรรคในการ

ดำเนินงาน 
แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

และมีข้อมลูที่ควรเผยแพร่ออกสู่
สาธารณะชนอีกเป็นจำนวนมาก 
แต่ยังมีการเผยแพร่ให้ประชาชน
รับรู้ไม่ได้การเท่าที่ควร 
เนื่องจากสำนักงาน
ประชาสมัพันธ์ยังไมส่ามารถ
เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ได ้
 

www.prbangkok.com ให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถ
นำเข้าข้อมูล/เผยแพร่ข่าวสาร
ด้านการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5   
ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์
สามารถนำข้อมูลทีไ่ด้มา
พัฒนาต่อยอดในการผลิตสื่อ 
ประชาสมัพันธ์เพื่อสร้างการ
รับรู้ได้อย่างกว้างขวางมาก
ยิ่งข้ึน 
 

 
 
 

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) 

โรงงานฯ ที่
เผาไหม้
เชื้อเพลิง 

สถาน
ประกอบกา
รสะสมฯ 

เมรุเผาศพ 
ถนนสาย

หลัก 
สถาบันการ

ศึกษา 

1 บางกะปิ 27 - 13 10 4 1 5 8 48 
2 สะพานสูง 58 50 10 - - 14 1 4 24 
3 บึงกุ่ม 50 - 45 - - 6 3 6 24 
4 คันนายาว 97 197 10 - 3 8 2 9 7 
5 ลาดกระบัง - - - - - 27 13 - 37 
6 มีนบุร ี 64 100 3 - 14 11 5 10 38 
7 หนองจอก 116 749 599 - - 16 14 14 55 
8 คลองสามวา 45 - 11 - - 10 9 1 37 
9 ประเวศ 41 70 280 2 - 19 3 5 44 

รวม 498 1,166 971 12 21 112 55 57 314 

2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
     กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5 ประจำปี

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

หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 

http://www.prbangkok.com/
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ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 บางกะปิ 1. ตรวจวดัควันดำรถราชการใน
กำกับสำนักงานเขต 

27 คัน อยู่ในช่วงจัดทำแผนการตรวจควันดำ 

2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การลด
มลพิษทางอากาศและเสยีงจาก
ยานพาหนะ 

วินมอเตอรไ์ซค์
และอู่รถเมล์ใน

พื้นที ่

ประชาสัมพันธ์และแจกเอกชนคู่มือประชาชน
สร้างสีเขียวให้ชีวิต รวม 12 แห่ง 

2 สะพานสูง 1. ตรวจวดัควันดำรถราชการใน
สังกัด 

รถราชการทุก
คันในสังกัด 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ
ควบคุมการลดฝุ่น PM 2.5 ใน    
   - สถานประกอบการ  
   - สถานท่ีก่อสร้าง 
   - การเผาในที่โล่ง 

พื้นที่เขต รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และควบคุมการลดฝุ่น 
PM 2.5 ในกลุ่มเป้าหมายทุกแห่ง 

3 บึงกุ่ม 1. ตรวจวดัควันดำรถราชการใน
สังกัด 

รถราชการ  
50 คัน 

ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 

2. กวดขันผู้ประกอบการให้ปฏิบตัิ
ตามาตรการป้องกันฝุ่นละอองจาก
สถานท่ีก่อสร้าง 

45 แห่ง ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 

3. กวดขันสถานประกอบการ
สะสม ผสมซเีมนต์ หิน ดิน ทราย 
วัสดุก่อสร้าง ให้มีมาตรการป้องกนั
ฝุ่นจากการประกอบการ 

6 แห่ง ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 

4. เข้มงวดกวดขันเพื่อป้องกันการ
เผาในที่โล่ง 

พื้นที่รกร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการ 

4 คันนายาว 1. ตรวจวดัควันดำและเสียง
รถยนต์ร่วมกับกองบังคับการ
ตำรวจจราจรกลาง 

ตรวจจับรถยนต์
ควันดำและเสียง 

พบควันดำเกินมาตรฐาน จำนวน 98 คัน 

2. ประสานแจ้งสถานตีำรวจ
ท้องที่จัดระเบียบการจราจร 

ให้จราจรเกิด
ความคล่องตัว 

ดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจครบทุกแห่งใน
พื้นที่เขต 

3. ควบคุมสถานประกอบการใน
พื้นที่ไม่ให้ปล่อยมลพิษอากาศเกดิ
ค่ามาตรฐาน 

สถาน
ประกอบการใน
พื้นที ่

รณรงค์ประชาสัมพันธ์สถานประกอบกิจการ
ให้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนด 

4. กำชับเจ้าหน้าทีฌ่าปนกิจศพให้
ปฏิบัติตามขั้นตอนตามหลัก
วิชาการ 

สถานท่ี
ฌาปนกิจใน
พื้นที ่

ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ ทั้ง 2 แห่ง 

5 ลาดกระบัง 1. ลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด สถาน
ประกอบการสะสมซเีมนต์ หิน ดิน 
ทรายฯ 

27 แห่ง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ครบถ้วนร้อยละ 
100 

2. ตรวจสอบประสิทธิภาพเตาเผา
ศพและแนะนำผู้ดูแลเตาเผาศพให้
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการเผา
ศพท่ีถูกต้อง 
 

13 แห่ง ดำเนินการครบถ้วนร้อยละ 100 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

3. การประชาสมัพันธ์ รณรงค์ 
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการลด
ฝุ่น PM 2.5 

ทุกเดือน การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วมในการลดฝุ่น PM 2.5 ไดต้ามแผนที่
กำหนด 

4. การฉีดล้างถนนและต้นไม้  
ใบไม้ ล้างฝุ่นละออง 

ทุกวัน ดำเนินการฉีดล้างถนนและต้นไม้ ใบไม้ ล้างฝุ่น
ละอองได้ตามแผนท่ีกำหนด 

6 
 

มีนบุร ี 1. ตรวจวดัควันดำรถราชการใน
สังกัด 

2 ครั้ง/ป ี ตรวจวัดครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 
มกราคม 2564 

2. ควบคุมดแูลให้ดำเนินการตา
มาตรการป้องกันฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 
   - สถานท่ีก่อสร้าง 
   - โรงงาน/สถานประกอบการ 
   - สถานประกอบการสะสมฯ 
   - การเผาในที่โล่ง 
   - เมรุเผาศรพ 

ดำเนินการ
ครบถ้วนทุกแห่ง 

ดำเนินการตรวจสอบ แนะนำ และ
ประชาสมัพันธ์ให้ทุกสถานท่ีดำเนนิการตา
มาตรการที่กำหนด 

3. กวดขันรถบรรทุกน้ำหนักเกดิ
ไม่มสีิ่งปกคลุม 

10 ครั้ง ดำเนินการแล้ว 5 ครั้ง 

4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การมี
ส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 

10 ครั้ง ดำเนินการแล้ว 5 ครั้ง 

7 หนองจอก 1. ตรวจวดัควันดำรถราชการใน
สังกัด 

2 ครั้ง/ปี ดำเนินการตรวจวัดแล้วจำนวน 1 ครั้ง 

2. ตรวจวดัควันดำและเสียง
รถยนต์ร่วมกับตำรวจจราจร 

รถยนต์เอกชน ตรวจแล้วจำนวน 749 คัน ค่าควันดำเกิน
มาตรฐาน จำนวน 146 คัน 

3. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาฝุ่นละออง 

สถาน
ประกอบการ
,ประชาชน 

ดำเนินการไปแล้ว 20 ครั้ง 

4. ฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศเพื่อ
ลดฝุ่นละออง 

ตามแผนฯ ดำเนินการแล้ว 24 ครั้ง 

8 คลองสามวา 1. ล้างทำความสะอาดถนนเพื่อ
ลดฝุ่นละอองในอากาศ 

ถนนเลียบคลอง
สอง 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

2. ตรวจวดัควันดำและเสียง
รถยนต์ร่วมกับตำรวจจราจร 

รถยนต์ในพ้ืนท่ี อยู่ระหว่างดำเนินการ 

3. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
และรณรงค์ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี 

ประชาชนใน
พื้นที ่

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

4. ตรวจวดัควันดำรถราชการใน
สังกัด 

รถราชการใน
สังกัด 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

9 ประเวศ 1. ตรวจวดัควันดำรถราชการใน
สังกัด 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจวัดควันดำครั้งที่ 1 เรียบร้อย
แล้ว ไม่พบเกินค่ามาตรฐาน 

2. ตรวจวดัควันดำและเสียง
รถยนต์ร่วมกับตำรวจจราจร 
 

รถยนต์ในพ้ืนท่ี ดำเนินการตรวจวัดควันดำร่วมกับกองบังคับ
การตำรวจจราจรและกรมควบคุมมลพิษ 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

3. ตรวจสอบและกำกับดูแลให้
ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด 
   - สถานท่ีก่อสร้าง 
   - โรงงาน/สถานประกอบการ 
   - สถานประกอบการสะสมฯ 
   - การเผาในที่โล่ง 

2 ครั้ง/ป ี ตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และกำกับ
ดูแลให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด 

4. ตรวจสอบรถบรรทุกไม่มสีิ่ง 
ปกคลุมในพท้นท่ีเขต 

ทุกวัน เจ้าหน้าท่ีเทศกิจออกตรวจสอบสถานท่ี
ก่อสร้างให้ดำเนินตามมาตรการอย่างเคร่งครดั 

 

 

 3. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 
ลำดับ

ที ่
สำนักงานเขต ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

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

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊คสำนักงาน
เขต และเฟสบุ๊คฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ฯ เป็นต้น 

-ไม่มี- 

2 สะพานสูง -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
3 บึงกุ่ม ในช่วงที่มีสถานการณืการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid 19) ทำให้ไม่สามารถ
จัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวน
มากได้ 
 

ใช้รูปแบบการณรงค์เป็นกลุ่ม
ย่อย กระจายไปตามสถาน
ประกอบการ บ้านเรือน 

-ไม่มี- 

4 คันนายาว ขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากมี
ตำแหน่งว่างหลายอัตรา  

ควรเพิ่มบุคลากรช่วยงานด้าน
การควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5  
 

-ไม่มี- 

5 ลาดกระบัง -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
6 มีนบุร ี สถานการณืการแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 
19) ทำให้การดำเนินการตามแผนฯ 
อาจมีการเปลี่ยนแปลง ไม่เป็นไป
ตามแผนฯ 

ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงาน หรือ
เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน 
หรือลดจำนวนกลุ่มเป้ามหาย 
และกิจกรรมลง 

ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงาน 
หรือเปลี่ยนรูปแบบการ
ดำเนินงาน หรือลดจำนวนกลุ่ม
เป้ามหาย และกิจกรรมลง 

7 หนองจอก การควบคุมการเผาในที่โล่ง 
เนื่องจากสภาพพื้นที่เขตหนองจอก
เป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ทำนาเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนยังไม่
ตระหนักเท่าที่ควร 

ควรมีการควบคุมและบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

8 คลองสามวา ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน ประชาชนสามารถทราบข้อมูล
คุณภาพอากาศผ่าน 
www.bangkokairquality.co.th 
เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่มี
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

1. ให้มีบทลงโทษทางกฎหมาย
ที่ชัดเจน และมีมาตการทาง
กฎหมายที่เข้มข้นในการ 
จับปรับ 
2. เพิม่อัตรากำลังในการ
ดำเนินการตามมาตรการ 
ลดฝุ่น PM 2.5 

9 ประเวศ ปัญหาไฟไหม้ที่เกิดจากประชาชน
เผาซากวัชพืชเพื่อทำการเพาะปลูก
ใหม่ 

ได้กำหนดมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้
หญ้าในพื้นที่ โดยขอให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่ดินและ
ประชาชนถือปฏิบัติ โดยจัดทำ
ประกาศกรุงเทพมหานคร 

ดำเนินการบริหารงานใน
รูปแบบบูรณาการในการมีส่วน
ร่วมในการทำงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาในลักษณะจัดทำเป็น
โครงการพัฒนานวัตกรรม 

 
 
ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 2 
 - ไม่มี - 
 
 

 

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


 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

เขตตรวจราชการ 3  
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 3 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบ
บูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 
ถึง 31 มีนาคม 2564) ของสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กองงานผู้ตรวจราชการ และสำนักงานเขตกลุ่มเทพใต้ 
รวม 10 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงาน-
เขตบางรัก สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตปทุมวัน  สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขต
บางคอแหลม และสำนักงานเขตยานนาวา โดยสามารถสรุปผลจากการตรวจราชการ ไดด้ังนี้ 
 
 

 ๑. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
     กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5 ประจำปี

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

 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 สำนักการแพทย ์ 1. การตดิตามสถานการณค์ุณภาพ
อากาศประจำวันและประชาสมัพนัธ์
ให้คำแนะนำในการปฏบิัติตนแก่
ประชาชนผ่านช่องทางการสื่อสาร 
 

ติดตามสถานการณ์
คุณ ภ าพอากาศ
ป ร ะ จ ำ วั น แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ให้
คำแนะนำในการ
ป ฏิ บั ติ ต น แ ก่
ประชาชน 

การติดตามสถานการณ์คุณภาพ
อากาศประจำวันและประชาสมัพนัธ์
ให้คำแนะนำในการปฏบิัติตนแก่
ประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  
  - เว็บไซต์ของสำนักการแพทย์/
เว็บไซตโ์รงพยาบาลในสังกัดสำนัก-
การแพทย์ 
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้
  - เสียงตามสาย 
  - FACEBOOK 

2. รายงานคณุภาพอากาศและ
รายงานผลกระทบต่อสุขภาพจาก
มลพิษทางอากาศ 

การรายงานผล -
กระทบต่อสุขภาพ
จาก ม ล พิ ษ ท าง
อากาศ ร้อยละ 50 

- มีผลการรายงานฯ เป็นไปตามแผน -
- คัดกรอง/ให้คำแนะนำผู้ป่วย/ผู้มารับ
บริการที่อยู่ในกลุม่เสีย่งท่ีจะเป็นโรคที่
เกิดจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศ 
- จัดทำระบบการรายงานและฐานข้อมูล
ในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อประชาชน 

