
 

 

รายงานการตรวจราชการ 

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

 

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

และกองงานผู้ตรวจราชการ  สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

 



คำนำ 
 

      คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือ    
มุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” บรรจุในแผนการตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 เพ่ือติดตามผลการดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร 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      
“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมจัดทำรายงานการตรวจราชการ
เรียบร้อยแล้ว โดยรายงานจะประกอบด้วย รายงานการตรวจราชการในภาพรวม และรายงานการตรวจราชการราย
เขตตรวจราชการ 1 – 6 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ในการนำไปเป็นข้อมูลสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

 

 



สารบัญ 

 หน้า 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ”   
รอบท่ี 2/2564 (เดือนเมษายน - กันยายน 2564)  

  1. ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ 1 
    ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  

  2. ปริมาณการคัดแยกมูลฝอยของสำนักงานเขต และโรงเรียนในสังกัด กทม. 3 
   3. สถิติข้อมูลปริมาณมูลฝอยของศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง   7 

  4. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 7 
      และประชาชน ในการจัดการมูลฝอย 
  5. สรุปปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน 8 
  6. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครในภาพรวม  9 

รายงานการตรวจราชการของเขตตรวจราชการ 1 – 6 
เขตตรวจราชการ 1 (สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ  11 
                         และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ)   
เขตตรวจราชการ 2 (สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน ก.ก.          17 

        สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานกฎหมายและคดี  
        สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
        และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก)  

เขตตรวจราชการ 3 (สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กองงานผู้ตรวจราชการ  23 
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      45 
         สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้) 
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบท่ี 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2564) 
 

 

ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กำหนดให้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น “การบริหารจัดการขยะ” โดยแบ่งการตรวจ
ราชการออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) และรอบที่ 2 (เดือนเมษายน – 
กันยายน 2564) นั้น 

บัดนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื ่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ประเด็น “การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 2 เดือนเมษายน - กันยายน 2564) ของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และระดับสำนักงานเขต 
เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานมีผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตามประเด็นการตรวจราชการฯ 
รายละเอียดดังนี้ 

1. ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีปริมาณมูลฝอย 
รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,230,585.23 กิโลกรัม โดยเป็นขยะทั่วไปมากที่สุด จำนวน 1,558,135 กิโลกรัม และ
ขยะอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 83,608.14 กิโลกรัม รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน/ส่วน
ราชการ 

ปริมาณมูลฝอยแยกตามประเภทที่จัดเก็บ  รวม 
(ก.ก.) ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 

หน่วยงานระดับสำนัก 
1 สำนักการแพทย ์ 135,636.95 185,652.68 73,824.62 1,373,533.04 1,768,647.29 
2 สำนักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 
8,930 159,820 3,690 56,370 228,810 

3 สำนักอนามัย 15,223.43 14,454.83 3,794.61 54,193.06 87,665.93 
4 สำนักการโยธา 16,989 12,927 0 16,989 46,905 
5 สำนักวัฒนธรรม กีฬา 

และการท่องเท่ียว 
1,196 2,698 0 9,097 12,991 

6 สำนักพัฒนาสังคม 7,243 1,523 13 1,298 10,077 
7 สำนักสิ่งแวดล้อม 878.70 1,201.40 6.30 3,855.80 5,942.20 
8 สำนักการคลัง 0 1,710.30 67.51 3,206.50 4,984.31 
9 สำนักการจราจร 

และขนส่ง 
2,202 902.30 165 1,309 4,578.30 

10 สำนักงบประมาณฯ 0 207 0 2,420 2,627 
11 สำนักการศึกษา 0 702 0 1,750 2,452 
12 สำนักงาน ก.ก. 390.70 1,483.40 0.4 253.50 2,128 
13 สำนักเทศกิจ 549.50 659.50 0 702.50 1,911.50 
14 สำนักการระบายนำ้ 629 519 0 652 1,800 

รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ประเด็น “การบริหารจัดการขยะ” 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน/ส่วน
ราชการ 

ปริมาณมูลฝอยแยกตามประเภทที่จัดเก็บ  รวม 
(ก.ก.) ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 

15 สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล  

135 539.50 11 528 1,213.50 

16 สำนักการวางผังและ
พัฒนาเมือง 

179 454.50 10.5 154.50 798.50 

17 สำนักงานเลขานุการ
ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

306.80 410.10 11.70 447 1,173.60 

18 สำนักงานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานคร 

116.90 228.20 5 0 350.10 

ส่วนราชการในสำนกัปลัดกรุงเทพมหานคร 
19 สำนักงานเลขานุการ

ปลัดกรุงเทพมหานคร 
171.40 1,512.30 89 28,422.70 30,195.40 

20 สำนักงาน
ประชาสมัพันธ์ 

372.50 1,049.80 1,834 0 3,256.30 

21 สำนักงานกฎหมาย
และคด ี

922 802 0 1,130 2,854 

22 สถาบันพัฒนา
ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

1,050 101.20 34 430 1,615.20 

23 สำนักงานการ
เจ้าหน้าท่ี 

150 932.70 0 227.50 1,310.20 

24 สำนักงานการ
ต่างประเทศ 

21.50 646 0 115.30 782.80 

25 กองงานผู้ตรวจ
ราชการ 

0 262.30 39 405.60 706.90 

26 สำนักงานปกครอง
และทะเบยีน 

0 25.70 0 437 462.70 

27 สำนักงานตรวจสอบ
ภายใน 

0 130 12.5 208 350.50 

รวมทั้งหมด (ก.ก.) 193,293.38 391,554.71 83,608.14 1,558,135 2,230,585.23 
  

 
  

หมายเหตุ :  1. ข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
                2. ข้อมูลที่ปรากฏในตารางเป็นข้อมูลที่หน่วยงานยังส่งมาไม่ครบถ้วน ทำให้การวิเคราะห์มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามข้อเท็จจริง อาจใช้ในการอ้างอิงไม่ได้ 
                3. สำนักงบประมาณไม่มีข้อมูล เนื่องจากย้ายที่ทำงานชั่วคราวไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธราช ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
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2. ปริมาณการคัดแยกมูลฝอยของสำนักงานเขต และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 
    สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต มีข้อมูลการคัดแยกมูลฝอย โดยแบ่งเป็นส่วนของอาคารสำนักงานเขต และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้  

2.1 ปริมาณมูลฝอยของอาคารสำนักงานเขต มีปริมาณมูลฝอย รวมทั้งสิ้น จำนวน 551,648.34 กิโลกรัม โดยเป็นขยะทั่วไปมากที่สุด 
จำนวน 290,521.49 กิโลกรัม และอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 2,197.25 กิโลกรัม 

2.2 ปริมาณมูลฝอยของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีปริมาณมูลฝอย รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,506,803.75 กิโลกรัม โดยเป็นขยะทั่วไป 
มากที่สุด จำนวน 2,310,883.73 กิโลกรัม และอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 5,906.75 กิโลกรัม  

 

ลำดับที ่
สำนักงาน

เขต 

ปริมาณขยะมูลฝอยตามประเภทท่ีจัดเก็บ 
รวม 

(ก.ก.) 
ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 

อาคารสำนัก   
งานเขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

อาคาร
สำนักงานเขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

1 คลองสามวา 46,533 78,044 21,282 780,481 547 286 3,681 155,816 1,086,670.00 
2 ทุ่งครุ 474 10,390.96 1,144 5,921.50 37 235.3 2,021 910,248.80 930,472.56 
3 ราษฎร์บรูณะ 784 558,790 610.23 64,855 2.68 2,467 2,430 145,460 775,398.91 
4 ดินแดง 3,800 80,500 1,085 5,207 12 107 33,495 367,690 491,896.00 
5 หนองจอก 1,448 10,782.50 1,708.90 6,224.49 11 38.3 3,330.99 202,496.48 226,040.66 
6 สาทร 2,310 93,913 3,342 4,955 28 18 1,325 92,796 198,687.00 
7 จอมทอง 46,68 41,349 7,355 31,059 44 33 46,806 49,915 176,561.00 
8 คลองเตย 3,157.10 6,196 8,689.70 36,241 89 144 17,999 77,254 149,769.80 
9 วัฒนา 13,310 42,700 6,057 20,670 287 602 13,000 41,800 138,426.00 

10 สะพานสูง 5,910 16,110 15,340 25,968 78 0 13,220 36,080 112,706.00 
11 จตุจักร 1,342.90 31,379 2,551.51 20,588 134.29 128 9,400.30 35,548 101,072.00 
12 บางซื่อ 14,700 7,080 726 9,615 0 0 9,000 36,005 77,126.00 
13 ดอนเมือง 730 7,200 3,640 3,600 36 180 18,200 38,000 71,586.00 
14 บางบอน 2,761 2,459 3,135 1,644 0 0 23,016 15,515 48,530.00 
15 บางแค 1,840 12,527 2,529 14,478 0 18.9 9,600 0 40,992.90 
16 สายไหม 210 4,290 900 15,030 2.4 500 460 18,400 39,792.40 
17 บางรัก 1,806 285 7,986.50 5,372.00 62 79.3 13,956.50 10,022 39,569.30 
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ลำดับที ่
สำนักงาน

เขต 

ปริมาณขยะมูลฝอยตามประเภทท่ีจัดเก็บ 
รวม 

(ก.ก.) 
ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 

อาคารสำนัก   
งานเขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

อาคาร
สำนักงานเขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

18 บางขุนเทียน 42 9,288 4,575 13,348 28 14.50 998 5,131 33,424.50 
19 พญาไท 67 4,765 119.11 177.75 9.30 11.40 11,889 10,400 27,438.56 
20 คลองสาน 890 10,248 8,240 2,164 25 700 1,757 1,889 25,913.00 
21 บางเขน 0 2,237 111 14,306.20 16 6.50 2,290 4,718 23,684.70 
22 สวนหลวง 700.3 10,465 966.10 3,062 16 2 692.7 6,183 22,087.10 
23 ลาดกระบัง 378 3,999 592 8,027 0 52 825 4,060 17,933.00 
24 บางกอกใหญ่ 9,085 279 372 197.60 87 1 4,674 3,180 17,875.60 
25 ธนบุรี 507 2,801 3,049 1,622 7 10 2,331.50 4,941 15,268.50 
26 ราชเทว ี 0 0 2,714 1,866 8 4 7,500 2,540 14,632.00 
27 ภาษีเจรญิ 767 2,497 1,384.75 1,924.10 11 28 1,944.56 5,527 14,083.41 
28 ทวีวัฒนา 4,685 5,760 401.10 438.50 45.50 21.40 1,326 1,080 13,757.50 
29 บึงกุ่ม 1,291.50 1972 899.10 1,733 54 19 4,419 1,806 12,193.60 
30 บางคอแหลม 4,543 1,259 1,750 64.67 76 7 2,208 1,819 11,726.67 
31 ห้วยขวาง 633 1,167 197 3,272 4 8 915 4,280 10,476.00 
32 หนองแขม 150 173 639 1,166 30 39 3,210 4,630 10,037.00 
33 มีนบุร ี 1,543.40 0 577 0 0.9 0 7,300 0 9,421.30 
34 ลาดพร้าว 222 1,640 66.20 102.10 7.50 2.40 3,180 3,390 8,610.20 
35 ดุสิต 546 2,701 1,391.80 1,442.20 6 4.80 47 1,944.50 8,083.30 
36 คันนายาว 631.29 960 972.90 2,132 13.50 3 301.70 1,280 6,294.39 
37 ยานนาวา 0 285 203 532.80 24 28 3,882.60 1,263.36 6,218.76 
38 พระนคร 35.25 2,185 152.25 1,166.50 14.75 39.50 68.25 1,956.75 5,618.25 
39 หลักสี ่ 831.20 3,329.50 549.40 707.12 0.8 0 48.64 34 5,500.66 
40 สัมพันธวงศ์ 213.80 675.50 937.05 526.50 29 40 547.40 1,785 4,754.25 
41 ประเวศ 629 0 1,689 0 27 0 2,302 0 4,647.00 
42 บางพลัด 417 538 623 1012 2 7.40 786 737 4,122.40 
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ลำดับที ่
สำนักงาน

เขต 

ปริมาณขยะมูลฝอยตามประเภทท่ีจัดเก็บ 
รวม 

(ก.ก.) 
ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 

อาคารสำนัก   
งานเขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

อาคาร
สำนักงานเขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

43 บางกะปิ 474.10 250 1,307.14 434.20 15.90 0 398.70 1,150 4,030.04 
44 วังทองหลาง 481.50 1,170 658.50 517.95 27 22.05 389.85 213.60 3,480.45 
45 บางกอกน้อย 30 0 500.12 392.03 74.23 0 834.80 851.04 2,682.22 
46 พระโขนง 0 148.50 576 147.2 0 0 692 989.20 2,552.90 
47 บางนา 289 0 1,499 0 94 0 234 0 2,116.00 
48 ป้อมปราบฯ 257 0 740 0 24.5 0 608 0 1,629.50 
49 ตลิ่งชัน 30 434 108.40 53.90 3 0 870 59 1,558.30 
50 ปทุมวัน 127 55 675.50 292 46 0 110 0 1,305.50 

รวมทั้งหมด (ตัน) 131,612.34 1,075,276.96 127,317.26 1,114,736.31 2,197.25 5,906.75 290,521.49 2,310,883.73 
5,058,452.09 

รวมท้ังหมด (ตัน) 1,206,889.30 1,242,053.57 8,104 2,601,405.22 
หมายเหตุ :  1. ข้อมูลข้อมูลระหว่างตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
                2. ข้อมูลที่ปรากฏในตารางเป็นข้อมูลที่หน่วยงานยังส่งมาไม่ครบถ้วน ทำให้การวิเคราะห์มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามข้อเท็จจริง อาจใช้ในการอ้างอิงไม่ได้ 
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แสดงปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 – ก.ย. 64) 
 
 

ปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

    

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 

 
 

ปริมาณมูลฝอยแยกประเภทของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป
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 3. สถิติข้อมูลปริมาณมูลฝอยของศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  
 

ศูนย์กำจัดมูลฝอย 
ปริมาณมูลฝอย (หน่วย : ตัน) 

สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ รวม 
1. ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม 805,068.23 2,439.22 807,507.45 
2. ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 805,769.38 2,565.80 808,335.18 
3. ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม 279,628.58 1,303.08 280,931.66 

รวม 1,890,848.67 6,308.10 1,897,176.77 
หมายเหตุ : ข้อมูลรวมของสำนักสิ่งแวดล้อมรวมมูลฝอยอันตราย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการจัดการมูลฝอย 
คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการมี

ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการจัดการมูลฝอย ตามตัวชี ้ว ัดแผนปฏิบัต ิราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “ร้อยละชุมชนสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ที่มีการจัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (339 แห่ง)” เพื่อให้สำนักงานเขตทั้ง    
50 เขต มีการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยกลุ่มเป้าหมายมี 14 กลุ่ม ประกอบด้วย โรงเรียน
สังกัด กทม. โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา โรงเรียนเอกชน วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร โรงแรม มินิมาร์ท ตลาด สถานพยาบาล วัดและศาสนสถาน ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และ
อาคารสูง (ตั้งแต่ 8 ชั้นขึ้นไป)  

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต มีการ
ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างน้อยเขตละ       
1 แห่ง ซึ่งสำนักงานเขตได้ดำเนินการครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฎในรายงานการ
ตรวจราชการของเขตตรวจราชการ 1 – 6 
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 5. สรุปปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
     จากการตรวจราชการในรอบที่ 1 สามารถสรุปประเด็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ด้านการจัดการขยะของหน่วยงาน รายละเอียดดังนี้ 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 
1.1 โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอยที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนด อาจต้องเลื่อนหรือยกเลิกการดำเนินการในปีปัจจุบันออกไปก่อนจนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย 

1.2 ขยะอันตราย หรือขยะติดเชื้อ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาในการแยกทิ้งขยะติดเชื้อ
การจัดเก็บ และการกำจัด 

2. ความร่วมมือของประชาชนในการคัดแยกและทิ้งขยะมูลฝอย 
2.1 เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นสังคมเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ต้องประกอบอาชีพและมุ่งหา

รายได้ จึงไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการจัดการขยะมูลฝอย ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตสำนึกและไม่มีวินัยใน
การทิ้งขยะ ยังมีผู้ลักลอบทิ้งขยะให้ที่ห้ามทิ้ง ทำให้เกิดปัญหาขยะสะสม โดยเฉพาะที่ว่างรกร้าง 

2.2 ชุมชน โรงเรียน และสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะ 
รวมถึงถังขยะแยกประเภทไม่เพียงพอ  

2.3 ขาดมาตรการหรือกิจกรรมจูงใจให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการร่วมมือกันคัดแยกขยะมูลฝอย 
2.4 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ มักเกิดจากการทิ้งไม่เป็นที่ ไม่เป็นเวลา และการ

ลักลอบนำมาทิ้ง ทำให้มีขยะตกค้างตลอดเวลา ประกอบกับพื้นที่เป็นศูนย์กลางของแหล่งเศรษฐกิจ และมีประชากร
แฝงจำนวนมาก ส่งผลให้ขยะมีปริมาณที่มากตามไปด้วย 

3. ข้อจำกัดด้านบุคลากร ยานพาหนะ และวัสดุ/อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน 
3.1 ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ เสียชีวิต ลาออก หรือโอนย้าย ยังไม่ได้รับการคืนอัตราทดแทน ทำให้

เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
3.2 ยานพาหนะเก็บมูลฝอยไม่เพียงพอ รถเก็บขนมูลฝอยเมื่อชำรุดได้ดำเนินการส่งซ่อม ณ ศูนย์กำจัด

มูลฝอยอ่อนนุช 86 แต่การดำเนินการแก้ไขล่าช้า ทำให้เสียเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งรถเก็บขนมูลฝอยที่ได้
รับมาใหม่ไม่มีความแข็งแรง เช่น ที่เก็บน้ำทิ้งพังง่าย ตัวกระพ้อเก็บขยะบาง รับปริมาณขยะได้น้อย รถเก็บขนมูลฝอย 
(รถเช่า) ไม่เข็งแรง เป็นต้น 

