สรุปผลงานของ
คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่ งแวดล้อม
ประจาปี พ.ศ. 2558
สภากรุงเทพมหานครได้ตงั ้ คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิง่ แวดล้อม ในคราว
ประชุม
สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครัง้ ที่ 1) ประจาปี พทุ ธศักราช ๒๕๕7 เมือ่ วันพุธที่ 8
ตุลาคม ๒๕๕7 ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จานวน 5 คน ดังนี้
๑. พลตารวจโท ธีระศักดิ ์ ง่วนบรรจง
ประธานกรรมการ
๒. นายสุทธิชยั
ทรรศนสฤษดิ ์ รองประธานกรรมการ
3. นายชยาวุธ
ศิรยิ ทุ ธ์วฒ
ั นา กรรมการ
4. พลตารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล
กรรมการ
5. นายพรเทพ
ศิรวิ นารังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
1. นางสาวทิพย์ชนม์

2. นางสาวปิ ยนุช

เต่าทอง

สิทธิศร

นักจัดการงานทัวไปช
่ านาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทัวไปช
่ านาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการได้ตงั ้ คณะอนุกรรมการ เพื่อทาหน้ าที่พิจารณาศึกษางานด้านการรักษาความสะอาดและ
สิ่ งแวดล้อมในพืน้ ที่เขตต่าง ๆ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและสิง่ แวดล้อม ชุดที่ 1
รับผิดชอบกลุม่ เขตกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วยเขตจตุจกั ร เขตบางซื่อ เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ เขต
ดอนเมืองเขตสายไหม และเขตบางเขน โดยมี พลตารวจโท ธีระศักดิ ์ ง่วนบรรจง เป็ นประธานอนุกรรมการ
2. คณะอนุกรรมการเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและสิง่ แวดล้อม ชุดที่ 2
รับผิดชอบกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ประกอบด้วยเขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขต
ตลิง่ ชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย และเขตทวีวฒ
ั นา และกลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบด้วยเขตภาษีเจริญ
เขตบางแค
เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บรู ณะ และเขตทุง่ ครุ โดยมี นายสุทธิชยั ทรรศนสฤษดิ ์
เป็ นประธานอนุกรรมการ
3. คณะอนุกรรมการเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและสิง่ แวดล้อม ชุดที่ 3
รับผิดชอบกลุม่ เขตกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วยเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม เขตคันนา

๒
ยาว
เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ โดยมี นายชยาวุธ ศิรยิ ทุ ธ์
วัฒนา เป็ นประธานอนุกรรมการ
4. คณะอนุกรรมการเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและสิง่ แวดล้อม ชุดที่ 4
รับผิดชอบกลุม่ เขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วยเขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขต
ยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา โดยมีพลตารวจตรี
ประสพโชค พร้อมมูล เป็ นประธานอนุกรรมการ
5. คณะอนุกรรมการเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและสิง่ แวดล้อม ชุดที่ 5
รับผิดชอบกลุม่ เขตกรุงเทพกลาง ประกอบด้วยเขตเขตพระนคร เขตดุสติ เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย เขตสัม
พันธวงศ์ เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตวังทองหลาง โดยมีนายพรเทพ ศิริ
วนารังสรรค์ เป็ นประธานอนุกรรมการ

สรุปผลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการฯ
1. รับทราบผลการดาเนิ นงานของอุทยานเบญจสิ ริ และสวนเบญจกิ ติ และติ ดตามความคืบหน้ า
การก่อสร้างสวนเบญจกิ ติ ระยะที่ 2
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผูอ้ านวยการสานักงานสวนสาธารณะ หัวหน้าอุทยานเบญจ
สิริ และสวนเบญจกิติ เพือ่ รับทราบข้อมูลผลการดาเนินงานของอุทยานเบญจสิรแิ ละสวนเบญจกิตแิ ละความ
คืบหน้าการก่อสร้างสวนเบญจกิติ ระยะที่ 2 สรุปได้ดงั นี้
การดาเนินงานของอุทยานเบญจสิรแิ ละสวนเบญจกิติ
1. อุทยานเบญจสิริ ในปี 2532 มีมติคณะรัฐมนตรีอนุมตั ใิ ห้กรมอุตุนิยมวิทยาย้ายทีท่ าการไป
ถนนสุขมุ วิท และใช้พน้ื ทีส่ ร้างเป็ นสวนสาธารณะเพือ่ น้อมเกล้าถวาย ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษาของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท ในวันที่ 12 สิงหาคม 2535 ได้รบั พระราชทานนามว่า “อุทยานเบญจสิร”ิ
เป็ นสวนสาธารณะในระดับชุมชน มีพน้ื ที่ 29 ไร่ เปิ ดให้บริการ 05.00 – 21.00 น. ผูม้ าใช้บริการประมาณ 3,500
คนต่อวันในวันธรรมดา และ 5,000 คนในวันหยุด ลานจอดรถรองรับได้ 30 คัน สุขาสาธารณะ 3 หลัง
แบ่งเป็ น สุขาชาย 9 ห้อง สุขาหญิง 15 ห้อง ห้องอาบน้าชายและหญิง 6 ห้อง และสุขาคนพิการ 3 ห้อง
ภายในสวนประติมากรรม มีรปู ปั น้ เหรียญทีร่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้าฯ และ
ประติมากรรมหลากหลายทางศิลปะและปรัชญา เป็ นผลงานของศิลปิ นทีม่ ชี อ่ื เสียงหลายท่าน มีพน้ื ทีส่ วนน้า
ร้อยละ 20 ของพืน้ ที่ สนามกีฬา สวนสุขภาพ เครือ่ งออกกาลังกายกลางแจ้ง ทีพ่ กั ผ่อน และเป็ นทีต่ งั ้ ของ
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์ แห่งโลก และศูนย์เยาวชนคลองเตย (สระว่ายน้า)
2. สวนเบญจกิติ ในปี พ.ศ. 2534 มีมติคณะรัฐมนตรีให้ยา้ ยโรงงานยาสูบไปอยูส่ ว่ นภูมภิ าค
และพัฒนาพืน้ ทีใ่ ห้เป็ นสวนสาธารณะ โดยกระทรวงการคลัง สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องจัดทาแผนแม่บทพัฒนาพืน้ ที่ และในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าททรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ คณะรัฐมนตรีได้ทลู เกล้าถวายสวนสาธารณะแห่งนี้ พระองค์ได้ทรงพระราชทาน
ชือ่ “สวนเบญจกิต”ิ ต่อมากรุงเทพมหานครได้รบั มอบสวนเบญจกิตใิ ห้อยูใ่ นความรับผิดชอบเป็ นสวนน้าแห่ง