 
 

หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 สำนักการแพทย ์
(ต่อ) 

3. การฉีดพ่นละอองน้ำฝอยบน
อาคารสูงในโรงพยาบาลในสังกัด
สำนักการแพทย์ท่ีดำเนินการได้ 

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

ดำเนินการในกรณีที่รายงานคุณภาพ
อากาศเกินค่ามาตรฐาน 

4. ตรวจวัดมลพิษรถราชการในสังกัด ต รวจวั ด ม ลพิ ษ
ของรถราชการใน
สังกัดทุกแห่ง 

ดำเนินการนำรถจากทุกส่วนราชการ
เข้ารับการตรวจวัดมลพิษจากกองจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียง  

2 สำนักอนามัย 1. ส่งเสริมการป้องกันปัญหามลพษิ
อากาศจากการประกอบกจิการโรงแรม
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมท่ีดี สะอาด ปลอดภัย 

ตรวจประเมินการ
จัดการหม้อไอน้ำ
ของกิจการโรงแรม 

- ดำเนินการสำรวจสภาพข้อเท็จจริง
การจัดการหม้อไอน้ำกิจการโรงแรม 
โดยการสุ่มตรวจและขอความร่วมมือ
ผู้ประกอบการ 
- จัดทำฐานข้อมลูแหล่งกำเนิดมลพิษ
หม้อไอน้ำกิจการโรงแรมโดยใช้ระบบ 
GIS  

2. การส่งเสรมิสุขลักษณะฌาปนสถาน
ในกรุงเทพมหานคร 

วัดในพื้นที่กรุงเทพ-
มหานครมีความรู้
ความเข้าใจข้อควร
ปฏิบัติในการเผาศพ

อย่างถูกวิธี  

- จัดทำแผนลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ
และนิเทศน์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าท่ีเผาศพตามข้อควรปฏิบตัิใน
การเผาศพอย่างถูกวิธี 

3. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของผู้ประกอบ
กิจการในการป้องกันปัญหาฝุน่ละออง
จากสถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

ผู้ประกอบกจิการ  
ที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 5 ประเภท
กิจการ และเจ้าหน้า-
ทีฝ่่ายสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเขต 
ได้รับความรูจ้าก
การสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ 

- จัดทำร่างแนวทางการควบคุมป้องกัน
ฝุ่นละอองจากสถานประกอบกิจการ
ทั้ง 5 ประเภทกิจการ  
- จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 
19) ทำให้ต้องยกเลิกการจัดสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการในช่วงเดือนมีนาคม 2564 
เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวของคน
จำนวนมาก 

3 กองงานผู้ตรวจ
ราชการ 

1. ยานพาหนะในกำกับของกองงาน
ผู้ตรวจราชการ สำนักปลดักรุงเทพ-
มหานคร ดำเนินการ ตรวจเช็คสภาพ 
วัดมลพิษ และกวดขันการดับเครื่องยนต์ 

เพื่อลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิดจาก
การใช้รถราชการ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. ลดฝุ่นละอองโดยใช้ผลิตภัณฑท์ี่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

เพื่อลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด 
ฝุ่นละออง 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
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2. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

ตามแผนฯ 
แนวทางแก้ไข 

ข้อเสนอแนะของ
หน่วยงาน 

1 สำนักการแพทย์ ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ทำ
ให้ไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ที่
มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากได ้

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

- ไม่ระบุ - 

2 สำนักอนามัย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ในพื้นที่
กรุงเทพ-มหานคร ทำให้ผู้ประกอบกิจการ
กลุ่มเป้าหมายไม่สะดวกในการเข้าร่วม
โครงการฯ ผู้ประกอบการโรงแรมหลาย
โรงแรมหยุดดำเนินการชัว่คราว หรือเปลี่ยน
มาดำเนินการเป็น ASQ หรือ Hospitel ซ่ึง
ผู้ประกอบการไม่สะดวกในการให้ขอ้มูลและ
ร่วมโครงการฯ และเพื่อหลกีเลี่ยงการรวม
คนจำนวนมาก ดังน้ัน สำนักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอ้มจึงได้พิจารณายกเลกิจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการและยกเลกิการสัมมนา
ส่งเสริมความรู้การป้องกันมลพิษฝุ่นละออง
ขนาดเลก็จากแหล่งกำเนิดหม้อไอนำ้กิจการ
โรงแรม 

งดจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อไม่ให้
เกิ ด ก าร ร่วมตั วกั น ขอ งค น
จำนวนมากซ่ึงอาจก่อให้ เกิด
ความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
ของโรคได้ หากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid 19) ใน
พื้นที่กรุงเทพ -มหานครดีขึ ้น 
อ า จ พ ิจ า ร ณ า จัดกิ จก รรม
ส่งเสริมความรู้ในรูปแบบอื่นๆ 
ต่อไป 

 

หากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid 19) ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ดีขึ้น
อาจพิจารณาจัดทำโครงการ
สัมมนาส่งเสริมความรู้
การป้องกันมลพิษฝุ่นละออง
ขนาดเล็กในสถานประกอบ-
กิจการกลุม่เป้าหมายใหม่ 
หรือเปลี่ยนรูปแบบการ
สัมมนาแบบออนไลน ์

 

3 กองงานผู้ตรวจ
ราชการ 

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 
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1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
  คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้สำนักงานเขตระบุข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ       

ทีอ่าจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แยกตามประเภทต่าง ๆ โดยสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 
 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

จำนวนข้อมูลพ้ืนฐานที่อาจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ยานพาหนะ

ของเขต 
ยานพาหนะ
ของเอกชน 

สถานที่
ก่อสร้าง 

สถานที่
ก่อสร้าง 
(EIA) 

กิจกรรมที่มี 
Boiler 

สถาน
ประกอบการ

สะสมฯ 
เตาเผาศพ 

ถนนสาย
หลัก 

สถาบันการ
ศึกษา 

1 สวนหลวง 51 975 6 - - 14 7 11 24 
2 คลองเตย 59 - 12 12 - 5 3 3 28 
3 วัฒนา 45 - 36 20 1 2 1 6 47 
4 บางรัก 52 - 18 13 1 - 2 19 21              
5 บางนา 31 25 14 5 3 8 3 7 21 
6 ปทุมวัน 18 - 14 15 - 5 1 28 24 
7 พระโขนง 22 - 49 5 - 3 4 1 24 
8 สาทร 65 - 10              6 2 4 3 10 32 
9 บางคอแหลม 33 - 15 6 - 13 11 6 17 

10 ยานนาวา 41 1,500 14 3 1 18 7 6 25 
รวม 417 2,500 188 85 8 72 42 97 263 

2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
     กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5 ประจำปี

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

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 สวนหลวง 
 

1. การตรวจสอบมาตรการป้องกัน
ฝุ่นละอองของสถานประกอบการ
ประเภทโครงการก่อสร้าง 

ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาฝุ่นละอองฯ 

ดำเนินการตามแผนฯ จำนวน 8 คร้ัง 
 

2. การควบคุมการเผาขยะและ
การเผาในที่โล่งทุกประเภทในพื้นที ่

ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาฝุ่นละอองฯ 

ดำเนินการตามแผนฯ จำนวน 20 คร้ัง 
 

3. การประชาสัมพันธ์ประชาชนให้
บำรุงรักษาเคร่ืองยนต์เพื่อลดมลพิษ
จากยานพาหนะ และการรณรงค์
ไม่ขับช่วยดับเคร่ืองยนต ์

ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาฝุ่นละอองฯ 

ดำเนินการตามแผนฯ จำนวน 10 คร้ัง 
 

 

หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

2 คลองเตย 1. การตรวจสอบและควบคุม
สุขลักษณะของฌาปนสถานใน
พื้นที่ให้ปฏิบัติตามวิธีการอย่าง
ถูกตอ้ง 

ปีละ 1 คร้ัง ตรวจสอบแนะนำครบทุกแห่ง 

2. การตรวจวัดควันดำรถราชการ
เคร่ืองยนต์ดีเซลให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ปีละ 2 คร้ัง ดำเนินการคร้ังที่ 1 แล้วพบว่าผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ทุกคัน 

3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบข้อมูลคุณภาพอากาศใน
พื้นทีแ่ละวิธีปอ้งกันตนเองจากฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5  

ทุกวัน ดำเนินการอยา่งต่อเนื่อง 

3 วัฒนา 1. ตรวจสอบควบคุมกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจากสถานที่
ก่อสร้าง 

ร้อยละ 100 ตรวจสอบสถานที่กอ่สร้างในพื้นที่ให้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันฝุ่นละออง ร้อยละ 100 

2. ควบคุมสถานประกอบกิจการที่
มีการเผาไหม้ด้วยเชื้อเพลิงไม่ให้
ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐาน 

ตรวจสอบหม้อ 
ไอน้ำซ่ึงเป็นแหล่ง-
กำเนิดมลพิษจาก
กิจการโรงแรม 
ร้อยละ 100 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ เน่ืองจากสถานประกอบการปิด
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 

3. กิจกรรมตรวจรถบรรทุกไม่ปก
คลุมผ้าใบ 

เพื่อลดมลพิษ
ทางอากาศ 

ประชาสัมพันธแ์ละสร้างความเขา้ใจกบัผู้ขับขี่รถบรรทกุ
และรถอื่นที่บรรทุกสิ่งของไม่มีผา้ใบปกคลุม โดยการ
ตั้งจุดกวดขัน รวม 114 คัน 

4 บางรัก 1. ตรวจวัดมลพิษรถราชการเพื่อ
ลดมลพิษ PM 2.5  

รถราชการได้รับ
การตรวจวัดมลพิษ
และตรวจเช็ค
สภาพรถยนต์  
ในเบื้องต้น 

ประสานกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง เข้าตรวจวัด
มลพิษและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ในเบื้องต้นแล้ว 

2. ตรวจแนะนำและประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันฝุ่น ในสถานที่
ก่อสร้าง 

สถานทีก่่อสร้าง
ในพื้นที่มีมาตร-
การป้องกันฝุ่น 

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันฝุ่น ในสถานทีก่่อสร้างในพื้นที่เขต
บางรัก 

3. รณรงค์การงดการเผาในที่โล่ง 
และการลดการจุดธูปไหว้เจ้าช่วง
เทศกาลตรุษจีนในชุมชน 

ชุมชนพื้นที่เขต
บางรักไม่มีการ

เผาในที่โล่ง 

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รณรงค์ลดการเผาในที่โล่งและรณรงค์
การลดการจุดธูปไหวเ้จ้า ในชุมชนที่อยู่ในพื้นทีเ่ขต
บางรัก  

5 บางนา 
 

1. ตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบ
เผาในที่โล่ง 

ร้อยละ 100 ของ
การดำเนินการ

กับเจ้าของท่ีได้รับ
หนังสือให้แก้ไข

ปรับปรุงและดูแล
ท่ีดินของตนให้

เกิดความสะอาด
และความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 

- เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นทีท่กุวนั เพื่อตรวจสอบ
ที่ดินที่ถกูทอดทิ้ง/ปลอ่ยใหร้กร้างไม่ใหม้ีการลกัลอบเผา 
- ออกตรวจแนะนำให้เจ้าของที่ดินดำเนินการปรับปรุง
และดูแลท่ีดินของตนให้เกิดความสะอาดและความ
เป็นระเบียบ จำนวน 2 ราย ตามพระราชบัญญัตกิาร
สาธารณสขุ พ.ศ. 2535  
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ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

5 บางนา(ต่อ) 
 

2. ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่า
ควันจากเตาเผาศพ ด้วยแผนภูมิ
เขม่าควันของริงเกิลมานน์ 

ค่าความทึบแสง
ของเขมา่ควันจาก
เตาเผาศพไมเ่กิน 

ร้อยละ 10 
จำนวน 3 แห่ง 

ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากเตาเผา 
ทั้ง 3 แห่ง 

3. ประชาสัมพันธแ์นวทางป้องกัน
ฝุ่นละอองให้กับลานตั้งวางตู้คอน
เทนเนอร ์

ร้อยละ 100 
ของสถานประ-
กอบการลานต้ัง
วางตู้คอนเทนเนอร์ 
จำนวน 3 แห่ง  

ดำเนินการประชาสัมพันธแ์นวทางป้องกันฝุ่นละออง
ให้กับลานตั้งวางตู้คอนเทนเนอร์ ทัง้ 3 แห่ง 

6 ปทุมวัน 
 

1. เข้มงวดตรวจจับควันดำและ
ตรวจวัดมลพิษรถราชการ 

ยานพาหนะ
ราชการในกำกับ
ของสำนักงานเขต 

ยานพาหนะราชการในกำกับของสำนักงานเขตมีค่า
ควันดำไม่เกินมาตรฐาน 

2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ลดมลพิษทางอากาศและเสียงจาก
ยานพาหนะ  

ผู้ขับขี่ยานพาหนะ
ในพื้นที ่

ประชาชนได้รับเอกสารประชาสัมพันธ์และได้รับ
ความรู้เรื่องมลพิษทางอากาศและเสียงทุกเดอืน 

7 พระโขนง 
 

1. การล้างถนน ดำเนินการที่ถนน
สายหลกั ทกุวัน 

ดำเนินการตามแผนฯ 

2. การฉีดล้างใบไม้ที่ริมถนนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับฝุ่น-
ละออง 

ดำเนินการที่ถนน
สายหลกั ทกุวัน 

ดำเนินการตามแผนฯ 

3. รณรงค์ควบคุมและป้องกันฝุ่น-
ละออง 

แคมป์งาน
ก่อสร้างในพื้นที ่

ให้ความรู้ แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ และแจก
ประกาศสำนักงานเขต เรื่อง ขอความร่วมมือลด
มลพิษทางอากาศเพือ่แก้ไขปัญหาฝุน่ละออง 

8 สาทร 1. โครงการถนนอากาศสะอาด รณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ 