3.3 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไม่มีถังขยะแยกประเภท รวมถึงพื้นที่สำนักงานมีความคับแคบ   
ไม่สามารถตั้งวางถังขยะจำนวนมากได้ 
 

6. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครในภาพรวม  
    สำนักสิ่งแวดล้อม 

1. ควรเร่งรัดในการส่งเสริมให้ประชาชนลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด รวมถึงการบังคับใช้
กฎหมายการจัดเก็บขยะ การจัดระบบการเก็บขยะแยกประเภท เพิ่มการจ้างเอกชนจัดเก็บมูลฝอย และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน 

2. ควรเพิ่มมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเพิ่มจุดวางถังขยะติดเชื้อ เพิ่มการจัดเก็บ  รวมทั้ง
ขยายศักยภาพการกำจัดให้เพียงพอ 
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3. ควรส่งเสริมให้โรงเรียนและสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร และสังกัดอื่น ๆ ดำเนิน โครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) ให้ครบทุกแห่ง โดยสนับสนุนให้โรงเรียนและสถานศึกษาจัดทำโครงการเสนอ
ของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครในแต่ละสำนักงานเขต 

 

สำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
ควรกำหนดการดำเนินการจัดการขยะต้นทางไว้ในแผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานในระดับสำนัก/

สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นต้นแบบสร้างจิตสำนึกร่วมของข้าราชการและ
บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

สำนักงานเขต 
1. สำนักงานเขตควรส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และ

เอกชน ตามกลุ่มเป้าหมาย 14 กลุ่ม เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย โดยการรักษาจำนวนเครือข่ายเดิมและ
เพ่ิมจำนวนเครือข่ายใหม่ด้านความร่วมมือในการลดขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 

2. สำนักงานเขตควรมีมาตรการทางกฎหมายและบทลงโทษสำหรับผู้ลักลอบทิ้งขยะ โดยให้มีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและดำเนินการทางกฎหมาย 

3. ควรใช้สื่อหลากหลายรูปแบบในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะ 
จัดทำคลิปสั้นสร้างแรงบันดาลใจ และเทคนิคความสำเร็จในการจัดการขยะของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ
มาแล้ว เผยแพร่แก่หน่วยงานประเภทเดียวกัน 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การบริหารจัดการขยะ” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบท่ี 2 (เดือนเมษายน – กันยายน 2564)  

เขตตรวจราชการ 1  
 

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 1 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน 2564) ของสำนักการโยธา 
สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ รวม 7 เขต มีผลการดำเนินงาน
ด้านการจัดการมูลฝอย ตามประเด็นการตรวจราชการที่กำหนด สรุปไดด้ังนี้ 

 ๑. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

1.1 สำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
สำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีปริมาณขยะมูลฝอยรวม

ทั้งสิ้น 53,283 กิโลกรัม เป็นขยะอินทรีย์มากที่สุด จำนวน 19,820 กิโลกรัม และขยะอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 
165 กิโลกรัม รายละเอียดดังนี้ 
ลำดับ 

ที ่
หน่วยงาน 

ปริมาณมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน รวม 
(ก.ก.) ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 

1 สำนักการโยธา 16,989 12,927 0 16,989 46,905 
2 สำนักการจราจรและขนส่ง 2,202 902.30 165 1,309 4,578.30 
3 สำนักการระบายน้ำ 629 519 0 652 1,800 

รวม (ก.ก.) 19,820 14,348 165 18,950 53,283 

 

1.2 สำนักงานเขต 

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 327,371.96 กิโลกรัม 
เป็นขยะทั่วไปมากที่สุด จำนวน 178,673.94 กิโลกรัม และขยะอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 1,013.89 กิโลกรัม 
รายละเอียดดังนี้ 

 ลำดบั 
ที่ 

สำนักงาน 
เขต 

ปริมาณมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน รวม 
(ก.ก.) ขยะอินทรยี ์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 

เขต ร.ร. เขต ร.ร. เขต ร.ร. เขต ร.ร. 
1 จตุจักร 1,342.90 31,379 2,551.51 20,588 134.29 128 9,400.30 35,548 101,072 
2 บางซ่ือ 14,700 7,080 726 9,615 0 0 9,000 36,005 77,126 
3 ลาดพร้าว 222 1,640 66.20 102.10 7.50 2.40 3,180 3,390 8,610.20 
4 หลักสี ่ 831.20 3,329.50 549.40 707.12 0.80 0 48.64 34 5,500.66 
5 ดอนเมือง 730 7,200 3,640 3,600 36 180 18,200 38,000 71,586 
6 สายไหม 210 4,290 900 15,030 2.40 500 460 18,400 39,792.40 
7 บางเขน 0 2,237 111 14,306.20 16 6.50 2,290 4,718 23,684.70 

รวม (ก.ก.) 
18,036.10 57,155.50 8,544.11 63,948.42 196.99 816.90 42,578.94 136,095 

327,371.96 
75,191.60  72,492.53 1,013.89 178,673.94 

 

  

หมายเหตุ : ข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 

หมายเหตุ : ข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
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แสดงปริมาณมูลฝอยแยกประเภทของหน่วยรับการตรวจเขตตรวจราชการ 1 
เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

 

แสดงปริมาณมูลฝอยของหน่วยรับการตรวจเขตตรวจราชการ 1 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

 1.3 คูคลอง 
 สำนักการระบายน้ำมีสถิติข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บจากคูคลองในความรับผิดชอบ 
และส่งกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ 
ที ่

สถานที่ส่งกำจัดมูลฝอย 
ปริมาณมูลฝอย (ตัน) 

รวม 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

1 ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม 1,601.47 837.75 2,439.22 
2 ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 2,174.54 391.26 2,565.80 
3 ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม 679.42 623.66 1,303.08 

รวม (ก.ก.) 4,475.43 1,852.67 6,308.10 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

19,820

14,348
165

18,950

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

กิโลกรัม 

46
,9

05
.0

0

4,
57

8.
30

1,
80

0.
00

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

สนย. สจส. สนน.

75,191.60

72,492.53

1,013.89

178,673.94

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

10
1,

07
2.

00

77
,1

26
.0

0

8,
61

0.
20

5,
50

0.
66

71
,5

86
.0

0

39
,7

92
.4

0

23
,6

84
.7

0

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000

จตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม บางเขน

กิโลกรัม สำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการฯ สำนักงานเขต 

สำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการฯ สำนักงานเขต 



- 13 - 
 

 
รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” |       

2. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 1 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ

ราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) รวม 53 โครงการ
กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ กิจกรรมการคัดแยกขยะอันตรายที่แหล่งกำเนิด ศูนย์การเรียนรู้การนำขยะมา
ใช้ประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ กิจกรรมส่งประกวดโครงการอาคาร/
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) โครงการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม (CBM) เป็นต้น 
 

3. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการ
จัดการมูลฝอย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 1 ในส่วนของ
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เข้า
ร่วมการจัดการมูลฝอย รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม  
ปี 2564 (แห่ง) 

เปรียบเทียบกับ 
ปี 2560 

โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ 

1 จตุจักร 8  เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 
     คิดเป็นร้อยละ 14.29 
 ลดลง 

โครงการคดัแยกขยะเพื่อนำกลับ มาใช้
ประโยชน ์

2 บางซื่อ 20  เพิ่มขึ้น 5 แห่ง 
     คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 ลดลง 

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและสาธิต
วิธีการทำน้ำหอม 

3 ลาดพร้าว 
 

9  เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 
     คิดเป็นร้อยละ 12.50 
 ลดลง 

กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปมลูฝอย
อินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 

4 หลักสี ่
 

10  เพิ่มขึ้น 8 แห่ง 
     คิดเป็นร้อยละ 400 
 ลดลง 

กิจกรรมส่งประกวดโครงการอาคาร/
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) 

5 ดอนเมือง 8  เพิ่มขึ้น 2 แห่ง 
     คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 ลดลง 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการมลูฝอยและ
สิ่งแวดล้อม (CBM) 

6 สายไหม 84 -ไม่ระบุ- กิจกรรมคดัแยกขยะตามหลัก 3R 
 

7 บางเขน 20  เพิ่มขึ้น 3 แห่ง 
     คิดเป็นร้อยละ 17.65 
 ลดลง 

กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอย 

หมายเหตุ * กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มเป้าหมาย 14 กลุ่ม ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัด กทม. โรงเรียนสังกัดกรม
สามัญศึกษา โรงเรียนเอกชน วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร โรงแรม มินิมาร์ท ตลาด สถานพยาบาล  วัด
และศาสนสถาน ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และอาคารสูงตั้งแต่ 8 ชั้นขึ้นไป 
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4. แนวทางการลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 1 มีแนวทางการลด

ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้ 
การลดปริมาณ 

มูลฝอย 
โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

ต้นทาง 
(ส่งเสริมการคัด
แยกขยะ และใช้
ประโยชน์จากขยะ 
ที่ต้นทาง) 
: สำนักงานเขต 

1. โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปมูลฝอยอินทรีย์
เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ 
2. โครงการอาสาสมัคร
ชักลากมูลฝอยในชุมชน 
3. กิจกรรมการคัดแยก
ขยะรีไซเคิล/มูลฝอย
อินทรีย์เพ่ือนำไปใช้
ประโยชน์  

    โครงการ/กรรมต้องมีการ
รวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่
สามารถดำเนินการได้ ต้อง
ยกเลิกหรือชะลอโครงการ
ออกไปก่อน  
    ในส่วนโครงการ/กิจกรรม
อ่ืน ๆ สามารถดำเนินการได้
ตามแผนที่กำหนด 

1. ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง และขาดความรู้ใน
การคัดแยกมูลฝอยที่สามารถ
นำกลับมาใช้ประโยชน์ 
2. สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) 
3. อาสาสมัครชักลากมูลฝอย
ได้รับค่าตอบแทนน้อย ขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

กลางทาง 
(การบริหาร
จัดการขยะ
ประเภทต่าง ๆ) 
: สำนักงานเขต 

1. กิจกรรมนัดทิ้ง
จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 
2. การคัดแยกขยะรี
ไซเคิลจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่เก็บ
ขนมูลฝอย 
3. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
มูลฝอยอันตราย 

    โครงการ/กรรมต้องมีการ
รวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่
สามารถดำเนินการได้ ต้อง
ยกเลิกหรือชะลอโครงการ
ออกไปก่อน  
    ในส่วนโครงการ/กิจกรรม
อ่ืน ๆ สามารถดำเนินการได้
ตามแผนที่กำหนด 

ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ
ในการทิ้งขยะตามเวลาที่
กำหนด 

 

5. ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินการ และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ของหน่วยงาน 
 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

1 สำนักการ 
โยธา 

พบปัญหาเรื่องการมีขยะเพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โควิดยังอยู่
ในภาวะวิกฤต ทำให้มีมาตการในการซื้อ
อาหารมารับประทานที่บ้าน หรือนั่งทาน
ในร้านได้ แต่จำกัดจำนวน ทำให้เจ้าหน้าที่
ส่วนใหญ่ซื้อหรือเตรียมอาหารกล่อง 
อาหารถุง มารับประทานที่โต๊ะทำงานแทน
การนั่งรับประทานในร้านอาหาร 

-ไม่มี- 

2 สำนักการจราจร 
และขนส่ง 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

3 สำนักการ 
ระบายน้ำ 

ข้อจำกัดของอัตรากำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ 
และยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงานมีไม่
เพียงพอ 
 

-ไม่มี- 

4 สำนักงานเขต
จตุจักร 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
ส่งผลกระทบให้การดำเนินงานในบาง
โครงการ/กิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่มคน
จำนวนมาก ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

เชิงพ้ืนที่ พ้ืนที่เขตจตุจักรมีขนาดใหญ่  
มีสถานประกอบการ อาคาร บ้านพัก
อาศัยหนาแน่น ซึ่งมีประชากรแฝง
จำนวนมาก ประกอบกับมีผู้ลักลอบทิ้ง
ขยะทำให้เกิดปัญหาขยะสะสม
โดยเฉพาะที่ว่างรกร้าง ควรมีมาตรการ
ทางกฎหมายและบทลงโทษ สำหรับผู้
ลักลอบทิ้งขยะในที่ว่าง โดยบูรณาการ
ร่วมกันกับฝ่ายต่างๆ  
เชิงนโยบาย  เน้นการรณรงค์การคัด
แยกขยะมูลฝอย และให้ความรู้แก่
ประชาชน สถานศึกษา ชุมชน ในการ
นำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือ
ส่วนต่างๆ เช่น ภาคราชการ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในเรื่องการ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง 
 

5 สำนักงานเขต 
บางซื่อ 
 
 
 

ประชาชนยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญใน
เรื่องการคัดแยกขยะ มีการทิ้งขยะรีไซเคิล 
ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย รวมในถัง
ขยะทั่วไป และยังไม่ค่อยมีการใช้
ประโยชน์จากขยะมากเท่าท่ีควร 

เนื่องจากพ้ืนที่ว่างในพ้ืนที่เขตดอน
เมืองมีจำนวนมากและมีผู้ลักลอบทิ้ง
ขยะทำให้เกิดปัญหาขยะสะสม ควรมี
มาตรการทางกฎหมายและบทลงโทษ 
สำหรับผู้ลักลอบทิ้งขยะในที่ว่าง โดย
การบูรณาการร่วมกับฝ่ายเทศกิจ ใน
การเฝ้าระวังและจับปรับ 
 

6 สำนักงานเขต
ลาดพร้าว 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

7 สำนักงานเขต
หลักสี่ 

1. ประชาชนในพื้นท่ีไม่ให้ความร่วมมือ 
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19) 
 

-ไม่มี- 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

8 สำนักงานเขต
ดอนเมือง 

ประชาชนยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญในเรื่อง
การคัดแยกขยะ มีการทิ้งขยะรีไซเคิล ขยะ
อินทรีย์ และขยะอันตราย รวมในถังขยะ
ทั่วไป และยังไม่ค่อยมีการใช้ประโยชน์จาก
ขยะมากเท่าที่ควร 

เนื่องจากพ้ืนที่เขตดอนเมืองมีพ้ืนที่ว่าง
จำนวนมาก และมีผู้ลักลอบทิ้งขยะ ทำ
ให้เกิดปัญหาขยะสะสม ควรมีมาตรการ
ทางกาฎหมายและบทลงโทษสำหรับผู้
ลักลอบทิ้งขยะในที่ว่าง  โดยการบูรณา
การร่วมกับฝ่ายเทศกิจในการเฝ้าระวัง
และจับปรับ 

9 สำนักงานเขต 
สายไหม 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

10 สำนักงานเขต
บางเขน 

เขตบางเขนมีพ้ืนที่ 42 ตารางกิโลเมตร 
ปัจจุบันมีการขยายตัวของอาคารที่พักอาศัย 
หมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุด
คอนโดมิเนียม เพ่ิมขึ้นจำนวนมากอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นตาม
จำนวนประชากรที่เข้าพักอาศัยเพิ่มขึ้น 
ประกอบกับอพาร์ทเม้น ห้องเช่า ปัจจุบันได้
มีการเพ่ิมการให้บริการ ในรูปแบบห้องเช่า
รายวันกึ่งโรงแรมเป็นจำนวนมาก ทำให้
ประชากรนอกพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเข้าพักอาศัย
เป็นการชั่วคราว สร้างปริมาณมูลฝอย
เพ่ิมข้ึน และยังมีประชากรแฝงเข้ามาศึกษา
และประกอบอาชีพต่าง ๆ ผู้ใช้แรงงานตาม
สถานประกอบการ  ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 
รวมทั้งคนงานตามไซต์งานก่อสร้างต่าง ๆ 
ซึ่งมีท้ังประชากรไทยและประชากรต่างด้าว 

-ไม่มี- 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 1 
 สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ประสบปัญหามีผู้ลักลอบทิ้งขยะ ทำให้เกิดปัญหา
ขยะสะสม โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ว่างรกร้าง เห็นควรให้สำนักงานเขตมีมาตรการทางกฎหมายและบทลงโทษสำหรับ  
ผู้ลักลอบทิ้งขยะ โดยให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การบริหารจัดการขยะ” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบท่ี 2 (เดือนเมษายน – กันยายน 2564)  

เขตตรวจราชการ 2  
 

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 2 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน 2564) ของสำนักเทศกิจ 
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน ก.ก. สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานปกครองและทะเบียน 
สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานการต่างประเทศ และสำนักงานประชาสัมพันธ์) และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 
รวม 9 สำนักงานเขต มีผลการดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอย ตามประเด็นการตรวจราชการที่กำหนด สรุปไดด้ังนี้ 

 ๑. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

1.1 สำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
มีปริมาณขยะรวมทั้งสิ ้น 240,205.30 กิโลกรัม เป็นขยะรีไซเคิลมากที่สุด จำนวน 

164,486.40 กิโลกรัม และขยะอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 5,524.40 กิโลกรัม ดังนี้ 
ลำดับ 

ที ่
หน่วยงาน 

ปริมาณมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน รวม 
(ก.ก.) ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 

1 สำนักเทศกิจ 549.50 659.50 0 702.50 1,911.50 
2 สำนักป้องกันฯ 8,930 159,820 3,690 56,370 228,810 
3 สำนักงาน ก.ก. 390.70 1,483.40 0.40 253.50 2,128 
4 สำนักงานปกครองฯ 0 25.70 0 437 462.70 
5 สำนักงานกฎหมายฯ 922 802 0 1,130 2,854 
6 สำนักงานการต่างประเทศ 21.50 646 0 115.30 782.80 
7 สำนักงานประชาสัมพันธ์ 372.50 1,049.80 1,834 0 3,256.30 

