
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานก าจดัสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

เทศบาลต าบลหนองลาน 

อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
เทศบาลต าบลหนองลาน  อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  

......................  
หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 
มาตรา 63 และมาตรา 65 ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเก็บ 
ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบกับมาตรา 50 (3) แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 เทศบาลมีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและ           
ที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ และ
การก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการเก็บขนและการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
สุขลักษณะ เพ่ือประโยชน์ในการรักษา ความสะอาด การจัดระเบียบในการเก็บ ขน และการก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด เหมาะสม และสอดคล้องกับ
สภาพบริบทของพ้ืนที่ในปัจจุบัน เทศบาลหนองลาน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการก าจัดสิ่งปฏิกูลและ  
มูลฝอย เพื่อใช้ในการด าเนินงานในพื้นที่ต่อไป 

  
วัตถุประสงค์ 

 เทศบาลต าบลหนองลาน ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. เพ่ือให้งานก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีการปฏิบัติงานถูกต้องตามสุขลักษณะ ตามอ านาจหน้าที่
และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

2. เพ่ือให้หมู่บ้าน ในพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลต าบลหนองลาน มีความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและปราศจากผลกระทบที่เกิดจากการจัดการขยะมูลฝอย  

3. เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะเกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดการจัดการสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที ่

 

 

 

 

 

  

 

 



การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลหนองลาน 

๑. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง (ภายในครัวเรือน) ตามหลักการ 
3Rs คือใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จ านวน ทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน 

๒. มีการใช้ประโยชน์จากขยะที่คัดแยกได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ขยะอินทรีย์ ขยะที่ย่อยสลายได้  และขยะ     
ร ีไซเคิล ฯลฯ  

๓.ขยะทั่วไปเทศบาลต าบลหนองลานจะมีการออกเก็บแขนตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยจัดเก็บทุกอาทิตย์          
ให้มีปริมาณขยะตกค้างน้อยที่สุดเพ่ือป้องกันปัญหาเกิดผลกระทบและพาหะน าโรค  

๔.ขยะอันตรายให้ทุกหลังคาเรือนเก็บรวบรวมมาทิ้งที่จุดรวบรวมขยะอันตรายในหมู่บ้าน  โดยเทศบาลต าบล
หนองลานจะออกไปจัดเก็บเพ่ือน าไปก าจัดตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนด  

๕.ขยะติดเชื้อด าเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  

๖. มีการควบคุมก ากับ เฝ้าระวัง และป้องกันการเกิดผลกระทบจากการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพ่ือไม่ให้
เกิดข้อร้องเรียนและผลกระทบต่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน  

๗.ส าหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ถ้ามีการออกเก็บขยะมูลฝอย โดยขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และท า
ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหาร 

 

วิธีการ/เทคโนโลยี ในการ บริหารจัดการขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

เทคโนโลยีการจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 

ขยะมูลฝอย 

ลดและคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง (คัดแยกตัง้แต่ต้นทาง) 
       

 

  

 

  

  

   

 

 

 

   

การใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 

หลัก 3Rs 

ขยะอินทรีย์ย่อยสลาย

ได้ 

-ท าปุ๋ยหมัก 

-น้ าหมักชวีภาพ 

-ฯลฯ 

 

ขยะรีไซเคิล 

-ขายเพิม่รายได ้

-แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

-น ากลับมาใช้ใหม ่

-ฯลฯ 

ขยะอันตราย 

-เก็บรวบรวมเพื่อน าส่งไป

ก าจดัอยา่งถกูวิธ ี
 

ขยะทั่วไป 

-เทศบาลเก็บ ขนไป

ก าจดัอยา่งถกูวิธ ี



 

กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ  ความต้องการของผู้รับบริการ 
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้าง ร้าน 
สถาน ประกอบการอาคารและบ้านเรือนประชาชน
ในพ้ืนที่ เขต 

การได้รับบริการที่ดี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑. เทศบาลต าบลหนองลาน 
๒.ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย 

๑. ป ระชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองลาน มี
ความพึง พอใจในการด าเนินงาน  
๒. มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 

กฎหมาย ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า 
๑. พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
 ๒. พ.ร.บ.การสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐  
๓. พระราชบัญญัติรักษาความ 
สะอาดและความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 
๒๕๓๕ ๔ .เท ศ บั ญ ญั ติ 
เทศบาลต าบลหนองลาน เรื่อง
การจัดการมูลฝอยทั่วไปพ.ศ.
2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.๒๕64 

