
 

 

รายงานการตรวจราชการ 

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

 

กองงานผู้ตรวจราชการ    

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 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมจัดทำรายงานการตรวจราชการ
เรียบร้อยแล้ว โดยรายงานจะประกอบด้วย รายงานการตรวจราชการในภาพรวม และรายงานการตรวจราชการราย
เขตตรวจราชการ 1 – 6 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ในการนำไปเป็นข้อมูลสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

 

 



สารบัญ 

 หน้า 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ”   
รอบท่ี 1/2564 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 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 7 
  6. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครในภาพรวม  9 

รายงานการตรวจราชการของเขตตรวจราชการ 1 – 6 
เขตตรวจราชการ 1 (สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ  11 
                         และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ)   
เขตตรวจราชการ 2 (สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน ก.ก.          19 

        สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานกฎหมายและคดี  
        สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
        และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก)  

เขตตรวจราชการ 3 (สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กองงานผู้ตรวจราชการ  29 
และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้  

เขตตรวจราชการ 4 (สำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว            36 
         สำนักพัฒนาสังคม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
         สำนักงานการเจ้าหน้าที่ และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง) 

เขตตรวจราชการ 5 (สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง           46 
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการปลัด 
กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ) 

เขตตรวจราชการ 6 (สำนักการคลัง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจสอบภายใน      53 
         สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้) 
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 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 1 (เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และระดับสำนักงานเขต 
เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานมีผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตามประเด็นการตรวจราชการฯ 
รายละเอียดดังนี้ 

1. ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีปริมาณมูลฝอย 
รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,267,776.15 กิโลกรัม โดยเป็นขยะท่ัวไปมากที่สุด จำนวน 772,136.99 กิโลกรัม และ
ขยะอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 39,755.60 กิโลกรัม รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน/ส่วนราชการ 
ของกรุงเทพมหานคร 

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

1 สำนักการโยธา 1,638.00 1,194.00 82.00 1,548.00 4,462.00 
2 สำนักการจราจรและขนส่ง - 911.90 - 890.00 1,801.90 
3 สำนักการระบายน้ำ 1,127.00 405.96 - 809.00 2,341.96 
4 สำนักเทศกิจ 401.50 484.00 - 529.50 1,415.00 
5 สำนักป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
11,640.00 253,010.00 3,870.00 120,980.00 389,500.00 

6 สำนักงาน ก.ก. 336.500 615.00 0.40 352.00 1,303.90 
7 สำนักงานปกครองและ

ทะเบียน 
- 32.70 - 470.00 502.70 

8 สำนักงานกฎหมายและคดี 784.00 671.00 - 911.00 2,366.00 
9 สำนักงานการต่างประเทศ 4.800 137.50 - 69.00 211.30 

10 สำนักงานประชาสัมพันธ์ 27.00 587.60 - 962.50 1,577.10 
11 สำนักการแพทย ์ 58,307.12 97,123.92 33,923.52 587,014 776,368.56 
12 สำนักอนามัย 7,564.07 6,810.89 1,737.28 27,031.09 43,143.33 
13 กองงานผู้ตรวจราชการ 0 146.70 25.30 346.5 518.5 
14 สำนักการศึกษา - 351.00 - 875.00 1,226.00 
15 สำนักวัฒนธรรม กีฬา  

และการท่องเที่ยว 
216.00 714.50 - 5,888.00 6,818.50 

รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ประเด็น “การบริหารจัดการขยะ” 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน/ส่วนราชการ 
ของกรุงเทพมหานคร 

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

16 สำนักพัฒนาสังคม 4,546.00 934.00 8.00 798.00 6,286.00 
17 สถาบันพัฒนาข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร 
- 35.00 31.00 70.00 136.00 

18 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ 104.00 417.20 - 91.00 612.20 
19 สำนักยุทธศาสตร์และ

ประเมินผล  
74 372 5 293 744.00 

20 สำนักการวางผังและ 
พัฒนาเมือง 

188 474.00 13.50 169.50 845.00 

21 สำนักสิ่งแวดล้อม 490.30 581.00 20.50 1,568.00 2,659.80 
22 สำนักงานเลขานุการผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร 
148.80 264.60 7.70 267 688.10 

23 สำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

20 112.20 1 57.8 191.00 

24 สำนักงานเลขานุการปลดั
กรุงเทพมหานคร 

51.40 644.90 16 16,195.20 16,907.50 

25 สำนักการคลัง - 1,076.50 10.40 3,997.90 5,084.80 
26 สำนักงบประมาณฯ - - - - - 
27 สำนักงานตรวจสอบภายใน - 17.00 4.00 44.00 65.00 

รวม (ก.ก.) 87,668.49 368,125.07 39,755.60 772,226.99 1,267,776.15 
  

 
  

หมายเหตุ : 1. - หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการรายงานข้อมูล 
               2. 0 หมายถึง หน่วยงานรายงานปริมาณมูลฝอยเท่ากับ 0 
               3. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
               4. ข้อมูลที่ปรากฏในตารางเป็นข้อมูลที่หน่วยงานยังส่งมาไม่ครบถ้วน ทำให้การวิเคราะห์มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามข้อเท็จจริง อาจใช้ในการอ้างอิงไม่ได้ 
               5. สำนักงบประมาณไม่มีข้อมูล เนื่องจากย้ายที่ทำงานชั่วคราวไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธราช ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
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2. ปริมาณการคัดแยกมูลฝอยของสำนักงานเขต และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
    สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต มีข้อมูลการคัดแยกมูลฝอย โดยแบ่งเป็นส่วนของอาคารสำนักงานเขต และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้  

2.1 ปริมาณมูลฝอยของอาคารสำนักงานเขต มีปริมาณมูลฝอย รวมทั้งสิ้น จำนวน 11,304,182.79 กิโลกรัม โดยเป็นขยะรีไซเคิลมากท่ีสุด 
จำนวน 8,948,371.38 กิโลกรัม และอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 4,872.88 กิโลกรัม 

2.2 ปริมาณมูลฝอยของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีปริมาณมูลฝอย รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,812,873.52 กิโลกรัม โดยเป็นขยะอินทรีย์ 
มากที่สุด จำนวน 2,560,439.20 กิโลกรัม และอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 4,999.80 กิโลกรัม  

 

ลำดับที ่
สำนักงาน

เขต 

ปริมาณขยะมูลฝอยตามประเภทท่ีจัดเก็บ 
รวม 

(ก.ก.) 
ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 

อาคารสำนักงาน
เขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

อาคาร
สำนักงานเขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
1 จตุจักร  811.10 9,344.00 1,541.09 1,450.00 81.11 76.50 5,677.70 4,071.00 23,052.50 
2 บางซื่อ  7,500.00 3,490.00 353.00 5,022.00 - - 4,550.00 17,925.00 38,840.00 
3 ลาดพร้าว 118 1,640 41.60 102.10 4.50 2.4 1,716 3,390 7,014.60 
4 หลักสี ่  328.10 3,160.00 301.90 423.00 0.50 - 43.00 11.00 4,267.50 
5 ดอนเมือง  370.00 7,200.00 1,820.00 3,600.00 18.00 180.00 9,100.00 36,000.00 58,288.00 
6 สายไหม  13.90 2,580.00 37.00 10,090.00 - 475.00 272.60 10,850.00 24,318.50 
7 บางเขน  - 2,030 48.50 93.40 9.00 4.00 1,229.70 4,320.00 7,734.60 

รวม 9,141.10 29,444.00 4,143.09 20,780.50 113.11 737.90 22,589.00 76,567.00 163,515.70 
กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 

8 บางกะปิ  32.80 250.00 741.40 434.20 8.55 - 189.00 1,150.00 2,805.95 
9 สะพานสูง  2,955.00 11,415.00 7,670.00 12,534.00 39.00 - 6,610.00 18,040.00 59,263.00 

10 บึงกุ่ม  645.75 986.00 574.55 868.50 20.00 5.00 2,209.50 1,353.00 6,662.30 
11 คันนายาว  302.59 960.00 499.90 2,132.00 - 3.00 304.40 1,280.00 5,481.89 
12 ลาดกระบัง  280.00 2,679.00 511.00 6,155.00 - 37.00 460.00 3,370.00 13,492.00 
13 มีนบุร ี  771.70 - 356.25 - 0.90 - 2.54 - 1,131.39 
14 หนองจอก  237.10 5,409.00 1,299.20 4,615.50 4.00 - 968.90 82,640.00 95,173.70 
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ลำดับที ่
สำนักงาน

เขต 

ปริมาณขยะมูลฝอยตามประเภทท่ีจัดเก็บ 
รวม 

(ก.ก.) 
ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 

อาคารสำนักงาน
เขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

อาคาร
สำนักงานเขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

15 คลองสามวา  22,598.00 1,655.084.00 10,590.00 780,481.00 280.00 286.00 1,840.00 155,816.00 2,626,975.00 
16 ประเวศ 331.00 - 949.00 - 11.50 - 2,045.00 - 3,336.50 

รวม  28,153.94 1,676,783.00 23,191.30 807,220.20 363.95 331.00 14,629.34 263,649.00 2,814,321.73 
กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 

17 บางรัก 257.50 3,256.20 2,571.00 2,590.50 40.50 55.50 0.00 15,126.00 23,897.20 
18 พระโขนง 0.00 148.50 576.00 106.00 0.00 0.00 124.00 936.00 1,890.50 
19 บางนา 144.50 0.00 749.50 0.00 47.00 0.00 117.00 0.00 1,058.00 
20 ปทุมวัน 0.00 0.00 290.00 145.30 10.00 0.00 120.00 0.00 565.30 
21 คลองเตย 1,119.10 4,885.00 3,783.20 27,042.00 45.00 141.00 7,556.50 47,695.00 92,266.80 
22 วัฒนา 7,197.60 38,305.00 3,423.50 18,904.00 164.64 476.00 7,233.50 38,075.00 113,779.24 
23 สาทร 1,766.00 109,051.00 3,489.00 6,390.00 26.00 20.00 1,200.00 105,347.00 227,289.00 
24 บางคอแหลม 2,143.00 1,224.00 1,340.00 13.67 41.00 7.00 1,640.00 1,624.00 8,032.67 
25 ยานนาวา 0.00 285.00 102.00 532.80 9.00 28.00 1,933.00 1,263.36 4,153.16 
26 สวนหลวง 406.10 10,465.00 501.10 3,062.00 11.50 2.00 382.30 6,183.00 21,013.00 

รวม 13,033.80 167,619.70 16,825.30 58,786.27 394.64 729.50 20,306.30 216,249.36 493,944.87 
กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 

27 พระนคร 9.25 2,185.00 87.95 1,248.00 6.50 39.00 65.50 1,948.00 5,589.20 
28 ดุสิต 57.00 2,438.00 1,024.60 616.20 - 3.80 21.00 1,351.00 5,511.60 
29 ป้อมปราบฯ 261.00 4,600.00 741.00 5,290.00 23.50 23.00 618.00 37,100.00 48,656.50 
30 สัมพันธวงศ์ 74.50 245.50 398.55 197.50 17.00 - 194.60 880.00 2,007.65 
31 ดินแดง 1,900.00 80,500.00 500.00 3,829.00 - 75.00 16,520.00 324,990.00 428,314.00 
32 ห้วยขวาง 347.00 1,167.00 102.00 2,817.00 4.00 8.00 527.00 479.00 5,451.00 
33 พญาไท 45.50 4,750.00 75.60 141.75 4.60 8.10 7,090.00 8,600.00 20,715.55 
34 ราชเทว ี - - 1,548.00 1,284.00 6.00 4.00 7,200.00 1,920.00 11,962.00 
35 วังทองหลาง 321.00 780.00 439.00 345.30 18.00 14.70 259.90 142.40 2,320.30 
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ลำดับที ่
สำนักงาน

เขต 

ปริมาณขยะมูลฝอยตามประเภทท่ีจัดเก็บ 
รวม 

(ก.ก.) 
ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 

อาคารสำนักงาน
เขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

อาคาร
สำนักงานเขต 

โรงเรียน  
(สังกัด กทม.) 

รวม 3,015.25 96,665.50 4,916.70 15,768.75 79.60 175.60 32,496.00 377,410.40 530,527.80 
กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 

36 บางกอกน้อย - - 284.67 392.03 74.23 - 642.80 851.01 2,244.74 
37 บางพลัด 214 450 298 686 0.80 5.60 393 630 2,677.4 
38 ตลิ่งชัน 20 434 63 53.90 1 - 600 59 1,230.90 
39 ทวีวัฒนา 2,241 4,330 271.50 349.10 54.50 21.40 660 1,022 8,949.50 
40 คลองสาน 2,140,103 10,007 8,883,253 767 3,620 700 1,570 1,877 11,041,897 
41 ธนบุรี 203 2,343 2,548 1,225 2 10 1,240 4,214 11,785 
42 บางกอกใหญ่ 2,713 36,450 220 1,198 69 28.50 1,474 5,530 47,682.50 
43 จอมทอง 2,334 31,050 3,690.40 62,151 22 29 23,403 310,531 433,210.40 

รวม 2,147,828 85,064 8,890,628.57 66,822.03 3,843.53 794.50 29,982.80 324,714.01 11,549,677.44 
กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 

44 ทุ่งครุ  392.00 7,380.00 946.00 4,545.00 37.00 181.00 1,568.00 770,928.00 785,977.00 
45 บางขุนเทียน 25.00 9,288.00  3,306.00 13,348.00 17.00 14.50 600.00 5,131.00 31,727.50 
46 บางแค  740.00 8,838.00 860.00 11,160.00 - 8.80 3,200.00 - 24,806.80 
47 บางบอน  1,532.00 2,190.00  1,734.00 1,522.00 - - 14,130.00 15,420.00 36,528.00 
48 ภาษีเจรญิ  717.00 1,671.00 902.00 1,359.00 6.00 18.00 1,772.00 2,431.00 8,876.00 
49 ราษฎร์บรูณะ  774.00 475,380.00 610.42 55,080.00 3.05 1,980.00 2,674.00 134,280.00 670,781.47 
50 หนองแขม 70.00 116.00 310.00 833.00 15.00 29.00 1,570.00 3,430.00 6,373.00 

รวม  4,250.00 504,863.00 8,666.42 87,847.00 78.05 2,231.30 25,514.00 931,620.00 1,565,069.77 
รวมทั้งหมด (ตัน) 2,205,422.09 2,560,439.20 8,948,371.38 1,057,224.75 4,872.88 4,999.80 145,517.44 2,190,209.77 

17,117,057.31 
รวมท้ังหมด (ตัน) 4,765,861.29 10,005,596.13 9,872.68 2,335,727.21 

หมายเหตุ : 1. - หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการรายงานข้อมูล 
               2. 0 หมายถึง หน่วยงานรายงานปริมาณมูลฝอยเท่ากับ 0 
               3. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
               4. ข้อมูลที่ปรากฏในตารางเป็นข้อมูลที่หน่วยงานยังส่งมาไม่ครบถ้วน ทำให้การวิเคราะห์มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามข้อเท็จจริง อาจใช้ในการอ้างอิงไม่ได้ 

 



- 6 - 

 

แสดงปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (ต.ค. 63 –มี.ค. 64) 
 
 

ปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน 
 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 
หมายเหตุ : หน่วยเป็นกโิลกรัม               หมายเหตุ : หน่วยเป็นกโิลกรัม 
 

 
ปริมาณมูลฝอยแยกประเภทของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
        
หมายเหตุ : หน่วยเป็นกโิลกรัม           หมายเหตุ : หนว่ยเป็นกิโลกรัม   
 
 
 
 
 
 

87,668.49

368,125.07

39,755.60

772,136.99

หน่วยงานระดับส านัก/ส านักงาน
/ส่วนราชการในส านักปลัดกรุงเทพมหานคร

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

2,205,421.09

8,948,371.78

4,872.88 145,517.44

หน่วยงานระดับส านักงานเขต

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

2,560,439.20

1,057,224.754,999.80

2,190,209.77

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

0 600,000 1,200,000 1,800,000

กรุงธนใต้

กรุงธนเหนือ

กรุงเทพใต้

กรุงเทพกลาง

กรุงเทพตะวันออก

กรุงเทพเหนือ

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป
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 3. สถิติข้อมูลปริมาณมูลฝอยของศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  
 

ศูนย์กำจัดมูลฝอย 
ปริมาณมูลฝอย (หน่วย : ตัน) 

สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ รวม 
1. ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม 491,051.86 1,601.47 492,653.33 
2. ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 496,165.70 2,174.54 498,340.24 
3. ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม 106,356.96 679.42 107,036.38 

รวม 1,093,957.00  4,475.43 1,098,432.43 
*ข้อมูลรวมของสำนักสิ่งแวดล้อมรวมมูลฝอยอันตราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการจัดการมูลฝอย 
คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการมี 

ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการจัดการมูลฝอย ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “ร้อยละชุมชนสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีการ
จัดการมูลฝอยเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (339 แห่ง)” เพ่ือให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต มีการดำเนินการให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยกลุ่มเป้าหมายมี 14 กลุ่ม ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัด กทม. โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา โรงเรียนเอกชน วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร โรงแรม มินิมาร์ท 
ตลาด สถานพยาบาล วัดและศาสนสถาน ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และอาคารสูง (ตั้งแต่ 8 ชั้นขึ้นไป)  

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต มีการ
ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง ซึ่ง
สำนักงานเขตอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานการตรวจราชการของเขตตรวจ
ราชการ 1 - 6 
 

 5. สรุปปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
     จากการตรวจราชการในรอบที่ 1 สามารถสรุปประเด็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ด้านการจัดการขยะของหน่วยงาน รายละเอียดดังนี้ 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ส่งผลต่อการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่ม เช่น การจัดอบรมต่าง ๆ หรือการลงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่
ต้องพบเจอคนจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด อาจต้องเลื่อนหรือยกเลิกการ
ดำเนินการในปีปัจจุบันออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

35.94%

48.81%

15.25%
ส้ำนักกำรระบำยน ้ำ

หนองแขม อ่อนนุช สายไหม

44.90%

45.37%

9.73%

ส้ำนักสิ่งแวดล้อม

หนองแขม อ่อนนุช สายไหม
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2. ความร่วมมือของประชาชนในการคัดแยกและทิ้งขยะมูลฝอย 
2.1 เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นสังคมเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ต้องประกอบอาชีพและมุ่งหา

รายได้ จึงไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการจัดการขยะมูลฝอย ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตสำนึกและไม่มีวินัยใน
การทิ้งขยะ ยังมีผู้ลักลอบทิ้งขยะให้ที่ห้ามทิ้ง ทำให้เกิดปัญหาขยะสะสม โดยเฉพาะที่ว่างรกร้าง 