รวม (ก.ก.) 11,186.20 164,486.40 5,524.40 59,008.30 240,205.30 
 

 1.2 สำนักงานเขต 

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 1,479,935.99 กิโลกรัม    
เป็นขยะรีไซเคิลมากที่สุด จำนวน 869,367.73 กิโลกรัม และขยะอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 1,145.60 กิโลกรัม ดังนี้ 

 ลำดับ 
ที ่

สำนักงาน 
เขต 

ปริมาณมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน รวม 
(ก.ก.) ขยะอินทรยี ์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 

เขต ร.ร. เขต ร.ร. เขต ร.ร. เขต ร.ร. 
1 บางกะปิ 474.10 250 1,307.14 434.20 15.90 0 398.70 1,150 4,030.04 
2 สะพานสูง 5,910.00 16,110.00 15,340.00 25,968.00 78.00 0.00 13,220.00 36,080.00 112,706.00 
3 บึงกุ่ม 1,291.50 1972 899.10 1,733 54 19 4,419 1,806 12,193.60 
4 คันนายาว 631.29 960 972.90 2,132 13.50 3 301.70 1,280 6,294.39 
5 ลาดกระบัง 378 3,999 592 8,027 0 52 825 4,060 17,933 
6 มีนบุรี  1,543.40 0 577 0 0.90 0 7,300 0 9,421.30 
7 หนองจอก 1,448 10,782.50 1,708.90 6,224.49 11 38.30 3,330.99 202,496.48 226,040.66 
8 คลองสามวา 46,533 78,044 21,282 780,481 547 286 3,681 155,816 1,086,670 
9 ประเวศ  629 0 1,689 0 27 0 2,302 0 4,647 

รวม (ก.ก.) 
58,838.29 112,117.5 44,368.04 824,999.69 747.3 398.3 35,778.39 402,688.48 

1,479,935.99 170,955.79 869,367.73 1,145.60 438,466.87 

 
 

หมายเหตุ  :  1. ข้อมูลระหว่างเดือนตลุาคม 2563 - กันยายน 2564 
                 2. สำนักงานเขตมีนบรุีไม่มีข้อมลูปริมาณขยะของโรงเรียน เนื่องจากจุดทิ้งขยะของโรงเรียนบางส่วนต้ังไว้ภายนอกโรงเรียน ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นของใคร 
                 3. สำนักงานเขตประเวศไมม่ีข้อมลูปรมิาณขยะของโรงเรยีน เนือ่งจากตัง้แต่เดอืนตลุาคม 2563 ถึงปจัจุบัน โรงเรียนแบ่งการเปิด-ปิด เป็นช่วง ๆ  ซึง่ไม่มกีารสง่รายงานปริมาณขยะ 
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แสดงปริมาณมูลฝอยแยกประเภทของหน่วยรับการตรวจเขตตรวจราชการ 2 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

แสดงปริมาณมูลฝอยของหน่วยรับการตรวจเขตตรวจราชการ 2 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 2 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ

ราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) รวม 45 โครงการ
กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ โครงการจัดการมูลฝอยอันตรายแบบบูรณาการที่แหล่งกำเนิด โครงการ
ธนาคารหนังสือมือสอง โครงการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์ กิจกรรมสาธิตการทำน้ำ
หมักและการจัดการขยะอินทรีย์ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและการคดแยกขยะใน 14 กลุ่มเป้าหมาย โครงการ
แปรรูปขยะเศษอาหารนำมาใช้ประโยชน์ โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) เป็นต้น 
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3. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการ
จัดการมูลฝอย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 2 ในส่วนของ
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เข้า
ร่วมการจัดการมูลฝอย รายละเอียดดังนี้ 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้าร่วมกจิกรรม  
ปี 2564 (แห่ง) 

เปรียบเทียบกับ 
ปี 2560 

โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ 

1 บางกะปิ 36  เพิ่มขึ้น 8 แห่ง 
     คิดเป็นร้อยละ 28.57 
 ลดลง 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมคัดแยกขยะ 

2 สะพานสูง 328  เพิ่มขึ้น 2 แห่ง 
     คิดเป็นร้อยละ 0.61 
 ลดลง 

โครงการจดัการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) 

3 บึงกุ่ม 
 

8  เพิ่มขึ้น 2 แห่ง 
     คิดเป็นร้อยละ 28.57 
 ลดลง 

กิจกรรมการสาธิตการทำน้ำหมักและการ
จัดการขยะอินทรีย ์

4 คันนายาว 
 

36  เพิ่มขึ้น 18 แห่ง 
     คิดเป็นร้อยละ 100 
 ลดลง 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยก
ขยะใน 14 กลุ่มเป้าหมาย 

5 ลาดกระบัง -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- โครงการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล 
 

6 เขตมีนบุร ี 80  เพิ่มขึ้น 62 แห่ง 
     คิดเป็นร้อยละ 344.44 
 ลดลง 

โครงการจดัการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) 

7 หนองจอก 
 

9  เพิ่มขึ้น 4 แห่ง 
     คิดเป็นร้อยละ 80 
 ลดลง 

การคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหานคร 

8 คลองสาม
วา 
 

9  เพิ่มขึ้น 2 แห่ง 
     คิดเป็นร้อยละ 28.57 
 ลดลง 

โครงการจดัการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) 

9 ประเวศ 
 

64  เพิ่มขึ้น 14 แห่ง 
     คิดเป็นร้อยละ 28 
 ลดลง 

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ มูลฝอย 

หมายเหตุ * กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มเป้าหมาย 14 กลุ่ม ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัด กทม. โรงเรียนสังกัดกรม
สามัญศึกษา โรงเรียนเอกชน วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร โรงแรม มินิมาร์ท ตลาด สถานพยาบาล วัด
และศาสนสถาน ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และอาคารสูงตั้งแต่ 8 ชั้นขึ้นไป 
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4. แนวทางการลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 2 มีแนวทางการลด

ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้ 

การลดปริมาณ 
มูลฝอย 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

ต้นทาง 
(ส่งเสรมิการคดัแยก
ขยะ และใช้
ประโยชน์จากขยะ 
ที่ต้นทาง) 
: สำนักงานเขต 

1. โครงการส่งเสรมิการแปรรูป
มูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้
ประโยชน ์
2. โครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน 
3. กิจกรรมการคดัแยกขยะ 
รีไซเคิล/มลูฝอยอินทรยี์เพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์ 
4. กิจกรรมคนรักษาฯ รักษ์
โรงเรียน 
5. กิจกรรมคัดแยกขยะใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

    โครงการ/กรรมทีต่้องมีการ
รวมกลุม่คนจำนวนมาก ไม่
สามารถดำเนินการได้ ต้องยกเลิก
หรือชะลอโครงการออกไปก่อน  
    ในส่วนโครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ 
สามารถดำเนินการได้ตามแผน 
ที่กำหนด 

1. ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการคดัแยกขยะ 
มูลฝอย 
2. สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั  
โคโรนา 2019 (Covid-19) 
 

กลางทาง 
(การบริหารจัดการ
ขยะประเภทต่าง ๆ) 
: สำนักงานเขต 

1. กิจกรรมนัดทิ้งจัดเก็บขยะ
ช้ินใหญ่ 
2. การคดัแยกขยะรีไซเคิลจาก
การปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
เก็บขนมูลฝอย 
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บมูลฝอยอันตราย 
4. กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้
การจัดการมูลฝอย 

    โครงการ/กิจกรรมต้องมีการ
รวมกลุม่คนจำนวนมาก ไม่
สามารถดำเนินการได้ ต้องยกเลิก
หรือชะลอโครงการออกไปก่อน  
    ในส่วนโครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ 
สามารถดำเนินการได้ตามแผน 
ที่กำหนด 

ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ
ในการทิ้งขยะตามเวลา 
ที่กำหนด 

5. ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินการ และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ของหน่วยงาน 
ลำดับ

ที่ 
หน่วยงาน ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไขของหน่วยงาน 

1 สำนักเทศกิจ -ไม่มี- -ไม่มี- 
2 สำนักป้องกันฯ -ไม่มี- -ไม่มี- 
3 สำนักงาน ก.ก. -ไม่มี- -ไม่มี- 
4 สำนักงานปกครองฯ -ไม่มี- -ไม่มี- 
5 สำนักงานกฎหมาย

และคด ี
 

สำนักงานกฎหมายและคดมีีพื้นท่ีจำกัด ทำให้ไม่
สามารถแยกถังขยะชนิดต่าง ๆ ได ้อีกท้ังยังมีจุด
ตั้งวางถังเพียง 1 จุด  

เปลี่ยนถุงขยะเมื่อเตม็และนำไปท้ิงยังจุด
ที่กำหนดบ่อยขึน้ เพื่อมิได้เกิดปญัหา
ขยะล้นถังได ้

6 สำนักงานการ
ต่างประเทศ 

1. ความเหมาะสมของจุดตั้งวางถังขยะทิ้งขยะ  
ไม่ถูกถังและทิ้งขยะปนกัน 
2. ไมไ่ดร้ับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

ควรมีระบบรายงานผลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้กระดาษ 
และลดขยะ 

7 สำนักงาน
ประชาสมัพันธ์ 

สำนักงานประชาสัมพันธ์มีพื้นท่ีคบัแคบ           
ไม่สามารถตั้งถังขยะแยกประเภทได้ครบท้ัง 4 
ประเภท ปัจจุบันตั้งได้จำนวน 1 ถัง (ขยะทั่วไป) 

ไม่ควรมีถังขยะตกค้างอยู่ภายในสำนักงาน
ภายหลักจากเลิกงาน เพราะจะมีหนูหรือ
แมลงเข้ามาตามท่อมากินอาหารท่ีตกค้าง 
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ลำดับ
ที่ 

หน่วยงาน ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไขของหน่วยงาน 

8 สำนักงานเขต 
บางกะปิ 

1. เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นสังคมเมือง 
ประชาชนส่วนใหญต่้องประกอบอาชีพและมุ่งหา
รายได้ จึงไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการ
จัดการขยะมูลฝอย 
2. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดจติสำนกึและไม่มีวินัย
ในการทิ้งขยะ 
3. ผู้อยู่อาศยัไมส่ามารถกำจดัขยะด้วยตัวเอง
เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ในอาคารพักอาศัย เช่น 
คอนโดต่าง ๆ 
4. สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid-19) ทำให้เป็นอุปสรรคในการ
เข้าดำเนินการ 

-ไม่มี- 

9 สำนักงานเขต 
สะพานสูง 
 
 
 

1. การบริหารจดัการขยะในชุมชนยังไม่เต็ม
รูปแบบเท่าท่ีควร เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องสถานท่ี 
หรือจุดพักรวมขยะก่อนการคดัแยกขยะและรอ
การจัดเก็บ รวมถึงพ้ืนท่ีส่วนกลางที่จะใช้ในการ
จัดทำศูนย์เรียนรูห้รือการใช้ประโยชน์ส่วนรวม 
2. ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญในการคัดแยก
ขยะ หรือการทิ้งขยะให้ถูกท่ี ถูกเวลา เท่าท่ีเคย 
เนื่องจากไม่มรีะเบยีบปฏิบตัิที่ชัดเจนและ
บทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่
ปฏิบัติตามที่กำหนด 
3. ยานพาหนะที่ใช้ในการจดัเก็บขยะมูลฝอยไม่
เอื้ออำนวยต่อการแยกประเภทขยะ และไม่
เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกดิขึ้นในปัจจุบัน 

1. ควรเพิ่มรถเก็บขนมลูฝอยและ
อัตรากำลังให้เพียงพอต่อปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
2. ควรจดัสรรงบประมาณด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนในสังกดั
กรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการเพื่อ
ใช้ในการบริหารจดัการขยะโดยชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม 

10 สำนักงานเขต 
บึงกุ่ม 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) ส่งผลให้การดำเนินงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว ้

-ไม่มี- 

11 สำนักงานเขต 
คันนายาว 
 
 

1. เขตคันนายาวเป็นเขตขยาย มชุีมชน/หมู่บ้าน 
และประชากรแฝงเพิ่มมากข้ึน แตอ่ัตรากำลังและรถ
ขยะมีเท่าเดิม 
2. ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ เสยีชีวิต  
ยังไม่ได้รับการคืนอัตราทดแทน ทำให้เกิดปัญหาใน
การปฏิบัติงาน ประชาชนร้องเรียนขยะตกค้าง 

1. ควรเพิ่มอัตรากำลัง และยานพาหนะ
ตามจำนวนอาคาร หมู่บ้าน ประชากร 
และครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้น เพื่อเพ่ิมศกัยภาพ
ในการขับเคลื่อนการช่วยเหลือประชาชน 
2. ควรให้มีการคืนกรอบอัตราทดแทน
ได้เลย ในกรณีลูกจ้างเกษยีณอายุ หรือ
เสียชีวิต 
3. เขตคันนายาว มีการขยายตัวของ
หมู่บ้านอย่างมาก พ้ืนท่ีบางชุมชนรถเก็บ
ขยะเข้าไม่ถึง จำเป็นต้องเพิ่มบุคลากร 
และยานพาหนะ เพิ่มเพิม่ศักยภาพใน
การขับเคลื่อนการช่วยเหลือประชาชน 

12 สำนักงานเขต
ลาดกระบัง 

ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ -ไม่มี- 
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ลำดับ
ที่ 

หน่วยงาน ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไขของหน่วยงาน 

13 สำนักงานเขต 
มีนบุร ี

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) ส่งผลให้การดำเนินงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

-ไม่มี- 

14 สำนักงานเขต 
หนองจอก 

1. การบริหารจดัการขยะในโรงเรยีนในสังกัด มี
จำนวนมาก เมื่อรถจดัเก็บขยะมลูฝอยแบบยกถัง
คอนเทนเนอร์ ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 2 คัน 
พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินการจัดเก็บ 1 ครั้ง/
สัปดาห์ มีปญัหา คือ จำนวนรถเกบ็ขนมูลฝอย 
บุคลากร และน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพยีงพอ 
2. การแยกประเภทขยะในส่วนราชการ ข้าราชการ 
และบุคลากร ยังไม่มีการเรยีนรู้ในการแยกขยะ 
รีไซเคิลเท่าที่ควร เนื่องจากสถานที่ทำงานของ 
แต่ละส่วนราชการมีพื้นที่ตั้งวางภาชนะรองรับ 
มูลฝอยน้อย จำเป็นต้องทิ้งขยะทกุประเภทรวม 
ในภาชนะเดียวกัน และนำมาใหเ้จา้หน้าท่ีของฝ่าย
รักษาฯ แยกช่ังน้ำหนักอีกครั้งหนึง่ 

1. กรุงเทพมหานครควรปรับเปลีย่น
หลักเกณฑ์การวเิคราะห์จำนวนครภุัณฑ์ 
ยานพาหนะ และบุคลากร ของฝ่ายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ ให้
สอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจท่ี
เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน 
2. สำนักสิ่งแวดล้อม ควรสนับสนนุการ
ฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายการคดัแยก
มูลฝอยแก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มเป้าหมาย
อย่างสม่ำเสมอ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์
การคัดแยก และมีการสร้างแรงจูงใจอย่าง
เหมาะสม 

15 สำนักงานเขต 
คลองสามวา 

จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่
อัตรากำลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน 

ขอจัดสรรกรอบอัตรากำลังตำแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
(เก็บขนมูลฝอย) และตำแหน่งพนักงาน
ทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) เพิ่มขึ้น เพือ่ให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

16 สำนักงานเขตประเวศ 1. ด้านการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ลดปรมิาณขยะมลูฝอยเพื่อนำกลบัมาใช้ประโยชน์ 
    - การทิ้งขยะอันตราย ขยะติดเช้ือ ในปัจจุบันมี
ปัญหา เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรสั  
โคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีไม่
กล้าเก็บขยะ รวมถึงศูนย์กำจดัมูลฝอยมีความเสีย่ง 
    - การจัดเก็บมูลฝอยรมิคลองประเวศบรุีรมย์ 
เนื่องจากต้องเร่งให้เวลาปฏิบัติงานของเรือเก็บขน
พอดีเวลาเปดิ-ปิดเขื่อนฯ 
2. ด้านการเก็บขนมลูฝอย 
    - การจอดรถกีดขวางจุดพักขยะมูลฝอย 
    - ปัญหาสุขภาพของเจ้าหน้าท่ี 
    - ขาดอัตรากำลังทดแทน 
    - บริเวณตรอก ซอย รถไม่สามารถเข้า
ดำเนินการได ้

1. เจ้าหน้าท่ีประชาสมัพันธ์การทิง้ขยะ
อันตราย ขยะติดเชื้อ ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
2. วางแผนการจัดเก็บมูลฝอยรมิคลอง
ประเวศบรุีรมย์ ให้มีประสิทธิภาพ 
3. สรา้งแรงจูงใจให้กับอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอย 

 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 2 
- ไม่มีข้อเสนอแนะ 
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 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การบริหารจัดการขยะ” 

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

เขตตรวจราชการ 3 (กลุ่มเขตกรุงเทพใต้) 
 

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 3 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 2 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2564)  ของสำนัก-
การแพทย์ สำนักอนามัย กองงานผู้ตรวจราชการ และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้  รวม 10 สำนักงานเขต 
ประกอบด้วย สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตบางรัก สำนักงาน-
เขตบางนา สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม และ
สำนักงานเขตยานนาวา มีผลการดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอย ตามประเด็นการตรวจราชการที่กำหนด สรุปได้ดังนี้ 

 ๑. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 
ถึง 30 กันยายน 2564) 

1.1 สำนัก/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
  หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 3 ส่วนของสำนัก/ส่วนราชการในสำนักปลัด-

กรุงเทพมหานคร มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน  แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ 
ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป มีปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 1,857,020.12 กิโลกรัม เป็นขยะทั่วไปมากที่สุด 
จำนวน 1,428,131.70 กิโลกรัม และขยะอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 77,658.23 กิโลกรัม รายละเอียดดังนี้ 

 

 