๓
แรกของกรุงเทพมหานคร
มีบงึ น้าขนาดใหญ่พน้ื ที่ 2 ใน 3 จากพืน้ ทีส่ วน 139 ไร่ 239 ตารางวา ปั จจุบนั มี
ผูใ้ ช้บริการประมาณ 500 คนในวันธรรมดา และประมาณ 1,000 คนในวันหยุดราชการ ลานจอดรถรองรับ 80
คัน บริการสุขาสาธารณะ จานวน 3 หลัง 15 ห้อง แบ่งเป็ น สุขาชาย 6 ห้อง สุขาหญิง ปั ญหาอุปสรรคคือ ไฟฟ้ า
แสงสว่างยังไม่เพียงพอ
ข้อคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรเน้นการแสวงหาความร่วมมือหรือเครือข่ายจากชุมชนหรือผูป้ ระกอบการทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง
เนื่องจากเป็ นกลุ่มทีเ่ ข้ามาใช้บริการ อาจเชิญเข้าร่วมประชุมเพือ่ เสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมในสวน
2. สวนเบญจกิตจิ ะมีอุปสรรคเกีย่ วกับทางเข้า - ออกสวน ไม่สะดวก ไม่เพียงพอ ควรอานวย
ความสะดวกโดยจัดทาเพิม่ ประตูทางเข้าอีก 1 จุด และมีป้ายบอกทางให้ชดั เจน
3. ควรเพิม่ การจัดกิจกรรมนันทนาการภายในสวนให้มากขึน้ เพือ่ ใช้ประโยชน์พน้ื ทีส่ วนให้
คุม้ ค่า เช่น การแสดงดนตรีในสวน เป็ นต้น
4. ควรสารวจและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในสวน เช่น ถนน ไฟฟ้ าแสงสว่าง กล้อง
CCTV ลู่วงิ่ ทางจักรยาน และห้องพยาบาล เป็ นต้น
ความคืบหน้าการก่อสร้างสวนเบญจกิติ ระยะที่ 2
เนื่องจากโรงงานยาสูบกาหนดแผนงานย้ายโรงงานผลิตไปยังอาเภอโรจนะ จังหวัดอยุธยา
และ
เมือ่ โรงงานยาสูบย้ายออกจากพืน้ ทีแ่ ล้ว จึงจะสามารถพัฒนาพืน้ ทีเ่ ป็ นสวนสาธารณะได้ จากนัน้
จะมอบพืน้ ทีใ่ ห้กรุงเทพมหานครดาเนินการต่อไป ขณะนี้ความคืบหน้าการย้ายโรงงานยาสูบอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ โดยกาหนดร่างขอบเขตงานเพือ่ จ้างเหมาเอกชนดาเนินการในการก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่
และการจัดซือ้ เครือ่ งจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว คาดว่าจะดาเนินการได้ภายในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากต้องรอให้
โรงงานแห่งใหม่มคี วามสมบูรณ์โดยต้องขนย้ายเครือ่ งจักรเก่าและติดตัง้ เครือ่ งจักรใหม่ก่อนจึงจะสามารถย้าย
ออกจากพืน้ ทีไ่ ด้ ซึง่ ปั ญหาอุปสรรคความล่าช้าในการดาเนินการ เนื่องจากขัน้ ตอนการจัดซือ้ เครือ่ งจักรใหม่
แผนงานการสร้างสวนสาธารณะ สานักพระราชวังจะเป็ นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบดาเนินการ
ออกแบบและก่อสร้าง ซึง่ ได้มกี ารจัดทาแผนงานไว้แล้ว ส่วนการสร้างทางจักรยานอย่างเต็มรูปแบบต้องมีการ
หารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
ข้อคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
กรุงเทพมหานครควรประสานโรงงานยาสูบเกีย่ วกับความคืบหน้าการจัดซือ้ และขนย้าย
เครือ่ งจักรไปทีท่ าการแห่งใหม่ และหารือสานักพระราชวังเกีย่ วกับแนวทางการสร้างสวนสาธารณะ หรือ
แต่งตัง้ คณะกรรมการหรือคณะทางานร่วมกันระหว่างโรงงานยาสูบและกรุงเทพมหานคร ในการกาหนด
เส้นทางจักรยานในสวนเบญจกิติ เพือ่ ทราบความคืบหน้าการดาเนินการและร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปั ญหา รวมทัง้ จัดทาแผนงานเตรียมความพร้อมเกีย่ วกับภารกิจในดูแลสวนสาธารณะ
2. รับทราบแผนงานในการจัดการคุณภาพน้า ระบบการบาบัดน้าเสีย ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนิ นงาน

