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กองงานผูต้รวจราชการ   ส านกัปลดักรุงเทพมหานคร 



ค ำน ำ 
 

      คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือ    
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ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2563  

    บัดนี้  คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์      
“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมจัดท ารายงานการตรวจราชการ
เรียบร้อยแล้ว โดยรายงานจะประกอบด้วย รายงานการตรวจราชการในภาพรวม และรายงานการตรวจราชการราย
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หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ในการน าไปเป็นข้อมูลสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กำหนดให้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น “การบริหารจัดการขยะ” โดยแบ่งการตรวจ
ราชการออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) และรอบที่ 2 (เดือนเมษายน – 
กันยายน 2563) โดยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ แบ่งเป็น 6 เขตตรวจราชการ สามารถสรุปหน่วยรับ
การตรวจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจราชการ “การบริหารจัดการขยะ” ดังนี้ 

เขตตรวจราชการ 1 หน่วยรับการตรวจประกอบด้วย สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขต    
บางซื ่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตสายไหม และ
สำนักงานเขตบางเขน 

เขตตรวจราชการ 2 หน่วยรับการตรวจประกอบด้วย สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขต
ลาดกระบัง สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตหนองจอก สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตมีนบุรี 
สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตบึงกุ่ม และสำนักงานเขตคันนายาว 

เขตตรวจราชการ 3 หน่วยรับการตรวจประกอบด้วย สำนักสิ ่งแวดล้อม สำนักงานเขต        
สวนหลวง สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงาน
เขตยานนาวา สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตปทุมวัน และสำนักงานเขตบางนา 

เขตตรวจราชการ 4 หน่วยรับการตรวจประกอบด้วย สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขต     
ห้วยขวาง สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตดุสิต สำนักงาน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และสำนักงานเขตพญาไท 

เขตตรวจราชการ 5 หน่วยรับการตรวจประกอบด้วย สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานเขต
ธนบุรี สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางพลัด 
สำนักงานเขตตลิ่งชัน และสำนักงานเขตทวีวัฒนา 

เขตตรวจราชการ 6 หน่วยรับการตรวจประกอบด้วย สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขต
ราษฎร์บูรณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตหนองแขม สำนักงานเขตภาษีเจริญ และ
สำนักงานเขตบางแค 

บัดนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื ่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ประเด็น “การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 1 (เดือนเมษายน – กันยายน 2562) ของสำนักสิ่งแวดล้อม 
และสำนักงานเขต 50 เขต เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานมีผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย และการ
ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 ตามประเด็นการตรวจ
ราชการฯ ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 

รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ประเด็น “การบริหารจัดการขยะ” 
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1. ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     สำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดเก็บปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงานในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และ 

อาคารกรุงเทพมหานคร 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยหน่วยงานมีการคัดแยกขยะมูลฝอยแบ่งเป็น     
4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะท่ัวไป  

หน่วยงานในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานในอาคารกรุงเทพมหานคร 2 มีปริมาณขยะแยก
ประเภทรวมทั้งสิ้น จำนวน 45,171.39 กิโลกรัม (ส่วนของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จำนวน 33,710.04 
ก ิโลกร ัม และส่วนของอาคารกร ุงเทพมหานคร 2 จำนวน 11 ,461.35 กิโลกร ัม)  โดยศาลาว ่าการ
กรุงเทพมหานคร มีประเภทขยะทั่วไปมากที่สุด จำนวน 23,368.80 กิโลกรัม ส่วนอาคารกรุงเทพมหานคร 2    
มีประเภทขยะทั่วไปมากที่สุด จำนวน 5,738 กิโลกรัม รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน/ส่วนราชการ 
ของกรุงเทพมหานคร 

ที่มีการจัดเก็บข้อมูลขยะ 

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

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
1 สำนักงานเลขานุการสภา

กรุงเทพมหานคร 
- 78.10 - 43 121.10 

2 สำนักงานเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 

18.20 18.20 18.20 18.20 72.80 

3 สำนักงาน ก.ก. 390 1,297 0.40 378 2,065.40 
4 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 365.68 1,242.21 60.50 8,924.30 10,592.69 
5 สำนักงบประมาณ กทม. 439 61 17 523 1,040 
6 สำนักการคลัง 407.30 746.80 11.03 1,806.30 2,971.43 
7 สำนักยุทธศาสตร์และ

ประเมินผล  
1,620.18 3,443.31 107.13 11,676 16,846.62 

รวม (ก.ก.) 3,240.36 6,886.62 214.26 23,368.80 33,710.04 
อาคารกรุงเทพมหานคร 2 

8 สำนักการโยธา - - - - - 
9 สำนักสิ่งแวดล้อม 940.25 1,035.70 20.90 2,374 4,370.85 

10 สำนักอนามัย 378.60 483.60 21.30 2,447 3,330.50 
11 สำนักการระบายน้ำ 932 1012 - 451 2,395 
12 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และ

การท่องเท่ียว 
392 507 - 466 1,365 

13 สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

- - - - - 

รวม (ก.ก.) 2,642.85 3,038.30 42.20 5,738 11,461.35 
รวมทั้งหมด (ก.ก.) 5,883.21 9,924.92 256.46 29,106.80 45,171.39 

      

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า หน่วยงานในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีข้อมูลปริมาณการคัด
แยกขยะมูลฝอยครบถ้วน มีเพียงสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครที่ไม่มีข้อมูลขยะอินทรีย์และขยะ
อันตราย และในส่วนของหน่วยงานในอาคารกรุงเทพมหานคร 2 มีจำนวน 2 หน่วยงานที่ไม่มีข้อมูลการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยแยกประเภทส่งสำนักสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สำนักการโยธา และ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 ทั้งนี้มีหน่วยงานระดับสำนักที่ไม่ได้อยู่ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และอาคารกรุงเทพมหานคร 2 
จำนวน 7 หน่วยงาน ซึ่งไม่มีข้อมูลปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอย ได้แก่ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนัก
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การแพทย์ สำนักการศึกษา สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักพัฒนาสังคม และสำนักการ
วางผังและพัฒนาเมือง 
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2. ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงานเขต 50 เขต 
สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต มีการจัดเก็บข้อมูลการคัดแยกปริมาณมูลฝอย โดยแบ่งเป็นส่วนของอาคารสำนักงาน และส่วนของพ้ืนที่เขต จากการตรวจราชการ 

รอบท่ี 1 สำนักงานเขตมีข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภท รวมทั้งสิ้น จำนวน 658,716.5 ตัน โดยเป็นประเภทขยะทั่วไปมากท่ีสุด จำนวน 302,587.900 ตัน และ
ประเภทขยะอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 10,527.750 ตัน รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับที ่ สำนักงานเขต 

ปริมาณขยะมูลฝอยตามประเภทท่ีจัดเก็บ (ตัน) 
รวม 
(ตัน) 

ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
อาคาร

สำนักงานเขต 
พื้นที่เขต 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

พื้นที่เขต 
อาคาร 

สำนักงานเขต 
พื้นที่เขต 

อาคาร
สำนักงานเขต 

พื้นที่เขต 

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
1 จตุจักร 16.415 5,623.450 1.210 15,161.600 0.010 16.190 - - 20,818.875 
2 บางซื่อ 15.020 1,578.100 1.200 2,183.960 0.070 3.200 - - 3,781.550 
3 ลาดพร้าว 0.400 42.600 0.900 38.470 0.060 0.910 0.600 15 98.940 
4 หลักสี ่ 1.710 2,806.050 0.770 4,130.660 - 7.610 0.450 14,906.360 21,853.610 
5 ดอนเมือง 1.500 2,532 5.200 3,175 0.100 11.160 - - 5,724.960 
6 สายไหม 0.036 25.790 0.132 3,552.990 0.001 16.008 12 527 4,133.957 
7 บางเขน 0.020 2,629.950 0.044 11,154.050 0.001 10.820 1.089 25,100.010 38,895.984 

รวม 35.101 15,237.940 9.456 39,396.730 0.242 65.898 14.139 40,548.370 95,307.876 
กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 

8 บางกะปิ 4.250 4.250 3.580 - 19.120 - 55,397 - 55,428.200 
9 สะพานสูง 2.400 - 6.300 - 0.040 - 7.970 - 16.710 

10 บึงกุ่ม 0.790 2,119.750 2.750 9,107.230 0.770 11.770 3.570 2,136.641 13,383.271 
11 คันนายาว 77.500 987.900 2.510 333.560 8.040 8.040 11.750 140 1,569.300 
12 ลาดกระบัง 0.960 - 0.435 - 0.120 - 0.140 - 1.655 
13 มีนบุร ี 12.400 2,466 65.670 9,505 5 6 21 2,100 14,181.070 
14 หนองจอก 0.359 15.101 12.604 10.498 - - - - 38.562 
15 คลองสามวา 0.520 - 1.060 - - - 2.010 - 3.590 
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ลำดับที ่ สำนักงานเขต 

ปริมาณขยะมูลฝอยตามประเภทท่ีจัดเก็บ (ตัน) 
รวม 
(ตัน) 

ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
อาคาร

สำนักงานเขต 
พื้นที่เขต 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

พื้นที่เขต 
อาคาร 

สำนักงานเขต 
พื้นที่เขต 

อาคาร
สำนักงานเขต 

พื้นที่เขต 

16 ประเวศ 3.600 28.270 2 706.980 0.001 10.790 5.400 98.320 855.610 
รวม 102.779 5,621.271 96.906 19,663.268 33.091 36.600 55,448.840 4,474.961 85,477.97 

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 
17 บางรัก 0.100 0.630 0.121 5.070 0.020 4.970 - - 10.911 
18 พระโขนง 2.0130 1,648 0.996 6,506.140 0.015 6.100 1.040 21,482.080 29646.380 
19 บางนา 0.501 313.440 1.648 7,245.500 0.009 9.470 0.040 - 7,570.608 
20 ปทุมวัน 10.80 16,230 4 19,179 0.010 14.600 11 17,232 52,681.410 
21 คลองเตย - 0.200 0.610 0.900 - - - - 1.710 
22 วัฒนา 9.750 67.390 22.440 1,387.220 0.200 9.200 0.700 - 1,496.900 
23 สาทร 1.800 5,667.154 4.300 5,688.100 0.200 6.100 6.280 15,091.130 26,465.060 
24 บางคอแหลม 0.250 1,800.720 0.368 6,903.870 0.010 4.760 - - 8,709.980 
25 ยานนาวา 0.211 1,883.950 1.195 5,502.150 0.008 6.510 0.298 16,604.150 23,998.470 
26 สวนหลวง 0.161 20.876 1.312 16.854 - 10.920 3.739 251.680 305.540 

รวม 25.586 27,632.36 36.990 52,434.804 0.472 72.63 23.097 70,661.040 150,887 
กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 

27 พระนคร 0.002 2,361.35 0.007 1,441.494 0 6.200 0.083 0.120 3,809.256 
28 ดุสิต 5 1,250.450 8.700 3,343.400 0.020 3.390 0.004 6.550 4,617.514 
29 ป้อมปราบฯ 0.013 905.225 0.221 3,550.749 0.014 3.720 5.386 7,404.880 11,870.208 
30 สัมพันธวงศ์ 0.095 506.391 0.242 1,963.864 0.032 3.555 0.070 5,111.360 7,585.609 
31 ดินแดง 5 3,194.990 1.200 5,790.450 0.005 11.600 21.010 42,594.60 51,619.215 
32 ห้วยขวาง 0.400 3,825 0.130 8,565 0.010 25 1 0 12,416.540 
33 พญาไท 0.061 2,313.970 0.081 9,468.850 0.009 14.810 0.077 0 11,797.858 
34 ราชเทว ี 0.600 1,915.580 1.500 5,777.750 0.060 9.350 2.000 0 7,706.840 
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ลำดับที ่ สำนักงานเขต 