2.2 การรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และให้ความรู้แก่ประชาชน สถานศึกษา ชุมชน ในการนำมูล
ฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ควรสร้างจิตสำนักในการรักษาความสะอาดให้กับประชาชน
อย่างทั่วถึง 

2.3 ประชาชนให้ความสนใจในด้านการคัดแยกขยะน้อยมาก ไม่เห็นประโยชน์จากการคัดแยกขยะ 
เนื่องจากเมื่อคัดแยกขยะแล้วนำไปจำหน่ายได้เงินเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณขยะที่คัดแยก และประชาชนยัง
ไม่ให้ความสำคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเห็นผลช้า 

2.4 ขาดมาตรการหรือกิจกรรมจูงใจให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการร่วมมือกันคัดแยกขยะมูลฝอย 
2.5 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ มักเกิดจากการทิ้งไม่เป็นที่ ไม่เป็นเวลา และการ

ลักลอบนำมาทิ้ง ทำให้มีขยะตกค้างตลอดเวลา ประกอบกับพื้นที่เป็นศูนย์กลางของแหล่งเศรษฐกิจ ประชากรส่วน
ใหญ่มิใช่ประชาชนในพื้นที่ จึงมิได้ตระหนักถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การคัดแยกขยะจึงเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้
ยากด้วยหลายปัจจัยที่ต้องดำเนินการ ทั้งในส่วนของสถานที่ ภาชนะแยกประเภท และการจัดเก็บ 

3. ข้อจำกัดด้านบุคลากร และยานพาหนะในการปฏิบัติงาน 
3.1 ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ เสียชีวิต ลาออก หรือโอนย้าย ยังไม่ได้รับการคืนอัตราทดแทน ทำให้

เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
3.2 ยานพาหนะเก็บมูลฝอยไม่เพียงพอ รถเก็บขนมูลฝอยเมื่อชำรุดได้ดำเนินการส่งซ่อม ณ ศูนย์กำจัด

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

4. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ 
ขาดงบประมาณหรืองบประมาณในการดำเนินงานมีจำกัด ส่งผลให้การดำเนินงานบางโครงการ/

กิจกรรมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  
 

6. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครในภาพรวม  
 6.1 การลดขยะตั้งแต่ต้นทาง 
   ในการบริหารจัดการขยะของหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งภาคเอกชน และ
ประชาชนจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดการทำให้เกิดขยะ หรือถ้าหากทำได้ คือ
ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุด (minimize garbage) หรือ Zero Waste (การทำขยะให้เป็นศูนย์)  
  6.1.1 การคัดแยกขยะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จนเหลือน้อยที่สุด (ไม่สามารถเกิด
ประโยชน์) ค่อยนำมาทิ้ง การบริหารจัดการขยะจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการจัดการขยะต้นทางอย่างจริงจัง 
เพื ่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดขยะ การคัดแยกโดยพนักงานเก็บขนไม่สามารถดำเนินการได้ มี
ประสิทธิภาพได้ สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต ควรกำหนดแผนกลยุทธ์ เรื่องการแยกขยะที่ต้นทาง ได้แก่ 
บ้าน ชุมชน สถานที่ราชการ สถานประกอบการ ฯลฯ ให้มีความชัดเจนและมีผลสัมฤทธิ์ที่วัดผลได้อย่างชัดเจน โดย
กำหนดเป็นตัวชี้วัดในระดับเขต ระดับชุมชน ระดับสถานที่ นอกจากการรณรงค์ซึ่งดำเนินการได้ดีแล้ว ควรเพิ่มการ
สร้างความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน ภาครัฐ และเอกชน โดยใช้กลไกกองทุนหลักประกันส ุขภาพ



- 9 - 
 

กรุงเทพมหานคร สนับสนุน นอกจากการใช้งบประมาณปกติของกรุงเทพมหานคร การดำเนินการดังกล่าว ควรกำหนด
เป็นแผนต่อเนื่อง 3 – 5 ปี 
  6.1.2 ต้องมีการนำกฎหมาย (มาตรการบังคับ) และมาตรการส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ มาใช้ให้เกิด
เป็นรูปธรรมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจับ/ปรับ ผู้ทิ ้งขยะไม่ถูกที่ถูกเวลา และมีมาตรการจูงใจคนทิ้งขยะ เช่น ขยะ
เปลี่ยนเป็นเงินหรือแลกของใช้ หรือการคัดแยกขยะสามารถนำมาลดค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย น่าจะช่วย
ในการลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้  
  6.1.3 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

1) ต้องรณรงค์การลดการสร้างขยะ ด้วยแนวคิด 3R (Reduce Reuse Recycle) แก่ทุก
ภาคส่วน โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา  2019 (Covid-19) มีขยะ
บ้านเรือนที่เพ่ิมสูงกว่าปกติจากการสั่งอาหารและซื้อของออนไลน์  

2) ควรจะมีการรณรงค์ให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร นําขยะมาดําเนินการให้เป็น
ขยะรีไซเคิลหรือขยะอินทรีย์เหมือนกับสํานักงานเขต ด้วยการจัดให้มีโครงการลดและคัดแยกขยะ เพื่อจะนําขยะ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น และเป็นการลดจํานวนปริมาณของขยะดังกล่าว เนื่องจากหน่วยงานจะมีขยะทั่วไป
เป็นส่วนใหญ่ 

3) สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ควรเน้นการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เพ่ือความปลอดภัยของทุกคนและที่สำคัญเจ้าหน้าที่เก็บขยะจะต้องปลอดภัยด้วย 

6.2 การลดขยะปลายทาง 
 สำนักสิ่งแวดล้อมควรพิจารณาวิธีการกำจัดขยะ นอกจากการเผา หมัก ว่าจะมีวิธีใดที่ดีกว่าหรือ

สนับสนุนวิธีการที่ใช้อยู่ปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
6.3 ด้านบุคลากร 
      เนื่องด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในแต่ละพื้นที่ของสำนักงานเขต ทำให้ขยะมูลฝอยมีปริมาณ

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จำนวนพนักงานเก็บขนขาดแคลน เนื่องจากปัญหาการบรรจุแต่งตั้งเพื่อมาทดแทน
ตำแหน่งที่ว่างล่าช้า เป็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกสำนักงานเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาบรรเทา
ความเดือดร้อนของบุคลากรในสำนักงานเขตต่อไป 
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เขตตรวจราชการ 1  
(สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ) 

 
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 1 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)          
ของสำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ รวม 7 สำนักงานเขต 
มีผลการดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอย ตามประเด็นการตรวจราชการที่กำหนด สรุปไดด้ังนี้ 

 ๑. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน  
หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 1 มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคาร

สำนักงาน แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป มีปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 
172,121.56 กิโลกรัม เป็นขยะทั่วไปมากที่สุด จำนวน 102,403.00 กิโลกรัม และขยะอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 
933.01 กิโลกรัม รายละเอียดดังนี้ 

1.1 สำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
ลำดับ 

ที ่
หน่วยงาน 

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

1 สำนักการโยธา 1,638.00 1,194.00 82.00 1,548.00 4,462.00 
2 สำนักการจราจรและขนส่ง - 911.90 - 890.00 1,801.90 
3 สำนักการระบายน้ำ 1,127.00 405.96 - 809.00 2,341.96 

รวม (ก.ก.) 2,765 2,511.86 82.00 3,247.00 8,605.86 

  

 

1.2 สำนักงานเขต 

 ลำดบั 
ที่ 

สำนักงาน 
เขต 

ปริมาณมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน 
รวม 

(ก.ก.) 
ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 

เขต ร.ร. เขต ร.ร. เขต ร.ร. เขต ร.ร. 
1 จตุจักร  811.10 9,344.00 1,541.09 1,450.00 81.11 76.50 5,677.70 4,071.00 23,052.50 
2 บางซ่ือ  7,500.00 3,490.00 353.00 5,022.00 - - 4,550.00 17,925.00 38,840.00 
3 ลาดพร้าว 118 1,640 41.60 102.10 4.50 2.4 1,716 3,390 7,014.60 
4 หลักสี ่  328.10 3,160.00 301.90 423.00 0.50 - 43.00 11.00 4,267.50 
5 ดอนเมือง  370.00 7,200.00 1,820.00 3,600.00 18.00 180.00 9,100.00 36,000.00 58,288.00 
6 สายไหม  13.90 2,580.00 37.00 10,090.00 - 475.00 272.60 10,850.00 24,318.50 
7 บางเขน  - 2,030 48.50 93.40 9.00 4.00 1,229.70 4,320.00 7,734.60 

รวม (ก.ก.) 
9,141.10 29,444.00 4,143.09 20,780.50 113.11 737.90 22,589.00 76,567.00 

163,515.70 38,585.10 24,923.59 851.01 99,156.00 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 1. - หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการรายงานข้อมูล 
               2. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 

หมายเหตุ : 1. - หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการรายงานข้อมูล 
               2. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
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แสดงปริมาณมูลฝอยแยกประเภทของหน่วยรับการตรวจเขตตรวจราชการ 1 
รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

 

แสดงปริมาณมูลฝอยของหน่วยรับการตรวจเขตตรวจราชการ 2 
รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

 

 1.3 คูคลอง 
 สำนักการระบายน้ำมีสถิติข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บจากคูคลองในความรับผิดชอบ 
และส่งกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ 
ที ่

สถานที่ส่งกำจัดมลูฝอย ปริมาณมูลฝอย (ตัน) 

1 ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม 1,601.47 
2 ศูนย์กำจัดมลูฝอยอ่อนนุช 2,174.54 
3 ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม 679.42 

รวม (ก.ก.) 4,475.43 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

กรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) รวม 50 โครงการกิจกรรม 
โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ กิจกรรมการคัดแยกขยะอันตรายที่แหล่งกำเนิด ศูนย์การเรียนรู้การนำขยะมาใช้
ประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ กิจกรรมส่งประกวดโครงการอาคาร/
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) โครงการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม (CBM) เป็นต้น 

 
 

2,765.00

2,511.8682.00

3,247.00

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป
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กิโลกรัม สำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการฯ สำนักงานเขต 

สำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการฯ สำนักงานเขต 
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 3. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการจัดการมูลฝอย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 1 ในส่วนของสำนักงานเขต    

กลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เข้าร่วมการจัดการ
มูลฝอย รวม 144 แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.43 รายละเอียดดังนี ้

ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 

ที่เข้าร่วมกจิกรรม (แห่ง) 
เปรียบเทียบกับ 

ปี 2560 
โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ 

1 สำนักงานเขตจตุจักร 8 เพิ่มขึ้น 1 
คิดเป็นร้อยละ 14.29 
ลดลง 

โครงการคดัแยกขยะเพื่อนำกลับ 
มาใช้ประโยชน์ 

2 สำนักงานเขตบางซื่อ 15 เพิ่มขึ้น 7 
คิดเป็นร้อยละ 87.50 
ลดลง 

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและ
สาธิตวิธีการทำน้ำหอม 

3 สำนักงานเขตลาดพร้าว 
 

9 เพิ่มขึ้น 1 
คิดเป็นร้อยละ 12.50 
ลดลง 

กิจกรรมส่งเสรมิการแปรรูปมูล
ฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน ์

4 สำนักงานเขตหลักสี่ 
 

ไม่ระบ ุ เพิ่มขึ้น 
ลดลง 
หมายเหตุ : ไม่ระบ*ุ* 

กิจกรรมส่งประกวดโครงการ
อาคาร/โรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste) 

5 สำนักงานเขตดอนเมือง 8 เพิ่มขึ้น 2 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ลดลง 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจดัการ
มูลฝอยและสิ่งแวดล้อม (CBM) 

6 สำนักงานเขตสายไหม 84 เพิ่มขึ้น 
ลดลง 
หมายเหตุ : ไม่ระบ*ุ* 

กิจกรรมคดัแยกขยะตามหลัก 3R 

7 สำนักงานเขตบางเขน 20 เพิ่มขึ้น 3 
คิดเป็นร้อยละ 17.65 
ลดลง 

กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอย 

รวม 144 เพ่ิมขึ้น 14  
(ร้อยละ 30.43) 

 

หมายเหตุ * กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มเป้าหมาย 14 กลุ่ม ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัด กทม. โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา โรงเรียนเอกชน วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร โรงแรม มินิมาร์ท ตลาด สถานพยาบาล วัดและศาสนสถาน 
ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และอาคารสูงตั้งแต ่8 ชั้นขึ้นไป 
              ** ไม่นำมาใช้ในการคำนวณ 

 4. แนวทางการลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 1 มีแนวทางการลดปริมาณมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 

การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วยงานที่

ร่วมบูรณาการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ต้นทาง 
(ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และใช้
ประโยชน์จากขยะที่ตน้ทาง) 
: สำนกัสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต
สำนักงานเขตจตุจักร 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

12 ครั้ง/ปี 
 

 
 
 
 

6 ครั้ง 
 

 
 
 
 

 - ชุมชน 
 - หมู่บ้าน 

 
 
 
 

Covid-19 
 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วยงานที่

ร่วมบูรณาการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

1. กิจกรรมการแจก
ประกาศ (เรื่อง ขอความ
ร่วมมือคัดแยกขยะก่อนท้ิง) 
2. กิจกรรมการคัดแยก
ขยะอันตรายท่ีแหล่งกำเนิด 
3. กิจกรรมนัดเวลาท้ิง 
นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ 
4. กิจกรรมการให้ความรู้
ด้านการจัดการมูลฝอย 

 
4 ครั้ง/เดือน 

 
4 ครั้ง/เดือน 

 
12 ครั้ง/ปี 

 

 
4 ครั้ง/เดือน 

 
4 ครั้ง/เดือน 

 
2 ครั้ง 

 - อาคารสำนักงาน 
 

สำนักงานเขตบางซื่อ กิจกรรมรณรงค์คัดแยก
ขยะและสาธิตวิธีการทำ
น้ำหอม 

ประชาชนช่วยกัน
คัดแยกขยะ  
4 ประเภท 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- 7 โรงเรียน (กทม.) 
- 1 โรงเรียนเอกชน 
- 7 ชุมชน 

- 
 

สำนักงานเขตลาดพรา้ว 1. โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปมูลฝอยอินทรีย์
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 
2. โครงการอาสาสมัคร
ชักลากมูลฝอยในชุมชน 
3. กิจกรรมการคัดแยก
ขยะรีไซเคิล/มูลฝอย
อินทรีย์เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ 
4. กิจกรรมการคัดแยก
กล่องเครื่องดื่มเพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 30 
(23,867.97 ตัน/ปี) 

ร้อยละ 19.04 
(15,145 ตันต่อปี) 

- ชุมชน 
- โรงเรียน กทม. 

ชุมชนยังไม่
เหน็ความ 
สำคัญและ
ขาดความรู้ 
ในการ 
คัดแยกขยะ 

สำนักงานเขตหลักสี ่
 

1. กิจกรรมการแจก
ประกาศ (เรื่อง ขอความ
ร่วมมือคัดแยกขยะก่อนท้ิง) 
2. กิจกรรมการคัดแยก
ขยะอันตรายท่ีแหล่งกำเนิด 
3. กิจกรรมนัดเวลาท้ิง 
นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ 
4. กิจกรรมให้ความรู้
ด้านการจัดการมูลฝอย
ในโรงเรียน ชุมชน และ
สถานประกอบการ 

12 ครั้ง/ปี 
 
 

48 ครั้ง/เดือน 
 

48 ครั้ง/เดือน 
 
 

6 ครั้ง/ปี 

12 ครั้ง 
 
 

20 ครั้ง 
 

20 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 

 - ชุมชน 
 - หมู่บ้าน 
 - อาคารสำนักงาน 

 
 

 - ชุมชน 
 - หมู่บ้าน 
 
 - ชุมชน 
 - หมู่บ้าน 
 - โรงเรียน 

- ประชาชน 
ไม่ค่อยให้
ความร่วมมือ 
- ประชาชน 
ยังขาดความรู้
ความเข้าใจ
เรื่องการ 
คัดแยกขยะ 
- Covid-19 

 
 

สำนักงานเขตดอนเมือง 
 

1. กิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
แก่ประชาชนและสร้าง
การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแก่
ชุมชนริมคลองเปรม
ประชากรและคลอง
ลาดพร้าว 
 
 

24 ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ชุมชน 
- หน่วยงานทหาร 
- ตำรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วยงานที่

ร่วมบูรณาการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

2. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
มูลฝอยอันตรายจาก
แหล่งกำเนิด 
3. กิจกรรมนัดเวลาท้ิง 
นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ 
4. โครงการรณรงค์ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม (CBM) 

20 ตัน/ปี 
 
 
 

48 ครั้ง/ปี 
 

48 ครั้ง/ปี 
 

 
 

10.09 ตัน 
 
 
 

26 ครั้ง 
 

21 ครั้ง 

 - ชุมชน 
 - หมู่บ้าน 
 
 
 

- 

สำนักงานเขตสายไหม 
 
 
 
 

1. กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การคด
แยกขยะตามหลัก 3R 
2. กิจกรรมส่งเสริม
การนำขยะเศษอาหาร
มาใช้ประโยชน์ 
3. กิจกรรมส่งเสริมการ 
คัดแยกมูลฝอยอันตราย 

19,800.97 ตัน/ปี 
 
 

6,600.32 ตัน/ปี 
 
 

24 ตัน/ปี 

10,559 ตัน 
 
 

2,664 ตัน 
 
 

20.77 ตัน 
 

   - ชุมชน 
 - หมู่บ้าน 
 - โรงเรียน 
 

- 
 
 
 
 

สำนักงานเขตคลองบางเขน 1. โครงการส่งเสริม
การแปนรูปมูลฝอย
อินทรีย์เพื่อนำมาใช้
ประโยชน์ 
2. โครงการอาสาสมัคร
ชักลากมูลฝอยในชุมชน 
3. กิจกรรมการคัดแยก
ขยะรีไซเคิล/มูลฝอย
อินทรีย์เพื่อนำมาใช้
ประโยชน์ 
4. กิจกรรมการคัดแยก
กล่องเครื่องดื่มเพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์ 
5. กิจกรรมส่งเสริมชุมชน 
สถานศึกษา ฯลฯ ให้มี
การจัดการมูลฝอย 

31,704.57 ตัน/ปี 
(ร้อยละ 30 ของ   
มูลฝอยท่ีคัดแยก) 

 

14,938 ตัน 
(ร้อยละ 14.13) 

 

- ชุมชน 
- โรงเรียน (กทม.) 
- หน่วยงานภาครัฐ/ 
   เอกชน 

- 

กลางทาง 
(การบริหารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ) 
: สำนกัสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต 
สำนักงานเขตจตุจักร 
 

 
 
 
กิจกรรมการคัดแยกขยะ
ของรถเก็บขนมูลฝอย  

 
 
 

คัดแยกทุกคัน  

 
 
 

คัดแยกทุกคัน 

 
 
 

- 
 

 
 
 
- 

สำนักงานเขตบางซื่อ 
 

กิจกรรมขยะสร้างบุญ 
(คัดแยกขยะท่ีจัดเก็บ 
ได้ในพื้นท่ีเพื่อเข้าร่วม
โครงการ) 
 
 
 

1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี - โรงเรียน - 
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การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วยงานที่

ร่วมบูรณาการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

สำนักงานเขตลาดพรา้ว 1. โครงการจัดเก็บเศษ
วัสดุสิ่งของเหลือใช้และ
ขยะชิ้นใหญ่ และจัดเก็บ
ขยะอันตราย 
2. กิจกรรมการคัดแยกขยะ 

ร้อยละ 30 
(23,867.97 ตัน/ปี) 

ร้อยละ 19.04 
(15,145 ตันต่อปี) 

- ชุมชน 
- โรงเรียน กทม. 

