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การกําจัดสิ่งปฏกูิล  และมูลฝอย   

      

 

 

องคการบรหิารสวนตำบลภูแลนคา 

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูม ิ
 

 

 

 



คำนำ 

    ดวยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 

มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ ไดกําหนดใหทองถิ่นมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข

ในการเก็บ ขน  และกําจัดสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย 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 เพื่อใหสามารถ บังคับใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายอยาง

เครงครัด เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จึงจําเปนตอง

จัดทําคูมอืการปฏบิัตงิานการกําจัดสิ่งปฏกิูลและมูลฝอยขึ้นมา  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

        เรื่อง                                         หนา 

หลักการและที่มา       ๑    

วัตถุประสงคของการจัดทํา       ๒  

   ขัน้ตอนการปฏบิัติงาน        ๒  

   แผนปฏบิัตงิานการจัดการเก็บขยะ      ๓  

    อัตราคาธรรมเนยีม        ๓  

   การตดิตามและประเมินผล       ๔  

   ชองทางการรองเรยีน        ๔  

   ขัน้ตอนการขอรับถังขยะ       ๕   

   แผนที่เสนทางการจัดเก็บขยะ       ๖  

   คําสั่งแตงตัง้เจาหนาที่ปฏบิัตงิานจัดการเก็บขยะ    ๗  

   ประกาศใชแผนปฏบิัตงิานการจัดการเก็บขยะ     ๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมอืการปฏบิัตงิานการกำจัดสิ่งปฏกิูล และมูลฝอย 

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  อําเภอเมอืง  จังหวัดชัยภูมิ 

หลักการและท่ีมา  

   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

องคการบรหิารสวนตําบล อาจออกขอบัญญัต ิองคการบรหิารสวนตําบล เพื่อใชบังคับในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลได เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจ หนาที่ และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการเก็บ ขน และการ

กําจัดสิ่งปฏกิูลและมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะเพื่อ ประโยชนในการรักษาความสะอาด การจัดระเบียบ

ในการจัดเก็บ ขน กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อใหสามารถ บังคับใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของ

กฎหมายอยางเครงครัด เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน  องคการบริหารสวนตําบลภูแลน

คา จึงจําเปนตองจัดทํา คูมอืการปฏบิัตงิานการกําจัดสิ่งปฏกิูลและมูลฝอยขึ้นมา  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒- 

 

วัตถุประสงคของการจัดทํา  

   ๑. เพื่อใหงานจัดเก็บและกําจัดขยะมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น   

   ๒. เพื่อปลูกจิตสํานึกใหทุกคนรวมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยขยะที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจําวัน  ภายในหมูบาน ตามระบบการจัดการขยะของ อบต. ซึ่งใชระบบผูทิ้งเปนผูคัดแยกขยะตาม

ประเภท   

   ๓. เพื่อเปนการรักษาสิ่งแวดลอมและเสรมิสรางคุณภาพชีวติใหดขีึ้น  

   ๔. เพื่อบรหิารจัดการขยะใหเกดิประโยชนสูงสุด  

หนาท่ีความรับผดิชอบ  

   องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา สํานักปลัด  กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน   

กองชาง และกองคลัง รับผิดชอบงานการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏกิูล และน้ําเสยี  

ขอบเขตของการบรกิารจัดเก็บ  

จัดเก็บและจัดการขยะที่เกิดขึ้น ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ขององคการบริหารสวนตําบล 

ภูแลนคาซึ่งใชระบบการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ใชระบบผูทิ้งเปนผูคัดแยกขยะตาม

ประเภทเอง โดยแบงขยะออกเปน ๕ ประเภท ขยะนํากลับมาใชใหมได,ขยะนํากลับมาใชใหมไมได,ขยะเศษ

อาหาร ,ขยะมีพิษ และ ขยะเศษวัสดุ วิธีการจัดเก็บขยะ จะจัดเก็บขยะที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกวัน ตาม

แผนการปฏบิัตงิานประจําสัปดาห   

ข้ันตอนการปฏบิัตงิาน  

 เพื่อใหการปฏบิัตงิานมปีระสทิธภิาพและสอดคลองกับการปฏบิัตงิานของผูที่เกี่ยวของอื่นๆ 

เจาหนาที่ได แบงวัน เวลา ในการปฏบิัตงิานของพนักงาน ดังนี้   

   - พนักงานจัดเก็บขยะองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา จํานวน ๕ ราย ปฏบิัติงานตัง้แต

เวลา  ๐๗.๐๐ น.    