๔
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผูแ้ ทนสานักการระบายน้า และเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง เพือ่
รับทราบข้อมูลการดาเนินงานบาบัดน้าเสียของกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดงั นี้
ปั จจุบนั กรุงเทพมหานครดาเนินโครงการบาบัดน้าเสียตามแผนแม่บทปี 2542 โดยมีโรง
ควบคุมคุณภาพน้า 8 แห่ง ทีเ่ ปิ ดเดินระบบแล้ว ขีดความสามารถรวมของโรงควบคุมคุณภาพน้าปั จจุบนั
รวมกันประมาณ 1,112,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือประมาณร้อยละ 44 ของปริมาณน้าเสียทีเ่ กิดขึน้ ล่าสุด
กรุงเทพมหานครมีแผนแม่บทการจัดการน้าเสียโดยความร่วมมือระหว่างสานักการระบายน้าและ JICA ได้
เสนอแนะให้มกี ารแบ่งพืน้ ทีก่ ารดาเนินโครงการบาบัดน้าเสียของกรุงเทพมหานครออกเป็ น 27 พืน้ ที่
โรงควบคุมคุณภาพน้าของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
1. โรงควบคุมคุณภาพน้าทีใ่ ห้บริการบาบัดน้าเสียในปั จจุบนั
1.1 โรงควบคุมคุณภาพน้าทีร่ บั โอนจากการเคหะแห่งชาติ จานวน 12 แห่ง มีขดี
ความสามารถรวม 24,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็ นร้อยละ 1 ของปริมาณน้าเสียทีเ่ กิดขึน้
1.2 โครงการบาบัดน้าเสียทีก่ ่อสร้างและดาเนินการโดยกทม. ได้ก่อสร้างระบบบาบัดน้า
เสียรวมขนาดใหญ่และเดินระบบ จานวน 8 แห่ง ได้แก่ สีพ่ ระยา รัตนโกสินทร์ ช่องนนทรี หนองแขม ทุ่งครุ
ดินแดง จตุจกั ร และศูนย์การศึกษาและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมบางซื่อ ให้บริการครอบคลุมพืน้ ที่ 21 เขต พืน้ ที่
บริการรวม221.74 ตารางกิโลเมตร ความสามารถในการบาบัดน้าเสียรวม 1,112,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
2. โครงการบาบัดน้าเสียในอนาคต
2.1 โครงการบาบัดน้าเสียระยะสัน้ ปี 2555 – 2565 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 4 โครงการ คือ
- โครงการบาบัดน้าเสียมีนบุรี (ใช้งบประมาณกทม.) ขนาดบาบัด 10,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน งบประมาณ 556 ล้านบาท
- โครงการบาบัดน้าเสียธนบุรี (ใช้เงินอุดหนนรัฐบาล) ขนาดบาบัด 160,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน งบประมาณ 10,987.5 ล้านบาท
- โครงการบาบัดน้าเสียคลองเตย (ใช้เงินอุดหนนรัฐบาล) ขนาดบาบัด 360,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน งบประมาณ 12,165 ล้านบาท
- โครงการบาบัดน้าเสียบึงหนองบอน (ใช้เงินอุดหนุนรัฐบาล) ขนาดบาบัด 135,000
ลูกบาศก์เมตร/วัน งบประมาณ 7,939 ล้านบาท
รวม 4 โครงการมีขนาดบาบัด 665,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และงบประมาณ
31,652.5 ล้านบาท
2.2 โครงการบาบัดน้าเสียระยะยาว ปี 2566 – 2575 สานักการระบายน้ามีแผนจะดาเนิน
โครงการ คือ โครงการบาบัดน้าเสียธนบุรใี ต้ ทุง่ ครุเหนือ วังทองหลาง ดอนเมือง ลาดพร้าว จอมทอง มีนบุรรี ะยะ
ที่ 2 บึงกุ่ม สายไหม ลาดกระบัง 1,2,3 หนองจอก 1,2 และคลองสามวา รวมขนาดบาบัด 1,631,000 ลูกบาศก์
เมตร/วัน
หากดาเนินโครงการบาบัดน้าเสียทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว จะสามารถรองรับน้าเสียได้รวม
3,432,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 96 ของปริมาณน้าเสียทีค่ าดการณ์วา่ จะเกิดขึน้ ในปี 2575
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสีย
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กรุงเทพมหานครมีแผนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามแนวคิดเก็บจากผูท้ ก่ี ่อน้าเสียในเขต
พืน้ ทีข่ องโรงบาบัดน้าเสียขนาดใหญ่ จานวน 7 แห่ง ทีม่ แี ละเปิ ดระบบบาบัดน้าเสีย ซึง่ มีคา่ ใช้จ่ายในการเดิน
ระบบและบารุงรักษาทีก่ รุงเทพมหานครรับผิดชอบอยูป่ ระมาณ 513 ล้านบาท/ปี ปั จจุบนั ยังไม่สามารถจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสียกับผูใ้ ช้น้าแต่อย่างใด เนื่องจากปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
สานักการระบายน้าได้ขอความเห็นชอบแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ซึง่ ได้ปรับปรุงเป็ น
3 แนวทาง ซึง่ มีขอ้ ดี - ข้อเสีย ดังนี้
แนวทางที่ 1 จัดเก็บอาคารทุกประเภทตามทีก่ าหนดของข้อบัญญัตฯิ (17 ประเภทตามแนบ
ท้ายข้อบัญญัต)ิ โดยจ้างการประปาฯ เป็ นผูจ้ ดั ทาและส่งใบแจ้งหนี้ (ไม่รบั ประกันว่าประชาชนจะมาจ่าย
ค่าธรรมเนียมหรือไม่)
ข้อดี – มีกฎหมายรองรับ การทาบันทึกข้อตกลงทาได้งา่ ยกว่า โดยแลกเปลีย่ นข้อมูล
หรือร่วมจัดเก็บค่าบาบัดน้าเสียกับการประปานครหลวง และระบบตรวจสอบติดตามหนี้ดาเนินการได้มี
ประสิทธิภาพ
ข้อเสีย – กรุงเทพมหานครมีภาระค่าใช้จา่ ยในการจ้างการประปานครหลวงจัดทาใบ
แจ้งหนี้ มีภาระในการติดตามและทวงหนี้ และแบกรับความเสีย่ งต่อการมีผไู้ ม่ชาระค่าธรรมเนียม
แนวทางที่ 2 จัดเก็บแบบเหมาจ่าย 20 บาท/หลังคาเรือน/เดือน กับอาคาร 2 ประเภท คือที่
พักอาศัยและอาคารธุรกิจทีม่ พี น้ื ทีไ่ ม่เกิน 100 ตารางเมตร โดยสานักงานเขตจัดเก็บพร้อมค่าธรรมเนียมเก็บ
ขนมูลฝอย ส่วนอาคารอื่น จัดเก็บตามทีก่ าหนดของข้อบัญญัติ โดยจ้างการประปานครหลวงเป็ นผูจ้ ดั ทาและ
ส่งใบแจ้งหนี้
ข้อดี – ประหยัดงบประมาณใบแจ้งหนี้, ประหยัดงบประมาณจ้างเจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บ
ค่าธรรมเนียม, จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะและน้าเสียไปพร้อมกัน
ข้อเสีย – แก้ไขข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร และร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ ง
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม, แก้ไขข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีเ่ ก็บขนมูลฝอย,
ระบบติดตามตรวจสอบจัดการหนี้ทาได้ยากกับประเภทอาคารทีไ่ ม่มใี บแจ้งหนี้
แนวทางที่ 3 จัดเก็บแบบเหมาจ่าย 20 บาท/หลังคาเรือน/เดือน กับอาคาร 2 ประเภท คือที่
พักอาศัยและอาคารธุรกิจทีม่ พี น้ื ทีไ่ ม่เกิน 100 ตารางเมตร ส่วนอาคารอื่น 15 ประเภทให้เจ้าของสถาน
ประกอบการนาใบเสร็จการชาระค่าธรรมเนียมมาแสดงในวันชาระภาษีประเภทอื่น ๆ และให้เจ้าหน้าทีข่ อง
สานักงานเขตคานวณค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสียตามปริมาณการใช้น้าประปาทีใ่ ช้จริงในอัตราตามทีก่ าหนด
ของข้อบัญญัตฯิ
ข้อเสีย –ระบบติดตามตรวจสอบจัดการหนี้ทาได้ยากกับประเภทอาคารทีไ่ ม่มใี บแจ้งหนี้
ข้อคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. น้าทีผ่ า่ นระบบบาบัดน้าเสีย หากสามารถนาไปจาหน่ายให้หน่วยงานอื่นใช้ประโยชน์จะ
สามารถเป็ นรายได้ให้กบั กรุงเทพมหานคร ผูบ้ ริหารควรพิจารณาร่างข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครทีเ่ กีย่ วข้อง
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2. กรุงเทพมหานครควรเพิม่ การประชาสัมพันธ์ให้ความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการ ขัน้ ตอนการ
บาบัดน้าเสีย นาเสนอผลงานทีส่ าคัญในการบาบัดน้าเสียทีไ่ ด้ผล เช่น โครงการคลองสวยน้าใสในคลองสาย
สาคัญต่าง ๆ
3. การประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสีย เช่น การ
ประปา
นครหลวง ควรประสานผ่านกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากกากับดูแลการประปานครหลวง จะ
ทาให้การดาเนินการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อาจแต่งตัง้ คณะทางานพิจารณาเรือ่ งนี้โดยเฉพาะ โดย
มีผแู้ ทนจากทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นคณะทางานพิจารณาร่วมกัน
4. สานักการระบายน้าควรเร่งสรุปปั ญหาและอุปสรรคของระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ
แต่ละแนวทางเสนอผูบ้ ริหารเพือ่ พิจารณาและมีขอ้ สรุปโดยเร็ว
5.กรุงเทพมหานครต้องมีกฎหมายบังคับใช้สาหรับอาคารพักอาศัยขนาดใหญ่จะต้องมีระบบ
บาบัดน้าเสียและต้องเดินระบบบาบัดก่อนปล่อยลงสูท่ อ่ ระบายน้าหรือแหล่งน้าสาธารณะ รวมทัง้ มีบทลงโทษ
ผูฝ้ ่ าฝืนอย่างเด็ดขาด
6.กรุงเทพมหานครอาจสร้างห้องส้วมสาธารณะสาหรับประชาชนในชุมชนริมคลอง เพือ่ ให้เกิด
สุขลักษณะทีด่ ี อาจจัดเก็บค่าใช้บริการและให้ประชาชนหรือชุมชนมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด
3. ติ ดตามแนวทางการดาเนิ นงานตาม Roadmap ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผูแ้ ทนสานักสิง่ แวดล้อม เพือ่ รับทราบผลการดาเนินงานตาม
Roadmap ด้านการจัดการมูลฝอยของรัฐบาล สรุปได้ดงั นี้
หลังจากทีร่ ฐั บาลได้ประกาศ roadmap แนวทางการจัดการขยะและของเสียอันตราย
กรุงเทพมหานครในฐานะส่วนราชการท้องถิน่ ได้จดั ทาแผนปฏิบตั กิ ารระยะ 5 ปี ตัง้ แต่ปี 2558 - 2562 รองรับ
แนวทางดังกล่าว โดยผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครจะเป็ นผูก้ ากับให้เป็ นไปตามแผนทีก่ าหนด นอกจากนี้ได้
ตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ ซึง่ มีผแู้ ทนจากหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องผูท้ รงคุณวุฒิ และผูแ้ ทนจาก
ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมด้วย โดยผ่านการรับฟั งความคิดเห็นจากภาคประชาชน และแผนบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 ได้สง่ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเรียบร้อย
แล้ว
แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 - 2562 กาหนดเป้ าหมาย
3 ประการ คือ
1. ปริมาณมูลฝอยทัวไปจากบ้
่
านเรือนต้องลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2562 เมือ่
เปรียบเทียบกับมูลฝอยในปี 2556
2. ขยะอันตรายต้องมีระบบการแยกจัดเก็บและจัดการอย่างถูกต้อง โดยจัดเก็บขยะอันตราย
จากบ้านเรือนต้องจัดเก็บได้เพิม่ ขึน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2562
3. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการกาจัดมูลฝอยและเพิม่ สัดส่วนของการนามูลฝอยไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยทีจ่ ดั เก็บได้ ในปี 2556 ซึง่ ใช้วธิ ฝี ั งกลบประมาณร้อยละ
88 โดยจะลดลงร้อยละ 30 ไปใช้วธิ กี ารทาลายโดยวิธอี ่นื และนามาใช้ประโยชน์ในรูปพลังงานรูปแบบอื่น

