
 

 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ 2 (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) 

 

กองงานผู้ตรวจราชการ   สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 



คำนำ 
 

      คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือ    
มุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” บรรจุในแผนการตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2563 เพ่ือติดตามผลการดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร และผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการตรวจราชการเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2563  

    บัดนี้  คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์      
“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมจัดทำรายงานการตรวจราชการ
เรียบร้อยแล้ว โดยรายงานจะประกอบด้วย รายงานการตรวจราชการในภาพรวม และรายงานการตรวจราชการราย
เขตตรวจราชการ 1 – 6 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ในการนำไปเป็นข้อมูลสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ”   
รอบท่ี 2/2563 (เดือนเมษายน - กันยายน 2563) ในภาพรวม 
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    รอบท่ี 1 (ต.ค. - มี.ค. 63) และรอบที่ 2 (เม.ย. - ก.ย. 63)  
 3.1 ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/  7 
       สว่นราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  
 3.2 ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานระดับสำนักงานเขต 7 
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เขตตรวจราชการ 1 (สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ)  13 
เขตตรวจราชการ 2 (สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก) 17 
เขตตรวจราชการ 3 (สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้) 23 
เขตตรวจราชการ 4 (สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง) 27 
เขตตรวจราชการ 5 (สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ) 31 
เขตตรวจราชการ 6 (สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต)้ 35  

  

 



- 1 - 
 

 
 

 
รอบท่ี 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2563)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

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

เขตตรวจราชการ 1 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ หน่วยรับการตรวจประกอบด้วย สำนักงานเขต
จตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขต
สายไหม และสำนักงานเขตบางเขน 

เขตตรวจราชการ 2 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกหน่วยรับการตรวจประกอบด้วย สำนักงานเขต
บางกะปิ สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตหนองจอก สำนักงานเขตสะพานสูง 
สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตบึงกุ่ม และสำนักงานเขตคันนายาว 

เขตตรวจราชการ 3 สำนักสิ่งแวดล้อม และกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย สำนักงานเขต
สวนหลวง สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานเขต
ยานนาวา สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตปทุมวัน และสำนักงานเขตบางนา 

เขตตรวจราชการ 4 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง หน่วยรับการตรวจประกอบด้วย สำนักงานเขต    
ดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตพระนคร 
สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และสำนักงานเขตพญาไท 

เขตตรวจราชการ 5 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ หน่วยรับการตรวจประกอบด้วย สำนักงานเขต    
คลองสาน สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงานเขตบางกอกน้อย 
สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตตลิ่งชัน และสำนักงานเขตทวีวัฒนา 

เขตตรวจราชการ 6 กลุ ่มเขตกรุงธนใต้ หน่วยรับการตรวจประกอบด้วย สำนักงานเขต         
บางขุนเทียน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตหนองแขม 
สำนักงานเขตภาษีเจริญ และสำนักงานเขตบางแค 

บัดนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื ่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ประเด็น “การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2563) ของสำนักสิ่งแวดล้อม 
และสำนักงานเขต 50 เขต เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานมีผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจราชการฯ          
ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ ์
ประเด็น “การบริหารจัดการขยะ” 
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1. ปริมาณการคัดแยกมูลฝอยของหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2563)  

    สำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดเก็บปริมาณมูลฝอยของหน่วยงานในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และอาคาร
กรุงเทพมหานคร 2 ในรอบท่ี 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2563) โดยหน่วยงานมีการคัดแยกมูลฝอยแบ่งเป็น 4 
ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะท่ัวไป  

หน่วยงานในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานในอาคารกรุงเทพมหานคร 2 มีปริมาณมูล
ฝอยแยกประเภทรวมทั้งสิ้น 78,624.03 กิโลกรัม (ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จำนวน 52,137.84 กิโลกรัม 
และอาคารกรุงเทพมหานคร 2 จำนวน 26,486.19 กิโลกรัม) โดยศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มีขยะท่ัวไปมาก
ที่สุด จำนวน 38,623 กิโลกรัม และอาคารกรุงเทพมหานคร 2 มีขยะทั่วไปมากที่สุดเช่นเดียวกัน จำนวน 
14,016.60 กิโลกรัม รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับที ่
หน่วยงาน/ส่วนราชการ 
ของกรุงเทพมหานคร 

ที่มีการจัดเก็บข้อมูลขยะ 

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

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
1 สำนักงานเลขานุการสภา

กรุงเทพมหานคร 
193.80 - - 104.70 298.50 

2 สำนักงานเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 

18.20 - - 9.30 27.50 

3 สำนักงาน ก.ก. 2431.10 1090 1.20 983.50 4,505.80 
4 สำนักปลดั

กรุงเทพมหานคร 
3,952.37 1,380.28 105 30,968.60 36,406.25 

5 สำนักงบประมาณ กทม. 61 439 17 523 1,040 
6 สำนักการคลัง 1,849.70 1,182.80 27.39 5,424.70 8,484.59 
7 สำนักยุทธศาสตร์และ

ประเมินผล  
336.10 429.90 - 609.20 1,375.20 

รวม (ก.ก.) 8,842.27 4,521.98 150.59 38,623 52,137.84 
อาคารกรุงเทพมหานคร 2 

8 สำนักการโยธา - - - - - 
9 สำนักสิ่งแวดล้อม 2,185.76 1,846.05 26.50 5,529.70 9,588.01 

10 สำนักอนามัย 1,157.45 1,170 31.10 5,846.30 8,204.95 
11 สำนักการระบายนำ้ 1,699.33 1,936 - 987 4,622.33 
12 สำนักวัฒนธรรม กีฬา 

และการท่องเที่ยว 
1,204 751 - 893 2,826 

13 สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

89.50 423.80 - 760.60 1,244.90 

รวม (ก.ก.) 6,336.05 6,126.95 57.60 14,016.60 26,486.19 
รวมท้ังหมด (ก.ก.) 15,178.32 10,648.93 208.19 52,639.60 78,624.03 

จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่า หน่วยงานในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและอาคารกรุงเทพมหานคร 2          
ส่วนใหญ่มีการจัดเก็บปริมาณการคัดแยกมูลฝอยครบถ้วน มีเพียงสำนักการโยธาที่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 
 ทั้งนี้มีหน่วยงานระดับสำนักที่ไม่ได้อยู่ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และอาคารกรุงเทพมหานคร 2 จำนวน 
7 หน่วยงาน ซึ่งไม่มีข้อมูลปริมาณการคัดแยกมูลฝอย ได้แก่ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการแพทย์ สำนัก
การศึกษา สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักพัฒนาสังคม และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 
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2. ปริมาณการคัดแยกมูลฝอยของสำนักงานเขต 50 เขต (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2563) 
สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต มีการจัดเก็บข้อมูลการคัดแยกปริมาณมูลฝอย โดยแบ่งเป็นส่วนของอาคารสำนักงาน และส่วนของพ้ืนที่เขต จากการตรวจราชการ 

รอบที่ 2 สำนักงานเขตมีข้อมูลปริมาณมูลฝอยแยกประเภท รวมทั้งสิ้น 1,271,751.09 ตัน โดยเป็นขยะทั่วไปมากที่สุด จำนวน 792,254.17 ตัน และขยะอันตรายน้อย
ที่สุด จำนวน 27,469.38 ตัน รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับที ่ สำนักงานเขต 

ปริมาณมูลฝอยตามประเภทที่จัดเก็บ (ตัน) 
รวม 
(ตัน) 

ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
อาคาร

สำนักงานเขต 
พื้นที่เขต 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

พื้นที่เขต 
อาคาร 

สำนักงานเขต 
พื้นที่เขต 

อาคาร
สำนักงานเขต 

พื้นที่เขต 

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
1 จตุจักร 4.01 1,641.05 1.26 11,984.64 0.01 14.54 - - 13,645.51 
2 บางซื่อ 26.38 1,145.82 2.90 6,173.50 0.10 4.87 105.20 41,287.50 48,746.27 
3 ลาดพร้าว 0.60 27.00 0.02 8.61 0.06 0.08 1.00 48.00 85.37 
4 หลักสี ่ 1.71 1,275.49 1.21 2,227.76 - 1.60 0.50 169.60 3,677.87 
5 ดอนเมือง 6.33 2,900.00 1.43 7,712.00 0.05 21.56 - - 10,641.37 
6 สายไหม 0.07 4,407.39 0.11 3,584.10 0.01 0.52 20.00 2,010.00 10,022.19 
7 บางเขน 0.02 2,698.08 0.08 9,934.45 0.00 22.29 1,094.90 68,284.19 82,034.01 

รวม 39.11 14,094.83 7.02 41,625.06 0.23 65.46 1,221.60 111,799.29 168,852.59 
กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 

8 บางกะปิ 1.22 670.10 0.80 33.53 0.02 30.03 1.90 87,908.41 88,646.01 
9 สะพานสูง 1,745.24 - 18,646.19 - 14.88 - 40,573.30 - 60,979.61 

10 บึงกุ่ม 3 1,413.29 9.65 6,224.78 1.55 6.99 3.65 2,178.80 9,841.71 
11 คันนายาว 130 3,220.58 4.56 8,354.78 0.73 10.15 202.80 635.91 12,559.51 
12 ลาดกระบัง 10.20 - 58.35 - 20.03 - 1.50 - 90.08 
13 มีนบุร ี 12.50 1,943 80.67 9,571.40 0.4 11.87 144 23,115.69 34,879.53 
14 หนองจอก 0.07 0.17 1.04 0.14 - - 2.40 - 3.82 
15 คลองสามวา 1.27 - 1.58 - 0.77 - 0.01 - 3.63 
16 ประเวศ 5.30 32.8 2 681.25 0.01 4.85 10.46 98.32 834.99 

รวม 1,908.80 7,279.94 18,804.84 24,865.88 38.39 63.89 40,940.02 113,937.10 207,838.90 
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ลำดับที ่ สำนักงานเขต 

ปริมาณมูลฝอยตามประเภทที่จัดเก็บ (ตัน) 
รวม 
(ตัน) 

ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
อาคาร

สำนักงานเขต 
พื้นที่เขต 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

พื้นที่เขต 
อาคาร 

สำนักงานเขต 
พื้นที่เขต 

อาคาร
สำนักงานเขต 

พื้นที่เขต 

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 
17 บางรัก 0.12 0.86 0.15 5.52 0.01 3.72 0.01 - 10.39 
18 พระโขนง 3,176 2,956.53 1.35 11,760.49 0.03 9.97 1.8 40,277.35 58,183.52 
19 บางนา 0.63 458.44 2.11 2,498.98 - 3.49 0.01 - 2,963.66 
20 ปทุมวัน 10.10 12,760 3.70 14,511 0.01 11.50 10 13,120 40,426.31 
21 คลองเตย - 0.15 2 0.68 - - - - 2.83 
22 วัฒนา 10.47 62.73 31.01 768.19 0.47 85.91 0.97 271.42 1,231.17 
23 สาทร 1.70 708.40 3.89 959.55 0.08 4.91 5.10 187.50 1,871.13 
24 บางคอแหลม 0.25 1761.98 0.41 6,864.07 0.03 9.11 - - 8,635.85 
25 ยานนาวา 0.23 4,575.97 0.85 17,384.06 0.01 19.18 0.49 46,443.62 68,424.41 
26 สวนหลวง 0.41 29.18 0.80 20.54 0.01 9.59 4.26 214.01 278.80 

รวม 3,199.91 23,314.24 46.27 54,773.08 0.65 157.38 22.64 100,513.90 182,028.10 
กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 

27 พระนคร 0.007 3,862.750 0.872 5,259.695 0.001 3.500 2.611 9,858.550 18,987.986 
28 ดุสิต 3.500 3,174.650 10.800 6,625.517 0.030 14.300 0.001 23,279.960 33,108.758 
29 ป้อมปราบฯ 0.320 845.540 1.930 3,668.151 0.070 4.940 3.400 9,485.120 14,039.471 
30 สัมพันธวงศ์ 0.085 601.609 0.310 2,279.966 0.012 4.645 0.172 3,360.240 6,247.039 
31 ดินแดง 5.000 2,215.210 0.710 9,477.730 0.003 7.500 19.810 23,010.380 34,736.343 
32 ห้วยขวาง 0.600 3,825.000 0.860 8,565.000 0.010 9.190 9.450 35,195.250 47,605.360 
33 พญาไท 0.127 4,420.050 0.145 17,213.810 0.015 19.170 0.205 49,552.960 71,206.482 
34 ราชเทว ี 0.720 2,457.350 1.560 8,967.120 0.070 9.350 1.980 1,948.200 13,386.350 
35 วังทองหลาง 0.730 2,688.060 1.620 97.700 0.010 6.300 72.000 33,093.870 35,920.290 

รวม 11.089 24,120.219 18.807 62,154.689 0.221 78.895 69.629 188,784.530 275,238.079 
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ลำดับที ่ สำนักงานเขต 