   ขั้นตอนในการปฏิบัติงานจัดเก็บและจัดการขยะภายในเขตรับผิดชอบขององคการบริหาร

สวนตําบลภูแลนคา จะแบงเก็บตามหมูบานซึ่งมีทั้งหมด ๘ หมูบาน ไดแก บานหวาเฒา หมูที่ ๑ , บานแกง

ยาว หมูที่ ๒ , บานหวยน้ําคํา  หมูที่ ๓ , บานนาอนิทรแตง  หมูที่ ๔ , บานซับปลากั้ง หมูที่ ๕ , บานชีบน หมู

ที่ ๖ , บานโนนเหลื่อม หมูที่ ๗ , บานปาปอแดง หมูที่ ๘ ,  ซึ่งไดจัดทําแผนการปฏิบัติงานการจัดการ การ

จัดเก็บขยะ ดังนี้ 

 

 

 

 



        -๓- 

 

แผนการปฏบิัตงิานการจัดเก็บขยะ รถบรรทุกขยะสีเขยีว   

หมายเลขทะเบยีน  ๘๓ – ๗๒๓๓  
 

วันปฏบิัตงิาน  พื้นท่ีดําเนินการ  จํานวนถังขยะ  หมายเหตุ 

วันจันทร  หมูที่  ๖  บานชีบน   

หมูที่  ๓  บานหวยน้ําคํา  

หมูที่  ๕  บานซับปลากัง้  

หมูที่  ๔ บานนาอนิทรแตง  

๒๓ 

๒๙ 

๘๒ 

๒๗  

ทัง้หมู 

วันอังคาร  หมูที่ ๘  บานปาปอแดง   

หมูที่ ๑  บานหวาเฒา   

หมูที่ ๒  บานแกงยาว   

หมูที่ ๗  บานโนนเหลื่อม 

๑๘  

๙๖ 

๕๓ 

๔๓  

ทัง้หมู 

วันพุธ  คัดแยกขยะ ตากขยะ  เคลียรขยะหนา

เตา  เผาขยะ ที่เหลอืจากวันอังคาร 

     

วันพฤหัสบด ี หมูที่  ๖  บานชีบน   

หมูที่  ๓  บานหวยน้ําคํา  

หมูที่  ๕  บานซับปลากัง้  

หมูที่  ๔ บานนาอนิทรแตง  

 ๒๓ 

๒๙ 

๘๒ 

๒๗ 

ทัง้หมู 

วันศุกร  หมูที่  ๘  บานปาปอแดง   

หมูที่ ๑ บานหวาเฒา   

หมูที่ ๒ บานแกงยาว   

หมูที่ ๗ บานโนนเหลื่อม 

๑๘  

๙๖ 

๕๓ 

๔๓ 

ทัง้หมู 

วันเสาร คัดแยกขยะ ตากขยะ  เคลียรขยะหนา

เตา  เผาขยะ ที่เหลอืจากวันศุกร 

  

 

 



 

-๔- 

 รถบรรทุกขยะ  อบต.ภูแลนคา  

 
 

            ขนาด 6 ลอ 6 ตัน 6,000 ซีซ ีขนาด  ความจุไมนอยกวา 10 ลบ.ม. 

การดําเนินการจัดเก็บขยะ  

   (๑) จัดเก็บขยะใหหมดทุกวันหรือใหมีปริมาณขยะตกคางนอยที่สุด เพื่อปองกันปญหาเรื่อง

กลิ่น ทัศนยีภาพและ พาหะนําโรค 

   (๒) จัดเก็บขยะแยกตามประเภท/ชนิดของขยะที่ไดคัดแยกไว เชน การจัดเก็บขยะรีไซเคิล 

แยกตางหากจากขยะ ยอยสลาย ขยะทั่วไปและขยะอันตราย  

   (๓) จัดเก็บขยะอันตรายแยกตางหากจากขยะรไีซเคลิ ขยะยอยสลายและขยะทั่วไป  

   (๔) จัดใหมีวันเก็บรวบรวมพิเศษสําหรับขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายอยางนอยสัปดาหละ  

๑  ครัง้ และหามใชรถเก็บรวบรวมที่มรีะบบอัดขยะเก็บรวบรวมขยะอันตราย  

   (๕) ควบคุมมิใหเกิดการฟุงกระจายของขยะและการหกร่ัวของน้ําชะขยะในขณะจัดเก็บ 

รวบรวม 

 

 



-๕- 

 

   (๖) หามมใิหระบายน้ําเสยีที่เกดิจากการลางหรือทําความสะอาดภาชนะ 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

ตากขยะเพื่อไมใหขยะมคีวามช้ืนมากเกนิไปกอนนําเขาเตาเผา  ซึ่งจะทําใหเตาทํางานหนักมากเกนิไป 