๗
กรุงเทพมหานครวางแผนและนโยบายโดยกาหนดยุทธศาสตร์หลัก เพือ่ ครอบคลุมการบริหาร
จัดการขยะและน้าเสีย 5 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการขยะและบาบัดน้าเสีย
กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการลดและคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะทีแ่ หล่งกาเนิดตามหลัก
3Rs
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะทัวไป
่
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนากระบวนการเก็บขนขยะมูลฝอยและบาบัดน้าเสียให้มปี ระสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับเทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมของชุมชน
กลยุทธ์ท่ี 4 ใช้เทคโนโลยีกาจัดขยะมูลฝอยและบาบัดน้าเสียทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
เพือ่ ให้นากลับมาใช้ใหม่หรือเล็งผลพลอยได้ให้ได้มากทีส่ ดุ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างวินยั และการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบของประชาชนและภาคส่วนที่
เกีย่ วข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและบาบัดน้าเสีย
กลยุทธ์ท่ี 1 ใช้มาตรการทางกฎหมาย มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ท่ี 2 ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพือ่ ควบคุมปริมาณขยะและปริมาณน้าเสีย
ไม่ให้เพิม่ มากขึน้ เช่น ปรับเปลีย่ นอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและน้าเสีย เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการ
อุปโภคบริโภคของประชาชน
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนและชุมชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบูรณาการกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและการบาบัดน้าเสีย
กลยุทธ์ท่ี 1 จัดทาแผนจัดการขยะมูลฝอยและการบาบัดน้าเสียโดยการให้ภาคประชาชนมีสว่ น
ร่วม
กลยุทธ์ท่ี 2 การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการ
น้าเสีย
กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างความเป็ นธรรม โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ ในการบริหารทัง้ ภายนอกและ
ภายใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเพิม่ ศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
การบาบัดน้าเสีย
กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะของบุคลากรกรุงเทพมหานครเกีย่ วกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยและการจัดการน้าเสีย
กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างทัศนคติเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของบุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร ในการปฏิบตั งิ านด้านขยะมูลฝอยและด้านบาบัดน้าเสีย
กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดเก็บขยะมูลฝอยทัง้ ใน
ประเทศ และต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การวิจยั และพัฒนาองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอยและ
การบาบัดน้าเสีย