6 มาตรการ 12 
กิจกรรม ตามแผน-
ปฏิบัติการถนน
อากาศสะอาดของ
กรุงเทพมหานคร 

ดำเนินการครบถว้นตามเป้าหมาย เป็นประจำทกุเดอืน 

2. การประชาสมัพันธแ์ละการรณรงค์
ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละออง PM 2.5 ในพื้นที่เขตสาทร 

รณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์
ตามแผนปฏิบัต-ิ

การฯ 

ดำเนินการครบถ้วนตามเป้าหมาย 

3. รณรงค์ประชาสมัพันธ์ตามสถานที่
จำหน่ายอาหาร 

รณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์
ตามแผนปฏิบัต-ิ

การฯ 

ดำเนินการครบถ้วนตามเป้าหมาย 

9 บางคอแหลม 1. กำกับดูแลสถานประกอบการ 
สะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย 
วัสดุก่อสร้างฯ 

สถานประกอบ-
การสะสม ผสม
ซีเมนต์ หิน ดิน 
ทรายฯ ในพื้นที ่

ดำเนินการตรวจสอบ กำกับดแูลสถานประกอบการ
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองฯ  
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ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

9 บางคอแหลม 
(ต่อ) 

2. กวดขัน ตรวจตราฯ ไม่ให้มีการ
เผาในที่โล่ง 

พื้นที่โล่งในพื้นที่ ดำเนินการกวดขันและลงพื้นที่ตรวจตรามิใหม้ีการ
เผาในที่โล่ง ป้องกันการเกดิมลพิษทางอากาศ 

3. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ตรุษจีน 
ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ 

ศาลเจ้าในพ้ืนท่ี ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และขอความ
ร่วมมือศาลเจ้า ลดการเผา เพื่อลดการปล่อยมลพิษ
ทางอากาศ 

10 ยานนาวา 1. การควบคุมโรงงาน/สถานประกอบ-
กิจการไม่ใหป้ล่อยมลพิษทางอากาศ
เกินค่ามาตรฐานทีก่ฎหมายกำหนด 

สถานประกอบ-
การที่มีการเผาไหม้
เชื้อเพลิง 1 แห่ง 

ให้สถานประกอบการเฝ้าระวังมลพิษและตรวจวัด
คุณภาพอากาศกอ่นปล่อยออกสู่บรรยากาศ 

2. การตรวจจับรถยนต์ควันดำร่วมกับ
กองบังคับการตำรวจจราจรกลาง 

รถยนต์และ
รถบรรทุกทีผ่่าน

จุดตรวจฯ 

ดำเนินการตรวจวัดควันดำตามแผนของสำนักสิ่ง-
แวดลอ้ม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลาง 

3. การเพิ่มความถี่ในการลา้งและ
ดูดฝุ่นถนน และแนะนำให้โรงเรียน
ในพื้นที่ทำการฉีดพ่นน้ำลดฝุ่นละ-
อองภายในบริเวณโรงเรียน 

- ถนนสายหลัก 
จำนวน 9 สาย 
- โรงเรียนสังกัด 
กทม. จำนวน  

6 แห่ง  

ดำเนินการอยา่งต่อเนื่อง 
 
 
 

 

 3. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

ตามแผนฯ 
แนวทางแก้ไข 

ข้อเสนอแนะของ
หน่วยงาน 

1 สวนหลวง การควบคุมการเผาขยะและการเผาในที่โล่ง
ทุกประเภท พบว่าประชาชนยังคงมีการลักลอบ
เผาในที่โล่งอยู่ เน่ืองจากไม่รู้ข้อกฎหมาย 
และยังขาดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการใช้
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครัด 
หากพบมกีารฝ่าฝืนต้องดำเนินการ
จับปรับหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย 

1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. จัดตั้งเวทีชาวบ้านเพื่อ-  
ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
ชุมชน เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและชี้แจง
ข้อกฎหมาย 

2 คลองเตย ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 
3 วัฒนา ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 
4 บางรัก ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 
5 บางนา ขาดสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แก่

กลุ่มเป้าหมาย 
เพิ่มช่องทางในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ เช่น FACEBOOK  
LINE เป็นต้น 

ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานให้ฝ่ายที่เกี่ยว-
ข้องทราบ 

6 ปทุมวัน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ทำให้
ยากต่อการดำเนินการในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการทำงานในรูปแบบที่
ต้องมีการประชุมงานแบบบูรณาการ  

เพิ่มช่องทางในการสื่อสารและ
รายงานผ่านระบบ Line และ
คอยติดตามงาน 

เพิ่มชอ่งทางในการสือ่สาร
และรายงานผ่านระบบ 
Line และคอยติดตามงาน 

7 พระโขนง ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 
8 สาทร 1. ภารกิจที่มอบหมายระดับเขตไมส่อดคล้อง

กับหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานระดับ
สำนักงานเขต รวมทั้งขาดทรัพยากรในการ
ดำเนินงาน 

1. สำนักสิ่งแวดล้อมและหน่วย-
งานที่เกี่ยวข้องต้องสนับสนุน
ทรัพยากรให้เหมาะสมกับอำนาจ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ควรซักซ้อมการดำเนินงาน
ให้ครบกระบวนการ เพื่อ
ทุกฝา่ยจะได้เขา้ใจภารกิจ
และเป้าหมายร่วมกัน 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

ตามแผนฯ 
แนวทางแก้ไข 

ข้อเสนอแนะของ
หน่วยงาน 

8 สาทร (ต่อ) 2. เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถ
จัดกิจกรรมในลักษณะที่มีการรวมกลุ่มได้
ตามปกติ 

2. จัดกิจกรรมโดยเน้นการประชา-
สัมพันธ์ในกลุ่มคนขนาดเล็ก และ
เน้นการประชาสมัพันธ์ในช่องทาง
ออนไลน์มากขึ้น 

- ไม่ระบุ - 

9 บางคอแหลม 1. ขาดงบประมาณและการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์/เคร่ืองมอื สำหรับการดำเนินงาน  
ในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
2. ผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องขาดความ
ตระหนักในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 

1. สำนักสิ่งแวดลอ้มควรพิจารณา
จัดสรรงบประมาณและสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ สำหรับ
การดำเนินงานในการจัดการฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ถึงอันตรายจากปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเลก็ PM 2.5 

- ไม่ระบุ - 

10 ยานนาวา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 

การประชาสัมพันธ์การป้องกัน
การปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 พร้อมกับการตรวจ
แนะนำการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 

- ไม่ระบุ - 

 
ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 3 

1. การดำเนินการในเรื่องการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
เพราะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน     
ซึ่งหน่วยงานระดับเขตต้องร่วมมือกับหน่วยงานของสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย และหน่วยงานภายนอก      
ทั้งกรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ในการระดมสรรพกำลังร่วมกัน 
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในการจัดการกับการลดภาวะมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดทางรถยนต์ขนส่ง 
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง การทำเกษตร และการเผาในที่โล่ง รวมทั้งการนำเอา
เทคโนโลยีมาช่วยในการลดการปล่อยฝุ่นละอองในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนั้น ในการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล มาใช้ระบบขนส่งมวลชน
ในช่วงที่เกิดมลพิษทางอากาศสูง จะช่วยในเรื่องการจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สำนั กงานเขตควรหมั่ นทำความสะอาด ถนน ตรอก ซอย และสะพานลอยคนเดินข้ าม 
ต้องดำเนินการเป็นประจำและต่อเนื่องต่อไป เพ่ือแก้ไขปัญหาและสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดใหญ่ได้ในระดับหนึง่ 

3. จัดล้างถนน ต้นไม้ให้บ่อยข้ึน ป้องกันความแห้งแล้ง พ้ืนดินแห้ง 
4. ป้ายรถเมล์บางแห่งอาจมีการพัฒนาเป็นจุดเช็คอิน เป็นสถานที่พักรื่นรมย์ มีสวนไม้ประดับเล็ก ๆ 

และให้เอกชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมช่วยดูแลออกแบบการใช้ถนนให้มีพ้ืนที่ตบแต่งต้นไม้ ทางจักรยานมากขึ้น 
5. กรุงเทพมหานครต้องส่งเสริมการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำ คาร์บอนเป็นกลาง และสามารถเข้าถึงได้  

การปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานที่สะอาด และการขนส่งที่สะอาดไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตคนให้มีอายุขัยยืนยาวขึ้น แต่ยังลด
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพได้อย่างมากด้วย 

6. การตรวจสอบบำรุงรักษารถราชการเพื่อให้ปล่อยมลพิษเป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
7. การจัดการขยะติดเชื้อ รถเก็บขยะต้องใช้วิธีการยกถัง และควรนำถังขยะใบใหม่มาเปลี่ยน ไม่ควร

นำถุงขยะออกจากถัง แล้วนำไปกำจัดโดยตรงยังเตาเผาขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ 
 



 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

เขตตรวจราชการ 4  
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 4 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การจัดการฝุ่นละอองขนาเล็ก PM 2.5” รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
ของสำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 
รวม 9 สำนักงานเขต โดยสามารถสรุปผลจากการตรวจราชการในส่วนของหน่วยงานระดับสำนัก และสำนักงานเขต 
ไดด้ังนี้ 
 
 

 ๑. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
     กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรม  

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

ตาราง 1 แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในภาพรวม (สำนัก) 

ลำดับ
ที ่

สำนัก 

แผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามอำนาจหน้าที่ 

การลดมลพิษ 
ที่แหล่งกำเนิด 

การลดผลกระทบ 
 ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
 PM 2.5 ที่มตี่อสุขภาพ 

การบังคับใช้/
ปรับปรุงกฎหมาย 

การจัดทำสื่อ  
และประชาสัมพันธ ์

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

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

ที ่
สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 สำนัก 
การศึกษา 

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

 
- 
 
 
 

 
- 

 
 100 % 

 
 
 
 

437 โรงเรียน 

 
นำเสนอผู้บริหารของสำนักการศึกษา
เพื่อดำเนินการของบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ. 2595 
 
 
แจ้งสำนักงานเขตประสานโรงเรียนในสังกัด
ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันฯ 

หน่วยงานระดับสำนัก 
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ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

2 สำนัก
วัฒนธรรมฯ 

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

 
- 
 
 
 
- 

 
2 ครั้ง/ปี 

 

 
1 ครั้ง/ปี 

 
การตรวจวัดครั้งที่ 1 ปรากฏวา่  
รถทุกคันผ่านเกณฑ์การตรวจวัด 
 
 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมในการลดฝุ่น PM 2.5 
ผ่านทาง Facebook ของ สวท. 

3 สำนักพัฒนา
สังคม 

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

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
ทุก 6 เดือน 

หรือ 
15,000 กม. 

 
 

9 เขต ที่ม ี
ค่า AQI สูง 

 
10 แห่ง 

 

 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 
 
 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

4 สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฯ 

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

 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
14 คัน 

 
 
 

สถานที่ทำงาน
สะอาด

ปราศจากฝุ่น 

 
ผ่านเกณฑ์ทั้ง 14 คัน 
 
 
 
- กวาดถนน และทำความสะอาด
ภายในอาคาร  
- กวาด ฉีดล้างทำความสะอาด
หลังคาและทางเดินเชื่อมอาคาร  

5 สำนักงานการ
เจ้าหน้าที่ 

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

 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
- 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
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 2. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน 
ปัญหา/อุปสรรคในการ
ดำเนินงานตามแผนฯ 

แนวทางแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

1 สำนัก
การศึกษา 

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

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครควรติดตามสถานการณ์ค่า
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จาก 
Application “Air4Thai” หรือ เว็บไซต์ 
www.bangkokairquality.com เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการตามแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาค่าปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สูง เกินค่า
มาตรฐาน 

2 สำนัก
วัฒนธรรมฯ  

- - - 

3 สำนักพัฒนา
สังคม 

- - - 

4 สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฯ 

- - - 

5 สำนักงานการ
เจ้าหน้าที่ฯ 

- - - 

 
 

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 

สถานท่ี
ก่อสร้าง 

สถานท่ี
ก่อสร้าง 
(EIA) 

โรงงานฯ 
ท่ีเผาไหม้
เช้ือเพลิง 

สถาน
ประกอบการ

สะสมฯ 
เมรุเผาศพ 

ถนน 
สายหลัก 

สถาบัน 
การศึกษา 

1 พระนคร 126 - 3 - - - 4 12 32 
2 ดุสิต 52 219 11 1 - 3 7 26 46 
3 ป้อมปราบฯ 29 - 3 - - 5 6 10 16 
4 สัมพันธวงศ์ 29 92 2 - - 1 2 11 10 
5 ดินแดง 46 - 8 - - 8 2 3 23 
6 ห้วยขวาง 29 - 9 - 41 22 1 8 19 
7 พญาไท 58 - 6 4 - 2 1 4 11 
8 ราชเทวี 78 - 20 - 6 1 3 6 23 
9 วังทองหลาง 57 - 5 1 - - - 3 29 

รวม 504 311 67 6 47 42 26 83 209 

2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
     กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรม  

 ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 4 

หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 

http://www.bangkokairquality.com/
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ส่วนของหน่วยงานระดับสำนักงานเขต ได้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ
จัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถสรุปได้ตามรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 3 แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในภาพรวม (สำนักงานเขต) 

ลำดับ
ที ่

สำนัก 

แผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามอำนาจหน้าที่ 

การลดมลพิษ 
ที่แหล่งกำเนิด 

การลดผลกระทบ 
 ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
 PM 2.5 ที่มีต่อสขุภาพ 

การบังคับใช้/
ปรับปรุงกฎหมาย 

การจัดทำสื่อ  
และประชาสัมพันธ ์

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

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

ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

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

 
ใช้

งบประมาณ
ส่วนกลางและ

ได้รับสื่อ
ประชาสัมพัน
ธ์จากสำนัก
สิ่งแวดล้อม 

 
รถราชการ 
ในสังกัด 

สถานที่ก่อสร้าง 
 

ถนนในพื้นที่ 
หน้าโรงเรียน 

ตลาด 
จุดพักรถ 
จุดพักรถ 

ร้านอาหาร 
 

ฌาปนสถาน 
 
 
 