   (๘) จัดเก็บขยะอันตรายโดยนําไปรวมกับทางองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิเพื่อใหทาง

อบจ.นําไปกําจัดใหถูกวธิ ี 

อัตราคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ ๒๐ บาท/ครัวเรอืน  

การตดิตามประเมนิผลของการจัดเก็บขยะ   

   ๑. หัวหนาฝายปฏบิัตงิานจะตองตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน

ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ ทุกสัปดาห เปนลายลักษณอักษร ตรวจสอบและทําความสะอาดรถทุก

ครัง้ วัน/วัน   

   ๒. หัวหนาผูควบคุมการปฏบิัตงิาน ตรวจการปฏบิัตงิาน  

    ๓. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลฯ  รวบรวมสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดเก็บ ขยะ

ประจําปงบประมาณ รายงานตอผูบรหิารทราบ  

ประโยชนของคูมอื  

   ๑. ผูบรหิารและบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ไดรับทราบและเขาถึง

กระบวนการ ปฏบิัตงิานการจัดการสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย   

   ๒. กระบวนการรับเรื่องรองเรียนและการดําเนินการพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการฝา

ฝนจริยธรรมการเปนพนักงานเจาหนาที่ของรัฐและการไมปฏิบัติตามระเบียบขอกฎหมายของพนักงานสวน

ทองถิ่น พนักงานจางทุกประเภท ในสังกัดองคการบริหารตําบลภูแลนคามีความชัดเจนเปนธรรมสามารถ

ตรวจสอบได  

ชองทางการรองเรยีน  

          ๑) ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  

โทรศัพท ๐ ๔๔๐๕ ๖๕๘๐  

          ๒) ชองทางการรองเรียน ศูนยยุติธรรมตําบลภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ  

โทรศัพท ๐ ๔๔๐๕ ๖๕๘๐  

๓) ชองทางการรองเรยีน ทางเว็บไซต อบต. ภูแลนคา www.phulanka.go.th 



-๖- 

 ข้ันตอนการขอรับถังขยะ ขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  

 

 

ผูขออนุญาตเขยีนคํารองการขอรับถังขยะ พรอม

แนบเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ณ ที่

ทําการองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 

 

 

รับเรื่องพรอมตรวจสอบจํานวน 

ถังขยะ วามจํีานวนเพยีงพอหรอืไม 

 

 

  

 

ลงทะเบยีนรับ นําเสนอ  

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

 

 

 

 

เจาหนาที่ดําเนนิการนําถังขยะ

ไปตดิตัง้ในจุดที่ไดรับการรองขอ 

 

 

 



 

           แผนท่ีแสดงจุดตั้งเตาเผาขยะตําบลภูแลนคา  ตั้งอยูหมูท่ี ๒ บานแกงยาว 

 
    

                      เตาเผาขยะ ตําบลภูแลนคา 

 
 

จุดท่ีตั้งเตาเผาขยะ 



 
 

คําสั่งองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

ที่  ๖๓๔ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แตงตัง้เจาหนาที่เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย 

ขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

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

   ดวยองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาไดตราขอบัญญัติตําบลภูแลนคา เรื่อง การจัดการ

มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเรียบรอยและกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอทางราชการองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  จึงขอแตงตั้งเจาหนาที่เก็บขนและกําจัด

สิ่งปฏกิูลและมูลฝอยจํานวน  ๑  ทมี ปฏบิัตงิาน โดยมรีายช่ือดังตอไปนี้ 

   พนักงานปฏบิัตงิานประจํารถบรรทุกขยะสเีขยีว และประจําเตาเผาขยะ จํานวน  ๕ ราย คอื 

๑. นายชวัธ แสนรัง    ตําแหนง คนงานทั่วไป (ขับรถบรรทุกขยะ) 

๒. นายวันชัย เปลงวัน      จางเหมาบรกิาร  

๓. นายสุทนิ  พันธหนองเปด     จางเหมาบรกิาร  

๔. นายสมยง เสมาเพชร     จางเหมาบรกิาร  

๕. นายอํานาจ  เคสันเทยีะ    จางเหมาบรกิาร 

   มีหนาที่และความรับผิดชอบในเรื่อง งานกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตพื้นที่องคการ

บริหารสวนตําบลภูแลนคา ไดแก  บานหวาเฒา หมูที่ ๑ , บานแกงยาว หมูที่ ๒ , บานหวยน้ําคํา หมูที่ ๓ , 

บานนาอนิแตง หมูที่ ๔ , บานซับปลากั้ง หมูที่ ๕ , บานชีบน หมูที่ ๖ , บานโนนเหลื่อม หมูที่ ๗ , บานปาปอ