เก็บขนมูลฝอยสะอาดทุกท่ีไม่มีมูล 
ฝอยตกค้าง 

๑. ป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อ โรคที่เกิดจากขยะมูลฝอย 
 ๒. ชว่ยรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
 กระบวนการหลัก 

ชื่อกระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัดของข้อก าหนด 
กระบวนการงานเก็บขยะมูลฝอย - ทุกพ้ืนที่ต้องได้รับบริการด้าน

การ เก็บขนมูลฝอยที่เป็น
มาตรฐานและ เท่าเทียมกัน  
- การเก็บขนมูลฝอยเป็นไปตาม 
มาตรฐานการเก็บขนมูลฝอยที่ 
เทศบาลต าบลหนองลาน 
 - ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความ
ปลอดภัย ในการปฏิบัติงานทุก

- ร้อย ล ะ ๘ ๐ ของประชาชน 
ผู้รับบริการมีความพอใจต่อการ 
บริการเก็บขนมูลฝอย  
- ไม่มีผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย 
ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 



ครั้ง 
ขอบเขตของการบริการจัดเก็บ 

                  จัดเก็บและจัดการขยะที่เกิดขึ้น ภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลหนองลาน ซึ่งใช้
ระบบ การจัดการของเทศบาลต าบลหนองลาน ซึ่งใช้ระบบผู้ทิ้งเป็นผู้คัดแยกขยะตามประเภทเอง โดยแบ่งขยะ 
ออกเป็น 3 ประเภท        
                1. ขยะแห้งและขยะปนเปื้อน ได้แก่ ถุงพลาสติก กระดาษ ขวด ฯลฯ  
                2. ขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้  
               3. ขยะติดเชื้อ ได้แก่ เข็มฉีดยา   น าส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองลาน 
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
                  ปริมาณขยะที่เกิดในเขตเทศบาลต าบลหนองลาน ที่เก็บขนได้ อยู่ในช่วง 2,916 – 4,036 
กก./วัน คิดเป็นปริมาณเฉลี่ยวันละ 3,329 กก./วัน และประชากรในเขตเทศบาลต าบลหนองลาน มีจ านวน 
4,257 คน ดังนั้นอัตราการผลิตขยะของเทศบาลต าบลหนองลานมีค่าเท่ากับ 0.78 กก./คน/วัน ในการ
ด าเนินการ จัดเก็บและขนขยะนี้ เทศบาลจะเป็นผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะที่เกิดจากชุมชน และ
แหล่งก าเนิด ต่างๆ เช่น ตลาด บ้านเรือน อาคารพาณิชย์ สถานศึกษา สถานที่ราชการ เป็นต้น ซึ่งเริ่มตั้งแต่
เก็บรวบรวม และขนส่งไปยังสถานก าจัดขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การด าเนินการจัดเก็บ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเก็บขนขยะ 

เทศบาลต าบลหนองลาน  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานปฏิบัติงาน 

จัดท าแผนในการออกเก็บขยะมูลฝอย
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน วันราชการ 
-ออกปฏิบัติงานตามแผน 

 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

-ขออนุมัต/ิออกค าสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 

 

พนักงาน/วัสดุอุปกรณ์/ยานพาหนะ 

ออกเก็บขยะมูลฝอยทั่วไปที่ผ่านการคัด
แยกตามหลัก 3Rs 

น าขยะทั่วไปไปก าจัด 

ยังบ่อขยะเทศบาลต าบลหนองลาน 

ล้างท าความสะอาดรถขยะ ทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน 

น ารถขยะมาเก็บที่เทศบาลต าบลหนองลานเมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สรุปรายงานประจ าเดือนเสนอต่อผู้บริหาร 



 
แผนการปฏิบัติงานเก็บ ขน ขยะมูลฝอย 

 
วัน หมู่บ้าน เวลาเก็บขน 

จันทร์              หมู่ 2  บ้านหกหลัง 05.00 – 07.00 น. 
             หมู่ 6  บ้านหกหลังใน 07.00 – 09.00 น. 
             หมู่ 8  บ้านหนองไม้แก่น 09.00 – 11.00 น. 

พุธ              หมู่ 4  บ้านจันทร์ลาด 05.00 – 07.00 น. 
             หมู่ 7  บ้านอยู่เจริญ 07.00 – 09.00 น. 
             หมู่ 1  บ้านหนองลาน 
               (เขต 1 ฝั่งอนามัย) 

09.00 – 11.00 น. 

ศุกร์  หมู่  1 บ้านหนองลาน 
        (เขต 2 ฝั่งป้อมสายตรวจ) 

05.00 – 07.00 น. 

