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คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

สรุปผลงานของคณะกรรมการการรักษาความสะอาด
และสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา
ประธานกรรมการ

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์
รองประธานกรรมการ

  นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์
กรรมการ

พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง 
กรรมการ

พลเอก คนินทร วงศาโรจน์
กรรมการ

พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล 
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและหารือแนวทางการ 
คัดแยกและใช้ประโยชน์มูลฝอยในชุมชน

คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมประชมุร่วมกบัส�านกัสิง่แวดล้อมเพือ่รบัทราบ แผนการจดัการมลูฝอยในช่วงทีม่กีาร
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมประชมุร่วมกบัส�านักสิง่แวดล้อมเพือ่หารอืแนวทางการจดัการขยะพลาสตกิและโฟม
ในช่วงหลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมประชมุร่วมกบัส�านักสิง่แวดล้อมเพือ่รบัทราบ สถานการณ์ฝุน่ละอองขนาดเลก็และ
มลพิษทางอากาศ และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อมประชุมร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อมเพื่อรับทราบแผนการจัดการขยะอินทรีย์เพื่อให ้
เกิดผลพลอยได้ของกรุงเทพมหานคร
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คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมประชุมร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อมเพื่อหารือแนวทางการประสานภาคเอกชนเพิ่ม 
สวนแนวตั้งหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอาคารและโครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมประชุมร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อมเพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการ 
สวนสาธารณะในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมประชมุเพือ่พจิารณารายการงบประมาณปี ๒๕๖๒ ทีข่อขยายเวลา
เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๔ และรายการงบประมาณปี ๒๕๖๓ ที่ขออนุมัติเบิกเหลื่อมปี (ไม่ก่อหนี้)
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สรุปผลงาน
คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สภากรงุเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมในคราวประชมุสภากรุงเทพมหานคร  

สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสมัยประชุมวิสามัญ  

สมัยที่สอง (ครั้งท่ี ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิก 

สภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๖ คน ดังนี้

๑. นายชยาวุธ   ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานกรรมการ

๒. นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ รองประธานกรรมการ 

๓. นายสุทธิชัย  ทรรศนสฤษดิ์ กรรมการ 

๔. พลเอก คนินทร  วงศาโรจน์ กรรมการ

๕. พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์   ง่วนบรรจง กรรมการ

๖. พลต�ารวจตรี ประสพโชค   พร้อมมูล กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. นางสาวทิพย์ชนม์    เต่าทอง นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๒. นางสาวปิยนุช   สิทธิศร นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่ท�าหน้าทีพ่จิารณาศกึษางานด้านการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อม 

จ�านวน ๒ คณะ ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยและการรักษาความสะอาด รับผิดชอบการพิจารณา

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตั้งแต่แหล่งก�าเนิด จนถึงการก�าจัดอย่างถูกต้องตาม

หลักวิชาการ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการลดและคัดแยกมูลฝอย โดยมีพลต�ารวจโท ธีระศักดิ์  

ง่วนบรรจง เป็นประธานอนุกรรมการ

๒.  คณะอนกุรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการจัดการสวนสาธารณะและพ้ืนทีสี่เขยีว รบัผิดชอบการพจิารณาแนวทาง

การวางแผนและพฒันาพืน้ทีส่เีขียวในกรงุเทพมหานคร ทัง้ในรปูแบบสวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนแนวตัง้ และสวนถนน 

การพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังเพิ่มการเข้าถึงและใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวของประชาชน

ชาวกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ เป็นประธานอนุกรรมการ
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ผลการด�าเนินงาน
คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณา ศึกษา และติดตามการด�าเนินงานของ

กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒. ด้านคุณภาพอากาศและปัญหาฝุ่นละออง

๓. ด้านการบริหารจัดการสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว

๔. การสนับสนุนการด�าเนินงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

๑. ด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 ๑.๑ การจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกและใช้ประโยชน์มูลฝอยในชุมชน 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารเขตหลักสี่ และผู้แทนชุมชนในพื้นที่เขตหลักสี่ เพื่อหารือแนวทาง 

การจดัการมลูฝอยในพืน้ทีเ่ขตหลกัสี ่โดยเฉพาะเรือ่งการลด การคัดแยก การแปรรปูมลูฝอยอนิทรย์ีและมลูฝอยประเภทต่างๆ  

เพื่อน�ากลับมาใช้ประโยชน์ และการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยในชุมชน สรุปได้ดังนี้

ส�านักงานเขตหลักสี่ได้ด�าเนินโครงการ กิจกรรมการลด การคัดแยก และการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ ดังนี้

๑. โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมการอบรม บรรยาย สาธิต

การท�าปุ๋ยให้กับชุมชน เช่น การท�าปุ๋ยน�้าชีวภาพ (ขยะหอม) การท�าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ เช่น ขยะเศษอาหาร เศษผัก 

ผลไม้ ใบไม้แห้ง การเลี้ยงไส้เดือน ท้ังน้ี จากข้อมูลเดือนตุลาคม ๒๕๖๒-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีปริมาณขยะอินทรีย์จาก 

เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม้แห้ง ที่จัดเก็บได้ประมาณ ๒,๘๐๐ ตัน หรือโดยเฉลี่ย ๑๘ ตัน/วัน หรือ ๕๖๐ ตัน/เดือน 

๒.  กจิกรรมการเกบ็ขยะชิน้ใหญ่และขยะอนัตราย ด�าเนนิการทกุวนัอาทติย์ โดยการประชาสมัพนัธ์แจ้งให้ประชาชน

ทราบก่อนการเข้าจดัเกบ็ขยะชิน้ใหญ่และขยะอนัตรายในชมุชน รวมทัง้การประชาสมัพนัธ์ห้ามทิง้ขยะลงคลอง ด�าเนนิการ

จัดเก็บขยะทางเรือที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และจัดเก็บทั่วไป

๓.  กิจกรรมแปรรูปขยะรีไซเคิลเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ เช่น การน�าถังน�้ามัน ไม้พาเลท ฟองน�้าจากที่นอนหรือ 

โซฟาเก่า ยางรถยนต์ มาผลิตเฟอร์นิเจอร์ ชุดโซฟา กระถางต้นไม้ ของใช้และของประดับตกแต่ง 

๔. กิจกรรมการลด ละ เลิกใช้พลาสติกและโฟมในส�านักงานเขต โดยการเดินรณรงค์ลดการใช้พลาสติกภายใน 

ส�านกังานเขต และการรณรงค์ผ่านสือ่ต่างๆ เช่น เฟซบุก๊ แอปพลเิคชนัไลน์ บอร์ดประชาสมัพนัธ์ รวมทัง้การขอความร่วมมอื 

ในการใช้ถุงผ้า และใช้ภาชนะแทนการใช้ถุงพลาสติก

๕. โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยการรับซ้ือขยะรีไซเคิลจากชุมชนทุกวันอังคาร และติดต่อผู้ค้ามารับ

ซื้อขยะรีไซเคิลจากชุมชนโดยตรง

๖. โครงการผลติแผ่นปทูางเดนิจากกิง่ไม้บดย่อย โดยการน�ากิง่ไม้บดย่อยทีไ่ด้จากการคดัแยกขยะในชมุชน และกิง่ไม้ 

ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้ในพื้นท่ีเขตหลักสี่น�ามาเป็นส่วนผสมในการผลิตแผ่นปูทางเดินส�าหรับใช้ในการประดับตกแต่ง

สวนสาธารณะและซ่อมแซมพื้นทางเดินในพื้นที่เขตหลักสี่ ซึ่งมีความแข็งแรงและน�้าหนักเบา

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยในชุมชน ด�าเนินการ ดังนี้

๑. รณรงค์ส่งเสรมิการลดและคดัแยกขยะให้แก่โรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร  โดยการน�ามาท�าสิง่ประดษิฐ์ต่าง ๆ   

ในวชิาศลิปะ โดยส�านกังานเขตเข้าไปส่งเสรมิให้ความรูแ้ก่นักเรยีนให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการคดัแยกขยะต่าง ๆ  และ 

การน�าขยะมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมคลอง

๒.  ส่งเสริมให้เกดิการแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างชมุชน โดยการรณรงค์ส่งเสรมิการลด คดัแยกขยะ และใช้ประโยชน์

จากขยะที่แหล่งก�าเนิดตามหลักการ ๓Rs ให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และชุมชนในพื้นที่เขตหลักสี่ 
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ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน 

๑. ชุมชนหมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ ด�าเนินโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ โดยการขอรับบริจาคขยะ 

ในชมุชนแล้วน�ามาคัดแยกเพือ่จ�าหน่ายเป็นรายได้ของชุมชน แล้วน�าเงนิรายได้มาเป็นค่าสวสัดกิารในชมุชน เช่น การซือ้ของ 

เยี่ยมผู้ป่วย การมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต การช่วยเหลือเด็กแรกเกิด การสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก หรือ

กิจกรรมผู้สูงอายุ  

๒. ชมุชนพชัราภา ด�าเนนิการโครงการคดัแยกขยะตัง้แต่ปี ๒๕๕๒ เริม่จากการรบับรจิาคขยะในชมุชนเพือ่จ�าหน่าย

และน�าเงินรายได้ไปจัดซ้ือเครื่องเสียงตามสายไว้ใช้ในกิจกรรมของชุมชน และในปี ๒๕๕๔ ได้ริเริ่มให้แต่ละครัวเรือน 

รบัผดิชอบในการคดัแยกขยะในครวัเรอืนของตนเองโดยส�านกังานเขตหลกัสีส่นบัสนนุถงัรองรบัขยะ นอกจากนัน้ ได้ด�าเนนิ

โครงการหน้าบ้านน่ามองโดยรณรงค์ให้ประชาชนปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และการก�าจัดขยะอินทรีย์ด้วยวิธีการฝังกลบเพื่อ

เป็นปุ๋ย รวมทั้งการปลูกพืชสมุนไพร 

๓.  ชุมชนหมู่บ้านชวนชื่น ได้รับรางวัลชุมชนประชาธิปไตยตัวอย่างจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนา

ประชาธปิไตย ส�านกังานเสรมิสร้างเอกลกัษณ์ของชาต ิส�านกันายกรฐัมนตร ีซึง่เป็นรางวลัทีไ่ด้จากการทีส่มาชกิในชมุชนมี

ส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมในชุมชน เช่น การให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนกลางเพื่อน�ามา

เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการชุมชน การรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนโดยการปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น การตั้งวาง 

ถังขยะบริเวณหน้าบ้านของตนเองเฉพาะในวันที่ก�าหนด และการจัดระเบียบรถซาเล้งที่มาเก็บขยะในชุมชน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  กรุงเทพมหานคร ควรมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีการ Outsource จากเอกชน โดยเริ่มด�าเนินการ

ในบางเขตเพื่อเป็นเขตน�าร่องเพื่อให้การบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้น รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากร

๒.  ส�านกังานเขตควรเพิม่ความถีใ่นการเกบ็ขนมลูฝอยในชมุชนให้มากขึน้ เพือ่แก้ไขปัญหาขยะตกค้าง การเกบ็ขน

มลูฝอยในชมุชนสัปดาห์ละครัง้ถือว่าน้อยเกนิไป โดยเฉพาะขยะอนิทรย์ีจะเกดิการหมกัหมมส่งกลิน่รบกวนมผีลกระทบต่อ

สุขภาวะ 

 ๑.๒ แผนการจดัการมลูฝอยของกรงุเทพมหานครในช่วงทีม่กีารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมได้ประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและหารือแนวทางการจัดการ

มูลฝอยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงาน 

รบัผดิชอบด้านนโยบาย โดยประสานงานกบัส�านกังานเขตและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการ กรงุเทพมหานครได้ก�าหนด

แนวทางและมาตรการส�าหรับหน่วยงานปฏิบัติดังนี้

๑. แนวทางการจัดการหน้ากากอนามัยจากประชาชน  

แนวทางการจัดการหน้ากากอนามัยจากประชาชน โดยให้พับ/ม้วนหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ใส่ถุงปิดสนิทก่อนน�า

ไปทิง้ เขยีนตดิถงุว่าเป็นหน้ากากอนามยัและให้แยกทิง้รถเก็บขยะมาเกบ็ หรอื ทิง้ในถงัขยะเฉพาะหน้ากากอนามยัทีใ่ช้แล้ว

ได้ตามจุดที่จัดไว้ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

ส�านักงานเขต ๕๐ เขต ด�าเนินการดังนี้

• จัดหาถังขยะรองรับหน้ากากอนามัยตั้งที่ส�านักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต

• ประชาสัมพันธ์การแยกทิ้งหน้ากากอนามัยส�าหรับประชาชน ในสื่อทุกช่องทาง

• ให้ความรู้พนักงานเก็บขนมูลฝอยในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส 
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• เก็บรวบรวมหน้ากากอนามัยที่ประชาชนแยกทิ้งส่งก�าจัดที่เตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุช 

หรือหนองแขม

โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ๑๑ แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙ แห่ง ด�าเนินการดังนี้

• ตั้งถังรองรับหน้ากากอนามัยจากประชาชนในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง

• ควบคุมดูแลการเก็บรวบรวมหน้ากากอนามัย แลรวมส่งให้กับบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด น�าไปก�าจัดด้วยวิธี

การเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ

• บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด น�าไปก�าจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ

หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง ด�าเนินการดังนี้

• ประชาสัมพันธ์การแยกทิ้งหน้ากากอนามัยในจุดที่กรุงเทพมหานครก�าหนดให้ประชาชนที่มารับบริการและ 

เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ

ส�านักสิ่งแวดล้อม ด�าเนินการดังนี้

• จัดหาถังรองรับหน้ากากอนามัย (ถังสีส้ม) ให้กับโรงพยาบาล  ๑๑ จุด และศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙ จุด  

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

• ประสานการเกบ็รวบรวมหน้ากากอนามยัในจดุทีก่รงุเทพมหานครก�าหนดเพือ่น�าไปก�าจดัทีเ่ตาเผามลูฝอยตดิเชือ้

ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุชหรือหนองแขม

๒. การจัดการมูลฝอยจากผู้ติดเชื้อสถานที่กักกัน (state quarantine หรือ local quarantine) 

  การจัดการมูลฝอยจากผู้ติดเชื้อก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล น�ามูลฝอยที่ติดเชื้อหรือที่ปนเปื้อน เสมหะ 

น�า้ลาย น�า้มกู อปุกรณ์และเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บตวัอย่างตรวจน�าใส่ถงุและซ้อนถงุ ๒ ชัน้ ราดด้วยแอลกอฮอล์หรอืน�า้ยาฟอกขาว  

ศนูย์บรกิารสาธารณสขุส่งให้ บริษทั กรงุเทพธนาคม จ�ากดั น�าไปก�าจดัด้วยวธิกีารเผาในเตาเผามลูฝอยติดเชือ้ทีศ่นูย์ก�าจดั

มูลฝอยอ่อนนุช ซึ่งกรุงเทพมหานครมอบหมาย บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ก�าจัดตันละ ๑๓,๐๐๐ บาทต่อตัน

  กรณมีลูฝอยผูส้มัผสั ผูต้ดิเชือ้ และผูก้กัตวั ถุงพลาสตกิหรือทีใ่ส่อาหารแบบใช้ครัง้เดยีวทิง้ น�ามลูฝอยใส่ถงุ ราดด้วย 

แอลกอฮอล์หรือน�า้ยาฟอกขาว ส�าหรบัของใช้ส่วนตวั เช่น เสือ้ผ้า ผ้าห่ม สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้โดยซกัท�าความสะอาด 

ด้วยผงซักฟอกเข้มข้นและน�้ายาฟอกขาว น�าไปตากแดดให้แห้งน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ส่วนใหญ่ผู้ติดเช้ือมักจะน�าของใช้

ส่วนตัวต่าง ๆ ทิ้ง ไม่น�ากลับมาใช้

  กรณีมูลฝอยทั่วไปจากสถานที่ท�างานหรือบ้านที่พบผู้ติดเช้ือ ส�านักงานเขตรับผิดชอบจัดเก็บน�ามาราดด้วย

แอลกอฮอล์หรือน�้ายาฟอกขาว ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส�านักงานเขตแจ้งข้อมูลแหล่งก�าเนิด ประเภท 

ปริมาณมูลฝอย และหมายเลขทะเบียนรถให้ส�านักสิ่งแวดล้อม และขนส่งมูลฝอยไปก�าจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอย

ชุมชนที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม

  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากศูนย์กักกันหรือโรงแรมส�าหรับผู้ป่วยติดเชื้อ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด  

จัดรถเฉพาะเพื่อเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือจากศูนย์กักกันหรือโรงแรมน�าไปด้วยก�าจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 

ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม หากเกินขีดความสามารถของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด จะส่งให ้

ส�านกังานเขตด�าเนนิการจัดเก็บ ฆ่าเชือ้แล้วส่งเผาทีเ่ตาเผาอ่อนนชุและหนองแขม แต่ปัจจุบนับรษิทั กรงุเทพธนาคม จ�ากดั 

สามารถรองรับได้ เพราะโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะนัดหมายผู้ป่วยมาภายหลังและมีสถานพยาบาลหลายแห่งปิดกิจการไป 

ท�าให้ปริมาณขยะติดเชื้อปัจจุบันไม่เพิ่มขึ้นจากที่มีการประมาณการไว้ประมาณ ๔๐ ตันต่อวัน
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๓.  แนวทางปฏบิตัเิพือ่ลดความเสีย่งในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีเ่กบ็ขนมลูฝอยและการรกัษาความสะอาด

พื้นที่ 

  ส�านักสิ่งแวดล้อมได้จัดท�ามาตรการป้องกันความเส่ียงจากโรคติดเช้ือไวรัสส�าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา

ความสะอาดให้ส�านักงานเขต และให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ดังนี้

  ก่อนปฏิบัติงาน 

  • ประชาสัมพันธ์การแยกทิ้งหน้ากากอนามัยส�าหรับประชาชนในสื่อทุกช่องทาง 

  • ให้ความรู้พนักงานเก็บขนมูลฝอยในการป้องกันตนเอง

  • ตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกครั้ง

  ขณะปฏิบัติงาน

  • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

  • แยกเก็บหน้ากากอนามัยที่ประชาชนแยกทิ้ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสมูลฝอยโดยตรง และรวบรวมส่งไปก�าจัดที่

เตาเผามูลฝอยอ่อนนุชหรือหนองแขม

  หลังปฏิบัติงาน

  • ล้างท�าความสะอาดร่างกายทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน ก่อนเข้าส�านักงาน

  • ล้างท�าความสะอาดเสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันที่สามารถใช้ซ�้าได้

  • ล้างท�าความสะอาดยานพาหนะที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย

การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับผู้ปฏิบัติงาน ส�านักส่ิงแวดล้อมได้จัดสรรงบประมาณจัดซ้ือ

อุปกรณ์และจัดส่งให้ส�านักงานเขตแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ ชุดป้องกันการติดเชื้อหรือ ชุด PPE ๑,๐๐๐ ชุด ส�าหรับพนักงาน

เก็บขนมูลฝอย ชุดกันเปื้อนส�าหรับปฏิบัติงาน ๒๐,๐๐๐ ชุด ชุดกันเปื้อนท�าความสะอาดแบบค้างคาว ๒,๒๐๐ ชุด ส�าหรับ

พนกังานกวาด รองเท้าบทู ๒,๒๐๐ คู ่แว่นตา ๒,๒๐๐ อนั และถงุมอืยาง ๑๒,๐๐๐ คู ่แต่อปุกรณ์ดงักล่าวอาจยงัไม่เพยีงพอ 

ส�าหรบัเจ้าหน้าทีท่กุคน เพราะกรงุเทพมหานครมเีจ้าหน้าท่ีทีป่ฏบิตังิานเกบ็ขนและกวาด รวม ๒๐,๐๐๐ คน ซึง่จะต้องจดัหา 