ลำดับ
ท่ี 

หน่วยงาน 
ปริมาณมูลฝอยภายในอาคารสำนกังาน รวม 

(ก.ก.) ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
1 สำนักการแพทย์ 135,636.95 185,652.68 73,824.62 1,373,533.04 1,768,647.29 
2 สำนักอนามัย 15,223.43 14,454.83 3,794.61 54,193.06 87,665.93 
3 กองงานผู้ตรวจราชการ - 262.30 39.00 405.60 706.90 

รวม (ก.ก.) 150,860.38 200,369.81 77,658.23 1,428,131.70 1,857,020.12 

1.2 สำนักงานเขต 
      หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 3 ส่วนของสำนักงานเขต มีข้อมูลปริมาณมูลฝอย

แยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป 
มีปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 572,459.03 กิโลกรัม เป็นขยะทั่วไปมากที่สุด จำนวน 286,226.36 กิโลกรัม และ
ขยะอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 1,602.30 กิโลกรัม รายละเอียดดังนี้ 

 

ลำ
ดับ
ที่ 

สำนักงาน
เขต 

ปริมาณมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน 
รวม 

(ก.ก.) 
ขยะอินทรยี ์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 

เขต ร.ร. เขต ร.ร. เขต ร.ร. เขต ร.ร. 
1 สวนหลวง 1,806.00 285.00 7,986.50 5,372.00 62.00 79.30 13,956.50 10,022.00 39,569.30 

2 คลองเตย 0.00 148.50 576.00 147.20 0.00 0.00 692.00 989.20 2,552.90 

3 วัฒนา 289.00 0.00 1,499.00 0.00 94.00 0.00 234.00 0.00 2,116.00 

4 บางรกั 127.00 55.00 675.50 292.00 46.00 0.00 110.00 0.00 1,305.50 

5 บางนา 3,157.10 6,196.00 8,689.70 36,241.00 89.00 144.00 17,999.00 77,254.00 149,769.80 

6 ปทุมวัน 13,310.00 42,700.00 6,057.00 20,670.00 287.00 602.00 13,000.00 41,800.00 138,426.00 

7 พระโขนง 2,310.00 93,913.00 3,342.00 4,955.00 28.00 18.00 1,325.00 92,796.00 198,687.00 

8 สาทร 4,543.00 1,259.00 1,750.00 64.67 76.00 7.00 2,208.00 1,819.00 11,726.67 

9 บางคอแหลม 0.00 285.00 203.00 532.80 24.00 28.00 3,882.60 1,263.36 6,218.76 

10 ยานนาวา 700.30 10,465.00 966.10 3,062.00 16.00 2.00 692.70 6,183.00 22,087.10 

รวม (ก.ก.) 
26,242.40 155,306.50 31,744.80 71,336.67 722.00 880.30 54,099.80 232,126.56 

572,459.03 
181,548.90 103,081.47 1,602.30 286,226.36 
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แสดงปริมาณมูลฝอยแยกประเภทของหน่วยรับการตรวจเขตตรวจราชการ 3 
รอบที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

2. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 3 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) รวม 63 โครงการ/
กิจกรรม โดยมีโครงการสำคัญดังนี้  1) โครงการรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล  2) โครงการคัดแยกเศษอาหารเพ่ือ
เลี้ยงสัตว์  3) โครงการจัดเก็บขยะอันตราย  4) โครงการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์  5) โครงการจัดเก็บวัสดุสิ่งของ
เหลือใช้จากบ้านเรือนประชาชน  6) โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน  7) โครงการส่งเสริมการแปรรูป
ขยะมูลฝอยอินทรีย์เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์  9) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการมูลฝอยอย่างถูกวิธี  10) โครงการรักษ์
โลก ลด ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติก และโฟมบรรจุอาหาร  11) กิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกน้ำหมักชีวภาพ           
12) กิจกรรมกำหนดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่  และของเหลือใช้  13) กิจกรรมรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำ 14) กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะภายในสำนักงานเขต 
(เศษอาหาร)  15) โครงการ “วน” 16) กิจกรรมจัดเก็บหน้ากากอนามัย เป็นต้น 

 

 3. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการจัด-
การมูลฝอย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 3 ในส่วนของสำนักงาน-
เขตกลุ่มกรุงเทพใต้ มีชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เข้าร่วมการจัดการมูลฝอย 
(เป้าหมายในภาพรวม : เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15) รายละเอียดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 

 

8.12%
10.79%

4.18%

76.90%

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

31.71%

18.01%
0.28%

50.00%

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

หน่วยงานระดับสำนัก/ 
ส่วนราชการในสำนกัปลัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 
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ลำดับที ่ สำนักงานเขต 
จำนวนกลุ่ม-

เป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรม (แห่ง) 

เปรียบเทียบกับ 
ปี 2560 

โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ 

1 สวนหลวง 93   เพิ่มขึ้น 
  ลดลง 
 

1. โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และการ
จัดการขยะจากแหล่งกำเนิดในกลุ่มเป้าหมาย 
2. โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ เป็นต้น 

2 คลองเตย 1   เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 
      คิดเป็นร้อยละ 15.00 
 ลดลง 
        
 

1. โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค
ประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างย่ังยืน 
2. กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด
เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

3 วัฒนา 9   เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 
      คิดเป็นร้อยละ 15.00 
 ลดลง 
 
 

1. กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชน
ทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำ 
2. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างมี
ประสิทธิภาพใน 14 กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 

4 บางรัก 9   เพิ่มขึ้น 2 แห่ง 
      คิดเป็นร้อยละ 28.57 
 ลดลง 

1. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 
2. กิจกรรมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชน
ทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำ เป็นต้น 

5 บางนา 9   เพิ่มขึ้น 2 แห่ง 
      คิดเป็นร้อยละ 30.00 
 ลดลง 
 

1. โครงการการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน 
2. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจาก
แหล่งกำเนิดนำกลับมาใช้ประโยชน์และกำจัดอย่างถูกวิธี 
เป็นต้น 

6 ปทุมวัน 80   เพิ่มขึ้น 15 แห่ง 
      คิดเป็นร้อยละ 23.00 
 ลดลง 

กิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอย คัดแยกขยะอันตราย 

7 พระโขนง 208  เพิ่มขึ้น  

 ลดลง 
      หมายเหตุ : ไม่ระบุ 

1. กิจกรรมคัดแยกกล่องเคร่ืองดื่ม 
2. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก กล่อง
โฟม ถุงพลาสติก เป็นต้น 

8 สาทร 7   เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 
      คิดเป็นร้อยละ 16.67 
 ลดลง 

1. โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากแหล่งกำเนิด 
2. โครงการคัดแยกเศษอาหารเพื่อเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 

9 บางคอแหลม 24  เพิ่มขึ้น  

 ลดลง 
      หมายเหตุ : ไม่ระบุ 

1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยอินทรีย์เพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์  
2. กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยอย่างถูกวิธี 
เป็นต้น 

10 ยานนาวา 8  เพิ่มขึ้น  

 ลดลง 
      หมายเหตุ : ไม่ระบุ 

โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 14 กลุ่มเป้าหมาย 
 

 
*กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มเป้าหมาย 14 กลุ่ม ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัด กทม. โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 
โรงเรียนเอกชน วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร โรงแรม มินิมาร์ท ตลาด สถานพยาบาล วัดและศาสนสถาน ชุมชน 
หมู่บ้านจัดสรร และอาคารสูง (ตั้งแต ่8 ชั้นขึ้นไป) 
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 4. แนวทางการลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง และกลางทาง 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 3 มีแนวทางการลดปริมาณมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทาง และกลางทาง โดยการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 
 

การลดปริมาณ 
มูลฝอย 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

ต้นทาง 
(ส่งเสรมิการคดัแยก
ขยะ และใช้ประโยชน์
จากขยะที่ต้นทาง) 
: สำนักงานเขต 

1. กิจกรรมคัดแยกขยะ ประเภท
อาหารที่ใช้ประโยชน์ 
2. โครงการรณรงค์ส่งเสริมการ
ลดและคัดแยกขยะจากแหล่ง-
กำเนิดในกลุ่มเป้าหมาย 
3. โครงการราษฎร์-รัฐรวมพลัง
คัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำไปใช้
ประโยชน ์
4. โครงการส่งเสริมการคัดแยก
มูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมา
ใช้ประโยชน ์
5. ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูล
ฝอยจากแหล่งกำเนิดนำกลบัมา
ใช้ประโยชน์และกำจัดอย่างถูก
วิธี 
6. โครงการส่งเสริมการคัดแยก
มูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนดิ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. โครงการการจดัการมูลฝอย
โดยชุมชน 
8. โครงการลดแยกขยะเส้นทาง
เก็บขนมูลฝอย รายงานสำนัก
สิ่งแวดล้อม 
9.  กิจกรรมตั้งวางถังตาม
โครงการส่งเสริมการทิ้งและ
เก็บขยะมลูฝอยแยกประเภท 
10. โครงการสง่เสรมิการลดและ
คัดแยกขยะอย่างมีประสิทธภิาพ 
14 กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการกิจกรรมทีต่้องมี
การรวมกลุ่มคนจำนวนมาก
ไม่สามารถดำเนินการได้ 
ต้องยกเลิกหรือชะลอ
โครงการไปก่อน ในส่วน
ของโครงการอื่นสามารถ
ดำเนินการไดต้ามกำหนด 

1. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคดัแยก
ขยะก่อนทิ้ง 
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  
3. บางกลุ่มเป้าหมายยังไม่เห็นความสำคัญ
ในการคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ 
 

กลางทาง 
(การบริหารจัดการ
ขยะประเภทต่าง ๆ) 
: สำนักงานเขต 

1. โครงการนัดทิ้งนัดเก็บขยะ
ช้ินใหญ่ 
2. โครงการศนูย์การเรียนรู้การใช้
ประโยชน์จากขยะรไีซเคลิ 
3. โครงการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ 
ไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีหรือส่ง
โรงงานหมักปุ๋ย 
4. โครงการส่งเสริมการแปรรูป
ขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมา
ใช้ประโยชน ์ 

โครงการกิจกรรมทีต่้องมี
การรวมกลุ่มคนจำนวน
มากไมส่ามารถดำเนินการ
ได้ ต้องยกเลิกหรือชะลอ
โครงการไปก่อน ในส่วน
ของโครงการอื่นสามารถ
ดำเนินการไดต้ามกำหนด 

1. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคดัแยก
ขยะชิ้นใหญ่ออกจากขยะทั่วไปและไม่นำ
ขยะชิ้นใหญ่มาตั้งวางตามเวลานัดหมาย  
2. ประชาชนมักให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บ
ขยะชิ้นใหญ่ภายในบ้าน  
3. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคดัแยก
ขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป 
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 5. ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินการ และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 
 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

1 สำนักการแพทย ์ -ไม่ระบ-ุ -ไม่ระบุ- 
2 สำนักอนามัย การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูปรมิาณมลูฝอย 

ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการ
ภายในสำนักอนามัยได้ทั้งหมด เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนย้าย
ตำแหน่งแล้วไม่ได้ส่งต่อข้อมูลทำให้เจ้าหน้าที่
ใหม่อาจไม่ได้ส่งข้อมูล และปริมาณมูลฝอยที่
รวบรวมได้มีปริมาณน้อยกว่าที่เกิดขึ้นจริง 

1. สำนักสิ่งแวดล้อมควรจัดทำระบบรวบรวม
การรายงานข้อมูลการจัดการขยะที่เป็นระบบ
กลางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ท่ี
รายงานข้อมูลและเป็นการลดปริมาณขยะจาก
กระดาษที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
โครงการ 
2. เนื่องจากบางหน่วยงานอาจเข้าใจคลาดเคลื่อน
ว่าไม่ต้องดำเนินโครงการแล้ว สำนกัสิ่งแวดลอ้ม
ในฐานะทีเ่ป็นผู้รวบรวมข้อมลูควรมหีนังสือเวียน
แจ้งโครงการเป็นประจำเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
เพื่อใหเ้กิดการส่งต่อข้อมลูอย่างต่อเนื่อง 

3 กองงานผู้ตรวจราชการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ทำให้เจ้าหน้าท่ีมี
ความจำเป็นต้องนำอาหารขึ้นมาทานใน
สถานท่ีปฏิบัติงาน จึงทำให้มีปริมาณขยะ
ชนิดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 

- ไม่ระบุ - 

4 สำนักงานเขตสวนหลวง การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
ส่งผลต่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริการ
ลดและคัดแยกขยะไม่ต่อเนื่อง และไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
 

เชิงพื้นที่ 
  - ควรมีการจดัเตรียมวสัดุอปุกรณ์ในการจดัการ
ขยะให้ประชาชนที่ร่วมกจิกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
เชิงนโยบาย 
1. ควรเพิ่มจำนวนบุคลากรและรถเก็บขนฯ   
เพื่อดำเนินการได้อย่างทั่วถึง 
2. ควรเพิ่มการรณรงคป์ระชาสมัพันธ์ทุกสื่อ 
เพื่อให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง  

5 สำนักงานเขตคลองเตย 1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ใช้เวลานานถึงจะเห็นผล อาจไมส่ง่ผลเรื่อง
การลดปริมาณขยะที่ชัดเจน 
2. ข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่จึงไม่สามารถรองรับ
การนำเศษขยะอินทรีย์มาหมักทำปุ๋ยได้อย่าง
เต็มที ่
3. ประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการใช้
ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ 
4. ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มีภารกิจงานที่
หลากหลาย และบุคลากรไม่เพียงพอใจการ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ  
5. จำนวนประชากรในพื้นที ่รวมถึงประชากร
แฝง นักท่องเที่ยวและประชากรสัญจรเข้ามา
ในพื้นที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น 
6. มีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดกซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

1. ควรเร่งดำเนินการจัดสรรข้าราชการเพื่อทดแทน
อัตรากำลังที่ว่างเพื่อใหม้ีบุคลากรเพยีงพอในการ
ดำเนินงาน 
2. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มขึ้น 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

6 สำนักงานเขตวัฒนา 1. บางพื้นที่ไม่สามารถเข้าจัดเก็บขนมูลฝอย
ไดเ้นื่องจากมีการจอดรถยนต์ขวางทางเข้าออก 
2. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการแล้วไม่มี
ตำแหน่งทดแทนกลับคืนมาให้ 
3.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญและตระหนักถึง
การคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง 

-ไม่ระบุ- 

7 สำนักงานเขตบางรัก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) เป็นอุปสรรคต่อ
การลงปฏิบตัิงานในพ้ืนท่ี 

 

-ไม่ระบุ- 

8 สำนักงานเขตบางนา 1. จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การดำเนินบาง
โครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยก
มูลฝอยเท่าที่ควร  
3. ผู้ประกอบการบางส่วนไม่ให้ความสำคัญใน
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
4. ไม่มีมาตรการหรือกิจกรรมจูงใจให้ทุกภาค
ส่วนเห็นความสำคัญในการร่วมมือกันคักแยก
ขยะมูลฝอย 

-ไม่ระบุ- 

9 สำนักงานเขตปทุมวัน จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้
ปริมาณมูลฝอยลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
ในภาวะปกติ 

-ไม่ระบุ- 

10 สำนักงานเขตพระโขนง 1. การขาดแคลนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ภาคสนามทำให้ประสิทธิภาพการจัดเก็บมูล
ฝอยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
2. ความเจริญเติบโตของเมืองขยายเพิ่มขึ้นทำ
ให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นตาม
จำนวนประชากร 

-ไม่ระบุ- 

11 สำนักงานเขตสาทร เนื่องจากเขตสาทรเป็นพื้นที่เขตช้ันใน ซึ่งบาง
แห่งมีสถานที่คับแคบ จึงเป็นข้อจำกัดในการ
คัดแยกขยะ และการนำขยะมาใช้ประโยชน์ 

สำนักสิ่งแวดล้อมควรเพิ่มสถานที่ผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ (โรงหมักปุ๋ย) อย่างน้อยกลุ่มเขตละ 1 
แห่ง เพื่อลดระยะทาง และควรเพิ่มรอบในการ

ขนส่ง 
12 สำนักงานเขตบางคอแหลม -ไม่ระบ-ุ -ไม่ระบุ- 
13 สำนักงานเขตยานนาวา กลุ่มเป้าหมายบางแห่งยังไม่เห็นความสำคัญ

ในการคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ 
-ไม่ระบุ- 

  
ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 3 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การบริหารจัดการขยะ” 

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

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 4 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) ของสำนักการศึกษา 
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง จำนวน      
9 สำนักงานเขต โดยมีผลการดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอย ตามประเด็นการตรวจราชการที่กำหนด สรุปได้ดังนี้ 

 ๑. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน (ข้อมูลระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  

หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 4 มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคาร
สำนักงาน แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป มีปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 
596,452.71 กิโลกรัม เป็นขยะทั่วไปมากที่สุด จำนวน 459,071.85 กิโลกรัม และขยะอันตรายน้อยที่สุด 
จำนวน 417.30 กิโลกรัม รายละเอียดดังนี้ 

1.1 สำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ลำดับ 
ที ่

หน่วยงาน 
ปริมาณมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน รวม 

(ก.ก.) ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
1 สำนักการศึกษา - 702.00 - 1,750.00 2,452.00 
2 สำนักวัฒนธรรมฯ 1,196.00 2,698.00 - 9,097.00 12,991.00 
3 สำนักพัฒนาสังคม 7,243.00 1,523.00 13.00 1,298.00 10,077.00 
4 สถาบันพัฒนาข้าราชการฯ 1,050.00 101.20 34.00 430.00 1,615.20 
5 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ฯ 150.00 932.70 - 227.50 1,310.20 

