
 



คำนำ 

      ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 

มาตรา 63 และมาตรา 65 ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเก็บ ขน    

และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบกับมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน

ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล อาจออกข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจ

หน้าที่ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเก็บ ขนและการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะเพื่อ

ประโยชน์ในการรักษาความสะอาด การจัดระเบียบในการจัดเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพ่ือให้

สามารถบังคับให้มี  การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ

สังคมปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก จึงจำเป็นต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการกำจัดสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอยขึ้นมา 
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คู่มือการปฏิบัติงานการกำจัดสิ่งปฏกิูล และมูลฝอย 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธานี 
 

หลักการและที่มา 

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 

63 และมาตรา 65 ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเก็บ ขน และ

กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบกับมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน

ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล อาจออกข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจ

หน้าที่ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเก็บ ขนและการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะเพื่อ

ประโยชน์ใน     การรักษาความสะอาด การจัดระเบียบในการจัดเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพ่ือให้

สามารถบังคับให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ

สังคมปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก จึงจำเป็นต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการกำจัดสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอยขึ้นมา 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำ 

1. เพ่ือให้งานจัดเก็บและจัดการขยะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2. เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันบริหารการจัดเก็บและจัดการขยะโดยขยะที่ เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจำวันภายในหมู่บ้าน ตามระบบการจัดการขยะของ อบต. ซึ่งใช้ระบบผู้ทิ้งเป็นผู้คัดแยกขยะตาม

ประเภท 

3. เพ่ือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

4. เพ่ือบริหารจัดการขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

งานสาธารณสุข  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก  รับผิดชอบงานการกำจัด

ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  



ขอบเขตของการบริการจัดเก็บ 

  จัดเก็บและจัดการขยะที่เกิดขึ้น ภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก 

ใช้ระบบการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก  ซึ่งใช้ระบบผู้ทิ้งเป็นผู้คัดแยกขยะตามประเภท

เอง โดยแบ่งขยะออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. ขยะย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหารและพืชผัก ที่เหลือจากการรับประทาน และการประกอบอาหาร 

2. ขยะรีไซเคิลหรือขยะท่ีสามารถนำไปขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ 

3. ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าในการนำไปรีไซเคิล เช่น ซองบะหมี่สำเร็จรูป 

เปลือกลูกอม ถุงขนม ถุงพลาสติก 

4. ขยะพิษ หรือขยะมีพิษที่ต้องเก็บรวบรวมแล้วนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง 

หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย 

  ทำการจะจัดเก็บขยะที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน ตามแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์  

 

แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะ 

  ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  เพ่ือให้สามารถบังคับให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ และเพ่ือเป็นการตอบสนอง
ความต้องการด้านบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในตำบลให้น่าอยู่       
มีความสะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 อนึ่ง ให้พนักงานประจำรถขยะ ออกปฏิบัติหน้าที่ ในเวลา ๐๔.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ของทุกวันจันทร์ 
– วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเสาร์-อาทิตย์ ตามแผนการจัดเก็บดังต่อไปนี้ 

วันจันทร์ ออกให้บริการในเขต บ้านกั้งหมู่ ๑ และบ้านก้ังหมู่ ๑๐ 
วันอังคาร ออกให้บริการในเขต บ้านบ่อคำหมู่ ๒ และบ้านโนนสะอาด หมู่ ๓ 
วันพุธ  ออกให้บริการในเขต บ้านหน้ากล้าหมู่ ๖ และบ้านโคกสำราญ หมู่ ๗ 
วันพฤหัสบดี ออกให้บริการในเขต บ้านหนองเต่าหมู่ ๔ และบ้านดอนหายโศก หมู่ ๘ 
วันศุกร์  ออกให้บริการในเขต บ้านนาอุดมหมู่ ๕ และบ้านหนองค้อพัฒนา หมู่ ๙ 

 

 



การดำเนินการจัดเก็บขยะ 

(1) จัดเก็บขยะให้หมดทุกวันหรือให้มีปริมาณขยะตกค้างน้อยที่สุด เพ่ื อป้องกันปัญหาเรื่องกลิ่น 

ทัศนียภาพและพาหะนำโรค 

(2) จัดเก็บขยะแยกตามประเภท/ชนิดของขยะที่ได้คัดแยกไว้ เช่น การจัดเก็บขยะรีไซเคิล แยก