ปริมาณมูลฝอยตามประเภทที่จัดเก็บ (ตัน) 
รวม 
(ตัน) 

ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
อาคาร

สำนักงานเขต 
พื้นที่เขต 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

พื้นที่เขต 
อาคาร 

สำนักงานเขต 
พื้นที่เขต 

อาคาร
สำนักงานเขต 

พื้นที่เขต 

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 
36 บางกอกน้อย - 6,006.70 0.49 4,978.27 - 4.10 - 10,989.07 21,978.63 
37 บางพลัด 250 6,363.99 140 10,847.48 0.60 13,330 4 31,587.65 62,523.72 
38 ตลิ่งชัน 2.30 2,871.50 1.60 8,719 0.10 13,550 1.70 - 25,146.20 
39 ทวีวัฒนา 0.75 3,331.50 1.82 1,063.50 0.03 49.79 0.55 1,188.88 5,636.82 
40 คลองสาน 1,241.15 1,673.17 6,109.04 1,978.60 5.88 3.18 13,775.05 0.80 24,786.87 
41 ธนบุรี 12.21 2,151.67 6.40 3,607.34 3.57 7.14 313.21 8,772.78 14,874.32 
42 บางกอกใหญ่ 0.48 3,393.01 0.67 10,130.93 0.01 16.18 0.05 46,679.72 60,221.05 
43 จอมทอง 60.39 1,670.79 386.13 7,640.65 1.83 13.72 146.40 1,361.88 11,281.79 

รวม 1,567.28 27,462.33 6,646.15 48,965.77 12.02 26,974.11 14,240.96 100,580.80 226,449.40 
กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 

44 ทุ่งครุ 82.900 3,789.860 121.200 20,664.955 1.300 14.570 11.590 - 24,686.375 
45 บางขุนเทียน 4.670 1,231.120 3.430 9,891.300 0.010 15.010 0.900 27,132.000 36,278.440 
46 บางแค 0.855 - 2.365 7.641 - - 33.500 - 44.361 
47 บางบอน 1.535 2,376.750 1.451 8,051.600 - 11.780 15.202 61.280 10,519.598 
48 ภาษีเจรญิ 1.500 6,316.790 22.100 16,903.780 0.030 17.040 - 36,749.930 60,011.170 
49 ราษฎร์บรูณะ 9.770 2,988.160 2.360 8,823.050 0.140 12.150 2.400 10,455.820 22,300.720 
50 หนองแขม 0.900 2,570.000 2.150 9,250.000 0.100 6.000 72.862 45,671.810 57,503.360 

รวม 102.130 19,272.680 155.056 71,592.326 1.580 76.550 72.862 120,070.840 211,344.024 

รวมทั้งหมด (ตัน) 
6,828.32 115,544.24 25,678.14 303,976.81 53.09 27,416.29 56,567.71 735,686.46 

1,271,751.09 
122,372.56 329,654.95 27,469.38 792,254.17 

หมายเหตุ : 1. - หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการรายงานข้อมูล 
               2. ข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2563 
               3. ข้อมูลที่ปรากฏในตารางเป็นข้อมูลที่หน่วยงานยังส่งมาไม่ครบถ้วน ทำให้การวิเคราะห์มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามข้อเท็จจริง อาจใช้ในการอ้างอิงไม่ได้ 
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แผนภูมิแสดงปริมาณมูลฝอยแยกประเภทของหน่วยงานในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  
และอาคารกรุงเทพมหานคร 2 รอบที่ 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2563) 

 

แผนภูมิแสดงปริมาณมูลฝอยแยกประเภทของสำนักงานเขต 50 เขต 
รอบท่ี 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2563) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : หน่วยเป็นกิโลกรัม   
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
หมายเหตุ : หน่วยเป็นตัน 
 

 
 
 
 

15,178.32

10,648.93

208.19

52,639.60

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

122,372.56

329,654.95

27,469.38

792,254.17

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะท่ัวไป



- 7 - 
 

3. ข้อมูลการคัดแยกมูลฝอยจากการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.1 ปริมาณการคัดแยกมูลฝอยของหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/ส่วนราชการในสำนักปลัด

กรุงเทพมหานคร 

ลำดับ 
ที ่

หน่วยงาน 
ปริมาณการคัดแยกมูลฝอย  

รวม รอบที่ 1  
(ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 

รอบที่ 2  
(เม.ย. - ก.ย. 63) 

อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  
1 สำนักงานเลขานุการสภา กทม. 121.10 298.50 419.60 
2 สำนักงานเลขานุการ ผว.กทม. 72.80 27.50 100.30 
3 สำนักงาน ก.ก.  2,065.40 4,505.80 6,571.20 
4 สำนักปลดักรุงเทพมหานคร 10,592.69 36,406.25 46,998.94 
5 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 1,040 1,040 2,080 
6 สำนักการคลัง 2,971.43 8,484.59 11,456.02 
7 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  16,846.62 1,375.20 18,221.82 

รวม (ก.ก.) 33,710.04 52,137.84 85,847.88 
อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2  

8 สำนักการโยธา - - - 
9 สำนักสิ่งแวดล้อม 4,370.85 9,588.01 13,958.86 

10 สำนักอนามัย 3,330.50 8,204.95 11,535.45 
11 สำนักการระบายนำ้ 2,395 4,622.33 7,017.33 
12 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และกาท่องเท่ียว 1,365 2,826 4191 
13 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล - 1,244.90 1,244.90 

รวม (ก.ก) 11,461.35 26,486.19 37,947.54 
รวมท้ังหมด (ก.ก.) 45,171.39 78,624.03 123,795.42 

 จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่า ในการตรวจราชการรอบที่ 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2563) หน่วยงาน
ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และอาคารกรุงเทพมหานคร 2 มีปริมาณการคัดแยก มูลฝอย จำนวน 
78,624.03 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากรอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) จำนวน 33,452.64 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 74.06  

3.2 ปริมาณการคัดแยกมูลฝอยของหน่วยงานระดับสำนักงานเขต 

ลำดับ 
ที ่

หน่วยงาน 
ปริมาณการคัดแยกมูลฝอย  

รวม รอบท่ี 1  
(ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 

รอบท่ี 1  
(ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
1 สนข.จตุจักร 20,818.875 13,645.51 34,464.39 
2 สนข.บางซื่อ 3,781.550 48,746.27 52,527.82 
3 สนข.ลาดพร้าว 98.940 85.37 184.31 
4 สนข.หลักสี ่ 21,853.610 3,677.87 25,531.48 
5 สนข.ดอนเมือง 5,724.960 10,641.37 16,366.33 
6 สนข.สายไหม 4,133.957 10,022.19 14,156.14 
7 สนข.บางเขน 38,895.984 82,034.01 120,929.99 

รวม (ตัน) 95,307.876 168,852.59 264,160.46 
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ลำดับ 
ที ่

หน่วยงาน 
ปริมาณการคัดแยกมูลฝอย  

รวม รอบท่ี 1  
(ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 

รอบท่ี 1  
(ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 
8 สนข.บางกะป ิ 55,428.200 88,646.01 144,074.21 
9 สนข.สะพานสูง 16.710 60,979.61 60,996.32 

10 สนข.บึงกุ่ม 13,383.271 9,841.71 23,224.98 
11 สนข.คันนายาว 1,569.300 12,559.51 14,128.81 
12 สนข.ลาดกระบัง 1.655 90.08 91.74 
13 สนข.มีนบุร ี 14,181.070 34,879.53 49,060.60 
14 สนข.หนองจอก 38.562 3.82 42.38 
15 สนข.คลองสามวา 3.590 3.63 7.22 
16 สนข.ประเวศ 855.610 834.99 1,690.60 

รวม (ตัน) 85,477.97 207,838.89 293,316.86 
กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 

17 สนข.บางรัก 10.911 10.39 21.30 
18 สนข.พระโขนง 29,646.380 58,183.52 87,829.90 
19 สนข.บางนา 7,570.608 2,963.66 10,534.27 
20 สนข.ปทุมวัน 52,681.410 40,426.31 93,107.72 
21 สนข.คลองเตย 1.710 2.83 4.54 
22 สนข.วัฒนา 1,496.900 1,231.17 2,728.07 
23 สนข.สาทร 26,465.060 1,871.13 28,336.19 
24 สนข.บางคอแหลม 8,709.980 8,635.85 17,345.83 
25 สนข.ยานนาวา 23,998.470 68,424.41 92,422.88 
26 สนข.สวนหลวง 305.540 278.80 584.34 

รวม (ตัน) 150,887 182,028.10 325,344.50 
กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 

27 สนข.พระนคร 3,809.256 18,987.986 22,797.242 
28 สนข.ดุสติ 4,617.514 33,108.758 37,726.272 
29 สนข.ป้อมปราบฯ 11,870.208 14,039.471 25,909.679 
30 สนข.สัมพันธวงศ ์ 7,585.609 6,247.039 13,832.648 
31 สนข.ดินแดง 51,619.215 34,736.343 86,355.558 
32 สนข.ห้วยขวาง 12,416.540 47,605.360 60,021.900 
33 สนข.พญาไท 11,797.858 71,206.482 83,004.340 
34 สนข.ราชเทว ี 7,706.840 13,386.350 21,093.190 
35 สนข.วังทองหลาง 16,291.306 35,920.290 52,211.596 

รวม (ตัน) 127,714.300 275,238.079 402,952.425 
กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 

36 สนข.บางกอกน้อย 24,964.166 16,572.63 41,536.80 
37 สนข.บางพลัด 17,278.340 62,523.72 79,802.06 
38 สนข.ตลิ่งชัน 11,980.020 25,146.20 37,126.22 
39 สนข.ทวีวัฒนา 1,297.850 5636.82 6,934.67 
40 สนข.คลองสาน 11,886.553 24,786.87 36,673.42 
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แผนภูมิแสดงปริมาณมูลฝอยแยกประเภทของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ลำดับ 
ที ่

หน่วยงาน 
ปริมาณการคัดแยกมูลฝอย  

รวม รอบท่ี 1  
(ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 

รอบท่ี 1  
(ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 

41 สนข.ธนบุร ี 1,216.481 14,864.32 16,080.80 
42 สนข.บางกอกใหญ ่ 6,988.652 60,221.05 67,209.70 
43 สนข.จอมทอง 54.745 11,281.79 11,336.54 

รวม (ตัน) 75,666.810 221,033.40 296,700.21 
กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 

44 สนข.ทุ่งคร ุ 23,903.051 24,686.375 48,589.426 
45 สนข.บางขุนเทียน 40,794.741 36,278.440 77,073.181 
46 สนข.บางแค 51.199 44.361 95.560 
47 สนข.บางบอน 9,859.755 10,519.598 20,379.353 
48 สนข.ภาษีเจริญ 7,991.190 60,011.170 68,002.360 
49 สนข.ราษฎร์บูรณะ 13,701.080 22,300.720 36,001.800 
50 สนข.หนองแขม 27,361.510 57,503.360 84,864.870 

รวม (ตัน) 123,662.500 211,344.024 335,006.550 
รวมทั้งหมด (ตัน) 658,716.500 1,266,335.08 1,917,481.01 

จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่า ในรอบที่ 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2563) สำนักงานเขตมีปริมาณการ
คัดแยกมูลฝอย จำนวน 1,266,335.08 ตัน เพิ่มขึ้นจากรอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 
จำนวน 607,618.58 ตัน เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 92.24  
 

 

 

      
หมายเหตุ : หน่วยเป็นกโิลกรัม           หมายเหตุ : หน่วยเป็นตัน 
 

 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

รอบ 1 รอบ 2

45,171.39
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ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
และอาคารกรุงเทพมหานคร 2
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ส านักงานเขต 50 เขต
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4. สรุปปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินการ และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ของหน่วยงาน 
ตามที่คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารขยะในรอบ

ที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2563) หน่วยงานได้รายงานปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานต่อผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานครในหลากหลายประเด็น (รายละเอียดตามรายงานของเขตตรวจราชการ 1-6) โดยสามารถ
สรุปประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้ 

4.1 ด้านบุคลากร  
ด้วยในพื้นที่เขตบางแห่งมีการขยายตัวของเมืองการและการเพิ่มของจำนวนประชากรและ

ประชากรแฝงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น แต่สำนักงานเขตไม่ได้รับจัดสรรอัตรากำลังเพ่ิม
ส่งผลให้ปัจจุบันเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น 

4.2 ด้านงบประมาณ 
สำนักงานเขตบางแห่งมีปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะ 

4.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  1) ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการขยะจากต้นทางเท่าที่ควร และยังมีการลักลอบทิ้ง

ขยะในพ้ืนที่ว่างและทิ้งขยะไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด 
  2) การดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เกิดปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ไม่เอ้ืออำนวยใน

การปฏิบัติงาน เช่น ความแออัด สภาพถนนที่คับแคบ การจอดรถไม่เป็นระเบียบ เป็นต้น 
  3) ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ เสียชีวิต ยังไม่ได้รับการคืนอัตราทดแทน ทำให้เกิดปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน ประชาชนร้องเรียนขยะตกค้าง 
4) ประชาชนติดภาระจากงานประจำ บางครั้งไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักงานเขตจัด

กิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะได้ และพื้นที่พักอาศัยของประชาชนไม่เอื้ออำนวยในการทำปุ๋ยหมัก อาจมี
กลิ่นส่งผลให้เกิดปัญหาร้องเรียน 

  5) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้หรือ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนหรือสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ 

6) ด้วยในพ้ืนที่มีประชากรแฝงที่ไม่ทราบถึงกำหนดเวลาในการทิ้ง เวลาในการจัดเก็บ ทำให้มีการทิ้ง
ขยะตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างและเกิดข้อร้องเรียน 

7) ประชาชนลักลอบนำขยะประเภทวัสดุและขยะชิ้นใหญ่ มาท้ิงปะปนกับขยะประจำวัน 
8) ปริมาณมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ทั้งด้านการเศรษฐกิจและจำนวนประชากร 

4.4 ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ 
 1) ยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องจักรด้านการเก็บขนมูลฝอยไม่เพียงพอกับปริมาณบ้านเรือนที่เพ่ิมขึ้น 

2) ขาดวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ  
 

สรุปข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  
 คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 1-6 ได้มีข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะเพ่ือให้
หน่วยงานนำไปพัฒนา/ปรังปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (รายละเอียดตามรายงานของเขตตรวจ
ราชการ 1-6) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. จากข้อมูลปริมาณมูลฝอยแยกตามประเภทที่จัดเก็บ และการเปรียบเทียบการคัดแยกขยะของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบท่ี 1 และรอบที่ 2) แล้วพบว่า สำนักงานเขตบางแห่งมีปริมาณ
มูลฝอยน้อยมากเมื่อเทียบกับสำนักงานเขตอื่น หรือบางสำนักงานเขตไม่มีข้อมูลเลย พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลที่
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รายงานอาจมีความคลาดเคลื่อน อันอาจเกิดจากผู้ให้ข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลมูลฝอยประเภทต่าง ๆ มีความเข้าใจที่
ไม่ถูกต้องในเรื่องข้อมูลการจัดเก็บ  

       ดังนั้น สำนักงานเขตที่มีปัญหาดังกล่าว ควรมีการประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจในเรื่อง
การจัดเก็บข้อมูลการคัดแยกมูลฝอย ทั้งภายในอาคารสำนักงานและพื้นที่เขต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

2. กรุงเทพมหานครควรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในรูปแบบนวัตกรรมการให้บริการที่สะดวกและง่ายในการเข้าถึง 
สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ เช่น แอพพลิเคชั่น เป็นต้น       
ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ     
ยังสามารถลดและป้องกันปัญหาจากการทุจริตด้วยข้อมูลในระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ รวมทั้งเป็นการ
อำนวยความสะดวกในการให้บริการให้แก่ประชาชน ตามแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานคร
อัจฉริยะ (Smart City) ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ในปี 2565 

3. การบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ผลการดำเนินการโดยรวมมีปริมาณการ
คัดแยกมูลฝอยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจและจำนวนประชากรเป็นผลมาจากความ
เจริญก้าวหน้าของเมือง ซึ่งยังขาดระบบการจัดการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในรูปของทรัพยากรที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

        จึงเห็นควรสนับสนุนให้มีการจัดทำระบบการบําบัดขยะ โดยแปรรูปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าก่อน
นำไปกำจัด ด้วยการเผาหรือฝังกลบ รวมทั้งเพิ่มความเข้มข้นในการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
รวมถึงมาตราการแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ นอกจากนี้ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง       
ในขยะอันตรายหรือขยะทิ้งในที่ว่างริมทางต่าง ๆ และการกำหนดนโยบายต้องมีความชัดเจนและต่อเนื่องในการ
ดำเนินการไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ จะทำให้ประชาชนสับสนขาดความเชื่อม่ันและไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4. จากประเด็นปัญหาที่สำคัญในการบริหารจัดการกำจัดขยะของกรุงเทพมหานคร คือ การคัดแยก
ขยะก่อนทิ้งจากบ้านเรือนและอาคารต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ ลดค่าใช้จ่ายและกระบวนการ
กำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ  
          พิจารณาแล้วเห็นว่า ต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมให้ผู้ทิ้งขยะเป็นผู้คัดแยกต้นทาง
ให้ได้มากที่สุด ซึ่งกรุงเทพมหานครต้องรณรงค์อย่างจริงจังให้ภาคเอกชนร่วมมือให้เกิดรูปธรรมบรรลุเป้าหมายให้ได้ 

5. หน่วยงานระดับสำนักงานเขตควรมีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง 
ๆ เช่น ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด ตึกแถวร้านค้า ฯลฯ มีการคัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 
โดยเฉพาะขยะเศษอาหาร ขยะอินทรีย์ ควรเผยแพร่ตัวอย่างอุปกรณ์คัดแยกขยะ และถังหมักปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถ
จัดทำได้สะดวก รวมถึงควรมีการเผยแพร่ความรู้การแปรรูปขยะประเภทต่าง ๆ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้แก่
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีสำนึกความรับผิดชอบต่อ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะอย่างจริงจัง 

 
  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการตรวจราชการ 
เขตตรวจราชการ 1-6 
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       รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การบริหารจัดการขยะ” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบท่ี 2 (เดือนเมษายน – กันยายน 2563)  
เขตตรวจราชการ 1 (กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ) 

 

 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 1 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ   
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน 2563) ของกลุ่มเขต
กรุงเทพเหนือ รวม 7 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว 
สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตสายไหม และสำนักงานเขตบางเขน มีผลการดำเนินงาน
ด้านการจัดการมูลฝอย และการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ตามประเด็นการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” รายละเอียดดังนี้ 

1. สถิติข้อมูลมูลฝอยแยกประเภทในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักงานเขตกลุ ่มกรุงเทพเหนือ มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยแยกประเภททั้งในส่วนของอาคาร

สำนักงานเขต และพื้นที่เขต (ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน)  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2563 ) แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ 
ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป มีปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น จำนวน 168,852.59 ตัน (168,852,590 
กิโลกรัม) โดยเป็นประเภทขยะทั่วไปมากที่สุด จำนวน 113,020.89 ตัน (113,020,890 กิโลกรัม) และ
ประเภทขยะอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 65.69 ตัน (65,690 กิโลกรัม)  

 

ลำดับ
ที่ สำนักงานเขต 

ปริมาณมูลฝอยแยกตามประเภทที่จัดเก็บ (ตัน) 
รวม 
(ตัน) 

ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
อาคาร

สำนักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

พื้นท่ีเขต 
อาคาร

สำนักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคาร
สำนักงานเขต 

พื้นท่ีเขต 

1 จตุจักร 4.01 1,641.05 1.26 11,984.64 0.01 14.54 - - 13,645.51 
2 บางซ่ือ 26.38 1,145.82 2.90 6,173.50 0.10 4.87 105.20 41,287.50 48,746.27 
3 ลาดพร้าว 0.60 27.00 0.02 8.61 0.06 0.08 1.00 48.00 85.37 
4 หลักสี่ 1.71 1,275.49 1.21 2,227.76 - 1.60 0.50 169.60 3,677.87 
5 ดอนเมือง 6.33 2,900.00 1.43 7,712.00 0.05 21.56 - - 10,641.37 
6 สายไหม 0.07 4,407.39 0.11 3,584.10 0.01 0.52 20.00 2,010.00 10,022.19 
7 บางเขน 0.02 2,698.08 0.08 9,934.45 0.00 22.29 1,094.90 68,284.19 82,034.01 

รวม (ตัน) 
39.11 14,094.83 7.02 41,625.06 0.23 65.46 1,221.60 111,799.29 

168,852.59 
14,133.94 41,632.08 65.69 113,020.89 

 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า สำนักงานเขตบางเขนมีปริมาณมูลฝอยรวมมากที่สุด และสำนักงาน
เขตลาดพร้าวมีปริมาณมูลฝอยรวมน้อยที่สุด (ซึ่งสำนักงานเขตลาดพร้าวมีปริมาณมูลฝอยต่างจากสำนักงานเขตอ่ืน
เป็นจำนวนมาก) และมี 3 สำนักงานเขต ที่ไม่ได้ระบุปริมาณมูลฝอย คือ สำนักงานเขตจตุจักร ไม่ได้ระบุปริมาณ
ขยะทั่วไป สำนักงานเขตหลักสี่ ไม่ได้ระบุปริมาณขยะอันตราย และสำนักงานเขตดอนเมือง ไม่ได้ระบุปริมาณขยะ
ทั่วไป  
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ตารางเปรียบเทียบการคัดแยกมูลฝอยของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบท่ี 1 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) และรอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2563) 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต 
ปริมาณการคัดแยกมูลฝอยในภาพรวม (ตัน) 

รวม รอบที่ 1 
(ต.ค.62 - มี.ค.63) 

รอบที่ 2 
(เม.ย. - ก.ย.63) 

1 จตุจักร 20,818.88 13,645.51 34,464.39 
2 บางซื่อ 3,781.55 48,746.27 52,527.82 
3 ลาดพร้าว 98.94 85.37 184.31 
4 หลักสี่ 21,853.61 3,677.87 25,531.48 
5 ดอนเมือง 5,724.96 10,641.37 16,366.33 
6 สายไหม 4,133.96 10,022.19 14,156.14 
7 บางเขน 38,895.97 82,034.01 120,929.99 

รวม (ตัน) 95,307.87 168,852.59 264,160.46 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ข้อมูลปริมาณการคัดแยกมูลฝอยในภาพรวมของรอบที่ 2 (เมษายน 
- กันยายน 2563) มีปริมาณมากกว่ารอบที่ 1 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) จำนวน 73,544.72 ตัน 
(73,544,720 กิโลกรัม) คิดเป็น 1.77 เท่าของปริมาณมูลฝอย ในรอบท่ี 1 ในส่วนของข้อมูลปริมาณการคัดแยก
มูลฝอยในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563) สำนักงานเขตบางเขน        
มีปริมาณการคัดแยกมูลฝอยมากที่สุด คือ 120,929.99 ตัน (120,929,990 กิโลกรัม) และสำนักงานเขต
ลาดพร้าว มีปริมาณการคัดแยกมูลฝอยน้อยที่สุด คือ 184.31 ตัน (184,310 กิโลกรัม) ซึ่งอีก 5 สำนักงานเขต 
คือ สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง และสำนักงานเขต
สายไหม มีปริมาณการคัดแยกมูลฝอย ค่อนข้างใกล้เคียงกัน (อยู่ระหว่าง 10,000 -60,000 ตัน)  
 

2. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงทพมหานคร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตกรุงเทพเหนือ มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง

ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ในด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ 1.1.2 
กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำหนดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยหน่วยงานมีผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนดครบถ้วน 

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ เช่น โครงการคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อนำ
กลับมาใช้ประโยชน์, โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน, กิจกรรมคัดแยกขยะในอาคารสำนักงาน, กิจกรรม
ศูนย์เรียนรู้การนำขยะมาใช้ประโยชน์, โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด, โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยที่ว่างริมทาง, โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ลด ละ เลิก ใช้
พลาสติก และโฟม, กิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ”, กิจกรรมส่งประกวดโครงการอาคาร/โรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste), โครงการแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพ้ืนที่เขต, กิจกรรม
ส่งเสริมชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้มีการจัดการมูลฝอย เป็นต้น  
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3. ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกดัในการดำเนินการ และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 
 

ลำดับที่ สำนักงานเขต ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1 จตุจักร -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- 
2 บางซื่อ -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- 
3 ลาดพร้าว -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- 
4 หลักสี่ ภาคประชาชนไม่ให้ความสำคัญในเรื่อง

การจัดการขยะจากต้นทางเท่าที่ควร 
ควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เห็นถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ
จากต้นทาง 

5 ดอนเมือง -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- 
6 สายไหม เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภารกิจจำนวนมาก

จึงไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม
กระตุ้น ส่งเสริม และติดตามผลการ
จัดการขยะได้อย่างต่อเนื่อง 

ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน 
เพ่ือนำมาต่อยอดในการส่งเสริมให้
ความรู้เรื่องการจัดการขยะในชุมชน
อย่างยั่งยืน 

7 บางเขน -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- 
 

4. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 
 

ลำดับที่ สำนักงานเขต รายละเอียด 
1 จตุจักร 1. ควรมีการเพ่ิมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยและเพ่ิมจำนวนรถเก็บขน

มูลฝอยให้เพียงพอกับพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต 
2. ควรมีการรณรงค์การคัดแยกมูลฝอย และให้ความรู้แก่ประชาชน สถานศึกษา 
ชุมชน ในการนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

2 บางซื่อ -ไมร่ะบ-ุ 
3 ลาดพร้าว -ไม่ระบุ- 
4 หลักสี่ 1. เนื่องจากในพ้ืนที่เขตมีที่ว่างริมทางเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการ

ลักลอบทิ้งขยะ ซึ่งควรจะมีมาตรการทางกฎหมายและบทลงโทษที่ชัดเจน 
สามารถดำเนินการได้ โดยบูรณาการร่วมกับฝา่ยเทศกิจในการเฝ้าระวังและจับปรับ
ผู้กระทำความผิด 
2. ควรเน้นการรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการมูลฝอยให้ครอบคลุม
ทุกภาคส่วน 
3. ควรเน้นการขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุม
ทุกภาคส่วน 

5 ดอนเมือง 1. เนื่องจากในพ้ืนที่เขตมีที่ว่างริมทางเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการลักลอบ
ทิ้งขยะ ซึ่งควรจะมีมาตรการทางกฎหมายและบทลงโทษท่ีชัดเจน สามารถ
ดำเนินการได้ โดยบูรณาการร่วมกับฝ่ายเทศกิจในการเฝ้าระวังและจับปรับ
ผู้กระทำความผิด 
2. ควรเน้นการส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการขยะให้กับทุกภาคส่วน 
3. ควรเน้นการขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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4. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน (ต่อ)  

 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 1 

จากข้อมูลปริมาณมูลฝอยแยกตามประเภทที่จัดเก็บ และการเปรียบเทียบการคัดแยกมูลฝอยของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1 และรอบที่ 2) ของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือแล้วพบว่า สำนักงาน-
เขตลาดพร้าวมีปริมาณมูลฝอยน้อยมากเมื่อเทียบกับสำนักงานเขตอื่น ข้อมูลฯ ที่สำนักงานเขตลาดพร้าวรายงาน
อาจมีความคลาดเคลื่อน อันอาจเกิดจากผู้ให้ข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลมูลฝอยประเภทต่าง ๆ มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
ในเรื่องข้อมูลการจัดเก็บ ดังนั้น สำนักงานเขตลาดพร้าวควรมีการประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าวเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
 

 

ลำดับที่ สำนักงานเขต รายละเอียด 
6 สายไหม 1. ควรดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน และโรงเรียน ให้เกิด

ความยั่งยืน 
2. ควรเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก 
ให้แก่เด็กในเรื่องความรับผิดชอบ มีนิสัยรักความสะอาด และคัดแยกขยะตั้งแต่   
ทีบ่้าน 

7 บางเขน -ไม่ระบุ- 



 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การบริหารจัดการขยะ” 

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

เขตตรวจราชการ 2 (กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก) 
 
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 2 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบ
บูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่  2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2563)          
ของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก รวม 9 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขต
สะพานสูง สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขต
หนองจอก สำนักงานเขตคลองสามวา และสำนักงานเขตประเวศ มีผลการดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอย และ
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ตามประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” รายละเอียดดังนี้ 

 ๑. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักงานเขตกลุ่ม
กรุงเทพตะวันออก) 

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยแยกประเภททั้งในส่วนของอาคาร
สำนักงานเขต และพ้ืนที่เขต (ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน)  แบ่งเป็น 4 
ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป  มีปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 207,838.90 ตัน 
เป็นขยะทั่ วไปมากที่ สุด จำนวน 154,877.20 ตัน และขยะอันตรายน้อยที่สุด จำนวน  102.28 ตัน 
รายละเอียดดังนี้ 

 

ลำ
ดับ
ที่ 

สำนักงาน
เขต 

ปริมาณมูลฝอยแยกตามประเภทที่จัดเก็บ (ตัน) 
รวม 
(ตัน) 

ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
อาคาร

สำนักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

พื้นท่ีเขต 
อาคาร

สำนักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคาร
สำนักงานเขต 

พื้นท่ีเขต 

1 บางกะป ิ 1.22 670.10 0.80 33.53 0.02 30.03 1.90 87,908.41 88,646.01 
2 สะพานสูง 1,745.24 - 18,646.19 - 14.88 - 40,573.30 - 60,979.61 
3 บึงกุ่ม 3 1,413.29 9.65 6,224.78 1.55 6.99 3.65 2,178.80 9,841.71 
4 คันนายาว 130 3,220.58 4.56 8,354.78 0.73 10.15 202.80 635.91 12,559.51 
5 ลาดกระบัง 10.20 - 58.35 - 20.03 - 1.50 - 90.08 
6 มีนบุร ี 12.50 1,943 80.67 9,571.40 0.4 11.87 144 23,115.69 34,879.53 
7 หนองจอก 0.07 0.17 1.04 0.14 - - 2.40 - 3.82 
8 คลองสามวา 1.27 - 1.58 - 0.77 - 0.01 - 3.63 
9 ประเวศ 5.30 32.8 2 681.25 0.01 4.85 10.46 98.32 834.99 

รวม (ตัน) 1,908.80 7,279.94 18,804.84 24,865.88 38.39 63.89 40,940.02 113,937.10 
207,838.90 

รวมท้ังหมด (ตัน) 9,188.74 43,670.72 102.28 154,877.20 
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แสดงปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภทของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 
รอบท่ี 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางเปรียบเทียบการคัดแยกขยะของกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบท่ี 1 (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) และรอบที่ 2 (เม.ย. - ก.ย. 63) 

ลำดับ 
ที ่

สำนักงานเขต 
ปริมาณการคัดแยกมูลฝอยในภาพรวม (ตัน) 

รวม รอบท่ี 1  
(ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 

รอบท่ี 2  
(เม.ย. - ก.ย. 63) 

1 บางกะปิ 55,428.20 88,646.01 144,074.21 
2 สะพานสูง 16.71 60,979.61 60,996.32 
3 บึงกุ่ม 13,383.27 9,841.71 23,224.98 
4 คันนายาว 1,569.30 12,559.51 14,128.81 
5 ลาดกระบัง 1.66 90.08 91.74 
6 มีนบุรี 14,181.07 34,879.53 49,060.60 
7 หนองจอก 38.56 3.82 42.38 
8 คลองสามวา 3.59 3.63 7.22 
9 ประเวศ 855.61 834.99 1,690.60 

รวม (ตัน) 85,477.719 207,838.89 293,316.86 
 

2. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตกรุงเทพตะวันออก มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตาม

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ในด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ 1.1.2 
กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งกำเนิด จนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ เช่น โครงการ
รณรงค์ส่งเสริมการลดและการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดใน 14 กลุ่มเป้าหมาย โครงการจัดการมูลฝอยอันตราย
แบบบูรณาการที่แหล่งกำเนิด ตลาดนัดมือสอง “เปลี่ยนกันชม ผลัดกันใช้” โครงการธนาคารหนังสือมือสอง และ
โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์เพ่ือนำกลับไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น 
 

9,188.74
43,670.72

102.28
154,877.20

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป
0 30,000 60,000 90,000

บางกะปิ
สะพานสูง

บึงกุ่ม
คันนายาว

ลาดกระบัง
มีนบุรี

หนองจอก
คลองสามวา

ประเวศ

88,646.01

60,979.61
9,841.71
12,559.51

90.08

34,879.53
3.82
3.63

834.99
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 3. ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินการ และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 
 

ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 บางกะปิ 1. การดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เกิดปัญหาและอุปสรรค 
เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยในการปฏิบัติงาน เช่น ความแออัด 
สภาพถนนที่คับแคบ การจอดรถไม่เป็นระเบียบ เป็นต้น 
2. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะ ยังมีการลักลอบ  
ทิ้งขยะในพื้นที่ว่างและทิ้งขยะไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด 
3. ด้านงบประมาณ อัตรากำลังคนปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องจักร 
ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่มีเพิ่มขึ้น 

-ไม่ระบ-ุ 

2 สะพานสูง 1. ยานพาหนะและอัตรากำลังด้านการเก็บขนมูลฝอยไม่เพียงพอกับ
ปริมาณบ้านเรือนที่เพิ่มขึ้น 
2. ประสิทธิภาพในการบริการจัดเก็บมูลฝอย ยังไม่เป็นไปตามความ
คาดหวังของประชาชน ส่งผลกระทบกับค่าธรรมเนียมที่จะเพิ่มขึ้น 
3. สำนักงานเขตไม่สามารถจ้างเหมาเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บขน
มูลฝอยในบางเส้นทาง เพราะยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องแนวปฏิบัติ 
รวมถึงงบประมาณในการจ้างงานว่าสามารถดำเนินการได้มากน้อย
เพียงใด 

1. สำนักสิ่งแวดล้อม จัดสรร
ยานพาหนะเพิ่มเติมโดยสำรวจ
ความต้องการจากสำนักงานเขต 
2. กำหนดหลักเกณฑ์การจ้าง
เหมาเอกชนให้ชัดเจน เพื่อให้
สำนักงานเขตได้นำไปพิจารณา
ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ 

3 บึงกุ่ม มีบางหน่วยงานหรือบางชุมชนที่ยังขาดความร่วมมือ เนื่องจากไม่มี
สถานที่ในการตั้งวางถังในการคัดแยกขยะและไม่เข้าใจสิ่งที่
หน่วยงานภาครัฐเข้าประชาสัมพันธ์ เพราะเห็นจากการเข้าจัดเก็บ
มูลฝอยของเจ้าหน้าที่เก็บขนฯ ที่เทขยะรวมเข้าไปในรถจากที่เขาคัด
แยก จึงไม่เช่ือว่าการแยกขยะจะช่วยลดปริมาณขยะได้จริง 

เนื่องจากจำนวนเจ้าหน้าที่เก็บขน
ฯ ไม่เพียงพอในการเข้าจัดเก็บมูล
ฝอยทั่วพื้นที่เขต ส่งผลให้มีขยะ
ตกค้างเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่า
จะมีการคัดแยกขยะแล้วก็ยัง
ส่งผลให้มีขยะตกค้าง ถ้าหากมี
บุคลากรเพียงพอจะทำให้การ
บริหารจัดการขยะมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

4 คันนายาว 1. สำนักงานเขตเป็นเขตขยาย มีชุมชน/หมู่บ้าน และประชากรแฝง
เพิ่มมากขึ้น แต่อัตรากำลังและรถขยะมีเท่าเดิม 
2. ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ เสียชีวิต ยังไม่ได้รับการคืนอัตรา
ทดแทน ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ประชาชนร้องเรียนขยะ
ตกค้าง 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด ไม่มีความก้าวหน้า 
ทำให้ขาดขวัญและกำลังใจ 

1. เพิ่มอัตรากำลัง และ
ยานพาหนะ ตามจำนวนอาคาร 
หมู่บ้าน ประชากร และครัวเรือน
ที่เพิ่มขึน้ 
2. ขอให้คืนกรอบอัตราทดแทน
ได้เลย ในกรณีลูกจ้างเกษียณอายุ 
หรือเสียชีวิต 
 

5 ลาดกระบัง 1. มีการขยายตัวของเมืองการและการเพิ่มของจำนวนประชากรใน
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยและรถขยะยังมีจำนวนเท่าเดิม 
2. กรณีลูกจ้างประจำเกษียณอายุหรือเสียชีวิต ยังไม่ได้รับการคืน
อัตรา ณ ปัจจุบัน จำนวน 7 อัตรา 

1. เพิ่มอัตรากำลังและ
ยานพาหนะตามจำนวนประชากร
และครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น 
2. กรณีมีลูกจ้างประจำ
เกษียณอายุหรือเสียชีวิตขอให้คืน
กรอบอัตราทดแทนได้เลยเพื่อ
เรียกอัตราช่ัวคราวทดแทนได้
ทันทีในลำดับถัดไป 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

6 มีนบุร ี ขาดงบประมาณในการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง จัดเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ในการนำ
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้มาก
ที่สุดโดยเฉพาะขยะอินทรีย์ 

7 หนองจอก 1. การจดัเก็บข้อมลูยังไมส่ม่ำเสมอครบถ้วน เนื่องจากจำนวน
ยานพาหนะและเจ้าหน้าท่ีไมเ่พียงพอที่จะมอบหมายให้ทำภารกิจ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ จัดเก็บขยะแตล่ะประเภท และจดัทำสถิติ
ข้อมูล โดยเฉพาะปัจจบุันสำนักงานเขตต้องบริหารจัดการ
ยานพาหนะและเจ้าหน้าท่ีที่มีอยู่ในการให้บริการเก็บขนมลูฝอย
ตามบ้านเรือนประชาชน ซึ่งมผีู้ขอรับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เพราะพื้นที่เขตหนองจอกมีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องหลังปี 
พ.ศ. 2554 เพราะพื้นทีส่่วนใหญน่้ำไม่ท่วมและมสีภาวะแวดล้อม
ที่ดี ในขณะที่จำนวนยานพาหนะและบุคลากรยังมีอตัราเท่าเดมิ 
2. การจดัเก็บค่าเงินธรรมเนียมเกบ็ขนมูลฝอยยังไม่ครอบคลมุทั้ง
พื้นที่ให้บริการเก็บมลูฝอย เนื่องจากฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ไมม่ี
เจ้าหน้าท่ีตำแหน่งเจ้าหน้าที่จดัเกบ็รายได้ ต้องแต่งตั้งลูกจา้งมาทำ
หน้าท่ีเก็บเงินค่าธรรมเนียม เมื่อลกูจ้างเกษียณไม่สามารถหา
ลูกจ้างที่สมัครใจจะปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้ได้ เพราะ
ประสิทธิภาพในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
ลดลงไม่เป็นไปตามมาตรฐานจากการจำกัดงบประมาณและ
อัตรากำลัง และไม่มีกฎหมายชัดเจนในการดำเนินการกับ
ประชาชนท่ีค้างชำระค่าบริการ และหลีกเลีย่งการจ่ายค่าบริการ
โดยแจ้งว่าไม่ได้ใช้บริการเก็บขยะ โดยนำขยะไปเผาหรือฝังกลบ
บริเวณบา้นแทน 

