
สรปุผลงานของ 
คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม 

ประจ าปี พ.ศ. 2558 
 
 

 สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อม ในคราว
ประชุม             

สภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุวสิามญั สมยัที ่๑ (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช ๒๕๕7 เมือ่วนัพธุที ่8 
ตุลาคม ๒๕๕7 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน ดงันี้ 

๑. พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์    งว่นบรรจง ประธานกรรมการ 
๒. นายสทุธชิยั    ทรรศนสฤษดิ ์ รองประธานกรรมการ  
3. นายชยาวุธ    ศริยิทุธว์ฒันา กรรมการ  
4. พลต ารวจตร ีประสพโชค  พรอ้มมลู กรรมการ 
5. นายพรเทพ    ศริวินารงัสรรค ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
ผูช่้วยเลขานุการ 

1. นางสาวทพิยช์นม ์  เต่าทอง นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวปิยนุช  
 

สทิธศิร นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 
คณะกรรมการได้ตัง้คณะอนุกรรมการ เพ่ือท าหน้าท่ีพิจารณาศึกษางานด้านการรกัษาความสะอาดและ
ส่ิงแวดล้อมในพืน้ท่ีเขตต่าง ๆ  ดงัน้ี 
 1. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม ชุดที ่1  
รบัผดิชอบกลุม่เขตกรุงเทพเหนือ ประกอบดว้ยเขตจตจุกัร  เขตบางซื่อ  เขตลาดพรา้ว  เขตหลกัสี ่ เขต
ดอนเมอืงเขตสายไหม  และเขตบางเขน โดยม ีพลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์งว่นบรรจง เป็นประธานอนุกรรมการ 
 2. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม ชุดที ่2  
รบัผดิชอบกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ประกอบดว้ยเขตธนบุร ีเขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขต
ตลิง่ชนั เขตบางพลดั เขตบางกอกน้อย และเขตทววีฒันา และกลุ่มกรุงธนใต ้ประกอบดว้ยเขตภาษเีจรญิ 
เขตบางแค   
เขตหนองแขม เขตบางขนุเทยีน เขตบางบอน เขตราษฎรบ์รูณะ และเขตทุง่ครุ โดยม ีนายสทุธชิยั ทรรศนสฤษดิ ์              
เป็นประธานอนุกรรมการ 
 3. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม ชุดที ่3  
รบัผดิชอบกลุม่เขตกรุงเทพตะวนัออก ประกอบดว้ยเขตบางกะปิ  เขตสะพานสงู  เขตบงึกุ่ม  เขตคนันา



 
 

๒ 

ยาว   
เขตลาดกระบงั เขตมนีบุร ีเขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ โดยม ีนายชยาวุธ  ศริยิทุธ์
วฒันา  เป็นประธานอนุกรรมการ 
 4. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม ชุดที ่4  
รบัผดิชอบกลุม่เขตกรุงเทพใต ้ประกอบดว้ยเขตปทุมวนั  เขตบางรกั  เขตสาทร  เขตบางคอแหลม  เขต
ยานนาวา เขตคลองเตย  เขตวฒันา  เขตพระโขนง  เขตสวนหลวง และเขตบางนา โดยมพีลต ารวจตร ี
ประสพโชค พรอ้มมลู เป็นประธานอนุกรรมการ 
 5. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม ชุดที ่5   
รบัผดิชอบกลุม่เขตกรุงเทพกลาง ประกอบดว้ยเขตเขตพระนคร เขตดุสติ เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย เขตสมั
พนัธวงศ ์ เขตดนิแดง  เขตหว้ยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทว ีและเขตวงัทองหลาง โดยมนีายพรเทพ  ศริิ
วนารงัสรรค ์เป็นประธานอนุกรรมการ 
 

สรปุผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
 

 
 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูอ้ านวยการส านักงานสวนสาธารณะ หวัหน้าอุทยานเบญจ
สริ ิและสวนเบญจกติ ิเพือ่รบัทราบขอ้มลูผลการด าเนนิงานของอุทยานเบญจสริแิละสวนเบญจกติแิละความ
คบืหน้าการกอ่สรา้งสวนเบญจกติ ิระยะที ่2  สรุปไดด้งันี้ 

การด าเนินงานของอุทยานเบญจสริแิละสวนเบญจกติ ิ
1. อุทยานเบญจสริ ิ ในปี 2532 มมีตคิณะรฐัมนตรอีนุมตัใิหก้รมอุตุนิยมวทิยายา้ยทีท่ าการไป

ถนนสขุมุวทิ และใชพ้ืน้ทีส่รา้งเป็นสวนสาธารณะเพือ่น้อมเกลา้ถวาย ในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 60 พรรษาของ
สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาท ในวนัที ่12 สงิหาคม 2535 ไดร้บัพระราชทานนามวา่ “อุทยานเบญจสริ”ิ 
เป็นสวนสาธารณะในระดบัชมุชน มพีืน้ที ่29 ไร ่เปิดใหบ้รกิาร 05.00 – 21.00 น. ผูม้าใชบ้รกิารประมาณ 3,500 
คนต่อวนัในวนัธรรมดา และ 5,000 คนในวนัหยุด  ลานจอดรถรองรบัได ้30 คนั สขุาสาธารณะ 3 หลงั 
แบ่งเป็น      สขุาชาย 9 หอ้ง สขุาหญงิ 15 หอ้ง หอ้งอาบน ้าชายและหญงิ 6 หอ้ง และสุขาคนพกิาร 3 หอ้ง 
ภายในสวนประตมิากรรม มรีปูปัน้เหรยีญทีร่ะลกึเฉลมิพระเกยีรตพิระบรมรปูสมเดจ็พระนางเจา้ฯ และ
ประตมิากรรมหลากหลายทางศลิปะและปรชัญา เป็นผลงานของศลิปินทีม่ชีือ่เสยีงหลายทา่น  มพีืน้ทีส่วนน ้า
รอ้ยละ 20 ของพืน้ที ่สนามกฬีา สวนสขุภาพ เครือ่งออกก าลงักายกลางแจง้ ทีพ่กัผอ่น และเป็นทีต่ัง้ของ
องคก์ารพุทธศาสนิกสมัพนัธ ์  แห่งโลก และศนูยเ์ยาวชนคลองเตย (สระวา่ยน ้า)  

2. สวนเบญจกติ ิในปี พ.ศ. 2534 มมีตคิณะรฐัมนตรใีหย้า้ยโรงงานยาสบูไปอยูส่ว่นภมูภิาค
และพฒันาพืน้ทีใ่หเ้ป็นสวนสาธารณะ โดยกระทรวงการคลงั ส านกัผงัเมอืง กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งจดัท าแผนแม่บทพฒันาพืน้ที ่และในปี พ.ศ. 2535 สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาททรงเจรญิ
พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ คณะรฐัมนตรไีดท้ลูเกลา้ถวายสวนสาธารณะแหง่นี้ พระองคไ์ดท้รงพระราชทาน
ชือ่ “สวนเบญจกติ”ิ ต่อมากรุงเทพมหานครไดร้บัมอบสวนเบญจกติใิหอ้ยูใ่นความรบัผดิชอบเป็นสวนน ้าแห่ง