Line, Facebook 

 
ดำเนินการ 1 ครั้ง จำนวน 120 
คัน จาก 126 คัน ทกุคันผ่านเกณฑฯ์ 
- ตั้งด่านตรวจรถบรรทุก 1 ครั้ง 
- ตรวจคุมการคลุมผ้าใบก่อสร้าง 4 แห่ง 
ดำเนินการทุกวัน 
ดำเนินการตามแผน 
ดำเนินการ 6 ครั้ง 
ดำเนินการ 6 ครั้ง 
ดำเนินการ 6 ครั้ง 
ดำเนินการ 6 ครั้ง 
 
ตรวจวัดมลพษิจากเตาผาศพ 1 ครั้ง 
จำนวน 4 แห่ง ผ่านเกณฑ์ฯ ทกุแห่ง 
 
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพ
อากาศในพื้นที่ให้ประชาชน
ทราบทาง Application Line  
และ Face Book 

2 ดุสิต การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - การนำรถราชการในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษ 
 
 
    - การตรวจวัดควันดำรถยนต์ในพื้นที่เขตดุสิต 
(ยานพาหนะเอกชน) 
 
 
 
 

 
- 

 
 

- 
 

- 
 
 
 

 
ร้อยละ 100 
 
 
ดำเนินการตาม
แผนครบถ้วน 

 
 
 
 

 
ครั้งที่ 1 ดำเนเนการครบถว้นร้อยละ 
100 (48 คัน) ผลการตรวจวัด   
ไม่เกินมาตรฐานฯ ทุกคัน 
ตรวจวัดควันดำรถยนต์ จำนวนทั้งสิ้น 
219 คัน พบรถยนต์ที่ค่าควันดำ 
เกินมาตรฐาน จำนวน 25 คัน ซ่ึง
ได้รับคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราว 
ดำเนินการตรวจสถานที่ก่อสร้าง  
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ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

    - การตรวจสถานทีกอ่สร้าง 
 
    - การตรวจสถานประกอบการ สะสม ผสม
ซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุกอ่สร้าง รวมทั้งการ 
ชุด ตัก ดูด โม ่บด หรือยอ่ยด้วยเครื่องจักร 
    - การตรวจสอบการเผาในที่โล่ง 
 
 
    - การตรวจวัดค่าทึบแสงของเขม่าควนัจาก
ปล่องเตาผาศพ 
 
 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 ที่มีต่อสุขภาพ 
    - การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 ที่มีต่อสุขภาพ 
 
    - การอำนวยความสะดวกการจราจร 
 
 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างการ 
มีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - การประชาสัมพนัธ ์ตามประกาศสำนักงานเขต  
เรื่อง การดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถเพื่อลดมลภาวะ 
ทางอากาศ 
 
   - การประชาสัมพันธ์ การป้องกันและดูแลสุขภาพ
ของประชาชน 
 
 
 
 
   - การประชาสัมพันธ ์การฌาปนกิจที่ถกูสขุลักษณะ 
 
 
    - การประชาสัมพันธ ์รณรงค์ลดการจุดธูป-เผา
กระดาษ ในศาลเจา้ 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ดำเนินการตาม
แผนครบถ้วน 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 

ดำเนินการตาม
แผนครบถ้วน 

 
ดำเนินการตาม
แผนครบถ้วน 

 
 
 

ดำเนินการ
ครบถ้วน 
ตามแผน 

 
ดำเนินการ
ครบถ้วน 
ตามแผน 

 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 

จำนวน 11 แห่ง ครบถ้วนร้อยละ 100 
ดำเนินการตรวจสถาน
ประกอบการ จำนวน 3 แห่ง 
ครบถว้น ร้อยละ 100 
 
ดำเนินการตรวจสอบการเผาในที่
โล่งตามแผนครบถ้วนและไม่พบ
การเผาในที่โล่งในพื้นที่ 
ดำเนินการตรวจวัดค่าความทึบ
แสงของเขม่าควันจากปล่อง
เตาเผาศพในพื้นที่ จำนวน 3 
แห่ง ครบถ้วน ร้อยละ 100  
 
 
ล้างทำความสะอาดถนน ขอบฟุตบาท
และทางเท้าฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ 
ฉีดล้างใบไม้ ตามแผนที่กำหนดครบถ้วน 
ดำเนินการอำนวยความสะดวกใน
การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนโดย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ครบถ้วนตามแผน 
 
 
ประชาสัมพันธ ์เรื่อง การดับ
เครื่องยนตข์ณะจอดรถเพื่อลด
มลภาวะทางอากาศให้แก่ผู้ขับขี่
รถยนต์และประชาชนทั่วไป 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง  
- อันตรายจากฝุ่น PM 2.5  
- การดูแลเด็กเล็กในวันที่เมือง
เปื้อนฝุ่น 
- 10 ข้อควรรู้เพื่อสู้ภยั พีเอ็ม 
2.5 อยา่งมั่นใจ 
ประชาสัมพันธ ์เร่ือง ข้อควร
ปฏิบัติในการเผาศพอย่างถกูวธิี 
อันตรายจากฝุ่นละออง PM 2.5 
ประชาสัมพันธ ์เร่ือง อันตราย
จากฝุ่นละออง PM 2.5 โดยให้
คำแนะนำเร่ือง การลดระยะเวลา
การจุดธูป ลดปริมาณจำนวนธปู
ที่จุดการงดการเผากระดาษเงิน
กระดาษทอง โดยให้ปรับเปลีย่น
วิธีการโดยใชธู้ป-เทียนไฟฟ้า ใน
วัดต่าง ๆ 

3 ป้อมปราบฯ การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - ตรวจสถานประกอบการที่เป็นแหลง่กำเนิด
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
ผู้ประกอบการ
มีความรู้ความ
เข้าใจและมี
ส่วนร่วม 

 
 

 
ลงตรวจรามแผนครั้งที่ 1 วันที่ 
11 พ.ย. 63 
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สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

    - การนำรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เข้ารับการตรวจวัดมลพิษ ประจำปี 2564 
 
   - ตรวจตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558  
 
 
 
    - ควบคุมมลพิษทางอากาศจากฌาปนสถานด้วย
วิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควัน 
ด้วยแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานนท์ 
(Ringermann’s Method)  
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 ที่มีต่อสุขภาพ 
    - อำนวยความสะดวกจราจร 
 
 
 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างการ 
มีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - รณรงค์ตามประกาศสำนกังานเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย เร่ืองมาตรการปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
ไฟไหม้หญ้าในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
    - ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละออง PM 2.5 พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

ปริมาณ CO 
ไม่เกิน 45% 
 
ผู้ประกอบการ
มีความรู้ความ
เข้าใจและมี
ส่วนร่วม 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

ลดการจราจร
ติดขัด 

 
 
 
 

ประชาชน 
มีส่วนร่วม 

 
ประชาชนรับรู้

และเข้าใจ 

ตรวจตามแผนคร้ังที่ 1 ธ.ค. 63 
ดำเนินการแล้วเสร็จ พบวา่ อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ลงตรวจตามแผน จำนวน 5 ครั้ง 
 
 
 
ดำเนินการแล้วเสร็จลงตรวจตาม
แผนครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2564 
ครบ 100% อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
- ทำหนังสือขอความร่วมมือ
สถานีตำรวนท้องที ่
- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวก
ด้านการจราจร School Care 
 
 
จัดทำประกาศ เร่ือง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้ 
หญ้าในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเป็นคระทำงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 เขตป้อมปราบศัตรูพา่ย 
- รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ให้ประชาชนทราบทุกวันผ่าน
โซเชียลมีเดียของสำนักงานเขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย 
- ประกาศสำนักงานเขตปอ้มปราบ 
ศัตรูพ่าย เร่ือง ขอความร่วมมือ
ป้องกันฝุ่นละออง (PM 2.5) และ
ลดมลพิษทางอากาศ 

4 สัมพันธวงศ์ การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - ตรวจวัดมลพษิรถยนต์ราชการ ปีละ 2 ครั้ง 
 
    - ตั้งจุดเข้มงวดตรวจจับรถยนต์ควันดำรถยนต์
เอกชน 
    - คุมเข้มปิดผ้าใบก่อสร้างล้างล้อรถกอ่นออก
จากพื้นทีแ่ละพ่นละอองน้ำเพื่อดกัจับฝุน่บริเวณ
รอบพื้นที่ก่อสร้าง 
    - จัดจราจรให้คล่องตัว และคุมเข้ม ผ้าใบปิด
คลุมรถบรรทุกขณะวิ่งบนถนน 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 ที่มีต่อสุขภาพ 
    2.-พ่นละอองน้ำเพื่อดัดจบัฝุ่นพื้นที่รมิถนน 
 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 

 
รถยนต์ราชการ 

ในสังกัด 
เดือนละ 1 ครั้ง 

 
 

สถานที่ก่อสร้าง 
 
 

ถนนสายหลกั 
 

 
ดำเนินการทุกวัน 

 
 
 

 
ตรวจวัด 29 คัน ผ่านเกณฑ์ทุกคัน 
 
ดำเนินการทุกเดือน 
 
 
ดำเนินการตามแผน 
 
 
ดำเนินการตามแผน 
 
 
ดำเนินการทุกวัน 
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สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

    - ขอความรว่มมือผู้ประกอบการในพืน้ที่
ดำเนินการพ่นละอองน้ำเพื่อดักจับฝุ่นละออง 
 
    - ปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขยีว 
 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างการมี
ส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - เฝ้าระวังคุณภาพอากาศและรายงานให้
ประชาชนรับทราบผ่านชอ่งทางออนไลน์ 
 
 
    - ประชาสัมพันธ์ประชาชนผูป้ระกอบการใน
พื้นที่ส่งเสริมการใช้เตาปิ้งย่างไร้ควัน/งดการเผาใน
ที่โล่งแจ้ง/รณรงค์ไม่ขับช่วยดับเครื่อง/ส่งเสริมการ
เดินทางด้วยรถสาธารณะ 
    - รณรงค์ประชาสัมพันธ์เตาเผาศพปลอดมลพิษ 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

ผู้ประกอบการ 
ในพื้นที่ 

 
พื้นที่เขต 

 
 
 

ประชาชน 
ในพื้นที่ 

 
 

 ประชาชนและ
สถานประกอบการ    
       ในพื้นที ่
 

วัดในพื้นที่ 

ประสานผู้ประกอบการในพื้นที่
ดำเนินการพ่นละอองน้ำเพื่อดักจับ
ฝุ่นละออง 
ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณริม 
ถนนสายหลกัในพืน้ที่เขตสัมพันธวงศ์ 
 
 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบ ผ่าน Facebook 
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประชาชน
ผู้ประกอบการในพื้นที ่
 
 
ประชาสัมพันธ์วัดในพื้นที่ 2 แห่ง  

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

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
รถยนต์ราชการ 

ในสังกัด 
สถานที่ก่อสร้างใน

พื้นที่ 
 

ถนนสายหลกั 
ในพื้นที่ 

 
ร้อยละ 100 

(2 แห่ง) 
 
 
 
 

ดำเนินการ 
ทุกวัน 

 
ผู้ประกอบการ 

ในพื้นที่ 
 
 

ประชาชนและ
สถาน

ประกอบการ 
 

สถานประกอบการ 
ในพื้นที่ 

 
ประสานงานพร้อมส่งแผนการ
ดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ ทราบ 
สถานที่ก่อสร้างในพื้นที่เขตดินแดง
มีการปิดผ้าใบกอ่สร้างและล้าง 
บ่อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง 
ฝ่ายเทศกิจดำเนินการจัดการจราจร
คล่องตัวและคุมเข้มผ้าใบปิดคลุม
รถบรรทุก 
ดำเนินการตรวจวัดค่าความทึบ
แสงของเขม่าควันจากปล่องเตาศพ 
 
 
 
 
ดำเนินการล้างถนน ดูดฝุ่นถนน 
และพ่นละอองน้ำถนนสายหลัก 
ในพื้นที่เขตดินแดง 
ผู้ประกอบการในพื้นที่ดำเนินการ
พ่นละอองน้ำเพื่อดกัจับฝุ่นละออง 
 
 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประชาชน
ผู้ประกอบการในพื้นที ่
 
 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์
ผู้ประกอบการในพื้นที ่

6 ห้วยขวาง การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - แผนตรวจวัดรถราชการควันดำ 
 
    - แผนการตรวจสถานทีก่อสร้าง 

 
- 
 
- 
 
- 

 
รถยนต์ราชการ 

ในสังกัด 
 9 แห่ง 

 
41 แห่ง 

 
ตรวจวัดรถยนต์ราชการ จำนวน 
27 คัน ร่วมกับกองโรงงานช่างกล 
ตรวจสถานที่กสอร้าง จำนวน 9 แห่ง 
 
ตรวจโรงงาน จำนวน 41 แห่ง 
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    - แผนตรวจโรงงาน 
    - แผนตรวจสถานประกอบการสะสมซีเมนต์  หิน 
ดิน ทราบ. 
    - แผนตรวจการเผาในที่โล่ง 
 
    - แผนตรวจเมรุเผาศพ 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 ที่มีต่อสุขภาพ 
    - แผนการล้างพื้นทีถ่นนและทางเท้า 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

22 แห่ง 
 

บริเวณที่มี 
ประชาชนแจ้ง 

1 แห่ง 
 
 

ถนนเส้นหลัก/รอง 

ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 
22 แห่ง 

- 
 

1 แห่ง  (วัดอุทยัธาราม) 
 
 
ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด 

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

 
- 
 
 
 

115,200.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
รถยนต์ราชการ 

ในสังกัด 
 
 

ตรวจสุขาภบิาล
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนสาธารณะ
ในพื้นที่ 

 
 

 
 
 