1. สอดแทรกเรื่องการคดัแยก
ขยะและนำไปใช้ประโยชน์ในทุก 
ๆ หน้าที ่และกิจกรรมของฝา่ย
รักษาความสะอาดฯ โดยให้ทุก
กลุ่มงานช่วยรณรงค์ส่งเสรมิการ
คัดแยกขยะ เช่น กิจกรรมขยะ
แลกต้นไม้ของงานปลูกและ
บำรุงรักษาต้นไม้ คอกหมักปุย๋
หลังแนวต้นไม้บริเวณถนนสาย
หลักและสายรองของงานกวาด
พัฒนาพ้ืนท่ี ฯลฯ 
2. จัดเก็บข้อมลูครัวเรือนท่ีชำระ
ค่าธรรมเนียมในระบบ
คอมพิวเตอร์ และจัดทำหนังสือ
แจ้งเตือนให้มาชำระ
ค่าธรรมเนียมทีส่ำนักงานเขต
และจัดส่งไปรษณยี ์
 

8 คลองสามวา -ไม่ระบ-ุ -ไม่ระบ-ุ 
9 ประเวศ ด้านการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิการลดปริมาณมลูฝอย 

    ประชาชนติดภาระจากงานประจำ บางครั้งไมส่ามารถเข้าร่วม
กิจกรรมทีส่ำนักงานเขตจดักิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะได้ 
และพื้นที่พักอาศัยของประชาชนไม่เอื้ออำนวยในการทำปุ๋ยหมัก 
อาจมีกลิ่นส่งผลใหเ้กิดปัญหาร้องเรียน 
ด้านการเก็บขนมูลฝอย 
1. ประชาชนไม่คัดแยกมูลฝอย ขยะอันตราย และเศษวัสดุ
ก่อสร้าง ใบไม้ กิ่งไม้ นำท้ิงรวมกันในถังเดียว เป็นสาเหตุให้เกดิ
อันตรายกับเจ้าหน้าที ่
2. การจดัเก็บมลูฝอย เนื่องจากประชาชนหรือโครงการต่าง ๆ 
จอดรถกีดขวางจุดพักมลูฝอยเป็นเหตุให้พนักงงานเก็บขนมูลฝอย
ไม่สามารถเข้าดำเนินการจดัเก็บได้ หากเข้าดำเนินการจดัเก็บมลู
ฝอยอาจเป็นสาเหตุทำให้รถประชาชนท่ีจอดขวางอยู่เสียหายได้ 
ทำให้ขยะตกค้าง และมีข้อร้องเรียนตามมา 
3. ปัญหาสุขภาพของเจ้าหนา้ที่เกบ็ขนมูลฝอย เมื่อปฏิบตัิงานไป
สักระยะพบปัญหาโรคกระดูกเสื่อมโรคปวดเข่า ปวดหลังเรื้อรัง 
4. ขาดอัตรากำลังทดแทน เนื่องจากสำนักงานการเจ้าหน้าที่
กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการวิเคราะห์อัตราลูกจ้างของ 
สำนักงานเขต สำหรับรถเก็บขนมลูฝอย ดังนี ้

1. ดำเนินการบรหิารจดัการขยะ
แบบบูรณาการ โดยเข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชน หมู่บ้าน 
สถานประกอบการเพื่อดำเนิน
กิจกรรมเชิงรุก และแก้ปญัหา
การไมส่ามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ของประชาชนในวันที่เขต
กำหนด 
2. ขอความร่วมมือให้ชุมชน 
หมู่บ้าน ทำจุดพักขยะรวม เพื่อ
รอการจัดเก็บจากสำนักงานเขต 
โดยกำหนดวันท้ิงและนัดวันเข้า
จัดเก็บ แทนการเข้าจัดเก็บ
ภายในหมู่บ้านเป็นรายหลัง เพื่อ
ลดเวลาการทำงานให้กับคนงาน
เก็บขนมูลฝอย และบรรเทา
ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลัง 
3. สรา้งศูนย์เรยีนรูส้ำหรับสาธิต
การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมัก
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ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

    - รถเก็บขนมูลฝอย แบบอัด ขนาด 5 ตัน ให้พักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 คน และคนงานเก็บขนมลูฝอย 
จำนวน 4 คน 
    - รถเก็บขนมูลฝอย แบบอัด ขนาด 2 ตัน ให้พนักงานขับ
เครื่องจักกลขนาดเบา จำนวน 1 คน และคนงานเก็บขนมลูฝอย 
จำนวน 2 คน แต่การปฏิบัติงานจริงเมื่อไมม่ีการอนุมัติกรอบ
อัตรากำลังมาเพิ่มให้ จึงต้องใช้วิธีปรับเกลีย่อัตรากำลังโดยลด
จำนวนเจ้าหน้าท่ีลง เช่น รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน 
ลดจำนวนคนงาน จาก 4 คน เหลอื 3 คน และใช้คนงาน 
ตำแหน่งอ่ืนท่ีสมัครใจมาช่วยราชการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย   
ซึ่งปัจจุบันเขตประเวศดำเนินการจัดเก็บขยะวันละ 274 ตันต่อ
วัน เฉลี่ยรถแต่ละรอบเก็บขยะวันละประมาณ 5 ตัน คนงานเก็บ
ขนมูลฝอยต้องแบกน้ำหนักขยะเฉลี่ยวันละ 1.66 ตัน (สำหรบัรถ
อัดขนาด 5 ตัน) และแบกน้ำหนักเฉลี่ยวันละ 2.5 ตัน (สำหรับรถ
อัด 2 ตัน ซึ่งมีคนงานเพียง 2 คน) 
5. รถเก็บขนมลูฝอย เมื่อชำรุดไดด้ำเนินการส่งซ่อม ณ ศูนย์กำจัด
มูลฝอยอ่อนนุช 86 แต่การดำเนนิการแก้ไขลา่ช้า ทำให้เสียเวลา
ในการปฏิบัติหนา้ที่ อีกทั้งรถเก็บขนมูลฝอยที่ไดร้ับมาใหมไ่มม่ี
ความแข็งแรง เช่น ท่ีเก็บน้ำท้ิงพังง่าย ตัวกระพ้อเก็บขยะบาง    
รับปริมาณขยะได้น้อย เป็นต้น 
6. บริเวณตรอก ซอก ซอยต่าง ๆ ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถ
เข้าดำเนินการจัดเก็บถึงจุดพักขยะได้ ทำให้พนักงานเก็บขนมลู
ฝอยต้องชักลากมลูฝอยเป็นระยะทางไกล เพื่อนำมลูฝอยใสร่ถเก็บ
ขนมูลฝอย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือกบัประชาชนทำจุดพักขยะรวม
แต่ไมไ่ด้  รับความร่วมมือเท่าท่ีควร 

ชีวภาพให้ประชาชนหรือผูส้นใจ
เข้าเยี่ยมชมศึกษา เป็นโรงเรือน
แบบปิด แทนการใช้พื้นที่เปิด 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
เรื่องกลิ่นรบกวนประชาชน
ใกล้เคียง 
 

  
4. ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในการปรังปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงาน 

 

ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต รายละเอียด 

1 บางกะปิ -ไม่ระบ-ุ 
2 สะพานสูง 1. ควรปรับเส้นทางการเก็บขนมูลฝอยให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 

2. ควรจัดทำข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะโดยละเอียด นำเสนอส่วนกลางเพื่อพิจารณาวางแผน
พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย 

3 บึงกุ่ม พื้นที่เขตบึงกุ่ม ณ ปัจจุบัน มีจำนวนประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยในการทำงานเพิ่มมากขึ้น และหมู่บ้าน
จัดสรรก็เพิ่มขึ้นเกือบเต็มพื้นที่ ทำให้ขยะมีปริมาณมากขึ้นเป็นเท่าตัว บุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่
เพียงพอในการจัดเก็บมูลฝอย จึงเกิดการร้องเรียนเรื่องขยะตกค้าง 

4 คันนายาว เขตคันนายาวมีการขยายตัวหมู่บ้านอย่างมาก พื้นที่บางชุมขนรถเก็บขยะเข้าจัดเก็บไม่ถึง จำเป็นต้อง
เพิ่มบุคลากรและยานพาหนะเพิ่มเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อน 

5 ลาดกระบัง เขตลาดกระบังเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นทั้งเขตอุตสาหกรรมที่พักอาศัยและศูนย์การศึกษา มีการ
ขยายตัวอย่างมากมายและรวดเร็ว จำเป็นต้องเพิ่มบุคลากรและยานพาหนะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ดูแลประชาชน 

6 มีนบุร ี -ไม่ระบ-ุ 
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ลำดับ
ที ่

สำนักงานเขต รายละเอียด 

7 หนองจอก 1. จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บมูลฝอยในหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 1,000 หลังคาเรือน    ขึ้นไป 
เช่น หมู่บ้านฟลอร่าวลิล์ หมู่บ้านอมรทรัพย์เลียบวารี หมู่บ้านอมรทรพัย์อยู่วิทยา เป็นต้น 
2. กำหนดจดุตั้งถังคอมแพ็คเตอรเ์พื่อรับขยะจากรถขนมูลฝอยในพ้ืนท่ีเขตหนองจอก เพื่อลด
ระยะเวลาและน้ำมันเชื้อเพลิงในการนำขยะไปท้ิงที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร (อ่อน
นุช) และสามารถใช้รถเก็บขนมลูฝอย 2 รอบ ต่อพนักงาน 1 ชุด ตามหลักเกณฑด์้านอัตรากำลัง
ของกรุงเทพมหานครได ้
2. กรุงเทพมหานคร ควรกำหนดมาตรการหรือแนวทางดำเนินงานที่ชัดเจน กรณีประชาชนไม่ชำระ
ค่าบริการเก็บขนมูลฝอย เพื่อให้ฝา่ยรักษาความสะอาดฯ ท้ัง 50 เขต ใช้เป็นแนวปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน และควรหาวิธีเพิม่แรงจูงใจให้ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือน เช่น ถ้ามีการคัด
แยกขยะในครัวเรือนจะไดส้่วนลดค่าบริการ ถ้าไม่คดัแยกจะเสียค่าบริการในอัตราสูง               
โดยกรุงเทพมหานครต้องสนับสนนุวัสดุอุปกรณ์ให้ครัวเรือน และสนับสนุนยานพาหนะและบคุลากร
ให้หน่วยงานอย่างเหมาะสม 

8 คลองสามวา -ไม่ระบ-ุ 
9 ประเวศ กรุงเทพมหานครควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอยา่งทั่วถึง ใหเ้ห็นความสำคญัใน 

การคัดแยกขยะ และปัญหามลพิษจากขยะอันตราย หากท้ิงปะปนกบัขยะทั่วไป หรือสารพิษตกลงสู่
แหล่งน้ำหรือพื้นที่ ควบคู่กับการกำหนดมาตรการลงโทษบุคคลทิ้งขยะอันตรายรวมกับมูลฝอยท่ัวไป
อย่างจริงจัง 

 
ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 2 

 กรุงเทพมหานครควรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในรูปแบบนวัตกรรมการให้บริการที่สะดวกและง่ายในการเข้าถึง 
สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ เช่น แอพพลิเคชั่น เป็นต้น       
ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ     
ยังสามารถลดและป้องกันปัญหาจากการทุจริตด้วยข้อมูลในระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ รวมทั้งเป็นการ
อำนวยความสะดวกในการให้บริการให้แก่ประชาชน ตามแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานคร
อัจฉริยะ (Smart City) ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ในปี 2565  

 



 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การบริหารจัดการขยะ” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบท่ี 2 (เดือนเมษายน – กันยายน 2563)  
เขตตรวจราชการ 3 (กลุ่มเขตกรุงเทพใต้) 

 
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 3 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ   
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่ 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2563) สำนักงานเขตกลุ่ม
กรุงเทพใต้ รวม 10 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตบางนา 
สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม 
สำนักงานเขตยานนาวา และสำนักงานเขตสวนหลวง มีผลการดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอย และการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ตามประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” รายละเอียดดังนี้ 

 

1. สถิติข้อมูลมูลฝอยแยกประเภทของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้  
สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยแยกประเภททั้งในส่วนของอาคารสำนักงานเขต 