ให้เพิ่มเติมตามล�าดับ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  หากประชาชนไม่น�าหน้ากากอนามัยมาทิ้งในถังรองรับที่จัดไว้ โดยทิ้งหน้ากากอนามัยรวมกับขยะทั่วไป ท�าให้

เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยง ส�านักงานเขตควรจัดอุปกรณ์ที่ใช้คีบขยะหรืออุปกรณ์ป้องกันให้เจ้าหน้าที่ รวมทั้งน�้ายาฆ่าเชื้อหรือ

น�้ายาคลอรีนเข้มข้นผสมน�้าในสัดส่วนที่เหมาะสมใช้ราดขยะเพื่อฆ่าเชื้อโรค

๒.  พนักงานเก็บขนมูลฝอยและพนักงานกวาดเป็นกลุ่มเสี่ยงในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องป้องกันความปลอดภัย

ของตนเองและป้องกนัการแพร่เชือ้ไปยงับคุคลอืน่ด้วย ควรเน้นการรณรงค์ให้เจ้าหน้าทีล้่างมอืและท�าความสะอาดร่างกาย

ทันทีหลังปฏิบัติงาน และให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองก่อนและหลังปฏิบัติงาน

๓.  อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานส�าหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอส�าหรับเจ้าหน้าที่ทุกคน อาจพิจารณาจัดล�าดับความ

ส�าคัญอุปกรณ์ที่จ�าเป็น เช่น หน้ากากอนามัยและถุงมือ ซึ่งมีความจ�าเป็นที่ต้องใช้ในการท�างาน การให้เจ้าหน้าที่ใส่ชุด

ป้องกันเชื้อหรือ PPE อาจไม่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ 

๔.  การฉดีพ่นน�า้ยาบนพืน้ถนนหรอืสถานทีต่่าง ๆ  แล้วมเีจ้าหน้าท่ีกวาดพืน้ที ่ควรใช้ผ้าชบุน�า้ยาฆ่าเชือ้เชด็ถบูริเวณ

ต่าง ๆ เพราะแรงฉีดน�้าอาจท�าให้เชื้อโรคกระเด็นเข้าสู่ระบบการหายใจและอาจติดเชื้อได้ การใช้หน้ากากป้องกันหรือ  

face shield อย่างเดียวไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้
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 ๑.๓ การบริหารจัดการขยะพลาสติกและโฟมในช่วงหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) และเทศกาลลอยกระทง

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อม เพื่อรับทราบข้อมูลการบริหารจัดการขยะพลาสติกและโฟม 

ในช่วงหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และเทศกาลลอยกระทง สรปุได้ดงันี้

กรุงเทพมหานครประกาศเจตนารมณ์ “กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรช้ันน�าในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มุ่งม่ันลด

การใช้พลาสติกและโฟม โดยให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดขยะพลาสติกและโฟม” ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 

๒๕๖๓ เพือ่เป็นการลด ละ เลกิการใช้ถุงพลาสตกิแบบใช้ครัง้เดยีวทิง้ และเป็นไปตามนโยบายระดบัประเทศ รวมถงึรองรบั

กฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติกในอนาคต

ข้อมูลปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครในปี ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) จัดเก็บได้เฉลี่ย 

๙,๕๒๐ ตันต่อวัน ลดลง ๑,๐๔๔ ตันต่อวัน หรือลดลงร้อยละ ๙.๙ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒ ซึ่งเก็บขยะได้เฉลี่ย ๑๐,๕๖๔ ตัน 

ต่อวัน ทั้งนี้ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้จ�านวน 

นกัท่องเทีย่วลดลง โดยในเดอืนกนัยายน ๒๕๖๓ ปรมิาณมลูฝอยทีจ่ดัเกบ็ได้ ๙,๐๘๕ ตนัต่อวนั ทัง้นีใ้นช่วงสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า ขยะพลาสตกิรวม ซ่ึงประกอบด้วยพลาสติกที ่Recycle ได้  

และ Recycle ไม่ได้ มปีรมิาณสงูข้ึน เนือ่งจากประชาชนมีการส่ังอาหารทีม่บีรรจภุณัฑ์เป็นพลาสตกิมารบัประทานทีบ้่านมากขึน้  

การด�าเนินการเพื่อลดการใช้พลาสติกของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

๑.  หน่วยงานกรุงเทพมหานครทุกแห่ง รณรงค์ให้บุคลากรและร้านค้าในหน่วยงานลดการใช้พลาสติกและโฟม  

ภายใต้โครงการท�าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

๒.  กรุงเทพมหานคร ประกาศเจตนารมณ์ “กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นน�าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่น

ลดการใช้พลาสติกและโฟม โดยให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดขยะพลาสติกและโฟม”

๓.  ส�านักอนามัยและส�านักการแพทย์ งดจ่ายถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วยกลับบ้าน

๔.  ส�านักการศึกษา ด�าเนินการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียนจากถุงนมมาเป็นกล่องนมในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานภายนอก

๑.  ส�านกังานเขตด�าเนนิการรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ลดใช้ถงุพลาสตกิและโฟมให้กบัสถานประกอบการ ตลาด ชุมชน 

และประชาชน    

๒.  โครงการความร่วมมอืภาครฐั ภาคธรุกจิ และภาคประชาสังคมเพือ่จดัการพลาสตกิและขยะอย่างยัง่ยนื  น�าร่อง

ส�านักงานเขตคลองเตย

๓.  โครงการ “วน” เพื่อลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และขยายผลโครงการ “วน”  

โดยร่วมกับโครงการมือวิเศษน�าร่องส�านักงานเขตพระโขนง

ทุกหน่วยงาน

๑. ด�าเนินกิจกรรมเพื่อลดใช้พลาสติกและโฟม

๒. การจัดประชุม ให้งด ลดใช้ขวดน�้าพลาสติก หรือภาชนะประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

๓. ร้านค้า ร้านอาหารที่อยู่ในหน่วยงานงดใช้โฟมบรรจุอาหาร

๔. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างในหน่วยงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้แก้วน�้าส่วนตัว ถุงผ้า และ

กล่องใส่อาหารส่วนตัว
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๕. ทุกส่วนราชการจัดมุมบริการให้ยืมถุงผ้า

ส�านักงานเขต

๑.  จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เรื่องการลดใช้พลาสติกและโฟม แก่ประชาชน และ 

สถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่

๒.  จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์พิษภัยของขยะพลาสติกและโฟม รณรงค์การใช้ถุงผ้า ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  

หรือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

ส�านักการแพทย์

รณรงค์ไม่ใช้ถงุพลาสตกิใส่ยาให้ผูป่้วยกลบับ้าน ด�าเนนิการในโรงพยาบาลสังกดักรงุเทพมหานคร ทัง้ ๑๐ แห่ง ตัง้แต่  

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สามารถลดปริมาณถุงพลาสติกได้ ๕,๖๘๖,๓๒๐ ใบ สามารถประหยัดงบประมาณ 

ในการจัดจ้างผลิตถุงพลาสติกได้ถึง ๓,๒๔๗,๘๗๒ บาท 

ส�านักอนามัย 

รณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสตกิใส่ยาให้ผูป่้วยกลบับ้าน ด�าเนนิการในศนูย์บรกิารสาธารณสขุทัง้ ๖๘ แห่ง ตัง้แต่ ๑ ตลุาคม 

๒๕๖๑ - ๑ ตลุาคม ๒๕๖๓ สามารถลดปรมิาณการใช้ถุงพลาสตกิได้ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ใบ สามารถประหยดังบประมาณในการ 

จัดจ้างผลิตถุงพลาสติกได้ถึง ๗๘๐,๐๐๐ บาท

ส�านักการศึกษา

ส�านกัการศกึษา ด�าเนนิการปรบัเปลีย่นบรรจภุณัฑ์นมโรงเรยีนจากถงุนมมาเป็นกล่องนม ตัง้แต่วนัที ่๑ พฤศจกิายน 

๒๕๖๑ – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สามารถลดปริมาณถุงนมพลาสติกได้ ๙๙,๑๕๘,๘๐๐ ถุง หรือคิดเป็น ๒,๔๐๐ ตัน

การจัดการขยะจากกระทงและการน�ากลับไปใช้ประโยชน์ 

ในปี ๒๕๖๓ ขยะจากกระทงโฟมมีปริมาณลดลง โดยส�านักสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบการจัดเก็บกระทงในแม่น�้า

เจ้าพระยา ผลการจัดเก็บกระทงในปี ๒๕๖๒ จ�านวนกระทงที่จัดเก็บได้ จ�านวน ๕๐๒,๐๒๔ ใบ และในปี ๒๕๖๓ จ�านวน

กระทงทีจ่ดัเกบ็ได้ จ�านวน ๔๙๒,๕๓๗ ใบ ซึง่มปีรมิาณลดลง คดิเป็น ๑.๘๙ % ประกอบด้วย กระทงทีผ่ลิตจากวสัดธุรรมชาติ 

จ�านวน ๔๗๔,๘๐๖ ใบ คิดเป็น ๙๖.๔ % และกระทงโฟม จ�านวน ๑๗,๗๓๑ ใบ คิดเป็น ๓.๖ % การก�าจัดกระทงวัสดุ

ธรรมชาติจะส่งไปศูนย์ก�าจัดมูลฝอย อ่อนนุชและหนองแขม เพื่อเข้าโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ส�านกัสิง่แวดล้อม ควรก�าหนดมาตรการเข้มข้นในการลด ละ เลกิการใช้ถงุพลาสตกิอย่างจรงิจงัและด�าเนนิการ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก

๒.  ควรรณรงค์ให้ความรูเ้รือ่งการคดัแยกขยะประเภทต่างๆ และส่งเสริมให้มกีารน�าขยะกลบัมาใช้ให้เกดิประโยชน์

และสร้างมูลค่าได้ นอกจากนั้น ขยะอินทรีย์อาจใช้วิธีการฝังกลบเพื่อเป็นปุ๋ยส�าหรับการปลูกพืชผักสวนครัวได้