             หมู่  3  บ้านหนองลาน 07.00 – 09.00 น. 
             หมู่  5  บ้านรางหว้า 09.00 – 11.00 น. 

 
พนักงานประจ ารถขยะเทศบาลต าบลหนองลาน 

4.1  นายขจรศักดิ์  พิทักษ์   พนักงานขับรถขยะ                          

4.2  นายสุวิชา  ขอนแก้ว   พนักงานเก็บขยะ              

4.3  นายกฤษณะ  วิมลวัฒนาผล  พนักงานเก็บขยะ 

4.4 นายวีระวุฒิ  นัยนา   พนักงานเก็บขยะ 

การป้องกันอันตรายส าหรับพนักงานเก็บขน 
               จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอส าหรับพนักงานเก็บรวบรวมขยะ เช่น ถุงมือ 
รองเท้า ผ้าปิดจมูก เป็นต้น รวมทั้งก าชับให้พนักงานแต่งกายให้ถูกสุขลักษณะโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ 
จัดเตรียมให้ได้แก่ การสวมเสื้อผ้าที่รัดกุม ใส่ถุงมือให้มิดชิด สวมรองเท้าหุ้มส้น และใช้ผ้าปิดจมูกตลอด 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
อัตราค่าธรรมเนียม 

การจัดการมูลฝอยทั่วไป แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 

ที ่ รายการ ค่าธรรมเนียม 
 1.ค่าขนมูลฝอยทั่วไป 

(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 
1)กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร 
2)กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร ให้คิดเป็น
หน่วยๆ 20 ลิตรในอัตราต่อหน่วย 
(เศษไม่เกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็น
หนึ่งหน่วย) 
3)กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
4)กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 1 
ลูกบาศก์เมตรในอัตราต่อหน่วย 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์
เมตรให้คิดเป็นครึ่งหน่วย) 

 
 

30.- 
30.- 

 
 
 

1,000 
1,000.- 

 ข)ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 
1)กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร 
2)กรณีท่ีมีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
3)กรณีท่ีมีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 1 
ลูกบาศก์เมตรในอัตราต่อหน่วย 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์
เมตรให้คิดเป็นครึ่งหน่วย) 

 
200.- 
200.- 

 2.ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการขน หรือ
ก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจ 
หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

(ก) รับท าการขนมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ 
(ข) รับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ 

 
 
 

5,000 
5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนที่เส้นทางการเก็บขนขยะ ของเทศบาลต าบลหนองลาน 

ม.2 , ม.6 , ม.8 

 
 

ม. 4 , ม.7 , ม.1 

 



 

ม. 1 , ม. 3 , ม.5 

 

 

การเก็บขนขยะมูลฝอย  
การขนส่ง หรือเคลื่อนย้ายขยะควรจะปฏิบัติตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้  
1.ควบคุมดูแลมิให้มีการบรรทุกขยะเกินพิกัดน้ าหนักท่ีก าหนดไว้ส าหรับรถเก็บรวบรวมขยะนั้นๆ   
2.ขยะจะต้องถูกขนส่งในภาชนะบรรจุหรือตู้ท่ีปิดของยานพาหนะขนส่ง อาทิการปิดฝาด้านข้าง และ ด้านท้าย
ของรถยนต์ เก็บขนขยะแบบเปิดข้างเทท้ายในระหว่างการขนส่ง   
3.ควบคุมการรั่วไหลของน้ าชะขยะ ระหว่างการขนส่งโดยการจัดให้มีถังรองรับน้ าชะขยะ   
4.จ ากัดความเร็วของรถในช่วงที่วิ่งผ่านชุมชนบริเวณทางร่วมหรือทางแยกให้มีความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง เพ่ือ ป้องกันปัญหาด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและอุบัติเหตุ   
5.พนักงานขับรถ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  
6. ห้ามมิให้ระบายน้ าชะขยะ และน้ าเสียที่เกิดจากการล้าง หรือทาความสะอาดรถยนต์เก็บขนขยะ ลงสู่แม่น้ า 
แหล่งน้ า ล าน้ า คลองระบายน้ า  แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติอ่ืนๆ โดยปราศจากการบ าบัดจนได้
ค่าตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด  
 

การก าจัดขยะมูลฝอย 
 เทศบาลต าบลหนองลาน จะท าการเก็บขนขยะมาสถานที่ส าหรับฝังกลบขยะตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ 8 
ต าบลหนองลาน ห่างจากถนนทางหลวงเข้าไปเป็นระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร จ านวน 20 ไร่ 