สถานประกอบการ   
 ชุมชน ประชาชน 

ในพื้นที่ 

 
เข้ารับการตรวจ 43 คัน มีค่ามลพิษ
เกินมาตรฐาน 1 คัน ได้แนะนำให้
ปรับปรุง แก้ไข ตรวจซ้ำแล้ว ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
- การจัดการสุขาภบิาลสิ่งแวดลอ้ม
ในสถานประกอบการ เป็นการ
ส่งเสริมป้องกันปัญหามลพิษ
ด้านฝุ่นละออง เช่น สถาน
ประกอบการสะสม ผสมซีเมนต์ 
หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง 
รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม ่บด 
หรือย่อยดว้ยเครื่องจกัร  
- การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามนโยบายของผู้บริหาร กทม. 
ตรวจวัดมลพิษสิ่งแวดล้อมจาก
แหล่งกำเนิดประเภทต่าง ๆ เช่น 
การเผาศพ เป็นต้น 
 
- พัฒนาทำความสะอาดตามแผนฯ 
- การล้างราวเหล็กและ
สะพานลอยคนเดินข้าม 
- การล้างฝุ่นละออง (ล้างและดูดฝุ่น) 
- การล้างทางเท้าและผิวจราจร 
 
 
- จัดทำประกาศ เรื่อง การป้องกันฝุ่น
ละอองขนาดเลก็ในพื้นที่เขตพญาไท 
- กำชับผู้รับเหมากอ่สร้างใน
พื้นที่เขตพญาไท มิให้นำรถที่มี
ควันดำมาวิ่งใช้งานบนถนน 
- การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นที่เขตพญาไท
ร่วมกันช่วยลดมลพิษทางอากาศ  
- สถานทีก่่อสร้างในพื้นที่เขต
พญาไท ฉีดพ่นละอองน้ำ เพือ่
ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ลดพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
ในพื้นที่เขต 
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ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

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

 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
รถยนต์ราชการ 

ในสังกัด 
เมรุเผาศพ 
ในพื้นที่เขต 

 
 

ถนนสาย
หลัก/สายรอง 

 
 

 โรงเรียน/ชุมชน/
สถานประกอบการ/ 
     ประชาชน 
สถานที่ก่อสร้าง 

ในพื้นที่ 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

9 วังทองหลาง การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - นำรถราชการเข้าตรวจวัดมลพิษจากท่อไอ
เสียกับกองโรงงานช่างกล 
    - การจัดการมลพิษแหล่งกำเนิด 
    - จัดกจิกรรมรณรงค์ให้ความรู้สถานประกอบการ  
สะสมผสมซีเมนต์ หนิ ดิน ทราย วัสดุกอ่สร้าง 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 ที่มีต่อสุขภาพ 
    - ลา้งทำความสะอาดถนน ทางเท้า 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างการ 
มีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 
ในการลดฝุ่นละออง 

 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
2 ครั้ง/ปี 

 
5 แห่ง 

 
 
 
 

ถ.ลาดพร้าว 
 
 

3 กิจกรรม 
 

 
ดำเนินการครั้งที่ 1 รถยนต์ทั้งหมด 
58 คัน เข้ารับการตรวจ 57 คัน 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
ดำเนินการทุกวัน 
 
 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 3. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 
 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนฯ แนวทางแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

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

ช่วงเวลาค่าฝุ่น PM 2.5 มีค่าเกินมาตรฐานอยู่ เนื่องจาก
ปัญหาฝุ่นละออง 

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ได้จัดทำแผนแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 
PM 2.5 ให้ครอบคลุมแหล่งกำเนิด
ของมลพิษ และลดผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชน 

ควรแก้ไขปัญหาแบบบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อ
ลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 สัมพันธวงศ์ ประชาชนในพื้นที่บางส่วนยังขาดความตระหนักในเรื่อง
การจุดธูปไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ เนื่องจากเป็นความเชื่อ
และวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา 

รณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมกันใน
การเฝ้าระวังและจัดการฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และ
ขอความร่วมมือประชาชนและ
สาลเจ้าในพื้นที่ให้ดำเนินการ
ตามมาตรการจัดการฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 

- 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนฯ แนวทางแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

หน่วยงาน 
5 ดินแดง ประชาชนในพื้นที่เขตดินแดงบางส่วนยังขาดความ

ตระหนักในเรื่องของการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง 
PM 2.5 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้มีความรู้ความเข้าใจ จนกระทั่ง
เกิดความตระหนักในการป้องกัน
ตนเองจากปัญหาฝุ่นละออง 

- 

6 ห้วยขวาง เจ้าหน้าที่/คนงานขาดอุปกรณ์ในการสวมใส่ป้องกัน 
ฝุ่นละออง PM 2.5 

จัดหาอุปกรณ์ในการสวมใส่
ป้องกันฝุน่ละออง PM 2.5 ให้แก่
เจ้าหน้าที่/คนงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ 

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

7 พญาไท - - - 
8 ราชเทวี - - - 
9 วังทองหลาง งบประมาณในการบำรุงรักษารถราชการไม่เพียงพอ 

เนื่องจากอายุการใช้งานเกินกว่าที่กำหนด ส่งผลให้ต้อง
บำรุงรักษาบ่อย และการของบประมาณเพื่อจัดซ้ือใหม่
ทำได้ยาก 

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

- 

  
ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 4 

1. ควรดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในบริบทของแต่ละสำนักงานเขต เช่น ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่จุดธูป-เทียน 
สำหรับเขตที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 

2. ควรสร้างความเข้าใจเรื่อง PM 2.5 ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครอย่างจริงจัง 



 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

เขตตรวจราชการ 5  
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 5 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบ
บูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2563 – 31 
มีนาคม 2564) ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักสิ่งแวดล้อม 
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการ
ปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ รวม 8 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตธนบุรี 
สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขต
บางพลัด สำนักงานเขตตลิ่งชัน และสำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยสามารถสรุปผลจากการตรวจราชการ ไดด้ังนี้ 
 
 

 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
 กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับ
การตรวจของเขตตรวจราชการ 5 ส่วนของหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ไม่ใช้งบประมาณ) รายละเอียดที่สำคัญดังนี้ 
ลำดับ

ที ่
หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 สำนัก
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

1. ตรวจวดัมลพิษจากท่อไอเสียรถ
ราชการในกำกับของสำนัก
ยุทธศาสตร์ฯ 
 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจครั้งท่ี 1 เรยีบร้อยแล้ว 
รถราชการทุกคันผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

2. ห้ามพนักงานขับรถยนต์สตารท์
เครื่องยนต์ระหว่างรอเจ้าหน้าที ่

รถราชการทุกคัน
ในสังกัด สยป. 

กำชับพนักงานขับรถทุกคนให้ถือปฏิบัต ิ

3. กำชับพนักงานขับรถยนต์
ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

รถราชการทุกคัน
ในสังกัด สยป. 

กำชับพนักงานขับรถทุกคนให้ถือปฏิบัต ิ

4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันการเกิดฝุ่นละอองขนาด
เล็กทางสื่อโซเชียลต่าง ๆ  

ข้าราชการ ลูกจ้าง
ในสังกัด และ
ประชาชนท่ัวไป 

เผยแพรเ่รียบร้อยแล้ว 

2 สำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง 

1. ตรวจวดัมลพิษจากท่อไอเสียรถ
ราชการในกำกับของสำนักการวาง
ผังและพัฒนาเมือง 

25 คัน ดำเนินการตรวจวดั ครั้งท่ี 1 เดือน
พฤศจิกายน 2563 ผลการตรวจวัดผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานท้ัง 25 คัน 

2. ประชาสัมพันธ์ด้านการลดมลพิษ
ทางอากาศและเสียงจาก
ยานพาหนะ 

ข้าราชการและ
ลูกจ้างในสังกัด 
และประชาชน

1. ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างในสังกัด ดำเนินการลดมลพิษใน
ด้านที่เกี่ยวกับการใช้รถราชการ 

หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
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ที่มาติดต่อ 2.  ติดป้ายประชาสัมพันธ์ฯ รวมทั้งข้อ
ปฏิบัติมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ตรวจสอบอายรุถราชการ 25 คัน ผลการตรวจสอบรถ 25 คัน มีอายุการ
ใช้งานยังไม่ครบ 7 ป ี

4. การทบทวนข้อกำหนดผังเมืองที่
สามารถลดผลกระทบจากมลพิษ
ทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. จัดทำรายงาน
ผลการทบทวน
ข้อกำหนดผังเมือง
รวมฯ 
2. จัดทำ
ข้อเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุง
และพัฒนา
มาตรการทางผัง
เมืองรวมที่
เหมาะสมฯ 

1. สำรวจและจัดเก็บข้อมูลคณุภาพ
อากาศจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. รวบรวมเอกสารทางวิชาการ 
นโยบาย ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมา
ศึกษามาตรการและข้อเสนอแนะฯ 
3. ดำเนินการหารือและสัมภาษณ์
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5. การเพิม่มาตรการทางผังเมืองที่
ส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีสีเขยีวในผัง
เมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

เพิ่มเตมิและ
ปรับปรุงมาตรการ
ทางผังเมืองที่
ส่งเสริมการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในผัง
เมืองรวมฯ 

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

3 สำนัก
สิ่งแวดล้อม 

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

1.1-1.3 ตรวจวัด
ปริมาณสารมลพิษ
ทางอากาศจาก
ปล่องระบาย 
1.4 บำรุงรักษา
ระบบดักจับฝุ่น
ละเอียดในโรงงาน 
1.5 บำรุงรักษา
สภาพเครื่องยนต์
และตรวจวัดควัน
ดำ 45 คัน 
1.6 ล้าง กวาด 
ทำความสะอาด
ถนนและใน
บริเวณพื้นท่ีศูนยฯ์ 
ทุกวัน 

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

2. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนดิ 
   2.1 ควบคุมยานพาหนะราชการ
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

 
2 ครั้ง/ป ี

 
 

- 2.1 ผลการควบคุมรถราชการในสังกัด 
ครั้งท่ี 1 ตรวจวดัมลพิษทางอาศ ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 99.28 
 - 2.2 ควบคุมยานพาหนะเอกชน รวม 



- 41 - 
 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

   2.2 ควบคุมยานพานะเอกชน
ปล่อยควันดำหรือมลพิษ 
   2.3 ควบคุม กำกับโครงการ
ก่อสร้างอาคารให้ปฏิบัตติาม
มาตรการป้องกันฯ 
   2.4 ควบคุมรถราชการในสังกัด
สำนักสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 
 

2 ครั้ง/ป ี

57,259 คัน (ณ 19 ก.พ. 64) 
- 2.3 ตรวจรับรายงานผลการปฏบิัติฯ 
รวม 209 โครงการ 
 
- 2.4 อยู่ระหว่างตรวจวดัมลพิษครั้งท่ี 
1 จำนวน 402 คัน 

3. การฉีดล้างใบไม้ ต้นไม้  
ในสวนสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร 

39 สวน สำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั ฉีดล้างใบไม้ 
ต้นไม้ ในสวนสาธารณะ เวลา  
22.00 น. 

4. ฉีดพ่นน้ำลา้งต้นไมแ้ละ 
ล้างพื้นถนน 

บรรเทาและลด
การฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นถนน 

ดำเนินการเป็นประจำทุกวัน เวลา 
22.00 น. เป็นต้นไป 

5. การประชาสมัพันธ์ข้อมูล
คุณภาพอากาศ 

เผยแพรผ่่าน
ช่องทางต่าง ๆ  

ทุกวัน 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค แอปพลเิคชั่น AirBKK 
และจอแสดงผลคุณภาพอากาศ เป็น
ประจำทุกวัน 

4 สำนักงาน
เลขานุการผู้ว่า
ราชการ
กรุงเทพมหานคร 

การตรวจวดัมลพิษจากท่อไอเสียรถ
ราชการเครื่องยนต์เบนซินและ
เครื่องยนต์ดเีซล 

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการตรวจวดัมลพิษรถราชการ
แล้ว ปรากฏว่าไมม่ีค่ามลพิษเกิน
มาตรฐาน 

5 สำนักงาน
เลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

1. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน
สังกัดลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวและ
รถยนต์ส่วนกลาง 

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

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

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

  3. ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด
ให้ใช้รถราชการร่วมกันในการ
เดินทาง (Car pool) 

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

4. การตรวจวัดควันดำยานพาหนะใน
กำกับของสำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร โดยประสาน กรก.
สนค เพื่อดำเนินการตรวจวัด 

2 ครั้ง/ป ี ตามรอบการตรวจควันดำของ กรก.
สนค. 

  5. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน
สังกัดดูแล ซ่อมบำรุง ตรวจวัด
มลพิษรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ส่วนตัว ไม่ใหม้ีควันดำ 

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

  6. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ
ไม่เผาขยะและเผาในที่โล่ง 
 

2 ครั้ง/ป ี - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทาง LINE 
กลุ่มของ สลส.กทม. 
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  7. ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด 
ไม่จุดธูป เทียนหรือเปลี่ยนมาเป็น
การใช้ธูปเทียนไฟฟ้า 

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

  8. รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดใส่
หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

10 ครั้ง - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทาง LINE 
กลุ่มของ สลส.กทม. 

  9. การส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร
ในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
PM 2.5 

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

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

1 ครั้ง - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทาง LINE 
กลุ่มของ สลส.กทม. 

  แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถิติ/ปริมาณฝุน่
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เป็น
ปัจจุบันให้กับบุคลากรในสังกัด
ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
Application Line เพื่อให้รับทราบ
ถึงสถานการณ์ และตระหนักถึง
ความสำคญัในการดูแลสุขภาพ 

10 ครั้ง - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทาง LINE 
กลุ่มของ สลส.กทม. 

