องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
PhulankaSubdistric Administrative Organization

คูมือการปฏิบัติงาน
การกําจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย

องคการบริหารสวนตำบลภูแลนคา
อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ
ดวยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ ไดกําหนดใหทองถิ่นมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบกับมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวน ตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ บัญญัติใหองคการบริหาร
สวนตําบล อาจออกขอบัญญัติ องคการบริหารสวนตําบล เพื่อใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลได
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจ หนาที่ และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการเก็บ ขน และการกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะเพื่อ ประโยชนในการรักษาความสะอาด การจัดระเบียบในการจัดเก็บ
ขน กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อใหส ามารถ บังคับ ใหมีก ารปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายอยาง
เครงครัด เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จึงจําเปนตอง
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขึ้นมา

สารบัญ
เรื่อง
หลักการและที่มา
วัตถุประสงคของการจัดทํา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หนา
๑
๒
๒

แผนปฏิบัติงานการจัดการเก็บขยะ

๓

อัตราคาธรรมเนียม

๓

การติดตามและประเมินผล

๔

ชองทางการรองเรียน

๔

ขั้นตอนการขอรับถังขยะ

๕

แผนที่เสนทางการจัดเก็บขยะ

๖

คําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ปฏิบัติงานจัดการเก็บขยะ

๗

ประกาศใชแผนปฏิบัติงานการจัดการเก็บขยะ

๘

คูมือการปฏิบัติงานการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย
องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
หลักการและที่มา
ดวยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ ไดกําหนดใหทองถิ่นมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขในการเก็บ ขน และ กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบกับมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให
องคการบริหารสวนตําบล อาจออกขอบัญญัติ องคการบริหารสวนตําบล เพื่อใชบังคับในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลได เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจ หนาที่ และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการเก็บ ขน และการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะเพื่อ ประโยชนในการรักษาความสะอาด การจัดระเบียบ
ในการจัดเก็บ ขน กํ าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อใหสามารถ บังคับ ใหมีก ารปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
กฎหมายอยางเครงครัด เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลภูแลน
คา จึงจําเปนตองจัดทํา คูมือการปฏิบัติงานการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขึ้นมา

********************************************

-๒วัตถุประสงคของการจัดทํา
๑. เพื่อใหงานจัดเก็บและกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. เพื่อ ปลู ก จิต สํ า นึก ใหทุ ก คนรว มกัน บริ หารจัด การขยะมูล ฝอยโดยขยะที่เ กิ ด ขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน ภายในหมูบาน ตามระบบการจัดการขยะของ อบต. ซึ่งใชระบบผูทิ้งเปนผูคัดแยกขยะตาม
ประเภท
๓. เพื่อเปนการรักษาสิ่งแวดลอมและเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
๔. เพื่อบริหารจัดการขยะใหเกิดประโยชนสูงสุด
หนาที่ความรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา สํานักปลัด กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน
กองชาง และกองคลัง รับผิดชอบงานการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
ขอบเขตของการบริการจัดเก็บ
จัดเก็บและจัดการขยะที่เกิดขึ้น ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ขององคการบริหารสวนตําบล
ภูแลนคาซึ่งใชระบบการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ใชระบบผูทิ้งเปนผูคัดแยกขยะตาม
ประเภทเอง โดยแบงขยะออกเปน ๕ ประเภท ขยะนํากลับมาใชใหมได,ขยะนํากลับมาใชใหมไมได,ขยะเศษ
อาหาร ,ขยะมีพิษ และ ขยะเศษวั สดุ วิธีก ารจัด เก็บขยะ จะจัดเก็บ ขยะที่เกิดขึ้นเปน ประจําทุกวัน ตาม
แผนการปฏิบัติงานประจําสัปดาห
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการปฏิบัติงานของผูที่เกี่ยวของอื่นๆ
เจาหนาที่ได แบงวัน เวลา ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้
- พนักงานจัดเก็บขยะองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จํานวน ๕ ราย ปฏิบัติงานตั้งแต
เวลา ๐๗.๐๐ น.
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานจัดเก็บและจัดการขยะภายในเขตรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลภูแลนคา จะแบงเก็บตามหมูบานซึ่งมีทั้งหมด ๘ หมูบาน ไดแก บานหวาเฒา หมูที่ ๑ , บานแกง
ยาว หมูที่ ๒ , บานหวยน้ําคํา หมูที่ ๓ , บานนาอินทรแตง หมูที่ ๔ , บานซับปลากั้ง หมูที่ ๕ , บานชีบน หมู
ที่ ๖ , บานโนนเหลื่อม หมูที่ ๗ , บานปาปอแดง หมูที่ ๘ , ซึ่งไดจัดทําแผนการปฏิบัติงานการจัดการ การ
จัดเก็บขยะ ดังนี้