1. รบัทราบผลการด าเนินงานของอทุยานเบญจสิริ และสวนเบญจกิติ และติดตามความคืบหน้า                    
การก่อสร้างสวนเบญจกิติ ระยะท่ี 2  

 
 



 
 

๓ 

แรกของกรุงเทพมหานคร          มบีงึน ้าขนาดใหญ่พืน้ที ่2 ใน 3 จากพืน้ทีส่วน 139 ไร่ 239 ตารางวา ปัจจุบนัมี
ผูใ้ชบ้รกิารประมาณ  500 คนในวนัธรรมดา และประมาณ 1,000 คนในวนัหยุดราชการ ลานจอดรถรองรบั 80 
คนั บรกิารสขุาสาธารณะ จ านวน   3 หลงั 15 หอ้ง แบ่งเป็น สขุาชาย 6 หอ้ง สขุาหญงิ ปัญหาอุปสรรคคอื ไฟฟ้า
แสงสวา่งยงัไม่เพยีงพอ 

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. ควรเน้นการแสวงหาความรว่มมอืหรอืเครอืขา่ยจากชมุชนหรอืผูป้ระกอบการทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง 

เนื่องจากเป็นกลุ่มทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร อาจเชญิเขา้รว่มประชุมเพือ่เสนอความคดิเหน็ในการจดักจิกรรมในสวน  
2. สวนเบญจกติจิะมอีุปสรรคเกีย่วกบัทางเขา้ - ออกสวน ไม่สะดวก ไม่เพยีงพอ ควรอ านวย

ความสะดวกโดยจดัท าเพิม่ประตทูางเขา้อกี 1 จุด และมป้ีายบอกทางใหช้ดัเจน 
3. ควรเพิม่การจดักจิกรรมนนัทนาการภายในสวนใหม้ากขึน้ เพือ่ใชป้ระโยชน์พืน้ทีส่วนให้

คุม้ค่า เช่น การแสดงดนตรใีนสวน เป็นตน้ 
4. ควรส ารวจและปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในสวน เชน่ ถนน ไฟฟ้าแสงสวา่ง กลอ้ง 

CCTV ลู่วิง่ ทางจกัรยาน และหอ้งพยาบาล เป็นตน้ 
 
ความคบืหน้าการก่อสรา้งสวนเบญจกติ ิระยะที ่2   
เนื่องจากโรงงานยาสบูก าหนดแผนงานยา้ยโรงงานผลติไปยงัอ าเภอโรจนะ จงัหวดัอยธุยา 

และ             เมือ่โรงงานยาสบูยา้ยออกจากพืน้ทีแ่ลว้ จงึจะสามารถพฒันาพืน้ทีเ่ป็นสวนสาธารณะได ้จากนัน้
จะมอบพืน้ทีใ่หก้รุงเทพมหานครด าเนินการต่อไป ขณะนี้ความคบืหน้าการยา้ยโรงงานยาสบูอยู่ระหวา่งการ
ด าเนินการ โดยก าหนดร่างขอบเขตงานเพือ่จา้งเหมาเอกชนด าเนินการในการก่อสรา้งอาคารโรงงานแห่งใหม่
และการจดัซือ้เครือ่งจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ แลว้ คาดวา่จะด าเนินการไดภ้ายในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากตอ้งรอให้
โรงงานแห่งใหมม่คีวามสมบรูณ์โดยตอ้งขนยา้ยเครือ่งจกัรเก่าและตดิตัง้เครือ่งจกัรใหม่ก่อนจงึจะสามารถยา้ย
ออกจากพืน้ทีไ่ด ้ซึง่ปัญหาอุปสรรคความล่าชา้ในการด าเนินการ เนื่องจากขัน้ตอนการจดัซือ้เครือ่งจกัรใหม่  

แผนงานการสรา้งสวนสาธารณะ ส านกัพระราชวงัจะเป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบด าเนินการ
ออกแบบและก่อสรา้ง ซึง่ไดม้กีารจดัท าแผนงานไวแ้ลว้ สว่นการสรา้งทางจกัรยานอยา่งเตม็รปูแบบตอ้งมกีาร
หารอืร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
กรุงเทพมหานครควรประสานโรงงานยาสบูเกีย่วกบัความคบืหน้าการจดัซือ้และขนยา้ย

เครือ่งจกัรไปทีท่ าการแหง่ใหม่ และหารอืส านกัพระราชวงัเกีย่วกบัแนวทางการสรา้งสวนสาธารณะ หรอื
แต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานร่วมกนัระหวา่งโรงงานยาสบูและกรุงเทพมหานคร ในการก าหนด
เสน้ทางจกัรยานในสวนเบญจกติ ิเพือ่ทราบความคบืหน้าการด าเนินการและรว่มเสนอแนะแนวทางแกไ้ข
ปัญหา รวมทัง้จดัท าแผนงานเตรยีมความพรอ้มเกีย่วกบัภารกจิในดแูลสวนสาธารณะ 

 

 
2. รบัทราบแผนงานในการจดัการคณุภาพน ้า ระบบการบ าบดัน ้าเสีย ปัญหาและอปุสรรคในการ

ด าเนินงาน 
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คณะกรรมการฯ ไดป้ระชมุรว่มกบัผูแ้ทนส านกัการระบายน ้า และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่
รบัทราบขอ้มลูการด าเนินงานบ าบดัน ้าเสยีของกรุงเทพมหานคร สรุปไดด้งันี้ 

ปัจจุบนักรุงเทพมหานครด าเนินโครงการบ าบดัน ้าเสยีตามแผนแม่บทปี 2542 โดยมโีรง
ควบคุมคุณภาพน ้า 8 แหง่ ทีเ่ปิดเดนิระบบแลว้ ขดีความสามารถรวมของโรงควบคมุคุณภาพน ้าปัจจุบนั 
รวมกนัประมาณ  1,112,000 ลกูบาศกเ์มตร/วนั หรอืประมาณรอ้ยละ 44 ของปรมิาณน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้ ล่าสดุ
กรุงเทพมหานครมแีผนแม่บทการจดัการน ้าเสยีโดยความร่วมมอืระหวา่งส านกัการระบายน ้าและ JICA ได้
เสนอแนะใหม้กีารแบ่งพืน้ทีก่ารด าเนินโครงการบ าบดัน ้าเสยีของกรุงเทพมหานครออกเป็น 27 พืน้ที ่

โรงควบคุมคณุภาพน ้าของกรุงเทพมหานคร  ประกอบดว้ย 
1. โรงควบคุมคุณภาพน ้าทีใ่หบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยีในปัจจุบนั 