- 

สำนักงานเขตหลักสี ่
 

กิจกรรมการคัดแยกขยะ
ของรถเก็บขนมูลฝอย 
และเรือเก็บขนมูลฝอย 

คัดแยกทุกคัน/
ทุกลำ 

คัดแยกทุกคัน/
ทุกลำ 

- ร้านรับซ้ือของเก่า ราคาขยะรีไซเคิล
ลดลง ทำให้ขาด
แรงจูงใจในการ
คัดแยกขยะ 

สำนักงานเขตดอนเมือง 
 

1. กิจกรรมการคัดแยก
ขยะรีไซเคิลของรถเก็บขน
มูลฝอยเพื่อกลับมาใช้
ประโยชน์. 
2. โครงการคัดแยก 
มูลฝอยอินทรีย์นำ
กลับไปใช้ประโยชน์ 

คัดแยกทุกคัน 
 
 
 

5,500 ตัน/ปี 

คัดแยกทุกคัน 
 
 
 

2,594 ตัน 

 - ชุมชน 
 - หมู่บ้าน 

- 

สำนักงานเขตสายไหม 
 

1. กิจกรรมเก็บขยะรีไซเคิล 
2. โครงการส่งเสริมการ 
แปรรูปมูลฝอยอินทรีย์
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 
3. กิจกรรมจัดเก็บมูล
ฝอยอันตราย 

19,800.97 ตัน/ปี 
 

6,600.32 ตัน/ปี 
 
 

24 ตัน/ปี 

10,559 ตัน 
 

2,664 ตัน 
 
 

20.77 ตัน 

   - ชุมชน 
 - หมู่บ้าน 
 - โรงเรียน 
 

- 

สำนักงานเขตบางเขน 
 

1. โครงการจัดเก็บวัสดุ 
สิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้น
ใหญ่ และขยะอันตราย 
2. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะอันตรายในพื้นท่ีเขต
บางเขน 
3. กิจกรรมการคัดแยก
ขยะรีไซเคิล/มูลฝอย
อินทรีย์ เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ 

- - 
 

 

- - 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินการ และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 
 

ลำดับ
ที่ 

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

1 สำนักการโยธา - - 
2 สำนักการจราจรและ

ขนส่ง 
ขาดความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานในการคัด
แยกขยะอันตราย ส่งผลให้เจ้าหน้าทีร่ักษาความสะอาด
ไม่สามารถคัดแยกได้ 

- 

3 สำนักการระบายน้ำ ข้อจำกัดของอัตรากำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ อละ
ยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 

- 
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ลำดับ
ที่ 

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

4 สำนักงานเขตจตุจักร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19)  ส่งผลกระทบให้การ
ดำเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

1. พื้นที่เขตจตุจักรมีขนาดใหญ่ มี
สถานประกอบการ อาคาร บ้านพัก
อาศัยหนาแน่น ซึ่งมีประชากรแฝง
จำนวนมาก ประกอบกับมีผู้ลักลอบ
ทิ้งขยะ ทำให้เกิดปัญหาขยะสะสม 
โดยเฉพาะที่ว่างรกร้าง ควรมมีาตรการ
ทางกฎหมายสำหรับผู้ลักลอบทิ้งขยะ
ในที่ว่าง โดยบูรณาการร่วมกันกับ 
ฝ่ายต่าง ๆ  
2. ควรมีการรณรงค์การคัดแยกขยะ 
มูลฝอย และให้ความรู้แก่ประชาชน 
สถานศึกษา ชุมชน ในการนำมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาค
ส่วนต่าง ๆ   เช่น ภาคราชการ ภาคเอกชน 
ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
ต่อเนื่อง 

5 สำนักงานเขตบางซื่อ 
 
 
 

1. การบริหารจัดการขยะในชุมชนยังไม่เต็มรูปแบบ
เท่าที่ควร เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ หรือจุดพัก
รวมขยะก่อนการคัดแยกขยะและรอการจดัเก็บ รวมถึง
พื้นที่ส่วนกลางที่จะใช้ในการจัดทำศูนย์เรียนรู้หรือการ
ใช้ประโยชน์ส่วนรวม 
2. ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะ 
หรือการทิ้งขยะให้ถูกที่ ถูกเวลา เท่าที่เคย เนื่องจาก
ไม่มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนและบทลงโทษสำหรับผู้ที่
ไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด 
3. ยานพาหนะที่ใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่
เอื้ออำนวยต่อการแยกประเภทขยะ และไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
ในปัจจุบัน 

1. ควรเพิ่มรถเก็บขนมูลฝอยและ
อัตรากำลังให้เพียงพอต่อปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
2. ควรจัดสรรงบประมาณด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะโดย
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

6 สำนักงานเขตลาดพรา้ว - - 
7 สำนักงานเขตหลักสี ่ - - 
8 สำนักงานเขตดอนเมือง ประชาชนยังไม่ค่อยเห็นความสำคญัในเรื่องการคดัแยก

ขยะ มีการทิ้งขยะรไีซเคลิ ขยะอินทรยี์ และขยะอันตราย 
รวมในถังขยะทั่วไป และยังไมค่่อยมกีารใช้ประโยชน์จาก
ขยะมากเทา่ที่ควร 

เนื่องจากพื้นทีเ่ขตดอนเมืองมีพืน้ที่ว่าง
จำนวนมาก และมีผูล้ักลอบทิ้งขยะ ทำให้
เกิดปัญหาขยะสะสม ควรมีมาตรการ
ทางกาฎหมายและบทลงโทษสำหรับผู้
ลักลอบทิ้งขยะในที่ว่าง โดยการบูรณา
การร่วมกับฝ่ายเทศกิจในการเฝ้าระวัง
และจับปรับ 

9 สำนักงานเขตสายไหม 
 

- - 
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ลำดับ
ที่ 

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

10 สำนักงานเขตบางเขน เขตบางเขนมีพื้นที่ 42 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีการ
ขยายตัวของอาคารที่พักอาศัย หมู่บ้านจดัสรร และ
อาคารชุดคอนโดมเินยีม เพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างตจ่อ
เนื่อง ทำให้มีปริมาณมลูฝอยเพิม่ขึ้นตามจำนวนประชากร  
ทีเ่ข้าพักอาศัยเพิ่มขึ้น ประกอบกับอพาร์ทเม้น ห้องเช่า 
ปัจจุบันได้มีการเพิ่มการให้บริการ ในรูปแบบห้องเช่า
รายวันกึ่งโรงแรมเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชากรนอก
พื้นที่ส่วนหนึ่งเข้าพักอาศัยเป็นการช่ัวคราว สร้าง
ปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้น และยังมีประชากรแฝงเข้ามา
ศึกษาและประกอบอาชีพต่าง ๆ ผู้ใช้แรงงานตามสถาน
ประกอบการ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย รวมทั้งคนงานตาม
ไซต์งานก่อสร้างต่าง ๆ   ซึ่งมีทั้งประชากรไทยและ
ประชากรต่างด้าว 

- 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 1 
 สำนักงานเขตที่มีพื ้นที ่ขนาดใหญ่ ประสบปัญหามีผู ้ลักลอบทิ้งขยะ ทำให้เกิดปัญหาขยะสะสม ควรมี
มาตรการทางกฎหมายและบทลงโทษสำหรับผู้ลักลอบทิ้งขยะ โดยให้มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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เขตตรวจราชการ 2  
(สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน ก.ก. สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงาน
กฎหมายและคดี สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก) 

 
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 2 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ของสำนักเทศกิจ 
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน ก.ก. สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานปกครองและทะเบียน 
สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานการต่างประเทศ และสำนักงานประชาสัมพันธ์) และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 
รวม 9 สำนักงานเขต มีผลการดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอย ตามประเด็นการตรวจราชการที่กำหนด สรุปไดด้ังนี้ 

 ๑. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน  
หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 2 มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคาร

สำนักงาน แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป มีปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 
3,211,197.73 กิโลกรัม เป็นขยะอินทรีย์มากที่สุด จำนวน 1,718,130.74 กิโลกรัม และขยะอันตรายน้อยที่สุด 
จำนวน 4,565.35 กิโลกรัม รายละเอียดดังนี้ 

1.1 สำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ลำดับ 
ที ่

หน่วยงาน 
ปริมาณมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน รวม 

(ก.ก.) ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
1 สำนักเทศกิจ 401.50 484.00 - 529.50 1,415.00 
2 สำนักป้องกนัฯ 11,640.00 253,010.00 3,870.00 120,980.00 389,500.00 
3 สำนักงาน ก.ก. 336.500 615.00 0.40 352.00 1,303.90 
4 สำนักงานปกครองฯ - 32.70 - 470.00 502.70 
5 สำนักงานกฎหมายฯ 784.00 671.00 - 911.00 2,366.00 
6 สำนักงานการต่างประเทศ 4.80 137.50 - 69.00 211.30 
7 สำนักงานประชาสัมพันธ์ 27.00 587.60 - 962.50 1,577.10 

รวม (ก.ก.) 13,193.80 255,537.80 3,870.40 124,274.00 396,876.00 

หมายเหตุ : 1. - หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากหนว่ยงานไม่มีการรายงานขอ้มูล 
  2. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

 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 บางกะป ิ  32.80 250.00 741.40 434.20 8.55 - 189.00 1,150.00 2,805.95 
2 สะพานสูง  2,955.00 11,415.00 7,670.00 12,534.00 39.00 - 6,610.00 18,040.00 59,263.00 
3 บึงกุ่ม  645.75 986.00 574.55 868.50 20.00 5.00 2,209.50 1,353.00 6,662.30 
4 คันนายาว  302.59 960.00 499.90 2,132.00 - 3.00 304.40 1,280.00 5,481.89 
5 ลาดกระบัง  280.00 2,679.00 511.00 6,155.00 - 37.00 460.00 3,370.00 13,492.00 
6 มีนบุรี *  771.70 - 356.25 - 0.90 - 2.54 - 1,131.39 
7 หนองจอก  237.10 5,409.00 1,299.20 4,615.50 4.00 - 968.90 82,640.00 95,173.70 
8 คลองสามวา  22,598.00 1,655.084.00 10,590.00 780,481.00 280.00 286.00 1,840.00 155,816.00 2,626,975.00 
9 ประเวศ * 331.00 - 949.00 - 11.50 - 2,045.00 - 3,336.50 

รวม (ก.ก.) 
 28,153.94 1,676,783.00 23,191.30 807,220.20 363.95 331.00 14,629.34 263,649.00 2,814,321.73 

1,718,130.74 1,085,949.30 4,565.35 402,552.34 3,211,197.73 

 หมายเหตุ  :  1. สำนกังานเขตมีนบุรีไมม่ขี้อมูลปริมาณขยะของโรงเรยีน เนือ่งจากจดุทิ้งขยะของโรงเรียนบางส่วนตั้งไว้ภายนอกโรงเรยีน ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นของใคร 
                2. สำนกังานเขตประเวศไม่มีขอ้มลูปรมิาณขยะของโรงเรยีน เนื่องจากตั้งแตเ่ดอืนตลุาคม 2563 ถึงปัจจุบัน โรงเรยีนแบ่งการเปิด-ปิด เป็นช่วง ๆ  ซ่ึงไมม่กีารส่งรายงานปริมาณขยะ 
 3. - หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากหนว่ยงานไม่มีการรายงานข้อมูล 
 4. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
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แสดงปริมาณมูลฝอยแยกประเภทของหน่วยรับการตรวจเขตตรวจราชการ 2 
รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

 

แสดงปริมาณมูลฝอยของหน่วยรับการตรวจเขตตรวจราชการ 2 
รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

กรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) รวม 45 โครงการกิจกรรม 
โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี ้โครงการจัดการมูลฝอยอันตรายแบบบูรณาการที่แหล่งกำเนิด โครงการธนาคารหนังสือ
มือสอง โครงการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์ กิจกรรมสาธิตการทำน้ำหมักและการ
จัดการขยะอินทรีย์ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและการคดแยกขยะใน 14 กลุ่มเป้าหมาย โครงการแปรรูปขยะ
เศษอาหารนำมาใช้ประโยชน์ โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) เป็นต้น 
 

 3. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการจัดการมูลฝอย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 2 ในส่วนของสำนักงานเขต    

กลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เข้าร่วมการจัดการ
มูลฝอย รวม 524 แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 89 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.46 รายละเอียดดังนี ้

ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 

ที่เข้าร่วมกจิกรรม (แห่ง) 
เปรียบเทียบกับ 

ปี 2560 
โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ 

1 สำนักงานเขตบางกะปิ 36 เพิ่มขึ้น 8 
คิดเป็นร้อยละ 28.57 
ลดลง 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมคัดแยก
ขยะ 

2 สำนักงานเขตสะพานสูง 328 เพิ่มขึ้น 2 
คิดเป็นร้อยละ 0.61 
ลดลง 

โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน 
(CBM) 

13,193.80

255,537.80
3,870.40

124,274.00

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

กิโลกรัม 

1,
41

5.
00

38
9,

50
0.

00

1,
30

3.
90

50
2.

70

2,
36

6.
00

21
1.

30

1,
57

7.
10

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000

1,704,936.94

830,411.50

694.95 278,278.34

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 สำนักงานเขตบึงกุ่ม 
 

8 เพิ่มขึ้น 1 
คิดเป็นร้อยละ 14.29 
ลดลง 

กิจกรรมการสาธิตการทำน้ำหมัก
และการจัดการขยะอินทรีย์ 

4 สำนักงานเขตคันนายาว 
 

ไม่ระบ ุ เพิ่มขึ้น 
ลดลง 
หมายเหตุ : ไม่ระบ ุ

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและ
คัดแยกขยะใน 14 กลุม่เปา้หมาย 

5 สำนักงานเขตลาดกระบัง ไม่ระบ ุ เพิ่มขึ้น 
ลดลง 
หมายเหตุ : ไม่ระบ ุ

โครงการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล 

6 สำนักงานเขตมีนบุรี 81 เพิ่มขึ้น 62 
คิดเป็นร้อยละ 326.32 
ลดลง 

โครงการจัดการมลูฝอยโดยชุมชน 
(CBM) 

7 สำนักงานเขตหนองจอก 
 

9 เพิ่มขึ้น 4 
คิดเป็นร้อยละ 80.00 
ลดลง 

การคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหานคร 

8 สำนักงานเขตคลองสามวา 
 

ไม่ระบ ุ เพิ่มขึ้น 2 
ลดลง 

โครงการจัดการมลูฝอยโดยชุมชน 
(CBM) 

9 สำนักงานเขตประเวศ 
 

62 เพิ่มขึ้น 12 
คิดเป็นร้อยละ 24.00 
ลดลง 

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 
มูลฝอย 

รวม 524 เพ่ิมขึ้น 89 
(20.46) 

 

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

 4. แนวทางการลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 2 มีแนวทางการลดปริมาณมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 

การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วยงานที่

ร่วมบูรณาการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ต้นทาง 
(ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และใช้
ประโยชน์จากขยะที่ตน้ทาง) 
: สำนกัสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต 
สำนักงานเขตบางกะป ิ
 

 
 
 
 

โครงการจัดเก็บขยะ 
ชิ้นใหญ่ 
 

 
 
 
 

จัดเก็บขยะตาม
หมู่บ้านและ

ชุมชนในพื้นท่ีเขต 

 
 
 
 

คัดแยกขยะชิ้นใหญ ่
จำนวน 72.56 ตัน 

 
 
 
 

- ชุมชน 
 

 
 
 
 

Covid-19 
 

สำนักงานเขตสะพานสูง 
 

1. โครงการคัดแยกมูล
ฝอยจากแหล่งกำเนิด 
และนำกลับมาใช้
ประโยชน์ 
2. โครงการอาสาสมัคร
ชักลากมูลฝอยในชุมชน 

ปริมาณมูลฝอยคัด
แยกได้  

15,341.99 ตัน/ปี 
 

จ้างอาสาสมัคร 
จำนวน 6 ชุมชน 

5,573.36 ตัน 
 
 
 

6 ชุมชน 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วยงานที่

ร่วมบูรณาการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

3. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บมูลฝอยอันตราย 
4. โครงการสำนักงาน
เขตสะพานสูงร่วมใจ
ลดถุงพลาสติกและโฟม
ตามโครงการ “ทำดี
ด้วยหัวใจ ลดภัย
สิ่งแวดล้อม” 
5. โครงการส่งเสริม
การแปรรูปมูลฝอย
อินทรีย์และนำกลับมา
ใช้ประโยชน์ 
6. โครงการทำปุ๋ยหมัก
จากขยะอินทรีย์และนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ 
 
7. โครงการนัดเวลาท้ิง 
นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่
และมูลฝอยอันตราย 
 
8. โครงการจัดการมูล
ฝอยโดยชุมชน (CBM) 

รวบรวมปริมาณ 
มูลฝอยอันตราย  

จำนวน 10.37 ตัน/ปี 
ปริมาณมูลฝอย
ประเภทพลาสติก
และโฟมลดลง 

น้อยกว่า 9,848 ใบ/ปี 
 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การแปรรูปมูลฝอย
อินทรีย์ในพื้นท่ีเขต 

6 ครั้ง/ปี 
จัดกิจกรรมหมักปุ๋ย
จากขยะอินอินทรีย์

ในพื้นท่ีเขต  
12 ครั้ง/ปี 

จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่
จากหมู่บ้านและ
ชุมชนไม่น้อยกว่า 

24 ครั้ง/ปี 
จัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ฯ 
 10 ครั้ง/ปี 

4.2 ตัน 
 
 

5,695 ใบ 
 
 
 
 
 
 

3 ครั้ง 
 
 
 

6 ครั้ง 
 
 
 

20 ครั้ง 
 
 
 

20 ครั้ง 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

กรมส่งเสริม
คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

สำนักงานเขตบีงกุ่ม 1. โครงการนัดท้ิงนัดเก็บ 
“โครงการนัดท้ิงนัดเก็บขยะ
เหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่” 
2. กิจกรรมการสาธิต
การทำน้ำหมักและการ
จัดการขยะอินทรีย์ 
3. กิจกรรมคนรักษาฯ 
รักษ์โรงเรียน 

40 ครั้ง/ปี 
 

 
24 ครั้ง/ปี 

 
 

12 ครั้ง/ปี 

24 ครั้ง 
 
 

12 ครั้ง 
 

 
เป็นประจำ 
ทุกเดือน 

- ประชาชนท่ัวไป 
- ชุมชน 
 
- ประชาชนท่ัวไป 
- ชุมชน  
 
- โรงเรียน กทม. 
 

ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือใน
การคัดแยกขยะ 

- 
 
 

นักเรียนยงัขาด
ความร่วมมือ
ในการคัดแยก
มูลฝอย 

สำนักงานเขตคันนายาว 
 

1. โครงการรณรงค์
ส่งเสริมการลดและการ
คัดแยกขยะใน 14 
กลุ่มป้าหมาย 
2. โครงการส่งเสริม
การคัดแยกขยะและ
รวบรวมมูลฝอย
อันตรายท่ีแหล่งกำเนิด
อย่างมีประสิทธิภาพ 

123 แห่ง 
 
 
 

ร้อยละ 18  
(เทียบกับปี 2560) 

คิดเป็น  
(12.02 ตัน/ปี) 

 
 

34 แห่ง 
 
 
 

8.31 ตัน 
 
 

- ชุมชน 
- โรงเรียน 
 
 

- 

Covid-19 
 
 
 
- 
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การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วยงานที่

ร่วมบูรณาการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

สำนักงานเขตลาดกระบัง 
 

1. กิจกรรมการแบ่งพื้นท่ี
การเก็บขนให้สมดุล 
2. กิจกรรมนัดเก็บขยะ
อันตราย  
3. กิจกรรมคัดแยก
ขยะรีไซเคิล ขายหรือ
นำไปใช้ประโยชน์ 
4. กิจกรรมส่งเสริม
การคัดแยกเศษอาหาร
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 

101.99 ตัน/ปี 
 

22.16 ตัน/ปี 
 

76.50 ตัน/ปี 
 
 

25.50 ตัน/ปี 

46,471.15 ตัน 
 

14.05 ตัน 
 

16.71 ตัน 
 
 

25.81 ตัน 

   - สถาน 
     ประกอบการ 
   - โรงเรียน 
   - ชุมชน 

 
 
 

 

- 
 
 
 

 

สำนักงานเขตมีนบุรี 
 

กิจกรรมพัฒนาศูนย์
เรียนรู้การจัดการมูลฝอย 

1 จุด - 13 โรงเรียน 
- 7 ชุมชน 

- โรงเรียน   
- ชุมชน 

- 

สำนักงานเขตหนองจอก 
 
 
 
 

1. โครงการจัดระบบ
การคัดแยกมูลฝอยไป
ใช้ประโยชน์ของ
สำนักงานเขต 
2. กิจกรรมคัดแยก
ขยะในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 100 
(ส่วนราชการของ สนข. 
เข้าร่วมโครงการ) 

 
ร้อยละ 100 

(ร.ร. ในสังกัด กทม. 
เข้าร่วมโครงการ) 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

- 
 
 

 
- โรงเรียน 
 

- 
 
 
 
- 

 

สำนักงานเขตคลองสามวา 1. โครงการรณรงค์การ
แปรรูปมูลฝอยอินทรีย์
เพื่อนำกลับมาใช้
ประโยชน์ 
2. กิจกรรมคัดแยกเศษ
อาหารไปเลี้ยงสัตว์ 
3. โครงการจัดการมูล
ฝอยโดยชุมชน (CBM) 
4. โครงการอาสาสมัคร
ชักลากมูลฝอยในชุมชน 
5. โครงการคัดแยกมูล
ฝอยไปใช้ประโยชน์ของ
โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

นำขยะไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

30 เมื่อเทียบ
จากปี 2560 

รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 
ในการคัดแยก 

ขยะมูลฝอยนำมา 
ใช้ประโยชน์ 

- ชุมชน 
- สถานศึกษา 
- สถานประกอบการ 
- สถานท่ีราชการ 
- หมู่บ้านจัดสรร 

ประชาชน
ไม่ค่อย 
ให้ความ
ร่วมมือ 

สำนักงานเขตประเวศ 1. โครงการเก็บของ
เหลือใช้ ขยะรีไซเคิล 
และขยะอันตราย 
2. โครงการส่งเสริม
การแปรรูปและคัดแยก
ขยะเศษอาหาร 

ปริมาณมูลฝอย 
ท่ีคัดแยก 

นำกลับมาใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 30 

18.63 ตัน - ชุมชน 
- หมู่บ้าน 
- สถาน 
- ประกอบการ 
- โรงเรียน 
- สาสนสถาน 
- รงพยาบาล 

- ประชาชน
ยังไม่ทราบ
ประเภทขยะ
ท่ีถูกต้อง 
- เจ้าหน้าท่ี
เก็บขนมูลฝอย
ไม่เพียงพอ 

กลางทาง 
(การบริหารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ) 
: สำนกัสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต 
สำนักงานเขตบางกะป ิ
 

 
 
 
1. กิจกรรมจัดทำแผนการ
จัดเก็บขยะตามโครงการ
จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และ

 
 
 

สัปดาห์ละ 1 แห่ง 
(ทุกวันอาทิตย์)  

 
 
 
- 

 
 
 
- หมู่บ้าน/ชุมชน 
- โรงเรียน 
 

 
 
 
- 
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การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วยงานที่

ร่วมบูรณาการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

วัสดุเหลือใช้ในพื้นท่ีเขต
บางกะปิ  

 

สำนักงานเขตสะพานสูง 
 

กิจกรรมคัดแยกมูลฝอย
ตามเส้นทางจัดเก็บ 

เส้นทางเก็บขนมูล
ฝอยมีการคัดแยก
ขยะ 1 เส้นทาง 

2 เส้นทาง - - 
 

สำนักงานเขตบึงกุ่ม 
 

กิจกรรมการจัดเส้นทาง
เข้าดำเนินการจัดเก็บมูล
ฝอยฯ มิให้มีขยะตกค้าง 

จัดเส้นทางฯ เพื่อ
ไม่ให้มีขยะตกค้าง

และลดเรื่อง
ร้องเรียน จำนวน 
3 ครั้ง/สัปดาห์ 

ไม่มีขยะตกค้าง
และเรื่อง 

ร้องเรียนน้อยลง 

- ประชาชนขาด
ความร่วมมือ 
ในการคัดแยก

ขยะ 

สำนักงานเขตคันนายาว 
 

กิจกรรมนัดเวลาท้ัง นัด
เวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ 

48 ครั้ง/ปี 29 ครั้ง - นิติบุคคล 
- กรรมการชุมชน 

- 
 

สำนักงานเขตลาดกระบัง 
 

โครงการเก็บขยะชิ้นใหญ่ 
สิ่งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิล 
และขยะอันตราย 

48 ครั้ง/ปี 25 ครั้ง - สถานประกอบการ 
- โรงเรียน 
- ชุมชน 

- 

สำนักงานเขตมีนบุรี 
 

กิจกรรมพัฒนาศูนย์
เรียนรู้การจัดการมูล 

1 จุด 
 

นำขยะชิ้นใหญ่
ท่ีจัดเก็บมา
ซ่อมแซม 

ปรับปรุง นำไป
จำหน่ายหรือ

บริจาค 

- ชุมชน  - 

สำนักงานเขตหนองจอก 
 

1. โครงการรณรงค์เก็บ
ของเหลือใช้ ขยะชิ้น
ใหญ่ และขยะอันตราย 
2. โครงการคัดแยก
กล่องเครื่องดื่มเพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์ 
3. โครงการคัดแยกมูล
ฝอยอันตรายหรือขยะพิษ 
4. โครงการลดปริมาณ
ขยะด้วยไม้ประดับและ
ผักสวนครัวรั้วกินได้ 
5.โครงการทรัพย์ทวี/
บุญทวี รีไซเคิล 
6. การคัดแยกขยะจาก
รถเก็บขนมูลฝอย 

   - ขยะรีไซเคิล 
     35.66 ตัน/วัน 
   - ขยะอินทรีย์  
     11.89 ตัน/วัน 
   - ขยะอันตราย    
     14.62 ตัน 
   - ขยะมูลฝอย  
     136 ตัน/วัน  

 
 
 
 

- 49.48 ตัน/วัน 
 

- 11.84 ตัน/วัน 
 
- 8.05 ตัน 
 
- 131.53 ตัน/วัน 

 
 

 

- บ. วงศ์พาณิชย์ 
   สุวรรณภูมิ 
- บ. ไฟเบอร์พลัด  
  จำกัด 
- สำนักสิ่งแวดล้อม 

- 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตคลองสามวา 1. โครงการคัดแยกมูล
ฝอยไปใช้ประโยชน์
ของสำนักงานเขต
คลองสามวา 
2. กิจกรรมสำรวจ
ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 
ร้านขายของเก่าในพื้นท่ี 
3. โครงการคัดแยก 
กิ่งไม้ใบไม้เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ี 

- 12,872.75 ตัน - - 
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การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วยงานที่

ร่วมบูรณาการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

4. กิจกรรมคัดแยกเศษผัก 
5. โครงการส่งเสริม
การคัดแยกและรวบรวม
มูลฝอยอันตราย และ
มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีแหล่งกำเนิดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักงานเขตประเวศ 1. โครงการเก็บของ
เหลือใช้ ขยะรีไซเคิล 
และขยะอันตราย 
2. โครงการส่งเสริม
การแปรรูปและคัดแยก
ขยะเศษอาหาร 
3. โครงการอาสาสมัคร
ชักลากมูลฝอย 

การให้บริการ
จัดเก็บขยะได้

อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ไม่เกิดปัญหา
ร้องเรียนขยะ

ตกค้าง 

ประชาชน 
คัดแยกขยะ
อันตรายออก
จากมูลฝอย 
ท่ัวได้ถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น 

- ชุมชน 
- โรงเรียน 
- โรงพยาบาล 
- สถานประกอบการ 
- ศาสนสถาน 
 

ชุมชนหรือ
หมู่บ้านไม่มี
จุดพักรวมมูล
ฝอยหรือตั้ง 
ถังแยกขยะ
ประเภทขยะ
อันตราย 

ปลายทาง 
(กระบวนการคัดแยกขยะก่อนเข้า
กระบวนการกำจัดโรงงาน/ศูนย์กำจัดขยะ) 
: สำนกัสิ่งแวดล้อม 

- - - - - 

 5. ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินการ และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 
 

ลำดับ
ที่ 

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

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

 
 

สำนักงานกฎหมายและคดีมีพื้นที่จำกัด ทำให้
ไม่สามารถแยกถังขยะชนิดต่าง ๆ ได้ อีกทั้ง
ยังมีจุดตั้งวางถังเพียง 1 จุด ซึ่งต้องใช้รวมกัน
ทั้งสำนักงาน 

- 

6 สำนักงานการตา่งประเทศ 1. ความเหมาะสมของจุดตั้งวางถังขยะ   
ทิ้งขยะไม่ถูกถังและทิ้งขยะปนกัน 
2. ไมไ่ด้รบัความสนใจจากผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

- 

7 สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์มีพื้นที่คับแคบ   
ไม่เอื้อในการตั้งวางถังขยะแยกประเภท   
แต่บุคลากรในหน่วยงานให้ความสำคัญ  
และพยายามแยกขยะก่อนทิ้ง อีกทั้ง
พนักงานสถานที่จะทำการคัดแยกประเภท
ขยะอีกครั้งก่อนนำไปทิ้งด้วย 

ควรมีการตั้งวางถังขยะแยกประเภท
ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
มากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับผู้มาติดต่อราชการและบุคลากร 
และเป็นการประชาสัมพันธ์อีก
รูปแบบหนึ่ง 

8 สำนักงานเขตบางกะป ิ 1. เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นสังคม
เมือง ประชาชนส่วนใหญ่ต้องประกอบ
อาชีพและมุ่งหารายได้ จึงไม่ให้ความร่วมมือ
กับภาครัฐในการจัดการขยะมูลฝอย 

- 
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ลำดับ
ที่ 

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

2. ประชาชนส่วนใหญข่าดจติสำนึกและไม่มี
วินัยในการทิ้งขยะ 
3. ผู้อยู่อาศัยไม่สามารถกำจัดขยะด้วย
ตัวเองเนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ในอาคาร
พักอาศัย เช่น คอนโดต่าง ๆ 
4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้เป็น
อุปสรรคในการเข้าดำเนินการ 

9 สำนักงานเขตสะพานสูง 
 
 
 

1. การบริหารจัดการขยะในชุมชนยังไม่เต็ม
รูปแบบเท่าที่ควร เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่อง
สถานที ่หรือจุดพักรวมขยะก่อนการคัดแยก
ขยะและรอการจดัเก็บ รวมถึงพื้นที่สว่นกลาง
ที่จะใช้ในการจัดทำศูนย์เรียนรู้หรือการใช้
ประโยชน์ส่วนรวม 
2. ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญในการคัด
แยกขยะ หรือการทิ้งขยะให้ถูกที่ ถูกเวลา 
เท่าที่เคย เนื่องจากไม่มีระเบียบปฏิบัติที่
ชัดเจนและบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือหรือไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด 
3. ยานพาหนะที่ใช้ในการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยไม่เอื้ออำนวยต่อการแยกประเภทขยะ 
และไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
ในปัจจุบัน 

1. ควรเพิ่มรถเก็บขนมูลฝอยและ
อัตรากำลังให้เพียงพอต่อปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
2. ควรจัดสรรงบประมาณด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะโดย
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

10 สำนักงานเขตบึงกุ่ม 
 
 

- 1. ควรใช้กฎหมายเข้าดำเนินการกับ
ผู้ที่ไม่ปฏิบัตติามระเบียบการรักษา
ความสะอาดฯ อย่างจริงจัง 
2. ควรสร้างจิตสำนักในการรักษา
ความสะอาดให้กบัประชาชนอยา่งทั่วถึง 

11 สำนักงานเขตคันนายาว 
 
 

1. เขตคันนายาวเป็นเขตขยาย มีชุมชน/หมู่บ้าน 
และประชากรแฝงเพิ่มมากขึ้น แต่อัตรากำลัง
และรถขยะมีเท่าเดิม 
2. ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ เสียชีวิต  
ยังไม่ได้รับการคืนอัตราทดแทน ทำให้เกิด
ปัญหาในการปฏิบัติงาน ประชาชนร้องเรียน
ขยะตกค้าง 

1. ควรเพิ่มอตัรากำลัง และยานพาหนะ
ตามจำนวนอาคาร หมู่บา้น ประชากร 
และครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการขับเคลื่อนการช่วยเหลือประชาชน 
2. ควรใหม้ีการคนืกรอบอตัราทดแทน
ไดเ้ลย ในกรณีลูกจ้างเกษยีณอาย ุหรือ
เสยีชีวิต 

12 สำนักงานเขตลาดกระบัง ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคดัแยกขยะ - 
13 สำนักงานเขตมีนบรุ ี ประชาชนให้ความสนใจในด้านการคัดแยก

ขยะนอ้ยมาก ไมเ่ห็นระโยชน์จากการคดัแยก
ขยะ เนื่องจากเมื่อคัดแยกขยะแล้วนำไป
จำหน่ายได้เงินเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับ
ปริมาณขยะที่คัดแยก และประชาชนยัง

- 
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ลำดับ
ที่ 

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

ไม่ให้ความสำคัญกับผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากเห็นผลช้า 

14 สำนักงานเขตหนองจอก 1. ขาดอัตรากำลังข้าราชการตำแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีงานรักษาความสะอาด จำนวน 2 
อัตรา เนื่องจากข้าราชการเสยีชีวิต จำนวน 
1 อัตรา และลาออกจากราชการเนื่องจาก
เจ็บป่วย 1 อัตรา ประกอบกับไมม่ีผู้ยื่นขอ
ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่แทน และมีผู้สอบแข่งขัน
ได้ในตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 1 คน ซึ่งคาดว่า
จะบรรจแุต่งตั้งที่หน่วยงานอื่น ทำให้ไม่ขาด
ข้าราชการผูร้ับผดิชอบกำกับดูแลงานด้าน
การเก็บขนมูลฝอยโดยเฉพาะ ทำให้มีปัญหา
ขยะตกค้าง หรือเข้าจัดเก็บขยะไมต่รงวัน 
เวลา ท่ีกำหนดไว้  
2. การบริหารจดัการขยะในโรงเรยีนสังกัด
สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งมีจำนวนมากถึง 37 แห่ง เมื่อจดัรถเก็บ
ขนมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 
3 ลบ.ม. จำนวน 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าท่ี 
เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะของโรงเรียน ๆ ละ  
1 ครั้งต่อสัปดาห์ มีปัญหาคือ จำนวนรถ เก็บขน
มูลฝอยบุคลากร และน้ำมันเช้ือเพลิง ไม่เพียงพอ 
3. การจดัเก็บเงินค่าธรรมเนียมเกบ็ขนมูล
ฝอยยังไมค่รอบคลุมทั้งพืน้ท่ีให้บรกิารเก็บ
ขนมูลฝอย เนื่องจากฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 
ไม่มเีจ้าหน้าท่ีตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีจดัเก็บเงิน
รายได้ ต้องแต่งตั้งลูกจ้างมาทำหน้าที่เก็บ
เงินค่าธรรมเนียมเมื่อลูกจา้งเกษียณไม่
สามารถหาลูกจา้งที่สมัครใจจะปฏบิัติงาน 
ในตำแหน่งน้ีได้ เพราะประสิทธิภาพในการ
ให้บริการเก็บขนมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร
ลดลงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการจำกัด
งบประมาณและอัตรากำลัง และไม่มีกฎหมาย
ชัดเจนในการดำเนินการกับประชาชนท่ีค้าง
ชำระค่าบรหิาร และหลีกเลีย่งการจ่าย
ค่าบริการโดยแจ้งว่าไม่ใช้บริการให้เก็บขยะ
นำขยะไปเผาหรือฝังกลับบริเวณบา้นแทน 