-๓แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะ รถบรรทุกขยะสีเขียว
หมายเลขทะเบียน ๘๓ – ๗๒๓๓
วันปฏิบัติงาน
วันจันทร

วันอังคาร

พื้นที่ดําเนินการ

จํานวนถังขยะ

หมายเหตุ

หมูที่ ๖ บานชีบน

๒๓

ทั้งหมู

หมูที่ ๓ บานหวยน้ําคํา

๒๙

หมูที่ ๕ บานซับปลากั้ง

๘๒

หมูที่ ๔ บานนาอินทรแตง

๒๗

หมูที่ ๘ บานปาปอแดง

๑๘

หมูที่ ๑ บานหวาเฒา

๙๖

หมูที่ ๒ บานแกงยาว

๕๓

หมูที่ ๗ บานโนนเหลื่อม

๔๓

วันพุธ

คัดแยกขยะ ตากขยะ เคลียรขยะหนา
เตา เผาขยะ ที่เหลือจากวันอังคาร

วันพฤหัสบดี

หมูที่ ๖ บานชีบน

๒๓

หมูที่ ๓ บานหวยน้ําคํา

๒๙

หมูที่ ๕ บานซับปลากั้ง

๘๒

หมูที่ ๔ บานนาอินทรแตง

๒๗

หมูที่ ๘ บานปาปอแดง

๑๘

หมูที่ ๑ บานหวาเฒา

๙๖

หมูที่ ๒ บานแกงยาว

๕๓

หมูที่ ๗ บานโนนเหลื่อม

๔๓

วันศุกร

วันเสาร

คัด แยกขยะ ตากขยะ เคลีย รขยะหนา
เตา เผาขยะ ที่เหลือจากวันศุกร

ทั้งหมู

ทั้งหมู

ทั้งหมู

-๔รถบรรทุกขยะ อบต.ภูแลนคา

ขนาด 6 ลอ 6 ตัน 6,000 ซีซี ขนาด ความจุไมนอยกวา 10 ลบ.ม.
การดําเนินการจัดเก็บขยะ
(๑) จัดเก็บขยะใหหมดทุกวันหรือใหมีปริมาณขยะตกคางนอยที่สุด เพื่อปองกันปญหาเรื่อง
กลิ่น ทัศนียภาพและ พาหะนําโรค
(๒) จัดเก็บขยะแยกตามประเภท/ชนิดของขยะที่ไดคัดแยกไว เชน การจัดเก็บขยะรีไซเคิล
แยกตางหากจากขยะ ยอยสลาย ขยะทั่วไปและขยะอันตราย
(๓) จัดเก็บขยะอันตรายแยกตางหากจากขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลายและขยะทั่วไป
(๔) จัดใหมีวันเก็บรวบรวมพิเศษสําหรับขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายอยางนอยสัปดาหละ
๑ ครั้ง และหามใชรถเก็บรวบรวมที่มีระบบอัดขยะเก็บรวบรวมขยะอันตราย
(๕) ควบคุมมิใหเกิดการฟุงกระจายของขยะและการหกรั่วของน้ําชะขยะในขณะจัดเก็บ
รวบรวม