1.1 โรงควบคมุคุณภาพน ้าทีร่บัโอนจากการเคหะแห่งชาต ิจ านวน 12 แห่ง มขีดี
ความสามารถรวม 24,800 ลกูบาศกเ์มตร/วนั คดิเป็นรอ้ยละ 1 ของปรมิาณน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้ 

1.2 โครงการบ าบดัน ้าเสยีทีก่่อสรา้งและด าเนินการโดยกทม. ไดก้่อสรา้งระบบบ าบดัน ้า
เสยีรวมขนาดใหญ่และเดนิระบบ จ านวน 8 แห่ง ไดแ้ก่ สีพ่ระยา รตันโกสนิทร ์ชอ่งนนทร ีหนองแขม ทุ่งครุ 
ดนิแดง จตุจกัร และศนูยก์ารศกึษาและอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มบางซื่อ ใหบ้รกิารครอบคลุมพืน้ที ่21 เขต พืน้ที่
บรกิารรวม221.74 ตารางกโิลเมตร ความสามารถในการบ าบดัน ้าเสยีรวม 1,112,000 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

2. โครงการบ าบดัน ้าเสยีในอนาคต 
2.1 โครงการบ าบดัน ้าเสยีระยะสัน้ ปี 2555 – 2565 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 4 โครงการ คอื  

- โครงการบ าบดัน ้าเสยีมนีบุร ี(ใชง้บประมาณกทม.) ขนาดบ าบดั 10,000 ลกูบาศก์
เมตรต่อวนั งบประมาณ 556 ลา้นบาท 

- โครงการบ าบดัน ้าเสยีธนบุร ี(ใชเ้งนิอุดหนนรฐับาล) ขนาดบ าบดั 160,000 ลกูบาศก์
เมตรต่อวนั งบประมาณ 10,987.5 ลา้นบาท 

- โครงการบ าบดัน ้าเสยีคลองเตย (ใชเ้งนิอดุหนนรฐับาล) ขนาดบ าบดั 360,000 
ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั งบประมาณ 12,165 ลา้นบาท 

- โครงการบ าบดัน ้าเสยีบงึหนองบอน (ใชเ้งนิอุดหนุนรฐับาล) ขนาดบ าบดั 135,000 
ลกูบาศกเ์มตร/วนั งบประมาณ 7,939 ลา้นบาท 

รวม 4 โครงการมขีนาดบ าบดั 665,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั และงบประมาณ 
31,652.5 ลา้นบาท 

2.2 โครงการบ าบดัน ้าเสยีระยะยาว ปี 2566 – 2575 ส านกัการระบายน ้ามแีผนจะด าเนิน
โครงการ คอื โครงการบ าบดัน ้าเสยีธนบุรใีต ้ทุง่ครเุหนือ วงัทองหลาง ดอนเมอืง ลาดพรา้ว จอมทอง มนีบุรรีะยะ
ที ่2 บงึกุ่ม สายไหม ลาดกระบงั 1,2,3 หนองจอก 1,2 และคลองสามวา รวมขนาดบ าบดั 1,631,000 ลกูบาศก์
เมตร/วนั 

หากด าเนินโครงการบ าบดัน ้าเสยีทัง้ระยะสัน้และระยะยาว จะสามารถรองรบัน ้าเสยีไดร้วม 
3,432,800 ลกูบาศกเ์มตร/วนั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 96 ของปรมิาณน ้าเสยีทีค่าดการณ์วา่จะเกดิขึน้ในปี 2575 

การจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี  
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กรุงเทพมหานครมแีผนในการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมตามแนวคดิเกบ็จากผูท้ีก่่อน ้าเสยีในเขต
พืน้ทีข่องโรงบ าบดัน ้าเสยีขนาดใหญ่ จ านวน 7 แห่ง ทีม่แีละเปิดระบบบ าบดัน ้าเสยี ซึง่มคีา่ใชจ้่ายในการเดนิ
ระบบและบ ารงุรกัษาทีก่รุงเทพมหานครรบัผดิชอบอยูป่ระมาณ 513 ลา้นบาท/ปี ปัจจุบนัยงัไม่สามารถจดัเกบ็
คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยีกบัผูใ้ชน้ ้าแต่อยา่งใด เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ  

ส านกัการระบายน ้าไดข้อความเหน็ชอบแนวทางการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียม ซึง่ไดป้รบัปรุงเป็น                   
3 แนวทาง ซึง่มขีอ้ด ี- ขอ้เสยี ดงันี้ 

แนวทางที ่1 จดัเกบ็อาคารทุกประเภทตามทีก่ าหนดของขอ้บญัญตัฯิ (17 ประเภทตามแนบ
ทา้ยขอ้บญัญตั)ิ โดยจา้งการประปาฯ เป็นผูจ้ดัท าและสง่ใบแจง้หนี้ (ไม่รบัประกนัวา่ประชาชนจะมาจ่าย
คา่ธรรมเนียมหรอืไม่) 

ขอ้ด ี– มกีฎหมายรองรบั การท าบนัทกึขอ้ตกลงท าไดง้า่ยกวา่ โดยแลกเปลีย่นขอ้มลู
หรอืร่วมจดัเกบ็คา่บ าบดัน ้าเสยีกบัการประปานครหลวง และระบบตรวจสอบตดิตามหนี้ด าเนินการไดม้ี
ประสทิธภิาพ 

ขอ้เสยี – กรุงเทพมหานครมภีาระคา่ใชจ้า่ยในการจา้งการประปานครหลวงจดัท าใบ
แจง้หนี้  มภีาระในการตดิตามและทวงหนี้ และแบกรบัความเสีย่งต่อการมผีูไ้ม่ช าระคา่ธรรมเนยีม 

แนวทางที ่2 จดัเกบ็แบบเหมาจ่าย 20 บาท/หลงัคาเรอืน/เดอืน กบัอาคาร 2 ประเภท คอืที่
พกัอาศยัและอาคารธุรกจิทีม่พีืน้ทีไ่ม่เกนิ 100 ตารางเมตร โดยส านกังานเขตจดัเกบ็พรอ้มคา่ธรรมเนียมเกบ็
ขนมลูฝอย สว่นอาคารอื่น จดัเกบ็ตามทีก่ าหนดของขอ้บญัญตั ิโดยจา้งการประปานครหลวงเป็นผูจ้ดัท าและ
สง่ใบแจง้หนี้ 

ขอ้ด ี– ประหยดังบประมาณใบแจง้หนี้, ประหยดังบประมาณจา้งเจา้หน้าทีจ่ดัเกบ็
คา่ธรรมเนียม, จดัเกบ็คา่ธรรมเนียมขยะและน ้าเสยีไปพรอ้มกนั 

ขอ้เสยี – แกไ้ขขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร และรา่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ง 
ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียม, แกไ้ขขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่ตอบแทนเจา้หน้าทีเ่กบ็ขนมลูฝอย, 
ระบบตดิตามตรวจสอบจดัการหนี้ท าไดย้ากกบัประเภทอาคารทีไ่มม่ใีบแจง้หนี้ 