รวม (ก.ก.) 9,639.00 5,956.90 47.00 12,802.50 28,445.40 

 1.2 สำนักงานเขต 

 ลำดับ 
ที ่

สำนักงาน 
เขต 

ปริมาณมูลฝอยภายในอาคารสำนักงานเขต/โรงเรียนในสังกัด กทม. 
รวม 

(ก.ก.) 
ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 

เขต ร.ร. * เขต ร.ร. * เขต ร.ร. * เขต ร.ร. * 
1 พระนคร 35.25 2,185.00 152.25 1,166.50 14.75 39.50 68.25 1,956.75 5,618.25 
2 ดุสิต 546.00 2,701.00  1,391.80 1,442.20 6.00 4.80 47.00 1,944.50 8,083.30 
3 ป้อมปราบฯ *  257.00 - 740.00 - 24.50 - 608.00 - 1,629.50 
4 สัมพันธวงศ์  213.80 675.50 937.05 526.50 29.00 40.00 547.40 1,785.00 4,754.25 
5 ดินแดง  3,800.00 80,500.00  1,085.00 5,207.00 12.00 107.00 33,495.00 367,690.00 491,895.00 
6 ห้วยขวาง 633.00 1,167.00 197.00 3,272.00 4.00 8.00 915.00 4,280.00 10,476.00 
7 พญาไท 67.00 4,765.00 119.11 177.75 9.30 11.40  11,889.00 10,400.00 27,438.56 
8 ราชเทวี - - 2,714.00 1,866.00 8.00 4.00 7,500.00 2,540.00 14,632.00 
9 วังทองหลาง  481.50 1,170.00 658.50 517.95 27.00 22.05 389.85 213.60 3,480.45 

รวม (ก.ก.)  6,033.55 93,163.50 7,994.71 14,175.90 134.55 235.75 55,459.50 390,809.85 568,007.31 

 หมายเหต ุ  -    หมายถึง หน่วยงานไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 
               *    หมายถึง ปริมาณมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน และในพื้นที่ของโรงเรียน 
                **   สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายไม่มีข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยภายในอาคารของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
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แสดงปริมาณมูลฝอยแยกประเภทของหน่วยรับการตรวจเขตตรวจราชการ 4 
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

 

แสดงปริมาณมูลฝอยของหน่วยรับการตรวจเขตตรวจราชการ 4 
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 4 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ

ราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) รวม 45 โครงการ/
กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ โครงการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs โครงการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้
ประโยชน์ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยอันตราย โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) เป็นต้น 
 

 3. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการ
จัดการมูลฝอย 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนหน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 4 ในส่วนของ
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง มีชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เข้าร่วมการ
จัดการมูลฝอย รวม 414 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.55 
รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 

ที่เข้าร่วมกจิกรรม (แห่ง) 
เปรียบเทียบกับ 

ปี 2560 
โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ 

1 สำนักงานเขตพระนคร 
 

36   เพิ่มขึ้น 20 
      คิดเป็นร้อยละ 125.00 
  ลดลง 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอย เพื่อนำกลับมาใช้
ประโยชน์ 

9,639.00

5,956.9047.00

12,802.50

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะท่ัวไป

กิโลกรัม 
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ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

กิโลกรัม สำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการฯ สำนักงานเขต 

สำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการฯ สำนักงานเขต 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 

ที่เข้าร่วมกจิกรรม (แห่ง) 
เปรียบเทียบกับ 

ปี 2560 
โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ 

2 สำนักงานเขตดุสิต 9   เพิ่มขึ้น 2 
  คิดเป็นร้อยละ 28.57 

  ลดลง 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้
ประโยชน์ 

3 สำนักงานเขตป้อมปราบฯ 7   เพิ่มขึ้น 1 
  คิดเป็นร้อยละ 16.67 

  ลดลง 

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน ์

4 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ ์
 

125   เพิ่มขึ้น 
  ลดลง 19 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การลด
และคัดแยกขยะ 

5 สำนักงานเขตดินแดง 9   เพิ่มขึ้น 2 
  คิดเป็นร้อยละ 28.57 

  ลดลง 

โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล 

6 สำนักงานเขตห้วยขวาง 
 

25   เพิ่มขึ้น 16 
คิดเป็นร้อยละ 177.78 

  ลดลง 

โครงการส่งเสริมการลดและ 
คัดแยกขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน ์

7 สำนักงานเขตพญาไท 
 

194   เพิ่มขึ้น 
  ลดลง 7 

โครงการจัดการมลูฝอยโดยชุมชน 
(CBM) 

8 สำนักงานเขตราชเทวี 8                     เพิ่มขึ้น 2 
  คิดเป็นร้อยละ 33.33 

  ลดลง 

ไม่ระบ ุ

9 สำนักงานเขตวังทองหลาง 1   เพิ่มขึ้น 1 
 คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  ลดลง 

โครงการคดัแยกขยะตามหลัก 3Rs 

หมายเหตุ * กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มเป้าหมาย 14 กลุ่ม ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัด กทม. โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา โรงเรียนเอกชน วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร โรงแรม มินิมาร์ท ตลาด สถานพยาบาล วัดและศาสนสถาน 
ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และอาคารสูง (8 ตั้งแต่ชั้นขึ้นไป) 

 4. แนวทางการลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 4 มีแนวทางการลด
ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 

การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

หน่วยงานที่ร่วม
บูรณาการกับ
สำนักงานเขต 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ต้นทาง 
(ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และใช้
ประโยชน์จากขยะที่ตน้ทาง) 
: สำนกัสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต 
สำนักงานพระนคร 
 

 
 
 
 

1. โครงการจัดเก็บขยะ
ชิ้นใหญ่และสิ่งของ 
เหลือใช้ 
 
 

 
 
 
 

   53.11 ตัน/วัน 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

42.34 ตัน/
วัน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ชุมชน 
- ตลาด 
- โรงเรียน 
- สถานประกอบการ 
 
 
 

 
 
 
 

1. ประชาชน   
ไม่มีพื้นท่ีในการ
จัดเก็บและคัด
แยกประเภทขยะ 
2. การจัดเก็บ
ขยะประเภทผัก 
ผลไม้ ฯลฯ (ตลาด) 
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การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

หน่วยงานที่ร่วม
บูรณาการกับ
สำนักงานเขต 

ปัญหา/
อุปสรรค 

2. โครงการรณรงค์
ส่งเสริมการลดและ 
คัดแยกขยะ 
3. โครงการจัดทำปุ๋ยหมัก
จากพืช ผัก ผลไม้  
4. โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปมูลฝอยอินทรีย์
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการมูลฝอยอันตราย 

 
 
 

  53.11 ตัน/
วัน 

 
 

 
 20.02 ตัน/ปี 

- 11,125.91 ตัน 
 

  
 - 1,527 ตัน 
 
 - 1,446 ตัน 

 
 

6.95 ตัน/ปี 
 

 
 
 

ไม่สามารถเข้า
จัดเก็บได้ตามเวลา
การปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าท่ี 

สำนักงานเขตดสุิต 
 

1. โครงการรณรงค์
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยเพื่อนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ 
ในพื้นท่ีเขตดุสิต 
2. โครงการค่าใช้จ่าย  
ในการส่งเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำ 
มา ใช้ประโยชน์ 
3. การแปรรูปมูลฝอย
อินทรีย์จากเปลือกผลไม้
เป็นกระดาษ หรือพลาสติก
ชีวภาพ (Bioplasti) 

 
 
 
 
 
 

14 
กลุ่มเป้าหมาย 

- ปริมาณขยะ
ท่ัวไปลดลงเมื่อ
เทียบกับปี 2562 
 
 
 
- ไม่น้อยกว่า  
15 แห่ง 
 
 
- ไม่น้อยกว่า  
5 ครั้ง 
 

- ชุมชน 
- ตลาด 
- สถานประกอบการ 
- ศาสนสถาน 
- หน่วยงาน   
- ภาครัฐ/เอกชน 

- 
 

สำนักงานเขตป้อมปราบฯ 1. โครงการส่งเสริมการ 
แปรรูปมูลฝอยอินทรีย์   
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 
2. โครงการนัดเวลาท้ิง 
นัดเวลาเก็บ ขยะช้ิน
ใหญ่และของเหลือใช ้
3. โครงการอาสาสมัคร
ชักลากมูลฝอยในชุมชน 
4. กิจกรรมคัดแยก
กล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อ  
ทำโต๊ะนักเรียน 

2,177.16 ตัน/ปี 
 
 

12 ครั้ง/ปี 
 

 
1 ชุมชน 

 
นำส่ง บ.อำพลฟูดส์ 

12 ครั้ง/ปี 

886.16 ตัน 
 
 

20 ครั้ง 
 
 

1 ชุมชน 
 

2 ครั้ง 

- ชุมชน 
- สถานประกอบการ 
- ร้านค้า 
- หน่วยงานราชการ 
 

- 

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการจัดการขยะ
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 
1. จัดเก็บเศษอาหาร 
2. จัดเก็บเปลือกแปะก๊วย 
3. จัดเก็บเศษผัก ผลไม้ 
4. จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ 
และขยะชิ้นใหญ่ 
5. จัดเก็บขยะอันตราย 
6. โครงการ “วน” 
7. จัดเก็บกล่องนม 

 - 15.59 ตัน/วัน 
 - 6,691.81 ตัน/ปี 
 - เพิ่มขึ้นร้อยละ  
   30 
   (เทียบกับปี 2560) 

 

 - 15.68 ตัน/วัน 
 - 5,252.91 ตัน/ปี 
 - เพิ่มขึ้นร้อยละ  
   27.68 
  (เทียบกับปี 2560) 

 

- ชุมชน 
- ตลาด 
- สถาน ประกอบการ 
- สถานศึกษา 
- หน่วยงาน 
  ภาครัฐ/เอกชน 
 

ประชาชน 
ยังไม่เห็น
ความสำคัญ 
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รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” | รอบที่ 2/2564 

การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

หน่วยงานที่ร่วม
บูรณาการกับ
สำนักงานเขต 

ปัญหา/
อุปสรรค 

สำนักงานเขตดินแดง 
 

1. โครงการรณรงค์ 
คัดแยกขยะรีไซเคิล 
2. โครงการคัดแยกวัสดุ
ก่อสร้างเพื่อนำกลับมา
ใช้ประโยชน์ 
3. โครงการคัดแยกผัก
จากแหล่งกำเนิดเพื่อนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ 
4. โครงการคัดแยกกิ่งไม้
ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี
หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย 
5. โครงการคัดแยกขยะ
เศษอาหารเพื่อเลี้ยงสัตว์ 
6. โครงการจัดเก็บขยะ
อันตราย 

- ขยะรีไซเคิล  
คัดแยกใช้ประโยชน์ 
65.94 ตัน/วัน 
- ขยะอินทรีย์  
คัดแยกใช้ประโยชน์ 
21.98 ตัน/วัน 

- ขยะรีไซเคิล 
คัดแยกได้ 
66.53 ตัน/วัน 
- ขยะอินทรีย์ 
คัดแยกได้ 
22.26 ตัน/วัน 

- ชุมชน 
- สถานประกอบการ 
- สถานศึกษา 
- หน่วยงาน 
  ของรัฐ/เอกชน 

 

- 
 

สำนักงานเขตห้วยขวาง 
 

1. โครงการส่งเสริม
การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์ 
2. โครงการรณรงค์
ส่งเสริมการลดและ 
คัดแยกขยะอันตราย
จากครัวเรือน 

9 แห่ง 
 
 
 

23 ตัน/ปี 

 

8 แห่ง 
 

 
 

11.31 ตัน 
(ปริมาณขยะ

ลดลง  
10.8 ตัน/เดือน) 

- ชุมชน    
- สถานศึกษา  
- สถานประกอบการ 

ฯลฯ 

 

จากสถานการณ์ 
COVID-19 
ส่งผลกระทบ 
ต่อการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 

 

สำนักงานเขตพญาไท 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมรณรงค์  
ขอความร่วมมือคัดแยก
ขยะตามหลัก 3Rs 
2. กิจกรรมส่งเสริม
และให้ความรู้การทำ
ปุ๋ยน้ำชีวภาพ การทำ
ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และ
การเพาะเลี้ยงใส้เดือน 

 
 
 

12 ครั้ง 
 
 
 

 
 
 

12 ครั้ง 

  - ชุมชน 
  - หมู่บ้าน 
  - สถานศึกษา 
  - สถานประกอบการ  
  - หน่วยงาน 
    ภาครัฐ/เอกชน 
 

สถานการณ์ 
COVID-19 

สำนักงานเขตราชเทว ี 1. โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปมูลฝอยอินทรีย ์
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 
2. โครงการจัดการขยะ
อินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ 
3. โครงการนัดเวลาท้ิง 
เวลาจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 
สิ่งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิล 
และขยะอันตราย 
4. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ 
จัดเก็บขยะอันตราย 
 

12 แห่ง 
 
 

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 
(เทียบกับปี 2560) 

 
24 ชุมชน 

 
 
 

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 
(เทียบกับปี 2560) 

12 แห่ง 
 
 

จัดเก็บได้  
15.48 ตัน/วัน 

 
24 ชุมชน 

 
 
 

จัดเก็บได้  
23.41 ตัน/วัน 

- ชุมชน 
- ตลาด 
- สถานศึกษา 
- สถาน 
  ประกอบการ 

- 
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การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

หน่วยงานที่ร่วม
บูรณาการกับ
สำนักงานเขต 

ปัญหา/
อุปสรรค 

สำนักงานเขตวังทองหลาง 1. กิจกรรมการคัดแยกขยะ
อันตรายจากแหล่งกำเนิด 
2. กิจกรรมนัดเวลาท้ิง 
นัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ 
3. กิจกรรมให้ความรู้ 
ส่งเสริมการแปรรูป
ขยะเศษอาหาร เพื่อ
นำกลับมาใช้ประโยชน์ 

4 ครั้ง/เดือน 
 

4 ครั้ง/เดือน 
 

4 แห่ง/เดือน 
 
 

4 ครั้ง/เดือน 
 

4 ครั้ง/เดือน 
 

4 แห่ง/เดือน 
(ปริมาณมูลฝอย   
ท่ีจัดเก็บได้ลดลง 
13.12% จาก

ค่าเฉลี่ยปี 2556) 

- ชุมชน 
- โรงเรียน 
- หมู่บ้านจัดสรร 

- 

กลางทาง 
(การบริหารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ) 
: สำนกัสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต 
สำนักงานพระนคร 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

สำนักงานเขตดสุิต - - - - - 
สำนักงานเขตป้อมปราบฯ 
 

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้
และสาธิตวิธีการนำขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ 
2. จัดเก็บขยะอินทรีย์
นำกลับมาใช้ประโยชน์ 
3. แจกประกาศ
ประชาสัมพันธ์นัดวัน 
เวลา จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 
4. ตรวจสอบ กำกับดูแล
อาสาสมัครชักลากขยะ 
5. ให้บริการจัดเก็บ
กล่องบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ 
อย่างสม่ำเสมอ 

12 ครั้ง 
 
 

ทุกวัน 
 
เดือนละ 2 ครั้ง 

 
 

เดือนละ 1 ครั้ง 
 

เดือนละ 1 ครั้ง 
 

12 ครั้ง 
 
 

ทุกวัน 
 

15 ครั้ง 
 
 

4 ครั้ง 
 

4 ครั้ง 

- ชุมชน 
- สถานประกอบการ 
- ร้านค้า 
- หน่วยงานราชการ 

- 

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการจัดการขยะ
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 
1. เกษตรกรรับเศษอาหาร
เปลือกแปะก๊วย เศษผัก 
ผลไม้และนำไปเลี้ยงสัตว์ 
2. นำพลาสติกท่ีได้จาก
การคัดแยกและท่ีประชาชน
นำมาบริจาครวบรวมยัง 
จุดพัก เพื่อรวบรวมนำส่ง
กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 
3. นำกล่องนมท่ีได้จาก
การคัดแยก จัดเก็บจาก
โรงเรียนในพื้นท่ี และท่ี
ประชาชนนำมาบริจาค 
รวบรวมยังจุดพัก เพี่อ
รวบรวมส่งโครงการ 
“หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก” 

 - 15.59 ตัน/วัน 
 - 6,691.81 ตัน/ปี 
 - เพิ่มขึ้นร้อยละ  
   30 
   (เทียบกับปี 2560) 

 

 - 15.68 ตัน/วัน 
 - 5,252.91 ตัน/ปี 
 - เพิ่มขึ้นร้อยละ  
   27.68 
  (เทียบกับปี 2560) 

 

- ชุมชน 
- ตลาด 
- สถานประกอบการ 
- สถานศึกษา 
- หน่วยงาน 
  ภาครัฐ/เอกชน 
 

ประชาชน 
ยังไม่เห็น
ความสำคัญ 



- 35 - 
 

 
รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” | รอบที่ 2/2564 

การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

หน่วยงานที่ร่วม
บูรณาการกับ
สำนักงานเขต 

ปัญหา/
อุปสรรค 

สำนักงานเขตดินแดง 
 

จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่จาก
บ้านเรือนประชาชนตาม
วัน เวลาท่ีกำหนด และ
คัดแยกบางส่วนนำไป 
รีไซเคิล หรือซ่อมแซม
นำไปใช้ประโยชน์ และ
แยกขยะอันตรายเพื่อ
รวบรวมนำส่งไปจำกัด 

จัดเก็บและคัด
แยกมูลฝอยทุก
พื้นท่ีปฏิบัติงาน 

ดำเนินการเก็บ
สิ่งของเหลือใช้ 
จากบ้านเรือน 
ประชาชนในชุมชน 
ถนน ตรอกซอย 
ในพื้นท่ี จัดเก็บ
ขยะชิ้นใหญ่ และ
คัดแยกขยะรีไซเคิล 

- - 

สำนักงานเขตห้วยขวาง 
 

1. กิจกรรมคัดแยก
ขยะรีไซเคิล สำรวจจาก
ร้านรับซ้ือของเก่า และ
พนักงานคัดแยกขยะ
จากรถเก็บขนมูลฝอย 
2. โครงการอาสาสมัคร
ชักลากมูลฝอยในชุมชน 
3. กิจกรรมคัดแยกกิ่งไม้
ไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี
หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย 
4. โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปขยะเศษอาหาร
เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