-๕(๖) หามมิใหระบายน้ําเสียที่เกิดจากการลางหรือทําความสะอาดภาชนะ และสถานที่เก็บกัก
ขยะลงสูแมน้ํา แองน้ํา ลําน้ํา คลองระบายน้ํา แหลงน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําธรรมชาติอื่นๆ โดยปราศจาก
การบําบัด
(๗) การกําจัดขยะทั่วไปโดยวิธีการเผาขยะโดยใชเตาเผาแบบไรมลพิษ มีจํานวน ๑ เตา
ตั้งอยู หมูที่ ๒ บานแกงยาว มีเนื้อที่ประมาณ ๖ ไร อยูหางจากชุมชน ๑.๒ กิโลเมตร มีลานตากและโรง
ตากขยะเพื่อไมใหขยะมีความชื้นมากเกินไปกอนนําเขาเตาเผา ซึ่งจะทําใหเตาทํางานหนักมากเกินไป
(๘) จัดเก็บขยะอันตรายโดยนําไปรวมกับทางองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิเพื่อใหทาง
อบจ.นําไปกําจัดใหถูกวิธี
อัตราคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ ๒๐ บาท/ครัวเรือน
การติดตามประเมินผลของการจัดเก็บขยะ
๑. หัวหนาฝายปฏิบัติงานจะตองตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ ทุกสัปดาห เปนลายลักษณอักษร ตรวจสอบและทําความสะอาดรถทุก
ครั้ง วัน/วัน
๒. หัวหนาผูควบคุมการปฏิบัติงาน ตรวจการปฏิบัติงาน
๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ รวบรวมสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดเก็บ ขยะ
ประจําปงบประมาณ รายงานตอผูบริหารทราบ
ประโยชนของคูมือ
๑. ผูบริหารและบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ไดรับทราบและเขาถึง
กระบวนการ ปฏิบัติงานการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
๒. กระบวนการรับเรื่องรองเรียนและการดําเนินการพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการฝา
ฝนจริยธรรมการเปนพนักงานเจาหนาที่ของรัฐและการไมปฏิบัติตามระเบียบขอกฎหมายของพนักงานสวน
ทองถิ่น พนักงานจางทุกประเภท ในสังกัดองคการบริหารตําบลภูแลนคามีความชัดเจนเปนธรรมสามารถ
ตรวจสอบได
ชองทางการรองเรียน
๑) ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
โทรศัพท ๐ ๔๔๐๕ ๖๕๘๐
๒) ชองทางการรองเรียน ศูนยยุติธรรมตําบลภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท ๐ ๔๔๐๕ ๖๕๘๐
๓) ชองทางการรองเรียน ทางเว็บไซต อบต. ภูแลนคา www.phulanka.go.th

-๖ขั้นตอนการขอรับถังขยะ ขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา

ผูขออนุญาตเขียนคํารองการขอรับถังขยะ พรอม
แนบเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ณ ที่
ทําการองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา

รับเรื่องพรอมตรวจสอบจํานวน
ถังขยะ วามีจํานวนเพียงพอหรือไม

ลงทะเบียนรับ นําเสนอ
นายกองคการบริหารสวนตําบล

เจาหนาที่ดําเนินการนําถังขยะ
ไปติดตั้งในจุดที่ไดรับการรองขอ

แผนที่แสดงจุดตั้งเตาเผาขยะตําบลภูแลนคา ตั้งอยูหมูที่ ๒ บานแกงยาว

จุดที่ตั้งเตาเผาขยะ

เตาเผาขยะ ตําบลภูแลนคา

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
ที่ ๖๓๔ / ๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
************************************
ดวยองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาไดตราขอบัญญัติตําบลภูแลนคา เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยทั่ วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน ไปอยางมีป ระสิทธิภาพเรีย บรอยและกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอทางราชการองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จึงขอแตงตั้งเจาหนาที่เก็บขนและกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจํานวน ๑ ทีม ปฏิบัติงาน โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้
พนักงานปฏิบัติงานประจํารถบรรทุกขยะสีเขียว และประจําเตาเผาขยะ จํานวน ๕ ราย คือ
๑. นายชวัธ แสนรัง
ตําแหนง คนงานทั่วไป (ขับรถบรรทุกขยะ)
๒. นายวันชัย เปลงวัน
จางเหมาบริการ
๓. นายสุทิน พันธหนองเปด
จางเหมาบริการ
๔. นายสมยง เสมาเพชร
จางเหมาบริการ
๕. นายอํานาจ เคสันเทียะ
จางเหมาบริการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบในเรื่อง งานกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลภูแลนคา ไดแก บานหวาเฒา หมูที่ ๑ , บานแกงยาว หมูที่ ๒ , บานหวยน้ําคํา หมูที่ ๓ ,
บานนาอินแตง หมูที่ ๔ , บานซับปลากั้ง หมูที่ ๕ , บานชีบน หมูที่ ๖ , บานโนนเหลื่อม หมูที่ ๗ , บานปาปอ
แดง หมูที่ ๘
ใหผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่การงานถือปฏิบัติตามคําสั่งและปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบโดย
เครงครัด อยาใหเกิดความบกพรองเสียหายแกทางราชการได หากมีปญหา อุปสรรค ใหรายงานนายก
องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ทราบทันที
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนิยม ดิเรกศิลป)
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
เรื่อง ประชาสัมพันธการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยทั่วไป
ขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
************************************
ดวยองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ไดตราขอบัญญัติตําบลภูแลนคา เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ และไดดําเนินการใหบริการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยใหกับประชาชนที่อยูใน
พื้นที่ตําบลภูแลนคา
ทั้งนี้ เพื่อเปนการตอบสนองความตองการดานการบริการสาธารณะใหแกประชาชนและ
เปนการรักษาสิ่งแวดลอมภายในตําบลใหนาอยู มีความสะอาด สวยงาม มีความเปนระเบียบเรียบรอย
ดังนั้น เพื่อสรางความเขาใจแกประชาชนในพื้นที่ตําบลภูแลนคา ที่ใชบริการสาธารณะดังกลาว
องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จึงประชาสัมพันธกําหนดการเก็บขนและกําจัดขยะ โดยรถบรรทุกขยะ
จะเริ่มออกเก็บขนขยะ ตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ น. เปนตนไป ตามแผนการจัดเก็บขยะดังตอไปนี้
แผนการจัดเก็บขยะรถบรรทุกขยะเขียว หมายเลขทะเบียน ๘๓ – ๗๒๓๓
วันปฏิบัติงาน
วันจันทร

วันอังคาร

วันพุธ

พื้นที่ดําเนินการ

จํานวนถังขยะ

หมูที่ ๖ บานชีบน

๒๓

หมูที่ ๓ บานหวยน้ําคํา

๒๙

หมูที่ ๕ บานซับปลากั้ง

๘๒

หมูที่ ๔ บานนาอินทรแตง

๒๗

หมูที่ ๘ บานปาปอแดง

๑๘

หมูที่ ๑ บานหวาเฒา

๙๖

หมูที่ ๒ บานแกงยาว

๕๓

หมูที่ ๗ บานโนนเหลื่อม

๔๓

คัดแยกขยะ ตากขยะ เคลียรขยะหนาเตา
เผาขยะ ที่เหลือจากวันอังคาร

หมายเหตุ
ทั้งหมู

ทั้งหมู

-๒วันปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดี

วันศุกร

วันเสาร

พื้นที่ดําเนินการ

จํานวนถังขยะ

หมูที่ ๖ บานชีบน

๒๓

หมูที่ ๓ บานหวยน้ําคํา

๒๙

หมูที่ ๕ บานซับปลากั้ง

๘๒

หมูที่ ๔ บานนาอินทรแตง

๒๗

หมูที่ ๘ บานปาปอแดง

๑๘

หมูที่ ๑ บานหวาเฒา

๙๖

หมูที่ ๒ บานแกงยาว

๕๓

หมูที่ ๗ บานโนนเหลื่อม

๔๓

หมายเหตุ
ทั้งหมู

ทั้งหมู

คัดแยกขยะ ตากขยะ เคลียรขยะหนาเตา
เผาขยะ ที่เหลือจากวันศุกร

หากทานใดมีความประสงคขอรับถังขยะเพิ่ม เพื่อรองรับขยะที่มีจํานวนมากเพิ่มขึ้น สามารถแจง
ความประสงคไดที่ งานบริการสาธารณสุข สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา โทรศัพทหมายเลข
๐ ๔๔๐๕ ๖๕๘๐ ในวัน และเวลาราชการ
จึงประกาศประชาสัมพันธมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนิยม ดิเรกศิลป)
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา

