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ค าน า 
  คู่มือการปฏิบัติงานของงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ฉบับนี้ เป็นคู่มือท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง 
ในการท างานท้ังระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการจัดท ารายละเอียดของการท างาน 
ในหน่วยงานนั้นๆ อย่างเป็นระบบและครบถ้วน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น งานการ
พยาบาลและสุขภาพอนามัยเบื้องต้น งานเกี่ยวกับการควบคุมปูองกันโรคระบาด งานจัดการขยะมูลฝอย   
เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานขององค์กร เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการ
ท างานท่ีมีจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุด มีค าอธิบายตามท่ีจ าเป็น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความ
ผิดพลาดในการท างานและเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานท างานไปในทิศทางเด่ียวกัน ส่งผลให้เกิดความสะดวกและ
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อระบบงาน  

  ท้ังนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากร 
งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสามารถ
บูรณาการความรู้ท่ีได้รับจากการปฏิบัติงานจริง เพื่อลดข้อผิดพลาด ในกระบวนการด าเนินการเพื่อสร้าง
ความเข้าใจ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่เทศบาลต าบลบัวสว่างต่อไป 

 

        คณะผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานฯ  
        งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเทศบาลบัวสว่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเป็นมาและความส าคัญ 

 การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานจัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมทราบขั้นตอน
การปฏิบัติงานและเป็นคู่มือส าหรับการศึกษาวิธีการปฏิบัติงานภายใต้ข้อบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ค าส่ังท่ี
เกี่ยวข้องให้เป็นแนวทางเดียวกันตามภารกิจ หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยน าคู่มือการปฏิบัติงานไปเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา บุคลากร และใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหาความรู้และเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง หรือเป็นแหล่งข้อมูลให้บุคคลภายนอกให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  

 การจัดคู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม นอกจากให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานแล้ว ยังเป็นประโยชน์ให้ผู้บริหารใช้ในการควบคุม
มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ในการบริหารงานด้านสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมเทศบาลต าบลบัวสว่าง 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้มีคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานมุ่งไปสู่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการปฏิบัติงาน สามารถท าความเข้าในการท างานได้อย่างเป็นระบบและ   
ครบถ้วนท้ังระดับหัวหน้าและผู้ปฏิบัติงาน 
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
ขอบเขต 
 การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไปรวมไปถึง
พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานในสังกัดกองสาธารณสุขและส่ิว
แวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือส่ังการ มติหลักเกณฑ์ค าส่ังตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของแต่ละฝุายและวิธีการปฏิบัติท่ีครอบคลุม ต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดกระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 งานสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 
 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานปูองกัน
โรคติดต่อ งานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานศูนย์บริการสาธารณสุขและงานอื่นๆ
เกี่ยวกับการบริการดานสาธารณสุข งานการรักษาพยาบาลในเบ้ืองต้น และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้รบั
มอบหมาย โดยแบ่งส่วนงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ดังนี้ 

ฝุายบรหิารงานสาธารณสุข 

 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ของงานสุขาภิบาลอนามัย
และส่ิงแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานควบคุมปูองกันโรคติดต่อ โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี้ 

1. งานอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 

 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลท่ัวไป งานอาชีวอนามัย ควบคุมการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมการควบคุมมลพิษและคุณภาพส่ิงแวดล้อม ควบคุมมลพิษ 
ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม งานอนามัยชุมชน
สาธารณสุขมูลฐาน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ี
สาธารณะ งานดูแลอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีต้ังอยู่บนริมถนน ซึ่งมีสภาพช ารุด ทรุดโทรม หรืออยู่ในสภาพ
ท่ีน่ารังเกียจและไม่อาจแก้ไขได้ งานเก็บ กวาด ล้างท าความสะอาด เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และงานอื่นๆ
ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2. งานควบคมุปอูงกนัโรคตดิตอ่ 

 มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ งานการเฝูาระวังโรคระบาด งานระบาดวิทยา งานปูองกันและระงับ
โรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์ จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการปูองกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุม
ส่ิงปฏิกูล รักษาความสะอาดและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล ก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย ควบคุมมลพิษ ศึกษา
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมงานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับด้านสุขอนามัย และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. งานสง่เสรมิสขุภาพ 