6 ชุมชน 
 

ร้อยละ 100 
 
 

12 แห่ง 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

6 ชุมชน 
 

ร้อยละ 100 
 
 

8 แห่ง 
(ปริมาณขยะ

ลดลง  
35.2 ตัน/เดือน) 

- ร้านรับซ้ือของเก่า 
 
 
 
 
- ชุมชน 
 

- 
 
 
- ชุมชน 
- สถานศึกษา 
- สถานประกอบการ 

จากสถานการณ์ 
COVID-19 
ส่งผลกระทบ 
ต่อการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 
 

สำนักงานเขตพญาไท 
 

1. กิจกรรมคัดแยกจาก
ท้ายรถเก็บขนมูลฝอย 
2. คัดแยกขยะอินทรีย์
จากประชาชน 
3. คัดแยกขยะอันตราย 
 

รถทุกคัน 
 

ประชาชน 
 

ประชาชน 

133.12 
ตัน/วัน 

 
 

13.97 ตัน/ปี 
 
 

  - ชุมชน 
  - หมู่บ้าน 
  - สถานศึกษา 
  - สถานประกอบการ  
- หน่วยงาน 
  ภาครัฐ/เอกชน 

สถานการณ์ 
COVID-19 

สำนักงานเขตราชเทว ี - - - - - 
สำนักงานเขตวังทองหลาง 1. กิจกรรมการคัดแยก

ขยะของรถเก็บขนมูลฝอย 
2. กิจกรรมท้ิงเป็นท่ี 
เก็บเป็นเวลา 

คัดแยกทุกคัน 
 

ถนนสายหลัก/
สายรอง 

(ปริมาณมูลฝอย   
ท่ีจัดเก็บได้ลดลง 
13.12% จาก

ค่าเฉลี่ยปี 2556) 

- ท่ัวพื้นท่ี 
  เขตวังทองหลาง 

- 

ปลายทาง 
(กระบวนการคัดแยกขยะก่อนเข้า
กระบวนการกำจัดโรงงาน/ศูนย์กำจัด
ขยะ) 
: สำนกัสิ่งแวดล้อม 

- - - - - 
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 5. ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินการ และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 
 

ลำดับ
ที่ 

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

1 สำนักการศึกษา ส่วนราชการในสำนักการศึกษายังไม่ให้
ความสำคญัในการบริหารจัดการขยะ เช่น 
การคัดแยกขยะ การลดใช้พลาสตกิ การ
ลดใช้โฟม อีกท้ังร้านค้ายังคงใช้บรรจุภณัฑ์
จากพลาสติกและโฟมอยู่ ส่งผลให้มาตรการ
ลดใช้พลาสติกและโฟมยังไม่ค่อยประสบ
ความสำเร็จ 

ควรมีมาตรการสำหรับร้านค้าที่ยังคง 
ใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกและโฟม  
ในการหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้บริโภค และไม่
กระทบต่อต้นทุนการผลิตของผู้จำหน่าย 
เพื่อหน่วยงานจะได้รณรงค์มาตรการ
การลดใช้พลาสติกและโฟมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 สำนักวัฒนธรรมฯ - ควรให้หนว่ยงานหลักทีร่ับผดิชอบเรือ่ง
การจัดการมูลฝอยรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ 
รวมถึงกำหนดรูปแบบของภาชนะรองรับ
ขยะมลูฝอยแตล่ะประเภทให้ง่ายและชัดเจน  

3 สำนักพัฒนาสังคม - - 
4 สถาบันพัฒนาข้าราชการฯ - - 
5 สำนักงานการเจา้หน้าท่ีฯ - - 
6 สำนักงานเขตพระนคร จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้

สถานประกอบการในพ้ืนท่ีเขตถูกปิดเป็น
จำนวนมาก และบางสถานที่ต้องถูกจำกัด
เวลา ทำให้สถานประกอบการบางส่วนใช้
ภาชนะในการใส่อาหารจำพวกโฟม พลาสติก 
และกระดาษ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก 

- 

7 สำนักงานเขตดสุิต 1. จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการเข้าประชาสัมพันธ์หรือ
ทำกิจกรรมให้กับประชาชนจำนวนมากได้ 
2. จำนวนบคุลากรไม่เพยีงพอตอ่ปรมิาณงาน 
ทีม่ี เนื่องจากจำนวนประชากร และประชากร
แฝงทีม่ากขึ้น ทำให้ปริมาณมลูฝอยเพิ่มขึ้น  

ควรมีการใช้กฎหมายที่กำหนดอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 

8 สำนักงานเขตป้อมปราบฯ - - 
9 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 

 
 

เนื่องจากพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ส่วนใหญ่   
เป็นอาคารบ้านเรือนที่ตั้งเป็นธุรกิจค้าขาย 
ประชากรจะเข้ามาประกอบอาชีพ ธุรกิจ  
ในพื้นที่ และมรีถเขน็ หาบเร่ แผงลอย ซึ่งเป็น
ประชากรแฝง ทำให้ไม่เห็นความสำคัญที่จะ
เข้าร่วมกิจกรรม 

1. ในการดำเนนิกิจการต่าง ๆ ควรมี
ช่องทางในการประชาสมัพันธ์ให้กบั
ประชาชน สถานประกอบการรา้นคา้
ต่าง ๆ  ในพืน้ที่เพื่อรบัทราบข้อมลูเพิ่ม
มากขึน้ เช่น ผา่นช่องทาง Line 
Facebook Twitter 
2. ควรจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื
ในการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ  รวมไปถึงรถในการจดัเกบ็ขยะ
มูลฝอยในแหล่งที่รถจัดเก็บขยะ   
ไมส่ามารถเข้าได้ เพื่อลดเวลาในการ
จัดเก็บขยะ เช่น รถสามล้อไฟฟ้า 
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ลำดับ
ที่ 

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

10 สำนักงานเขตดินแดง 
 
 

เขตดินแดงพื้นเป็นพื้นที่เขตช้ันใน บางแห่ง
มีสถานที่คับแคบ จึงเป็นข้อจำกัดในการคัด
แยกขยะ และการนำขยะมาใช้ประโยชน์ 

สำนักสิ่งแวดล้อมควรเพิ่มสถานที่ผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ (โรงหมักปุ๋ย) อย่างน้อย
กลุ่มละ 1 แห่ง เพื่อลดระยะทาง และ
เพิ่มรอบในการขนส่ง 

11 สำนักงานเขตห้วยขวาง 1. เนื่องจากพื้นที่เขตห้วยขวางเป็นพื้นที่ท่ีมี
อาคารสูง อาคารสำนกังาน สถานประกอบการ 
และสถานบันเทิง จำนวนมาก และมีประชากรแฝง 
จำนวนมาก ทั้งแฝงแบบถาวรและแบบช่ัวคราว 
จึงดำเนินการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ
ก่อนนำทิ้งได้ยาก 
2. พื้นที่เขตห้วยขวางเป็นพื้นที่ท่ีมีการเช่ือมต่อ
ของประชาชนผู้ทำงาน จึงเป็นจุดที่มีการทิ้ง
ขยะในถนนตลอดเวลา 

1. ควรเพิม่บุคลากรดา้นเก็บขนมลูฝอย
ให้เพียงพอ 
2. กรุงเทพมหานครควรเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ ให้
ประชาชนมีจิตสำนึกในการลดและ 
คัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง 

12 สำนักงานเขตพญาไท ด้วยสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้
หลายพืน้ที่ในเขตมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น และ
เป็นขยะตดิเช้ือ ประกอบกับบคุลากรตดิเช้ือ 
COVID-19 เป็นจำนวนมาก ทำให้การจดัเกบ็
ขยะลา่ช้า เกดิปญัหาขยะตกค้างในพื้นที่ โดย
สำนักงานเขตได้ประชาสมัพันธ์ขอความร่วมมือ
ประชาชนและทุกภาคส่วนดำเนนิการคดัแยก
มูลฝอยติดเช้ือในสถานการณ์ COVID-19 ดังนี้ 
  - มูลฝอยที่ปนเปื้อนเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย 
หรือสารคดัหรั่งโดยตรง เช่น หน้ากากอนามัย 
หรือกระดาษทิชชู่ และชุดตรวจ Antigen 
Test Kit ให้รวบรวมใส่ถุงขยะสีแดง และ
ซ้อนถุง 2 ช้ัน มัดปากถุงให้แน่น ราดหรือ
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ และนำไปทิ้งที่จุดพักรวม
มูลฝอยติดเชื้อของหน่วยงานและสถานท่ี   
ทีก่ำหนดไว้ ทางสำนักงานเขตจะเข้าดำเนินการ
จัดเก็บเพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล
ต่อไป 
  - มูลฝอยประเภทเศษอาหาร บรรจุภณัฑ์
พลาสติก และบรรจภุณัฑ์อื่น ๆ   เช่น ภาชนะ
บรรจุอาหาร ช้อนส้อมพลาสติก ขวดน้ำดื่ม 
ฯลฯ รวบรวมใส่ถุงขยะทั่วไป ราดนำ้ยาฆ่าเช้ือ
ลงในถุงมัดปากถุงให้แน่น แล้วฉีดพ่นน้ำยา
ฆ่าเช้ือบริเวณปากถุง ซ้อนด้วยถุงขยะอีก 
1 ช้ัน มัดปากถุงให้แน่น และฉีดพน่ด้วย
น้ำยาฆ่าเช้ือบรเิวณปากถุงอีกครั้ง นำไป
ทิ้งที่จุดพักรวมมูลฝอยท่ัวไปของสถานท่ี 
  - บ้านพักอาศัย ให้รวบรวมไว้ภายใน
บริเวณที่พัก เพื่อรอการจัดเก็บ 

- 



- 38 - 
 

 
รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” | รอบที่ 2/2564 

ลำดับ
ที่ 

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

  - สถานท่ีที่มีนิติบุคคล/ผู้ดูแลสถานท่ี   
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลอาคารจดัเก็บจากหน้า
ห้องพัก และรวบรวมไปที่จุดพักรวมมูลฝอย
ที่นิติบุคคลหรืออาคารจดัเตรียมไว ้

13 สำนักงานเขตราชเทว ี - - 
14 สำนักงานเขตวังทองหลาง บุคลากรและยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติหน้าที ่
- 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 4 

ขอให้สำนักงานเขตพิจารณา 
1. รักษาจำนวนเครือข่ายเดิมและเพิ่มจำนวนเครือข่ายใหม่ด้านความร่วมมือในการลดขยะ และการนำขยะ

กลับมาใช้ประโยชน์ 
2. ส่งเสริมการดำเนินโครงการ/กิจกรรมความร่วมรับผิดชอบของหน่วยงานในการจัดการขยะ (CSR) 
3. จัดทำคลิปสั้นสร้างแรงบันดาลใจ และเทคนิคความสำเร็จในการจัดการขยะของหน่วยงานที่ประสบ

ความสำเร็จมาแล้ว เผยแพร่แก่หน่วยงานประเภทเดียวกัน 
4. ใช้สื่อหลากหลายรูปแบบในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะ 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การบริหารจัดการขยะ” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบท่ี 2 (เดือนเมษายน – กันยายน 2564)  

เขตตรวจราชการ 5  
 

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 5 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบ
บูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน 2564)          
ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร 
และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ รวม 8 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตคลองสาน 
สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขต
ตลิ่งชัน และสำนักงานเขตทวีวัฒนา มีผลการดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอย ตามประเด็นการตรวจราชการ      
ที่กำหนด สรุปไดด้ังนี้ 

 ๑. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน (ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564)  

 1.1 สำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
   สำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 

39,669.30 กิโลกรัม เป็นขยะทั่วไปมากที่สุด จำนวน 33,408 กิโลกรัม และขยะอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 
133.50 กิโลกรัม รายละเอียดดังนี้ 
ลำดับ

ที ่
หน่วยงาน 

ปริมาณมูลฝอยในอาคารสำนักงาน รวม 
(ก.ก.) ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 

1 สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล  

135 539.5 11 528 1,213.50 

2 สำนักการวางผังและ
พัฒนาเมือง 

179 454.5 10.50 154.50 798.50 

3 สำนักสิ่งแวดล้อม 878.70 1,201.40 6.30 3,855.80 5,942.20 
4 สำนักงานเลขานุการผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร 
306.80 410.10 11.70 447 1,173.60 

5 สำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

116.90 228.20 5 0 346.10 

6 สำนักงานเลขานุการปลดั
กรุงเทพมหานคร 

171.40 1,512.30 89 28,422.70 30,195.40 

รวม (ก.ก.) 1,787.80 4,346 133.50 33,408 39,669.30 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
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1.2 สำนักงานเขต 
      สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคาร

สำนักงานเขต และขยะมูลฝอยแยกประเภทของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 257,738.52 
กิโลกรัม เป็นขยะทั่วไปมากท่ีสุด จำนวน 122,037.34 กิโลกรัม และขยะอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 1,060.53 
กิโลกรัม รายละเอียดดังนี้ 

ลำ
ดับ
ที่ 

สำนักงาน
เขต 

ปริมาณมูลฝอยในอาคารสำนักงานเขต/โรงเรยีนในสังกัด กทม. 
รวม 

(ก.ก.) 
ขยะอินทรยี ์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 

เขต ร.ร. เขต ร.ร. เขต ร.ร. เขต ร.ร. 
1 ธนบุร ี 30 0 500.12 392.03 74.23 0 834.80 851.04 2,682.22 
2 คลองสาน 417 538 623 1012 2 7.4 786 737 4,122.40 
3 จอมทอง 30 434 108.40 53.90 3 0 870 59 1,558.30 
4 บางกอกใหญ่ 4,685 5,760 401.10 438.50 45.50 21.40 1,326 1,080 13,757.50 
5 บางกอกน้อย 890 10,248 8,240 2,164 25 700 1,757 1,889 25,913 
6 บางพลัด 507 2,801 3,049 1,622 7 10 2,331.50 4,941 15,268.50 
7 ตลิ่งชัน 9,085 279 372 197.60 87 1 4,674 3,180 17,875.60 
8 ทวีวัฒนา 46,68 41,349 7,355 31,059 44 33 46,806 49,915 176,561 

รวม (ก.ก.) 
15,644 61,409 20,648.62 36,939.03 287.73 772.80 59,385.30 62,652.04 

257,738.52 
77,053 57,587.65 1,060.53 122,037.34 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.51% 10.95%

0.34%

84.20%

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

29.90%

22.34%
0.41%

47.35%

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

หมายเหตุ  :  ข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
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หน่วยงานระดับสำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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2. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 5 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ

ราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) รวม 70 
โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการสำคัญ เช่น โครงการส่งเสริมเครือข่ายลดและคัดแยกมูลฝอย โครงการลด
พลาสติก ปลอดโฟม คนปลอดโรค สิ่งแวดล้อมปลอดภัย กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยอันตราย การส่งเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรีย์เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
มูลฝอยอันตราย กิจกรรมการเกษตรในวิถีเมือง เป็นต้น 

 

3. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการจัดการมูลฝอย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 5 ในส่วนของ

สำนักงานเขต มีชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เข้าร่วมการจัดการมูลฝอย 
(เป้าหมายในภาพรวม : เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15) รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ในปี 2564 
เปรียบเทียบกับปี 2560 โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ 

1 ธนบุรี 271  เพิ่มขั้น 35 แห่ง  
     คิดเป็นร้อยละ 14.83  
 ลดลง 

กิจกรรมเก็บขนมูลฝอยอันตราย 

2 คลองสาน 188  เพิ่มขั้น 25 แห่ง  
     คิดเป็นร้อยละ 15.34  
 ลดลง 

1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะอินทรีย์ฯ 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอย 
    อันตราย 

3 จอมทอง 25  เพิ่มขั้น 7 แห่ง  
     คิดเป็นร้อยละ 38.89 
 ลดลง 

โครงการจับเก็บขยะช้ินใหญ่และอันตราย 
 

4 บางกอกใหญ ่ 101  เพิ่มขั้น 20 แห่ง  
     คิดเป็นร้อยละ 24.69 
 ลดลง 

1. โครงการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ 
ตามหลัก 3R 
2. โครงการส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาหมัก 
ทำปุ๋ยชีวภาพ 

5 บางกอกน้อย 10 จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
เท่ากับปี 2560 

1. โครงการเก็บขยะช้ินใหญ่ 
2. การสาธิตการคัดแยกขยะจากต้นทาง 

6 บางพลัด 65  เพิ่มขั้น 48 แห่ง 
     คิดเป็นร้อยละ 282.35  
 ลดลง 

ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตราย 

7 ตลิ่งชัน 11  เพิ่มขั้น 5 แห่ง  
     คิดเป็นร้อยละ 83.33  
 ลดลง 
 

1. ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และประชาสัมพันธ์ 
    ให้ความรู้ 
2. ตั้งจุดรับขยะอันตราย 
3. รณรงค์ปลอดโฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก 

8 ทวีวัฒนา 31  เพิ่มขั้น 5 แห่ง  
     คิดเป็นร้อยละ 19.23  
 ลดลง 

1. กิจกรรมคัดแยกกล่องเครื่องดื่ม 
2. กิจกรรมการรณรงค์ลดปริมาณการเกิดขยะ 
    ในโรงเรียน 
3. การคัดแยกขยะอันตราย 

*กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มเป้าหมาย 14 กลุ่ม ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัด กทม. โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 
โรงเรียนเอกชน วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร โรงแรม มินิมาร์ท ตลาด สถานพยาบาล วัดและศาสนสถาน ชุมชน 
หมู่บ้านจัดสรร และอาคารสูง (ตั้งแต่ 8 ชั้นขึ้นไป) 
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4. แนวทางการลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 5 มีแนวทางการลด

ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 
การลดปริมาณ 

มูลฝอย 
โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

ต้นทาง 
(ส่งเสรมิการคดั
แยกขยะ และใช้
ประโยชน์จากขยะ
ที่ต้นทาง) 
: สำนัก
สิ่งแวดล้อมและ
สำนักงานเขต 

1. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
2. โครงการส่งเสรมิเครือข่ายลดและ
คัดแยกมลูฝอย 
3. โครงการรวมใจ สู้โควิด เปลี่ยน
กระดาษเป็นเตียงสนาม 
4. กิจกรรมตลาดนดัรไีซเคลิ 
5. กิจกรรมทอดผา้ป่ารไีซเคลิ  
“ขยะสร้างบญุ” 
6. กิจกรรม “ขวดแลกผัก...แมงลกั 
แค มะเขือ” 
7. โครงการแยกขวดช่วยหมอ 
8. โครงการ “วน” 
9. กิจกรรมรณรงค์ “แยกขยะก่อน
ทิ้ง” ด้วยหลัก 3R 
10. กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์รักษ์โลก  
11. โครงการสถานีน้ำมันรวบรวม 
ขยะอันตราย 
12. โครงการความร่วมมือภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อ
จัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยนื 

    โครงการ/กรรมต้องมีการ
รวมกลุม่คนจำนวนมาก ไมส่ามารถ
ดำเนินการได้ ต้องยกเลิกหรือชะลอ
โครงการออกไปก่อน  
    ในส่วนโครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ 
สามารถดำเนินการได้ตามแผนท่ี
กำหนด 

1. ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการคดัแยกขยะ
ก่อนท้ิง 
2. สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ส่งผลให้การ
ดำเนินการบางโครงการ/
กิจกรรมทีต่้องมีการ
รวมกลุม่คนจำนวนมากไม่
สามารถดำเนินการได้ตาม
แผนฯ 
3. งบประมาณไม่เพยีงพอ 

กลางทาง 
(การบริหาร
จัดการขยะ
ประเภทต่าง ๆ) 
: สำนัก
สิ่งแวดล้อมและ
สำนักงานเขต 

1. กิจกรรมนัดทิ้งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ ่
2. การคดัแยกขยะรีไซเคิลจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเก็บ 
ขนมูลฝอย 
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บมลูฝอยอันตราย 
4. โครงการอาสาสมัครชักลาก 
มูลฝอย 

    โครงการ/กรรมต้องมีการ
รวมกลุม่คนจำนวนมาก ไมส่ามารถ
ดำเนินการได้ ต้องยกเลิกหรือชะลอ
โครงการออกไปก่อน  
    ในส่วนโครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ 
สามารถดำเนินการได้ตามแผนท่ี
กำหนด 

1. ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการจดักิจกรรม 
และไม่ตระหนักถึงปัญหา 
ด้านขยะเท่าที่ควร 
2. ข้อจำกัดด้าน
ค่าตอบแทนของ
อาสาสมัครชักลากมูลฝอย 

ปลายทาง 
(กระบวนการคดั
แยกขยะก่อนเข้า
กระบวนการกำจัด
โรงงาน/ศูนย์
กำจัดขยะ) 
: สำนัก
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมการศึกษาการแปรรปูขยะ
อินทรีย์ด้วยการหมักปุ๋ยอินทรยี์และ
นำไปใช้ประโยชน์ 

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี ้
1. ลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์ แบ่งได้
เป็น 9 สตูร 
2. การนำปุ๋ยอินทรย์ไปใช้ประโยชน์ 
โดยการทดลองปลูกผักกวางตุ้ง 
พบว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง 9 สูตร ทำให้
ผักกวางตุ้งเจรญิเติบโตได้ดี 
โดยเฉพาะสตูรที่ 3 
3. ปริมาณขยะอินทรีย์ที่ถูกนำไปใช้
ในการศึกษา จำนวน 12,378 กก. 

-ไม่มี- 
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 5. สถิติข้อมูลปริมาณมูลฝอยของศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง  
 

ศูนย์กำจัดมูลฝอย 
ปริมาณมูลฝอย 
(หน่วย : ตัน) 

1. ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม 805,068.23 
2. ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 805,769.38 
3. ศูนย์กัดมูลฝอยสายไหม 279,628.58 

รวม 1,890,848.67 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อม (1 ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 

6. ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินการ และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ของหน่วยงาน 
 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

1 สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

2 สำนักการวางผังและ
พัฒนาเมือง 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

3 สำนักสิ่งแวดล้อม -ไม่มี- -ไม่มี- 
4 สำนักงานเลขานุการผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานไม่มีสถานที่ตั้งถังขยะแบบแยก
ประเภทเพียงพอ 

เห็นควรขอรับการสนับสนุนถังขยะให้เพียงพอ 
และจัดหาสถานที่ตั้ง 

5 สำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

-ไม่มี- การสร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะ  
เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการเริ่มต้นการ 
มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการคัดแยก
ขยะอย่างถูกวิธี และทิ้งลงในถังขยะแต่ละ
ประเภทยที่ถูกต้อง ทำให้เกิดการปฏิบัติที่เป็น
ความเคยชิน ซึ่งอาจจะสามารถต่อยอดนำไป
ปฏิบัติยังที่พักอาศัยได้ จะเกิดประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

6 สำนักงานเลขานุการปลดั
กรุงเทพมหานคร 

มีการวางถังขยะแยกประเภทในพื้นที่
ส่วนกลาง แต่ไม่ได้รับความร่วมมือในการ 
คัดแยกมูลฝอย 

-ไม่มี- 

7 สำนักงานเขตธนบุร ี 1. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัด
แยกขยะก่อนท้ิง 
2. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ 
จัดกิจกรรม 

1. ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ
ให้แก่ผู้ที่ให้ความร่วมมือ 
2. ควรมีการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะใน
ภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 

8 สำนักงานเขตคลองสาน 1. ประชาชนในพื้นที่เขตส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน จึงไม่เห็นความสำคัญของการใช้
ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ เนื่องจากเป็นผู้มี
รายได้น้อย หาเช้ากินค่ำ 
2. ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ประชากร
แฝง นักท่องเที่ยว และประชากรสัญจร เข้ามา
ในพื้นที่ มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1. เพื่อเน้นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม จำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
สนับสนุน เช่น อุปกรณ์การคัดแยก ถังแยก
ประเภท เป็นต้น  
2. ออกกฎหมายควบคุมการทิ้งขยะไม่เป็นที่
เป็นทางและให้คัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง ผู้ไม่ถือ
ปฏิบัติไม่ได้รับการจัดเก็บขยะ 
 

9 สำนักงานเขตจอมทอง -ไม่มี- -ไม่มี- 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

10 สำนักงานเขต 
บางกอกใหญ ่

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผน 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการ
คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 
2. กำหนดนโยบายและประกาศให้ประชาชน
ทราบอย่างชัดเจนทั่วถึง 

11 สำนักงานเขตบางกอกน้อย -ไม่มี- -ไม่มี- 
12 สำนักงานเขตบางพลดั 1. ประชาชนยังคัดแยกขยะน้อย ยังคงทิ้ง

รวมกันมากับขยะทั่วไป  
2. งบประมาณที่มีข้อจำกัด 

-ไม่มี- 

13 สำนักงานเขตตลิ่งชัน -ไม่มี- -ไม่มี- 
14 สำนักงานเขตทวีวัฒนา ปัจจุบันสำนักงานเขตมีภารกิจในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างทาง
สังคม ลดกิจกรรมที่มีคนหนาแน่น จึงไม่
สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ใช้รูปแบบการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ เอกสาร แผ่นพับ ฯลฯ 

 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 5 

 1. สำนักงานเขตยังคงประสบปัญหาในการบริหารจัดการขยะ ได้แก่ ปัญหาด้านบุคลากร และรถเก็บขน
มูลฝอยไม่เพียงพอ ประกอบกับประชาชนบางส่วนมีปัญหาพฤติกรรมการทิ้งขยะ  

    สำนักสิ่งแวดล้อม ควรเร่งรัดในการส่งเสริมให้ประชาชนลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด รวมถึง
การบังคับใช้กฎหมายการจัดเก็บขยะ การจัดระบบการเก็บขยะแยกประเภท เพ่ิมการจ้างเอกชนจัดเก็บมูลฝอย 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน 
 2. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) เป็นโครงการสร้างเสริมพฤติกรรม 3RS เป็นการสร้าง
พฤติกรรมที่ดีของเยาวชน 
     สำนักสิ่งแวดล้อม ควรส่งเสริมให้โรงเรียนและสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร และสังกัดอ่ืน ๆ 
ดำเนินโครงการให้ครบทุกแห่ง โดยสนับสนุนให้โรงเรียนและสถานศึกษาจัดทำโครงการเสนอของบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครในแต่ละสำนักงานเขต 
 3. จากการที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ทำให้ขยะติดเชื้อมีปริมาณ
ที่มากข้ึน จึงก่อให้เกิดปัญหาในการแยกทิ้งขยะติดเชื้อและการกำจัด  
      สำนักสิ่งแวดล้อม ควรเพ่ิมมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเพ่ิมจุดวางถังขยะติดเชื้อ เพ่ิมการ
จัดเก็บ รวมทั้งขยายศักยภาพการกำจัดให้เพียงพอ 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การบริหารจัดการขยะ” 

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

เขตตรวจราชการ 6 (กลุ่มเขตกรุงธนใต้) 
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 6 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 2 ( 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) ของสำนักการคลัง 
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต    
กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวน 7 สำนักงานเขต โดยมีผลการดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอย ตามประเด็นการตรวจ
ราชการที่กำหนด สรุปไดด้ังนี้ 

 ๑. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน (ข้อมูลระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 6 มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคาร
สำนักงาน แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป มีปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 
1,864,901.09 กิโลกรัม เป็นขยะทั่วไปมากที่สุด จำนวน 1,139,565.86 กิโลกรัม และขยะอันตรายน้อยที่สุด 
จำนวน 2,991.39 กิโลกรัม รายละเอียดดังนี้ 

1.1 สำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ลำดับ 
ที ่

หน่วยงาน 
ปริมาณมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน รวม 

(ก.ก.) ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
1 สำนักการคลัง - 1,710.30 67.51 3,206.50 8,984.31 
2 สำนักงบประมาณฯ * - 207.00 - 2,420.00 2,627.00 
3 สำนักงานตรวจสอบภายในฯ - 130.00 12.50 208.00 350.50 

รวม (ก.ก.) - 2,047.30 80.01 9,834.50 11,961.81 

หมายเหตุ : * ข้อมูลปริมาณมูลฝอยภายในอาคารสำนักงานของสำนักงบประมาณฯ เป็นข้อมูลระหวา่งเดือนเมษายน - กันยายน 2564  
                 เนื่องจากระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 สำนักงบประมาณฯ ยา้ยที่ทำการชัว่คราวไปอยู่ทีม่หาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 1.2 สำนักงานเขต 

 ลำดับ 
ที ่

สำนักงาน 
เขต 

ปริมาณมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน 
รวม 

(ก.ก.) 
ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 

เขต ร.ร. เขต ร.ร. เขต ร.ร. เขต ร.ร. 
1 ทุ่งครุ 474.00 10,390.96 1,144.00 5,921.50 37.00 235.30 2,021.00 910,248.80 930,472.56 
2 บางขุนเทียน 42.00 9,288.00 4,575.00 13,348.00 28.00 14.50 998.00 5,131.00 33,424.50 
3 บางแค 1,840.00 12,527.00 2,529.00 14,478.00 - 18.90 9,600.00 - 40,992.90 
4 บางบอน 2,761.00 2,459.00 3,135.00 1,644.00 - - 23,016.00 15,515.00 48,530.00 
5 ภาษีเจริญ 767.00 2,497.00 1,384.75 1,924.10 11.00 28.00 1,944.56 5,527.00 14,083.41 
6 ราษฎร์บูรณะ 784.00 558,790.00 610.23 64,855.00 2.68 2,467.00 2,430.00 145,460.00 775,398.91 
7 หนองแขม 150.00 173.00 639.00 1,166.00 30.00 39.00 3,210.00 4,630.00 10,037.00 

รวม (ก.ก.) 6,818.00 596,124.96 14,016.98 103,336.60 108.68 2,802.70 43,219.56 1,086,511.80 1,852,939.28 
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แสดงปริมาณมูลฝอยแยกประเภทของหน่วยรับการตรวจเขตตรวจราชการ 6  

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 
 

แสดงปริมาณมูลฝอยของหน่วยรับการตรวจเขตตรวจราชการ 6 
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 6 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) รวม 33 โครงการ/กิจกรรม 
โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยตามหลัก 3Rs ใน 14 กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม
ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
มูลฝอยและสิ่งแวดล้อม โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) เป็นต้น 
 

 3. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการจัดการมูลฝอย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 6 ในส่วนของสำนักงานเขต    

กลุ่มกรุงธนใต้ มีชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เข้าร่วมการจัดการมูลฝอย 
รวม 249 แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 85 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.83 รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 

ที่เข้าร่วมกจิกรรม (แห่ง) 
เปรียบเทียบกับ 

ปี 2560 
โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ 

1 สำนักงานเขตทุ่งครุ 
 

25   เพิ่มขึ้น 4 
  คิดเป็นร้อยละ 19.05 

  ลดลง 

โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์
กลับมาใช้ประโยชน์ 

2 สำนักงานเขตบางขุนเทียน 6   เพิ่มขึ้น 1 
  คิดเป็นร้อยละ 20.00 

  ลดลง 

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การลดปริมาณขยะมูลฝอย 

 

2,047.30
80.01

9,834.50
ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

กิโลกรัม 
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ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป
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สำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการฯ สำนักงานเขต 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 

ที่เข้าร่วมกจิกรรม (แห่ง) 
เปรียบเทียบกับ 

ปี 2560 
โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ 

3 สำนักงานเขตบางแค 
 

30   เพิ่มขึ้น 
  ลดลง 1 

โครงการลดและคัดแยกเศษผัก 
ผลไม้ ไปใช้ประโยชน์ 

4 สำนักงานเขตบางบอน 
 

24   เพิ่มขึ้น 3 
  คิดเป็นร้อยละ 14.29 

  ลดลง 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การลด
และคัดแยกขยะ 

5 สำนักงานเขตภาษีเจริญ 
 

9   เพิ่มขึ้น 2 
คิดเป็นร้อยละ 28.57 

  ลดลง 

กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 

6 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 33   เพิ่มขึ้น 27 
คิดเป็นร้อยละ 450.00 

  ลดลง 

โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน 
(CBM) 

7 สำนักงานเขตหนองแขม 
 

122   เพิ่มขึ้น 48 
คิดเป็นร้อยละ 64.86 

  ลดลง 

โครงการส่งเสริมการลดและคดัแยก
มูลฝอยใน 14กลุ่มเป้าหมาย 

หมายเหตุ * กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มเป้าหมาย 14 กลุ่ม ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัด กทม. โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา โรงเรียนเอกชน วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร โรงแรม มินิมาร์ท ตลาด สถานพยาบาล วัดและศาสนสถาน 
ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และอาคารสูง (8 ตั้งแต่ชั้นขึ้นไป) 

 4. แนวทางการลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 6 มีแนวทางการลดปริมาณมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 

การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วยงานที่

ร่วมบูรณาการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ต้นทาง 
(ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และใช้
ประโยชน์จากขยะที่ตน้ทาง) 
: สำนกัสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต 
สำนักงานเขตทุ่งคร ุ
 

 
 
 
 

1. กิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมคัดแยกมูลฝอย
อันตรายท่ีคัดแยกจาก
แหล่งกำเนิด 
2. โครงการส่งเสริม
การแปรรูปมูลฝอย
อินทรีย์เพื่อนำมาใช้
ประโยชน์ 
3. กิจกรรมส่งเสริมการ 
ลดและคัดแยกมูลฝอย 
ใน 14 กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ร้อยละ 18 จาก
ฐานข้อมูลปี 60 
(9.93 ตัน/ปี) 

 
- 29 ชุมชน 

 
 
 

- 29 ชุมชน 
- 8 โรงเรียน 
  (สังกัด กทม.) 
- ร้านค้าของเก่า 
  13 แห่ง 
- 8 โรงเรียน  
  (สังกัด กทม.) 
 
 
 

 
 
 
 

13.01 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 

131.02 
 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จในส่วนของ
ชุมชนนำร่อง 

 
ดำเนินการแล้ว
เสร็จในส่วนของ
ชุมชนนำร่อง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ชุมชน 
- 8 โรงเรียน 
   (ในสังกัด กทม.) 
 