ปริมาณขยะมูลฝอยตามประเภทท่ีจัดเก็บ (ตัน) 
รวม 
(ตัน) 

ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
อาคาร

สำนักงานเขต 
พื้นที่เขต 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

พื้นที่เขต 
อาคาร 

สำนักงานเขต 
พื้นที่เขต 

อาคาร
สำนักงานเขต 

พื้นที่เขต 

35 วังทองหลาง 0.960 2,350.920 2.685 117.120 0.001 12.340 36.000 13,771.280 16,291.306 
รวม 12.131 18,623.876 14.766 40,018.677 0.151 89.965 65.63 68,888.790 127,714.300 

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 
36 บางกอกน้อย - 1,913.950 0.655 3,655.141 - 10.870 - 19,383.550 24,964.166 
37 บางพลัด 1.950 1,534 5.990 3,628.500 0.390 6.710 2.030 12,098.770 17,278.340 
38 ตลิ่งชัน 2 501.700 1.400 1,513.920 4,980 4,980 1 - 11,980.020 
39 ทวีวัฒนา 0.650 300.420 2.470 833.930 0.030 - 0.550 159.800 1,297.850 
40 คลองสาน 2,657.825 2,657.825 3,279.240 3,279.240 5.995 5.995 0.433 - 11,886.553 
41 ธนบุรี 0.590 177 2.880 865 0.006 171.000 0.005 - 1,216.481 
42 บางกอกใหญ่ 0.240 1,725.830 0.333 5,039.100 0.004 8.200 0.025 214.920 6,988.652 
43 จอมทอง 0.330 9.130 2.110 40.310 0.010 0.075 0.800 1.980 54.745 

รวม 2,663.585 8,819.855 3,295.078 18,855.141 4,986.435 5,182.850 4.843 31,859.020 75,666.810 
กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 

44 ทุ่งครุ 0.483 7.500 0.178 23,026.880 0.010 4 864 - 23,903.051 
45 บางขุนเทียน 4.630 10,659.980 3.430 26,998.530 0.001 15.580 0.900 3,111.690 40,794.741 
46 บางแค 0.400 - 0.799 26 - - 24 - 51.199 
47 บางบอน 0.835 2,399.110 849 6,589.100 0.220 9.70 11.840 0.080 9,859.755 
48 ภาษีเจรญิ 112.500 1,809.490 357 4,703.770 5 8.430 17 978 7,991.190 
49 ราษฎร์บรูณะ 7 1,143.100 4.200 2,076.830 0.140 4.270 9.520 10,455.820 13,701.080 
50 หนองแขม 0.800 2,760 2.350 9,460 0.100 11.960 2.300 15,124 27,361.510 

รวม 126.648 18,779.180 1,216.957 7,2881.11 5.471 53.940 929.560 29,669.590 123,662.500 
รวมทั้งหมด (ตัน) 2,965.830 94,714.480 4,670.156 24,3249.7 5,025.862 5,501.883 56,486.11 24,6101.8 

658,716.500 
รวมท้ังหมด (ตัน) 97,680.310 247,919.900 10,527.750 302,587.900 

หมายเหตุ : 1. - หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการรายงานข้อมูล 
               2. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
               3. ข้อมูลที่ปรากฏในตารางเป็นข้อมูลที่หน่วยงานยังส่งมาไม่ครบถ้วน ทำให้การวิเคราะห์มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามข้อเท็จจริง อาจใช้ในการอ้างอิงไม่ได้ 
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แสดงปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารสำนักงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63) 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 
หมายเหตุ : หน่วยเป็นกโิลกรัม               หมายเหตุ : หน่วยเป็นตัน 
 

3. เปรียบเทียบข้อมูลการคัดแยกขยะมูลฝอยระยะครึ่งปีงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 - 2563 

3.1 ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการ 
ในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ลำดับ 
ที ่

หน่วยงาน 
ปริมาณการคัดแยกขยะมูล (ระยะคร่ึงปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 
อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

1 สำนักงานเลขานุการสภา กทม. 250 121.10 
2 สำนักงานเลขานุการ ผว.กทม. 4,290 72.80 
3 สำนักงาน ก.ก.  3,400 2,065.40 
4 สำนักปลดักรุงเทพมหานคร 68,850 10,592.69 
5 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 9,000 1,040 
6 สำนักการคลัง 6,840 2,971.43 
7 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  2,330 16,846.62 

รวม (ก.ก.) 94,960 33,710.04 
อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 

8 สำนักการโยธา 3,870 - 
9 สำนักสิ่งแวดล้อม 12,300 4,370.85 

10 สำนักอนามัย 9,400 3,330.50 
11 สำนักการระบายนำ้ 7,600 2,395 
12 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 3,440 1,365 
13 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2,230 - 

รวม (ก.ก) 38,840 11,461.35 
รวมท้ังหมด (ก.ก.) 133,800 45,171.39 

5,883
9,925

256

29,107

หน่วยงานระดับส านัก/ส านักงาน
ในศาลาว่าการ กทม. และอาคาร กทม. 2

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

97,680

247,919

10,527

302,587

หน่วยงานระดับส านักงานเขต

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

(0.22 ตัน) 
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 จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่า ระยะครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วน
ราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานครมีปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอย จำนวน 45,171.39 กิโลกรัม ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 88,628.61 กิโลกรัม ภาพรวมมีการคัดแยกขยะมูลฝอยลดลงคิดเป็นร้อยละ 
66.24 โดยสำนักปลัดกรุงเทพมหานครมีปริมาณการคัดแยกมูลฝอยลดลงมากท่ีสุด (ข้อมูลที่ได้ หน่วยงานยังส่ง
มาไม่ครบถ้วน ทำให้การวิเคราะห์ผลอาจเกิดความคลาดเคลื่อน) 
 

3.2 ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานระดับสำนักงานเขต 
ลำดับ 

ที ่
หน่วยงาน 

ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอย (ระยะคร่ึงปีงบประมาณ) 
ปี 2562 ปี 2563 

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
1 สนข.จตุจักร 23,654.01 20,818.875 
2 สนข.บางซื่อ 7,481.75 3,781.550 
3 สนข.ลาดพร้าว 5,752.48 98.940 
4 สนข.หลักสี ่ 11,515.43 21,853.610 
5 สนข.ดอนเมือง 10,789.68 5,724.960 
6 สนข.สายไหม 14,514.65 4,133.957 
7 สนข.บางเขน 11,122.92 38,895.984 

รวม (ตัน) 84,830.92 95,307.88 
กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 

8 สนข.บางกะป ิ 19,148.84 55,428.200 
9 สนข.สะพานสูง 68.60 16.710 

10 สนข.บึงกุ่ม 8,609.44 13,383.271 
11 สนข.คันนายาว 48.320 1,569.300 
12 สนข.ลาดกระบัง 6.82 1.655 
13 สนข.มีนบุร ี 28.47 14,181.070 
14 สนข.หนองจอก 4.92 38.562 
15 สนข.คลองสามวา 30.64 3.590 
16 สนข.ประเวศ 26,461.71 855.61 

รวม (ตัน) 54,407.76 85,477.97 
กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 

17 สนข.บางรัก 2,307.97 10.911 
18 สนข.พระโขนง 9,934.95 29,646.38 
19 สนข.บางนา 1,646.02 7,570.608 
20 สนข.ปทุมวัน 55,414.20 52,681.410 
21 สนข.คลองเตย 21,285.60 1.71 
22 สนข.วัฒนา 13,482.86 1,496.90 
23 สนข.สาทร 10,506.61 26,465.06 
24 สนข.บางคอแหลม 8,643.04 8,709.98 
25 สนข.ยานนาวา 10,395.77 23,998.47 
26 สนข.สวนหลวง 16,254.07 305.54 

รวม (ตัน) 149,871.09 150,886.97 
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ลำดับ 
ที ่

หน่วยงาน 
ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอย (ระยะคร่ึงปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 
กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 

27 สนข.พระนคร 26,650.22 3,809.256 
28 สนข.ดุสติ 10,301.57 4,617.514 
29 สนข.ป้อมปราบฯ 6,064.86 11,870.208 
30 สนข.สัมพันธวงศ ์ 3,342.94 7,585.609 
31 สนข.ดินแดง 16,660.75 51,619.215 
32 สนข.ห้วยขวาง 12,518.05 12,416.540 
33 สนข.พญาไท 10,553.62 11,797.858 
34 สนข.ราชเทว ี 12,520.67 7,706.840 
35 สนข.วังทองหลาง 11,897.99 16,291.306 

รวม (ตัน) 110,510.67 127,714.35 
กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 

36 สนข.บางกอกน้อย 6,189.51 24,964.166 
37 สนข.บางพลัด 260.16 17,278.340 
38 สนข.ตลิ่งชัน 2,193.88 11,980.020 
39 สนข.ทวีวัฒนา 5,849.56 1,297.850 
40 สนข.คลองสาน 7,774.02 11,886.553 
41 สนข.ธนบุร ี 24,940.43 1,216.481 
42 สนข.บางกอกใหญ ่ 2,324.49 6,988.652 
43 สนข.จอมทอง 16,720.96 54.745 

รวม (ตัน) 66,253.01 75,666.81 
กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 

44 สนข.ทุ่งคร ุ 0.00 23,903.051 
45 สนข.บางขุนเทียน 81,546.88 40,794.741 
46 สนข.บางแค 86.37 51.199 
47 สนข.บางบอน 1.58 9,859.755 
48 สนข.ภาษีเจริญ 58,920.01 7,991.190 
49 สนข.ราษฎร์บูรณะ 47,375.22 13,701.080 
50 สนข.หนองแขม 2.50 27,361.510 

รวม (ตัน) 187,932.56 123,662.53 
รวมทั้งหมด (ตัน) 653,806.01 658,716.51 

จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่า ระยะครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานระดับสำนักงานเขตทั้ง 50 
เขต มีปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอย จำนวน 658,716.51 ตัน เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 
4,910.50 ตัน ภาพรวมมีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.75 โดยกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก  
มีปริมาณการคัดแยกมูลฝอยเพ่ิมข้ึนมากที่สุด (ข้อมูลที่ได้ หน่วยงานยังส่งมาไม่ครบถ้วน ทำให้การวิเคราะห์ผลอาจ
เกิดความคลาดเคลื่อน) 
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แผนภูมิแสดงปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุ่มเขต 
ระยะครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 62 - มีนาคม 63) 

 

 
 
 

4. จำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ ที่มีข้อมูลการคัด
แยกขยะมูลฝอย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีการจัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะมูลฝอย รายละเอียด
ดังนี้ 

รายละเอียด 
จำนวนที่มีข้อมูล 

การคัดแยกขยะมูลฝอย 
(แห่ง) 

ชุมชน 1,311 
สถานศึกษา (ในและนอกสังกัด กทม.) 702 
สถานประกอบการ 11,733 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 855 
 อ่ืน ๆ (ศาสนสถาน/วัด อาคารสูง) 382 

ในภาพรวมมีจำนวนชุมชนที่มีการคัดแยกขยะมูลฝอย จำนวน 1,311 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.42 จากจำนวนชุมชน
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด *จำนวน 2,067 ชุมชน (*ข้อมูลจากสถิติกรุงเทพมหานคร 2559 : สำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล)  
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5. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 
เชิงพื้นที ่
1. สภาพพ้ืนที่บางชุมชนรถเก็บขนมูลฝอยเข้าจัดเก็บไม่ถึง การจัดกิจกรรมเก็บของเหลือใช้จึงไม่สามารถ