และพ้ืนที่เขต (ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป มีปริมาณมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 182,028.10 ตัน เป็นขยะ
ทั่วไปมากที่สุด จำนวน 100,536.50 ตัน และขยะอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 158.03 ตัน รายละเอียดดังนี้ 

 

ลำ
ดับ
ที่ 

สำนักงาน
เขต 

ปริมาณมูลฝอยแยกตามประเภทที่จัดเก็บ (ตัน) 
รวม 
(ตัน) 

ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
อาคาร

สำนักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

พื้นท่ีเขต 
อาคาร

สำนักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคาร
สำนักงานเขต 

พื้นท่ีเขต 

1 บางรัก 0.12 0.86 0.15 5.52 0.01 3.72 0.01 - 10.39 
2 พระโขนง 3,176 2,956.53 1.35 11,760.49 0.03 9.97 1.8 40,277.35 58,183.52 
3 บางนา 0.63 458.44 2.11 2,498.98 - 3.49 0.01 - 2,963.66 
4 ปทุมวัน 10.10 12,760 3.70 14,511 0.01 11.50 10 13,120 40,426.31 
5 คลองเตย - 0.15 2 0.68 - - - - 2.83 
6 วัฒนา 10.47 62.73 31.01 768.19 0.47 85.91 0.97 271.42 1,231.17 
7 สาทร 1.70 708.40 3.89 959.55 0.08 4.91 5.10 187.50 1,871.13 
8 บางคอแหลม 0.25 1761.98 0.41 6,864.07 0.03 9.11 - - 8,635.85 
9 ยานนาวา 0.23 4,575.97 0.85 17,384.06 0.01 19.18 0.49 46,443.62 68,424.41 
10 สวนหลวง 0.41 29.18 0.80 20.54 0.01 9.59 4.26 214.01 278.80 

รวม (ตัน) 3,199.91 23,314.24 46.27 54,773.08 0.65 157.38 22.64 100,513.90 
182,028.10 

รวมท้ังหมด (ตัน) 26,514.15 54,819.35 158.03 100,536.50 
 

 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ข้อมูลปริมาณมูลฝอยแยกประเภทของสำนักงานเขตคลองเตย และ
สำนักงานเขตบางรัก มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยแยกประเภทในปริมาณที่น้อยผิดปกติไม่สอดคล้องกับข้อมูลของ
สำนักงานเขตอ่ืน ๆ  
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แสดงปริมาณขยะมูลฝอยแยกประเภทของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ 
รอบท่ี 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบการคัดแยกมูลฝอยของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบท่ี 1 (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) และรอบที่ 2 (เม.ย. - ก.ย. 63) 

ลำดับ 
ที ่

หน่วยงาน 
ปริมาณการคัดแยกมูลฝอยในภาพรวม (ตัน) 

รวม รอบท่ี 1  
(ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 

รอบท่ี 2  
(เม.ย. - ก.ย. 63) 

1 สำนักงานเขตบางรัก 10.911 10.39 21.30 
2 สำนักงานเขตพระโขนง 29,646.38 58,183.52 87,829.90 
3 สำนักงานเขตบางนา 7,570.608 2,963.66 10,534.27 
4 สำนักงานเขตปทุมวัน 52,681.41 40,426.31 93,107.72 
5 สำนักงานเขตคลองเตย 1.71 2.83 4.54 
6 สำนักงานเขตวัฒนา 1,496.90 1,231.17 2,728.07 
7 สำนักงานเขตสาทร 26,465.06 1,871.13 28,336.19 
8 สำนักงานเขตบางคอแหลม 8,709.98 8,635.85 17,345.83 
9 สำนักงานเขตยานนาวา 23,998.47 68,424.41 92,422.88 

10 สำนักงานเขตสวนหลวง 305.54 278.80 584.34 
รวม (ตัน) 143,316.40 182,028.10 325,344.50 

 

2. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง

ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ในด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ 1.1.2 
กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งกำเนิด จนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยหน่วยงานมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ เช่น 
โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำ กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอย โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์  โครงการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพ่ือนำไปใช้
ประโยชน์ และกิจกรรมนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ เป็นต้น 

26,514.15

54,819.35

158.03

100,536.50

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป
0 30,000 60,000 90,000

บางรัก
พระโขนง

บางนา
ปทุมวัน

คลองเตย
วัฒนา
สาทร

บางคอแหลม
ยานนาวา
สวนหลวง

10.39
58,183.52

2,963.66
40,426.31

2.83
1,231.17
1,871.13

8,635.85
68,424.41

278.8
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 3. ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินการ และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 
 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 สำนักงานเขตบางรัก -ไม่ระบ-ุ -ไม่ระบุ- 
2 สำนักงานเขตพระโขนง -ไม่ระบ-ุ -ไม่ระบุ- 
3 สำนักงานเขตบางนา เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 

2019 ส่งผลให้การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนหรือสถานที่    
ที่มีผู้คนจำนวนมาก ไม่สามารถเข้าไป  
ดำเนินการได้ 

ควรใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็น
แรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ผ่าน
ทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่อโซเชียลต่าง ๆ เพื่อช่วย
แก้ปัญหาในการเข้าพบปะ และมีมาตรการ
สร้างแรงจูงใจในการลดปริมาณขยะ โดยการ
ลดค่าธรรมเนียมในการเก็บขนมูลฝอยตาม
ปริมาณขยะของแต่ละครัวเรือน 

4 สำนักงานเขตปทุมวัน ไม่สามารถดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
ลดปริมาณมูลฝอยได้ เนื่องจากสถานการณ์โรค
ไวรัสโคโรนา 2019 

ใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ของหน่วยงานในการ
ประชาสัมพันธ์ 

5 สำนักงานเขตคลองเตย -ไม่ระบ-ุ -ไม่ระบุ- 
6 สำนักงานเขตวัฒนา 1. ข้อจำกัดในกรอบอัตรากำลังที่ไม่เพียงพอต่อ

ปริมาณงาน 
2. ข้อจำกัดของระยะเวลาที่ดำเนินงานระหว่าง
หน่วยงานกับสถานประกอบการต่าง ๆ 

บริหารและจัดสรรทรัพยากรบุคคลและ
บริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
อัตรากำลังและระยะเวลาที่จำกัด 

7 สำนักงานเขตสาทร -ไม่ระบ-ุ -ไม่ระบุ- 
8 สำนักงานเขตบางคอแหลม -ไม่ระบ-ุ -ไม่ระบุ- 
9 สำนักงานเขตยานนาวา 1. กลุ่มเป้าหมายบางแห่งยังไม่เห็นความสำคัญ

ในการคัดแยกขยะและนำไปใช้ประโยชน์ 
2. ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา มีปัญหาและอุปสรรค 
คือ ประชาชนยังคงทิ้งมูลฝอยไม่เป็นที่และ      
ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด 

ส่งเสริมองค์ความรู้การคัดแยกขยะเพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

10 สำนักงานเขตสวนหลวง สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
ส่งผลให้การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
คัดแยกขยะไม่ต่อเนื่อง ผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

-ไม่มี- 

  
4. ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในการปรังปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงาน 

 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน รายละเอียด 

1 สำนักงานเขตบางรัก -ไม่ระบ-ุ 
2 สำนักงานเขตพระโขนง 1. ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานภาคสนาม เพื่อแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชนได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย 
2. กำหนดความชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่ถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
เพื่อความเช่ือมั่นของประชาชน 

3 สำนักงานเขตบางนา ควรมีมาตรการหรือกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและให้ความ
ร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย 

4 สำนักงานเขตปทุมวัน -ไม่ระบ-ุ 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน รายละเอียด 

5 สำนักงานเขตคลองเตย -ไม่ระบ-ุ 
6 สำนักงานเขตวัฒนา 1. เนื่องจากเป็นเขตช้ันในจึงอยากให้มีการบริหารจัดการด้านการคมนาคมให้มีความ

คล่องตัว เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่
2. นโยบายควรมีความต่อเนื่องและตอบสนองกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่  
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติราชการ 

7 สำนักงานเขตสาทร -ไม่ระบ-ุ 
8 สำนักงานเขตบางคอแหลม -ไม่ระบ-ุ 
9 สำนักงานเขตยานนาวา ควรตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเก็บมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ 
10 สำนักงานเขตสวนหลวง 1. เพื่อเน้นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์

ต่าง ๆ สนับสนุนในเบื้องต้น เช่น อุปกรณ์การคัดแยก ถังขยะแยกประเภท อุปกรณ์การ
ส่งเสริมให้ความรู้และสาธิตต่าง ๆ เป็นต้น 
2. เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่และรถเก็บขนมูลฝอย ในการจัดเก็บและรวบรวมขยะที่ประชาชน
คัดแยกได้อย่างทั่วถึง 
3. เพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกับประชาชนทุกระดับ 
4. เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องการคัดแยกและการใช้ประโยชน์จากขยะให้กับเด็ก
และเยาวชน เพื่อเน้นการปลูกจิตสำนึก และปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน 
4. ออกกฎหมายควบคุมการทิ้งขยะไม่เป็นที่ และให้คัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การบริหารจัดการขยะ” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบท่ี 2 (เดือนเมษายน – กันยายน 2563)  
เขตตรวจราชการ 4 (กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง) 

 

ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
กำหนดให้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” เพ่ือประเมินและติดตามผล
การดำเนินการของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต โดยเน้นการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหามูล
ฝอยของกรุงเทพมหานคร โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดปริมาณมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง 

การตรวจติดตามในรอบที่ 2 ประเด็นการตรวจติดตามจะมุ่งเน้นที่ข้อมูลพ้ืนฐานปริมาณมูลฝอยแต่ละ
ประเภทของแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ สำนักงานเขต ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินการ แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา และข้อเสนอแนะของหน่วยงานใน
การปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงาน  
  บัดนี้ การตรวจติดตามได้เสร็จสิ้นและได้รับข้อมูลจากหน่วยรับตรวจครบถ้วนแล้ว ผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 4 ขอรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในประเด็น “การบริหาร
จัดการขยะ” ดังนี้ 

                 ๑. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักงานเขตกลุ่ม
กรุงเทพกลาง) 
 สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลางมีปริมาณ มูลฝอยของหน่ วยงานทั้ งหมด จำนวน 
275,238.079 ตัน โดยเป็นประเภทขยะทั่วไปมากที่สุด จำนวน 188,854.159 ตัน (68.62 %) และประเภท
ขยะอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 79.116 ตัน (0.03 %) รายละเอียดตามตาราง 1, 2 และแผนภูมิ 1 

ตาราง 1 แสดงปริมาณมูลฝอยของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง รอบที่ 2 (เม.ย. - ก.ย. 63) 

ลำดับ
ที่ 

สำนักงานเขต 

ปริมาณมูลฝอยแยกตามประเภทที่จดัเก็บ (ตัน) 
รวม 
(ตัน) 

ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะท่ัวไป 
อาคาร

สำนักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

พื้นท่ีเขต 
อาคาร

สำนักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคาร
สำนักงานเขต 

พื้นท่ีเขต 

1 พระนคร 0.007 3,862.750 0.872 5,259.695 0.001 3.500 2.611 9,858.550 18,987.986 
2 ดุสิต 3.500 3,174.650 10.800 6,625.517 0.030 14.300 0.001 23,279.960 33,108.758 
3 ป้อมปราบฯ 0.320 845.540 1.930 3,668.151 0.070 4.940 3.400 9,485.120 14,039.471 
4 สัมพันธวงศ ์ 0.085 601.609 0.310 2,279.966 0.012 4.645 0.172 3,360.240 6,247.039 
5 ดินแดง 5.000 2,215.210 0.710 9,477.730 0.003 7.500 19.810 23,010.380 34,736.343 
6 ห้วยขวาง 0.600 3,825.000 0.860 8,565.000 0.010 9.190 9.450 35,195.250 47,605.360 
7 พญาไท 0.127 4,420.050 0.145 17,213.810 0.015 19.170 0.205 49,552.960 71,206.482 
8 ราชเทว ี 0.720 2,457.350 1.560 8,967.120 0.070 9.350 1.980 1,948.200 13,386.350 
9 วังทองหลาง 0.730 2,688.060 1.620 97.700 0.010 6.300 72.000 33,093.870 35,920.290 

รวม (ตัน) 11.089 24,120.219 18.807 62,154.689 0.221 78.895 69.629 188,784.530 275,238.079 
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แผนภูมิ 1 แสดงปริมาณมูลฝอยแยกประเภทของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง รอบที่ 2 (เม.ย. - ก.ย. 63) 

 

ตาราง 2 เปรียบเทียบการคัดแยกมูลฝอยของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)  
และรอบที่ 2 (เม.ย. - ก.ย. 63) 

 

ลำดับที ่ สำนักงานเขต 
ปริมาณการคัดแยกมูลฝอย (ตัน) 