๘
กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารศึกษาและวิจยั ในงานทีเ่ กีย่ วข้องกับขยะมูลฝอย
และบาบัดน้าเสีย
กลยุทธ์ท่ี 2 สนับสนุ นให้มกี ารพัฒนาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดการมูลฝอยและบาบัดน้าเสีย
ข้อคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. กรุงเทพมหานครต้องควบคุมการดาเนินการของผูร้ บั จ้างให้เป็ นไปตามสัญญา ในแต่ละ
ขัน้ ตอนการทางานของผูร้ บั จ้างควรมีเจ้าหน้าทีท่ ม่ี คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญกากับดูแล
2. กรุงเทพมหานครควรเพิม่ การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ กบั ประชาชนในส่วน
เกี่ยวกับขยะพิษหรือขยะอันตรายให้ทราบอย่างทัวถึ
่ งและสม่าเสมอ โดยกาชับสานักงานเขตดาเนินการใน
พืน้ ที่
4. ติ ดตามความคืบหน้ าการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการดาเนิ นการ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทัวไป
่ พ.ศ. .. และกฎกระทรวงว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนี ยมการให้บริ การในการจัดการสิ่ งปฏิ กลู หรือมูลฝอย พ.ศ. ..
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผูแ้ ทนสานักสิง่ แวดล้อม เพือ่ รับทราบการเตรียมความพร้อม
ของกรุงเทพมหานครเพือ่ รองรับการดาเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทัวไป
่ พ.ศ.
.. และกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอย พ.ศ. .. สรุปได้
ดังนี้
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ปั จจุบนั ดาเนินการตาม
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กาหนดให้ราชการส่วนท้องถิน่ มีอานาจในการออกข้อกาหนดของ
ท้องถิน่ เพือ่ บังคับใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยให้เกิดความเหมาะสม กทม.จึงได้ออกข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรือ่ ง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2546 และข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิง่ ปฏิกลู หรือมูล
ฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยตาม
อัตราทีก่ าหนดในบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกาจัดสิง่
ปฏิกลู หรือมูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ. 2545 ทาให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม แบ่งเป็ น
1. สถานทีท่ ม่ี มี ลู ฝอยน้อย อัตราขัน้ ต่าจะเก็บไม่เกินวันละ 20 ลิตร เดือนละ 20 บาท และกรณี
วันหนึ่งเกิน 20 ลิตรแต่ไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บขนมูลฝอยทุก ๆ 20 ลิตรหรือเศษของแต่ละ 20 ลิตร เดือนละ 40
บาท
2. สถานทีท่ ม่ี มี ลู ฝอยมาก มีมลู ฝอยต่อวันมากกว่า 500 ลิตร – 1 ลูกบาศก์เมตร จะจัดเก็บเดือน
ละ 2,000 บาท และสาหรับสถานทีท่ ม่ี มี ลู ฝอยมากกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมทุก ๆ 1
ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ 2,000 บาท
โดยกรุงเทพมหานครกาหนดให้จดั เก็บค่าธรรมเนียม กรณีทเ่ี ป็ นอาคารหรือบ้านเรือนทัวไปเป็
่
น
ราย 3 เดือน และอาคาประเภทอื่น ๆ เป็ นรายเดือน อาจยืดหยุน่ ได้ตามสถานการณ์ดจู ากความสะดวกและจาเป็ น