ให้บริการได้อย่างทั่วถึง หมู่บ้านบางโครงการ (นิติบุคคลฯ) ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บขยะอันตราย แต่ประชาชน
ในหมู่บ้านต้องการให้จัดเก็บ ควรให้ชุมชนหรือหมู่บ้านหาจุดพักรวมมูลฝอยชิ้นใหญ่ เพื่อรอการให้บริการจาก
สำนักงานเขต 

2. สํานักงานเขตทีม่ีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีโรงเรียนและชุมชนจำนวนมาก การขับเคลื่อนกระบวนการจัดการมูล
ฝอยในพื้นที่ ควรเน้นหน่วยงานที่อยู่ในสายการบังคับบัญชาที่สามารถกำหนดแนวทางดำเนินงาน กํากับ ดูแลและ
ติดตามผลได้ โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน 

3. ควรมีการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น และเพ่ิมช่องทางผ่านกระบวนการ
ทํางานของเจ้าหน้าที่ เช่น ขอให้ตลาดคัดแยกเศษผักเศษผลไม้ออกจากขยะทั่วไปเพื่อลดปริมาณขยะ  หรือรับ
บริจาคเศษอาหารจากร้านอาหารมาทําปุ๋ยหมักร่วมกับขยะใบไม้ เป็นต้น  

เชิงนโยบาย 
๑. กรุงเทพมหานครควรมีกลยุทธ์หรือกระบวนการขับเคลื ่อนการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่

แหล่งกำเนิด และสนับสนุนเครื่องมือในการจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  โดยเฉพาะ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ ่งได้รับยกเว้นการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอย จึงไม่
ระมัดระวังควบคุมปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีการส่งเสริมเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อสาธารณะส่วนกลางมากกว่าให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการเองซึ่งไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

๒. กรุงเทพมหานครควรกําหนดมาตรการหรือแนวทางดําเนินงานที่ชัดเจน กรณีประชาชน ไม่ชําระ
ค่าบริการเก็บขนมูลฝอย เพ่ือให้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ทั้ง ๕๐ เขตใช้เป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

๓. กรุงเทพมหานครควรหาวิธีเพ่ิมแรงจูงใจให้ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือน เช่น ถ้ามีการคัดแยก
ขยะในครัวเรือนจะได้ส่วนลดค่าบริการ ถ้าไม่คัดแยกจะเสียค่าบริการในอัตราสูง โดยกรุงเทพมหานครต้อง
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ครัวเรือน และสนับสนุนยานพาหนะและบุคลากรให้หน่วยงานอย่างเหมาะสม 

4. กรุงเทพมหานครควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการให้บริการตั้งถังรองรับมูลฝอยขนาด ๓ 
ลบ.ม. และ 4 ลบ.ม. ในสถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน โดยกําหนดอัตราค่าบริการตั้งถังรองรับมูลฝอยและ
ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนมูลฝอยให้ชัดเจน เพื่อให้สํานักงานเขตสามารถนํารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด ๒ 
ตัน ๕ ตัน และบุคลากร ไปบริการเก็บขนมูลฝอยตามบ้านเรือนประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

5. กรุงเทพมหานครควรกำหนดมาตรการลงโทษบุคคลผู้ทิ้งขยะอันตรายรวมกับมูลฝอยทั่วไปอย่างจริงจัง 
และควรเพ่ิมอัตราค่าจับปรับที่สูงขึ้นจาก 2,000 บาท เป็น 5,000 - 10,000 บาท ในกรณีของผู้ที่ลักลอบนำขยะ
มาทิ้งไม่เป็นเวลาและไม่เป็นไปตามจุดที่กำหนด 

6. การให้บริการด้านการจัดการขยะควรมีลักษณะที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะพ้ืนที่ของแต่ละ
เขตที่แตกต่างกัน 

7. การกำหนดนโยบายควรมีความชัดเจนและต่อเนื่องในการดำเนินการ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะ
ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นและไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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6. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครในภาพรวม  
 1. กรุงเทพมหานครควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร        
โดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตควรให้ความสำคัญในการจัดทำฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้       
มีมาตรฐานเดียวกันและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบูรณาการการทำงาน
ร่วมกัน การวางแผนและใช้กำหนดมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. กรุงเทพมหานครควรมีการสนับสนุนให้มีการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางให้มีความชัดเจนเกิดเป็น
รูปธรรม ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมจัดการมูลฝอยให้กับประชาชน ในการลดปริมาณขยะและคัดแยก
มูลฝอยที่แหล่งกำเนิดในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร  และทุกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครแล้วจึงขยายผล กำหนดแผนงานขับเคลื่อนที่ชัดเจนไปยังสถานที่ราชการ สถานศึกษา และสถาน
ประกอบการ สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตควรบูรณาการการทำงาน กำหนดเป้าหมายและแนวทางในการ
บริหารจัดการขยะให้มีความชัดเจน และให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการ
จัดการขยะ รวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ การประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายในชุมชน จัดกิจกรรมให้ความรู้ สาธิตการคัดแยกมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์  และควรมีการ
ดำเนินการจัดถังรองรับมูลฝอยในสถานที่ที่มีความพร้อมในการคัดแยกขยะ โดยแยกถังเป็น 4 ประเภท ได้แก่     
มูลฝอยเศษอาหารมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยทั่วไป ส่วนในพื้นที่สาธารณะให้ตั ้งถัง
รองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยรีไซเคิล โดยกำหนดจุดป้ายสัญลักษณ์กำกับให้ชัดเจนทั่วถึง 
 3. สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต ควรบูรณาการการทำงานโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการกำจัดขยะอย่างเหมาะสม ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการจัดการขยะ        
ในแต่ละเขตและภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้การบริหารจัดการ
ขยะเกิดประสิทธภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการตรวจราชการ 

เขตตรวจราชการ 1 - 6 
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แสดงปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภทของส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การบริหารจัดการขยะ” 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  
ของเขตตรวจราชการ 1 (กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ) 

 
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 1 ได้ด าเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ   
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ของกลุ่มเขต
กรุงเทพเหนือ รวม 7 ส านักงานเขต ประกอบด้วย ส านักงานเขตจตุจักร ส านักงานเขตบางซื่อ ส านักงานเขตลาดพร้าว 
ส านักงานเขตหลักสี่ ส านักงานเขตดอนเมือง ส านักงานเขตสายไหม และส านักงานเขตบางเขน มีผลการด าเนินงาน
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย และการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน ตามประเด็นการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” รายละเอียดดังนี้ 

 

1. สถิติข้อมูลขยะมูลฝอยแยกประเภทในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภททั้งในส่วนของอาคาร

ส านักงานเขต และพ้ืนที่เขต (ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) โดยแบ่งเป็น 
4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป  มีปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น จ านวน 
95,307.876 ตัน (95,307,876 กิโลกรัม) โดยเป็นประเภทขยะทั่วไปมากที่สุด จ านวน 40,562.509 ตัน 
(40,652,509 กิโลกรัม) และประเภทขยะอันตรายน้อยที่สุด จ านวน 66.140 ตัน 66,140 กิโลกรัม)  

 

ล า
ดับ
ที่ 

ส านักงาน
เขต 

ปริมาณขยะมลูฝอยแยกตามประเภทที่จัดเก็บ (ตัน) 
รวม 
(ตนั) 

ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
อาคาร

ส านักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคาร 
ส านักงานเขต 

พื้นท่ีเขต 
อาคาร

ส านักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคาร
ส านักงานเขต 

พื้นท่ีเขต 

1 จตุจักร 16.415 5,623.45 1.21 15,161.60 0.01 16.19 - - 20,818.875 
2 บางซ่ือ 15.02 1,578.10 1.20 2,183.96 0.07 3.20 - - 3,781.550 
3 ลาดพร้าว 0.40 42.60 0.90 38.47 0.06 0.91 0.60 15.00 98.940 
4 หลักสี่ 1.71 2,806.05 0.77 4,130.66 - 7.61 0.45 14,906.36 21,853.610 
5 ดอนเมือง 1.50 2,532.00 5.20 3,175.00 0.10 11.16 - - 5,724.960 
6 สายไหม 0.036 25.79 0.132 3,552.99 0.001 16.008 12.00 527.00 4,133.957 
7 บางเขน 0.020 2,629.950 0.044 11,154.05 0.001 10.820 1.089 25,100.01 38,895.984 

รวม (ตัน) 
35.101 15,237.940 9.456 39,396.730 0.242 65.898 14.139 40,548.370 

95,307.876 15,273.041  39,406.186  66.140 40,562.509  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

16.02%

41.35%

0.07%

42.56% ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป
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ตาราง แสดงจ านวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ ที่มีการจัดเก็บข้อมูล   
         ปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภท ของส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
 

ล าดับ ส านักงานเขต 

จ านวนแหล่งก าเนิดมูลฝอย 

รวม 
ชุมชน 

สถาน 
ศึกษา 

สถาน
ประกอบ 

การ 

หน่วยงาน
ภาครัฐและ

เอกชน 
อ่ืน ๆ 

1 จตุจักร - - - - - - 
2 บางซื่อ 50 21 234 82 7 394 
3 ลาดพร้าว 1 6 1 1 - 9 
4 หลักสี ่ 81 18 41 134 1 275 
5 ดอนเมือง - - - - - - 
6 สายไหม 78 25 215 4 9 331 
7 บางเขน 77 12 240 24 4 357 

รวม 287 82 731 245 21 1,366 
หมายเหตุ : อื่น ๆ หมายถึง ศาสนสถาน/วัด อาคารสูง 
 

 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเกือบทุกส านักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีการจัดเก็บข้อมูลของ
แหล่งก าเนิดมูลฝอย จ าแนกตามประเภทชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ
อ่ืน ๆ ยกเว้นส านักงานเขตจตุจักร และส านักงานเขตดอนเมืองที่ไม่มีข้อมูล 
 

2. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง

ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ในด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ 1.1.2 
กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งก าหนดและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.3 การจัดการมูลฝอยที่ปลายทาง
อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังนี้ 

ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ รวม 63 โครงการ/กิจกรรม 
- ส านักงานเขตจตุจักร  จ านวน  12 โครงการ/กิจกรรม 
- ส านักงานเขตบางซื่อ  จ านวน  11 โครงการ/กิจกรรม 
- ส านักงานเขตลาดพร้าว  จ านวน    5 โครงการ/กิจกรรม 
- ส านักงานเขตหลักสี่      จ านวน  13 โครงการ/กิจกรรม 
- ส านักงานเขตดอนเมือง  จ านวน    9 โครงการ/กิจกรรม 
- ส านักงานเขตสายไหม  จ านวน    3 โครงการ/กิจกรรม 
- ส านักงานเขตบางเขน  จ านวน  10  โครงการ/กิจกรรม 
เช่น โครงการแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพ้ืนที่เขต, 

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์, กิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงาน, กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ส่งเสริมการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย, โครงการ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตราย, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งก าเนิด, 
กิจกรรมรวบรวมวัสดุรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์, โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล, โครงการส่งเสริมการคัดแยก
และรวบรวมขยะอันตราย และขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งก าเนิด, กิจกรรมส่งประกวดโครงการอาคาร/
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste), กิจกรรม “เราท าความดีด้วยหัวใจ” ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น  
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3. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่

ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รายละเอียดดังนี้ 
- ขยะที่ต้นทาง หน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอย

อินทรีย์เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์, โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน, กิจกรรมการคัดแยก
ขยะรีไซเคิล เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์, โครงการการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์, 
กิจกรรมการลดและคัดแยกมูลฝอยในหน่วยงาน, กิจกรรมส่งเสริมชุมชน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีการจัดการมูลฝอย, กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และ
การรณรงค์ส่งเสริมการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย, กิจกรรมนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ, โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งก าเนิด เป็นต้น 