 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ จัดท าแผนการ เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ การรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องอนามัยวัยรุ่น และเพศศึกษาในวัยรุ่น แนะน าและส่งเสริม
สุขภาพทั้งกายและจิตให้ผู้ปุวยและประชาชนท่ัวไป ให้ค าแนะน าครอบครัวในการปฏิบัติตัวทั้งด้าน
โภชนาการและการจัดการส่ิงแวดล้อม จัดท าระบบควบคุมภายในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล และงาน
อื่นๆท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 



หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
งานสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม  
มอบหมายให้ นางสาวเมตตา ค าทะเนตร ต าแหนง่นกัวชิาการสาธารณสุข ๓  
เลขท่ีต าแหน่ง๐๑-๐๔๓๐-๐๐๑  โดยมี นางสาวคณุญัญา  เยน็วฒันา ต าแหนง่ ผู้ชว่ยนกัวชิาการสขุาภิบาล 
และนางสาวณฏัฐฌา เหลาแตว ต าแหนง่ผูช้ว่ยนกัวชิาการสาธารณสขุ พนกังานจา้งตามภารกิจ เป็นผู้ช่วย  
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 

๑) งานการพยาบาลและสุขภาพอนามัยเบื้องต้น 
๒) งานการอนามัยและสภาวะส่ิงแวดล้อมท่ัวๆไป อันมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ 
ของประชาชน 
๓) งานเกี่ยวกับการควบคุมปูองกันโรคระบาด  โรคติดต่อ 
๔) งานเกี่ยวกับการสนับสนุนงานสาธารณสุขข้ันมูลฐานของชุมชน 
๕) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ไข สาธารณสุขข้ันมูลฐานของชุมชน 
๖) งานจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้ าเสีย การควบคุมพาหะน าโรค การจัดหาน้ าด่ืมน้ าใช้ 
๗) งานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาคารสถานท่ี เสนอแนะปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล 
๘) งานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล 
๙) งานวางแผนและด าเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล สุขาภิบาลอาหารสุขาภิบาล 

             ฉุกเฉิน 
๑๐) งานฝึกอบรม เผยแพร่กิจกรรมสุขาภิบาล ด าเนินการและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
๑๑) ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ี 
๑๒) การก าหนดนโยบายและแผนงานของงานวิชาการสุขาภิบาล 
๑๓) งานรักษาพยาบาล งานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค 
๑๔) การด าเนินการตรวจ ชันสูตรโรค การตรวจรักษาผู้ปุวยด้วยโรคท่ีเกิดจากความบกพร่องของ 
     ระบบการสุขาภิบาล 
๑๕) การส่งเสริมภาวะโภชนาการ การควบคุมแหล่งน าโรค การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 
๑๖) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
กรณีที่นักวิชาการสาธารณสุขไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  มอบหมายให้   

นายอนุชา  ไชยตะมาตร์  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝุายอ านวยการ ปฏิบัติหน้าท่ีแทนช่ัวคราวและมอบหมายให้
นายวสุวัฒน์ พิมพา พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
ดังต่อไปนี้  
 1) งานตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ 
 ๒) งานศึกษา วิเคราะห์ ชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์ 
 ๓) งานส ารวจโรค ก าจัด ควบคุม และปูองกันโรคระบาดสัตว์ 
 ๔) งานส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ สุขาภิบาลสัตว์ 
 ๕) งานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป 
 ๖) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 



แผนผงัภารกจิงานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม เทศบาลต าบลบวัสว่าง 
 

   งานสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานสาธารณสขุ 
1. งานส่งเสริมสุขภาพ 

    -ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและศูนย์เด็ก 
   -งานส่งเสริมออกก าลังกายประชาชน 
2. งานปูองกันและควบคุมโรค 
   -งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   -งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
3. งานรักษาพยาบาลเบื้อต้นและงานฟ้ืนฟูสุขภาพ 
   -ออกเย่ียมบ้านให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ 
   -งานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ 

งานสขุาภิบาลและ 

อนามยัสิง่แวดล้อม 

1. งานสุขาภิบาล 
2. งานการจัดการขยะมูลฝอย 
3.การลด คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 
4. งานควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 
7. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
8. งานจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุและผูด้้วยโอกาส 
 

งานสตัวแพทย์ 

1. งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ 
2. งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง  หรือสัตว์ปุา    
ที่น ามาเลี้ยง หรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
3. งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึง่ประกอบอาชีพ
ซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์ 
4. งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ 
5. งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
6. งานปูองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุร าคาญจากสัตว์ 
(7)  งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเก่ียวกับงานด้านสัตว์
แพทย์ 