แนวทางที ่3 จดัเกบ็แบบเหมาจ่าย 20 บาท/หลงัคาเรอืน/เดอืน กบัอาคาร 2 ประเภท คอืที่
พกัอาศยัและอาคารธุรกจิทีม่พีืน้ทีไ่ม่เกนิ 100 ตารางเมตร สว่นอาคารอื่น 15 ประเภทใหเ้จา้ของสถาน
ประกอบการน าใบเสรจ็การช าระคา่ธรรมเนียมมาแสดงในวนัช าระภาษปีระเภทอื่น ๆ และใหเ้จา้หน้าทีข่อง
ส านกังานเขตค านวณคา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยีตามปรมิาณการใชน้ ้าประปาทีใ่ชจ้รงิในอตัราตามทีก่ าหนด
ของขอ้บญัญตัฯิ 

ขอ้เสยี –ระบบตดิตามตรวจสอบจดัการหนี้ท าไดย้ากกบัประเภทอาคารทีไ่ม่มใีบแจง้หนี้ 
 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
1. น ้าทีผ่า่นระบบบ าบดัน ้าเสยี หากสามารถน าไปจ าหน่ายใหห้น่วยงานอื่นใชป้ระโยชน์จะ

สามารถเป็นรายไดใ้หก้บักรงุเทพมหานคร ผูบ้รหิารควรพจิารณาร่างขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครทีเ่กีย่วขอ้ง 
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2. กรุงเทพมหานครควรเพิม่การประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูเ้กีย่วกบักระบวนการ ขัน้ตอนการ
บ าบดัน ้าเสยี น าเสนอผลงานทีส่ าคญัในการบ าบดัน ้าเสยีทีไ่ดผ้ล เช่น โครงการคลองสวยน ้าใสในคลองสาย
ส าคญัต่าง ๆ  

3. การประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี เชน่ การ
ประปา            นครหลวง ควรประสานผา่นกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากก ากบัดแูลการประปานครหลวง จะ
ท าใหก้ารด าเนินการรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  อาจแต่งตัง้คณะท างานพจิารณาเรือ่งนี้โดยเฉพาะ โดย
มผีูแ้ทนจากทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคณะท างานพจิารณาร่วมกนั 

4. ส านกัการระบายน ้าควรเร่งสรุปปัญหาและอุปสรรคของระบบการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมฯ 
แต่ละแนวทางเสนอผูบ้รหิารเพือ่พจิารณาและมขีอ้สรปุโดยเรว็ 

5.กรุงเทพมหานครตอ้งมกีฎหมายบงัคบัใชส้ าหรบัอาคารพกัอาศยัขนาดใหญ่จะตอ้งมรีะบบ
บ าบดัน ้าเสยีและตอ้งเดนิระบบบ าบดัก่อนปล่อยลงสูท่อ่ระบายน ้าหรอืแหล่งน ้าสาธารณะ รวมทัง้มบีทลงโทษ
ผูฝ่้าฝืนอย่างเดด็ขาด 

6.กรุงเทพมหานครอาจสรา้งหอ้งสว้มสาธารณะส าหรบัประชาชนในชุมชนรมิคลอง เพือ่ใหเ้กดิ
สขุลกัษณะทีด่ ีอาจจดัเกบ็คา่ใชบ้รกิารและใหป้ระชาชนหรอืชุมชนมสีว่นรว่มในการดแูลรกัษาความสะอาด 
 

 
 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชมุรว่มกบัผูแ้ทนส านกัสิง่แวดลอ้ม เพือ่รบัทราบผลการด าเนนิงานตาม 
Roadmap ดา้นการจดัการมลูฝอยของรฐับาล สรุปไดด้งันี้ 

หลงัจากทีร่ฐับาลไดป้ระกาศ roadmap แนวทางการจดัการขยะและของเสยีอนัตราย 
กรุงเทพมหานครในฐานะสว่นราชการทอ้งถิน่ไดจ้ดัท าแผนปฏบิตักิารระยะ 5 ปี ตัง้แต่ปี 2558 - 2562  รองรบั
แนวทางดงักล่าว โดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครจะเป็นผูก้ ากบัใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนด นอกจากนี้ได้
ตัง้ คณะกรรมการบรหิารจดัการขยะ ซึง่มผีูแ้ทนจากหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งผูท้รงคุณวุฒ ิและผูแ้ทนจาก
ชุมชนเขา้มามสีว่นรว่มดว้ย โดยผ่านการรบัฟังความคดิเหน็จากภาคประชาชน และแผนบรหิารจดัการขยะมลู
ฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 ไดส้ง่ใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเรยีบรอ้ย
แลว้   

แผนบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 - 2562  ก าหนดเป้าหมาย                
3 ประการ คอื 

1. ปรมิาณมลูฝอยทัว่ไปจากบา้นเรอืนตอ้งลดลงไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 7 ภายในปี 2562 เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัมลูฝอยในปี 2556  

2. ขยะอนัตรายตอ้งมรีะบบการแยกจดัเกบ็และจดัการอยา่งถูกตอ้ง โดยจดัเกบ็ขยะอนัตราย
จากบา้นเรอืนตอ้งจดัเกบ็ไดเ้พิม่ขึน้ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 20 ภายในปี 2562 

3. การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการก าจดัมลูฝอยและเพิม่สดัสว่นของการน ามลูฝอยไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 30 ของปรมิาณมลูฝอยทีจ่ดัเกบ็ได ้ในปี 2556 ซึง่ใชว้ธิฝัีงกลบประมาณรอ้ยละ 
88 โดยจะลดลงรอ้ยละ 30 ไปใชว้ธิกีารท าลายโดยวธิอีื่นและน ามาใชป้ระโยชน์ในรปูพลงังานรปูแบบอื่น 

3. ติดตามแนวทางการด าเนินงานตาม Roadmap ด้านการจดัการขยะและของเสียอนัตราย 
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กรุงเทพมหานครวางแผนและนโยบายโดยก าหนดยุทธศาสตรห์ลกั เพือ่ครอบคลมุการบรหิาร
จดัการขยะและน ้าเสยี 5 ดา้น ดงันี้  

ยทุธศาสตรท์ี ่1  เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการขยะและบ าบดัน ้าเสยี  
กลยทุธท์ี ่1 สง่เสรมิการลดและคดัแยกและใชป้ระโยชน์จากขยะทีแ่หล่งก าเนิดตามหลกั 

3Rs 
กลยทุธท์ี ่2 สง่เสรมิการคดัแยกขยะอนัตรายและขยะอเิลก็ทรอนิกสอ์อกจากขยะทัว่ไป 
กลยทุธท์ี ่3 พฒันากระบวนการเกบ็ขนขยะมลูฝอยและบ าบดัน ้าเสยีใหม้ปีระสทิธภิาพและ

เหมาะสมกบัเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มของชุมชน 
กลยทุธท์ี ่4 ใชเ้ทคโนโลยกี าจดัขยะมลูฝอยและบ าบดัน ้าเสยีทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