1. กรุงเทพมหานคร ควรปรับปรุง
กระบวนการสรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการ โดยใช้กระบวนการคดัเลอืก
ตามความรู้ความสามารถที่ทุกตำแหน่ง
จะได้ใช้ปฏิบตัิงานจริง การจำความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ มาวัดผลการคัดเลือก
ข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งต้องการผู้
ผ่านการศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) การเรยีนหลักสตูร
ดังกล่าว เน้นการปฏิบัติมไิดเ้น้นวิชาการ 
ส่งผลให้มผีูส้อบผา่นการแข่งขันได้นอ้ย 
ไม่เพียงพอต่อตำแหน่งว่างของทุก
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
2. กรุงเทพมหานคร ควรปรับเปลีย่น
หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อัตราบุคลากร
ของฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะให้สอดคล้องกับ
ปริมาณงานและภารกิจท่ีเพิ่มขึ้น 
ในปัจจุบัน 
3. กรุงเทพมหานครควรมกีารวิเคราะห์
และกำหนดตำแหน่งเจา้หน้าท่ีจัดเก็บ
รายได้ เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกบ็
ขนมูลฝอยโดยเฉพาะ 
 

15 สำนักงานเขตคลองสามวา - - 
16 สำนักงานเขตประเวศ 1. ประชาชนตดิภาระจากงานประจำ 

บางครั้งไมส่ามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่
สำนักงานเขตจดักิจกรรมให้ความรู้การคัด
แยกขยะได้ และพื้นที่พักอาศัยของ

1. พื้นที่เขตประเวศที่ปรมิาณพื้นที่
ทั้งหมด 42.490 ตร.กทม. ซึ่งเปน็
พื้นที่ขยายเป็นเขตชุมชนชานเมือง
แหล่งงาน ห้างสรรพสนิค้า ย่านธรุกจิ 
การประกอบกิจการของเอกชน และ
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ลำดับ
ที่ 

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

ประชาชนไม่เอื้ออำนวยในการทำปุ๋ยเหมัก 
อาจมีกลิ่นส่งผลใหเ้กิดปัญหาร้องเรียน 
2. สำหรับการลงพื้นที่สาธิตการคดัแยกขยะ
ตามหลัก 3R สาธติการแปรรูปขยะเศษ
อาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโจยขน์ เมื่อ
เจ้าหน้าท่ีประสานประธานชุมชนเพื่อลง
ชุมชนร่วมทำกิจกรรมกลับไม่มีประชาชนให้
ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนกังานเขต 
3. เมื่อสำนักงานเขตสนับสนุนถังแบกมูล
ฝอยอันตราย แต่ประชาชนในชุมชนให ้
ความรว่มมือดูแลถังขยะที่ทางเขตสนับสนนุ 
กลับนำไปใช้ทิ้งขยะทั่วไป และปล่อยให้ชำรุด 
4. ประชาชนไม่คัดแยกขยะมลูฝอย ขยะ
อันตราย และเศษวัสดุก่อสร้าง ใบไม้ กิ่งไม้ 
นำท้ิงรวมกันในถังเดียว เป็นสาเหตุให้เกิด
อันตรายกับเจ้าหน้าที ่
5. การจดัเก็บขยะมูลฝอย เนื่องจากประชาชน 
หรือโครงการต่าง ๆ จอดรถกีดขวางจุดพัก
ขยะมูลฝอยเป็นเหตุให้พนักงานเกบ็ขนมูล
ฝอยไม่สามารถเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะ
ได้ หากเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย
อาจเป็นสาเหตุทำให้รถประชาชนที่จอด
ขวางอยู่ เสียหายได้ ทำให้ขยะตกค้าง และ
มีข้อร้องเรียนตามมา 
6. ปัญหาสุขภาพของเจ้าหนา้ที่เกบ็ขนมูล
ฝอย เมื่อปฏิบตัิงานไปสักระยะพบปัญหา
โรคกระดูกเสื่อมโรคปวดเขา่ ปวดหลงัเรื้อรัง 
7. ขาดอัตรากำลังทดแทน เนื่องจาก
สำนักงานการเจา้หน้าท่ีกำหนดเกณฑ์
มาตรฐานการวิเคราะห์อตัรากำลังลูกจ้าง
ของสำนักงานเขต สำหรับรถเก็บขนมูลฝอย 
ดังนี ้
   - รถเก็บขนมูลฝอย แบบอัด ขนาด 5 
ตัน ให้พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา 
จำนวน 1 คน และคนงานเก็บขนมูลฝอย 
จำนวน 4 คน 
   - รถเก็บขนมูลฝอย แบบอัด ขนาด 2 
ตัน ให้พนักงานขับเครื่องจักกรกลขนาด
เบา จำนวน 1 คน และคนงานเกบ็ขนมูล
ฝอย จำนวน 2 คน 
    แต่การปฏิบัติงานจริงเมื่อไม่มีการอนุมัติ
กรอบอัตรากำลังมาเพิ่มให้ จึงต้องใช้วิธี
ปรับเกลี่ยอตัรากำลังโดยลดจำนวนเจ้าหนา้ที ่ 

การบริการเพื่อรองรับท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และมีอัตราการเจริญเติบโต
ของประชาชนเพิ่มขึ้นทุกปีจากการ
ขยายพื้นที่คนเมืองสู้ชานเมืองครวัเรอืน 
และประชาชนเพิม่ขึ้นอยา่งมาก และ
แนวโน้มจะมีประชากรแฝงเพิม่มากขึ้น 
ทั้งยังเป็นพ้ืนท่ีขยายตัวของหมู่บ้าน
จัดสรร รวมทั้งพื้นที่ว่างส่วนบุคคลที่
ปล่อยให้เป็นท่ีรกร้าง เป็นสาเหตุให้
เกิดปัญหาการลักลอบท้ิงขยะ เช่น 
ขยะทั่วไป ขยะก่อสร้าง เศษก่ิงไม้ 
ใบไม้ เป็นจำนวนมาก โดยที่เจ้าของ 
ที่มิไดด้ำเนินการแกไ้ขปล่อยปละละเลย 
ที่ของตนเองจนเป็นสาเหตุใหป้ระชาชน
ร้องเรียน และเป็นปญัหาของ
สำนักงานเขตที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข 
2. ผู้อำนวยการเขตประเวศ รวมกับ
ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา ฝ่ายรายได้ 
ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ร่วมหารือเพื่อเชิญ
เจ้าของที่ดินดำเนินการแก้ไขล้อมรั้ว 
และดำเนินการปรับปรุงภมูิทัศน ์
ทั้งนี้ ยังจัดเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์
ให้หมู่บ้าน ชุมชน สถานประกอบการ
ที่ต้องการทิ้งของช้ินใหญ่ ประสาน
กับสำนักงานเขตเพื่อจัดรถเข้าจัดเก็บ 
แทนการนำขยะช้ินใหญล่ักลอบท้ิง
บริเวณที่ว่างรมิทาง 
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ลำดับ
ที่ 

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

เช่น รถเก็บขนมูลฝอย แบบอัด ขนาด 5 ตัน 
ลดจำนวนคนงาน จาก 4 คน เหลอื 3 คน 
และใช้คนงานตำแหน่งอื่นที่สมัครใจมาช่วย
ราชการปฏิบตัิงานเก็บขนมลูฝอย ซึ่ง
ปัจจุบันเขตประเวศดำเนินการจัดเก็บขยะ
วันละ 304 ตันต่อวัน เฉลีย่รถแตล่ะรอบ
เก็บขยะวันละประมาณ 5 ตัน คนงานเก็บ
ขนมูลฝอยต้องแบกน้ำหนักขยะเฉลี่ยวันละ 
1.66 ตัน (สำหรับรถอัดขนาด 5 ตัน) และ
แบกน้ำหนักเฉลี่ยวันละ 2.5 ตัน (สำหรับ  
รถอัด 2 ตัน ซึ่งมีคตนงานเพียง 2 คน) 
8. รถเก็บขนมูลฝอยเมื่อชำรุดได้ดำเนินการ
ส่งซ่อม ณ ศูนย์กำจัดมลูฝอยอ่อนนุช 86 
แต่การดำเนินการแก้ไขล่าช้า ทำให้เสียเวลา
ในการปฏิบัติหนา้ที่ อีกทั้งรถเก็บขนมูล
ฝอยท่ีไดร้ับมาใหม่ไมม่ีความแข็งแรง เช่น  
ที่เก็บน้ำทิ้งพักง่าย ตัวกระพ้อเก็บขยะบาง 
รับปริมาณขยะได้น้อย รถเก็บขนมูลฝอย 
(รถเช่า) ไม่เข็งแรง เป็นต้น 
9. บริเวณถนนตาม ตรอก ซอก ซอยต่าง ๆ  
ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าดำเนินการ
จัดเก็บได้ถึงจุดพักขยะได้ ทำให้พนักงาน
เก็บขนมูลฝอยต้องชักลากขยะมูลฝอยเป็น
ระยะทางไกล เพื่อนำขยะมูลฝอยใส่รถเก็บ
ชนมูลฝอย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือกับ
ประชาชนทำจุดพักขยะรวมแตไ่มไ่ด้รับ
ความร่วมมือเท่าท่ีควร 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 2 
- ไม่มี - 
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เขตตรวจราชการ 3  
(สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กองงานผู้ตรวจราชการ และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้) 

 
 
 

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 3 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 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  
1.1 สำนัก/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

  หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 3 ส่วนของสำนัก/ส่วนราชการในสำนักปลัด-
กรุงเทพมหานคร มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ 
ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป มีปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 820,030.39 กิโลกรัม เป็นขยะทั่วไปมากที่สุด 
จำนวน 614,391.59 กิโลกรัม และขยะอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 35.686.10 กิโลกรัม รายละเอียดดังนี้ 
ลำดับ

ท่ี 
หน่วยงาน 

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

1 สำนักการแพทย์ 58,307.12 97,123.92 33,923.52 587,014 776,368.56 
2 สำนักอนามัย 7,564.07 6810.89 1,737.28 27,031.09 43,143.33 
3 กองงานผู้ตรวจราชการ 0 146.70 25.30 346.5 518.5 

รวม (ก.ก.) 65,871.19 104,081.51 35,686.10 614,391.59 820,030.39 

 

1.2 สำนักงานเขต 
      หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 3 ส่วนของสำนักงานเขต มีข้อมูลปริมาณมูลฝอย

แยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป 
มีปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 493,944.87 กิโลกรัม เป็นขยะทั่วไปมากที่สุด จำนวน 236,555.66 กิโลกรัม และ
ขยะอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 1,124.14 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 257.50 3,256.20 2,571.00 2,590.50 40.50 55.50 0.00 15,126.00 23,897.20 
2 คลองเตย 0.00 148.50 576.00 106.00 0.00 0.00 124.00 936.00 1,890.50 
3 วัฒนา 144.50 0.00 749.50 0.00 47.00 0.00 117.00 0.00 1,058.00 
4 บางรกั 0.00 0.00 290.00 145.30 10.00 0.00 120.00 0.00 565.30 
5 บางนา 1,119.10 4,885.00 3,783.20 27,042.00 45.00 141.00 7,556.50 47,695.00 92,266.80 
6 ปทุมวัน 7,197.60 38,305.00 3,423.50 18,904.00 164.64 476.00 7,233.50 38,075.00 113,779.24 
7 พระโขนง 1,766.00 109,051.00 3,489.00 6,390.00 26.00 20.00 1,200.00 105,347.00 227,289.00 
8 สาทร 2,143.00 1,224.00 1,340.00 13.67 41.00 7.00 1,640.00 1,624.00 8,032.67 
9 บางคอแหลม 0.00 285.00 102.00 532.80 9.00 28.00 1,933.00 1,263.36 4,153.16 

10 ยานนาวา 406.10 10,465.00 501.10 3,062.00 11.50 2.00 382.30 6,183.00 21,013.00 

รวม (ก.ก.) 
13,033.80 167,619.70 16,825.30 58,786.27 394.64 729.50 20,306.30 216,249.36 

493,944.87 180,653.50 75,611.57 1,124.14 236,555.66 

 

หมายเหตุ  :  1. - หมายถึง ไม่มีขอ้มูล เนื่องจากหนว่ยงานไม่มีการรายงานขอ้มลู 
 2. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

หมายเหตุ  :  1. - หมายถึง ไม่มีขอ้มูล เนื่องจากหนว่ยงานไม่มีการรายงานขอ้มลู 
 2. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
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แสดงปริมาณมูลฝอยแยกประเภทของหน่วยรับการตรวจเขตตรวจราชการ 3 
รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

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

กรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) รวม 57 โครงการ/
กิจกรรม โดยมีโครงการสำคัญดังนี้  โครงการลดปริมาณมูลฝอยภายในสำนักงานเขต  โครงการส่งเสริมการแปรรูป
ขยะเศษอาหารเพ่ือนำกลับมาใช้ประโยชน์ โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน  โครงการส่งเสริมคัดแยกเศษอาหารไป
เลี้ยงสัตว์ กิจกรรมจัดเก็บหน้ากากอนามัย โครงการจัดระบบเก็บขนมูลฝอยอันตราย  กิจกรรมการแปรรูปของ
เหลือใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์  โครงการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีหรือส่งโรงหมักปุ๋ย 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 

 

ลำดับ
ที ่

สำนกังานเขต 
จำนวน

กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรม  

เปรียบเทียบกับ 
ปี 2560 โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ 

แห่ง ร้อยละ 
1 สวนหลวง 114 เพิ่มขึ้น 23 แห่ง  25.27 1. โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ 

2. โครงการตลาดนัดมือสอง Reuse shop 
3. โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 
เป็นต้น 

2 คลองเตย 50 เพิ่มขึ้น 7 แห่ง 16.28 1. กิจกรรมคัดแยกกล่องเคร่ืองดื่ม 
2. โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะ
อย่างย่ังยืน 
เป็นต้น 

 
 

8.03%
12.69%

4.35%

74.93%

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

35.57%

15.31%
0.23%

48.89%

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

หน่วยงานระดับสำนัก/ 
ส่วนราชการในสำนกัปลัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 
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ลำดับ
ที ่

สำนกังานเขต 
จำนวน

กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรม  

เปรียบเทียบกับ 
ปี 2560 โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ 

แห่ง ร้อยละ 
3 วัฒนา 16 เพิ่มขึ้น 8 แห่ง 100 

 
1. กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ไม่ให้
ประชาชนทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำ 
2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย
อันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส ์
เป็นต้น 

4 บางรัก 14 เพิ่มขึ้น 5 แห่ง 55.56 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 

5 บางนา  9 เพิ่มขึ้น 2 แห่ง 28.57 1. โครงการการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน 
2. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจาก
แหล่งกำเนิดนำกลับมาใช้ประโยชน์และกำจัด
อย่างถูกวิธี 
เป็นต้น 

6 ปทุมวัน 80 เพิ่มขึ้น 15 แห่ง 23.07 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย คัดแยกขยะ
อันตราย 

7 พระโขนง 117 เพิ่มขึ้น 38 แห่ง 48.10 1. กิจกรรมคัดแยกกล่องเคร่ืองดื่ม 
2. กิจกรรมลด ละเลิก ใช้ถุงพลาสติก 
เป็นต้น 

8 สาทร 27 -ไม่ระบ-ุ -ไม่ระบ-ุ 1. โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากแหล่งกำเนิด 
2. โครงการคัดแยกมู ลฝอยอิ นท รี ย์ จาก
แหล่งกำเนิด 

9 บางคอแหลม 22 -ไม่ระบ-ุ -ไม่ระบ-ุ 1. กิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกเศษอาหาร 
เศษผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ 
2. กิจกรรมจัดเก็บขยะรีไซเคิลในชุมชน/
หมู่บ้าน 
เป็นต้น 

10 ยานนาวา 67 -ไม่ระบ-ุ -ไม่ระบ-ุ 1. โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ
อย่างมีประสิทธิภาพ 14 กลุ่มเป้าหมาย 
2. โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 

 
*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. โครงการราษฎร์-รัฐรวมพลัง
คัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำไปใช้
ประโยชน ์
2. โครงการการจดัการมูลฝอย
โดยชุมชน 
3. กิจกรรมตั้งวางถัง ส่งเสริม
การทิ้งและเก็บมูลฝอยแยก
ประเภท 
4. โครงการส่งเสริมการแปรรูป
มูลฝอยเศษอาหารเพื่อนำมาใช้
ประโยชน ์
5. กิจกรรมรณรงค์และประชา-
สัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนท้ิงขยะ
ของเสียสู่แหล่งน้ำ  

ส่วนมากดำเนินการเป็นไป
ตามแผนฯ 

1. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัด-
แยกขยะก่อนท้ิง 
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด-
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
3. ขาดแคลนบุคลากรในการดำเนนิการ 
 

กลางทาง 
(การบริหารจัดการ
ขยะประเภทต่าง ๆ) 
: สำนักงานเขต 

1. กิจกรรมนัดทิ้งจัดเก็บขยะ
ช้ินใหญ่ 
2. โครงการจัดตั้ง Reuse Shop 
3. โครงการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ 
ไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีหรือส่ง
โรงงานหมักปุ๋ย  

ส่วนมากดำเนินการเป็นไป
ตามแผนฯ 

1. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคดัแยก
ขยะชิ้นใหญ่ออกจากขยะทั่วไปและไม่นำ
ขยะชิ้นใหญ่มาตั้งวางตามเวลานัดหมาย  
2. ประชาชนมักให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บ
ขยะชิ้นใหญ่ภายในบ้าน  
3. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคดัแยก
ขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป 

 
 5. ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินการ และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 
 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

1 สำนักการแพทย ์ -ไม่ระบ-ุ -ไม่ระบุ- 
2 สำนักอนามัย ข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่รวบรวมได้อาจจะน้อย

กว่าปริมาณที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากไม่สามารถ
รวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการภายในสำนัก
อนามัยได้ทั้งหมดเพราะเจ้าหน้าที่มีการสับ-
เปลี่ยนหมุนเวียนตลอด และจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ทำให้มีภารกิจเพิ่มมากขึ้น 

สำนักสิ่งแวดล้อมควรจัดทำระบบรวบรวมการ
รายงานข้อมูลการจัดการขยะที่เป็นระบบกลาง
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ท่ีรายงาน
ข้อมูลและเป็นการลดปริมาณขยะจากกระดาษ
ที่เกิดขึ้นให้เปน็ไปตามวัตถปุระสงคข์องโครงการ
ในการลดปริมาณขยะ 

3 กองงานผู้ตรวจราชการ -ไม่ระบ-ุ -ไม่ระบุ- 
4 สำนักงานเขตสวนหลวง การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
 

เชิงพื้นที่ 
  - ควรมีการจดัเตรียมวสัดุอปุกรณ์ในการจดัการ
ขยะให้ประชาชนที่ร่วมกจิกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
เชิงนโยบาย 
1. ควรเพิ่มจำนวนบุคลากรและรถเก็บขนฯ เพื่อ
ดำเนินการได้อย่างทั่วถึง 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