(8)  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 



ขัน้ตอนการขอถงัขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ยืน่เอกสารส าเนาบตัร,ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
(1 นาท)ี 

2. กรอกแบบค าขอใช้ถงัขยะ, แนบเอกสาร 
(5 นาท)ี 

3. เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบความถกูตอ้ง 
(1 นาท)ี 

4. เสนอเอกสารใหห้วัหนา้งานและผูบ้รหิารทราบ 
(1 วนั) 

5. เจ้าหนา้ทีน่ าถงัขยะไปแจกใหผู้ข้อใช้ถงัขยะ 
(1 วนั) 



เรือ่ง การหา้มถ่ายเททิง้ 

แผนภมู ิเรือ่งก าจดัสิ่งปฏกิลูและมลูฝอย 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เก็บ/ขน/ก าจดัเอง 
โดยเกบ็คา่บรกิาร 

ออกเทศบญัญตั ิ

อตัราคา่ธรรมเนยีม 
ไมเ่กนิกฎกระทรวง 

เรือ่ง การจดัใหม้ทีีร่องรบั 
สิง่ปฏกิลู/มลูฝอย 

เรือ่ง วธิกีารเก็บ ขน ก าจัด 
ของเจา้ของ/ผู้ครอบครอง 
อาคารหรอืสถานทีใ่ดๆ 

หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
เงือ่นไข ในการปฏบิตั ิ

ของผูไ้ดร้บัอนญุาตและ 
อตัราคา่บรกิาร 

เรือ่งอืน่ใดทีจ่ าเปน็ตอ้งก าหนด 

อาจมอบหมายใหบุ้คคลใด 
ตอ้งด าเนนิการภายใต ้

การควบคมุดแูล 

อาจอนญุาตใหบ้คุคลที่ 
ไดร้บัอนญุาตตาม 

มาตรา 19 ด าเนนิการ 



การจดัการมูลฝอย 

นิยามและความหมาย 

  มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะใสอาหาร 
เถา มูลสัตว หรือซากสัตวรวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวหรือท่ีอื่น 

  การจัดการมูลฝอย หมายถึง หลักการในการด าเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมการท้ิงขยะ
มูลฝอยการเก็บกัก การรวบรวมมูลฝอย การขนถาย และการขนสง การแปรงรูปเพื่อการใชประโยชนจาก
ขยะมูลฝอยและการก าจัดมูลฝอย โดยจะค านึงถึงประโยชนสูงสุดในทางสุขอนามัย ทัศนียภาพ การอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมและการยอมรับทางสังคมความจ าเปนในการก าจัดขยะมูลฝอยขยะมูลฝอยนั้นเปนส่ิงท่ีไมตอง
การใชแลว จากบานเรือน สถานท่ีประกอบการ รวมถึงสถานท่ีสาธารณะ มีท้ังท่ีไมเนาเปอยและเนาเปอยได
ซึ่งปริมาณของมูลฝอยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ท้ังนี้เนื่องมาจากมนุษยเปนผูกอขึ้นท้ังส้ิน และขยะนั้นก็จะมาก
หรือน อย ขึ้นอยู กับ ลักษณะของ ชุมชน ฤดูกาล และความสะดวกในการเก็บขนขยะมูลฝอย  
ซึ่งมูลฝอยเหลานี้ท าใหเกิดผลกระทบตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 • เปนบอเกิดของเช้ือโรคตาง ๆ 
 • เปนแหลงเพาะพันธุของพาหะน าโรค เชน แมลงวัน แมลงสาบ หนู เปนตน 
 • เกิดกล่ินเหม็นและสภาพนารังเกียจ 
 • เกิดเปนเหตุร าคาญแกบริเวณใกลเคียง 
 • เกิดอุบัติเหตุได เชน กระดาษติดไฟไดงาย จากผลกระทบดังกลาว จึงมีความจ าเปนอยางยิ่งท่ีจะต
องมีการก าจัดมูลฝอยใหหมดไป ถาไมมีการด าเนินการจัดการท่ีถูกตอง ก็จะกอใหเกิดผลกระทบท่ีกลาวมาข
างตนอยางแนนอนแหลงก าเนิด ประเภทหรือชนิดและปริมาณมูลฝอย 
แหลงก าเนิดของมูลฝอย 
 1. ของเสียจากอุตสาหกรรม ซึ่งสวนใหญแลวจะเปน้ าท่ีใชในกระบวนการผลิตแลวปลอยลงสูแหลง 
น้ าโดยไมมีการบ าบัด 
 2. ของเสียจากโรงพยาบาล และสถานท่ีวิจัย โดยสวนมากแลวจะเปนมูลฝอยประเภทติดเช้ือ 
สารเคมี กัมมันตภาพรังสี เปนตน 
 3. ของเสียจากเกษตรกรรม เชน ยาฆาแมลง ปยุ มูลสัตว น้ าท้ิงจากการท าปศุสัตว เปนตน 
 4. ของเสียจากบานเรือน และชุมชน เชน น้ าจากการลางภาชนะ การซักผา จากเศษอาหาร เปนตน 
 5. ของเสียจากสถานประกอบการในเมือง เชน จากภัตตาคาร ตลาดสด วัด เปนตน 
ประเภท หรือชนิดของมูลฝอย 
เมื่อจ าแนกประเภทหลัก ๆ ตามความสามารถในการเผาไหมและความเปนพิษแลวสามารถ จ าแนก 
ประเภทมูลฝอยไดดังนี้ 
 1.ขยะมูลฝอยท่ีเผาไหมได เชน เศษไม กระดาษ พลาสติก ผา เปนตน 
 2.ขยะมูลฝอยท่ีเผไหมไมได เชน เศษแกว โลหะ เหล็ก กระเบ้ือง เปนตน 
 3.ขยะมูลฝอยท่ีไมเปนพิษหรือขยะมูลฝอยท่ัวไป ไดแกขยะมูลฝอยจากอาคารบานเรือน รานคา เชน 
กระดาษ พลาสติก เศษอาหาร เปนตน 
 4.ขยะมูลฝอยท่ีเปนพิษ เชน ซากถานไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ กากสารเคมี เปนตน 
 