เพือ่ใหน้ ากลบัมาใชใ้หม่หรอืเลง็ผลพลอยไดใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
ยทุธศาสตรท์ี ่2  การสรา้งวนิยัและการมสีว่นรว่มรบัผดิชอบของประชาชนและภาคสว่นที่

เกีย่วขอ้งกบัการจดัการขยะมลูฝอยและบ าบดัน ้าเสยี 
กลยทุธท์ี ่1 ใชม้าตรการทางกฎหมาย มกีารบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ 
กลยทุธท์ี ่2 ใชม้าตรการทางเศรษฐศาสตรเ์พือ่ควบคุมปรมิาณขยะและปรมิาณน ้าเสยี

ไม่ใหเ้พิม่มากขึน้ เชน่ ปรบัเปลีย่นอตัราการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียม 
กลยทุธท์ี ่3 สง่เสรมิการจดัการขยะมลูฝอยและน ้าเสยี เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการ

อุปโภคบรโิภคของประชาชน 
กลยทุธท์ี ่4 สรา้งความร่วมมอืกบัภาคประชาชนและชมุชน  

ยทุธศาสตรท์ี ่3  การบรูณาการกระบวนการจดัการขยะมลูฝอยและการบ าบดัน ้าเสยี 
กลยทุธท์ี ่1 จดัท าแผนจดัการขยะมลูฝอยและการบ าบดัน ้าเสยีโดยการใหภ้าคประชาชนมสีว่น

รว่ม 
กลยทุธท์ี ่2 การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยและการจดัการ

น ้าเสยี 
กลยทุธท์ี ่3 สรา้งความเป็นธรรม โปร่งใส ่ตรวจสอบได ้ในการบรหิารทัง้ภายนอกและ

ภายใน 
ยทุธศาสตรท์ี ่4  การเพิม่ศกัยภาพของกรุงเทพมหานครในการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยและ

การบ าบดัน ้าเสยี 
กลยทุธท์ี ่1 การพฒันาความรูแ้ละทกัษะของบุคลากรกรุงเทพมหานครเกีย่วกบัการจดัการ    

ขยะมลูฝอยและการจดัการน ้าเสยี 
กลยทุธท์ี ่2 เสรมิสรา้งทศันคตเิพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของบุคลากรของ

กรุงเทพมหานคร    ในการปฏบิตังิานดา้นขยะมลูฝอยและดา้นบ าบดัน ้าเสยี 
กลยทุธท์ี ่3 สง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานในการจดัเกบ็ขยะมลูฝอยทัง้ใน

ประเทศ  และต่างประเทศ 
ยทุธศาสตรท์ี ่5  การวจิยัและพฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยใีนการจดัการขยะมลูฝอยและ

การบ าบดัน ้าเสยี 



 
 

๘ 

กลยทุธท์ี ่1 สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารศกึษาและวจิยัในงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขยะมลูฝอย
และบ าบดัน ้าเสยี 

กลยุทธ์ที ่2 สนับสนุนใหม้กีารพฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ  
การจดัการมูลฝอยและบ าบดัน ้าเสยี 
 

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
1. กรุงเทพมหานครตอ้งควบคุมการด าเนินการของผูร้บัจา้งใหเ้ป็นไปตามสญัญา ในแต่ละ

ขัน้ตอนการท างานของผูร้บัจา้งควรมเีจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญก ากบัดแูล  
2. กรุงเทพมหานครควรเพิม่การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์กบัประชาชนในส่วน

เกี่ยวกบัขยะพษิหรอืขยะอนัตรายให้ทราบอย่างทัว่ถงึและสม ่าเสมอ โดยก าชบัส านักงานเขตด าเนินการใน
พืน้ที ่
 

 
 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชมุรว่มกบัผูแ้ทนส านกัสิง่แวดลอ้ม เพือ่รบัทราบการเตรยีมความพรอ้ม
ของกรงุเทพมหานครเพือ่รองรบัการด าเนนิการตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยสขุลกัษณะการจดัการมลูฝอยทัว่ไป พ.ศ. 
.. และกฎกระทรวงวา่ดว้ยอตัราคา่ธรรมเนียมการใหบ้รกิารในการจดัการสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย พ.ศ. .. สรุปได้
ดงันี้ 

การจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมเกบ็ขนมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบนัด าเนินการตาม
พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ก าหนดใหร้าชการสว่นทอ้งถิน่มอี านาจในการออกขอ้ก าหนดของ
ทอ้งถิน่เพือ่บงัคบัใชใ้นการบรหิารจดัการมลูฝอยใหเ้กดิความเหมาะสม กทม.จงึไดอ้อกขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่ธรรมเนียมการเกบ็และขนสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2546 และขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่ธรรมเนียมการเกบ็และขนสิง่ปฏกิลูหรอืมลู
ฝอยตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2548 โดยจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมเกบ็ขนมลูฝอยตาม
อตัราทีก่ าหนดในบญัชแีนบทา้ยกฎกระทรวงวา่ดว้ยอตัราคา่ธรรมเนียมการใหบ้รกิารเกบ็ ขน และก าจดัสิง่
ปฏกิลูหรอืมลูฝอยและอตัราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  พ.ศ. 2545 ท าใหก้ารจดัเกบ็คา่ธรรมเนียม แบ่งเป็น 

1. สถานทีท่ีม่มีลูฝอยน้อย อตัราขัน้ต ่าจะเกบ็ไมเ่กนิวนัละ 20 ลติร เดอืนละ 20 บาท และกรณี
วนัหนึ่งเกนิ 20 ลติรแต่ไมเ่กนิ 500 ลติร คา่เกบ็ขนมลูฝอยทุก ๆ 20 ลติรหรอืเศษของแต่ละ 20 ลติร เดอืนละ 40
บาท  

2. สถานทีท่ีม่มีลูฝอยมาก มมีลูฝอยต่อวนัมากกวา่ 500 ลติร – 1 ลกูบาศกเ์มตร จะจดัเกบ็เดอืน
ละ 2,000 บาท และส าหรบัสถานทีท่ีม่มีลูฝอยมากกวา่ 1 ลกูบาศกเ์มตร จะจดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมทุก ๆ 1 
ลกูบาศกเ์มตร หรอืเศษของลกูบาศกเ์มตร เดอืนละ 2,000 บาท 

โดยกรุงเทพมหานครก าหนดใหจ้ดัเกบ็คา่ธรรมเนยีม กรณีทีเ่ป็นอาคารหรอืบา้นเรอืนทัว่ไปเป็น                  
ราย 3 เดอืน และอาคาประเภทอื่น ๆ เป็นรายเดอืน อาจยดืหยุน่ไดต้ามสถานการณ์ดจูากความสะดวกและจ าเป็น

4. ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของกรงุเทพมหานครเพ่ือรองรบัการด าเนินการ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสขุลกัษณะการจดัการมลูฝอยทัว่ไป พ.ศ. .. และกฎกระทรวงวา่ด้วยอตัรา

ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจดัการส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอย พ.ศ. .. 
 