๓.  ส�านกัสิง่แวดล้อมอาจตัง้งบประมาณในการด�าเนนิกจิกรรม หรอืโครงการรณรงค์ลดปรมิาณขยะ เช่น การจดัซือ้ 

หน้ากากอนามัย หรือการน�าต้นกล้าพืชผักสวนครัวไปแลกขยะรีไซเคิลจากครัวเรือน 

 ๑.๔ การจัดการขยะอินทรีย์เพื่อให้เกิดผลพลอยได้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อม เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการขยะอินทรีย์เพื่อให้

เกิดผลพลอยได้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้
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สถานการณ์มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

สดัส่วนมลูฝอยของกรงุเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ขยะเศษอาหาร ๔๕.๔๑ เปอร์เซน็ต์ 

ไม้และใบไม้ ๕.๗๖ เปอร์เซ็นต์ กระดาษ ๑๔.๐๒ เปอร์เซ็นต์ พลาสติก ๒๒.๕๘ เปอร์เซ็นต์ และอื่นๆ เช่น แก้ว โลหะ หนัง

และยาง ผ้า กระดูก ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป รวม ๑๒.๒๓ เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๓ ปริมาณขยะเศษอาหารมีสถิติลดลง  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้จ�านวนนักท่องเที่ยวลดลง  

และประชากรในกรุงเทพมหานครลดลง ส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยลดลงด้วย 

จากสถิติการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ โดยส�านักงานสวนสาธารณะและส�านักงานเขต มีปริมาณวัตถุดิบ

ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งมาจากปริมาณขยะในแต่ละประเภท ดังนี้

๑.  ประเภทกิ่งไม้ใบไม้ ปี ๒๕๖๑ มีปริมาณ ๔๕.๓๖ ตัน/วัน ปี ๒๕๖๒ ปริมาณ ๔๕.๕๓ ตัน/วัน และปี ๒๕๖๓ 

ปริมาณ ๔๔.๗๖ ตัน/วัน

๒.  ประเภทเศษผักและเปลือกผลไม้ ปี ๒๕๖๑ มีปริมาณ ๕๐.๐๘ ตัน/วัน ปี ๒๕๖๒ ปริมาณ ๔๖.๐๐ ตัน/วัน  

และปี ๒๕๖๓ ปริมาณ ๔๒.๒๖ ตัน/วัน

๓.  ประเภทกากตะกอนและสิ่งปฏิกูล ปี ๒๕๖๑ มีปริมาณ ๓๕.๓๓ ตัน/วัน ปี ๒๕๖๒ ปริมาณ ๓๐.๑๕ ตัน/วัน  

และปี ๒๕๖๓ ปริมาณ ๓๐.๑๒ ตัน/วัน

๔.  ประเภทผกัตบชวาจากแม่น�า้เจ้าพระยา ปี ๒๕๖๑ มปีรมิาณ ๑๔.๔๘ ตัน/วนั ปี ๒๕๖๒ ปรมิาณ ๑๓.๘๕ ตัน/วนั   

และปี ๒๕๖๓ ปริมาณ ๗.๐๐ ตัน/วัน

ทั้งนี้ ส�านักสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบการเก็บขยะมูลฝอยและผักตบชวาจากแม่น�้าเจ้าพระยา โดยผักตบชวาสามารถ

จัดเก็บได้ประมาณ ๗ ตันต่อวัน และสามารถน�ามาท�าปุ๋ยได้เนื่องจากมีการควบคุมการปนเปื้อน 

กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 

กรุงเทพมหานครสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้กิ่งไม้ ใบไม้ และกากตะกอนสิ่งปฏิกูล มาผสมกันในอัตราส่วน   

กิ่งไม้ ใบไม้ ๒ ส่วนและกากตะกอน ๑ ส่วน น�ามาหมักในโรงหมักประมาณ ๔๕-๖๐ วัน จะได้ปุ๋ยหยาบและปุ๋ยละเอียด 

ทัง้นี ้ส�านกังานเขตและส�านกังานสวนสาธารณะจะน�าปุย๋หยาบไปใช้ในการปรบัปรงุดนิ ส่วนปุย๋ละเอยีดจะน�าไปลดความชืน้  

และคัดแยกสิ่งปนเปื้อนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์ 

ปริมาณการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผลิตได้ ๑๒,๙๕๗ ตันต่อปี ปี ๒๕๖๒ 

ผลิตได้ ๑๒,๖๑๕ ตันต่อปี และปี ๒๕๖๓ ผลิตได้ ๑๒,๙๑๐ ตันต่อปี 

สัดส่วนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

๑.  ปุย๋อนิทรย์ีหยาบทีห่มกัในระยะเวลา ๔๕-๖๐ วนั ซ่ึงยงัไม่มกีารปรบัปรงุคณุภาพ ส�านกังานเขตจะขอรบัเพือ่น�า

ไปใช้ในการสนบัสนนุภารกจิของส�านกังานเขตมากทีส่ดุถงึ ๗๒ % หน่วยงานภายใน กทม. ๑๔%  ส�านกังานสวนสาธารณะ 

๘% และหน่วยงานราชการภายนอก (ทหาร)  ๖%

๒.  ปุ๋ยอินทรีย์ละเอียดบรรจุถุง ส�านักงานสวนสาธารณะใช้ในภารกิจของสวนมากที่สุด ๔๖% หน่วยงานภายใน 

กทม. ๑๕%  ส�านักงานเขต ๒๗% และหน่วยงานราชการภายนอก (ทหาร) ๑๒%  

แผนการพัฒนางานในอนาคต 

๑)  จัดตั้งคณะท�างานศึกษาการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ด้วยการหมักปุ๋ยอินทรีย์และการน�าไปใช้ประโยชน์

๒)  การศกึษาและทดลองหมกัปุย๋อนิทรย์ี โดยมเีป้าหมายในการผลิตปุย๋อนิทรย์ีทีม่คุีณภาพโดยไม่ผสมกากตะกอน

สิ่งปฏิกูล (Safe Fertilizer) และจ�าหน่ายเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร
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ส�าหรับการออกแบบระบบโรงงานในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จะออกแบบให้มี Capacity ไม่เกิน ๑๒๔ ตันต่อวัน  

โดยต้ังโรงงานที่อ่อนนุชและหนองแขม แต่ละโรงงานควรจะมีความจุสูงสุดไม่เกิน ๗๐ ตันต่อวัน/โรงงาน ใช้งบประมาณ

ก่อสร้างประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท/โรงงาน โดยเป็นโรงงานในระบบปิดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมกลิ่น และฝุ่นได้

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ส�านกัสิง่แวดล้อมควรก�าหนดแนวทางในการบรหิารจดัการขยะอนิทรย์ีให้ลดน้อยลงอย่างต่อเนือ่ง เช่น การรณรงค์ 

เรือ่งการคดัแยกขยะอนิทรย์ีจากต้นทาง โดยให้ประชาชนร่วมกนัคัดแยกขยะอนิทรย์ีและน�าไปท�าปุย๋ รวมทัง้การน�าขยะไป

แปรรปูเพือ่ให้เกดิผลพลอยได้โดยไม่ต้องน�าไปก�าจดัเพราะหากมกีารบรหิารจดัการทีด่จีะช่วยลดปรมิาณการน�าไปก�าจดัซึง่

เป็นรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร และขยะเหล่านีส้ามารถน�าไปแปรรปูเป็นผลพลอยได้และเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร  

๒.  ส�านกัสิง่แวดล้อมควรรณรงค์ หรอืจดัท�าโครงการกนิให้พอด ีโดยการสัง่อาหารในปรมิาณทีพ่อเหมาะซึง่จะช่วย

ลดปริมาณขยะลงได้ เห็นควรด�าเนินการอย่างจริงจัง นอกจากนั้นควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการท�าบรรจุภัณฑ์ในระบบ

สูญญากาศซึ่งจะช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์ และเป็นการถนอมอาหาร 

                

๒. ด้านคุณภาพอากาศและปัญหาฝุ่นละออง
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กและมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมาตรการและแผน 

ปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อม เพื่อรับทราบและหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้

ปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สาเหตุหลักมาจากการใช้รถยนต์ดีเซล 

และจากการจราจร อุตสาหกรรม และการเผาในที่โล่ง ประกอบกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้อต่อการกระจายตัวของฝุ่นละออง 

ส�าหรับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมาณฝุ่นละอองจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 

ไปจนถงึเดอืนมนีาคม ประกอบกับสภาพอตุนุยิมวทิยาไม่เอือ้ต่อการกระจายตัวของฝุน่ละออง และเป็นช่วงรอยต่อฤดูหนาว

เข้าสู่ฤดูร้อน สภาวะอากาศนิ่ง ลมสงบ ส่งผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศ ท�าให้ระดับฝุ่นละอองมีค่าสูงขึ้น  

ผลการตรวจวัดฝุ่นละออง PM ๒.๕ ค่าเฉลี่ยในเวลา ๒๔ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ ๔๔ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ ๕๐ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร กรมอุตุนิยมวิทยา 

มีการคาดการณ์ ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก เนื่องจาก

มีอัตราการไหลเวียนและยกตัวได้ดี ประกอบกับมีฝนตกเล็กน้อย จากน้ันจะเกิดสภาพอากาศจมตัวลง ในระหว่างวันที่ 

๘ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะ 

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมการขนส่งทางบก  

กรมธรุกจิพลงังาน กรมโรงงานอตุสาหกรรม ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิกองบงัคบัการต�ารวจจราจร และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

มีการหารือแนวโน้มสถานการณ์ฝุ่นละออง (PM ๒.๕) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการจัดท�าร่างแผนการปฏิบัติการ

แก้ไขปัญหาฝุน่ละออง (PM ๒.๕) ในกรุงเทพมหานคร  ปี ๒๕๖๔ ภายใต้แผนปฏบิตักิารขบัเคล่ือนวาระแห่งชาต ิ“การแก้ไข

ปัญหามลพษิด้านฝุน่ละออง” และแนวทางความร่วมมอืจากหน่วยงานต่างๆ  ทัง้นี ้ปัจจยัการเกดิมหีลายสาเหต ุอาท ิการใช้