 



ประเภทของขยะมูลฝอย มี 3 ประเภทใหญ ๆ คือ 
1. มูลฝอยเปยก 
หมายถึง มูลฝอยท่ีประกอบดวยสารอินทรียและความช้ืนคอนขางสูง ไดแก เศษอาหาร เศษผัก เศษ 
เนื้อ เศษผลไมอาหารเหลือท้ิงมูลฝอยประเภทนี้ท าใหเกิดการยอยสลายไดอยางรวดเร็ว สวนมากมาจาก 
บานเรือน โรงอาหาร ภัตตาคาร ตลาด ฯลฯ มูลฝอยประเภทเป ยกเปนตัวการส าคัญใหเกิดกล่ินเหม็น
รบกวน 
แหลงอาหารของสัตวน าโรค และแหลงแพรกระจายของเช้ือโรค 
2. มูลฝอยแหง หมายถึง เศษวัสดุตาง ๆ ท่ีเหลือใชจากบานเรือนและแหลงธุรกิจ และไมใชขยะสดหรือเถาถ
านไดแก เศษยาง เศษรองเทา กระดาษ ภาชนะแตก ขยะนี้มีความช้ืนในตัวตํ่าและยอยสลายไดชา จึงไมก
อใหเกิดกล่ินเหม็น แตถามีการสะสมมากและอยูกระจัดกระจายท่ัวไป ท าใหเกะกะรกรุงรังเปนท่ีอยูของสัตว
น าโรคเปนเช้ือเพลิง และไปอุดตันทอหรือรางระบายน้ําได แบงได 2 ชนิด คือ 
- ชนิดท่ีสามารถไหมเปนเถาถานได ไดแก เศษไม เศษหญา กระดาษ 
- ชนิดท่ีไมมาสามารถไหมเปนเถาถานไดดวยการเผาไหมธรรมดา ไดแก เศษโลหะ เศษแกว เศษกระปอง 
เสาคอนกรีต เปนตน 
3. มูลฝอยอันตราย 
หมายถึง มูลฝอยท่ีมีลักษณะเปนพิษกอใหเกิดอันตราย เมื่อไมมีการน าไปก าจัด หรือกอใหเกิดความยุงยาก
ในการเก็บขนและก าจัด เชน กระปองทินเนอร สารฆาแมลง ถายไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต ฯลฯ  
มูลฝอยหรือของเสียอันตรายเหลานี้บางชนิดตองระวังเปนพิเศษเพราะมีลักษณะเปนมูลฝอยติดเช้ือท่ีมี
อันตรายสูง 
ปริมาณของขยะมูลฝอย 
ปริมาณมูลฝอยนั้นยอมมีการเปล่ียนแปลงไปตามปจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 1. ลักษณะของชุมชน ถาเปนชุมชนยานการคาก็จะมีปริมาณขยะมากกวาชุมชนอื่น 
 2. ความหนาแนนของประชากร เปนท่ีแนนอนอยูแลววาถาจ านวนประชากรมากก็จะท าให้ 
มีปริมาณขยะมากดวยเชนกัน 
 3. ฤดูกาล ฤดูกาลมีผลตอปริมาณขยะมาก เชน ฤดูผลไม ปริมาณขยะก็จะมีมาก โดยเฉพาะพวก
เปลือกผลไมท่ีเหลือจากการบริโภค เปนตน 
 4. สภาวะทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจดีก็จะสงผลใหมีปริมาณขยะเพิ่มข้ึนดวย 
 5. อุปนิสัยของประชาชนในชุมชน 
 6. การจัดบริการการเก็บขนขยะมูลฝอย และความสะดวกในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
การก าจัดมูลฝอย 
หลักเกณฑในการจัดการมูลฝอย 
 1. การคัดแยกมูลฝอยท่ีแหลงก าเนิด เปนการจ าแนกประเภทของมูลฝอยท่ีท้ิงโดยผูผลิตมูลฝอย 
ณ แหลงก าเนิด 
 2. การเก็บรวบรวมมูลฝอย คือการเก็บกักมูลฝอยใสภาชนะ รวมถึงการรวบรวมมูลฝอยจาก 
แหลงตาง ๆแลวน าไปใสยานพาหนะเพื่อขนสงไปก าจัด หรือน าไปท าประโยชนอื่น ๆ ตอไป 
 3. การเก็บขน และขนสงมูลฝอย เปนการน ามูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมจากชุมชนใสยานพาหนะ 
ไว้แลวนั้นไปยังสถานท่ีก าจัด หรือท าประโยชนอยางอื่น 