 
 

๙ 

ของประชาชนเป็นหลกั รปูแบบภาชนะบรรจุมคีวามหลากหลายตามความสะดวกของประชาชน กรุงเทพมหานคร
จดัใหม้ภีาชนะรองรบัมลูฝอยในทีห่รอืทางสาธารณะ 

หากเปรยีบเทยีบการจดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมกบัคา่ใชจ้า่ยในการจดัการมลูฝอยในปี 2556 พบวา่มี
ปรมิาณขยะมลูฝอย 9,963 ตนัต่อวนั รวมคา่ใชจ้่ายในการเกบ็ขนและก าจดัมลูฝอย รวมทัง้หมด 6,119.33 ลา้น
บาท คดิเป็นคา่ใชจ้่ายต่อตนั เป็นเงนิ 1,682.75 บาท ในขณะทีจ่ดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมได ้455.10 บาท 
กรุงเทพมหานครตอ้งรบัภาระคา่ใชจ้่ายประมาณ 8,600 ลา้นบาทต่อปี 

ปัญหาในการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมเกบ็ขนมลูฝอยในปัจจุบนั 
1. ประชาชนบางสว่นไมย่นิยอมช าระคา่ธรรมเนียม เจา้ของบา้นไม่อยูใ่นขณะทีเ่จา้หน้าทีไ่ป

จดัเกบ็คา่ธรรมเนียมฯ มกีารปัดความรบัผดิชอบในการช าระคา่ธรรมเนียมระหวา่งผูเ้ชา่และเจา้ของบา้น เป็น
ตน้ 

2. มาตรการทางกฎหมายไม่ไดถู้กท ามาบงัคบัใชอ้ย่างจรงิจงัและมขีอ้จ ากดัของแนวทาง
ปฏบิตั ิ

3. เจา้หน้าทีเ่กบ็คา่ธรรมเนยีมฯ สว่นใหญ่เป็นเจา้หน้าทีด่า้นการเกบ็ขนมลูฝอย ท าให้
เจา้หน้าทีด่งักล่าวมภีาระเพิม่ขึน้และเจา้หน้าทีเ่กบ็คา่ธรรมเนียมสว่นใหญ่มหีน้าทีล่งทะเบยีนควบคุมการ
จดัเกบ็คา่ธรรมเนียมเองดว้ย รวมถงึเจา้หน้าทีเ่หล่านี้มคีวามรู ้ความสามารถไม่เพยีงพอในการท าหน้าที่ 

4. ฐานขอ้มลูหลงัคาเรอืนในการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมมกีารเคลื่อนไหวตลอดเวลา ขอ้มลู
หลงัคาเรอืนในการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมทีส่ านกังานเขตรายงานยงัมคีวามแตกต่างจากจ านวนหลงัคาเรอืน
ตามทะเบยีนราษฎรคอ่นขา้งมาก และทะเบยีน ผูช้ าระค่าธรรมเนียมไม่เป็นปัจจุบนั 

5. การจดัเกบ็เงนิคา่ธรรมเนยีมแลว้ไม่น าสง่ตามเวลาทีร่ะบุในระเบยีบราชการ (วนัรุง่ขึน้
หลงัจากวนัทีจ่ดัเกบ็) เงนิคา่ธรรมเนียมทีจ่ดัเกบ็ไดท้ีต่น้ฉบบัและส าเนาใบเสรจ็ไมต่รงกนั ใบเสรจ็รบัเงนิ
คา่ธรรมเนยีมสญูหาย เป็นตน้ 

การจดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมเกบ็ขนมลูฝอยอตัราใหม่ 
ปัจจุบนัเทคโนโลยกีารจดัการสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยมหีลากหลายรปูแบบ ดงันัน้ การก าหนด

อตัราคา่ธรรมเนียมควรเป็นอตัราทีส่ะทอ้นค่าใชจ้่ายตามความเป็นจรงิ  อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งจติส านึกใหก้บั
ประชาชน  ในการมสีว่นรว่มรบัผดิชอบมลูฝอยทีเ่กดิขึน้สง่ผลใหม้กีารลดปรมิาณขยะและคดัแยกมลูฝอยทีต่น้
ทาง ซึง่ร่างกฎกระทรวงฯ ไดผ้า่นการเหน็ชอบในหลกัการของคณะรฐัมนตรแีลว้ อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบของ
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา และรา่งกฎกระทรวงฯ ไดก้ าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการสิง่ปฏกิลู
และมลูฝอย                 ซึง่เปรยีบเทยีบการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมฉบบัเดมิและฉบบัใหมค่รา่ว ๆ ดงันี้ 

- สิง่ปฏกิลู 
เนื้อหา กฎกระทรวงฉบบัเดมิ กฎกระทรวงฉบบัใหม ่

คา่ธรรมเนียมเกบ็และ 
ขนสิง่ปฏกิลู 

คา่ธรรมเนียมเกบ็และ 
ขนสิง่ปฏกิลู 

คา่ธรรมเนียมก าจดั 
หรอืบ าบดั 

- ปรมิาตร 1 ลบ.ม. 250 บาท 500 บาท 600 บาท 
-  เศษไมเ่กนิ ½ ลบ.ม. 150 บาท 250 บาท 300 บาท 

 



 
 

๑๐ 

- มลูฝอยทัว่ไป  
เนื้อหา กฎกระทรวงฉบบัเดมิ กฎกระทรวงฉบบัใหม ่

คา่ธรรมเนียมเกบ็และ 
ขนสิง่ปฏกิลู 

คา่ธรรมเนียมเกบ็และ 
ขนสิง่ปฏกิลู 

คา่ธรรมเนียมก าจดั 
หรอืบ าบดั 

2.1 รายเดอืน    
  - มลูฝอยไม่เกนิวนัละ   
20 ลติร หรอืไม่เกนิ 4 ก.ก. 

40 บาท 65 บาท 155 บาท 

  - มลูฝอยเกนิ 20 ลติร 
หรอืเกนิ 4 ก.ก.หรอื ไม่
เกนิ 500 ลติรหรอื ไม่
เกนิ 100 ก.ก. ใหค้ดิคา่ 
ธรรมเนียมทุกๆ 20 ลติร
หรอืทุกๆ 4 ก.ก. 

40 บาท 65 บาท 155 บาท 

  - มลูฝอยเกนิ 500 ลติร 
หรอืเกนิ 100 ก.ก. แต่   
ไม่เกนิ 1 ลบ.ม. หรอืไม่
เกนิ 200 ก.ก. 

2,000 บาท 3,250 บาท 8,000 บาท 

เนื้อหา กฎกระทรวงฉบบัเดมิ กฎกระทรวงฉบบัใหม ่
คา่ธรรมเนียมเกบ็และ 

ขนสิง่ปฏกิลู 
คา่ธรรมเนียมเกบ็และ 

ขนสิง่ปฏกิลู 
คา่ธรรมเนียมก าจดั 

หรอืบ าบดั 
  - มลูฝอยเกนิ 1 ลบ.ม.
หรอืเกนิ 200 ก.ก.            
ใหค้ดิเป็นหน่วยทุกๆ            
1 ลบ.ม. หรอืทุกๆ         
200 ก.ก. 