- ขยะท่ีกลางทาง หน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น โครงการจัดเก็บวัสดุ สิ่งของเหลือใช้
และขยะชิ้นใหญ่ และจัดเก็บขยะอันตราย, โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตรายพื้นที่
เขตบางเขน, โครงการ “ทิ้งเป็นที่...เก็บเป็นเวลา”, กิจกรรมคัดแยกขยะของรถเก็บขนมูลฝอย เป็นต้น  
- ขยะท่ีปลายทาง หน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น กิจกรรม น าขยะชิ้นใหญ่กลับมาใช้
ประโยชน์ น ามาซ่อมแซมและบริจาคให้วัดสวนแก้ว, กิจกรรมน าขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร) ไปเลี้ยงสัตว์, 
กิจกรรมเปลี่ยนกันใช้ ผลัดกันชม, กิจกรรมซ่อมแซมขยะชิ้นใหญ่ที่เก็บได้จากชุมชนน ากลับมาใช้
ประโยชน์ เป็นต้น 

 

 4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะของการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น 
ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถานศึกษา 

ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ 
รวม  15 โครงการ/กิจกรรม 

- ส านักงานเขตจตุจักร  จ านวน  1 โครงการ/กิจกรรม 
- ส านักงานเขตบางซื่อ  จ านวน  2 โครงการ/กิจกรรม 
- ส านักงานเขตลาดพร้าว  จ านวน  2 โครงการ/กิจกรรม 
- ส านักงานเขตหลักสี่      จ านวน  3 โครงการ/กิจกรรม 
- ส านักงานเขตดอนเมือง  จ านวน  1 โครงการ/กิจกรรม 
- ส านักงานเขตสายไหม  จ านวน  2 โครงการ/กิจกรรม 
-     ส านักงานเขตบางเขน  จ านวน  4  โครงการ/กิจกรรม 

       เช่น โครงการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์, โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ของกลุ่มเขต, 
กิจกรรมชุมชนส่งเสริมการจัดการมูลฝอย (CBM), โครงการส่งเสริมชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนให้มีการจัดการมูลฝอย, กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล, กิจกรรมท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ, กิจกรรมการให้
ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการน าไปใช้ประโยชน์ , กิจกรรม “เราท าความดีด้วยหัวใจ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้
ถุงพลาสติก, โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล, โครงการประดับพรรณไม้สีเหลืองในกระถางรักษ์สิ่งแวดล้อมริมคลอง
เปรมประชากรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, โครงการ “วน” (เป็นโครงการรับ
บริจาคขยะประเภทต่าง ๆ และน าไปรีไซเคิล โดยมีมูลค่ากิโลกรัมละ 5 บาท เงินรายได้จะถูกน าไปบริจาคให้กับมูลนิธิ
ด้านสิ่งแวดล้อม) เป็นต้น 
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 5. แนวทางในการติดตาม ประเมินผลการด าเนินการ และการจัดเก็บฐานข้อมูล 
- รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมให้ผู้บริหารทราบ 
- มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บในฐานข้อมูลผ่านทางระบบ Google drive,      
  ระบบงานจัดเก็บข้อมูลปริมาณมูลฝอย ของส านักสิ่งแวดล้อม  

 6. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน  
               - เชิงพื้นที่ ควรมีมาตรการทางกฎหมายและบทลงโทษ ส าหรับผู้ลักลอบทิ้งขยะในที่ว่าง โดยการบูรณาการ
ร่วมกับฝ่ายเทศกิจในการเฝ้าระวังและจับปรับผู้กระท าความผิด 
               - เชิงนโยบาย   
                  1) เน้นการส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการขยะให้กับทุกภาคส่วน 
                  2) เน้นการขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

          ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
1. จากสถิติรายงานปริมาณมูลฝอยประเภทต่างๆ พบว่าในส่วนของส านักงานเขตจตุจักร ส านักงานเขตบางซื่อ 

และส านักงานเขตดอนเมือง ไม่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไป และได้แจ้งข้อสังเกตแก่ทางส านักงานเขตแล้ว แสดงให้เห็น
ว่าผู้ให้ข้อมูลบางส านักงานเขตยังขาดความเข้าใจในเรื่องการจัดการมูลฝอย 

2. จากสถิติการจัดเก็บข้อมูลแหล่งก าเนิดในพ้ืนที่ที่มีการจัดการมูลฝอยพบว่ามีเพียงส านักงานเขตจตุจักร
และส านักงานเขตดอนเมืองที่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งจะเป็นปัญหาอุปสรรคในการก าหนดแนวทางหรือโครงการ
ในการจัดการปัญหามูลฝอยในพ้ืนที่ ส านักงานเขตโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะจึงควรท าความเข้าใจ
กับเจ้าหน้าที่ภายในฝ่ายและประสานการท างานร่วมกับหน่วยงานภายในของส านักงานเขตที่มีข้อมูลส าหรับด าเนินงาน 

3. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยของหน่วยงาน องค์กร ชุมชนต่างๆ ควรมีตัวชี้วัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมหรือไม่ 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” 
รอบท่ี 1 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 ถึงวันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๖3 

ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหนาคร เขตตรวจราชการ 2 
 

ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ก าหนดให้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” เพ่ือประเมินและติดตาม
ผลการด าเนินการของส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขต โดยเน้นการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดปริมาณขยะ
มูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 

การตรวจติดตามในรอบที่ 1 ประเด็นการตรวจติดตามจะมุ่งเน้นที่ข้อมูลพ้ืนฐานปริมาณขยะมูล
ฝอยแต่ละประเภทของแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ ส านักงานเขต ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนินการ แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะ เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา และการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
แผนแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงแนวทางการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ แนวทางในการติดตามประเมินผลการด าเนินการ การจัดเก็บฐานข้อมูล   
ในด้านการบริหารจัดการขยะ ข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่และเชิงนโยบาย 
  บัดนี้ การตรวจติดตามได้เสร็จสิ้นและได้รับข้อมูลจากหน่วยรับตรวจครบถ้วนแล้ว ผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 2 ขอรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในประเด็น “การบริหาร
จัดการขยะ” ดังนี้ 

                 ๑. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส านักงานเขต
กลุ่มกรุงเทพตะวันออก) 
 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออกมีปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงานทั้งหมด จ านวน 
85,477.719 ตัน โดยเป็นประเภทขยะทั่วไปมากที่สุด จ านวน 59,923.801 ตัน (70.10 %) และประเภท
ขยะอันตรายน้อยที่สุด จ านวน 69.691 ตัน (0.08 %) รายละเอียดตามตาราง 1, 2 และแผนภูมิ 1 

ตาราง 1 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงาน (ส านักงานเขต) 

ล า
ดับ
ที่ 

ส านักงานเขต 

ปริมาณขยะมูลฝอยแยกตามประเภทที่จัดเก็บ (ตัน) 
รวม 
(ตัน) 

ขยะอินทรยี ์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทัว่ไป 
อาคาร

ส านักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคาร 
ส านักงานเขต 

พื้นท่ีเขต 
อาคาร

ส านักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคารส านักงาน
เขต 

พื้นท่ีเขต 

1 สนข. บางกะป ิ 4.250 4.250 3.580 - 19.120 - 55,397.000 - 55,428.200 
2 สนข. สะพานสูง 2.400 - 6.300 - 0.040 - 7.970 - 16.710 
3 สนข. บึงกุ่ม 0.790 2,119.750 2.750 9,107.230 0.770 11.770 3.570 2,136.641 13,383271 
4 สนข. คนันายาว 77.500 987.900 2.510 333.560 8.040 8.040 11.750 140.000 1,569.300 
5 สนข. ลาดกระบัง 0.960 - 0.435 - 0.120 - 0.140 - 1.655 
6 สนข. มีนบุร ี 12.400 2,466.000 65.670 9,505.000 5.000 6.000 21.000 2,100.000 14,181.070 
7 สนข. หนองจอก 0.359 15.101 12.604 10.498 - - - - 38.562 
8 สนข. คลองสามวา 0.520 - 1.060 - - - 2.010 - 3.590 
9 สนข. ประเวศ 3.600 28.270 2.000 706.980 0.001 10.790 5.400 98.320 855.61 

รวม (ตัน) 102.779 5,621.271 96.909 19,663.268 33.091 36.600 55,448.840 4,474.961 85,477.719 
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แสดงปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภทของส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
 
 

 
ตาราง 2 แสดงจ านวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณ 
            ขยะมูลฝอยแยกประเภท ของส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 

ล าดับ ส านักงานเขต 

จ านวนหน่วยงานในพ้ืนที่ 

รวม 
ชุมชน 

สถาน 
ศึกษา 

สถาน
ประกอบ 

การ 

หน่วยงาน
ภาครัฐและ

เอกชน 

ศาสนสถาน/
วัด 

1 สนข. บางกะป ิ 2 1 - - 1 4 
2 สนข. สะพานสูง - - - - - - 
3 สนข. บึงกุ่ม - - - - - - 
4 สนข. คนันายาว 42 8 188 77 - 315 
5 สนข. ลาดกระบัง - - - - - - 
6 สนข. มีนบุร ี 27 17 36 - - 80 
7 สนข. หนองจอก - 18 - - - 18 
8 สนข. คลองสามวา - - - - - - 
9 สนข. ประเวศ 43 16 1 1 - 61 

รวม 114 60 225 78 1 478 

                   ๒. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตกรุงเทพตะวันออก มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     

ที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ในด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
เป้าหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งก าหนดและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.1 การจัดการ
มูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ จ านวนทั้งหมด 48 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 
 - ส านักงานเขตบางกะปิ จ านวน  4 โครงการ/กิจกรรม 

 - ส านักงานเขตสะพานสูวง จ านวน  7 โครงการ/กิจกรรม 
 - ส านักงานเขตบึงกุ่ม  จ านวน  2 โครงการ/กิจกรรม 

 - ส านักงานเขตคันนายาว จ านวน  5 โครงการ/กิจกรรม 
 - ส านักงานเขตลาดกระบัง จ านวน  5 โครงการ/กิจกรรม 
 - ส านักงานเขตมีนบุรี  จ านวน           5 โครงการ/กิจกรรม 
 - ส านักงานเขตหนองจอก จ านวน          10 โครงการ/กิจกรรม 
 - ส านักงานเขตคลองสามวา จ านวน  7 โครงการ/กิจกรรม 
 - ส านักงานเขตประเวศ  จ านวน  3 โครงการ/กิจกรรม 
 

6.70%

23.12%

0.08%
70.10%

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป
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 3. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย และการบูรณาการความ
ร่วมมือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รายละเอียดดังนี้ 

- ขยะที่ต้นทาง หน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น การส่งเสริมให้หน่วยงานที่เข้าร่วม
ส่งเสริมลดการผลิตมูลฝอย โดยการคัดแยกมูลฝอยเพ่ือให้สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์โดยการใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ 
เช่น การท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ เป็นต้น 

- ขยะที่กลางทาง หน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น กิจกรรมเก็บของเหลือใช้  
ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย เพ่ือลดการจัดเก็บที่กลางทาง และน าขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น  

- ขยะที่ปลายทาง หน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น การน ามูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์และเหลือก าจัดทิ้งให้น้อยที่สุด เมื่อมูลฝอยเข้าสู่ระบบก าจัดที่ปลายทาง ณ ศูนย์ก าจัดมูลฝอย เป็นต้น                         

 