2. ควรมกีารรณรงค์ประชาสมัพันธท์ุกสื่อ เพื่อให้
ประชาชนทุกระดับเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง 
3. ควรเพิม่หลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องการ
คัดแยกขยะนำมาใช้ประโยชน์ การรักษ์สิ่งแวด-
ล้อมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน 
4. ออกกฎหมายควบคุมการทิ้งขยะให้เป็นที่ 
และให้คัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง  

5 สำนักงานเขตคลองเตย 1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ใช้เวลานานถึงจะเห็นผล อาจไมส่ง่ผลเรื่อง
การลดปริมาณขยะที่ชัดเจน 
2. ข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่จึงไม่สามารถรองรับ
การนำเศษขยะอินทรีย์มาหมักทำปุ๋ยได้อย่าง
เต็มที ่
3. ประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการใช้
ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ 
4. บุคลากรไม่เพียงพอใจการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ  
5. จำนวนประชากรในพื้นที ่รวมถึงประชากร
แฝง นักท่องเที่ยวและประชากรสัญจรเข้ามา
ในพื้นที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น 
6. มีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดกซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

1. ควรเร่งดำเนินการจัดสรรข้าราชการเพื่อทดแทน
อัตรากำลังที่ว่างเพื่อใหม้ีบุคลากรเพยีงพอในการ
ดำเนินงาน 
2. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มขึ้น 

6 สำนักงานเขตวัฒนา 1. บางพื้นที่ไม่สามารถเข้าจัดเก็บขนมูลฝอย
ไดเ้นื่องจากมีการจอดรถยนต์ขวางทางเข้าออก 
2. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ 
3.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญและตระหนักถึง
การคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง 

-ไม่ระบุ- 

7 สำนักงานเขตบางรัก -ไม่ระบ-ุ -ไม่ระบุ- 
8 สำนักงานเขตบางนา 1. จากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การดำเนินบาง
กิจกรรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยก
มูลฝอยเท่าที่ควร  
3. ผู้ประกอบการบางส่วนไม่ให้ความสำคัญใน
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
4. ไม่มีมาตรการหรือกิจกรรมจูงใจให้ทุกภาค
ส่วนเห็นความสำคัญในการร่วมมือกันคักแยก
ขยะมูลฝอย 

-ไม่ระบุ- 

9 สำนักงานเขตปทุมวัน จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ปริมาณมูลฝอย
ลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในภาวะปกติ 

-ไม่ระบุ- 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

10 สำนักงานเขตพระโขนง -ไม่ระบ-ุ -ไม่ระบุ- 
11 สำนักงานเขตสาทร -ไม่ระบ-ุ -ไม่ระบุ- 
12 สำนักงานเขตบางคอแหลม -ไม่ระบ-ุ -ไม่ระบุ- 
13 สำนักงานเขตยานนาวา กลุ่มเป้าหมายบางแห่งยังไม่เห็นความสำคัญ

ในการคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ 
-ไม่ระบุ- 

  
ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 3 

1. ในการบริหารจัดการขยะของหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งภาคเอกชน และ
ประชาชนจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดการทำให้เกิดขยะ หรือถ้าหากทำได้ คือ
ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุด (minimize garbage) หรือ Zero Waste (การทำขยะให้เป็นศูนย์) คือ ต้องแยกขยะนำมาใช้
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จนเหลือน้อยที่สุด (ไม่สามารถเกิดประโยชน์) ค่อยนำมาทิ้ง ดังนั้น สิ่งที่ควรทำกิจกรรม 
มากที่สุดของหน่วยงาน คือ ต้องมีการนำกฎหมาย (มาตรการบังคับ) และมาตรการส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ  มาใช้ให้
เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจับ/ปรับ ผู้ไม่แยกขยะ หรือทิ้งขยะไม่ถูกที่ถูกเวลา และมีมาตรการจูงใจคนทิ้ง
ขยะ เช่น ขยะเปลี่ยนเป็นเงินหรือแลกของใช้ น่าจะช่วยในการลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ 

2. ต้องรณรงค์การลดการสร้างขยะ ด้วยแนวคิด 3R แก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์       
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีขยะบ้านเรือนที่เพ่ิมสูงกว่าปกติจากการสั่งอาหาร
และซื้อของออนไลน์ 

3. การจัดการขยะติดเชื้อ รถเก็บขยะต้องใช้วิธีการยกถัง และควรนำถังขยะใบใหม่มาเปลี่ยน ไม่ควรนำ
ถุงขยะออกจากถัง แล้วนำไปกำจัดโดยตรงยังเตาเผาขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ 
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เขตตรวจราชการ 4  
(สำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม สถาบันพัฒนาข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง) 
 

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 4 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)          
ของสำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
(สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานการเจ้าหน้าที่) และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง รวม 9 
สำนักงานเขต มีผลการดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอย ตามประเด็นการตรวจราชการที่กำหนด สรุปไดด้ังนี้ 

 ๑. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน  
หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 4 มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคาร

สำนักงาน แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป มีปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 
545,606.50 กิโลกรัม เป็นขยะทั่วไปมากที่สุด จำนวน 417,628.40 กิโลกรัม และขยะอันตรายน้อยที่สุด 
จำนวน 294.20 กิโลกรัม รายละเอียดดังนี้ 

1.1 สำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ลำดับ 
ที ่

หน่วยงาน 
ปริมาณมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน รวม 

(ก.ก.) ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
1 สำนักการศึกษา - 351.00 - 875.00 1,226.00 
2 สำนักวัฒนธรรมฯ 216.00 714.50 - 5,888.00 6,818.50 
3 สำนักพัฒนาสังคม 4,546.00 934.00 8.00 798.00 6,286.00 
4 สถาบันพัฒนาข้าราชการฯ - 35.00 31.00 70.00 136.00 
5 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ฯ 104.00 417.20 - 91.00 612.20 

รวม (ก.ก.) 4,866.00 2,451.70 39.00 7,722.00 15,078.70 

หมายเหตุ : 1. - หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากหนว่ยงานไม่มีการรายงานขอ้มูล 
  2. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

 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 9.25 2,185.00 87.95 1,248.00 6.50 39.00 65.50 1,948.00 5,589.20 
2 ดุสิต 57.00 2,438.00 1,024.60 616.20 - 3.80 21.00 1,351.00 5,511.60 
3 ป้อมปราบฯ 261.00 4,600.00 741.00 5,290.00 23.50 23.00 618.00 37,100.00 48,656.50 
4 สัมพันธวงศ์ 74.50 245.50 398.55 197.50 17.00 - 194.60 880.00 2,007.65 
5 ดินแดง 1,900.00 80,500.00 500.00 3,829.00 - 75.00 16,520.00 324,990.00 428,314.00 
6 ห้วยขวาง 347.00 1,167.00 102.00 2,817.00 4.00 8.00 527.00 479.00 5,451.00 
7 พญาไท 45.50 4,750.00 75.60 141.75 4.60 8.10 7,090.00 8,600.00 20,715.55 
8 ราชเทวี - - 1,548.00 1,284.00 6.00 4.00 7,200.00 1,920.00 11,962.00 
9 วังทองหลาง 321.00 780.00 439.00 345.30 18.00 14.70 259.90 142.40 2,320.30 

รวม (ก.ก.) 
3,015.25 96,665.50 4,916.70 15,768.75 79.60 175.60 32,496.00 377,410.40 530,527.80 

104,546.75 23,137.15 294.20 417,628.40 545,606.50 

 
 

หมายเหตุ : 1. * หมายถึง ปริมาณมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน และในพื้นที่ของโรงเรียน 
  2. - หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากหนว่ยงานไม่มีการรายงานข้อมูล 
  3. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
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แสดงปริมาณมูลฝอยแยกประเภทของหน่วยรับการตรวจเขตตรวจราชการ 4 
รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

 

แสดงปริมาณมูลฝอยของหน่วยรับการตรวจเขตตรวจราชการ 4 
รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

กรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) รวม 44 โครงการ/กิจกรรม 
โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ โครงการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs โครงการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยอันตราย โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) เป็นต้น 
 

 3. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการจัดการมูลฝอย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนหน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 4 ในส่วนของสำนักงานเขต    

กลุ่มกรุงเทพกลาง มีชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เข้าร่วมการจัดการมูลฝอย 
รวม 556 แห่ง ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 แห่ง รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 

ที่เข้าร่วมกจิกรรม (แห่ง) 
เปรียบเทียบกับ 

ปี 2560 
โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ 

1 สำนักงานเขตพระนคร 
 

36 เพิ่มขึ้น 
ลดลง 
หมายเหตุ : ไม่ระบ ุ

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอย เพื่อนำกลับมาใช้
ประโยชน์ 

 

 

4,866.00

2,451.7039.00

7,722.00

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป
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ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 

ที่เข้าร่วมกจิกรรม (แห่ง) 
เปรียบเทียบกับ 

ปี 2560 
โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ 

2 สำนักงานเขตดุสิต 8 เพิ่มขึ้น 1 
คิดเป็นร้อยละ 14.29 
ลดลง 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้
ประโยชน์ 

3 สำนักงานเขตป้อมปราบฯ 147 เพิ่มขึ้น 
ลดลง 
หมายเหตุ : ไม่ระบ ุ

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูล
ฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน ์

4 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ ์
 

128 เพิ่มขึ้น 
ลดลง 10 
หมายเหตุ : จะดำเนินการ

เพิ่มเติมในไตรมาส 3-4 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การลด
และคัดแยกขยะ 

5 สำนักงานเขตดินแดง 9 เพิ่มขึ้น 2 
คิดเป็นร้อยละ 28.57 
ลดลง 

โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล 

6 สำนักงานเขตห้วยขวาง 
 

25 เพิ่มขึ้น 10 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 
ลดลง 

โครงการส่งเสริมการลดและ 
คัดแยกขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน ์

7 สำนักงานเขตพญาไท 
 

194 เพิ่มขึ้น 
ลดลง 7 
หมายเหตุ : จะดำเนินการ

เพิ่มเติมในไตรมาส 3-4 

โครงการจัดการมลูฝอยโดยชุมชน 
(CBM) 

8 สำนักงานเขตราชเทวี 8 เพิ่มขึ้น 
ลดลง 
หมายเหตุ : ไม่ระบ ุ

ไม่ระบ ุ

9 สำนักงานเขตวังทองหลาง 1 เพิ่มขึ้น 1 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ลดลง 

โครงการคดัแยกขยะตามหลัก 3Rs 

รวม 556 ลดลง 3  
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 มีแนวทางการลดปริมาณมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 

การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

หน่วยงานที่ร่วม
บูรณาการกับ
สำนักงานเขต 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ต้นทาง 
(ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และใช้
ประโยชน์จากขยะที่ตน้ทาง) 
: สำนกัสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต 
สำนักงานพระนคร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   53.11 ตัน/วัน 
  

 
 
 
 

49.16 ตัน/วัน 
 

 
 
 
 

  - ชุมชน 
  - ตลาด 

 
 
 
 

1. ประชาชน
ไม่มีพื้นท่ีใน

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

หน่วยงานที่ร่วม
บูรณาการกับ
สำนักงานเขต 

ปัญหา/
อุปสรรค 

1. โครงการจัดเก็บ
ขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของ
เหลือใช้ 
2. โครงการรณรงค์
ส่งเสริมการลดและคัด
แยกขยะ 
3. โครงการจัดทำปุ๋ยหมัก
จากพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอก 
ไม้ประดับ 
4. โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปมูลฝอยอินทรีย์
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการมูลฝอยอันตราย 

 
 
 
 
 
 
 
 

  53.11 ตัน/วัน 
 
 

 
 

 20.02 ตัน/ปี 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

49.16 ตัน/วัน 
 
 
 
 

3.24 ตัน/ปี 

  - โรงเรียน 
  - สถาน 
    ประกอบการ 
 
 
 
 

การจัดเก็บ
และคัดแยก
ประเภทขยะ 
2. การจัดเก็บ
ขยะประเภท
ผัก ผลไม้ ฯลฯ 
(ตลาด) ไม่
สามารถเข้า
จัดเก็บได้ตาม
เวลาการ
ปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าท่ี 

สำนักงานเขตดสุิต 
 

1. โครงการรณรงค์
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยเพื่อนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ 
ในพื้นท่ีเขตดุสิต 
2. โครงการค่าใช้จ่าย  
ในการส่งเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำ 
มา ใชป้ระโยชน์ 

14 
กลุ่มเป้าหมาย 

14 
กลุ่มเป้าหมาย 

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

- 
 

สำนักงานเขตป้อมปราบฯ 1. โครงการส่งเสริมการ 
แปรรูปมูลฝอยอินทรีย์   
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 
2. โครงการนัดเวลาท้ิง 
นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้น
ใหญ่และของเหลือใช้ 
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 
 

5 ครั้ง 

- ชุมชน 
- สถานประกอบการ 
- ร้านค้า 
- หน่วยงาน 
  ราชการ 
 

- 

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ลดปริมาณขยะ 
มูลฝอยจากกำเนิด 

 

ลดปริมาณขยะได้ 
649.252 ตัน 

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

ประชาชน 
ยังไม่เห็น

ความสำคัญ 
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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 
68.06 ตัน/วัน 
- ขยะอินทรีย์ 
คัดแยกได้ 
68.06 ตัน/วัน 

- ชุมชน 
- สถานประกอบการ 
- สถานศึกษา 
- หน่วยงาน 
  ของรัฐ/เอกชน 

 

- 
 

สำนักงานเขตห้วยขวาง 
 

1. โครงการส่งเสริม
การลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 
2. โครงการรณรงค์
ส่งเสริมการลดและคัด
แยกขยะอันตรายจาก
ครัวเรือน 

9 แห่ง 
 
 

23 ตัน/ปี 

 

8 แห่ง 
 

 
11.31 ตัน 

 
 

 

  - ชุมชน    
  - สถานศึกษา  
  - สถาน 
    ประกอบการ 

ฯลฯ 

 

- 
 
 
 

 

สำนักงานเขตพญาไท 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมรณรงค์ขอ
ความร่วมมือคัดแยก
ขยะตามหลัก 3Rs 
2. กิจกรรมส่งเสริม
และให้ความรู้การทำ
ปุ๋ยน้ำชีวภาพ การทำ
ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และ
การเพาะเลี้ยงใส้เดือน 
 

500 ตัน 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 - ชุมชน 
 - หมู่บ้าน 
 - สถานศึกษา 
 - สถานประกอบการ  
- หน่วยงานภาครัฐ 
   /เอกชน 
 

ประชาชนท่ี
เข้ามาทำงาน 
ในพื้นท่ีเขต
มิได้เป็น
ประชาชน 
ท่ีพักอาศัย  
ทำให้ไม่
สามารถคัด
แยกขยะได้
อย่างเต็ม  
ประสิทธิภาพ 

สำนักงานเขตราชเทว ี 1. โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปมูลฝอยอินทรีย ์
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 
2. โครงการจัดการขยะ
อินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ 
3. โครงการนัดเวลาท้ิง 
เวลาจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 
สิ่งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิล 
และขยะอันตราย 
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บขยะอันตราย 

12 แห่ง 
 
 

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 
(เทียบกับปี 2560) 

24 ชุมชน 
 
 
 

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 
(เทียบกับปี 2560) 

- 
 
 

79.16 ตัน 
 

24 ชุมชน 
 
 
 

11.23 ตัน 

- - 
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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 เพื่อนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ 

4 ครั้ง/เดือน 
 

4 ครั้ง/เดือน 
 

4 แห่ง/เดือน 
 
 

4 ครั้ง/เดือน 
 

4 ครั้ง/เดือน 
 

4 แห่ง/เดือน 

  - ชุมชน 
  - โรงเรียน 
  - หมู่บ้านจัดสรร 

- 

กลางทาง 
(การบริหารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ) 
: สำนกัสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต 
สำนักงานพระนคร 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

สำนักงานเขตดสุิต - - - - - 
สำนักงานเขตป้อมปราบฯ 
 

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

12 ครั้ง 
 
 
 

ทุกวัน 
 
 
เดือนละ 2 ครั้ง 

 
 

เดือนละ 1 ครั้ง 
 

เดือนละ 1 ครั้ง 
 

12 ครั้ง 
 
 
 

ทุกวัน 
 
 

15 ครั้ง 
 
 

6 ครั้ง 
 

5 ครั้ง 

- ชุมชน 
- สถานประกอบการ 
- ร้านค้า 
- หน่วยงานราชการ 

- 

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการจัดการขยะ
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 
1. เกษตรมารับเศษอาหาร
เปลือกแปะก๊วย เศษผัก 
ผลไม้และนำไปเลี้ยงสัตว์ 
2. ส่งสถานีกำจัดมูลฝอย
ศูนย์หนองแขม 
3. นำสิ่งของเหลือใช้ ขยะ
ชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
ส่งกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 
4. นำกล่องนมส่งบิ๊กซี 
เพื่อรวบรวมส่งโครงการ
เพื่อนพึ่งภาฯ 

ลดปริมาณขยะ 
มูลฝอยจากกำเนิด 

ลดปริมาณขยะได้ 
649.252 ตัน 

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

ประชาชน 
ยังไม่เห็น

ความสำคัญ 
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การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

หน่วยงานที่ร่วม
บูรณาการกับ
สำนักงานเขต 

ปัญหา/
อุปสรรค 

สำนักงานเขตดินแดง 
 

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

ร้อยละ 80 
 

 
 
จัดเก็บและคัด
แยกมูลฝอยทุก
พื้นท่ีปฏิบัติงาน 

ชักลากมูลฝอย   
6 ชุมชน 

ใช้อาสาสมัคร 8 คน 
ไม่มีมูลฝอยตกค้าง 
คัดแยกมูลฝอย
ทุกพื้นท่ี ไม่มี
ขยะตกค้าง 

- - 

สำนักงานเขตห้วยขวาง 
 

1. กิจกรรมคัดแยก
ขยะรีไซเคิล สำรวจจาก
ร้านรับซ้ือของเก่า และ
พนักงานคัดแยกขยะ
จากรถเก็บขนมูลฝอย 
2. โครงการ
อาสาสมัครชักลากมูล
ฝอยในชุมชน 
3. กิจกรรมคัดแยกกิ่งไม้
ไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี
หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย 
4. โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปขยะเศษอาหาร
เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

6 ชุมชน 
 

ร้อยละ 100 
 
 

12 แห่ง 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

6 ชุมชน 
 

ร้อยละ 100 
 
 

8 แห่ง 
 

- ร้านรับซ้ือของเก่า 
 
 
 