๙
ของประชาชนเป็ นหลัก รูปแบบภาชนะบรรจุมคี วามหลากหลายตามความสะดวกของประชาชน กรุงเทพมหานคร
จัดให้มภี าชนะรองรับมูลฝอยในทีห่ รือทางสาธารณะ
หากเปรียบเทียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกับค่าใช้จา่ ยในการจัดการมูลฝอยในปี 2556 พบว่ามี
ปริมาณขยะมูลฝอย 9,963 ตันต่อวัน รวมค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกาจัดมูลฝอย รวมทัง้ หมด 6,119.33 ล้าน
บาท คิดเป็ นค่าใช้จ่ายต่อตัน เป็ นเงิน 1,682.75 บาท ในขณะทีจ่ ดั เก็บค่าธรรมเนียมได้ 455.10 บาท
กรุงเทพมหานครต้องรับภาระค่าใช้จ่ายประมาณ 8,600 ล้านบาทต่อปี
ปั ญหาในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยในปั จจุบนั
1. ประชาชนบางส่วนไม่ยนิ ยอมชาระค่าธรรมเนียม เจ้าของบ้านไม่อยูใ่ นขณะทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ป
จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ มีการปั ดความรับผิดชอบในการชาระค่าธรรมเนียมระหว่างผูเ้ ช่าและเจ้าของบ้าน เป็ น
ต้น
2. มาตรการทางกฎหมายไม่ได้ถูกทามาบังคับใช้อย่างจริงจังและมีขอ้ จากัดของแนวทาง
ปฏิบตั ิ
3. เจ้าหน้าทีเ่ ก็บค่าธรรมเนียมฯ ส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหน้าทีด่ า้ นการเก็บขนมูลฝอย ทาให้
เจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวมีภาระเพิม่ ขึน้ และเจ้าหน้าทีเ่ ก็บค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่มหี น้าทีล่ งทะเบียนควบคุมการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมเองด้วย รวมถึงเจ้าหน้าทีเ่ หล่านี้มคี วามรู้ ความสามารถไม่เพียงพอในการทาหน้าที่
4. ฐานข้อมูลหลังคาเรือนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ข้อมูล
หลังคาเรือนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทีส่ านักงานเขตรายงานยังมีความแตกต่างจากจานวนหลังคาเรือน
ตามทะเบียนราษฎรค่อนข้างมาก และทะเบียน ผูช้ าระค่าธรรมเนียมไม่เป็ นปั จจุบนั
5. การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมแล้วไม่นาส่งตามเวลาทีร่ ะบุในระเบียบราชการ (วันรุง่ ขึน้
หลังจากวันทีจ่ ดั เก็บ) เงินค่าธรรมเนียมทีจ่ ดั เก็บได้ทต่ี น้ ฉบับและสาเนาใบเสร็จไม่ตรงกัน ใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมสูญหาย เป็ นต้น
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยอัตราใหม่
ปั จจุบนั เทคโนโลยีการจัดการสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอยมีหลากหลายรูปแบบ ดังนัน้ การกาหนด
อัตราค่าธรรมเนียมควรเป็ นอัตราทีส่ ะท้อนค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริง อีกทัง้ ยังเป็ นการสร้างจิตสานึกให้กบั
ประชาชน ในการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลให้มกี ารลดปริมาณขยะและคัดแยกมูลฝอยทีต่ น้
ทาง ซึง่ ร่างกฎกระทรวงฯ ได้ผา่ นการเห็นชอบในหลักการของคณะรัฐมนตรีแล้ว อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และร่างกฎกระทรวงฯ ได้กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการสิง่ ปฏิกลู
และมูลฝอย
ซึง่ เปรียบเทียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฉบับเดิมและฉบับใหม่คร่าว ๆ ดังนี้
- สิง่ ปฏิกลู
เนื้อหา
กฎกระทรวงฉบับเดิม
กฎกระทรวงฉบับใหม่
ค่าธรรมเนียมเก็บและ
ค่าธรรมเนียมเก็บและ
ค่าธรรมเนียมกาจัด
ขนสิง่ ปฏิกลู
ขนสิง่ ปฏิกลู
หรือบาบัด
- ปริมาตร 1 ลบ.ม.
250 บาท
500 บาท
600 บาท
- เศษไม่เกิน ½ ลบ.ม.
150 บาท
250 บาท
300 บาท

๑๐
- มูลฝอยทัวไป
่
เนื้อหา

2.1 รายเดือน
- มูลฝอยไม่เกินวันละ
20 ลิตร หรือไม่เกิน 4 ก.ก.
- มูลฝอยเกิน 20 ลิตร
หรือเกิน 4 ก.ก.หรือ ไม่
เกิน 500 ลิตรหรือ ไม่
เกิน 100 ก.ก. ให้คดิ ค่า
ธรรมเนียมทุกๆ 20 ลิตร
หรือทุกๆ 4 ก.ก.
- มูลฝอยเกิน 500 ลิตร
หรือเกิน 100 ก.ก. แต่
ไม่เกิน 1 ลบ.ม. หรือไม่
เกิน 200 ก.ก.
เนื้อหา

- มูลฝอยเกิน 1 ลบ.ม.
หรือเกิน 200 ก.ก.
ให้คดิ เป็ นหน่วยทุกๆ
1 ลบ.ม. หรือทุกๆ
200 ก.ก.
2.2 เป็ นครัง้ คราว

กฎกระทรวงฉบับเดิม
ค่าธรรมเนียมเก็บและ
ขนสิง่ ปฏิกลู

กฎกระทรวงฉบับใหม่
ค่าธรรมเนียมเก็บและ
ค่าธรรมเนียมกาจัด
ขนสิง่ ปฏิกลู
หรือบาบัด

40 บาท

65 บาท

155 บาท

40 บาท

65 บาท

155 บาท

2,000 บาท

3,250 บาท

8,000 บาท

กฎกระทรวงฉบับเดิม
ค่าธรรมเนียมเก็บและ
ขนสิง่ ปฏิกลู
2,000 บาท

ครัง้ ละ 150 บาท
(ครัง้ หนึ่ง ๆ ไม่เกิน 1 ลบ.
ม.)
ลบ.ม.ละ 150 บาท
(ครัง้ หนึ่ง ๆ เกิน 1 ลบ.ม.
หรือเศษของ ลบ.ม.)