  4. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 
 เชิงพ้ืนที่ 
 1. สภาพพ้ืนที่บางชุมชนรถเก็บขนมูลฝอยเข้าจัดเก็บไม่ถึง การจัดกิจกรรมเก็บของเหลือใช้จึง  
ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง หมู่บ้านบางโครงการ (นิติบุคคลฯ) ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บขยะอันตราย 
แต่ประชาชนในปมู่บ้านต้องการให้จัดเก็บ ควรให้ชุมชนหรือหมู่บ้านหาจุดพักรวมมูลฝอยชิ้นใหญ่ เพ่ือรอการ
ให้บริการจากส านักงานเขต 

 2. ส านักงานเขตที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีโรงเรียนและชุมชนจ านวนมาก การขับเคลื่อนกระบวนการ
จัดการมูลฝอยในพ้ืนที่ ควรเน้นหน่วยงานที่อยู่ในสายการบังคับบัญชาที่สามารถก าหนดแนวทางด าเนินงานก ากับ
ดูแลและติดตามผลได้ โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย มีการติดตามและเพ่ิมแรงจูงใจ 

 3. การส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยของประชาชน ควรผ่านกระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ 
เช่น รถเก็บขนมูลฝอย พนักงานกวาดถนน และพนักงานสวนสาธารณะ เช่น ขอให้ตลาดคัดแยกเศษผักเศษผลไม้
ออกจากขยะทั่วไปเพ่ือลดปริมาณขยะที่รถเก็บขนมูลฝอย หรือพนักงานกวาดถนนขอเศษอาหารจาก ร้านอาหาร
บริเวณพ้ืนที่รับผิดชอบมาท าปุ๋ยหมักร่วมกับขยะใบไม้จากการกวาดท าความสะอาดพ้ืนที่ ผลปรากฏว่า การให้ความรู้
บุคลากรภายในฝ่ายรักษาฯ ท าให้บุคลากรสามารถประสานขอความร่วมมือ ประชาชนแยกเศษอาหาร ขยะอินทรีย์ 
ให้มาท าปุ๋ยหมักรวมกับใบไม้บริเวณริมถนน หรือประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ประกอบการ ร้านค้า ตลาดนัด น ามาทิ้งบริเวณ
คอกหมักขยะ 
 เชิงนโยบาย 

 ๑. กรุงเทพมหานครควรมีกลยุทธ์หรือกระบวนการขับเคลื่อนการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอย 
ที่แหล่งก าเนิด และสนับสนุนเครื่องมือในการจัดการมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  โดยเฉพาะ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับยกเว้นการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอย จึงไม่
ระมัดระวังควบคุมปริมาณมูลฝอยที่เกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการส่งเสริมเพ่ิมการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สาธารณะส่วนกลางมากกว่าการจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่แจก ประชาสัมพันธ์ ซึ่งไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุม
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 ๒. กรุงเทพมหานครควรก าหนดมาตรการหรือแนวทางด าเนินงานที่ชัดเจน กรณีประชาชน
ไม่ช าระค่าบริการเก็บขนมูลฝอย เพ่ือให้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ทั้ง ๕๐ เขตใช้เป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

 ๓. กรุงเทพมหานครควรหาวิธีเพ่ิมแรงจูงใจให้ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือน เช่น ถ้ามี
การคัดแยกขยะในครัวเรือนจะได้ส่วนลดค่าบริการ ถ้าไม่คัดแยกจะเสียค่าบริการในอัตราสูง โดยกรุงเทพมหานคร
ต้องสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ครัวเรือน และสนับสนุนยานพาหนะและบุคลากรให้หน่วยงานอย่างเหมาะสม 
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 4. กรุงเทพมหานครควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการให้บริการตั้งถังรองรับมูลฝอย 
ขนาด ๓ ลบ.ม. และ 4 ลบ.ม. ในสถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน โดยก าหนดอัตราค่าบริการตั้งถังรองรับมูล
ฝอยและค่าธรรมเนียมในการเก็บขนมูลฝอยให้ชัดเจน เพ่ือให้ส านักงานเขตสามารถน ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด ๒ ตัน ๕ ตัน และบุคลากร ไปบริการเก็บขนมูลฝอยตามบ้านเรือนประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 5. กรุงเทพมหานครควรก าหนดมาตรการลงโทษบุคคลผู้ทิ้งขยะอันตรายรวมกับมูลฝอยทั่วไป
อย่างจริงจัง 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การบริหารจัดการขยะ” 

รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เขตตรวจราชการ 3 (ส านักสิ่งแวดล้อม และกลุ่มเขตกรุงเทพใต้) 

 
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 3 ได้ด าเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ   
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ของส านัก
สิ่งแวดล้อม และส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ รวม 10 ส านักงานเขต ประกอบด้วย ส านักงานเขตบางรัก ส านักงาน
เขตพระโขนง ส านักงานเขตบางนา ส านักงานเขตปทุมวัน ส านักงานเขตคลองเตย ส านักงานเขตวัฒนา ส านักงานเขต
สาทร ส านักงานเขตบางคอแหลม ส านักงานเขตยานนาวา และส านักงานเขตสวนหลวง มีผลการด าเนินงานด้าน
การจัดการขยะมูลฝอย และการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน ตามประเด็นการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” รายละเอียดดังนี้ 

 

1. สถิติข้อมูลขยะมูลฝอยแยกประเภทในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.1 ส านักสิ่งแวดล้อม  

     ส านักสิ่งแวดล้อม ได้จัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยแยกประเภทของหน่วยงานในศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร และอาคารกรุงเทพมหานคร 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยหน่วยงานมีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะท่ัวไป  

หน่วยงานในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส านักงาน ก.ก. ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร ส านักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร ส านักการคลัง และส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และหน่วยงานในอาคารกรุงเทพมหานคร 2 
ประกอบด้วย ส านักการโยธา ส านักสิ่งแวดล้อม ส านักอนามัย ส านักการระบายน้ า ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ท่องเที่ยว และส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ กองควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์ และกองบริการระบบคอมพิวเตอร์) มีปริมาณขยะแยกประเภทรวมทั้งสิ้น จ านวน 45,171.39 
กิโลกรัม (ส่วนของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จ านวน 33,710.04 กิโลกรัม และส่วนของอาคาร
กรุงเทพมหานคร 2 จ านวน 11,461.35 กิโลกรัม)  โดยศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มีประเภทขยะทั่วไปมาก
ที่สุด จ านวน 23,368.80 กิโลกรัม ส่วนอาคารกรุงเทพมหานคร 2 มีประเภทขยะรีไซเคิลมากที่สุด จ านวน 
9,924.92 กิโลกรัม รายละเอียดดังนี้ 

 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน/ส่วนราชการ 
ของกรุงเทพมหานคร 

ที่มีการจัดเก็บข้อมูลขยะ 

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

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
1 ส านักงานเลขานุการสภา

กรุงเทพมหานคร 
- 78.10 - 43 121.10 

2 ส านักงานเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 

18.20 18.20 18.20 18.20 72.80 

3 ส านักงาน ก.ก. 390 1,297 0.40 378 2,065.40 
4 ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 365.68 1,242.21 60.50 8,924.30 10,592.69 
5 ส านักงบประมาณ กทม. 439 61 17 523 1,040 
6 ส านักการคลัง 407.30 746.80 11.03 1,806.30 2,971.43 
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แสดงปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภทของหน่วยงาน 
ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และอาคารกรุงเทพมหานคร 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน/ส่วนราชการ 
ของกรุงเทพมหานคร 

ที่มีการจัดเก็บข้อมูลขยะ 

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

7 ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล  

1,620.18 3,443.31 107.13 11,676 16,846.62 

รวม (ก.ก.) 3,240.36 6,886.62 214.26 23,368.80 33,710.04 
อาคารกรุงเทพมหานคร 2 

8 ส านักการโยธา - - - - - 
9 ส านักสิ่งแวดล้อม 940.25 1,035.70 20.90 2,374 4,370.85 

10 ส านักอนามัย 378.60 483.60 21.30 2,447 3,330.50 
11 ส านักการระบายน้ า 932 1012 - 451 2,395 
12 ส านักวัฒนธรรม กีฬา 

และการท่องเที่ยว 
392 507 - 466 1,365 

13 ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

- - - - - 

รวม (ก.ก.) 2,642.85 3,038.30 42.20 5,738 11,461.35 
รวมท้ังหมด (ก.ก.) 5,883.21 9,924.92 256.46 29,106.80 45,171.39 

 

 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า หน่วยงานในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีข้อมูลปริมาณการคัด
แยกขยะมูลฝอยครบถ้วน มีเพียงส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครที่ไม่มีข้อมูลขยะอินทรีย์และขยะ
อันตราย และในส่วนของหน่วยงานในอาคารกรุงเทพมหานคร 2 มีจ านวน 2 หน่วยงานที่ไม่มีข้อมูลการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยแยกประเภทส่งส านักสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ส านักการโยธา และ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 ทั้งนี้มีหน่วยงานระดับส านักที่ไม่ได้อยู่ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และอาคารกรุงเทพมหานคร 2 
จ านวน 7 หน่วยงาน ซึ่งไม่มีข้อมูลปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอย ได้แก่ ส านักการจราจรและขนส่ง ส านัก
การแพทย์ ส านักการศึกษา ส านักเทศกิจ ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักพัฒนาสังคม และส านักการ
วางผังและพัฒนาเมือง 

 
     
  
 
 

 
หมายเหตุ : หน่วยเป็นกิโลกรัม 
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แสดงปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภทของส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

1.2 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ 
ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้  ประกอบด้วย ส านักงานเขตบางรัก ส านักงานเขตพระโขนง 

ส านักงานเขตบางนา ส านักงานเขตปทุมวัน ส านักงานเขตคลองเตย ส านักงานเขตวัฒนา ส านักงานเขตสาทร 
ส านักงานเขตบางคอแหลม ส านักงานเขตยานนาวา และส านักงานเขตสวนหลวง มีข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยแยก
ประเภททั้งในส่วนของอาคารส านักงานเขต และพ้ืนที่เขต (ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน) โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป         
มีปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 143,316.400 ตัน เป็นประเภทขยะทั่วไปมากที่สุด จ านวน 70,684.140 ตัน และ
ประเภทขยะอันตรายน้อยที่สุด จ านวน 73.102 ตัน รายละเอียดดังนี้ 

 

ล า
ดับ
ที่ 

ส านักงาน
เขต 

ปริมาณขยะมลูฝอยแยกตามประเภทที่จัดเก็บ (ตัน) 
รวม 
(ตนั) 

ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
อาคาร

ส านักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคาร 
ส านักงานเขต 

พื้นท่ีเขต 
อาคาร

ส านักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคาร
ส านักงานเขต 

พื้นท่ีเขต 

1 บางรัก 0.10 0.63 0.121 5.07 0.020 4.97 - - 10.911 
2 พระโขนง 2.013 1,648 0.996 6,506.14 0.015 6.10 1.040 21,482.08 29,646.38 
3 บางนา 0.501 313.44 1.648 7,245.50 0.009 9.47 0.040 - 7,570.608 
4 ปทุมวัน 10.80 16,230 4 19,179 0.010 14.600 11 17,232 52,681.410 
5 คลองเตย - 0.20 0.61 0.90 - - - - 1.71 
6 วัฒนา 9.75 67.39 22.44 1,387.22 0.20 9.20 0.70 - 1,496.90 
7 สาทร 1.80 5,667.154 4.30 5,688.10 0.20 6.10 6.28 15,091.13 26,465.06 
8 บางคอแหลม 0.250 1,800.72 0.368 6,903.87 0.010 4.76 - - 8,709.98 
9 ยานนาวา 0.211 1,883.95 1.195 5,502.15 0.008 6.51 0.298 16,604.15 23,998.47 
10 สวนหลวง 0.161 20.876 1.312 16.854 - 10.92 3.739 251.68 305.54 

รวม (ตัน) 25.586 27,632.360 36.990 52,434.800 0.472 72.63 23.097 70,661.040 
143,316.400 