รถยนต์ การเผาไหม้ หรอืการก่อสร้าง ทกุหน่วยงานจึงได้จดัเตรยีมข้อตกลงในการด�าเนนิการร่วมกัน อาท ิกรุงเทพมหานคร

และกองบังคับการต�ารวจจราจรจะออกค�าสั่งห้ามรถยนต์ตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป วิ่งเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงกลางวัน 

๐๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อลดมลพิษจากควันรถ 
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ที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ แต่ต่อมาทางกองบังคับการต�ารวจจราจรได้ขอทบทวนมาตรการดังกล่าวเพราะส่งผลกระทบ 

กับภาคธุรกิจต่าง ๆ อาจเจรจาให้มีค�าสั่งงดวิ่งในบางช่วงเวลาที่มีปัญหาวิกฤติฝุ่นละอองเท่านั้น 

คณะกรรมการฯ เสนอให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานน�าร่องในการเป็น Smart Organization โดยให้ก�าหนด

แผนปฏิบัติงานที่บ้านในช่วงที่เกิดวิกฤติ สถานศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การสอนออนไลน์   

การท�าเครื่องกรองอากาศแบบประหยัดโดยใช้พัดลมติดแผ่น HEPA และการท�าห้องปลอดฝุ่นส�าหรับเด็กเล็ก  

โดยการติดแผ่น HEPA บริเวณหน้าต่างและช่องที่อากาศสามารถเข้าได้ เพื่อช่วยกรองอากาศภายในห้องปิด เป็นต้น

นอกจากน้ี กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งสถานีตรวจวัดค่าฝุ่นละอองครบท้ัง ๕๐ เขต อยู่ระหว่างการติดตั้งบริเวณ 

สวนสาธารณะเพ่ิมเตมิอกี ๒๐ แห่ง เพ่ือให้ประชาชนท่ีประสงค์ไปใช้พืน้ทีอ่อกก�าลงักายได้รบัทราบข้อมลูเพือ่เตรยีมพร้อม 

ในการดูแลตนเอง ส�าหรับมาตรการที่กรุงเทพมหานครได้ด�าเนินการในปีที่ผ่านมา และมีประโยชน์กับประชาชน  

จะให้ด�าเนินการมาตรการนั้นๆ ต่อไป ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานมีแผนการท�างานที่บ้าน หรือการเหลื่อมเวลาการท�างาน 

ท�าให้การจราจรคล่องตัวมากข้ึน ช่วยลดปัญหาในช่วงที่เกิดวิกฤติคุณภาพอากาศ รวมทั้ง ในขณะนี้โครงการรถไฟฟ้า 

บางเส้นทางก่อสร้างแล้วเสร็จจะเปิดให้บริการจะช่วยลดปัญหาการจราจรได้

ส่วนในพ้ืนทีท่ีย่งัไม่มสีถานตีรวจวัดคณุภาพอากาศ จะสร้างแอปพลเิคชัน Air BKK ซึง่สามารถแสดงผลการตรวจวัด 

คุณภาพอากาศครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ทั้งของกรุงเทพมหานครและของกรมควบคุมมลพิษ  

โดยส�านกัสิง่แวดล้อมรบัผดิชอบภารกจิด้านการจดัการคณุภาพอากาศในส่วนทีอ่ยู่ภายนอกอาคาร ส่วนพืน้ทีภ่ายในอาคาร 

เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารส�านักงาน จะเป็นพื้นที่รับผิดชอบของส�านักอนามัย กรุงเทพมหานครมีมาตรการลด 

ฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เกี่ยวกับยานพาหนะ : เข้มงวดการตรวจจับรถยนต์ควันด�าทุกประเภท ประสานจัดการจราจรให้คล่องตัว รณรงค์

ไม่ขับช่วยดบัเครือ่ง หมัน่ดแูลรกัษาเครือ่งยนต์ ส่งเสรมิการใช้ระบบขนส่งมวลชน และใช้นโยบายปฏิบัตงิานในทีพ่กั (Work 

From Home)

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม : เข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐาน

เกี่ยวกับการก่อสร้าง : ควบคุมบริเวณก่อสร้างให้มีรั้วมีผ้าใบปิดคลุมการก่อสร้างให้มิดชิด ก�าชับให้ล้างล้อ ฉีดน�้า

ท�าความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง

เกี่ยวกับการเผาในที่โล่ง : ควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะและเผาในที่โล่งทุกประเภท

มาตรการลดผลกระทบต่อสขุภาพ : รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศและแจง้เตือนการลดผลกระทบต่อสุขภาพ และ

การแจกหน้ากากอนามัย 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  กฎหมายด้านการควบคุมมลพิษบางครั้งอาจเกิดปัญหา กรุงเทพมหานครไม่สามารถใช้อ�านาจแก้ไขปัญหาได้ 

เต็มที่ ควรพิจารณาบังคับใช้กฎหมายด้านการสาธารณสุขประกอบในการด�าเนินการ

๒.  ส�านกัสิง่แวดล้อมควรเสนอโครงการแก้ไขปัญหาในกรณคีณุภาพอากาศเกนิมาตรฐานถงึขัน้วกิฤตจิะได้สามารถ

รองรับปัญหาสภาพอากาศในช่วงที่วิกฤติได้ทันท่วงที

๓.  กรุงเทพมหานครควรติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด ก�าหนดแผนและมาตรการ

ตามสภาพในแต่ละพืน้ท่ี ควรประชาสมัพนัธ์แนวทางการปฏิบตัตินส�าหรบัประชาชนในพืน้ทีท่ีม่ค่ีาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกนิ

มาตรฐาน และที่ส�าคัญควรเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีการปลูกต้นไม้หรือเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กทุกพื้นที่เขต

๔.  กรุงเทพมหานครควรท�าความตกลงร่วมกับหน่วยงานหรือส่ือมวลชนต่าง ๆ รวมทั้งอาสาสมัครในพื้นที่เขต 
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ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในช่วงท่ีคุณภาพอากาศเข้าสู่ภาวะวิกฤติ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและ 

ทันท่วงที

๕.  ส�านกัสิง่แวดล้อมและส�านกัอนามยั ควรมกีารบรูณาการการท�างานร่วมกัน โดยเฉพาะในภารกจิทีม่ลีกัษณะงาน 

เกี่ยวข้องกัน หรือคาบเกี่ยวกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อนทั้งด้านภารกิจและงบประมาณ 

๓. ด้านการบริหารจัดการสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว
 ๓.๑ การบริหารจัดการสวนสาธารณะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากส�านักงานเขตบางกะปิ ส�านักงานเขตหลักสี่ และ

ส�านกังานเขตราชเทว ีเพือ่หารอืแนวทางการจัดระเบยีบสวนสาธารณะตามมาตรการผ่อนปรนในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สรุปได้ดังนี้

สบืเนือ่งจากการทีก่รงุเทพมหานครได้เปิดให้ประชาชนใช้บรกิารสวนสาธารณะตามมาตรการผ่อนปรน ทีผ่่านมาพบว่า  

ระบบการป้องกันโรคยังไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากประชาชนจ�านวนหนึ่งที่มาใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

ละเลยไม่ปฏบิตัติามข้อก�าหนดตามมาตรการผ่อนปรน โดยเฉพาะในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น การไม่สวมหน้ากากอนามยั 

ระหว่างท่ีอยูใ่นสวน ไม่ปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างระหว่างบคุคล  ระหว่างการออกก�าลงักาย การนัง่จบักลุม่พดูคยุ  

ตลอด ทั้งยังไม่มีการจัดระเบียบการใช้อุปกรณ์ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสม นอกจากนั้น ในสวนสาธารณะขนาดเล็กที่อยู่

ในความดูแลของส�านักงานเขตก็มีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคเช่นเดียวกัน

ส�านักส่ิงแวดล้อม ได้ด�าเนินการหลังจากได้รับค�าสั่งให้มีการเปิดให้บริการสวนสาธารณะตามมาตรการผ่อนปรน

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงได้ก�าหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยมาตรการต่างๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดกรุงเทพมหานคร และ 

คณะกรรมการควบคุมโรคของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการสร้างความร่วมมือและสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้บริการเพื่อ 

ปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนด 

แนวทางการด�าเนินการตามมาตรการผ่อนปรนของส�านักสิ่งแวดล้อม

๑.  จัดเจ้าหน้าที่ไปให้ค�าแนะน�าประชาชนที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนด รวมทั้งการขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่

เทศกิจจากส�านักเทศกิจ และจากทุกส�านักงานเขต ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ต�ารวจจาก สน. ต่างๆ ที่มีสวนสาธารณะ 

ตั้งอยู่เพื่อด�าเนินการตรวจตราผู้ที่กระท�าการฝ่าฝืน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  

๒.  การก�าหนดมาตรการผ่อนปรน จะใช้ปฏิบัติเฉพาะการออกก�าลังกายโดยการเดิน-ว่ิงเท่านั้น ไม่รวมถึงการใช้

อุปกรณ์เครื่องเล่นในการออกก�าลังกายภายในสวนสาธารณะซึ่งยังคงให้งดใช้ไปก่อน  

๓. ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งมีการแบ่งโซนส�าหรับผู้ที่ออกก�าลังกายโดยการวิ่ง จะผ่อนปรนโดยไม่จ�าเป็น 

ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะวิ่ง เพียงแต่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๕ - ๑๐ เมตร และโซนผู้ที่

ออกก�าลังโดยการเดิน จะขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

๔.  การตั้งจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้า มีการตรวจวัดอุณหภูมิ หากพบว่าอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ จะไม่อนุญาตให้

เข้าสวนสาธารณะ 

๕.  การติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและสร้างความรู้ ความเข้าใจตามมาตรการต่างๆ ที่ก�าหนด 

รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ซึ่งมีการติดตั้งทุกสวนเพื่อขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ

อย่างเคร่งครัด 
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แนวทางการด�าเนินการตามมาตรการผ่อนปรนของส�านักงานเขต

๑. ส�านักงานเขตบางกะปิ มีสวนสาธารณะในพื้นที่ จ�านวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย 