2,000 บาท 3,250 บาท 8,000 บาท 

2.2 เป็นครัง้คราว ครัง้ละ 150 บาท  
(ครัง้หนึ่ง ๆ ไมเ่กนิ 1 ลบ.
ม.) 

ครัง้ละ 125 บาท (ปรมิาณ
ไม่เกนิ 500 ลติร หรอืไม่
เกนิ  100 ก.ก.) 

ครัง้ละ 130 บาท 
(ปรมิาณไมเ่กนิ 500 
ลติร หรอืไม่เกนิ 100 
ก.ก.) 

 ลบ.ม.ละ 150 บาท  
(ครัง้หนึ่ง ๆ เกนิ 1 ลบ.ม. 
หรอืเศษของ ลบ.ม.) 

ครัง้ละ 245 บาท (ปรมิาณ
เกนิ 200 ลติร หรอืเกนิ 100 
ก.ก. แต่ไมเ่กนิ 1 ลบ.ม. 
หรอืไม่เกนิ 200 ก.ก.) 

ครัง้ละ 250 บาท 
(ปรมิาณเกนิ 500 ลติร 
หรอืเกนิ 100 ก.ก. แต่
ไม่เกนิ 1 ลบ.ม. หรอืไม่
เกนิ 200 ก.ก.)  

  ครัง้ละ 245 บาท (ปรมิาณ ครัง้ละ 250 บาท 



 
 

๑๑ 

เกนิ 1 ลบ.ม. หรอืเกนิ 200 
ก.ก.  ใหค้ดิเป็นหน่วย ทุกๆ  
1 ลบ.ม.หรอืทุกๆ 200 ก.ก.
ในอตัราต่อหน่วย) 
(เศษทีเ่กนิ½ลบ.ม.หรอืเกนิ 
100 ก.ก. ใหค้ดิเป็น                    
1 หน่วย) 

(ปรมิาณเกนิ 1 ลบ.ม. 
หรอืเกนิ 200 ก.ก.             
ใหค้ดิเป็นหน่วย ทุกๆ   
1 ลบ.ม. หรอืทกุๆ  
200 ก.ก.ในอตัราต่อ
หน่วย) (เศษทีเ่กนิ½
ลบ.ม.หรอืเกนิ 100 
ก.ก. ใหค้ดิเป็น 1 
หน่วย) 

 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
1. กรุงเทพมหานครควรเตรยีมก าหนดแนวทาง มาตรการ ขัน้ตอน และการก าหนดอตัรา

คา่ธรรมเนียมตามความเหมาะสม โดยวางแผนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยเฉพาะกรณีการจดัเกบ็เพิม่เป็น
รายคนในสถานทีพ่กันกัทอ่งเทีย่ว ทีเ่ป็นโรงแรม Guesthouse หอ้งพกัรายเดอืน รายวนั เป็นตน้ 

2. ในอนาคตปรบัวธิกีารจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมเป็นรปูแบบภาษ ีเชน่ จดัเกบ็พรอ้มกบัการเกบ็
ภาษโีรงเรอืนเพือ่ใหม้มีาตรการในการบงัคบัได ้

3. กทม. ควรพฒันาการใหบ้รกิารจดัเกบ็มลูฝอยใหม้ปีระสทิธภิาพ เชน่ ก าหนดจ านวนครัง้ใน
การจดัเกบ็แต่ละวนัใหเ้หมาะสม ทัว่ถงึ ด าเนินการจดัเกบ็ดว้ยความเรยีบรอ้ย ไมป่ล่อยใหข้ยะตกหล่นหรอืน ้า
จากขยะไหลเป้ือนในพืน้ที ่วธิกีารจดัเกบ็มลูฝอยทีบ่า้นเรอืนคดัแยกประเภทแลว้อยา่งเหมาะสม รวมทัง้การ
จดัเกบ็คา่ธรรมเนียมใหค้รบถว้น เป็นตน้ ควบคูไ่ปกบัการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมตามกฎกระทรวงใหม่ 

4. ควรพจิารณาปรบับทบาท อ านาจตามกฎหมาย และแนวทางการท างานของส านกังานเขต 
เพือ่ใหร้องรบัการด าเนินการตามกฎกระทรวงดงักล่าวอยา่งมปีระสทิธภิาพ และกวดขนัก ากบัดแูลการ
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่เพือ่ป้องกนัปัญหาการท างานหยอ่นยาน หละหลวม  

5. กทม.ควรเตรยีมความพรอ้มประชาชน โดยการสรา้งความรู ้ความเขา้ใน เพือ่ใหป้ระชาชน
ม ีสว่นรว่มในการลดปรมิาณ คดัแยกมลูฝอย ณ ตน้ทาง น ามลูฝอยในครวัเรอืนกลบัมาใชป้ระโยชน์ เพือ่เป็น
การสรา้งนิสยัใหป้ระชาชน ก่อนทีก่ฎหมายจะมผีลบงัคบัใช ้
 

 
 

5.1 คณะอนุกรรมการติดตามผลการด าเนินการเก่ียวกบัการรกัษาความสะอาดและ
ส่ิงแวดล้อมในพืน้ท่ีเขตกลุ่มกรงุเทพกลาง  ไดร้บัทราบผลการด าเนินการเกีย่วกบัการรกัษาความสะอาดและ
สิง่แวดลอ้ม 
ในประเดน็การจดัการขยะมลูฝอยโดยการรณรงค ์ใชห้ลกั Reduce  Reuse และ Recycle แนวทางการเพิม่พืน้ที่
สเีขยีว และการดแูลรกัษาสวนสาธารณะในพืน้ที ่การสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังานในสถานทีร่าชการ สถาน

5. รบัทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ 



 
 

๑๒ 

ประกอบการและหา้งสรรพสนิคา้ การควบคุมคุณภาพน ้าและการจดัการน ้าเสยีจากบา้นเรอืน อาคารสงูและสถาน
ประกอบการ กจิกรรมหรอืโครงการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนในดา้นสิง่แวดลอ้ม  
 

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ  
1. ทุกส านกังานเขตควรด าเนินการตามแผนเพิม่ 10 ลด 10 ซึง่หมายถงึการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวจาก

ทีม่อียูร่อ้ยละ 10 และลดปรมิาณขยะลงรอ้ยละ 10   
2. การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวโดยวธิงีา่ยๆ โดยการปลกูตน้กลว้ย ซึง่งา่ยต่อการดแูลรกัษา รวมทัง้

การปลกูพชืผกัสวนครวัในกระถาง ซึง่นอกจากจะเป็นการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวแลว้  ยงัสามารถน ามาบรโิภคได้
ดว้ย 