6 สำนักงาน
เลขานุการปลัด
กรุงเทพมหานคร 

1. ยานพาหนะในกำกับของ
สำนักงานเลขานุการปลดั
กรุงเทพมหานคร ดำเนินการ 
ตรวจเช็คสภาพ วัดมลพิษ และ
กวดขันการดับเครื่องยนต ์

2 ครั้ง/ป ี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. จุดที่มีการก่อสร้างภายในอาคาร
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

เพื่อลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ 
บริเวณชั้นดาดฟ้า 

เพื่อลดผลกระทบ
ที่มีต่อสุขภาพ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

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

เพื่อแสดงผลข้อมูล 
และสร้างความ
ตระหนักถึงการลด 
PM 2.5 ของ
ข้าราชการและ
บุคลากร 
 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
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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) 

กิจกรรมที่มี 
Boiler 

สถาน
ประกอบการ

สะสมฯ 
เตาผาศพ 

ถนนสาย
หลัก 

สถาบันการ
ศึกษา 

1 ธนบุรี 49 - 7 7 - 7 16 12 49 
2 คลองสาน 41 41 24 8 - - 6 7 20 
3 จอมทอง 56 - 69 1 17 8 17 9 27 
4 บางกอกใหญ ่ 47 - 8 2 1 5 10 5 25 
5 บางกอกน้อย 61 25 6 6 - 1 17 8 27 
6 บางพลัด 53 40 15 - - 7 15 1 31 
7 ตลิ่งชัน 52 - 2 - - 15 19 4 32 
8 ทวีวัฒนา 57 890 5 3 1 3 1 6 21 

รวม 416 996 136 27 19 46 101 52 232 

2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม  พร้อมกำหนดหน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้การปฏิบัติงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยรับการตรวจของ
เขตตรวจราชการ 5 ส่วนของหน่วยงานระดับสำนักงานเขต มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ไม่ใช้งบประมาณ)     
ผลการดำเนินงานสรุปไดด้ังนี้ 
ลำดับ

ที ่
สำนักงาน

เขต 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 ธนบุรี 1. ตรวจสอบ กวดขัน ควบคุม
สถานท่ีต่าง ๆ ในพื้นที่ไม่ให้มีการ
ปล่อยมลพิษ 

- สถาน
ประกอบการ 
- สถานท่ี
ก่อสร้าง 
- สุสาน 
- ชุมชน 
 

1. โรงเลื่อย 2 แห่ง โรงแรม 1 แห่ง 
2. สถานท่ีก่อสร้าง 14 ครั้ง 
3. สสุาน 8 แห่ง 
4. ชุมชน 10 แห่ง 
 

2. รณรงค์ประชาสัมพันธไ์ม่ให้มี
การเผาขยะหรือเผาในที่โล่งทุก
ประเภท 

43 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 10 ชุมชน 

3. ฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่น  
PM 2.5 บริเวณถนนในพ้ืนท่ีเขต 
 

ริมถนนใน 
พื้นที่เขต 

จำนวน 69 ครั้ง 

2 คลองสาน 1. ตรวจควันดำรถราชการใน
สังกัด 

รถราชการ
สังกัด สนข. 

ตรวจวัดไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อเดือนตุลาคม 2563 
ผลการตรวจวัดผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 
 

หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

2. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมในการลดฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

ประชาชนใน
พื้นที่เขต 

ประชาสมัพันธ์และรณรงค์ (ต.ค. - ธ.ค. 63) รวม 
20 ครั้ง 

3. ฉีดพ่นน้ำลา้งใบไม้ ล้างถนน 
และบาทวิถี เพื่อลดฝุ่น 

ถนนในพ้ืนท่ี
เขต 

ฉีดพ่นน้ำล้างใบไม้ ล้างถนน และบาทวิถีแล้ว  
ร้อยละ 50 

3 จอมทอง 1. ตรวจวดัมลพิษจากท่อไอเสีย
ยานพาหนะราชการในสำนักงาน
เขต 

56 คัน ผลการตรวจวัดมลพิษ ผ่านเกณฑม์าตรฐานทั้ง 56 
คัน 

2. ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างให้
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

สถานท่ีก่อสร้าง
ในพื้นที่เขต 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

3. ตรวจประสิทธิภาพเตาเผา
เชื้อเพลิง สถานประกอบกิจการ 

สถานประกอบ
กิจการในพื้นที่

เขต 

ดำเนินการแล้ว จำนวน 5 แห่ง 

4. ตรวจประสิทธิภาพเตาเผาศพ
ปลอดมลพิษ 

เตาเผาศพใน
พื้นที่เขต 

ดำเนินการแล้ว จำนวน 10 แห่ง 

5. ล้างทำความสะอาดทางเท้า 
ผิวจราจร ถนนสายหลัก สายรอง 

7 เส้นทาง ดำเนินการล้าง ทำความสะอาดฯ ถนน ตามแผนที่
กำหนด 

6. ขอความร่วมมือในการตดิตั้ง
สปริงเกอร์บนอาคารเพื่อฉีดพ่น
ละอองน้ำ 

16 แห่ง ดำเนินการส่งหนังสือขอความร่วมมือฯ จำนวน 
16 แห่ง เรยีบร้อยแล้ว 

4 บางกอกใหญ ่ 1. ประชาสัมพันธ์โรงงาน/สถาน
ประกอบการไม่ให้ปล่อยมลพิษ
เกินค่ามาตรฐาน 

- สถาน
ประกอบการ  
6 แห่ง 
- สถานท่ี
จำหน่ายอาหาร
ปิ้งย่าง 30 ครั้ง 

1. ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ  
รอบที่ 1 (ต.ค. 63 – ก.พ. 64) รวม 6 แห่ง 
2. ดำเนินการตรวจสอบสถานท่ีจำหน่ายอาหาร 
รอบที่ 1 (ต.ค. 63 - ก.พ. 64) รวม 30 ครั้ง 

2. ตรวจสอบกวดขันสถานท่ี
ก่อสร้างและสถานท่ีฌาปนสถาน 
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

- สถานท่ี
ก่อสร้าง 8 
แห่ง 
- สถานท่ี 
ฌาปนสถาน 
10 แห่ง 

1. ดำเนินการตรวจสอบสถานท่ีกอ่สร้าง รอบท่ี 1 
(ต.ค. 63 – มี.ค. 64) รวม 8 แหง่ 
2. ดำเนินการตรวจสอบสถานท่ีฌาปนสถาน  
รอบที่ 1 (ต.ค. 63 - มี.ค. 64) รวม 10 แห่ง 

3. รณรงค์ให้ความรู้ในการดูแล
และป้องกันฝุ่น  
    - การดูแลรักษาเครื่องยนต์  
    - การควบคุมไม่ให้มีการเผา 

30 ครั้ง รณรงค์ให้ความรู้ในการดูแลและปอ้งกันฝุ่น รอบท่ี 
1 (ต.ค. 63 – มี.ค. 64) รวม 30 ครั้ง 

4. ลดมลพิษ PM 2.5 จากการใช้
รถราชการในสังกัด โดยการ
ตรวจวัดมลพิษจากท่อไอเสีย 

 ร้อยละ 75 ดำเนินการร่วมกับสำนักการคลังในการตรวจวดั
ควันดำจากท่อไอเสียรถราชการฯ จำนวน 37 คัน 
คิดเป็นร้อยละ 79 

5. ล้างถนนและดูดฝุ่น และล้าง
ใบไม้เพื่อดักจับฝุ่นละออง 

วันละ 1 ครั้ง 5 
เส้นทาง 
 

ล้างถนนและดูดฝุ่น และล้างใบไมเ้พื่อดักจับฝุ่น
ละออง เป็นประจำทุกวัน 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

5 บางกอกน้อย 1. ล้างทำความสะอาด ดูดฝุ่น
ถนน และฉีดพ่นละอองน้ำชะล้าง
ใบไม ้

ทุกวัน ดำเนินการครบถ้วน 

2. ตรวจวดัควันดำรถยนตด์ีเซล
ของหน่วยงาน 

2 ครั้ง ตรวจแล้ว 1 ครั้ง จำนวน 57 คัน จาก 61 คัน 

3. สุ่มตรวจวดัควันดำรถยนต์
ดีเซลตามถนนสายหลักในพ้ืนท่ี 

1 ครั้ง/เดือน ดำเนินการครบถ้วน 

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

- สถานท่ี
ก่อสร้างที่ทำ
การประเมิน 
EIA 
- สถาน
ประกอบการฯ 
2 ครั้ง 

- สถานท่ีก่อสร้างฯ ดำเนินการแลว้ จำนวน 6 
แห่ง 
- สถานประกอบการฯ จำนวน 1 แห่ง ดำเนินการ
จำนวน 2 ครั้ง 

5. กิจกรรมรณรงค์แกไ้ขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้
ความรู้เกี่ยวกับประชาชนท่ัวไป
และสถานประกอบการต่าง ๆ  

2 ครั้ง/เดือน ดำเนินการครบถ้วน 

6. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการ
เผาในที่โล่ง 

ภายใน 3 วัน
ทำการ 

ดำเนินการครบถ้วน รวม 7 ครั้ง 

7. ตรวจแนะนำประชาสัมพันธ์
วิธีการเผาศพอยา่งถูกหลัก
สุขาภิบาล 

วัดทุกแห่งที่มี
เตาเผาศพ 

ดำเนินการตรวจวดัมลพิษ จำนวน 7 แห่ง และ
แนะนำวิธีการเผา จำนวน 17 แหง่ 

8. คุมเขม้รถบรรทุกปิดปกคลุม
ผ้าใบ 

4 ครั้ง/เดือน ดำเนินการครบถ้วน 

6 บางพลัด 1. ตรวจวดัควันดำรถยนตด์ีเซล
ของหน่วยงาน 

2 ครั้ง ตรวจแล้วครั้งท่ี 1 จำนวน 53 คนั 

2. ตรวจวดัควันดำรถยนตด์ีเซล
ของเอกชน  

2 ครั้ง ตรวจแล้วครั้งท่ี 1 จำนวน 40 คนั 

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

- สถานท่ี
ก่อสร้างที่ทำ
การประเมิน 
EIA 
- สถาน
ประกอบการฯ 
2 ครั้ง 

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

4. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการ
เผาในที่โล่ง 

ภายใน 3 วัน
ทำการ 

ดำเนินการครบถ้วน รวม 14 ครั้ง 

5. ตรวจแนะนำประชาสัมพันธ์
วิธีการเผาศพอยา่งถูกหลัก
สุขาภิบาล 
 

วัดทุกแห่งที่มี
เตาเผาศพ 

ดำเนินการตรวจวดัมลพิษ จำนวน 15 แห่ง และ
แนะนำวิธีการเผา จำนวน 15 แหง่ 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

6. ล้างทำความสะอาด ดูดฝุ่น
ถนน และฉีดพ่นละอองน้ำชะล้าง
ใบไม ้

ทุกวัน ดำเนินการครบถ้วน 

7. กิจกรรมรณรงค์แกไ้ขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนท่ัวไป
และสถานประกอบการต่าง ๆ 

2 ครั้ง/เดือน ดำเนินการครบถ้วน 

8. คุมเขม้รถบรรทุกปิดปกคลุม
ผ้าใบ 

4 ครั้ง/เดือน ดำเนินการครบถ้วน 
 

7 ตลิ่งชัน 1. จัดทำแผนงานการลดมลพิษ 
PM 2.5 เขตตลิ่งชัน 

1 แผนงาน ดำเนินการเรียบร้อย 

2. ดูแล ซ่อมบำรุง ตรวจวัด
มลพิษรถราชการในสังกัด 

รถราชการใน
สังกัดทุกคัน 

ดำเนินการวดัมลพิษรถราชการในสังกัดร่วมกับ
กองช่างกลโรงเรียน สำนักการคลงั  
   - เครื่องยนต์ดีเซลผ่านมาตรฐาน 47 คัน ไม่
ผ่าน 1 คัน 
   - เครื่องยนต์เบนซินผ่านมาตรฐาน 3 คัน 

3. เก็บขยะมูลฝอยให้แล้วเสร็จ
ก่อนเวลา 04.00 น. 

ทุกวัน ดำเนินการครบถ้วน 

4. กำกับดูแลพื้นที่ก่อสร้างต่าง ๆ 
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

พื้นที่ก่อสร้าง
ทุกแห่ง 

ดำเนินการครบถ้วน 

5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอ
ความร่วมมือไมเ่ผาขยะ - ไม่จดุ
ธูป เทียน 

การเผาขยะ
ลดลง 

ประชาสมัพันธ์เป็นประจำทุกวัน 

6. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอ
ความร่วมมือไม่จดุธูป เทียน 

ศาสนสถานใน
พื้นที่เขต 

ดำเนินการแล้ว โดยมีการจุดธูป เทียนลดลง 2 
แห่ง 

7. ล้าง ดูดฝุ่นถนน และล้างใบไม้
เพื่อดักจับฝุ่นละออง 

ร้อยละ 100 ล้างทุกความสะอาด ดดูฝุ่นถนน 41 ครั้ง และฉดี
ละอองน้ำในอากาศ 30 ครั้ง 

8. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
และเจา้ของอาคารสูงฉีดพ่น
ละอองน้ำเพื่อดักจับฝุ่นละออง 

ผู้ประกอบการ
และเจา้ของ
อาคารสูง 

ประชาสมัพันธ์เป็นประจำทุกวัน 

9. ตรวจวดัคณุภาพอากาศ และ
ประชาสมัพันธ์รายงานให้
ประชาชนทราบฯ 

ทุกวัน ดำเนินการครบถ้วน 

8 ทวีวัฒนา 1. เข้มงวดร่วมตรวจจับรถยนต์
ควันดำทุกประเภท 

รถโดยสาร เจ้าของหรือผู้ประกอบกิจการรถบรรทุกมีการฝ่า
ฝืนหรือกระทำความผิดน้อยลง 

2. นำรถราชการในสังกัดเข้า
ตรวจวัดมลพิษจากท่อไอเสียทุก 
6 เดือน 

รถราชการทุก
คัน 

ดำเนินการแล้วจำนวน 52 คัน 

3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
มาตรการควบคุมมลพิษดา้นฝุ่น
ละออง 
 