  ๑)  สวนพฤกษชาติคลองจั่น มีขนาดพื้นที่ ๓๔ ไร่ ส�านักงานเขตบางกะปิได้ก�าหนดมาตรการการป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ โดยให้ผู้ใช้บริการเข้า-ออก 

เฉพาะประตูใหญ่เท่านั้น พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยคอยดูแลและกวดขันผู้มาใช้บริการให้ใส่หน้ากาก

อนามัยขณะอยู่ภายในสวน รวมทั้งมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มาใช้บริการสวนทราบถึงการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ๒)  สวนปิยะภิรมย์ มีขนาดพื้นที่ประมาณ ๑๒ ไร่ ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ แต่มีประชาชน

มาใช้บริการ ประมาณวันละ ๘๐ คน ส�านักงานเขตบางกะปิได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่ายังไม่เปิดให้

บริการเนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุง

  ๓)  สวนข้างอาคารส�านกังานฝ่ายรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มพีืน้ที ่๑ ไร่ ใช้เป็นลานจดักิจกรรมต่าง ๆ   

ของเขตบางกะปิ ซึ่งได้มีการติดประกาศและขอความร่วมมือผู้มาใช้พื้นที่เพื่อหยุดรวมตัว เช่น ชมรมหมากรุกเขตบางกะปิ 

รวมทั้งหยุดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการรวมกลุ่มคนจ�านวนมาก

๒. ส�านักงานเขตหลักสี่ มีสวนสาธารณะในพื้นที่ จ�านวน ๒ แห่ง ดังนี้

  ๑)  สวนสาธารณะบึงสีกัน มีพื้นที่ทั้งหมด ๕๑ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่สวน ๑๑ ไร่ และพื้นที่รับน�้า ๔๐ ไร่                

  ๒)  สวนสาธารณะเคหะทุ่งสองห้อง มีพื้นที่ทั้งหมด ๘ ไร่ ๑๐.๖ ตารางวา 

    ส�านักงานเขตหลักสี่ได้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) โดยมีการประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนปรนส�าหรับประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะ รวมทั้งการใช้

มาตรการบงัคบั เช่น จดัให้มจีดุคดักรองโดยการตรวจวดัอณุหภมูร่ิางกาย จดัให้มแีอลกอฮอล์ ๗๐% ส�าหรบัท�าความสะอาดมอื  

ณ จดุเข้า - ออก จดัให้มทีางเข้าออกตามความเหมาะสม ให้ออกก�าลังกายเฉพาะการเดนิ - วิง่โดยต้องเว้นระยะห่างระหว่าง

กัน ๒ เมตร งดเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ และก�าหนดช่วงเวลาท�าความสะอาดห้องน�้าอย่างน้อยทุก ๒ ชั่วโมง

๓.  ส�านักงานเขตราชเทวี มีสวนสาธารณะในพื้นที่ ๔ สวน ดังนี้

  ๑.  สวนราชเทวีภิรมย์ มีพื้นที่ ๑๖ ไร่ ๘๙ ตารางวา มีผู้มาใช้สวนประมาณวันละ ๕๐-๑๐๐ คน/วัน 

  ๒.  สวนรมย์ราชเทวี มีพื้นที่ ๑๐ ไร่ มีผู้มาใช้สวนประมาณวันละ ๖๐-๑๕๐ คน/วัน

  ๓.  สวนเงิน มีพื้นที่ ๓ ไร่ โดย มีผู้มาใช้สวนประมาณวันละ ๓๐-๕๐ คน/วัน

  ๔.  สวนเฉลิมหล้า มีพื้นที่ ๓ งาน มีผู้มาใช้สวนประมาณวันละ ๕๐-๘๐ คน/วัน 

    ส�านักงานเขตราชเทวีได้ก�าหนดมาตรการป้องกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

     ๑. ปิดประกาศห้ามใช้สวนสาธารณะชั่วคราว

         ๒. ประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนปรนส�าหรับประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะโดยใช้มาตรการบังคับ 

เช่น จดัให้มจีดุคดักรองโดยการตรวจวดัอณุหภมูร่ิางกาย จดัให้มแีอลกอฮอล์ ๗๐% ส�าหรบัท�าความสะอาดมอื ณ จดุเข้า - ออก  

และมีอ่างล้างมือ จัดให้มีทางเข้า - ออก ทางเดียว ผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะต้องลงชื่อทุกครั้ง ท�าความสะอาดห้องน�้า 

ห้องสขุาอย่างสม�า่เสมอ และจดัเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัแนะน�าให้ความรูก้บัประชาชนทีม่าใช้บรกิารสวนสาธารณะ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ส�านักสิ่งแวดล้อมและส�านักงานเขตยังไม่ได้น�า Platform “ไทยชนะ” มาใช้ในการลงทะเบียนหรือติดตามผู้มา

ใช้บริการสวนสาธารณะ กรณีมีผู้ติดเชื้อเข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะอาจเป็นอุปสรรคในการติดตามผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงใน
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การสัมผัสใกล้ชิด จนอาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดแบบ Super Spreader ดังนั้น จ�าเป็นต้องก�าหนด

มาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เช่น การลงชื่อ - นามสกุล พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะเพื่อ

ความสะดวกในการติดตามตัว

๒.  ควรสร้างความเข้าใจกบัเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในการท�าความสะอาดห้องสขุาสาธารณะอย่างถกูวธีิ พร้อมก�าชบั

ให้หมั่นท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยการสัมผัส 

๓.  การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ช่วยปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงมาตรการผ่อนปรน อาจขอความร่วมมอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมส่ีวนร่วมในการควบคมุ 

ก�ากับดูแลประชาชนที่อาจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนด 

๔.  ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ผ่านเสียงตามสายภายในสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

 ๓.๒ แนวทางการเพิ่มสวนแนวตั้ง หรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอาคารสูง และการประสานความร่วมมือกับเจ้าของ 

อาคารประเภทต่าง ๆ รวมทั้งโครงการรถไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

สถานการณ์พ้ืนทีส่เีขยีวของกรงุเทพมหานครในปัจจบัุน กรงุเทพมหานครมสีวนสาธารณะและสวนหย่อม ๘,๕๗๘ แห่ง  

พื้นท่ี ๒๕,๐๗๒ ไร่ ๒ งาน ๖๙๐๖๙ ตารางวา หรือ ๔๐,๑๑๖,๒๗๘.๗๔ ตารางเมตร คิดเป็น ๒.๕๖% ของพื้นที่

กรุงเทพมหานคร คดิเป็นอตัราส่วนพืน้ทีสี่เขียวต่อประชาชนคอื ๗.๐๘ ตารางเมตร/คน ซึง่ตามทีอ่งค์การอนามยัโลกก�าหนด

มาตรฐานพื้นที่สีเขียวต่อจ�านวนประชากร ก�าหนดไว้ ๑๐ ตารางเมตร/คน ซึ่งโครงการ Green Bangkok ก�าหนดแผนงาน

และแนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ดังนี้

๑.  เชิญชวน สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของตนเอง

๒.  ส่งเสริมการท�าสวนบนอาคารสูง และสวนแนวก�าแพงหรือสวนแนวตั้ง ซึ่งในการประชุมแนวดิ่งผู้บริหารกับ

ส�านักงานเขต ได้มอบนโยบายให้ทุกส�านักงานเขตส�ารวจพื้นที่ว่างเปล่าที่เหมาะสมจะสร้างเป็นสวนสาธารณะ  

๓.  ใช้ผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานครในการบังคบัใช้ประโยชน์พ้ืนทีใ่นการก่อสร้างอาคาร ให้มพีืน้ทีว่่างต่อพืน้ทีอ่าคาร

รวม โดยให้ ๕๐% ของพื้นที่ว่าง ต้องเป็นพื้นที่ที่น�้าซึมผ่านได้เพื่อการปลูกต้นไม้

๔.  ส่งเสริมการจัดท�ากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนให้เข้ามารับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้านส่ิงแวดล้อม

และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

๕.  ก�าหนดแนวทางการจัดหาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครโดยการส�ารวจพื้นที่ราชพัสดุ ซ่ึงหน่วยงานต่าง ๆ 

หมดความจ�าเป็นที่ต้องใช้งาน ปล่อยทิ้งร้าง มอบให้กรุงเทพมหานครน�าไปจัดท�าพื้นที่สีเขียว

๖.  หาพนัธมติรทกุภาคส่วนในการจดัหาพืน้ทีท่ีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์น�ามาท�าสวนสาธารณะ สวนหย่อม จากการหารอื 

ภาคเอกชนมีบริษัทเอกชนที่เป็นพันธมิตร เช่น โครงการฟอเรสต์เทียร์ โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์  

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีแผนจะพัฒนาพื้นที่สีเขียวรูปแบบป่าในเมือง เป็นโครงการ 

ของภาคเอกชน พื้นที่ประมาณ ๓๐ ไร่ บริเวณพื้นที่เขตบางนา ซ่ึงเป็นพื้นที่เช่ือมต่อระหว่างเขตบางนา และบางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะน�ามาเป็นแบบอย่าง

๗.  ก�าหนดให้เกาะกลาง ทางเท้าของกรุงเทพมหานครจัดท�าพื้นที่สีเขียวในรูปแบบที่เหมาะสม

๘.  ส�ารวจและอนุรักษ์พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร

๙.  ด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด�าริโดยกรุงเทพมหานคร

๑๐. ด�าเนินกิจกรรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
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๑๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจเรื่องการปลูกดูแลบ�ารุงรักษาต้นไม้

๑๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบความส�าคัญของการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กรงุเทพมหานครมแีผนพฒันาภมูทิศัน์สวนสาธารณะคลองช่องนนทร ี(Canal Park For All) จะเป็นสวนสาธารณะ

เลียบคลอง ซ่ึงเป็นต้นแบบของการพลิกฟื้นระบบนิเวศคลองแห่งแรก โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี  

เป็นครัง้แรกของ กทม. ทีไ่ด้ด�าเนนิการพฒันาคลองในรปูแบบของ “สวนเลียบคลอง” หรอื Linear Park ซึง่มแีนวคิดส�าคัญ 