3. ควรรณรงคเ์รือ่งการไมท่ิง้ขยะในทีส่าธารณะ เนื่องจากในชว่งทีม่ฝีนตกหนักขยะจะลอยไป
ตามท่อระบายน ้าเกดิปัญหาท่อระบายน ้าอุดตนั และปัญหา  น ้าท่วมขงั 

4. ควรรณรงคเ์รือ่งการลดปรมิาณขยะอนิทรยี ์โดยกระบวนการน าขยะอนิทรยีไ์ปหมกั และใช ้
EM ชว่ยในการยอ่ยสลาย หมกัไวป้ระมาณ 15-20 วนัสามารถใชเ้ป็นปุ๋ ยรดน ้าตน้ไมไ้ด ้

5. ควรรณรงคใ์หทุ้กครวัเรอืนมรีะบบการบ าบดัน ้าทิง้ก่อนทีจ่ะปล่อยทิง้จากครวัเรอืนใน
เบือ้งตน้เสยีกอ่น เพือ่ลดความเขม้ขน้ของน ้าเสยีก่อนปล่อยลงสูแ่หลง่น ้าสาธารณะ 

6. ทุกส านกังานเขตควรตรวจสอบเรือ่งมาตรฐานความสะอาดของตูน้ ้าดืม่หยอดเหรยีญอย่าง
เครง่ครดั โดยจากการตรวจสอบพบวา่ 33 เปอรเ์ซน็ตข์องตูน้ ้าหยอดเหรยีญไม่ไดม้าตรฐานน ้าดืม่ มสีิง่เจอืปน 
และมเีชือ้แบคทเีรยีปนเป้ือน เนื่องจากไม่มกีารเปลีย่นไสก้รอง  

7. ควรรณรงคก์ารใชห้ลอด LED เพือ่ประหยดัพลงังาน และในการขออนุญาตก่อสรา้งสิง่ปลกู
สรา้ง ควรใหค้ าแนะน าและรณรงคใ์หป้ระชาชนใชห้ลอดประหยดัไฟ 

8. ควรมกีารบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม และกฎหมายอาคารอยา่งเครง่ครดั  
9. ควรประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งจติส านึกใหก้บัผูป้ระกอบการหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้ม

ไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัในเรือ่งการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
 

5.2 คณะอนุกรรมการติดตามผลการด าเนินการเก่ียวกบัการรกัษาความสะอาดและ
ส่ิงแวดล้อมในพืน้ท่ีเขตกลุ่มกรงุธนใต้และกลุ่มกรงุธนเหนือ ไดร้บัทราบผลการด าเนินการและปัญหา
อุปสรรคเกีย่วกบัการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีเ่ขตกลุ่มกรุงธนใต ้เกีย่วกบัการจดัการขยะมลู
ฝอยและสิง่ปฏกิลู แนวทางการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว การควบคุมมลพษิและการจดัการสิง่แวดลอ้ม และการมสีว่น
รว่มของประชาชนในดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 
 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ  
1. การรกัษาความสะอาดและจดัการมลูฝอย 



 
 

๑๓ 

    - ในพืน้ทีก่ลุ่มกรุงธนจะมแีหล่งทอ่งเทีย่วหรอืสถานทีส่ าคญัหลายแห่งตอ้งใหค้วามส าคญั
ในการดแูลความสะอาดและปรบัปรุงภมูทิศัน์ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
หรอืนกัทอ่งเทีย่ว 

    - ส านกังานเขตควรเน้นการลดปรมิาณขยะในตลาดซึง่ในแต่ละวนัจะมขียะจ านวนมาก ให้
ตลาดทุกแหง่คดัแยกขยะและแปรรปูขยะทีเ่ป็นผกัผลไมไ้ปท าปุ๋ ยชวีภาพหรอืขยะหอมใชภ้ายในตลาด รวมทัง้
รกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของตลาด 

2. การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว  
    - นอกจากเน้นการสรา้งพืน้ทสีเีขยีวแหง่ใหม่ควรบ ารุงรกัษาและดแูลพืน้ทีส่เีขยีวทีม่อียูเ่ดมิ

ดว้ย 
3. การมสีว่นรว่มของประชาชนดา้นสิง่แวดลอ้ม 

- ส านกังานเขตตอ้งด าเนินการเชงิรุกเขา้ถงึประชาชนในพืน้ที ่
- ตอ้งใชห้ลกัการสรา้งความสมัพนัธก์บักลุ่มมวลชนทีเ่ป็นเครอืขา่ยในพืน้ทีซ่ึง่เป็นผูท้ีม่ ี

ศกัยภาพและเป็นผูท้ีส่ามารถใหค้วามรว่มมอืในกจิกรรมต่าง ๆ ของเขตไดเ้ป็นอย่างด ี
- การปรบัภมูทิศัน์ในทีส่าธารณะ เชน่ ถนนและสวนหยอ่ม หากประสานประชาชนหรอื

เอกชนรว่มในการด าเนินการกจ็ะท าใหส้ามารถด าเนินการไดร้วดเรว็และเกดิความรูส้กึเป็นเจา้ของร่วมในการ
ดแูลรกัษา 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๔ 

 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมประชุมและลงพ้ืนที่ติดตามผลการดำเนินงานของ 
ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม 



 
 

๑๕ 

 
 

 
 

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมประชุมร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อติดตามความคืบหน้า 
การก่อสร้างสวนเบญจกิติพร้อมเส้นทางจักรยาน  

 



 
 

๑๖ 

 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมลงพื้นที่รับทราบการดำเนินงานของผู้รับจ้างในการขนมูลฝอยจาก
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบ ณ สถานทีฝ่ังกลบมูลฝอย จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 
 

๑๗ 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

๑๘ 

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมลงพื้นที่รับทราบการดำเนินงานของผู้รับจ้างในการขนมูลฝอยจาก
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบ ณ สถานที่ฝังกลบมูลฝอย จังหวัดนครปฐม 

 

 
 
 
 
 



 
 

๑๙ 

 
 

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมลงพื้นที่การจัดการมูลฝอยและการดำเนินงานของผู้รับจ้าง 
ในการขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช  

 

 



 
 

๒๐ 

 

 
 

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมประชุมและลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า 
การปรับปรุงภูมิทัศน์สวนลุมพินีและเส้นทางจักรยานเช่ือมต่อจากสวนเบญจกิตต ิ

 

 



 
 

๒๑ 

 

 
 

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมประชมุติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนกัสิ่งแวดล้อม 
 



 
 

๒๒ 

 

 
คณะอนุกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอ้มนำเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด  
สังกัดสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง เยี่ยมชมแนวทางการจัดการมูลฝอยชุมชน ณ เทศบาลนครปากเกร็ด 



 
 

๒๓ 

 

 
 

 
 



 
 

๒๔ 

คณะอนุกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอ้ม 
ประชุมติดตามผลการดำเนินการด้านการรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพืน้ทีแ่ต่ละกลุ่มสำนักงานเขต 

 

 