 
- ชุมชน 
 

- 
 
 
- ชุมชน 
- สถานศึกษา 
- สถานประกอบการ 

- 

สำนักงานเขตพญาไท 
 

1. กิจกรรมการคัดแยก
ขยะอันตรายท่ีแหล่งกำเนิด 
2. กิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ 
3. กิจกรรมคัดแยกขยะ
อินทรีย์ ทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ
ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และ
การเพาะเลี้ยงใส้เดือน 
4. กิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล 
5. อาหารเลี้ยงสัตว์ 

1 ตัน 
 

20 ตัน 
1,000 ตัน 

 
 
 

10 แห่ง 
50 ตัน 

- 
 
 
 
 
 

 - ชุมชน 
 - หมู่บ้าน 
 - สถานศึกษา 
 - สถานประกอบการ  
- หน่วยงานภาครัฐ 
   /เอกชน 
 

การคัดแยก
ขยะยังดูเป็น
เรื่องยุ่งยาก
ของประชาชน
ท้ังเรื่องสถานท่ี
และการจัดเก็บ 
จึงนำขยะทุก
ประเภทท้ิง
รวมกัน 

สำนักงานเขตราชเทว ี - - - - - 
สำนักงานเขตวังทองหลาง 1. กิจกรรมการคัดแยก

ขยะของรถเก็บขนมูลฝอย 
2. กิจกรรมท้ิงเป็นท่ี 
เก็บเป็นเวลา 

คัดแยกทุกคัน 
 

ถนนสายหลัก/
สายรอง 

คัดแยกทุกคัน 
 

ถนนสายหลัก/
สายรอง 

- - 

ปลายทาง 
(กระบวนการคัดแยกขยะก่อนเข้า
กระบวนการกำจัดโรงงาน/ศูนย์กำจัดขยะ) 
: 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  
ในการหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาสมและ
ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้บริโภค และไม่
กระทบต่อต้นทุนการผลิตของผู้จำหน่าย 
เพื่อหน่วยงานจะได้รณรงค์มาตรการ
การลดใช้พลาสติกและโฟมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 สำนักวัฒนธรรมฯ 1. เนื่องจากหน่วยบริการบางแห่งมีพื้นที่
จำกัด ประกอบกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ทำให้การจัดเก็บและการคัด
แยกขยะมูลฝอยได้ไม่ครบทุกประเภท 
2. มีหน่วยบริการประชาชนอยู่เป็นจำนวนมาก 
ทำให้ไม่สามารถควบคุมปริมาณขยะ และ
คัดแยกขยะไดร้ะหว่างบคุลากรของหน่วยงาน
กับประชาชน อาจมีความเคลื่อนไหวในการ
ช่ัง ตวง วัด ประมาณขยะ 

ควรให้หนว่ยงานหลักทีร่ับผดิชอบเรือ่ง
การจัดการมูลฝอยรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ 
รวมถึงกำหนดรูปแบบของภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอยแต่ละประเภทให้ง่ายและ
ชัดเจน และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส
เปิดภาชนะ แต่ใช้วิธีการอื่นแทน 

3 สำนักพัฒนาสังคม - - 
4 สถาบันพัฒนาข้าราชการฯ - - 
5 สำนักงานการเจา้หน้าท่ีฯ - - 
6 สำนักงานเขตพระนคร 1. ชุมชนบางพื้นที่ไม่มีพื้นที่จัดเก็บหรือ   

คัดแยกขยะ และบางพื้นที่เป็นประชากรแฝง 
มักจะไม่ให้ความร่วมมือ 
2. การจดัเก็บขยะประเภทผกั ผลไม ้ไมด้อก 
ไม้ประดับ (ตลาด) ไม่สามารถเข้าจัดเก็บได้
ตามเวลาการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้
ยากต่อการจัดเก็บ 

- 

7 สำนักงานเขตดสุิต - - 
8 สำนักงานเขตป้อมปราบฯ - - 
9 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 

 
 

เนื่องจากพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ส่วนใหญ่เป็น
อาคารบ้านเรือนที่ตั้งเป็นธุรกิจค้าขาย 
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
มูลฝอยในแหล่งที่รถจัดเก็บขยะไม่
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ลำดับ
ที่ 

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

สามารถเข้าได้ เพือ่ลดเวลาในการ
จัดเก็บขยะ เช่น รถสามล้อไฟฟ้า 

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
ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างบ ๆ ให้
ประชาชนมีจิตสำนึกในการลดและ 
คัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง 

12 สำนักงานเขตพญาไท ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการขยะใน
พื้นที่ มักเกิดจากการทิ้งไม่เปน็ที่ ไมเ่ป็นเวลา 
และการลักลอบนำมาทิ้ง ทำให้มีขยะตกค้าง
ตลอดเวลา ประกอบกับพื้นที่เป็นศูนย์กลาง
ของแหล่งเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่มิใช่
ประชาชนในพื้นที ่จึงมิได้ตระหนักถึงปัญหา
ขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การคัดแยกขยะจึง 
เป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ยากด้วยหลายปัจจัย   
ที่ต้องดำเนินการ ทัง้ในส่วนของสถานที่ 
ภาชนะแยกประเภท และการจัดเก็บ 

1. ปัญหาสภาพการจราจรและการ 
นำรถมาจอดตามตรอก ซอย ทำให้
เกิดปญัหาการเขา้จดัเกบ็ของเจ้าหนา้ที ่
และความไม่เข้าใจของประชากรแฝง 
ทำให้มีปัญหาขยะตกค้าง ควรแจ้ง
ประชาชนให้เข้าใจถึงปัญหาขยะใน
พื้นที่ และเข้าใจถึงการคัดแยกขยะ 
ให้เหลือปริมาณที่จะนำทิ้งให้เหลือ
น้อยที่สุด โดยใช้หลักการ 3Rs 
2. สำนักงานเขตมีการกำหนดเวลาทิ้ง
และเวลาเก็บ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน มีการนำขยะมาทิ้ง
ตลอดเวลา ลักลอบนำขยะมาทิ้ง      
ทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง จึงควร    
มีการจับปรับแก่ประชาชนผู้นำขยะ    
มาทิ้งในอตัราคา่ปรับที่สูงกว่าเดมิ จาก 
2,000 บาท เป็น 5,000 – 10,000 บาท 
เพื่อสร้างความเกรงกลัวต่อการนำขยะ
มาทิ้งไม่เป็นที่ ไม่เป็นเวลา และควรมี
การถ่ายภาพการมอบรางวัลแก่ประชาชน
ทีถ่่ายภาพคนนำขยะมาทิ้งนอกเวลาจัดเก็บ 
ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ลักลอบนำขยะมาทิ้ง 
เพื่อลดภาระในการกวดขันของเจ้าหน้าทีเ่ขต
ซึ่งมีไมเ่พียงพอ และสร้างแรงจูงใจในการ
ลดปริมาณขยะมลูฝอย โดยการลดอตัรา
ค่าธรรมเนียมแก่หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่ลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิด 
มีการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง 
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ลำดับ
ที่ 

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

13 สำนักงานเขตราชเทว ี - - 
14 สำนักงานเขตวังทองหลาง บุคลากรและยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติหน้าที ่
- 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 4 
1. ควรติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเก็บหลักฐานในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ 

ไม่เป็นเวลา  
2. กรณีตลาด ควรขอความร่วมมือเจ้าของตลาด ให้ผู้ค้าทิ้งขยะในจุดพักขยะ เพ่ือรวบรวมรอการจัดเก็บ 
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เขตตรวจราชการ 5  
(สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร 

และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ) 
 

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 5 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบ
บูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 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  
 1.1 สำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

  หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 5 ส่วนของสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนัก
ปลัดกรุงเทพมหานคร มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน มีปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 
22,035.4 กิโลกรัม เป็นขยะทั่วไปมากที่สุด จำนวน 18,550.5 กิโลกรัม และขยะอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 
63.70 กิโลกรัม รายละเอียดดังนี้ 
ลำดับ

ที ่
หน่วยงาน 

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

1 สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล  

74 372 5 293 744.00 

2 สำนักการวางผังและ
พัฒนาเมือง 

188 474.00 13.50 169.50 845.00 

3 สำนักสิ่งแวดล้อม 490.30 581.00 20.50 1,568.00 2,659.80 
4 สำนักงานเลขานุการผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร 
148.80 264.60 7.70 267 688.10 

5 สำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

20 112.20 1 57.8 191.00 

6 สำนักงานเลขานุการปลดั
กรุงเทพมหานคร 

51.40 644.90 16 16,195.20 16,907.50 

รวม (ก.ก.) 972.5 2,448.7 63.70 18,550.5 22,035.4 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :  1. - หมายถึง ไม่มีขอ้มูล เนื่องจากหนว่ยงานไม่มีการรายงานขอ้มลู 
 2. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
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แสดงปริมาณมูลฝอยแยกประเภทของหน่วยรับการตรวจเขตตรวจราชการ 5 
รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

1.2 สำนักงานเขต 
      หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 5 ส่วนของสำนักงานเขต มีข้อมูลปริมาณมูลฝอย

แยกประเภทภายในอาคารสำนักงานเขต และขยะมูลฝอยแยกประเภทของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร      
รวมทั้งสิ้น 11,549,677.44 กิโลกรัม เป็นขยะรีไซเคิลมากที่สุด จำนวน 8,957,450.60 กิโลกรัม และขยะ
อันตรายน้อยที่สุด จำนวน 4,638.03 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 ี - - 284.67 392.03 74.23 - 642.80 851.01 2,244.74 
2 คลองสาน 214 450 298 686 0.80 5.60 393 630 2,677.4 
3 จอมทอง 20 434 63 53.90 1 - 600 59 1,230.90 
4 บางกอกใหญ ่ 2,241 4,330 271.50 349.10 54.50 21.40 660 1,022 8,949.50 
5 บางกอกนอ้ย 2,140,103 10,007 8,883,253 767 3,620 700 1,570 1,877 11,041,897 
6 บางพลัด 203 2,343 2,548 1,225 2 10 1,240 4,214 11,785 
7 ตลิ่งชัน 2,713 36,450 220 1,198 69 28.50 1,474 5,530 47,682.50 
8 ทวีวัฒนา 2,334 31,050 3,690.40 62,151 22 29 23,403 310,531 433,210.40 

รวม (ก.ก.) 
2,147,828 85,064 8,890,628.57 66,822.03 3,843.53 794.50 29,982.80 324,714.01 

11,549,677.44 
2,232,892 8,957,450.60 4,638.03 354,696.81 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

2. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 5 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) รวม 72 โครงการ/
กิจกรรม โดยมีโครงการสำคัญ เช่น โครงการส่งเสริมเครือข่ายลดและคัดแยกมูลฝอย โครงการลดพลาสติก ปลอด
โฟม คนปลอดโรค สิ่งแวดล้อมปลอดภัย กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยอันตราย การส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์
เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย 
กิจกรรมการเกษตรในวิถีเมือง เป็นต้น 

 

4.41% 11.11%

0.29%

84.18%

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

19.33%

77.56%

0.04%
3.07%

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงานฯ หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 

หมายเหตุ  :  1. - หมายถึง ไม่มีขอ้มูล เนื่องจากหนว่ยงานไม่มีการรายงานขอ้มลู 
 2. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
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 3. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการจัดการมูลฝอย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 5 ส่วนของสำนักงานเขต          

มีชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เข้าร่วมการจัดการมูลฝอย (เป้าหมายใน
ภาพรวม : เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15) รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

สำนักงาน
เขต 

จำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรม  

เปรียบเทียบกับปี 2560 โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ 

1 ธนบุรี 271  เพิ่มขั้น 35 แห่ง  
     คิดเป็นร้อยละ 14.83  
 ลดลง 

กิจกรรมเก็บขนมูลฝอยอันตราย 

2 คลองสาน 188 -ไม่ระบ-ุ 1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะอินทรีย์ฯ 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอย 
    อันตราย 

3 จอมทอง 25  เพิ่มขั้น 7 แห่ง  
     คิดเป็นร้อยละ 38.89  
 ลดลง 

1. โครงการคัดแยกขยะ 
2. โครงการจัดเก็บขยะช้ินใหญ่และขยะอันตราย 

4 บางกอกใหญ ่ 53  เพิ่มขั้น 13 แห่ง  
     คิดเป็นร้อยละ 32.50  
 ลดลง 

โครงการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ 
ตามหลัก 3R 

5 บางกอกน้อย -ไม่ระบุ- -ไม่ระบ-ุ 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 

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) 
 
 

 4. แนวทางการลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 5 มีแนวทางการลดปริมาณมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 

การลดปริมาณมูล
ฝอย 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

ต้นทาง 
(ส่งเสรมิการคดัแยก
ขยะ และใช้

1. กิจกรรมรณรงค์ “แยกขยะ
ก่อนท้ิง” ด้วยหลัก 3R 
2. กิจกรรมทอดผา้ป่ารไีซเคลิ 

เป็นไปตามแผนท่ีกำหนด 1. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัด
แยกขยะก่อนท้ิง 
2. สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติด
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การลดปริมาณมูล
ฝอย 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

ประโยชน์จากขยะที่
ต้นทาง) 
: สำนักสิ่งแวดล้อม
และสำนกังานเขต 

3. โครงการ “วน” เพื่อนำ
ขยะไปรีไซเคิล 
4. กิจกรรมสิ่งประดิษฐ ์
รักษ์โลก  
5. โครงการสถานีน้ำมัน
รวบรวมขยะอันตราย 
6. โครงการความร่วมมือ
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชา
สังคม เพื่อจัดการพลาสติก
และขยะอยา่งยั่งยืน 

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การ
ดำเนินการบางโครงการ/กิจกรรมที่ต้องมี
การรวมกลุ่มคนจำนวนมากไม่สามารถ
ดำเนินการไดต้ามแผนฯ 
3. งบประมาณไม่เพยีงพอ 

กลางทาง 
(การบริหารจัดการ
ขยะประเภทต่าง ๆ) 
: สำนักสิ่งแวดล้อม
และสำนกังานเขต 

1. กิจกรรมนัดทิ้งจัดเก็บขยะ
ช้ินใหญ่ 
2. การคดัแยกขยะรีไซเคิลจาก
การปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
เก็บขนมูลฝอย 
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บมูลฝอยอันตราย 
4. โครงการอาสาสมัครชักลาก 
มูลฝอย 

เป็นไปตามแผนท่ีกำหนด 1. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ 
จัดกิจกรรม และไมต่ระหนักถึงปัญหา 
ด้านขยะเท่าที่ควร 
2. ข้อจำกัดด้านค่าตอบแทนของ
อาสาสมัครชักลากมูลฝอย 

ปลายทาง 
(กระบวนการคดั
แยกขยะก่อนเข้า
กระบวนการกำจัด
โรงงาน/ศูนย์กำจดั
ขยะ) 
: สำนักสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมการศึกษาการแปรรปู
ขยะอินทรีย์ด้วยการหมักปุย๋
อินทรีย์และนำไปใช้ประโยชน ์

อยู่ระหว่างทดลองและ
ติดตามผลการหมักปุ๋ย
อินทรีย์ โดยใช้มูลฝอย
อินทรีย์จากตลาด
ผักตบชวา หมักร่วมกับ 
กิ่งไม้ที่ได้จากการตดัแต่ง
ต้นไม้จากสวนสาธารณะ 

1. วัตถุดิบที่ใช้หมักมีการปนเปื้อน 
2. ข้อจำกัดของเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการ
ดำเนินงาน 

 
 5. สถิติข้อมูลปริมาณมูลฝอยของศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  
 

ศูนย์กำจัดมูลฝอย 
ปริมาณมูลฝอย 
(หน่วย : ตัน) 

1. ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม 491,051.86 
2. ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 496,165.70 
3. ศูนย์กัดมูลฝอยสายไหม 106,356.96 

รวม 1,093,957.00 (รวมมูลฝอยอันตราย) 
*ข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อม 
 

 6. ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินการ และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 
 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

1 สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

2 สำนักการวางผังและ
พัฒนาเมือง 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

3 สำนักสิ่งแวดล้อม -ไม่มี- -ไม่มี- 
4 สำนักงานเลขานุการผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร 
-ไม่มี- -ไม่มี- 

5 สำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

6 สำนักงานเลขานุการปลดั
กรุงเทพมหานคร 

หน่วยงานไม่มีสถานที่ตั้งขยะแบบแยก
ประเภทเพียงพอ 

เห็นควรขอรับการสนับสนุนถังขยะให้เพียงพอ 
และมีสถานที่ตั้งวาง 

7 สำนักงานเขตธนบุร ี 1. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัด
แยกขยะก่อนท้ิง 
2. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ 
จัดกิจกรรม 

1. ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ
ให้แก่ผู้ที่ให้ความร่วมมือ 
2. ควรมีการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะใน
ภาพรวมของ กทม. 