รวมท้ังหมด (ตัน) 27,657.950 52,471.790 73.102 70,684.140 
 

 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภทของส านักงานเขตคลองเตย  และ
ส านักงานเขตบางรัก มีข้อมูลน้อยผิดปกติไม่สอดคล้องกับข้อมูลของส านักงานเขตอ่ืน ๆ โดยส านักงานเขต
คลองเตยไม่มีข้อมูลขยะอันตรายและขยะทั่วไป และส านักงานเขตบางรักไม่มีข้อมูลขยะทั่วไป 
 

 
 
 

 
หมายเหตุ : หน่วยเป็นตัน 
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ตารางแสดงจ านวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ ที่มีการจัดเก็บข้อมูล
ปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภท ของส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ 
 

ล าดับ ส านักงานเขต 

จ านวนหน่วยงานในพ้ืนที่ 

รวม 
ชุมชน 

สถาน 
ศึกษา 

สถาน
ประกอบ 

การ 

หน่วยงาน
ภาครัฐ

และเอกชน 
อื่น ๆ 

1 บางรัก 15 24 226 5 5 275 
2 พระโขนง 44 25 1,092 15 5 1,181 
3 บางนา 35 7 16 3 2 63 
4 ปทุมวัน 21 5 10 8 6 50 
5 คลองเตย - 4 - - - 4 
6 วัฒนา 16 8 9 9 - 42 
7 สาทร 21 5 10 8 6 50 
8 บางคอแหลม 29 7 520 18 10 584 
9 ยานนาวา 17 25 761 57 8 868 

10 สวนหลวง 5 8 5 4 - 22 
รวม 203 118 2,649 127 42 3,139 

หมายเหตุ : อื่น ๆ หมายถึง ศาสนสถาน/วัด อาคารสูง 
 

2. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักสิ่งแวดล้อม และส านักงานเขตกรุงเทพใต้ มีการด าเนินโครงการ/

กิจกรรมทีส่อดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ในด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
รายละเอียดดังนี้ 

1) ส านักสิ่งแวดล้อม จ านวน 11 โครงการ/กิจกรรม 
2) ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ รวม 66 โครงการ/กิจกรรม 

- ส านักงานเขตบางรัก  จ านวน  10 โครงการ/กิจกรรม 
- ส านักงานเขตพระโขนง  จ านวน  6 โครงการ/กิจกรรม 
- ส านักงานเขตบางนา  จ านวน  6 โครงการ/กิจกรรม 
- ส านักงานเขตปทุมวัน  จ านวน  3 โครงการ/กิจกรรม 
- ส านักงานเขตคลองเตย  จ านวน  7  โครงการ/กิจกรรม 
- ส านักงานเขตวัฒนา  จ านวน  7 โครงการ/กิจกรรม 
- ส านักงานเขตสาทร  จ านวน  3 โครงการ/กิจกรรม 
- ส านักงานเขตบางคอแหลม จ านวน  16 โครงการ/กิจกรรม 
- ส านักงานเขตยานนาวา  จ านวน  4 โครงการ/กิจกรรม 
- ส านักงานเขตสวนหลวง  จ านวน  4 โครงการ/กิจกรรม 
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3. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย และการบูรณาการความร่วมมือ
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ส านักสิ่งแวดล้อม และส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รายละเอียดดังนี้ 

- ขยะที่ต้นทาง หน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะ  
โครงการส่งเสริมการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
กิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ” กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล กิจกรรมการท าปุ๋ยหมักจากใบไม้ ผัก ผลไม้ 
และเศษวัชพืชจากการปฏิบัติงานและกิจกรรมการแปรรูปของเหลือใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ โครงการจัดตั้ง Reuse Shop 
เป็นต้น 

- ขยะที่กลางทาง หน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น โครงการทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลากิจกรรม 
ก าหนดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่และขยะมูลฝอยอันตราย และโครงการส่งเสริมการทิ้งและเก็บขยะมูล
ฝอยแยกประเภท เป็นต้น  

- ขยะที่ปลายทาง ส านักสิ่งแวดล้อม มีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช และศูนย์ 
ก าจัดมูลฝอยหนองแขม ขนาด 50 ตันต่อวัน โรงงานปุ๋ยหมัก 1,000 และ 600 ตันต่อวัน และโรงงาน MBT อ่อน
นุช 800 ตันต่อวัน และส านักงานเขต มีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์
เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติ  

 

 4. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 
1) การให้บริการด้านการจัดการขยะควรมีลักษณะที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะพ้ืนที่ของแต่ละ

เขตที่แตกต่างกัน 
2) การก าหนดนโยบายควรมีความชัดเจนและต่อเนื่องในการด าเนินการ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะ

ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นและไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
3) ควรน ามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการช่วยควบคุมปริมาณขยะของ

กรุงเทพมหานคร 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 3 
ปัญหาในการบริหารจัดการ 

    1. งบประมาณ 
 - งบประมาณได้รับไม่ทันกับการบริหารจัดการ ปัญหาขาดไม้กวาดแต่ต้องรองบประมาณงวด 3 

ในเดือนมิถุนายน และยังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้รับเงินงบประมาณมาจัดซื้อ การแก้ไขเบื้องต้นได้พยายามหางบ
เหลือจ่ายเพื่อมาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 

 - การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ต้องจัดเจ้าหน้าที่ออกท าความสะอาด 
สะพานลอย บริเวณสถานีรถไฟฟ้า ป้ายรถเมล์ ฯลฯ วันละ 2 ครั้ง ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 

 - ไตรมาสสุดท้ายคนงานอาจไม่ได้รับค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 
อาจต้องใช้วิธีสลับการปฏิบัติงาน 

 - ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีหนังสือสั่งการ ที่ กท 0503/0881 ลงวันที่ 12 พ.ค. 63 
ให้ปรับลดงบประมาณ 

   2. บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่ได้จ้างทดแทนเมื่อต าแหน่งว่าง จ านวนพนักงานประจ ารถเก็บขนไม่สมดุล 
กับจ านวนรถ การเก็บขนขยะต้องท าวันละ 2 รอบ ท าให้ไม่สามารถลาพักผ่อนหรือลาป่วย ในกรณีของพนักงาน
ขับรถถ้าไม่ไปรับรถมาขับจะต้องตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เนื่องจากกรุงเทพมหานครจ่ายค่าเช่ารถทุกวัน
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และเป็นเหตุให้ราชการเสียประโยชน์ กรณีฝ่ายรักษาความสะอาดฯ แก้ปัญหาชั่วคราว โดยใช้วิธีออกค าสั่งให้
เจ้าหน้าที่คนอ่ืน  มาปฏิบัติหน้าที่แทนท าได้ในระยะสั้นเท่านั้น ฝ่ายรักษาความสะอาดจึงเสนอว่า กรุงเทพมหานคร
เมื่อเช่ารถขยะมาใช้ในราชการก็ควรเช่ารถมาพร้อมคนขับด้วยเพื่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 

   3. ปัญหาขาดขวัญก าลังใจในเรื่องการบรรจุแต่งตั้งจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจ า ซึ่งใ ช้
เวลานานมาก  

   4. ปัญหาการด าเนินการตามตัวชี้วัดการลดปริมาณมูลฝอยของส านักสิ่งแวดล้อม ซึ่งสวนทางกับสภาพ
ข้อเท็จจริงตามบริบทปัจจุบัน คืออาคารส านักงานและอาคารพักอาศัยเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก ประชาชนและประชากร
แฝงเพิ่มขึ้นจ านวนมาก ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารด้วยการสั่งมารับประทานโดยเฉพาะสถานการณ์
ช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
    1. กรุงเทพมหานครควรพิจารณาให้ความส าคัญกับการประหยัด ตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลงอย่าง

จริงจัง เพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์งบประมาณที่ก าลังจะเกิดข้ึนในระยะเวลาอันใกล้ เนื่องจากระบบเศรษฐกิจ
ถดถอยอย่างรุนแรง พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณด้วยการวิเคราะห์ พยากรณ์ และสังเคราะห์
วิธีการล่วงหน้า เพ่ือรองรับวิกฤตด้านงบประมาณ 

    2. น าข้อเสนอแนะของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ของส านักงานเขตในเรื่องการเช่ารถพร้อมพนักงาน  
ขับรถไปพิจารณาข้อดี ข้อเสีย และความเป็นไปได ้

    3. ในระหว่างที่กรุงเทพมหานครเผชิญวิกฤตเรื่องงบประมาณ เห็นควรให้น าเสนอข้อเท็จจริงและ     
ท าความเข้าใจให้ลูกจ้างชั่วคราวทราบ เพ่ือรักษาก าลังใจของเจ้าหน้าที่ไว้ระดับหนึ่งก่อน   

    4. ส านักสิ่งแวดล้อมควรพิจารณาด าเนินการในเชิงนโยบายเพื่อให้ 
4.1 ผู้ผลิตภาชนะบรรจุอาหาร ผู้จ าหน่ายอาหารใช้ภาชนะบรรจุอาหารชนิดรีไซเคิลอย่าง

แพร่หลาย 
4.2 เกิดโครงการเชิงกลยุทธ์เพ่ือให้ผู้บริโภคนิยมซื้ออาหารและเครื่องดื่มบรรจุในผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

เท่านั้น และเป็นแรงจูงใจให้ผู้ผลิตและจ าหน่ายอาหารหันมาใช้ภาชนะรีไซเคิล 
4.3 เกิดโครงการเชิงกลยุทธ์เพ่ือให้ความรู้เชิงลึกอย่างจริงจัง เข้าใจจริง ๆ ในเรื่องขยะรีไซเคิล      

แก่ประชนทุกช่วงวัยและทุกกลุ่ม  
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” 
รอบท่ี 1 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 ถึงวันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๖3 

ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหนาคร เขตตรวจราชการ 4 
 

ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ก าหนดให้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” เพ่ือประเมินและติดตาม
ผลการด าเนินการของส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขต โดยเน้นการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดปริมาณ   
ขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 

การตรวจติดตามในรอบที่ 1 ประเด็นการตรวจติดตามจะมุ่งเน้นที่ข้อมูลพ้ืนฐานปริมาณขยะมูลฝอย
แต่ละประเภทของแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ ส านักงานเขต ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนินการ แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา และข้อเสนอแนะ         
เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา และการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
และภาคส่วนต่าง ๆ แนวทางในการติดตามประเมินผลการด าเนินการ การจัดเก็บฐานข้อมูล  ในด้านการบริหาร
จัดการขยะ ข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่และเชิงนโยบาย 
  บัดนี้ การตรวจติดตามได้เสร็จสิ้นและได้รับข้อมูลจากหน่วยรับตรวจครบถ้วนแล้ว ผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 4 ขอรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในประเด็น “การบริหาร
จดัการขยะ” ดังนี้ 

                 ๑. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส านักงานเขต
กลุ่มกรุงเทพกลาง) 
 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลางมีปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงานทั้งหมด จ านวน 
127,714.346 ตัน โดยเป็นประเภทขยะทั่วไปมากที่สุด จ านวน 68,954.780 ตัน (53.99 %) และประเภท
ขยะอันตรายน้อยที่สุด จ านวน 90.116 ตัน (0.07 %) รายละเอียดตามตาราง 1, 2 และแผนภูมิ 1 

ตาราง 1 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงาน (ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง) 

ล า
ดับ
ที่ 

ส านักงานเขต 

ปริมาณขยะมูลฝอยแยกตามประเภทที่จัดเก็บ (ตัน) 
รวม 
(ตัน) 