- ชุมชน 
 
 
 
- 29 ชุมชน 
- 8 โรงเรียน 
   (ในสังกัด กทม.) 
- ร้านค้าของเก่า  
   13 แห่ง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 

COVID-19 
 
 
 

COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 48 - 
 

 
รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” |       

การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วยงานที่

ร่วมบูรณาการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

4. กิจกรรมการคัดแยก
ขยะอินทรีย์จาก
แหล่งกำเนิด 
 
 
5. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
การคัดแยกขยะรีไซเคิล 
สำรวจจากร้านของเก่า 
และพนักงานคัดแยก
จากรถเก็บขนมูลฝอย 

34.38 ตัน/ปี 
 
 
 
 

34.38 ตันต่อปี 

รวม 
5,044.88 ตัน 
เฉลี่ยเดือนละ 
420.41 ตัน 

(13.82 ตัน/วัน) 
รวม  

15,845.46 ตัน 
เฉลี่ยเดือนละ 

1,320.45 ตัน 
(43.41 ตัน/วัน) 

- 8 โรงเรียน  
  (สังกัด กทม.) 
- ตลาด 
 
 
- ร้านค้าของเก่า  
   13 แห่ง 
 

- 
 
 
 
 
- 

สำนักงานเขตบางขุนเทียน 
 

กิจกรรมส่งเสริมการ 
คัดแยกมูลฝอยจาก
แหล่งกำเนิดและนำ
กลับไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 
2560 ร้อยละ 30 

ร้อยละ 30 
(38,582.15 

ตัน/ปี) 

ร้อยละ 24.09 
(30,974.75 

ตัน/ปี) 

ส่วนราชการ
สำนักงานเขต
บางขุนเทียน 

COVID-19 
 

สำนักงานเขตบางแค 1. โครงการลดและคัดแยก
เศษผกัผลไม้ไปใช้ประโยชน์ 
2. กิจกรรมการจัดเก็บ
ขยะอันตราย 
 
 
3. กิจกรรมการจัดเก็บ
ขยะชิ้นใหญ่ 

5.40 ตัน/วัน 
 

- 
 

 
 

20 ชุมชน/ 
20 หมู่บ้าน 

4.68 ตัน/วัน 
 
23.72 ตัน/วัน 

 
 
 

20 ชุมชน/ 
20 หมู่บ้าน 

- ตลาด 
 
- หมู่บ้าน  
- ชุมชน  
- ห้างสรรพสินค้า 
- สถานประกอบการ  

- 
 

COVID-19 
 
- 
 
 
 

COVID-19 
 

สำนักงานเขตบางบอน 
 

1. กิจกรรมคัดแยกมูล
ฝอยอันตรายในพื้นท่ี
เขตบางบอน 
2. กิจกรรมนัดท้ิง นัดเก็บ
ขยะชิ้นใหญ่ ในพื้นท่ี 
เขตบางบอน 
3. กิจกรรมส่งเสริมการ
คัดแยกขยะเศษอาหาร/
ผัก ผลไม้/กิ่งไม้ ทำปุ๋ย 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 

25 ครั้ง/ปี 
 
 

25 ครั้ง/ปี 
 
 

18.95 ตัน/ปี 

- ชุมชน 
- หมู่บ้าน 
- สถานประกอบการ 
- สถานศึกษา 
- ศาสนสถาน 
- อาคารสูง 
- หน่วยงานราชการ  
- รัฐวิสาหกิจ  
- เอกชน 

COVID-19 
 

สำนักงานเขตภาษีเจรญิ 
 

1. กิจกรรมส่งเสริมการ
ลดและคัดแยกมูลฝอย
ตามหลัก 3Rs ใน 14 
กลุ่มเป้าหมาย และ
รณรงค์ ลด ละ เลิก  
การใช้โฟมและพลาสติก 
2. กิจกรรมส่งเสริม
การแปรรูปมูลฝอย
อินทรีย์เพื่อนำมาใช้
ประโยชน์ 
3. กิจกรรมนัดวันท้ิง
สิ่งของเหลือใช้ ขยะ
อันตราย และยะชิ้นใหญ ่

จัดกิจกรรม      
ในกลุ่มเป้าหมาย

อย่างน้อย      
10 ครั้ง/ปี 

 
 

จัดกิจกรรม      
ในกลุ่มเป้าหมาย

อย่างน้อย       
10 ครั้ง/ปี 

ชุมชนในพื้นท่ีไม่ 
น้อยกว่า 20 ชุมชน 

จัดกิจกรรมแล้ว 
11 ครั้ง 

 
 
 
 

จัดกิจกรรมแล้ว 
11 ครั้ง 

 
 

จัดกิจกรรมแล้ว 
20 ชุมชน 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
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การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วยงานที่

ร่วมบูรณาการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
 

1. กิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะตามหลัก 3R 
2. กิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะโดยชุมชน (CBM) 
 
3. กิจกรรมคัดแยก
กล่องนมนำส่งโครงการ
หลังคาเขียว 
4. กิจกรรมทำปุ๋ยใบไม้
แห้งจากขยะอินทรีย์ 
5. กิจกรรมจัดเก็บเศษ
อาหารนำไปทำปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ 

  - 27 ชุมชน 
  - 6 สถานศึกษา 
  - 3 สถาน 
    ประกอบการ 
  - อาสาสมัคร 
    ชักลากมูลฝอย  
    7 ชุมชน 
 
 

 

- 

ดำเนินการเป็น
ประจำทุกวัน 
โดยสับเปล่ียน
หมุนเวียนกัน 

ในแต่ละสถานท่ี 
 

 
 

 
ทำกิจกรรม

ร่วมกันในฝ่าย
เป็นประจำทุก

สัปดาห์ 

- ชุมชน    
- สถานศึกษา  
- สถานประกอบการ 

 
 
 
 
 

 
 

- 

ประชาชน 
ท่ีให้ความ
ร่วมมือใน
การคัดแยก
ขยะมี
จำนวนน้อย 
 
 
 

 

- 

สำนักงานเขตหนองแขม 
 
 
 
 
 

1. โครงการส่งเสริมการ
ลดและคัดแยกมูลฝอย  
ใน 14 กลุ่มเป้าหมาย 
2. โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการมูลฝอย
และสิ่งแวดล้อม 
3. โครงการค่าใช้จ่าย  
ในการส่งเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรีย์เพือ่นำมา 
ใชป้ระโยชน์ 
4. กิจกรรมคัดแยกมูลฝอย
อินทรีย์จากแหล่งกำเนิด 

25 แห่ง 
 
 

12 แห่ง 
 
 
 

12 แห่ง 
 
 
 

5,364.47 ตัน 

25 แห่ง 
 
 

12 แห่ง 
 
 
 

12 แห่ง 
 
 
 

6,835 ตัน 

- หน่วยงานภาครัฐ 
 - เอกชน 

 
- ชุมชน 

 
 
 

- ชุมชน 
 
 
 

- ตลาด 
- ชุมชน 

- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
- 

กลางทาง 
(การบริหารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ) 
: สำนกัสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต 
สำนักงานเขตทุ่งคร ุ
 

 
 
 
1. กิจกรรมจัดเจ้าหน้าท่ี
เก็บขยะอันตรายจาก
ชุมชน/โรงเรียน/บ้าน
ประชาชน ทุกวันอาทิตย์ 
2. กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล
จากร้านรับซ้ือของเก่า 
3. กิจกรรมจัดเก็บขยะ
ชิ้นใหญ่จากชุมชน/
โรงเรียน/บ้านประชาชน 
4. กิจกรรมจัดเก็บเศษผัก/
ผลไม้จากผู้ประกอบการ 
 
 
 

 
 
 

ร้อยละ 18 จาก
ฐานข้อมูลปี 60 
(9.93 ตัน/ปี) 

 
 
 

34.38 ตัน/วัน 
ฐานข้อมูลจาก 

ปี 60 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จัดเก็บได้ 
13.01 ตัน 

คิดเป็นร้อยละ 
131.02 

 

 
รวม  

15,845.46 ตัน 
เฉลี่ยเดือนละ 

1,320.45 ตัน 
(43.41 ตัน/วัน) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 29 ชุมชน 
- 8 โรงเรียน 
   (ในสังกัด กทม.) 
- ปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง 
- ร้านค้าของเก่า  
  13 แห่ง 
 

 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
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การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วยงานที่

ร่วมบูรณาการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

5. กิจกรรมจัดเก็บกิ่งไม้
ใบไม้จากการปฏิบัติ
หน้าท่ีตัดแต่งไม้ยืนต้น/
เก็บจากหมู่บ้าน/ชุมชน 
6. กิจกรรมจัดเก็บขยะ
เศษอาหารจากโรงเรียน/
ร้านค้า  

11.46 ตัน/วัน 
ฐานข้อมูลจาก 

ปี 60  

รวม 
5,044.88 ตัน 
เฉลี่ยเดือนละ 
420.41 ตัน 

(13.82 ตัน/วัน) 

- 

สำนักงานเขตบางขุนเทียน 
 

กิจกรรมคัดแยกขยะ 
รีไซเคิล ขยะพิษ และ
เศษผัก เศษผลไม้ ก่อน
นำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอย 

ทุกครั้ง - - ศูนย์กำจัดมูลฝอย COVID-19 
 

สำนักงานเขตบางแค 
 

กิจกรรมการคัดแยกขยะ
ของรถเก็บขนมูลฝอย 

90%  
(ของรถเก็บขน 
มูลฝอยเขต) 

100% - - 

สำนักงานเขตบางบอน 
 

การเข้าดำเนินการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย 
ในพื้นท่ีเขตบางบอน 

- จัดเก็บขยะมูลฝอย
ตามกำหนด 
ท่ัวทุกพื้นท่ี 

- ชุมชน/หมู่บ้าน 
- สถานประกอบการ 
- สถานศึกษา 
- ศาสนสถาน 
- อาคารสูง 
- หน่วยงานราชการ - 
- รัฐวิสาหกิจ  
- เอกชน 

COVID-19 
 

สำนักงานเขตภาษีเจรญิ 
 

1. โครงการอาสาสมัคร
ชักลากมูลฝอยในชุมชน 
 
 
2. การเก็บขนมูลฝอย
ของพนักงานเก็บขน 
มูลฝอยดำเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 
 

 
 
จัดเก็บและคัดแยก 
มูลฝอยทุกพื้นท่ี

ปฏิบัติงาน 

ชักลากมูลฝอย   
6 ชุมชน 

ใช้อาสาสมัคร 8 คน 
ไม่มีมูลฝอยตกค้าง 
คัดแยกมูลฝอย
ทุกพื้นท่ี ไม่มี
ขยะตกค้าง 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 90 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
 

1. จัดระบบการจัดเก็บ
ขยะแยกประเภท เช่น 
กิจกรรมจัดเก็บขยะ
อันตราย/ขยะชิ้นใหญ่/
ขยะเศษอาหาร 
 
 
 
2. กิจกรรมคัดแยก
กล่องนมนำส่งโครงการ
หลังคาเขียว 
3. กิจกรรมทำปุ๋ยใบไม้
แห้งจากขยะอินทรีย์ 
4. จัดเก็บเศษอาหาร
นำไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ 

- 27 ชุมชน 
- 6 สถานศึกษา 
- 3 สถาน 
  ประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายรักษาฯ 
 

จัดเก็บขยะแยก
ประเภท 

- ขยะชิ้นใหญ่  
  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- ขยะอันตราย  
  เดือนละ 1 ครั้ง 
- ขยะเศษอาหาร  
  วันละ 1 ครั้ง 
 
 
ทำกิจกรรมร่วมกัน
ในฝ่ายเป็นประจำ

ทุกสัปดาห์ 

- ชุมชน  
- สถานศึกษา  
- สถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วยงานที่

ร่วมบูรณาการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

สำนักงานเขตหนองแขม 
 

1. กิจกรรมคัดแยก
ขยะรีไซเคิล สำรวจ
จากร้านค้าของเก่าและ
พนักงานคัดแยกจากรถ
เก็บขนมูลฝอย 
2. โครงการอาสาสมัคร
ชักลากมูลฝอยในชุมชน 

16,093.51 ตัน 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

20,765 ตัน 
 
 
 
 

ร้อยละ 98 

- ร้านรับซ้ือของเก่า 
 

 
 

 
- ชุมชน 

- 
 
 
 
 
- 
 

ปลายทาง 
(กระบวนการคัดแยกขยะก่อนเข้า
กระบวนการกำจัดโรงงาน/ศูนย์กำจัดขยะ) 
: สำนกัสิ่งแวดล้อม 

- - - - - 

 5. ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินการ และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 
 

ลำดับ
ที่ 

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

1 สำนักการคลัง - - 
2 สำนักงบประมาณฯ - - 
3 สำนักงานตรวจสอบภายในฯ 

 
 

สำนักงานตรวจสอบภายในมีพื้นที่จำกัด  
ไม่สามารถตั้งถังขยะแบบแยกประเภทได้ 

ควรมีการจัดสรรพื้นที่การทำงาน    
ให้อยู่รวมกัน (ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ช้ัน 
คือ ช้ัน 1 และ ช้ัน 3) 

4 สำนักงานเขตทุ่งคร ุ
 
 

1. การเพิ่มขึ้นของประชากรทั้งในทะเบียน
ราษฎร์และคนต่างด้าวจำนวนมาก โดยมี
จำนวนหมู่บ้านที่ต้องเข้าดำเนินการเก็บขยะ 
จำนวนทั้งหมด 155 โครงการ ในขณะที่   
รถเก็บขนมูลฝอยและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่   
มีจำนวนเท่าเดิม นับตั้งแต่ปี 2541 จนถึง
ปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง ไม่สามารถ
จัดเก็บได้ทัน เนื่องจากมีปริมาณมากเกินกำลัง
เจ้าหน้าที่และรถเก็บขนมูลฝอยที่มี ส่งผลให้ 
เกิดเรื่องร้องเรียนด้านการจัดเก็บขยะเป็น
จำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาหมดไป
กับการติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน   
ไม่มีช่วงเวลาพัฒนางานในเชิงรุก 

1. รณรงค์ส่งเสริมประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น ชุมชน หมู่บ้าน ฯลฯ ให้มีการคัดแยก
ขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่าง
จริงจัง 
2. ควรมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การแปรรูปขยะประเภทต่าง ๆ เพื่อนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น อุปกรณ์การ
ลดปริมาณขยะประเภทอินทรีย์ ซึ่งทำ
ได้ง่าย ราคาถูก รวมไปถึงการใหค้วามรู้
แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ เพื่อปลูกฝัง
เยาวชนใหม้ีจิตสำนกึ มีความรับผดิชอบ
ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะอย่างจรงิจัง 

5 สำนักงานเขตบางขุนเทียน 
 
 

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหไ้มส่ามารถ
รวมกลุ่มเพื่อดำเนินการตามโครงการฯ ได้
อย่างต่อเนื่อง และพนักงานคัดแยกขยะ 
จากบ้านเรือนน้อยลง เพื่อลดการติดเช้ือ 

- 

6 สำนักงานเขตบางแค เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

ควรให้หน่วยงานสามารถปรับลดค่า
เป้าหมายในการดำเนินการได้ 

7 สำนักงานเขตบางบอน 
 
 

1. จำนวนบุคลากรและรถเก็บขนมลูฝอยที่จะ
ให้บริการจดัเกบ็มลูฝอยในพื้นที่เขตบางบอน 
มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของปะชาชน 

- 
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ลำดับ
ที่ 

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

 2. พื้นที่เขตบางบอนปัจจุบันเปลี่ยนจาก
เกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
จนถึงขนาดกลาง และมีหมู่บ้านจัดสรร 
อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ เพิ่มมากขึ้น 
3. มีประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก และขาด
จิตสำนึกในการรักษ์ถ่ินที่อยู่อาศัย ขาดการ
เอาใจใส่ดูแลบริเวณที่พักอาศัยให้สะอาด 
น่าอยู่ น่ามอง 
4. เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

8 สำนักงานเขตภาษีเจรญิ 
 
 

1. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่
สามารถเข้าไปประชาสมัพันธ์หรือทำกิจกรรม
ให้ความรู้ในสถานที่ท่ีมีคนจำนวนมากได้ 
2. ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรที่ไม่
เพียงพอกับปริมาณงานที่มี เนื่องจาก
จำนวนประชากรที่มีมากขึ้น ทำให้มีปริมาณ
มูลฝอยเพิ่มมากขึ้น 
3. ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะช้ินใหญ่ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นขยะประเภทวัสดุก่อสร้าง 
4. ปริมาณรถเก็บขนมูลฝอยไม่เพียงพอกับ
ปริมาณมูลฝอยที่มากขึ้น 

ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับ
ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะช้ินใหญ่และ
เศษวัสดุก่อสร้างในที่สาธารณะ 

9 สำนักงานเขตราษฎร์บรูณะ 
 
 

1. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีขยะ
ประเภทพลาสติกจากการใช้บริการเดลิเวอรี่ 
ทำให้ปริมาณขยะ อาทิเช่น พลาสติก กล่องโฟม 
เศษอาหาร เพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้
2. เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประโยชน์ใช้สอย
ของพื้นที่ จากพื้นที่ว่าง สวน ไร่ นา เป็นตึก 
อาคารสถานที่ ทำให้ไม่สามารถควบคุม
ปริมาณขยะได้ดีเทา่ที่ควร 

ควรกำหนดนโยบายหรือมาตรการทาง
กฎหมายมาบังคับใช้ เช่น การจดัเกบ็
ค่าธรรมเนียมที่เพิม่ขึ้น ส่งเสริมให้
ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
เป็นการช่วยควบคมุปริมาณขยะของ
กรุงเทพมหานครได้อีกทางหนึ่ง 

10 สำนักงานเขตหนองแขม 
 
 

1. เนื่องจากพื้นที่เขตหนองแขมมีพื้นที่
ติดต่อกับเขตจังหวัดนครปฐมและจังหวัด
สมุทรสาคร จึงมีการลักลอบนำขยะมาทิ้ง 
ในพื้นที่ ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น 
2. พื้นที่เขตหนองแขมเป็นพื้นที่ขยาย  
จึงมีการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมาก 
ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น 

1. เพิ่มบุคลากรด้านเก็บขนมูลฝอย 
ให้เพียงพอ 
2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ตามสื่อตา่ง ๆ  
ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการลดและ
คัดแยกขยะ 
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ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 6 
1. หน่วยงานเจ้าภาพหลักควรจัดทำหรือร่วมกันจัดทำ (กรณีมีมากกว่า 1 หน่วยงาน) แผนที่ยุทธศาสตร์ 

(Strategic Roadmap) ปฏิทินยุทธศาสตร์ (Strategic Calendar) และกำหนดโครงการหรือกิจกรรมเพียงหนึ่ง
หรือสองอย่างในแต่ละวงรอบการปฏิบัติงานที่กำหนด (6 เดือน หรือ 1 ปี) โดยการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ 
ปฏิทินยุทธศาสตร์ และโครงการหรือกิจกรรม ต้องมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริง และต้องอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับหน่วยงานผู้ปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจตามความเหมาะสมจำเป็น 
 2. สำนักงานเขตควรส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
ตามกลุ่มเป้าหมาย 14 กลุ่ม เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย โดยการคัดแยกและแปรรูปเพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ 
ให้มีจำนวนแห่งเพ่ิมมากขึ้น 

 
 

 
 
 
  