กฎกระทรวงฉบับใหม่
ค่าธรรมเนียมเก็บและ
ค่าธรรมเนียมกาจัด
ขนสิง่ ปฏิกลู
หรือบาบัด
3,250 บาท
8,000 บาท

ครัง้ ละ 125 บาท (ปริมาณ ครัง้ ละ 130 บาท
ไม่เกิน 500 ลิตร หรือไม่ (ปริมาณไม่เกิน 500
เกิน 100 ก.ก.)
ลิตร หรือไม่เกิน 100
ก.ก.)
ครัง้ ละ 245 บาท (ปริมาณ ครัง้ ละ 250 บาท
เกิน 200 ลิตร หรือเกิน 100 (ปริมาณเกิน 500 ลิตร
ก.ก. แต่ไม่เกิน 1 ลบ.ม. หรือเกิน 100 ก.ก. แต่
หรือไม่เกิน 200 ก.ก.)
ไม่เกิน 1 ลบ.ม. หรือไม่
เกิน 200 ก.ก.)
ครัง้ ละ 245 บาท (ปริมาณ ครัง้ ละ 250 บาท

๑๑
เกิน 1 ลบ.ม. หรือเกิน 200
ก.ก. ให้คดิ เป็ นหน่วย ทุกๆ
1 ลบ.ม.หรือทุกๆ 200 ก.ก.
ในอัตราต่อหน่วย)
(เศษทีเ่ กิน½ลบ.ม.หรือเกิน
100 ก.ก. ให้คดิ เป็ น
1 หน่วย)

(ปริมาณเกิน 1 ลบ.ม.
หรือเกิน 200 ก.ก.
ให้คดิ เป็ นหน่วย ทุกๆ
1 ลบ.ม. หรือทุกๆ
200 ก.ก.ในอัตราต่อ
หน่วย) (เศษทีเ่ กิน½
ลบ.ม.หรือเกิน 100
ก.ก. ให้คดิ เป็ น 1
หน่วย)

ข้อคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. กรุงเทพมหานครควรเตรียมกาหนดแนวทาง มาตรการ ขัน้ ตอน และการกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม โดยวางแผนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว โดยเฉพาะกรณีการจัดเก็บเพิม่ เป็ น
รายคนในสถานทีพ่ กั นักท่องเทีย่ ว ทีเ่ ป็ นโรงแรม Guesthouse ห้องพักรายเดือน รายวัน เป็ นต้น
2. ในอนาคตปรับวิธกี ารจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็ นรูปแบบภาษี เช่น จัดเก็บพร้อมกับการเก็บ
ภาษีโรงเรือนเพือ่ ให้มมี าตรการในการบังคับได้
3. กทม. ควรพัฒนาการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยให้มปี ระสิทธิภาพ เช่น กาหนดจานวนครัง้ ใน
การจัดเก็บแต่ละวันให้เหมาะสม ทัวถึ
่ ง ดาเนินการจัดเก็บด้วยความเรียบร้อย ไม่ปล่อยให้ขยะตกหล่นหรือน้า
จากขยะไหลเปื้ อนในพืน้ ที่ วิธกี ารจัดเก็บมูลฝอยทีบ่ า้ นเรือนคัดแยกประเภทแล้วอย่างเหมาะสม รวมทัง้ การ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วน เป็ นต้น ควบคูไ่ ปกับการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงใหม่
4. ควรพิจารณาปรับบทบาท อานาจตามกฎหมาย และแนวทางการทางานของสานักงานเขต
เพือ่ ให้รองรับการดาเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และกวดขันกากับดูแลการ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ เพือ่ ป้ องกันปั ญหาการทางานหย่อนยาน หละหลวม
5. กทม.ควรเตรียมความพร้อมประชาชน โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใน เพือ่ ให้ประชาชน
มี ส่วนร่วมในการลดปริมาณ คัดแยกมูลฝอย ณ ต้นทาง นามูลฝอยในครัวเรือนกลับมาใช้ประโยชน์ เพือ่ เป็ น
การสร้างนิสยั ให้ประชาชน ก่อนทีก่ ฎหมายจะมีผลบังคับใช้
5. รับทราบผลการดาเนิ นงานของคณะอนุกรรมการ
5.1 คณะอนุกรรมการติ ดตามผลการดาเนิ นการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและ
สิ่ งแวดล้อมในพืน้ ที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง ได้รบั ทราบผลการดาเนินการเกีย่ วกับการรักษาความสะอาดและ
สิง่ แวดล้อม
ในประเด็นการจัดการขยะมูลฝอยโดยการรณรงค์ ใช้หลัก Reduce Reuse และ Recycle แนวทางการเพิม่ พืน้ ที่
สีเขียว และการดูแลรักษาสวนสาธารณะในพืน้ ที่ การส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานในสถานทีร่ าชการ สถาน