รวม รอบที่ 1 
(ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 

รอบที่ 2 
(เม.ย. - ก.ย. 63) 

1 พระนคร 3,809.256 18,987.986 22,797.242 
2 ดุสิต 4,617.514 33,108.758 37,726.272 
3 ป้อมปราบฯ 11,870.208 14,039.471 25,909.679 
4 สัมพันธวงศ ์ 7,585.609 6,247.039 13,832.648 
5 ดินแดง 51,619.215 34,736.343 86,355.558 
6 ห้วยขวาง 12,416.540 47,605.360 60,021.900 
7 พญาไท 11,797.858 71,206.482 83,004.340 
8 ราชเทว ี 7,706.840 13,386.350 21,093.190 
9 วังทองหลาง 16,291.306 35,920.290 52,211.596 

รวม (ตัน)  127,714.346 275,238.079 402,952.425 

                   ๒. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตกรุงเทพกลาง มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   

ที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ในด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
เป้าหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำหนดและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.1 การจัดการมูล
ฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนทั้งหมด 59 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอยเพ่ือนำกลับมาใช้ประโยชน์ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บมูลฝอยอันตราย และกิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลาสติกและโฟม เป็นต้น 

 
 
 
 

8.77%

22.59%

0.03%

68.62%

ขยะอินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป
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 3. ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินการ และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 

ลำดับที ่ สำนักงานเขต ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 พระนคร ประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝง 
มิไดม้ีถิ่นอาศัยอยู่ในชุมชน มีการเข้าออกใน
พื้นที่ และบางชุมชนมีพื้นที่จำกัด ทำให้ไม่
สามารถจัดเก็บขยะรไีซเคลิหรือร่วมโครงการ
ได้อย่างเต็มที ่

ลงพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน โดยผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียน เพื่อประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องให้กับประชาชน 

2 ดุสิต - ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตสำนึกในการคัด
แยกขยะ ซึ่งส่งผลต่อสภาวะแวดล้อม อัน
เนื่องมาจากภาวะทางเศรษฐกิจ วิถีชัวิต 
การศึกษา  
- สำนักงานเขตยังขาดวัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่ทันสมยัในการดำเนินการบริหาร
จัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ  
- บุคลากรยังมิได้รับการจัดสรรคืนอัตรากำลัง 

- ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน
การคัดแยกขยะ โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
หน่วยงานส่วนกลางในส่วนของกรุงเทพมหานคร 
ต้องมีการดำเนนิการที่ตอ่เนื่องและเป็นรูปธรรม  
- จัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรูเ้จ้าหน้าที่ฝ่าย
รักษาความสะอาดฯ เป็นประจำ  
- นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้ง
ส่งเจ้าหน้าท่ี และนักวิชาการมาร่วมดำเนินการกับ
ทางสำนักงานเขต เพื่อต่อยอดในการบริหาร
จัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ทำให้เกิดผลสมัฤทธ์ิที่รวดเร็วเพื่อให้บริการ 
ประชาชน  
- สร้างความตระหนักและเห็นถึงความสำคญัใน
การตัดแยกขยะว่าเป็นเรื่องที่ง่าย สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน ไม่สิ้นเปลืองเวลาและ
พื้นที่ท่ีใช้อยู่อาศัย  
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตาม
มาตรการในการใช้ข้อบังคับและกฎหมายที่
เข้มงวดในการจับปรับผู้กระทำผดิตาม พรบ.รักษา
ความสะอาดฯ และมีความต่อเนื่อง  
- การจัดสรรอัตรากำลังคืนให้สำนกังานเขต 

3 ป้อมปราบฯ - - 
4 สัมพันธวงศ ์ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตสัมพันธวงศ์เป็น

อาคารบ้านเรือนที่ตั้งเป็นธุรกิจการค้าขาย 
ประชากรจะเข้ามาประกอบธุรกจิในพื้นที่ 
และมรีถเข็น หาบเร่-แผงลอย ซึ่งเป็น
ประชากรแฝง ทำให้ประชาชนไม่เห็น
ความสำคญัในการร่วมดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

- ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชน และ
สถานประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ  ในพื้นที่ ตระหนึก
ถึงความสำคญัในการรว่มกจิกรรมตา่ง ๆ  
- ควรมีช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชน สถานประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ ใน
พื้นที่เพ่ือรับทราบข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เช่น ผ่าน
ช่องทาง Line Facebook Twitter 

5 ดินแดง การคัดแยกขยะอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดของ
สถานท่ีต่าง ๆ มีข้อจำกัดหลายด้าน เช่น 
สถานท่ีในการทำปุ๋ยหมัก บุคลากรที่ต้องใช้ใน
การดำเนินการ 

ใช้นโยบายด้านเศรษฐกิจ (ค่าธรรมเนียมขยะ) 
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้ความรว่มมือของ
ผู้ประกอบการ 

6 ห้วยขวาง - - 
7 พญาไท - ด้วยยุคสมัยที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี - การผลติผลิตภณัฑ์ในอนาคตควรคำนึงถึง
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ลำดับที ่ สำนักงานเขต ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ในปัจจุบัน ทำให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้น และ
เป็นผลติภณัฑ์ทีส่ร้างความสะดวกสบายให้กับ
ผู้บริโภค โดยผลิตภัณฑ์ทีส่ร้างขึ้นจะอยู่ใน
รูปแบบพลาสติก เช่น แก้วชานม กล่องบรรจุ
อาหาร เป็นต้น ทำให้ปริมาณขยะประเภท
พลาสติกลดลงได้ยาก และมักจะถกูท้ิงตามที่
สาธารณะ แม่น้ำลำคลอง ท่อระบายน้ำ ทำให้
เกิดผลการทบอย่างมาก เช่น ปัญหาน้ำท่วม 
เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ ทำลายภูมิทัศน์ สร้าง
ความเสื่อมโทรมให้กับกรุงเทพมหานคร  
- ด้วยในพื้นที่มีประชากรแฝงที่ไม่ทราบถึง
กำหนดเวลาในการทิ้ง เวลาในการจัดเก็บ ทำให้
มีการทิ้งขยะตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะ
ตกค้างและเกิดข้อร้องเรียน 

สภาพแวดล้อม โดยให้ผลิตภัณฑ์ทีจ่ะนำส่ง
ท้องตลาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถกำจัด
ได้โดยไม่ต้องใช้เวลานานถึง 450 ปี  
- ควรกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการทิ้งขยะไม่เป็น
ที่ ไม่เป็นเวลาให้มีบทลงโทษ ที่รุนแรงต่อผู้กระทำ
ผิด โดยจับปรับเทียบเท่ากับคดียาเสพติด เพื่อ
สร้างความเกรงกลัวต่อผู้ลักลอบนำขยะมาทิ้ง 

8 ราชเทว ี - บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน 
- ประชากรแฝงไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร 
เนื่องจากไม่เข้าใจระเบียบปฏิบัติ สื่อสารไม่เข้าใจ 
และเข้าถึงตัวยาก 
- ประชาชนนำขยะมาทิ้งนอกเวลาและสถานที่ท่ี
กำหนด 
- ประชาชนลักลอบนำขยะประเภทวัสดุและขยะ
ช้ินใหญ่ มาทิ้งปะปนกับขยะประจำวัน 

- ควรพิจารณอตัรากำลังให้เหมาะสมกับ 
ปริมาณงาน 
- หามาตรการในการหาตัวผู้กระทำผิด 
- เข้มงวดในการนำมาตรการทางกฎหมายเข้ามา
บังคับใช้กับผู้กระทำผดิหรือผู้ฝ่าฝนือย่างจริงจัง 
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในภาพรวมให้
ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย 

9 วังทองหลาง - - 
 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
 1. ควรมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ
ที่มีความชัดเจน และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
 2. ควรมีการบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่ายในสำนักงานเขต ในการร่วมกันส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
 3. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายการทิ้งขยะฯ 

 
 



 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การบริหารจัดการขยะ” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบท่ี 2 (เดือนเมษายน – กันยายน 2563)  
เขตตรวจราชการ 5 (กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ) 

 
 

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 5 ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบ
บูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น“การบริหารจัดการขยะ” รอบที่  2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2563)          
ของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ รวม 8 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตคลองสาน 
สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขต
ตลิ่งชัน และสำนักงานเขตทวีวัฒนา มีผลการดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอย และการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน ตามประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหาร
จัดการขยะ” รายละเอียดดังนี้ 

 ๑. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักงานเขตกลุ่มกรุง
ธนเหนือ) 

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยแยกประเภททั้งในส่วนของอาคาร
สำนักงานเขต และพ้ืนที่เขต (ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน)  แบ่งเป็น 4 
ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะท่ัวไป มีปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 226,449.40 ตัน 
เป็นขยะทั่วไปมากที่สุด จำนวน 114,821.70 ตัน และขยะอันตรายน้อยที่สุด จำนวน 26,986.13 ตัน 
รายละเอียดดังนี้ 

 

ลำ
ดับ
ที่ 

สำนักงาน
เขต 

ปริมาณมูลฝอยแยกตามประเภทที่จัดเก็บ (ตัน) 
รวม 
(ตัน) 

ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
อาคาร

สำนักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

พื้นท่ีเขต 
อาคาร

สำนักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคาร
สำนักงานเขต 

พื้นท่ีเขต 

1 ธนบุร ี - 6,006.70 0.49 4,978.27 - 4.10 - 10,989.07 21,978.63 
2 คลองสาน 250 6,363.99 140 10,847.48 0.60 13,330 4 31,587.65 62,523.72 
3 จอมทอง 2.30 2,871.50 1.60 8,719 0.10 13,550 1.70 - 25,146.20 
4 บางกอกใหญ ่ 0.75 3,331.50 1.82 1,063.50 0.03 49.79 0.55 1,188.88 5,636.82 
5 บางกอกนอ้ย 1,241.15 1,673.17 6,109.04 1,978.60 5.88 3.18 13,775.05 0.80 24,786.87 
6 บางพลัด 12.21 2,151.67 6.40 3,607.34 3.57 7.14 313.21 8,772.78 14,874.32 
7 ตลิ่งชัน 0.48 3,393.01 0.67 10,130.93 0.01 16.18 0.05 46,679.72 60,221.05 
8 ทวีวัฒนา 60.39 1,670.79 386.13 7,640.65 1.83 13.72 146.40 1,361.88 11,281.79 

รวม (ตัน) 1,567.28 27,462.33 6,646.15 48,965.77 12.02 26,974.11 14,240.96 100,580.80 
226,449.40 

รวมท้ังหมด (ตัน) 29,029.61 55,611.92 26,986.13 114,821.70 
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แสดงปริมาณมูลฝอยแยกประเภทของสำนกังานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 

รอบท่ี 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2563) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางเปรียบเทียบการคัดแยกมูลฝอยของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบท่ี 1 (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) และรอบที่ 2 (เม.ย. - ก.ย. 63) 

ลำดับ 
ที ่

สำนักงานเขต 
ปริมาณการคัดแยกมูลฝอยในภาพรวม (ตัน) 

รวม รอบท่ี 1  
(ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 

รอบท่ี 2  
(เม.ย. - ก.ย. 63) 

1 ธนบุรี 24,964.17 16,572.63 41,536.80 
2 คลองสาน 17,278.34 62,523.72 79,802.06 
3 จอมทอง 11,980.02 25,146.20 37,126.22 
4 บางกอกใหญ่ 1,297.85 5636.82 6,934.67 
5 บางกอกน้อย 11,886.55 24,786.87 36,673.42 
6 บางพลัด 1,216.48 14,864.32 16,080.80 
7 ตลิ่งชัน 6,988.65 60,221.05 67,209.70 
8 ทวีวัฒนา 54.75 11,281.79 11,336.54 

รวม (ตัน) 75,666.807 221,033.40 296,700.21 
 

2. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม           

ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ในด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ 1.1.2 
กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งกำเนิด จนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ เช่น โครงการ
จัดเก็บมูลฝอยอันตราย กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ โครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยชุมชน โครงการแปรรูปขยะรีไซเคิล และโครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้และใบไม้ เป็นต้น 

 
 

 

29,029.61

55,611.92

26,986.13

114,821.70

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป
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 3. ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินการ และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 
 

ลำดับ
ที่ 

สำนักงานเขต ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 ธนบุร ี -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- 
2 คลองสาน ปริมาณมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

ทั้งด้านการเศรษฐกิจและจำนวนประชากร ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และทิ้งนอกเวลา 

ควรบังคับใช้กฎหมายควบคุมการ
ทิ้งขยะนอกเวลาและที่ว่างริมทาง
อย่างเป็นระบบ ออกกฎหมาย
ควบคุมปริมาณมูลฝอยและคัดแยก
มูลฝอย 

3 จอมทอง -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- 
4 บางกอกใหญ่ ตัวแปรราคารับซื้อขยะรีไซเคิลผันผวนไม่คงที่หรือมีราคา  