๔ ประการ คือ เขียว - คลอง - คน - ความรู้

โดยพื้นที่โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เริ่มต้นจากถนนสุรวงศ์ – แม่น�้าเจ้าพระยา ระยะทางรวม 

๔.๕ กิโลเมตร ซึง่จะต้ังอยูใ่นพืน้ท่ี ๓ เขต ได้แก่ เขตบางรกั เขตสาทร และเขตยานนาวา พืน้ทีด่�าเนนิการแบ่งเป็น ๔ ช่วง ดงันี้ 

ช่วงที่ ๑ ช่วงถนนสุรวงศ์ – ถนนสีลม

ช่วงที่ ๒ ช่วงถนนสาทร – ถนนจันทน์

ช่วงที่ ๓ ช่วงถนนจันทร์ – ถนนรัชดาภิเษก

ช่วงที่ ๔ ช่วงถนนรัชดาภิเษก – ถนนพระราม ๓

พื้นที่ที่จะพัฒนาน�าร่องเป็นจุดแรก โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งอยู่ระหว่าง Skywalk 

ช่องนนทร ีและทางกลับรถหน้ามหาวทิยาลยัราชมงคลเทคนคิกรงุเทพฯ ความยาวตลอดแนว ๑.๒ กโิลเมตร รวมทัง้สองฝ่ัง

จะมีระยะทางรวม ๒.๔ กิโลเมตร การออกแบบจะมุ่งเน้นให้สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ได้ส�าหรับทุกเพศ ทุกวัย และ

ทุกกลุ่ม โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวม และระบายน�้า รวมถึงการรับน�้า เพื่อช่วยป้องกันน�้าท่วมไว้เป็นอย่างดี  

ซึ่งจะสามารถรับน�้าในพื้นท่ีเขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา ระบายลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยาต่อไปได้ ซึ่งโครงการ

พัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี นับเป็นครั้งแรกของกรุงเทพมหานคร ที่ได้ด�าเนินการพัฒนาคลองในรูปแบบของ  

“สวนเลียบคลอง” หรือ Linear Park การพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี นอกจากจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพน�้า 

ฟื้นคืนอัตลักษณ์ และความมีชีวิตชีวาในคลองแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง พัฒนาทางสาธารณะให้เชื่อมเมือง 

เชื่อมทางสัญจร สร้างพื้นที่ส�าหรับเป็นสถานที่พักผ่อน เป็นทางออกก�าลังกาย อาทิ วิ่ง เดิน และปั่นจักรยาน รวมทั้งเป็น

พื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในเมืองได้อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  กรุงเทพมหานครควรขอความร่วมมือส่วนราชการหรือภาคเอกชน เช่น บริเวณพื้นที่ใต้ทางด่วน หรือเสาต่อม่อ 

รถไฟฟ้า จดัท�าเป็นสวนแนวตัง้หรอืสวนรปูแบบอืน่ ๆ  ตามสภาพพ้ืนที ่โดยพจิารณาตามพนัธุไ์ม้ทีเ่หมาะสม ท�าความเข้าใจ

ประชาชนและภาคเอกชนให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตนเอง 

๒.  ในพื้นที่คูคลองท่ีมีการก่อสร้างเขื่อนเลียบคลองต่าง ๆ ควรบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับภูมิทัศน์พื้นที่

โดยรอบให้เป็นพื้นที่สีเขียว

 ๓.๓ แนวทางการบ�ารุงรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม หรือพื้นที่สีเขียวท่ีส�านักสิ่งแวดล้อมโอนภารกิจให้อยู่ใน 

ความดูแลของส�านักงานเขต 

ผู้บริหารกรงุเทพมหานครไดม้นีโยบายให้ส�านกัสิง่แวดล้อมมอบสวนหยอ่ม หรือพืน้ทีส่ีเขยีวทีม่ีพืน้ทีต่�า่กวา่ ๒๐ ไร่ 

ให้ส�านักงานเขตดูแลรับผิดชอบ แต่อาจมีบางแห่งมีพื้นที่มากกว่า ๒๐ ไร่ รายละเอียด ดังนี้

ส�านักงานเขตคันนายาว สวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนวงแหวนรอบนอกตัดกับถนนรามอินทรา

ส�านักงานเขตคลองเตย ถนนรัชดาภิเษก (จากแยกอโศก-แยกคลองเตย)

ส�านักงานเขตดินแดง ถนนรัชดาภิเษก (ทางเท้าฝั่งขาออกจากแยกฟอร์จูน-คลองบางน�้าแก้ว

        สวนหย่อมถนนมิตรไมตรี
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ส�านักงานเขตดุสิต  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย 

        สวนหย่อมถนนพิษณุโลก

        สวนหย่อมถนนศรีอยุธยา

ส�านักงานเขตทวีวัฒนา สวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑลสาย ๒ (คลองต้นไทร)

        สวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนบรมราชชนนีตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย ๒ 

        (วงแหวน)

ส�านักงานเขตธนบุรี สวนหย่อมหน้าส�านักเทศกิจ พื้นที่ ๑.๕ ไร่

        สวนหย่อมหน้าโรงเรียนศึกษานารี พื้นที่ ๑ ไร่

        สวนหย่อมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (แยกสาทร)

ส�านักงานเขตคลองสาน สวนเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พื้นที่ ๓๑.๘ ไร่

ส�านักงานเขตพญาไท สวนอารีย์สัมพันธ์ (ข้างกรมประชาสัมพันธ์)

ส�านักงานเขตพระนคร สวนหย่อมหน้ากรมการรักษาดินแดง พื้นที่ ๑.๒๕ ไร่

        สวนหย่อมด้านหน้าโรงเรียนวัดราชบพิธ

        สวนหย่อมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

        สวนหย่อมเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร

        สวนหย่อมคลองถมวัดสุทัศน์

ส�านักงานเขตราชเทวี สวนถนนศรีอยุธยา

ส�านักงานเขตสาทร  สวนริมคลองสาทร

ส�านักงานเขตคลองสามวา สวนสาธารณะบึงสะแกงามสามเดือนและบึงมะขามเทศเฉลิมพระเกียรติ

ส�านักงานเขตบางกอกน้อย สวนถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (จากเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าฯ-แยกบรมราชชนนี)

        สวนถนนอรุณอัมรินทร์ (จากแยกบางยี่ขัน-คลองบางกอกน้อย)

ส�านักงานเขตบางพลัด สวนจรัญภิรมย์

ส�านักงานเขตจตุจักร ถนนรัชดาภิเษก (คลองบางน�้าแก้ว-ประชานุกูล)

        สวนหย่อมหน้าศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ ๖ สะพานต่างระดับบริเวณคลองประปา

        สวนหย่อมหน้าวัดเสมียนนารี

        สวนสมเด็จย่า ๘๔ ปากทางถนนลาดพร้าวข้างห้างเซ็นทรัล

        สวนป่าประชานิเวศน์

        สวนป่าประชาชื่น ทางเข้าหมู่บ้านประชานิเวศน์

        สวนป่าทางต่างระดับรัชดาภิเษก-วิภาวดีรังสิต

ส�านักงานเขตห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก จากแยกฟอร์จูน-คลองบางน�้าแก้ว

        สวนพรรณภิรมย์

ส�านักงานเขตประเวศ สวนบรเิวณทางแยกต่างระดบัวงแหวนรอบนอกตดักบัถนนกรงุเทพชลบรุสีายใหม่  

         (มอเตอร์เวย์)

ส�านักงานเขตมีนบุรี สวนบึงกระเทียม

ส�านักงานเขตสวนหลวง สวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์ตัดกับถนนพระราม ๙



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓ • 193

คณะกรรมการฯ ได้หารือและพิจารณาร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคกรณีมอบพื้นที่สีเขียวให้

ส�านักงานเขตดูแลในแต่ละพื้นที่ ซึ่งได้รับทราบปัญหาของส�านักงานเขตว่า การปรับปรุงพื้นที่สีเขียวที่ได้รับมอบจากส�านัก

สิ่งแวดล้อมโดยใช้งบประมาณของส�านักงานเขตด�าเนินการอาจไม่มีประสิทธิภาพ เพราะสวนบางแห่งพื้นที่มาก ทรุดโทรม 

ต้องใช้งบประมาณสูง แต่ส�านกังานเขตมงีบประมาณรายจ่ายประจ�าปีจ�ากดัและมภีาระงานส่วนอืน่ทีจ่�าเป็นต้องด�าเนนิการ

เร่งด่วนหลายด้าน บางครัง้ต้องทยอยแบ่งเนือ้งานซ่อมแซมเฉพาะจดุในแต่ละปี ไม่สามารถปรบัปรงุได้ครบทัง้พืน้ทีจ่งึไม่เกดิ

ประโยชน์ในการงานของประชาชน คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็ว่า แม้ส�านกัส่ิงแวดล้อมจะโอนพืน้ทีใ่ห้ส�านกังานเขตรบัผิด

ชอบดแูล แต่การขอจดัสรรงบประมาณในการปรบัปรงุซ่อมแซม ส�านกัสิง่แวดล้อมควรเป็นหน่วยงานหลกัในการส�ารวจและ

ขอจัดสรรงบประมาณภาพรวมให้กับส�านักงานเขต เพราะส�านักงานเขตต้องแก้ไขความเดือดร้อน ซ่อมแซมสาธารณูปโภค

ให้ประชาชนในพื้นที่ การดูแลสวนที่มีพื้นที่มากกว่า ๒๐ ไร่ จะเป็นภาระด้านงบประมาณของส�านักงานเขตในแต่ละปี  

ซึง่มหีลายส�านกังานเขตทีร่บัผดิชอบสวนสาธารณะทีม่พีืน้ทีม่ากกว่า ๒๐ ไร่ ส�านกัส่ิงแวดล้อมควรส�ารวจความต้องการของ

ส�านักงานเขตและจัดท�าโครงการในภาพรวมทั้งกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ส�านักสิ่งแวดล้อมควรเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลความจ�าเป็นในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สีเขียว

ในพื้นที่เขตต่าง ๆ เพื่อจัดท�าโครงการเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณในภาพรวม ในค�าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณ 

๒.  การสร้างสวนสาธารณะหรอืพืน้ทีส่เีขียว กรงุเทพมหานครควรเน้นวตัถปุระสงค์ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์

พื้นที่ได้เป็นหลักและแบ่งพื้นที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น สวนสาธารณะที่เน้นไม้ยืนต้น ลู่วิ่ง พื้นที่ออกก�าลังกาย เป็นต้น พื้นที่

สีเขียวที่มีประชาชนมาใช้ประโยชน์ได้จะเกิดประโยชน์ได้มากกว่าพื้นที่สีเขียวที่ไม่มีการใช้ประโยชน์

๔. การสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
 ๔.๑ การพิจารณารายการงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้จ่ายในปี ๒๕๖๔

สภากรุงเทพมหานครได้มีมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร มอบคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและ 

สิง่แวดล้อม พจิารณารายการงบประมาณเสนอขอขยายเวลาเบกิจ่ายเงนิกนัเหลือ่มปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่เบกิจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของส�านกัสิง่แวดล้อม ซึง่มรีายการทีเ่สนอสภากรงุเทพมหานครพจิารณา จ�านวน ๑๓ รายการ 

ดังนี้

๑.  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบขนถ่ายมูลฝอยพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน  

พระต�าหนักจิตรลดารโหฐานบริเวณโค้งลั่นทม หมวดเงินอุดหนุน ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงินที่ขอขยาย ๖๑,๓๖๕,๔๔๐ บาท 

๒.  ค่าจ้างเหมาเดินระบบและบ�ารุงรักษาระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านจอแสดงผลริมเส้นทางจราจร  

หมวดค่าตอบแทนฯ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงินที่ขอขยาย ๑,๖๖๘,๐๐๐ บาท 

๓.  จ้างเหมาเอกชนก�าจดัมลูฝอยโดยระบบเตาเผามลูฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตนัต่อวนั ท่ีศนูย์ก�าจดัมลูฝอย

อ่อนนุช หมวดรายจ่ายอื่น วงเงินที่ขอขยาย ๑,๐๐๐ บาท

๔.  จ้างเหมาเอกชนก�าจดัมลูฝอยโดยระบบเตาเผามลูฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตนัต่อวนั ท่ีศนูย์ก�าจดัมลูฝอย

อ่อนนุช หมวดรายจ่ายอื่น ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงินที่ขอขยาย ๖,๐๕๙,๕๖๙ บาท

๕.  จ้างเหมาเอกชนก�าจดัมลูฝอยโดยระบบเตาเผามลูฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตนัต่อวนั ท่ีศนูย์ก�าจดัมลูฝอย

หนองแขม หมวดรายจ่ายอื่น ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงินที่ขอขยาย ๖,๐๕๙,๕๖๙ บาท

๖.  จ้างเหมาเอกชนก�าจดัมลูฝอยโดยระบบเตาเผามลูฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตนัต่อวนั ท่ีศนูย์ก�าจดัมลูฝอย

หนองแขม หมวดรายจ่ายอื่น ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงินที่ขอขยาย ๑,๐๐๐ บาท



194 • รายงานกจิการของสภากรงุเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓

๗.  จ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่และน�าไปก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ที่ศูนย ์

ก�าจัดมูลฝอยสายไหม หมวดรายจ่ายอื่น ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน (ส�านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาร่างสัญญา อยู่ระหว่าง 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ความเห็นชอบ) วงเงินที่ขอขยาย 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๘.  จ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่และน�าไปก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะที ่

ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม หมวดรายจ่ายอื่น ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน (ส�านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาร่างสัญญาแล้ว

อยู่ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ความเห็นชอบ) วงเงินที่

ขอขยาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๙.  จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขมและน�าไปฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ หมวดราย

จ่ายอืน่ (ส�านกัสิง่แวดล้อมขอยกเลกิการขยายกันเงนิรายการนี ้เนือ่งจากได้รบัอนมุตัเิงนิยมืสะสม มาสมทบเบิกค่างวดงาน

และได้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว)

๑๐. จัดหาระบบบ�าบัดน�้าเสียขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม หมวดรายจ่ายอื่น (ส�านักสิ่งแวดล้อมขอยกเลิกการขยายกันเงินรายการนี้ เนื่องจากได้รับ

อนุมัติเงินยืมสะสมมาสมทบเบิกค่างวดงานและได้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว)

๑๑. จ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยพร้อมบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและของเสียชุมชน หมวดราย 

จ่ายอื่น ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันเนื่องจากส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ความเห็นชอบ วงเงินที่ขอขยาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒. จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยรัชวิภาและน�าส่งไปก�าจัดที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร หมวดรายจ่ายอื่น จ�านวนเงินที่ขอขยาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๓. ก่อสร้างสวนจากภูผาสู่มหานทีในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน (อยู่ระหว่างประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะลง

นามสัญญาได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓) วงเงินที่ขอขยาย ๙,๑๗๔,๐๐๐ บาท  

 ๔.๒ รายการท่ีขออนมัุตเิบกิเหลือ่มปี (กรณยีงัไม่ก่อหนีผ้กูพนั) งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อมพิจารณารายการงบประมาณที่ส�านักส่ิงแวดล้อม ขออนุมัติ

กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งมีรายการที่เสนอสภากรุงเทพมหานคร

พิจารณา จ�านวน ๑๒ รายการ แบ่งเป็น

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๓ จ�านวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท  

๑.  โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยอันตราย จ�านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง  

แต่มีนโยบายให้ชะลอโครงการท�าให้ต้องกลับมาแก้ไขแผนและสืบราคาใหม่

๒.  ค่าวัสดุท�าความสะอาดถนน จ�านวนเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการ

ประกวดราคา

๓.  โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด ๘ ลบ.ม. พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอย 

จ�านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อฯ

๔.  โครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต�่ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือก�าลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต�่ากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จ�านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรายงานผลการ

พิจารณาและขออนุมัติซื้อฯ
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๕.  โครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต�่ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือก�าลัง

เคร่ืองยนต์สงูสดุไม่ต�า่กว่า ๑๗๐ กโิลวตัต์ แบบบรรทกุน�า้ พร้อมติดตัง้ระบบฉดีน�า้แรงดันสงูและอปุกรณ์ฉีดน�า้แบบละอองน�า้ 

จ�านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกวดราคา ครั้งที่ ๒ ก�าหนดและดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ ๑๐ สิงหาคม - ๘ กันยายน 

๒๕๖๓ เสนอราคาวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประกวดราคา

๖. โครงการปรบัปรงุสาธารณปูโภคและอาคารสถานทีภ่ายในสวนลมุพนิ ีจ�านวนเงนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยูร่ะหว่าง

คณะกรรมการจัดท�าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี ๒๕๖๓ จ�านวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๖๗,๙๐๗,๔๒๐ บาท

๑.  ค่าใช้จ่ายในการพฒันาระบบบรหิารจดัการค่าธรรมเนยีมการให้บริการในการจดัการมลูฝอยของกรงุเทพมหานคร  

จ�านวนเงนิ ๗๑,๘๖๗,๔๒๐ บาท อยูร่ะหว่างการจดัท�าร่างขอบเขตของงานและก�าหนดราคากลาง ซึง่ต้องใช้ระยะเวลาในการ

จัดท�าเนื่องจากมีรายละเอียดของเนื้องานที่ซับซ้อน เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลการ

ช�าระเงนิกบัสถาบนัการเงนิ คาดว่าจะแล้วเสรจ็และลงนามร่างขอบเขตงานและราคากลางประมาณเดอืนกนัยายน ๒๕๖๓

๒.  จัดหาระบบขนถ่ายมูลฝอยพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในพื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ๙๐๔ 

(ราชวิถี) สถานีที่ ๑ จ�านวนเงิน ๑๗,๘๗๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อฯ

๓.  จัดหาระบบขนถ่ายมูลฝอยพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในพื้นที่เขตพระราชฐานต�าหนักจิตรลดา

รโหฐาน บริเวณ ทม.รอ. จ�านวนเงิน ๘๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อฯ

๔.  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระที่นั่งวิมานเมฆ จ�านวนเงิน ๔๖,๐๙๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

๕.  ปรับปรงุภูมทิศัน์บริเวณพระต�าหนกัไม้วงัศุโขทยั จ�านวนเงนิ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (ส�านกัสิง่แวดล้อมแจ้งยกเลกิ

รายการขอกันเงินงบประมาณรายการนี้ เนื่องจากได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (ลงนามสัญญาในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓)

๖.  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) พร้อมเดินระบบในสวน

สาธารณะของกรุงเทพมหานคร จ�านวนเงิน ๔๔,๓๗๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  กรุงเทพมหานครควรจัดการฝึกอบรมหรือสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับหัวหน้าหน่วยงานและ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน เพื่อให้การด�าเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปอย่างถกูต้อง รอบคอบ รดักมุ ไม่เกดิความเสียหายต่อหน่วยงาน  และป้องกนัความเส่ียง กรณเีจ้าหน้าที่

ด�าเนนิการฝ่าฝืนกฎหมายหรอืระเบยีบดงักล่าวโดยขาดความระมดัระวงั ขาดความรู ้ความเข้าใจทีถ่กูต้อง ซึง่จะต้องรบัผดิ

ทางอาญาและทางวินัยตามที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในเรื่องดังกล่าวก�าหนดไว้

๒.  หน่วยงานท่ีเสนอโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณควรมีความพร้อมในการด�าเนินการโครงการให้แล้วเสร็จ

ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งมีการวางแผนจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทัง้หน่วยงานของกรงุเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก เพือ่ให้การใช้จ่ายงบประมาณของกรงุเทพมหานครเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ เพราะโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

มีการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ท�าให้โครงการอื่นที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมไม่สามารถด�าเนินการได้ 

ส่งผลให้ประชาชนเสียโอกาสในการได้รับการบริการที่จ�าเป็น