สถาน
ประกอบการที่
ปล่อยมลพิษ 

เจ้าของหรือผู้ประกอบกิจการปฏบิัติตามมาตรการ
ที่กำหนด 



- 47 - 
 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

4. ล้างทำความสะอาดทางเท้า 
ผิวจราจร กวาดฝุ่นละออง ฯลฯ 

ถนน ทางเท้า 
ฯลฯ 

ฝุ่นละอองที่มีอยู่บนถนน ทางเท้า ฯลฯ ลดน้อยลง 

5. จัดตั้งจดุตรวจรถบรรทุกไม่ปก
คลุมผ้าใบ และจดัเจ้าหน้าท่ี
ประชาสมัพันธ์กวดขัน 

ผู้ประกอบการ
สถานท่ีก่อสร้าง 
และรถบรรทุก 

กลุ่มเป้าหมายมีการดำเนินการฝ่าฝืนหรือกระทำ
ความผิดลดน้อยลง 

 

 3. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ลำดับ

ที ่
สำนักงานเขต 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
ตามแผนฯ 

แนวทางแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

หน่วยงาน 
1 ธนบุรี ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ
2 คลองสาน ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ
3 จอมทอง มีสถานประกอบกิจการบางแห่งได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 
19) ทำให้ต้องปิดกิจการลงช่ัวคราวหรือ
ถาวร อาจส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบ
สถานประกอบการได้ตามแผนฯ ที่กำหนด 

เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถาน
ประกอบกิจการที่ ไม่สามารถ
เข้าไปตรวจได้ตามแผนฯ อีก
ครั้ง เพื่อตรวจสอบสถานะการ
ประกอบกิจการ 

รายงานผลการ
ดำเนินการให้ผู้บริหาร
ทราบ และประชุม
ติดตามความห้าวหน้า
เพื่อปรับปรุงแผนฯ ตาม
สถานการณ์ กรณีมีความ
รุนแรงของฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 
 

4 บางกอกใหญ ่ 1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 
19) 
   - ทำให้เจ้าหน้าที่มีภารกิจเร่งด่วนและให้
ความสำคัญในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
ป้องกันการระบาดของโรค ส่งผลให้การทำ
กิจกรรมใด ๆ ที่มีการรวมตัวกันของคน
จำนวนมากไม่สามารถทำได้ 
    - สถานประกอบการหรือกลุ่มเป้าหมาย
ปิดประกอบการช่ัวคราว ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินกิจกรรมได้ 
2. ประชาชนไม่ตระหนักถึงผลกระทบจาก
ฝุ่นละออง PM 2.5 เท่าที่ควร 

1. ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาและ
รูปแบบดำเนินการให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
2. ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการ
ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
PM 2.5 
3. ในช่วงเวลาที่มีฝุ่นละออง
เพิ่มขึ้นเกินค่ามาตรฐาน ควรจัด
ให้มีกิจกรรมรณรงค์มากขึ้น
เพื่อให้ประชาชนตระหนักและ
สนใจ รวมถึงให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ 

ควรมีการปรับเปลี่ยน
แผนในแต่ละวันให้
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

5 บางกอกน้อย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 
    - ทำให้เจ้าหน้าที่มีภารกิจเร่งด่วนและให้
ความสำคัญในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
ป้องกันการระบาดของโรค ส่งผลให้การทำ
กิจกรรมใด ๆ ที่มีการรวมตัวกันของคน
จำนวนมากไม่สามารถทำได้ 
    - สถานประกอบการหรือกลุ่มเป้าหมาย
ปิดประกอบการช่ัวคราว ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินกิจกรรมได้ 

ควรมีการปรับเปลี่ยนแผนในแต่
ละวันให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

ไม่ระบ ุ
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ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

ตามแผนฯ 
แนวทางแก้ไข 

ข้อเสนอแนะของ
หน่วยงาน 

6 บางพลัด ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ
7 ตลิ่งชัน 1. สภาพรถยนต์ของราชการมีการใช้งาน

เป็นเวลานานทำให้เสื่อมสภาพไม่คุ้มค่าซ่อม
บำรุง 
2. ขาดการเอาใจใส่ของผู้ประกอบการใน
การดูแลสถานที่ก่อสร้าง 
3. ฝุ่นละอองจากการเผาในที่โล่ง 

1. ควรจัดหายานพาหนะที่เป็น
มิตรกับสภาพแวดล้อมทดแทน
ของเดิมเพื่อลดมลพิษทาง
อากาศ 
2. จัดรถราชการในสังกัดเข้า
ตรวจวัดค่าควันดำและควันขาว
ในเวลาที่กำหนด 
3. ประชาสัมพันธ์ เน้นกำชับใน
การจัดหาและดำเนินการตา
มาตรการในการป้องกันฝุ่นฯ 
4. ประชาสัมพันธ์และกวดขัน
ให้ประชาชนไม่เผาในที่โล่ง 

ไม่ระบ ุ

8 ทวีวัฒนา 1. ประชาชนหรือผู้ประกอบการขาดความ
ตระหนักในปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพและ
มาตการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 
ขนาดเล็ก 
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอและขาด
ความรู้ทักษะในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย 
3. ปัญหาด้านศักยภาพและความพร้อม 
ต่าง ๆ ในการทำงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. การให้ความรู้เรื่องผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง และ
สร้างความตระหนักในการ
ป้องกันตนเอง 
2. ลดแหล่งกำเนิดมลพิษใน
ภาครัฐ  

1. ลดแหล่งกำเนิด
มลพิษในภาคประชาชน
โดยการมีส่วนร่วม 
2. เข้มงวดการเผาใน 
ที่โล่ง 
3. ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบข้อมูล
และการดูแลสุขภาพ 

 
ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 5 

1. ควรกำหนดมาตรการระยะยาวร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (สำนัก
สิ่งแวดล้อม สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบัญชาการตำรวจ
นครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
ดังนี้ 

    1.1 การนำมาตรการผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมาใช้ในการแก้ปัญหาในระยะยาว เช่น การเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว การกำหนดพื้นทีส่่งเสริมการลดมลพิษที่เกิดจาก PM 2.5 

    1.2 การตรวจควันดำ ควรเพิ่มศักยภาพของจุดตรวจร่วมระหว่าง สำนักการจราจรและขนส่ง กรมการ
ขนส่งทางบก และกรุงเทพมหานคร เข่น เพ่ิมอุปกรณ์การตรวจ และการร่วมกันพิจารณาผลการตรวจควันดำ
ร่วมกัน 3 หน่วยงาน 

    1.3 ในช่วง พ.ย.-ก.พ. จะเป็นช่วงที่ปัญหาผลกระทบจาก PM 2.5 สูง ควรมีการวางแผนในระดับพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร/สำนักงานเขตเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 - 3 เดือน 

2. สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนดแผนระยะสั้น กลาง ยาว พร้อมเป้าหมายที่ชัดเจนและกรุงเทพมหานคร
ประกาศเป็นวาระสำคัญ โดยประสานทุกหน่วยงานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและ
เป้าหมาย ตลอดจนทุกหน่วยงานโดยเฉพาะสำนักงานเขตต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์และดำเนินการเกี่ ยวกับเน้น
การป้องกันการเกิดค่าฝุ่น PM2.5 ตลอดปี ไม่ใช่มาดำเนินการช่วงที่มีค่าฝุ่น PM2.5 สูง (พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์) ซึ่ง
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เป็นการรอแก้ปัญหาและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งนี้หมายรวมถึงทุกหน่วยงานภายนอกที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
แหล่งกำเนิด PM2.5 ด้วย  

3. สำนักสิ่งแวดล้อมควรเสนอมาตรการและบทลงโทษอย่างเข้มงวดต่อหน่วยงานหรือผู้ที่ก่อให้เกิดแหล่ง
มลพิษ PM2.5 3. กรุงเทพมหานครควรเพ่ิมจุดติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นทั้ง PM2.5และ PM10 ให้ทั่วถึง
และพิจารณาจุดที่เหมาะสม 

4. ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกหน่วยงานที่มีรถยนต์ รถประเภทต่าง ๆ ที่เป็นส่วนบุคคล ให้หมั่นดูแล
บำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดฝุ่น PM2.5 ได้อีกทางหนึ่ง 
 5. สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต ควรตรวจสอบและประเมินตำแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
พ้ืนที่ ที่สะท้อนสภาพฝุ่นละอองอย่างถูกต้อง ตำแหน่งการติดตั้งบางแห่งที่ไม่เหมาะสมหรือมีสภาพแวดล้อมที่มีควัน
มาก เช่น ใกล้ควันจากการปรุงอาหาร หรือใกล้ร้านปิ้งย่าง จะทำให้ข้อมูลที่ได้อาจไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
 



 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)  

เขตตรวจราชการ 6  
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 6 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การจัดการฝุ่นละอองขนาเล็ก PM 2.5” รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
ของสำนักการคลัง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร    
และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ รวม 7 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตทุ่งครุ สำนักงานเขตบางขุนเทียน 
สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และสำนักงานเขต
หนองแขม โดยสามารถสรุปผลจากการตรวจราชการในส่วนของหน่วยงานระดับสำนัก และสำนักงานเขต ไดด้ังนี้ 
 
 

 ๑. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
     กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรม  

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

ตาราง 1 แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในภาพรวม (สำนัก) 

ลำดับ
ที ่

สำนัก 

แผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามอำนาจหน้าที่ 

การลดมลพิษ 
ที่แหล่งกำเนิด 

การลดผลกระทบ 
 ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
 PM 2.5 ที่มตี่อสุขภาพ 

การบังคับใช้/
ปรับปรุงกฎหมาย 

การจัดทำสื่อ  
และประชาสัมพันธ ์

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

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

ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 สำนัก 
การคลัง 

การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
     - แนวทางการลดมลพิษ PM 2.5 จากการใช้รถ
ราชการในกรุงเทพมหานคร 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ที่มีต่อสุขภาพ 
     - ออกหนังสือเวยีนถึงหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
หน่วยงาน  

ในสังกัด กทม. 
 
 

หน่วยงาน  
ในสังกัด กทม. 

 
 
 

 
มีหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตอบรับการเข้ารว่ม 20 หน่วยงาน 
 
 
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
รับทราบ 
 
 
 

หน่วยงานระดับสำนัก 
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ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - ออกหนังสือเวียนถึงหนว่ยงานตา่ง ๆ ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

 
 
- 

 
 

หน่วยงาน  
ในสังกัด กทม.  

 
 
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
รับทราบ 

2 สำนัก
งบประมาณฯ 

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

 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

2 ครั้ง/ปี 

 

 

 

 

 

1 ครั้ง/ปี 

 

 

 

1 ครั้ง/ปี 

1. รายงานการตรวจวัดมลพษิท่อไอเสยี 
(ค่าควันดำ) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2563 และแจ้งสำนัก
สิ่งแวดล้อมเพื่อนำเรียนผู้บริการ 
กทม. ทราบแลว้ 
2. สำนักงบประมาณฯ เขา้ร่วมโครงการ
สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การดำเนินงาน Bangkok Green & 
Clean Hospital Plus เพือ่ขับเคลือ่น 
Green Community เมื่อวันที่  
12 มีนาคม 2564 
 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ 

3 สำนักงาน
ตรวจสอบ
ภายในฯ 

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

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
2 ครั้ง/ปี 

 
 

เป็นประจำ
ทุกเดือน 

 
2 ครั้ง/ปี 
 
 
 
1 ครั้ง/ปี 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 2. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนฯ แนวทางแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

หน่วยงาน 
1 สำนักการคลัง การบังคับหา้มใชร้ถหรือบทลงโทษในกรณทีี่ผลการตรวจวดั

มลพิษ (ควันดำ) ของรถราชการเกินกว่ามาตรฐานนั้นไม่มี
ความชัดเจน เป็นผลให้ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานเจ้า  
ของรถไม่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหามลพิษ PM 2.5 
ซ่ีงแตกต่างจากรถเอกชนหรือรถส่วนบุคคลที่มีการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยผลการดำเนินการ ที่ผ่านมา
ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 

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

หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ควรตระหนกั
ถึงความสำคัญในการบำรุง
ดูแลรักษารถราชการ เพื่อ
ความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ 
ไม่ให้ปล่อยมลพาไอเสียเกิน
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนฯ แนวทางแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

หน่วยงาน 
มีการตรวจรถราชกาไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 843 คัน    
จากหน่วยงานที่เข้าร่วม จำนวน 20 หน่วยงาน ปรากฏ   
มีรถราชการที่มีผลการตรวจวัดมลพิษ (ควันดำ) มากถึง 
23 คัน ซ่ึงสำนกัการคลังทำได้เพยีงรายงานผลการตรวจฯ 
พร้อมให้คำแนะนำไปยังหน่วยงานเจ้าของรถ แต่ไม่มี
อำนาจในการสั่งการให้รถที่มีผลการตรวจควันดำไม่ผ่าน
หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะมีการแก้ไข 

และมกีารรายงานผลพร้อมจัดเก็บ
ข้อมูลลงในระบบ 

ค่ามาตรฐานอันเป็นสาเหตุ
ของมลพิษ PM 2.5 

2 สำนัก
งบประมาณฯ  

- - - 

3 สำนักงาน
ตรวจสอบ
ภายในฯ 

- - - 

 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
    คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้สำนักงานเขตระบุข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่อาจส่งผล

ให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แยกตามประเภทต่าง ๆ โดยสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

จำนวนข้อมูลพ้ืนฐานที่อาจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  

ยานพาหนะ
ของเขต 

ยานพาหนะ
ของเอกชน 

สถานท่ี
ก่อสร้าง 

สถานท่ี
ก่อสร้าง 
(EIA) 

โรงงานฯ 
ท่ีเผาไหม้
เช้ือเพลิง 

สถาน
ประกอบการ

สะสมฯ 
เมรุเผาศพ 

ถนน 
สายหลัก 

สถาบัน 
การศึกษา 

1 ทุ่งครุ 32 14 15 - 9 6 3 2 18 
2 บางขุนเทียน 50 250 73 3 10 10 13 2 33 
3 บางแค 69 750 42 - 4 20 5 8 27 
4 บางบอน 61 2,068 27 - 7 8 2 8 24 
5 ภาษีเจริญ 49 - 91 3 1 2 16 1 38 
6 ราษฎร์บูรณะ 52 - 5 - 6 9 7 2 22 
7 หนองแขม 46 1,350 6 2 - 2 4 8 21 

รวม 359 4,432 259 8 37 57 50 31 138 

2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
     กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พร้อมกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรม  

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

 

 

 

หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 
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ตาราง 3 แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในภาพรวม (สำนักงานเขต) 

ลำดับ
ที ่

สำนัก 

แผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามอำนาจหน้าที่ 

การลดมลพิษ 
ที่แหล่งกำเนิด 

การลดผลกระทบ 
 ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
 PM 2.5 ที่มตี่อสุขภาพ 

การบังคับใช้/
ปรับปรุงกฎหมาย 

การจัดทำสื่อ  
และประชาสัมพันธ ์

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

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

ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 ทุ่งครุ การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - รณรงค์ไม่ขับช่วยดับเครื่อง 
    - รณรงค์ไม่เผาในที่โล่ง 
    - รณรงค์ดูแล บำรุงเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อมลพิษทาง
อากาศ 
    - รณรงค์ให้หันมาใช้รถโดยสารสาธารณะ 
    - รณรงค์ให้ใช้เตาปิ๊งไร้ควัน 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ที่มีต่อสุขภาพ 
    - ประชาสัมพันธ์อันตรายและวิธีดูแลตนเองจาก 
ฝุ่น PM 2.5 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - ประชาสัมพันธ์อันตรายและวิธีดูแลตนเองจาก 
ฝุ่น PM 2.5 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

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

 
- 
 
 
- 

 
ปีละ 2 ครั้ง 

 
 
- 
 

 
ตรวจวัดควันดำรถราชการ
เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 25 คัน 
 

- 

3 บางแค การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - ยานพาหนะราชการในกำกบัของสำนักงานเขต 
    - ยานพาหนะเอกชน (ยานพาหนะทีไ่ด้รับการ
ตรวจวัดควันดำ) 
    - สถานที่กอ่สร้าง 
    - โรงงาน/สหถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มี
การเผาไหม้ด้วยเช้ือเพลิง 
    - สถานประกอบการสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน 
ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการชุด ตัก ดูด โม่ บด 
หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร 
    - การเผาในที่โล่ง 
    - เมรุเผาศพ 
 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 

 
69 คัน 

รถบนท้องถนน 
 

42 แห่ง 
4 แห่ง 

 
20 แห่ง 

 
 
- 

5 แห่ง 
 
 

 
ตรวจวัดและผา่นเกณฑ์ทั้ง 69 คัน 
สุ่มตรวจวัดควันดำรว่มกับตำ
รวม 750 คัน 
ตรวจแนะนำฯ จำนวน 42 แห่ง 
ตรวจสอบระบบการทำงานของ
การเผาไหม้ จำนวน 4 แห่ง 
สถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง 
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันฝุ่น 
 
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ชุมชน 
เตาเผาใช้งานได้ปกติ ผู้ดูแลทำ
ตามขั้นตอนการใช้งานเตาเผา 
จำนวน 5 แห่ง 
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ลำดับ
ที ่

สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - การประชาสัมพันธแ์ละการรณรงค์เพื่อสร้างการ 
มีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองขนาด PM 2.5 
    - จัดตั้งไลน์กลุ่ม PM 2.5 เขตบางแค เพื่อ
ประชาสัมพันธแ์จ้งคุณภาพอากาศประชาสัมพันธ์
มาตรการ การดำเนินงานป้องกันฝุ่น PM 2.5 และ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงาน 

 
 
- 
 
- 

 
 

 - สถานประกอบการ 
 - เจา้หน้าที่ฯ 
 - ผู้ประกอบการ 
 - ประชาชน 

 

 
 
ร้านค้า ริมถนนหนา้ตลาดบางแค-
ริมถนนหน้าเดอะมอลล์บางแค 
มีสมาชิกในกลุ่มปัจจุบัน 28 คน 
ซ่ึงเป็นแกนนำในการดำเนินการ
มาตรการจัดการฝุ่น PM 2.5 
สำนักงานเขตบางแค 

4 บางบอน การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - ยานพาหนะราชการในกำกับของสำนักงานเขต 
    - ยานพาหนะเอกชน (ยานพาหนะทีไ่ด้รับการ
ตรวจวัดควันดำ) 
    - สถานที่กอ่สร้าง 
    - โรงงาน/สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการ
เผาไหม้ด้วยเช้ือเพลิง 
    - สถานประกอบการสะสม ผสมซีเมนต์ 
หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ 
บด หรือยอ่ย ด้วยเครื่องจักร 
    - การเผาในที่โล่ง 
    - เมรุเผาศพ 
    - อำนวยการจราจรลดปัญหาจราจรติดขัด 
การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
งที่มีต่อสุขภาพ 
    - ลา้งและดูดฝุ่นถนน และล้างใบไม้เพื่อดักจับ 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - จัดตั้งไลน์กลุ่ม PM 2.5 เขตบางบอนเพื่อ
ประชาสัมพันธแ์จ้งคุณภาพอากาศ ประชาสัมพันธ์
มาตรการ การดำเนินงานป้องกันฝุ่น PM 2.5 และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงาน 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
61 คัน 

รถบนท้องถนน 
 

27 แห่ง 
7 แห่ง 

 
8 แห่ง 

 
 

ประชาสัมพันธ ์
2 แห่ง 

โรงเรียนในพื้นที่ 
 
 

8 สาย 
 
 

ภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน 

 
ตรวจวัด 51 คัน ผ่านเกณฑ์ 48 คัน 
ตรวจวัด 2,068 คัน ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 1,035 คัน 
ตรวจแนะนำ 27 แห่ง 
ตรวจสถานประกอบการ 7 แห่ง 
 
ตรวจสอบ จำนวน 8 แห่ง 
 
 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 4 ชุมชน 
ตรวจสอบเตาเผาศพ 2 แห่ง 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจดำเนินการ 
 
 
ดำเนินการ จำนวน 8 สาย 
 
 
มีสมาชิกในกลุ่มไลน์ 20 คน 
 

5 ภาษีเจริญ การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - การตรวจวัดควันดำยานพาหนะที่ใช้ในราชการของ
สำนักงานเขต 
    - การตรวจจับรถยนต์ควันดำร่วมกับกองบังคับ
การตำรวจจราจร 
    - การควบคุมกจิกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจาก
การก่อสร้างทุกประเภทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
    - การควบคุมสถานประกอบกิจการในพื้นที่ไม่ให้
ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 
 
    - การควบคุมการเกิดฝุ่นละอองในสถานประกอบการ
สะสมผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุกอ่สร้าง 
    - การควบคุมไม่ให้มกีารเผาขยะหรือการเผาในที่โล่ง 
ทุกประเภท 
    - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ฌาปนกิจศพให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
    - การเพิ่มความถี่ในการล้างและดูดฝุ่นถนน และ
แนะนำให้โรงเรียนในพื้นที่ทำการฉีดพ่นน้ำลด ฝุ่นละออง
ภายในบริเวณโรงเรียน 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

 
ทุกคัน 

 
รถบนท้องถนน 

 
91 แห่ง 

 
- สถานประกอบการ    
   1 แห่ง 
- เมรุเผาศพ 16 แห่ง 

2 แห่ง 
 

การเผาขยะที่ได้รับ
การร้องเรียน 

16 แห่ง 
 

 - ถนนสายหลกั  
   1 สาย 
 - โรงเรียน 13 แห่ง 

 

 
ดำเนินการแล้ว 

 
ดำเนินการตามแผนของกอง
บังคับการตำรวจจราจร 
ดำเนินการแล้ว 35 แห่ง 

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

สำนัก โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

การลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
ฃที่มีต่อสุขภาพ 
    - การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แนะนำวิธปี้องกัน
สุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แนะนำวิธปี้องกัน
สุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

51 ชุมชน 
 
 
 

51 ชุมชน 
 

 
 
ดำเนินการแล้ว 19 ชุมชน 
 
 
 
ดำเนินการแล้ว 19 ชุมชน 
 

6 ราษฎร์บูรณะ การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 
    - การนำรถราชการในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษ 
 
 
 
 
 
    - การตรวจวัดรถยนต์ควันดำและเสียงดังในพื้นที่
เขตราษฎร์บูรณะ 
    - การตรวจมาตรฐานค่าความทบึแสงของเขม่า
ควันจากปลอ่งเตาเผาศพในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ 
 
    - แผนการตรวจสถานประกอบการเพื่อเฝ้าระวัง
คุณภาพอากาศ 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
รถราชการในสังกัด 

 
 
 
 
 

รถยนต์บนท้องถนน 
 

เตาเผาศพในพืน้ที ่
 
 

- โรงงาน/สถาน 
  ประกอบการ 
- สถานประกอบการ 
  สะสมฯ  

 
- ครั้งที่ 1 ดำเนินการตามแผน
เดือนตุลาคม และรายงานผล
การดำเนินการให้สำนักสิ่งแวดล้อม
เรียบร้อยแล้ว 
- ครั้งที่ 2 (อยู่ระหวา่งการ
จัดทำแผนฯ) 
รายงานการปฏิบัติงานร่วม
ตรวจวัดควันดำฯ 
รายงานการปฏิบัติงานตรวจ
มาตรฐานค่าความทึบแสงของ
เขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ 
รายงานการปฏิบัติงานตรวจ
สถานประกอบการเพือ่เฝ้า
ระวังคุณภาพอากาศ 

 
7 หนองแขม การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด 

    - ยานพาหนะราชการในกำกบัของสำนักงานเขต 
 
    - ยานพาหนะเอกชน (ยานพาหนะทีไ่ด้รับการ
ตรวจวัดควันดำ) 
 
 
    - การเผาในที่โล่ง 
 
    - เมรุเผาศพ 
 
การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
    - การจัดสื่อ การประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
รถราชการในสังกัด 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ยานพาหนะที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ลดลง 

 
 

เรื่องร้องเรียนลดลง 
 

เมรุเผาศพมีค่าควัน
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

ประชาชนได้รับ
ความรู้และมีส่วนร่วม 

 
ยานพาหนะราชการในกำกับมี
ค่าควันดำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
จำนวนยานพาหนะเอกชน 
(ยานพาหนะที่ได้รับการตรวจวัด
ควันดำ) มีค่าควันดำเกินเกณฑ์
มาตรฐานลดลง 
มีจำนวนเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเผาลดลงจากปีที่ผ่านมา 
เมรุเผาศพที่ค่าควันที่ปล่อย 
ออกมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
ประชาชนได้รับความรู้และมี
ส่วนร่วมในการลดฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 

 3. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 
 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนฯ แนวทางแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

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

โคโรนา 2019 (Covid 19) ทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถ
ดำเนินการได้อยา่งเต็มประสทิธภิาพ เช่น ตอ้งจำกัดคนเข้า

ใช้เทคโนโลยี แอพลิเคชัน เช่น 
ไลน์กลุ่ม เข้ามาช่วยในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและประชาสัมพันธ์มาตรการ

ควรนำทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น 
เครื่องมือ เทคโนโลยี มาช่วย
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนฯ แนวทางแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

หน่วยงาน 
ร่วมกิจกรรม ต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และ
ข้อจำกัดอื่น ๆ ในมาตรการป้องกัน Covid-19 
2. ประชาชนบางกลุ่มยังชอบที่จะกำจัดขยะเศษกิ่งไม้ 
ใบไม้ ด้วยการเผา 

ฝุ่น PM 2.5 และช่องทางการ  ให้
ความรู้ 

ให้การดำเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

4 บางบอน ประชาชนบางกลุ่มยังคงกำจัดขยะ เศษกิ่งไม้ ใบไม้  
ด้วยการเผา 

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

ควรนำทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น 
เครื่องมือ เทคโนโลยี มาช่วย
ให้การดำเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

5 ภาษีเจริญ เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid 19) ระลอกใหม่ ทำให้กิจกรรมบาง
กิจกรรมหยุดชะงัก เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
แนะนำวิธีป้องกันสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนใน
ชุมชน 

เร่งดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตาม
เป้าหมายเมื่อสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ Covid-19 
คลี่คลาย 

- 

6 ราษฎร์บูรณะ - - - 
7 หนองแขม - - - 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 6 
 1. จำนวนข้อมูลพื้นฐานที่อาจส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ไม่ได้บ่งบอกแน่ชัดว่า จำนวน
แหล่งกำเนิดที่มากกว่าจะสร้างฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้มากกว่าจำนวนแหล่งกำเนิดที่น้อยกว่า สำนักงานเขต
ควรจัดทำข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ เพื่อให้ทราบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
จากแหล่งกำเนิดที่ชัดเจน เช่น เมรุเผาศพ ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าสถานประกอบการ อาจสร้างปริมาณฝุ่นฯ มากกว่า
สถานประกอบการ เป็นต้น 
 2. สำนักงานเขตควรนำโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายบรรจุในแผนปฏิบัติการจัดการ  
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วย 
 3. สำนักงานเขตและสถานศึกษาควรจัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยในสำนักงานหรือในสถานศึกษาแต่ละแห่ ง 
(Safe Zone) ที่มีการติดตั้งม่านน้ำ หรือระบบการหมุนเวียนอากาศและกำจัดฝุ่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่และนักเรียน   
ได้ทำงานหรือเรียนในสถานที่ปลอดภัย ในกรณีท่ีพบว่ามีปริมาณฝุ่นฯ สูงในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

4. สำนักงานเขตควรประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน/เอกชน ในการลดฝุน่ละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 ของประชาชนที่แหล่งกำเนิดต่าง ๆ โดยให้ความรู้และแนวทางการจัดการที่ถูกต้องและสามารถลดผลกระทบได้ 
 5. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สำนักงานเขตควร
กำหนดปฏิทินการประชุมและกิจกรรมออนไลน์แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ซักซ้อมการประชุมและจัดกิจกรรมออนไลน์กับ       
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid 19) 

 