ถูกลง ทำให้ไม่จูงใจให้มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อจำหน่าย 
เพิ่มแรงจูงใจอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมให้
มีการคัดแยกขยะ 

5 บางกอกน้อย -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- 
6 บางพลัด ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ เพิ่มความเข้มข้นในการ

ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยก
มูลฝอย 

7 ตลิ่งชนั -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- 
8 ทวีวัฒนา 1. เนื่องจากมีข้อกำหนดไม่ให้มีการคัดแยกขยะท้ายรถ จึง

ทำให้ปริมาณขยะที่ได้จากการคัดแยกจากท้ายรถ เช่น ขยะ
รีไซเคิล หรือขยะอันตรายที่ปะปนมากับขยะทั่วไป ซึ่งทำให้
ปริมาณขยะที่คัดแยกหายไปส่วนหนึ่ง อาจส่งผลให้ไม่
สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 
2. ปัจจุบันสำนักงานเขตมีภารกิจในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID 2019 ประกอบกับ
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ลดกิจกรรมที่มีคน
หนาแน่น จึงส่งผลต่อภารกิจในการส่งเสริมการลดและ    
คัดแยกมูลฝอย เช่น การลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการลดและ   
คัดแยกมูลฝอยในชุมชนสถานประกอบการ สถานศึกษา 
ฯลฯ การนัดวันจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย ในสถานที่
ต่าง ๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ 
3. การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ส่งผลต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น อีกทั้งการคัดแยกขยะรีไซเคิล 
ขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย ของประชาชนมีจำนวนน้อยลง 
อาจส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 
4. ขาดบุคลากร รถเก็บขนมูลฝอย วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การคัดแยกมูลฝอยเป็นการเฉพาะ 
5. ขาดการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ประชาชนต้อง
ปฏิบัต ิ
6. ขาดงบประมาณ 
 

1. เพิ่มวัสดุ อุปกรณ์ เช่น รถ
จัดเก็บขยะรีไซเคิล รถจัดเก็บขยะ
อินทรีย์เป็นการเฉพาะพร้อม
บุคลากร 
2. การบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องที่ประชาชนต้องถือปฏิบัติ 
โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องช่วย
ดำเนินการ 
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4. ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในการปรังปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงาน 
 

ลำดับ
ที่ 

สำนักงานเขต รายละเอียด 

1 ธนบุร ี 1. ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะให้แก่ผู้ที่ให้ความร่วมมือคัดแยกขยะ เช่น มอบถัง
ขยะให้แก่บ้านเรือนที่สามารถคัดแยกได้ตามเป้าหมาย 
2. ควรมีการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 

2 คลองสาน 1. ให้ความรู้ความเข้าใจส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการมูลฝอยในชุมชนอย่างจริงจัง 
เช่น มาตรการดำเนินการตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” 
2. กรุงเทพมหานครมีแผนเกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยหลายแผน ทุกแผนควรมีภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ต้องร่วมดำเนินการรณรงค์ลดการสร้างขยะพร้อมทั้งส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่าง
จริงจัง รัฐควรออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ เช่น การเลิกใช้โฟมและถุงพลาสติกอย่าง
จริงจัง 

3 จอมทอง -ไม่ระบุ- 
4 บางกอกใหญ่ 1. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 

2. กำหนดนโยบายและประกาศให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนทั่วถึง 
5 บางกอกน้อย -ไม่ระบุ- 
6 บางพลัด ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยหน่วยงานระดับกรุงเทพมหานคร 
7 ตลิ่งชนั -ไม่ระบุ- 
8 ทวีวัฒนา -ไม่ระบุ- 

 
ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ 5 

1. การบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ผลการดำเนินการโดยรวมในเขตตรวจ
ราชการ 5 เมื่อเปรียบเทียบรอบที่ 1 (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) กับรอบที่ 2 ( เม.ย. - ก.ย. 63) มีปริมาณการคัดแยก
มูลฝอยเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจและจำนวนประชากรเป็นผลมาจากความ
เจริญก้าวหน้าของเมือง ซึ่งยังขาดระบบการจัดการ เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในรูปของทรัพยากรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรสนับสนุนให้มีการจัดทำระบบการบําบัดขยะ โดยแปรรูปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าก่อนนำไป
กำจัด ด้วยการเผาหรือฝังกลบ รวมทั้งเพ่ิมความเข้มข้นในการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอย รวมถึง
มาตราการแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ นอกจากนี้ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง       ใน
ขยะอันตรายหรือขยะทิ้งในที่ว่างริมทางต่าง ๆ และการกำหนดนโยบายต้องมีความชัดเจนและต่อเนื่องในการ
ดำเนินการไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ จะทำให้ประชาชนสับสนขาดความเชื่อม่ันและไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 2. จากประเด็นปัญหาที่สำคัญในการบริหารจัดการกำจัดขยะของกรุงเทพมหานคร คือ การคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งจากบ้านเรือนและอาคารต่าง ๆ เพ่ือบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ ลดค่าใช้จ่ายและกระบวนการกำจัด
ขยะอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องดำเนินการอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมให้ผู้ทิ้งขยะเป็นผู้คัดแยกต้นทาง ให้ได้มากที่สุด 
ซึ่งกรุงเทพมหานครต้องรณรงค์อย่างจริงจังให้ภาคเอกชนร่วมมือให้เกิดรูปธรรมบรรลุเป้าหมายให้ได้ 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 “การบริหารจัดการขยะ” 

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

เขตตรวจราชการ 6 (กลุ่มเขตกรุงธนใต้) 
 

ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
กำหนดให้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” เพ่ือประเมินและติดตาม 
ผลการดำเนินการของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต โดยเน้นการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหา
มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดปริมาณมูล
ฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 

การตรวจติดตามในรอบที่ 2 ประเด็นการตรวจติดตามจะมุ่งเน้นที่ข้อมูลพ้ืนฐานปริมาณมูลฝอยแต่ละ
ประเภทของแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ สำนักงานเขต ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินการ แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา และข้อเสนอแนะของหน่วยงานใน
การปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงาน 
  บัดนี้ การตรวจติดตามได้เสร็จสิ้นและได้รับข้อมูลจากหน่วยรับตรวจครบถ้วนแล้ว ผู้ตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ 6 ขอรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในประเด็น “การบริหาร
จัดการขยะ” ดังนี้ 

                 ๑. สถิติข้อมูลพื้นฐานปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักงานเขต  กลุ่ม
กรุงธนใต้) 
 สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้มีปริมาณมูลฝอยของหน่วยงานทั้งหมด จำนวน 211,344.024 
ตัน โดยเป็นประเภทขยะทั่วไปมากที่สุด จำนวน 120,143.702 ตัน (56.847 %) และประเภทขยะอันตราย
น้อยที่สุด จำนวน 78.130 ตัน (0.037 %) รายละเอียดตามตาราง 1 และ 2 

ตาราง 1 แสดงปริมาณมูลฝอยของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ 

ลำดับ
ที่ 

สำนักงานเขต 

ปริมาณมูลฝอยแยกตามประเภทที่จดัเก็บ (ตัน) 
รวม 
(ตัน) 

ขยะอินทรีย ์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะท่ัวไป 
อาคาร

สำนักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคาร 
สำนักงานเขต 

พื้นท่ีเขต 
อาคาร

สำนักงานเขต 
พื้นท่ีเขต 

อาคาร
สำนักงานเขต 

พื้นท่ีเขต 

1 ทุ่งคร ุ 82.900 3,789.860 121.200 20,664.955 1.300 14.570 11.590 - 24,686.375 
2 บางขุนเทียน 4.670 1,231.120 3.430 9,891.300 0.010 15.010 0.900 27,132.000 36,278.440 
3 บางแค 0.855 - 2.365 7.641 - - 33.500 - 44.361 
4 บางบอน 1.535 2,376.750 1.451 8,051.600 - 11.780 15.202 61.280 10,519.598 
5 ภาษีเจรญิ 1.500 6,316.790 22.100 16,903.780 0.030 17.040 - 36,749.930 60,011.170 
6 ราษฎร์บูรณะ 9.770 2,988.160 2.360 8,823.050 0.140 12.150 2.400 10,455.820 22,300.720 
7 หนองแขม 0.900 2,570.000 2.150 9,250.000 0.100 6.000 72.862 45,671.810 57,503.360 

รวม (ตัน) 102.130 19,272.680 155.056 71,592.326 1.580 76.550 72.862 120,070.840 211,344.024 

 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ยังคงมีหลายสำนักงานเขตที่เก็บข้อมูลมูลฝอยไม่ครบทุกประเภท 
โดยเฉพาะสำนักงานเขตบางแค ที่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย และขยะทั่วไปในพ้ืนที่เขต  
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ตาราง 2 เปรียบเทียบการคัดแยกมูลฝอยของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)  
            และรอบที่ 2  (เม.ย. - ก.ย. 63) 
 

ลำดับที ่ สำนักงานเขต 
ปริมาณการคัดแยกมูลฝอย (ตัน) 

รวม รอบที่ 1 
(ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 

รอบที่ 2 
(เม.ย. - ก.ย. 63) 

1 ทุ่งคร ุ 23,903.051 24,686.375 48,589.426 
2 บางขุนเทียน 40,794.741 36,278.440 77,073.181 
3 บางแค 51.199 44.361 95.560 
4 บางบอน 9,859.755 10,519.598 20,379.353 
5 ภาษีเจรญิ 7,991.190 60,011.170 68,002.360 
6 ราษฎร์บูรณะ 13,701.080 22,300.720 36,001.800 
7 หนองแขม 27,361.510 57,503.360 84,864.870 

รวม (ตัน)  123,662.526 211,344.024 335,006.550 

                   ๒. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตกรุงธนใต้ มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง

ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ในด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ 1.1.2 
กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำหนดและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่าง 
มีประสิทธิภาพ จำนวนทั้งหมด 31 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปอินทรีย์เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม และโครงการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด เป็นต้น   

   3. ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินการ และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 

ลำดับที ่ สำนักงานเขต ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 ทุ่งครุ - - 
2 บางขุนเทียน ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่

ครอบคลุมถึงประชาชนทั่วไป 
พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยนำระบบ
ออนไลนห์รือระบบคิวอาร์โค้ดมาใช้สำหรับการดู
ข้อมูล ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์
ได้อีกทางหนึ่ง 

3 บางแค - - 
4 บางบอน จำนวนบุคลากรและรถเก็บขนมูลฝอยทีจ่ะ

ให้บริการจัดเก็บมูลฝอยไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที ่

- 

5 ภาษีเจริญ - - 
6 ราษฎร์บูรณะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้มีขยะ
ประเภทพลาสติกจากการใช้บริการเดลิ
เวอร์ร่ี ทำให้ปริมาณขยะพลาสติก เศษ
อาหาร เพิ่มมากขึ้นอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้ 

รณรงค์ส่งเสริมให้มีการคัดแยกและนำขยะกลับมา
ใช้ใหม่เพิ่มขึ้น โดยในครัวเรือนสามารถใช้อุปกรณ์
ที่สามารถหาได้มาทำจุดคัดแยกเศษอาหารซ่ึงเป็น
ขยะ  ที่มีปริมาณน้ำหนักมากที่สุด และสามารถ
นำไปต่อยอดใช้เป็นปุ๋ยปลูกต้นไม้ได้อีกด้วย 

7 หนองแขม - เพิ่มการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอย
ทางสื่อต่าง ๆ ให้มากขึ้น เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อ
ออนไลน์ และดำเนินการทางกฎหมายกบัผู้
ลักลอบทั้งขยะอย่างจริงจัง 
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 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
 1. การรายงานสถิติข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่บางสำนักงานเขตมีการจัดเก็บข้อมูลไม่ครบทุก
ประเภท ควรมีการระบุสาเหตุหรือปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลได้ และสำนักงานเขต        
ที่สามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนทุกประเภทควรมีการถ่ายทอดความรู้ วิธีการดำเนินการให้กับ
สำนักงานเขตที่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน 
 2. หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักต้องกำหนดปฏิทินและแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ือให้
หน่วยงานในพื้นที่สามารถจัดทำปฏิทินและแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกรอบระยะเวลา เนื้องาน และการ
รายงานผลการดำเนินการสอดคล้องและเป็นไปตามที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักกำหนด 
 3. หน่วยงานระดับสำนักงานเขตควรมีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด ตึกแถวร้านค้า ฯลฯ มีการคัดแยกและนำขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ โดยเฉพาะขยะเศษอาหาร ขยะอินทรีย์ ควรเผยแพร่ตัวอย่างอุปกรณ์คัดแยกขยะ และถังหมักปุ๋ยอินทรีย์
ที่สามารถจัดทำได้สะดวก 
 4. โรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตควรเผยแพร่ความรู้การแปรรูปขยะประเภทต่างๆ เพ่ือนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ให้แก่นักเรียน เพ่ือเป็นการปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีสำนึกความรับผิดชอบต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมและขยะอย่างจริงจัง 
    
 