8 สำนักงานเขตคลองสาน ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยก
ขยะ 

ควรมีกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการ
จัดการขยะให้ชัดเจน 

9 สำนักงานเขตจอมทอง -ไม่มี- -ไม่มี- 
10 สำนักงานเขตบางกอกใหญ ่ การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เป็นไป
ตามแผน 

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 การขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจและจำนวน

ประชากร เป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้า
ของเมือง ความสะดวกสบาย และ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ยังไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้มีปริมาณ
ขยะเพิ่มขึ้น 

ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในภาพรวม 
และสร้างแรงจูงใจ เช่น การซื้อสินค้าต่าง ๆ การ
ผลิตสินค้าต่าง ๆ ต้องเน้นตามหลัก 3R เพื่อลด
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น เช่น การนำภาชนะไปเติม
เองจะได้รับส่วนลด ต้องรณรงค์ส่งเสริมให้
ประชาชนเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ไม่สร้างขยะโดยไม่จำเป็น 
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ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 5 
1. การบริหารจัดการขยะ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการจัดการขยะต้นทางอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดขยะ การคัดแยกโดยพนักงานเก็บขนไม่สามารถดำเนินการได้มีประสิทธิภาพได้    
สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต ควรกำหนดแผนกลยุทธ์เรื่องการแยกขยะที่ต้นทาง ได้แก่ บ้าน ชุมชน สถานที่
ราชการ สถานประกอบการ ฯลฯ ให้มีความชัดเจนและมีผลสัมฤทธิ์ที่วัดผลได้อย่างชัดเจน โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัด
ในระดับเขต ระดับชุมชน ระดับสถานที่ นอกจากการรณรงค์ซึ่งดำเนินการได้ดีแล้ว ควรเพิ่มการสร้างความร่วมมือ
จากประชาชน ชุมชน ภาครัฐ และเอกชน โดยใช้กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร สนับสนุน  
นอกจากการใช้งบประมาณปกติของกรุงเทพมหานคร การดำเนินการดังกล่าว ควรกำหนดเป็นแผนต่อเนื่อง 3 – 5 ปี 

2. ขณะนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทําให้การประชาสัมพันธ์ในเรื่องการ
คัดแยกขยะไม่สามารถดําเนินการได้ มีแค่เพียงแจกเอกสารแผ่นพับ อาจทําให้ไม่สามารถเข้าถึงชุมชนต่าง ๆ ได้ 
หากมีการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว ให้สํานักงานเขตเร่งรณรงค์เรื่องดังกล่าว และตั้งถั งคัดแยกขยะ
ให้เพียงพอ และควรมีนโยบายและข้อกําหนดที่ชัดเจนให้สํานักงานเขตดําเนินการ เพราะมิเช่นนั้นประชาชน ไม่ให้
ความร่วมมือในการคัดแยกขยะดังกล่าว ซึ่งการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครนั้น สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์ควรมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง 

3. ขยะในระดับสํานัก/สํานักงาน จะเป็นขยะทั่วไปส่วนใหญ่ ควรจะมีการรณรงค์ให้นําขยะมาดําเนินการ  
ให้เป็นขยะรีไซเคิลหรือขยะอินทรีย์เหมือนกับสํานักงานเขต ด้วยการจัดให้มีโครงการลดและคัดแยกขยะ เพ่ือจะนํา
ขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น และเป็นการลดจํานวนปริมาณของขยะดังกล่าว 

4. สำนักสิ่งแวดล้อมควรระดมความคิดกับสำนักงานประชาสัมพันธ์และสำนักงานเขตในการหาแนวทาง
ต้นน้ำ คือ จะทำอย่างไรให้ทั้งประชาชนและทุกหน่วยงาน (รวมถึงหน่วยงานของรัฐ) ในการที่จัดการคัดแยกขยะ
อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ 

5. สำนักสิ่งแวดล้อมควรพิจารณา (ปลายน้ำ) คือ วิธีการกำจัดขยะ นอกจากการเผา หมัก ว่าจะมีวิธีใด   
ที่ดีกว่าหรือสนับสนุนวิธีการที่ใช้อยู่ปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ควรเน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพ่ือความปลอดภัยของทุกคนและ
ที่สำคัญเจ้าหน้าที่เก็บขยะจะต้องปลอดภัยด้วย 

7. การปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บขยะติดเชื้อจากห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ที่มี
การประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการบริการสุขภาพ  

8. ควรเน้นการคัดแยกขยะแต่ละประเภททุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มากกว่าการชั่งน้ำหนักขยะ
ซึ่งไม่ได้ผลและไม่ได้ข้อเท็จจริง 

9. จัดระบบการจ่ายค่าธรรมเนียมแบบออนไลน์ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและคิด
ค่าธรรมเนียมตามประเภทขยะ เพ่ือเป็นการจูงใจให้เกิดการแยกขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังมีความสามารถในการจัดเก็บขยะได้มาก แต่ปริมาณขยะที่เข้ามาที่ศูนย์
กำจัดมูลฝอย ทั้ง 3 แห่ง ยังมีไม่มากนัก เห็นควรให้สำนักสิ่งแวดล้อมประสานสำนักงานเขตโดยให้ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายรายได้ และฝ่ายโยธา รวบรวมข้อมูลสถาน
ประกอบการที่อยู่ในพ้ืนที่ส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้การจัดเก็บมูลฝอย ขยะติดเชื้อ และไขมัน ได้ปริมาณ
เพ่ิมขึ้น และเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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11. ให้สำนักงานเขตกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะหมั่นทำความสะอาด     
จุดพักขยะเพ่ือไม่ให้เกิดกลิ่นสกปรก 

12. จำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ของสำนักงานเขต ทำให้ขยะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่จำนวน
พนักงานเก็บขนขาดแคลน เนื่องจากปัญหาการบรรจุแต่งตั้งเพ่ือมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างล่าช้า เป็นสภาพปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับทุกสำนักงานเขต สมควรพิจารณาบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรในสำนักงานเขตต่อไป  
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เขตตรวจราชการ 6  
(สำนักการคลัง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร     

และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้) 
 

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 6 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)          
ของสำนักการคลัง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร    
และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ รวม 7 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตทุ่งครุ สำนักงานเขตบางขุนเทียน 
สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และสำนักงานเขต
หนองแขม มีผลการดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอย ตามประเด็นการตรวจราชการที่กำหนด สรุปไดด้ังนี้ 

 ๑. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคารสำนักงาน  
หน่วยรับการตรวจของเขตตรวจราชการ 6 มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยแยกประเภทภายในอาคาร

สำนักงาน แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป มีปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 
1,570,219.57 กิโลกรัม เป็นขยะทั่วไปมากที่สุด จำนวน 961,175.90 กิโลกรัม และขยะอันตรายน้อยที่สุด 
จำนวน 2,323.75 กิโลกรัม รายละเอียดดังนี้ 

1.1 สำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ลำดับ 
ที ่

หน่วยงาน 
ปริมาณมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน รวม 

(ก.ก.) ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
1 สำนักการคลัง - 1,076.50 10.40 3,997.90 5,084.80 
2 สำนักงบประมาณฯ *  - - - - - 
3 สำนักงานตรวจสอบภายในฯ - 17.00 4.00 44.00 65.00 

รวม (ก.ก.) - 1,093.50 14.40 4,041.90 5,149.80 

หมายเหตุ : 1. * ไม่มีข้อมูล เนื่องจากยา้ยที่ทำงานชัว่คราวไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธราช ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ ์2563 
              2. - หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากหนว่ยงานไม่มีการรายงานข้อมูล 
  3. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

 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  392.00 7,380.00 946.00 4,545.00 37.00 181.00 1,568.00 770,928.00 785,977.00 
2 บางขุนเทียน 25.00 9,288.00  3,306.00 13,348.00 17.00 14.50 600.00 5,131.00 31,727.50 
3 บางแค  740.00 8,838.00 860.00 11,160.00 - 8.80 3,200.00 - 24,806.80 
4 บางบอน  1,532.00 2,190.00  1,734.00 1,522.00 - - 14,130.00 15,420.00 36,528.00 
5 ภาษีเจริญ  717.00 1,671.00 902.00 1,359.00 6.00 18.00 1,772.00 2,431.00 8,876.00 
6 ราษฎร์บูรณะ  774.00 475,380.00 610.42 55,080.00 3.05 1,980.00 2,674.00 134,280.00 670,781.47 
7 หนองแขม 70.00 116.00 310.00 833.00 15.00 29.00 1,570.00 3,430.00 6,373.00 

รวม (ก.ก.) 
 4,250.00 504,863.00 8,666.42 87,847.00 78.05 2,231.30 25,514.00 931,620.00 1,565,069.77 

509,113.00 97,606.92 2,323.75 961,175.90 1,570,219.57 

หมายเหตุ : 1. - หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากหนว่ยงานไม่มีการรายงานขอ้มูล 
  2. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
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แสดงปริมาณมูลฝอยแยกประเภทของหน่วยรับการตรวจเขตตรวจราชการ 6  

รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
 

แสดงปริมาณมูลฝอยของหน่วยรับการตรวจเขตตรวจราชการ 6 
รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

กรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) รวม 34 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 218 แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.33 รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 

ที่เข้าร่วมกจิกรรม (แห่ง) 
เปรียบเทียบกับ 

ปี 2560 
โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ 

1 สำนักงานเขตทุ่งครุ 
 

25 เพิ่มขึ้น 4 
คิดเป็นร้อยละ 19.05 
ลดลง 

โครงการแปนรูปขยะอินทรีย์
กลับมาใช้ประโยชน์ 

2 สำนักงานเขตบางขุนเทียน 6 เพิ่มขึ้น 1 
คิดเป็นร้อยละ 20.00 
ลดลง 

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การลดปริมาณขยะมูลฝอย 

 

1,093.50

14.40

4,041.90

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป
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สำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการฯ สำนักงานเขต 
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√ 



- 55 - 
 

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 1 
คิดเป็นร้อยละ 12.50 
ลดลง 

กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 

6 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 33 เพิ่มขึ้น 27 
คิดเป็นร้อยละ 450.00 
ลดลง 

โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน 
(CBM) 

7 สำนักงานเขตหนองแขม 
 

91 เพิ่มขึ้น 17 
คิดเป็นร้อยละ 22.97 
ลดลง 

โครงการส่งเสริมการลดและคัด
แยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย 

รวม 218 เพ่ิมขึ้น 52 
(คิดเป็นร้อยละ 31.33) 

 

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.) 

 
 
 
 

8.25 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 

14.55 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

รวม 
1,958.59 ตัน 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

- 
 
 
 

Covid-19 
 
 
 

Covid-19 
 
 
 
 
- 
 

√ 
√ 

√ 

√ 

√ 
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การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วยงานที่

ร่วมบูรณาการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

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

- ตลาด 
 
 

34.38 ตัน/ปี 

เฉลี่ยเดือนละ 
326.43 ตัน 

10.36 ตัน/วัน 
รวม 

6,784.40 ตัน 
เฉลี่ยเดือนละ 

1,130.73 ตัน 
37.28 ตัน/วัน 

- ตลาด 
 
 
- ร้านค้าของเก่า  
   13 แห่ง 
 

 
 
 
- 

สำนักงานเขตบางขุนเทียน 
 

กิจกรรมส่งเสริมการคัด
แยกมูลฝอยจาก
แหล่งกำเนิดและนำ
กลับไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 
2560 ร้อยละ 30 

ร้อยละ 30 
(389,582.150 

ตัน/ปี) 

ร้อยละ 7.86 
(10,108.147 

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 

5.37 ตัน/วัน 
 
7.82 ตัน/วัน 

 
 
 

10 ชุมชน/ 
4 หมู่บ้าน 

- ตลาด 
 
- หมู่บ้าน  
- ชุมชน  
- ห้างสรรพสินค้า 
- สถานประกอบการ  

- 
 

Covid-19 
 
- 
 
 
 

Covid-19 

สำนักงานเขตบางบอน 
 

1. กิจกรรมคัดแยกมูล
ฝอยอันตรายในพื้นท่ี
เขตจบางบอน 
2. กิจกรรมนัดท้ิง นัดเก็บ
ขยะชิ้นใหญ่ ในพื้นท่ีเขต
บางบอน 
3. กิจกรรมส่งเสริมการ
คัดแยกขยะเศษอาหาร/
ผัก ผลไม้/กิ่งไม้ ทำปุ๋ย 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 

14 ครั้ง/ปี 
 
 

14 ครั้ง/ปี 
 
 

16.02 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. กิจกรรมวันท้ิง
สิ่งของเหลือใช้ ขยะ
อันตราย และยะชิ้นใหญ ่

จัดกิจกรรมใน
กลุ่มเป้าหมาย
อย่างน้อย 10 

ครั้ง/ปี 
 
 
 

จัดกิจกรรมใน
กลุ่มเป้าหมาย
อย่างน้อย 10 

ครั้ง/ปี 
ชุมชนในพื้นท่ีไม่ 

น้อยกว่า 20 ชุมชน 

จัดกิจกรรมแล้ว 
2 ครั้ง 

 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมแล้ว 
2 ครั้ง 

 
 

จัดกิจกรรมแล้ว 
9 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
หมุนเวียนกันใน
แต่ละสถานท่ี 

 
 

 
 
 
 

ทำกิจกรรม
ร่วมกันในฝ่าย
เป็นประจำทุก

สัปดาห์ 

- ชุมชน    
- สถานศึกษา  
- สถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

ประชาชน 
ท่ีให้ความ
ร่วมมือใน
การคัดแยก
ขยะมี
จำนวนน้อย 
 
 
 

 
 
 

- 

สำนักงานเขตหนองแขม 
 
 
 
 
 

1. โครงการส่งเสริม
การลดและคัดแยกมูล
ฝอยใน 14 
กลุ่มเป้าหมาย 
2. โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
จัดการมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม 
3. โครงการค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริมการแปร
รูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อ
นำมาใช้ประโยชน์ 
4. กิจกรรมคัดแยกมูล
ฝอยอินทรีย์จาก
แหล่งกำเนิด 

25 แห่ง 
 
 
 

12 แห่ง 
 
 
 
 
 
 

12 แห่ง 
 
 
 

5,364.47 ตัน 

18 แห่ง 
 
 
 

5 แห่ง 
 
 
 
 
 
 

5 แห่ง 
 
 
 

3,050 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 
8.25 ตัน 

คิดเป็นร้อยละ 
14.55 

 

 
รวม 

6,784.40 ตัน 
เฉลี่ยเดือนละ 

1,130.73 ตัน 
37.28 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 
1,958.59 ตัน 
เฉลี่ยเดือนละ 
326.43 ตัน 

10.36 ตัน/วัน 

สำนักงานเขตบางขุนเทียน 
 

กิจกรรมคัดแยกขยะ 
รีไซเคิล ขยะพิษ และ
เศษผัก เศษผลไม้ ก่อน
นำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอย 

ทุกครั้ง - - ศูนย์กำจัดมูลฝอย Covid-19 
 

สำนักงานเขตบางแค 
 

กิจกรรมการคัดแยกขยะ
ของรถเก็บขนมูลฝอย 

80%  
(ของรถเก็บขน 
มูลฝอยเขต) 

100% - - 

สำนักงานเขตบางบอน 
 

การเข้าดำเนินการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย 
ในพื้นท่ีเขตบางบอน 

- จัดเก็บขยะมูล
ฝอยตามกำหนด

ท่ัวทุกพื้นท่ี 

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

Covid-19 
 

สำนักงานเขตภาษีเจรญิ 
 

1. โครงการอาสาสมัคร
ชักลากมูลฝอยในชุมชน 
 
 
2. การเก็บขนมูลฝอย
ของพนักงานเก็บขนมูล
ฝอยดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 
 

 
 

จัดเก็บและคัด
แยกมูลฝอยทุก
พื้นท่ีปฏิบัติงาน 

ชักลากมูลฝอย   
6 ชุมชน 

ใช้อาสาสมัคร 8 คน 
ไม่มีมูลฝอยตกค้าง 
คัดแยกมูลฝอย
ทุกพื้นท่ี ไม่มี
ขยะตกค้าง 

- - 

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
 

จัดระบบการจัดเก็บ
ขยะแยกประเภท เช่น 
กิจกรรมจัดเก็บขยะ
อันตราย/ขยะชิ้นใหญ่/
ขยะเศษอาหาร 

- 27 ชุมชน 
- 6 สถานศึกษา 
- 3 สถาน 
  ประกอบการ 

 

จัดเก็บขยะแยก
ประเภท 

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

- ชุมชน  
- สถานศึกษา  
- สถานประกอบการ 

- 

สำนักงานเขตหนองแขม 
 

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

16,093.51 ตัน 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

9,270 ตัน 
 
 
 
 

ร้อยละ 97 

- ร้านรับซ้ือของเก่า 
 

 
 

 
- ชุมชน 

- 
 
 
 
 
- 
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การลดปริมาณมูลฝอย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วยงานที่

ร่วมบูรณาการ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

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 

ควรมีการจัดสรรพื้นที่การทำงานให้
อยู่รวมกัน (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 ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง ไม่
สามารถจัดเก็บได้ทัน เนื่องจากมีปริมาณมาก
เกินกำลังเจ้าหน้าที่และรถเก็บขนมูลฝอยที่มี 

1. รณรงค์ส่งเสริมประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น ชุมชน หมู่บ้าน ฯลฯ ให้มีการคัดแยก
ขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์ 
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) ทำให้ไม่
สามารถรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการตาม
โครงการฯ ได้อย่างต่อเนื่อง และพนักงาน
คัดแยกขยะจากบ้านเรือนน้อยลง เพื่อลด
การติดเช้ือ 

- 

6 สำนักงานเขตบางแค - - 
7 สำนักงานเขตบางบอน 

 
 
 

1. จำนวนบุคลากรและรถเก็บขนมลูฝอยที่จะ
ให้บริการจดัเกบ็มลูฝอยในพื้นที่เขตบางบอน 
มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของปะชาชน 
2. พื้นที่เขตบางบอนปัจจุบันเปลี่ยนจาก
เกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
จนถึงขนากลาง และมีหมู่บ้านจัดสรร 
อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ เพิ่มมากขึ้น 
3. มีประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก และขาด
จิตสำนึกในการรักษ์ถ่ินที่อยู่อาศัย ขาดการ
เอาใจใส่ดูแลบริเวณที่พักอาศัยให้สะอาด 
น่าอยู่ น่ามอง 

- 
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ลำดับ
ที่ 

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

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 

บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับ
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
ปริมาณขยะได้ดีเท้ารที่ควร 

การกำหนดนโยบายหรือมาตรการทาง
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 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 6 
 1. เป็นที่น่าสังเกตว่าขยะอินทรีย์ของโรงเรียนมีปริมาณมาก ทั้งที่ในห้วงเวลาที่ผ่านมาเป็นการเรียนระบบ
ออนไลน์ส่วนใหญ่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

2. สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ควรรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 
หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด ห้องเช่า สถานประกอบการ ฯลฯ ให้มีการคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์ หรือแปรรูป
ขยะอินทรีย์ เพื่อให้มีการแยกขยะเปียกออกจากขยะแห้งตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่กระบวนการกำจัด 
ที่ปลายทาง 

3. แนวทางการดำเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอย พบว่า โครงการ/กิจกรรมของสำนักงานเขตส่วนใหญ่
เป็นการคัดแยกขยะ ซึ่งเห็นว่าการคัดแยกขยะไม่ใช่การลดปริมาณขยะ แต่เป็นการช่วยจำแนกว่ามีขยะประเภทใด ๆ 
เท่านั้น สำนักงานเขตควรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการลดการใช้วัสดุ/ลดขยะที่อาจจะเกิดขึ้นมากกว่า เช่น ลดการใช้
ถุงพลาสติก การใช้แก้วน้ำหรือจานแทนจานโฟม 
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4. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้มีขยะจากการใช้บริการเดลิเวอรี่
เพิ่มมากขึ้น ปัญหาประชากรเพิ่มขึ้น และขาดอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตควรกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ เช่น ตั้งกลุ่มไลน์แจ้งการจัดเก็บขยะประเภท
ต่าง ๆ ในแต่ละวันให้ประชาชนทราบและนำมาทิ้งได้ตามวันที่นัด หรือจัดทำป้ายติดที่จุดทิ้งขยะว่าวันไหนจะเก็บขยะ
ประเภทอะไร เพื่อให้บริหารจัดการได้สะดวกขึ้น ลดกำลังคนในการคัดแยกขยะเพราะประชาชนได้แยกขยะมาให้แล้ว 
เช่น วันจันทร์จัดเก็บขยะประเภทกระป๋อง กระดาษ วันอังคารเก็บขยะประเภทกล่องโฟม เป็นต้น 