แดง หมูที่ ๘  

ใหผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่การงานถือปฏิบัติตามคําสั่งและปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบโดย

เครงครัด  อยาใหเกิดความบกพรองเสียหายแกทางราชการได  หากมีปญหา อุปสรรค ใหรายงานนายก

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา ทราบทันท ี 

    ทัง้นี้ ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป  

สั่ง ณ วันที่   ๒๙   เดอืน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓                             

                                                            

                                                     (นายนยิม    ดเิรกศลิป)  

        นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 

 



                                                            
 

      ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

       เรื่อง  ประชาสัมพันธการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยทั่วไป  

      ขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  

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

   ดวยองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา ไดตราขอบัญญัติตําบลภูแลนคา  เรื่อง การจัดการ

มูลฝอยทั่วไป  พ.ศ. ๒๕๖๒  และไดดําเนินการใหบริการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยใหกับประชาชนที่อยูใน

พื้นที่ตําบลภูแลนคา  

   ทั้งนี้  เพื่อเปนการตอบสนองความตองการดานการบริการสาธารณะใหแกประชาชนและ

เปนการรักษาสิ่งแวดลอมภายในตําบลใหนาอยู  มคีวามสะอาด สวยงาม มคีวามเปนระเบยีบเรยีบรอย 

   ดังนั้น เพื่อสรางความเขาใจแกประชาชนในพื้นที่ตําบลภูแลนคา ที่ใชบริการสาธารณะดังกลาว

องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จึงประชาสัมพันธกําหนดการเก็บขนและกําจัดขยะ  โดยรถบรรทุกขยะ

จะเริ่มออกเก็บขนขยะ ตัง้แตเวลา ๐๗.๐๐ น. เปนตนไป ตามแผนการจัดเก็บขยะดังตอไปนี้  
 

 แผนการจัดเก็บขยะรถบรรทุกขยะเขยีว  หมายเลขทะเบยีน ๘๓ – ๗๒๓๓ 

วันปฏบิัตงิาน พื้นท่ีดําเนินการ จํานวนถังขยะ หมายเหตุ 

วันจันทร  หมูที่  ๖  บานชีบน   

หมูที่  ๓  บานหวยน้ําคํา  

หมูที่  ๕  บานซับปลากัง้  

หมูที่  ๔ บานนาอนิทรแตง 

๒๓ 

๒๙ 

๘๒ 

๒๗ 

ทัง้หมู 

วันอังคาร  หมูที่ ๘  บานปาปอแดง   

หมูที่ ๑  บานหวาเฒา   

หมูที ่๒  บานแกงยาว   

หมูที่ ๗  บานโนนเหลื่อม 

๑๘  

๙๖ 

๕๓ 

๔๓ 

ทัง้หมู 

วันพุธ  คัดแยกขยะ ตากขยะ  เคลียรขยะหนาเตา  

เผาขยะ ที่เหลอืจากวันอังคาร 

  

 
 



-๒- 

 

วันปฏบิัตงิาน พื้นท่ีดําเนินการ จํานวนถังขยะ หมายเหตุ 

วันพฤหัสบด ี หมูที ่ ๖  บานชีบน   

หมูที่  ๓  บานหวยน้ําคํา  

หมูที่  ๕  บานซับปลากัง้  

หมูที่  ๔ บานนาอนิทรแตง 

๒๓ 

๒๙ 

๘๒ 

๒๗ 

ทัง้หมู 

วันศุกร  หมูที ่ ๘  บานปาปอแดง   

หมูที ่๑ บานหวาเฒา   

หมูที ่๒ บานแกงยาว   

หมูที่ ๗ บานโนนเหลื่อม 

๑๘  

๙๖ 

๕๓ 

๔๓ 

ทัง้หมู 

วันเสาร คัดแยกขยะ ตากขยะ  เคลียรขยะหนาเตา  

เผาขยะ ที่เหลอืจากวันศุกร 

  

 

  หากทานใดมีความประสงคขอรับถังขยะเพิ่ม เพื่อรองรับขยะที่มีจํานวนมากเพิ่มขึ้น สามารถแจง

ความประสงคไดที่ งานบรกิารสาธารณสุข สํานักปลัดองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา โทรศัพทหมายเลข 

๐ ๔๔๐๕ ๖๕๘๐  ในวัน และเวลาราชการ  

   จึงประกาศประชาสัมพันธมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  

    ประกาศ ณ วันที่    ๒๙  เดอืน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  

                                                            

                                                     (นายนยิม    ดเิรกศลิป)  

        นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 

 