ต่างหากจากขยะย่อยสลาย ขยะทั่วไปและขยะอันตราย 

(3) จัดเก็บขยะอันตรายแยกต่างหากจากขยะรีไซเคิล ขยะย่อยสลายและขยะท่ัวไป 

(4) จัดให้มีวันเก็บรวบรวมพิเศษสำหรับขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และ

ห้ามใช้รถเก็บรวบรวมที่มีระบบอัดขยะเก็บรวบรวมขยะอันตราย 

(5) ควบคุมมิให้เกิดการฟุ้งกระจายของขยะและการหกรั่วของน้ำชะขยะในขณะจัดเก็บรวบรวม 

(6) ห้ามมิให้ระบายน้ำเสียที่เกิดจากการล้างหรือทำความสะอาดภาชนะ และสถานที่เก็บกักขยะ ลงสู่

แม่น้ำ แอ่งน้ำ ลำน้ำ คลองระบายน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติอ่ืนๆ โดยปราศจากการบำบัด

จนได้ค่าตามมาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 

(7) จัดเก็บขยะติดเชื้อตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

(8) จัดการขยะอันตรายตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด 

 

อัตราค่าธรรมเนียม 

 อัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ 20 บาท/ถัง/เดือน 

 

การกำจัดขยะมูลฝอย 

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก 

 1. การฝัง 

 การฝังโดยทั่วไป หมายถึงการนำเอาขยะมูลฝอยไปฝังในดิน วิธีในการดำเนินงานคือ ขุดหลุมสี่เหลี่ยม

ทำเป็นบ่อขยะจำนวน 4 หลุม แล้วนำดินที่ขุดได้กองไว้ปากหลุม เมื่อมีขยะมูลฝอยก็เทเกลี่ยให้กระจายทั่วหลุม 

จากนั้นนำดินที่ปากหลุมเกลี่ยลงทับขยะประมาณ 10 เซนติเมตร กระแทกดินให้แน่นพอสมควร ชั้นต่อไปก็ทำ



เช่นเดียวกันจนเต็มหลุม ชั้นบนสุดควรจะอัดแน่นและให้มีความหนาประมาณ 1 ฟุตหรือ 30 เซนติเมตร เพ่ือ

ป้องกันสัตว์เขี่ย 

 2. การเผา 

 การเผากลางแจ้ง หมายถึง การนำเอาขยะมาเผาในที่กลางแจ้งบนพื้นดิน โดยไม่ต้องมีเตาเผา 

 

แผนการกำจัดขยะมูลฝอยในอนาคต 

 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกลุ่มพ้ืนที่อำเภอหนองหาน ทั้ง 17 แห่ง ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ในการดำเนินการจัดการผู้รับ

จ้างกำจัดขยะมูลฝอย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 หมวดที่ 3 ส่วนที่ 

2 ข้อ 15 ว่าด้วยการมอบหมายให้เอกชน เก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย 

 

การติดตามประเมินผลของการจัดเก็บขยะ  

1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานปัญหา

อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ทุกสัปดาห์ เป็นลายลักษณ์อักษร ตรวจสอบและทำความสะอาดรถทุกครั้ง วัน/วัน   

2. หัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  ตรวจการปฏิบัติงาน 

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ รวบรวมสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะประจำปี

งบประมาณ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 

 

แนวทางในการลดปริมาณขยะ 

 การลดปริมาณขยะ การทำให้ปริมาณขยะที่จะทิ้งลดลง อาจโดยการนำสิ่งที่เป็นขยะนั้นกลับมาใช้

ประโยชน์อีกหรือการลดปริมาณการใช้และให้เหลือสิ่งที่จะทิ้งเป็นขยะจริงเพียงเท่าท่ีไม่สามารถใช้ประโยชน์อื่น

ใดได้อีก ดังนี้ 

           1.การลดการใช้  หรือการลดขยะจากแหล่งที่เกิด โดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดขยะหรือ

มลพิษที่เกิดขึ้น เช่นการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก         



           2.การนำผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ำ เป็นการนำวัสดุของใช้กลับมาใช้ในรูปแบบเดิมหรือนำมาซ่อมแซมใช้ หรือ