๑๒
ประกอบการและห้างสรรพสินค้า การควบคุมคุณภาพน้าและการจัดการน้าเสียจากบ้านเรือน อาคารสูงและสถาน
ประกอบการ กิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในด้านสิง่ แวดล้อม
ข้อคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
1. ทุกสานักงานเขตควรดาเนินการตามแผนเพิม่ 10 ลด 10 ซึง่ หมายถึงการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวจาก
ทีม่ อี ยูร่ อ้ ยละ 10 และลดปริมาณขยะลงร้อยละ 10
2. การเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวโดยวิธงี า่ ยๆ โดยการปลูกต้นกล้วย ซึง่ ง่ายต่อการดูแลรักษา รวมทัง้
การปลูกพืชผักสวนครัวในกระถาง ซึง่ นอกจากจะเป็ นการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวแล้ว ยังสามารถนามาบริโภคได้
ด้วย
3. ควรรณรงค์เรือ่ งการไม่ทง้ิ ขยะในทีส่ าธารณะ เนื่องจากในช่วงทีม่ ฝี นตกหนักขยะจะลอยไป
ตามท่อระบายน้าเกิดปั ญหาท่อระบายน้ าอุดตัน และปั ญหา น้าท่วมขัง
4. ควรรณรงค์เรือ่ งการลดปริมาณขยะอินทรีย์ โดยกระบวนการนาขยะอินทรียไ์ ปหมัก และใช้
EM ช่วยในการย่อยสลาย หมักไว้ประมาณ 15-20 วันสามารถใช้เป็ นปุ๋ ยรดน้าต้นไม้ได้
5. ควรรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีระบบการบาบัดน้าทิง้ ก่อนทีจ่ ะปล่อยทิง้ จากครัวเรือนใน
เบือ้ งต้นเสียก่อน เพือ่ ลดความเข้มข้นของน้าเสียก่อนปล่อยลงสูแ่ หล่งน้าสาธารณะ
6. ทุกสานักงานเขตควรตรวจสอบเรือ่ งมาตรฐานความสะอาดของตูน้ ้าดืม่ หยอดเหรียญอย่าง
เคร่งครัด โดยจากการตรวจสอบพบว่า 33 เปอร์เซ็นต์ของตูน้ ้าหยอดเหรียญไม่ได้มาตรฐานน้าดืม่ มีสงิ่ เจือปน
และมีเชือ้ แบคทีเรียปนเปื้ อน เนื่องจากไม่มกี ารเปลีย่ นไส้กรอง
7. ควรรณรงค์การใช้หลอด LED เพือ่ ประหยัดพลังงาน และในการขออนุญาตก่อสร้างสิง่ ปลูก
สร้าง ควรให้คาแนะนาและรณรงค์ให้ประชาชนใช้หลอดประหยัดไฟ
8. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม และกฎหมายอาคารอย่างเคร่งครัด
9. ควรประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสานึกให้กบั ผูป้ ระกอบการหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้านสิง่ แวดล้อม
ได้ตระหนักและให้ความสาคัญในเรือ่ งการรักษาสิง่ แวดล้อม
5.2 คณะอนุกรรมการติ ดตามผลการดาเนิ นการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและ
สิ่ งแวดล้อมในพืน้ ที่เขตกลุ่มกรุงธนใต้และกลุ่มกรุงธนเหนื อ ได้รบั ทราบผลการดาเนินการและปั ญหา
อุปสรรคเกีย่ วกับการรักษาความสะอาดและสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีเ่ ขตกลุ่มกรุงธนใต้ เกีย่ วกับการจัดการขยะมูล
ฝอยและสิง่ ปฏิกลู แนวทางการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว การควบคุมมลพิษและการจัดการสิง่ แวดล้อม และการมีสว่ น
ร่วมของประชาชนในด้านสิง่ แวดล้อม

ข้อคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
1. การรักษาความสะอาดและจัดการมูลฝอย

๑๓
- ในพืน้ ทีก่ ลุ่มกรุงธนจะมีแหล่งท่องเทีย่ วหรือสถานทีส่ าคัญหลายแห่งต้องให้ความสาคัญ
ในการดูแลความสะอาดและปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย เพือ่ อานวยความสะดวกแก่ประชาชน
หรือนักท่องเทีย่ ว
- สานักงานเขตควรเน้นการลดปริมาณขยะในตลาดซึง่ ในแต่ละวันจะมีขยะจานวนมาก ให้
ตลาดทุกแห่งคัดแยกขยะและแปรรูปขยะทีเ่ ป็ นผักผลไม้ไปทาปุ๋ ยชีวภาพหรือขยะหอมใช้ภายในตลาด รวมทัง้
รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของตลาด
2. การเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว
- นอกจากเน้นการสร้างพืน้ ทีสเี ขียวแห่งใหม่ควรบารุงรักษาและดูแลพืน้ ทีส่ เี ขียวทีม่ อี ยูเ่ ดิม
ด้วย
3. การมีสว่ นร่วมของประชาชนด้านสิง่ แวดล้อม
- สานักงานเขตต้องดาเนินการเชิงรุกเข้าถึงประชาชนในพืน้ ที่
- ต้องใช้หลักการสร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่มมวลชนทีเ่ ป็ นเครือข่ายในพืน้ ทีซ่ ง่ึ เป็ นผูท้ ม่ี ี
ศักยภาพและเป็ นผูท้ ส่ี ามารถให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของเขตได้เป็ นอย่างดี
- การปรับภูมทิ ศั น์ในทีส่ าธารณะ เช่น ถนนและสวนหย่อม หากประสานประชาชนหรือ
เอกชนร่วมในการดาเนินการก็จะทาให้สามารถดาเนินการได้รวดเร็วและเกิดความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของร่วมในการ
ดูแลรักษา

๑๔

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิง่ แวดล้อมประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของ
ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

๑๕

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมประชุมร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อติดตามความคืบหน้า
การก่อสร้างสวนเบญจกิติพร้อมเส้นทางจักรยาน

๑๖

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิง่ แวดล้อมลงพื้นที่รับทราบการดำเนินงานของผู้รับจ้างในการขนมูลฝอยจาก
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบ ณ สถานทีฝ่ ังกลบมูลฝอย จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๗

๑๘
คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิง่ แวดล้อมลงพื้นที่รับทราบการดำเนินงานของผู้รับจ้างในการขนมูลฝอยจาก
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบ ณ สถานที่ฝังกลบมูลฝอย จังหวัดนครปฐม

๑๙

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิง่ แวดล้อมลงพื้นที่การจัดการมูลฝอยและการดำเนินงานของผู้รับจ้าง
ในการขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

๒๐

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิง่ แวดล้อมประชุมและลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า
การปรับปรุงภูมิทัศน์สวนลุมพินีและเส้นทางจักรยานเชื่อมต่อจากสวนเบญจกิตติ

๒๑

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักสิ่งแวดล้อม

๒๒

คณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมนำเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด
สังกัดสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง เยี่ยมชมแนวทางการจัดการมูลฝอยชุมชน ณ เทศบาลนครปากเกร็ด

๒๓

๒๔
คณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
ประชุมติดตามผลการดำเนินการด้านการรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพืน้ ทีแ่ ต่ละกลุ่มสำนักงานเขต