ขยะอินทรยี ์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทัว่ไป 
อาคาร

ส านักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคาร 
ส านักงานเขต 

พื้นท่ีเขต 
อาคาร

ส านักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคาร
ส านักงานเขต 

พื้นท่ีเขต 

1 สนข. พระนคร 0.002 2,361.35 0.007 1,441.494 0 6.200 0.083 0.120 3,809.256 
2 สนข. ดุสติ 5.000 1,250.450 8.700 3,343.400 0.020 3.390 0.004 6.550 4,617.514 
3 สนข. ปอ้มปราบฯ 0.013 905.225 0.221 3,550.749 0.014 3.720 5.386 7,404.880 11,870.208 
4 สนข. สมัพันธวงศ ์ 0.095 506.391 0.242 1,963.864 0.032 3.555 0.070 5,111.360 7,585.609 
5 สนข. ดนิแดง 5.000 3,194.990 1.200 5,790.450 0.005 11.600 21.010 42,594.60 51619.215 
6 สนข. ห้วยขวาง 0.400 3,825.000 0.130 8,565.000 0.010 25.000 1.000 0 12,416.540 
7 สนข. พญาไท 0.061 2,313.970 0.081 9,468.850 0.009 14.810 0.077 0 11,797.858 
8 สนข. ราชเทว ี 0.600 1,915.580 1.500 5,777.750 0.060 9.350 2.000 0 7,706.840 
9 สนข. วังทองหลาง 0.960 2,350.920 2.685 117.120 0.001 12.340 36.000 13,771.280 16,291.306 

รวม (ตัน) 12.131 18,623.876 14.766 40,018.677 0.151 89.965 65.630 68,889.150 127,714.346 
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แผนภูมิ 1 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภทของส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ตาราง 2 แสดงจ านวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณ 
            ขยะมูลฝอยแยกประเภท ของส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง                                                                                                   
 

ล าดับ ส านักงานเขต 
จ านวนหน่วยงานในพ้ืนที่ 

รวม 
ชุมชน 

สถาน 
ศกึษา 

สถาน 
ประกอบการ 

หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

อื่น ๆ 

1 สนข. พระนคร 21 33 1,339 21 - 1,414 
2 สนข. ดุสติ 44 20 120 35 46 265 
3 สนข. ปอ้มปราบฯ 14 15 998 8 11 1,046 
4 สนข. สมัพันธวงศ ์ 17 10 240 5 12 284 
5 สนข. ดนิแดง 23 21 60 44 7 155 
6 สนข. ห้วยขวาง 24 22 1,084 49 - 1,179 
7 สนข. พญาไท 23 12 327 53 4 419 
8 สนข. ราชเทว ี 24 23 44 20 4 115 
9 สนข. วังทองหลาง 19 3 30 4 96 152 

รวม 209 139 4,242 239 180 5,029 

หมายเหตุ : อื่น ๆ หมายถึง ศาสนสถาน/วัด อาคารสูง ตลาด ห้างสรรพสินค้า มินิมาร์ท สถานีบริการน้ ามัน โรงแรม 

                   ๒. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลางทุกส านักงานเขตมีการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ในด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.1 
ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งก าหนดและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป้าประสงค์ที่ 
1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งหมดจ านวน 58 โครงการ/กิจกรรม  

 3. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย และการบูรณาการ
ความร่วมมือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณ   
ขยะมูลฝอยที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รายละเอียดดังนี้ 

- ขยะที่ต้นทาง หน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรีย์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

- ขยะที่กลางทาง หน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น โครงการนัดเวลาทิ้ง เวลาจัดเก็บ
ขยะชิ้นใหญ่ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เป็นต้น  

- ขยะที่ปลายทาง หน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น การคัดแยกขยะรีไซเคิลก่อน
น าส่งศูนย์ก าจัดมูลฝอย เป็นต้น  

 
 

14.59%

31.35%

0.07%

53.99%

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป
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  4. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 
 เชิงนโยบาย 
 1. นโยบายก าหนดเวลาการจัดเก็บ รวมไปถึงการก าหนดรูปแบบจุดนัดทิ้ง นัดเก็บ ควรก าหนด  
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนที่ 
 2. ส านักงานเขตมีการก าหนดเวลาทิ้งและเวลาเก็บ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
มีการน าขยะมาท้ิงตลอดเวลา ลักลอบน าขยะมาทิ้ง ท าให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง จึงอยากให้มีจับปรับแก่ประชาชน
ผู้น าขยะมาทิ้ง ในอัตราค่าจับปรับที่สูงกว่าเดิม จาก 2,000 บาท เป็น 5,000 - 10,000 บาท เพ่ือสร้างความ
เกรงกลัวต่อการน าขยะมาทิ้งไม่ตรงจุด ไม่เป็นเวลา และอยากให้มีการมอบเงินรางวัลแก่ประชาชนที่ถ่ายภาพ  
คนน าขยะมาทิ้งนอกเวลาจับเก็บ ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ลักลอบน าขยะมาทิ้ง เพ่ือลดภาระในการกวดขันของเจ้าหน้าที่เขต
ที่มีไม่เพียงพอ รวมไปถึงการสร้างแจงจูงใจในการลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยการลดอัตราค่าธรรมเนียมแก่
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิด และมีการคัดแยกขยะอย่างจริงจับ  
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 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” 
รอบท่ี 1 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 ถึงวันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๖3 

ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 5 
 

ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ก าหนดให้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” เพ่ือประเมินและติดตาม
ผลการด าเนินการของส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขต โดยเน้นการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดปริมาณขยะ
มูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 

การตรวจติดตามในรอบที่ 1 ประเด็นการตรวจติดตามจะมุ่งเน้นที่ข้อมูลพ้ืนฐานปริมาณขยะมูลฝอย
แต่ละประเภทของแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ ส านักงานเขต ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนินการ แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะ เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา และการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
แผนแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงแนวทางการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ แนวทางในการติดตามประเมินผลการด าเนินการ การจัดเก็บฐานข้อมูลใน
ด้านการบริหารจัดการขยะ ข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่และเชิงนโยบาย 
  บัดนี้ การตรวจติดตามได้เสร็จสิ้นและได้รับข้อมูลจากหน่วยรับตรวจครบถ้วนแล้ว ผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 5 ขอรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในประเด็น “การบริหาร
จัดการขยะ” ดังนี้ 

                 ๑. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 หน่วยงานที่เป็นหน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการ 5 คือ ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ   
จากการตรวจติดตาม ปรากฏว่า ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือมีสถิติข้อมูลพ้ืนฐานปริมาณขยะมูลฝอยของ
หน่วยงาน และขยะมูลฝอยของชุมชน/สถานศึกษา/สถานประกอบการ/หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ ดังนี้ 

1.1 สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงาน (ส านักงานเขต) 
 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือมีปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงานทั้งหมด จ านวน 
75,666.807 ตัน โดยเป็นประเภทขยะทั่วไปมากที่สุด จ านวน 31,863.863 ตัน (42.11 %) และประเภท
ขยะอันตรายน้อยที่สุด จ านวน 10,169.285 ตัน (13.44 %) รายละเอียดตามตาราง 1, 2 และแผนภูมิ 1 

ตาราง 1 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภทของหน่วยงาน (ส านักงานเขต)  

ล า
ดับ
ที่ 

ส านักงานเขต 

ปริมาณขยะมูลฝอยแยกตามประเภทที่จัดเก็บ (ตัน) 
รวม 
(ตัน) 

ขยะอินทรยี ์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทัว่ไป 
อาคาร

ส านักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคาร 
ส านักงานเขต 

พื้นท่ีเขต 
อาคาร

ส านักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคาร
ส านักงานเขต 

พื้นท่ีเขต 

1 สนข. ธนบุร ี - 1,913.950 0.655 3,655.141 - 10.870 - 19,383.550 24,964.166 
2 สนข. คลองสาน 1.950 1,534.000 5.990 3,628.500 0.390 6.710 2.030 12,098.770 17,278.340 
3 สนข. จอมทอง 2.000 501.700 1.400 1,513.920 4,980.000 4,980.000 1.000 - 11,980.020 
4 สนข. บางกอกใหญ ่ 0.650 300.420 2.470 833.930 0.030 - 0.550 159.800 1,297.850 
5 สนข. บางกอกนอ้ย 2,657.825 2,657.825 3,279.240 3,279.240 5.995 5.995 0.433 - 11,886.553 
6 สนข. บางพลัด 0.590 177.000 2.880 865.000 0.006 171.000 0.005 - 1,216.481 
7 สนข. ตลิง่ชัน 0.240 1,725.830 0.333 5,039.100 0.004 8.200 0.025 214.920 6,988.652 
8 สนข. ทวีวฒันา 0.330 9.130 2.110 40.310 0.010 0.075 0.800 1.980 54.745 

รวม (ตัน) 2,663.585 8,819.855 3,295.078 18,855.141 4,986.435 5,182.850 4.843 31,859.020 75,666.807 
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แสดงปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภทของส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
 

 
 

ตาราง 2 แสดงจ านวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณ 
            ขยะมูลฝอยแยกประเภท ของส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 
 

ล าดับ ส านักงานเขต 

จ านวนหน่วยงานในพ้ืนที่ 
รวม 
(ตัน) ชุมชน 

สถาน 
ศึกษา 

สถาน
ประกอบ 

การ 

หน่วยงาน
ภาครัฐและ

เอกชน 

ศาสนสถาน/
วัด 

1 สนข. ธนบุร ี 44 17 4 - 23 88 
2 สนข. คลองสาน 42 21 52 8 7 130 
3 สนข. จอมทอง 3 7 14 - 5 29 
4 สนข. บางกอกใหญ ่ 30 16 193 6 13 258 
5 สนข. บางกอกนอ้ย 38 44 82 35 - 199 
6 สนข. บางพลัด 48 - - - - 48 
7 สนข. ตลิง่ชัน 42 16 230 - 31 319 
8 สนข. ทวีวฒันา 16 16 11 15 - 58 

รวม 263 137 586 64 79 1,129 

หมายเหตุ : อื่น ๆ หมายถึง ศาสนสถาน/วัด อาคารสูง 
 

                   ๒. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตกรุงธนเหนือ มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     ที่

สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ในด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิ ษ 
เป้าหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งก าหนดและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.1 การจัดการ
มูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ จ านวนทั้งหมด 49 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 
 - ส านักงานเขตธนบุรี  จ านวน  3 โครงการ/กิจกรรม 

 - ส านักงานเขตคลองสาน จ านวน  3 โครงการ/กิจกรรม 
 - ส านักงานเขตจอมทอง จ านวน  3 โครงการ/กิจกรรม 

 - ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ จ านวน           10 โครงการ/กิจกรรม 
 - ส านักงานเขตบางกอกน้อย จ านวน           23 โครงการ/กิจกรรม 
 - ส านักงานเขตบางพลัด จ านวน           2 โครงการ/กิจกรรม 
 - ส านักงานเขตตลิ่งชัน  จ านวน  5 โครงการ/กิจกรรม 
 - ส านักงานเขตทวีวัฒนา จ านวน  5 โครงการ/กิจกรรม 
  

15.18%

29.27%

13.44%

42.11% ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป
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  3. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย และการบูรณาการความ
ร่วมมือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รายละเอียดดังนี้ 

- ขยะที่ต้นทาง หน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น กิจกรรมรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง” 
ด้วยหลัก 3R เป็นต้น 

- ขยะท่ีกลางทาง หน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น การคัดแยกขยะจากเจ้าหน้าที่
เก็บขนมูลฝอยเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ เป็นต้น  

- ขยะท่ีปลายทาง หน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น การจัดเก็บขยะ เศษผักผลไม้ 
กิ่งไม้ ใบไม้ จากการตัดแต่งกิ่งไม้ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้โดยง่ายในพ้ืนที่เขต ส่งหมักท าปุ๋ยที่ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย
หนองแขม เป็นต้น                         