นำมาใช้ทำประโยชน์อื่น ๆ โดยแบ่งได้เป็น  2  ขั้นตอนคือ  

                - ขั้นตอนการผลิตสินค้า  พยายามทำให้เกิดเศษวัสดุหรือของเสียน้อยที่สุด 

                - ขั้นตอนการนำของใช้มาใช้ซ้ำ  เป็นการยืดอายุการใช้งานก่อนจะนำไปทิ้ง เช่น การนำขวด

พลาสติกมาบรรจุน้ำ การใช้กระดาษ 2 หน้า 

           3. การนำกลับมาผลิตใหม่  เป็นการแยกวัสดุที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ออกจากขยะและรวบรวม

ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าข้ึนใหม่หรือเรียกว่า รีไซเคิล      

          4. การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุกำจัดยาก  เช่น  กล่องโฟม  การใช้จานหรือแก้วกระดาษ  ยาฆ่าแมลง  

ควรใช้สมุนไพรเป็นสารกำจัด      

           5. การซ่อมแซมนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการซ่อมแซมวัสดุที่ใช้แล้ว ที่สามารถซ่อมแซมนำกลับมาใช้ใหม่

ได้ เช่น การซ่อมแซมเสื้อผ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น                                                                                                                                            

 

ประโยชน์ของคู่มือ 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ได้รับทราบและเข้าถึง

กระบวนการปฏิบัติงานการการจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

2. เพ่ือให้การดำเนินงานการจัดเก็บขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก เป็นไป

อย่างมีระบบ 

 

 

ช่องทางการติดต่อ 

 งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก  โทร. 042-219814 

 

 



               ขั้นตอนการขอรับถังขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก 

 

 
ผู้ขออนุญาตเขียนคำร้องการขอรับถังขยะ 

พร้อมแนบเอกสารสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบ่อซืน 

 
 

 

 
รับเรื่องพร้อมตรวจสอบจำนวนถังขยะ 

ว่ามีจำนวนเพียงพอหรือไม่ 
 

 

                              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
ลงทะเบียนรับ นำเสนอ 

นายกองค์การบริหารส่วน 
 

 
เจ้าหน้าที่ดำเนินการนำถังขยะไป 

ติดตั้งในจุดที่ได้รับการร้องขอ 
 



 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก 

ที่  ๕๘/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก 

....................................................................... 
 

 ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ       และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพ่ือให้สามารถบังคับให้มีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ พ้ืนที่ และเพ่ือเป็นการ
ตอบสนองความต้องการด้านบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในตำบลให้
น่าอยู่ มีความสะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก จึงขอ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำรถขยะ ดังต่อไปนี้ 
 
  ๑. นายกิตติพงษ์ พรมแสงใส  ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
  ๒. นายอานนท์ สุวรรณสิงห์ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 
  ๓. นายเตรียม สุวรรณสิงห์ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 
  ๔. นายสมพร วิชาทา  ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 
 
 อนึ่ง ให้พนักงานประจำรถขยะ ออกปฏิบัติหน้าที่ ในเวลา ๐๔.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ของทุกวันจันทร์ 
– วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเสาร์-อาทิตย์ ตามแผนการจัดเก็บดังต่อไปนี้ 
 

วันจันทร์ ออกให้บริการ บ้านกั้ง ๑, บ้านบ่อคำ ๒, บ้านโนนสะอาด ๓ 
วันอังคาร ออกให้บริการ บ้านกั้ง ๑๐, บ้านโคกสำราญ ๗, บ้านหนองกล้า ๖ 
วันพุธ  ออกให้บริการ บ้านหนองเต่า ๔, บ้านดอนหายโศก ๘, บ้านหนองค้อ ๙, บ้านนา

อุดม ๕ 
วันพฤหัสบดี ออกให้บริการ บ้านกั้ง ๑, บ้านกั้ง ๑๐, บ้านโนนสะอาด ๓ 
วันศุกร์  ออกให้บริการ บ้านหนองเต่า ๔, บ้านดอนหายโศก ๘, บ้านนาอุดม ๕  
 

 เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ถือปฏิบัติตามคำสั่งและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบโดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหา
อุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศกทราบทันท ี



 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 

 
 

 

( นายบัวภา  จันทะบูลย์ ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก 