 

  4. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 
 เชิงพ้ืนที่ 
 1. เนื่องจากมีการขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจและจ านวนประชากร ท าให้พ้ืนที่ที่จะน าไปใช้
ด าเนินการจัดท าเป็นสถานที่ก าจัดขยะลดน้อยลงและหาได้ยาก ในขณะที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้น 
 2. ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะให้แก่ผู้ที่ให้ความร่วมมือคัดแยกขยะ เช่น มอบถัง
ขยะให้แก่บ้านเรือนที่สามารถคัดแยกได้ตามเป้าหมาย 
 เชิงนโยบาย 
 1. ควรมีการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
 2. กรุงเทพมหานครมีแผนฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยหลายแผนฯ แต่มีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่แตกต่างกันไป และมีการก าหนดปีฐานที่แตกต่างกันออกไป อาจท าให้การปฏิบัติงานสับสน ขาด
ประสิทธิภาพ 

ข้อพิจารณาและเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
  เป็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าการแยกขยะและท า 3R ที่เขตช่วยลดปริมาณขยะได้ แต่เมื่อถึงจุดอ่ิมตัว
จ าเป็นต้องรณรงค์ให้มีการแยกขยะที่ต้นก าเนิด ที่บ้านหรือโรงงาน เพ่ือให้สามารถลดปริมาณขยะลงได้อีก ส านัก
สิ่งแวดล้อมควรลงมาสนับสนุนส านักงานเขตและวางแผนร่วมกันให้ความสนับสนุนในทางวิชาการรวมทั้งสร้าง
นโยบาย เพ่ือสร้างแรงจูงใจและท าเป็นแนวทางเดียวกันในภาพรวมทั้งกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และส่งผลต่อการลดปริมาณขยะอย่างเป็นรูปธรรม 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” 
รอบท่ี 1 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 ถึงวันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๖3 

ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหนาคร เขตตรวจราชการ 6 
 

ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ก าหนดให้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” เพ่ือประเมินและติดตาม
ผลการด าเนินการของส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขต โดยเน้นการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดปริมาณขยะ
มูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 

การตรวจติดตามในรอบที่ 1 ประเด็นการตรวจติดตามจะมุ่งเน้นที่ข้อมูลพ้ืนฐานปริมาณขยะมูลฝอย
แต่ละประเภทของแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ ส านักงานเขต ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนินการ แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา และข้อเสนอแนะ     
เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา และการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนแผนปฏิบัติ
ราชการของกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
และภาคส่วนต่าง ๆ แนวทางในการติดตามประเมินผลการด าเนินการ การจัดเก็บฐานข้อมูล ในด้านการบริหาร
จัดการขยะ ข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่และเชิงนโยบาย 
  บัดนี้ การตรวจติดตามได้เสร็จสิ้นและได้รับข้อมูลจากหน่วยรับตรวจครบถ้วนแล้ว ผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 6 ขอรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในประเด็น “การบริหาร
จัดการขยะ” ดังนี้ 

                 ๑. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส านักงานเขต
กลุ่มกรุงธนใต้) 
 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้มีปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงานทั้ งหมด จ านวน 
123,662.526 ตัน โดยเป็นประเภทขยะรีไซเคิลมากที่สุด จ านวน 74,098.067 ตัน (59.92 %) และประเภท
ขยะอันตรายน้อยที่สุด จ านวน 59.481 ตัน (0.05 %) รายละเอียดตามตาราง 1, 2 และแผนภูมิ 1 

ตาราง 1 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงาน (ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้) 

ล า
ดับ
ที่ 

ส านักงานเขต 

ปริมาณขยะมูลฝอยแยกตามประเภทที่จัดเก็บ (ตัน) 
รวม 
(ตัน) 

ขยะอินทรยี ์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทัว่ไป 
อาคาร

ส านักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคาร 
ส านักงานเขต 

พื้นท่ีเขต 
อาคาร

ส านักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคาร
ส านักงานเขต 

พื้นท่ีเขต 

1 สนข. ทุ่งคร ุ 0.483 7.500 0.178 23,026.880 0.010 4.000 864.000 - 23,903.051 
2 สนข. บางขนุเทียน 4.630 10,659.980 3.430 26,998.530 0.001 15.580 0.900 3,111.690 40,794.741 
3 สนข. บางแค 0.400 - 0.799 26.000 - - 24.000 - 51.199 
4 สนข. บางบอน 0.835 2,399.110 849.000 6,589.100 0.220 9.70 11.840 0.080 9,859.755 
5 สนข. ภาษีเจรญิ 112.500 1,809.490 357.000 4,703.770 5.000 8.430 17.000 978.000 7,991.190 
6 สนข. ราษฎร์บูรณะ 7.000 1,143.100 4.200 2,076.830 0.140 4.270 9.520 10,455.820 13,701.080 
7 สนข. หนองแขม 0.800 2,760.000 2.350 9,460.000 0.100 11.960 2.300 15,124.000 27,361.510 

รวม (ตัน) 126.648 18,779.180 1,216.957 72,881.110 5.471 54.010 929.560 29,669.590 123,662.526 
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แผนภูมิ 1 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภทของส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ตาราง 2 แสดงจ านวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณ 
            ขยะมูลฝอยแยกประเภท ของส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้                                                                                                    
 

ล าดับ ส านักงานเขต 
จ านวนหน่วยงานในพ้ืนที่ 

รวม 
ชุมชน 

สถาน 
ศกึษา 

สถาน 
ประกอบการ 

หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

ศาสนสถาน/
วัด 

1 สนข. ทุ่งคร ุ 29 14 18 3 - 64 
2 สนข. บางขนุเทียน 53 21 600 38 15 727 
3 สนข. บางแค 6 6 - - - 12 
4 สนข. บางบอน 12 23 766 24 3 828 
5 สนข. ภาษีเจรญิ 54 36 305 15 27 437 
6 สนข. ราษฎร์บูรณะ 27 25 1,020 14 7 1,093 
7 สนข. หนองแขม 74 21 591 8 7 701 

รวม 255 146 3,300 102 59 3,862 

                   ๒. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตกรุงธนใต้ มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง

ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ในด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ 1.1.2 
กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งก าหนดและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป้าประสงค์ท่ี 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่าง
มีประสิทธิภาพ จ านวนทั้งหมด 34 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 
 - ส านักงานเขตทุ่งครุ  จ านวน  7 โครงการ/กิจกรรม 

 - ส านักงานเขตบางขุนเทียน จ านวน  6 โครงการ/กิจกรรม 
 - ส านักงานเขตบางแค  จ านวน  6 โครงการ/กิจกรรม 

 - ส านักงานเขตบางบอน จ านวน  4 โครงการ/กิจกรรม 
 - ส านักงานเขตภาษีเจริญ จ านวน  2 โครงการ/กิจกรรม 
 - ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ จ านวน           2  โครงการ/กิจกรรม 
 - ส านักงานเขตหนองแขม จ านวน  7 โครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

 

15.29%

59.92%

0.05% 24.74%
ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป
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 3. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย และการบูรณาการ
ความร่วมมือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย
ที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รายละเอียดดังนี้ 

- ขยะที่ต้นทาง หน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น การรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ตามหลัก 3R เป็นต้น 

- ขยะที่กลางทาง หน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น กิจกรรมคัดแยกขยะของ    
รถเก็บขนมูลฝอย การนัดหมายจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เป็นต้น  

- ขยะท่ีปลายทาง หน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น การคัดแยกขยะรีไซเคิลออก
ก่อนน าส่งศูนย์ก าจัด การปล่อยน้ าขยะก่อนน าทิ้งเพ่ือลดน้ าหนักขยะ เป็นต้น  

  4. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 
 เชิงพ้ืนที่ 
 1. พ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น บ่อปลา เริ่มน้อยลง เนื่องจากเจ้าของที่ดินมีการเปลี่ยนมือ น าดิน
ไปพัฒนาเป็นทีอ่ยู่อาศัยมากขึ้นเรื่อย ๆ 
 2. เนื่องจากพ้ืนที่เขตหนองแขมมีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร จึงมี
การลักลอบน าขยะมาทิ้งในพ้ืนที่ ท าให้มีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้น 
 เชิงนโยบาย 
 1. การก าหนดนโยบายควรมีความชัดเจนและต่อเนื่อง เพราะหากเปลี่ยนแปลงบ่อย จะท าให้
ประชาชชขาดความเชื่อมั่น และละเลยไม่ให้ความร่วมมือ 
 2. ขอให้ด าเนินโครงการลดและคัดแยกมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปลูกจิตส านักให้ประชาชน  
มีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย 

ข้อพิจารณาและเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ส านักสิ่งแวดล้อม 
ควรหาเทคนิควิชาการและเผยแพร่ให้ส านักงานเขตน าไปใช้ปฏิบัติ ตั้งแต่ขยะที่ต้นทาง กลางทาง 

และปลายทาง เพ่ือการลดขยะทั้งกรุงเทพมหานคร 
  ส านักงานเขตทุ่งครุ 
  1. ควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้จัดการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพ่ือลด
ปริมาณขยะ และแจ้งให้ประชาชนทราบว่า ถ้ามีการแยกขยะแล้วจะส่งผลให้ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะลดลงด้วย 
  2. ขอให้ส านักงานเขตน าข้อมูลการจัดเก็บขยะในพ้ืนที่ เช่น จุดก าเนิดแหล่งขยะต่าง ๆ แล้วน าไป
ขยายผลสู่การบริหารจัดการขยะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 
  ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
  1. ขอชื่นชมส านักงานเขตท่ีน าเสนอผลลัพธ์การบริหารจัดการขยะออกมาเป็นรูปธรรม แสดงให้
เห็นว่า การมีกระบวนการที่ถูกต้อง ผลลัพธ์ก็ออกมาดี 
  2. ถ้ามีข้อมูลการจัดเก็บขยะจากแหล่งต่าง ๆ เช่น โรงเรียนหรือสถานประกอบการ หรือแหล่ง
ชุมชนต่าง ๆ มีประเภทใดมาก ก็จะยิ่งสามารถสร้างกระบวนการบริหารจัดการ สามารถลดลงได้ดีมากขึ้นอีก ดังนั้น 
ส านักงานเขตควรค้นหาเป้าหมายจากแหล่งข้อมูลที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม จัดท าไว้ว่าจุดไหนที่เป็น
แหล่งเป้าหมายที่จะสามารถน าไปบริหารจัดการ แล้วผลลัพธ์จะออกมาตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างเห็นตัวเลขชัดเจน 
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  ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
  1. การน าถังคัดแยกขยะอันตรายไปตั้ง ณ ปั๊มน้ ามันเป็นสิ่งที่ดี ควรตั้งในโรงเรียนและสถานที่
ท างานเพ่ิมด้วย 
  2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งมาตรการให้ประชาชนผู้พักอาศัยในอาคารชุดขนาดใหญ่ 
หมู่บ้านจัดสรร แหล่งชุมชน ร่วมมือในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เนื่องจากเป็นแหล่งก าเนิดขยะจ านวนมาก 
  3. การขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ เนื่องจากส านักงานเขตมีพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวนมาก ส านักงาน
เขตอาจน าเสนอเป็นปัญหาอุปสรรคแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป 
  ส านักงานเขตบางแค และส านักงานเขตภาษีเจริญ 
  ควรเพ่ิมหน่วยงานเป้าหมายของขยะต้นทางให้มากขึ้น 
  ส านักงานเขตหนองแขม และส านักงานเขตบางบอน 
  1. ควรสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนให้มากขึ้นในการบริหารจัดการขยะ 
  2. ปลูกฝังวินัยและการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนให้มากขึ้นในการบริหารจัดการชยะ 

   
 