 



ธนาคารขยะหมูบ่้าน 

ประโยชนข์องธนาคารขยะ 
 1. ช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง 
 2. ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ส่งผลให้สภาพแวดล้อมน่าอยู่ขึ้น และบรรเทาภาระ
การจัดการขยะลง 
 3. ช่วยสร้างรายได้เสริมพร้อมท้ังฝึกนิสัยการออมให้กับคนในชุมชน ท าให้ผู้คนมีเงินเก็บ 
เยาวชนมีเงินใช้ และสามารถแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้  
 4. ช่วยให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของการคัดแยกและการรีไซเคิลขยะ พร้อมท้ังปลูกจิตส านึก
เรื่องการลดปริมาณขยะและรักษาส่ิงแวดล้อมไปในตัว 
 5. การส่งเสริมโครงการธนาคารขยะในโรงเรียน ยงัช่วยให้เยาวชนมีการเรียนรู้การท างานเป็น
กลุ่ม เข้าใจระบบการท างานของธนาคารหรือการท าธุรกิจขนาดเล็ก อีกท้ังยังฝึกให้คิด วิเคราะห์ และแก้ไข
ปัญหาไปพร้อม ๆ กัน 
 6. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีให้กับคนในชุมชน รวมถึงเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับชุมชนอื่นด้วย 

อปุกรณ ์
 - เครื่องช่ัง 
 - สถานท่ีเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิล 
 - สมุดคู่ฝากและเอกสารบัญชี 

การจัดตั้งธนาคารขยะหมู่บ้าน  

 แผนงานมวลชน/สร้างจิตส านึก จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเทศบาลต าบลบัวสว่าง ร่วมกับชุมชน
ต้นแบบด้านการจัดการขยะมูล ฝอยแบบบูรณาการ เพื่อกระตุ้นจิตส านึกและแรงจูงใจให้แก่ผู้แทนครัวเรือน
ในหมู่บ้านท่ีมีความประสงค์จะจัดต้ังธนาคารขยะหมู่บ้าน จ านวนท้ังหมด 13 หมู่บ้าน  

 1. ด าเนินการจัดตั้งธนาคารขยะหมู่บ้านที่ผ่านการอบรมคัดแยกขยะในครัวเรือนตามแผนงาน
มวลชน/สร้างจิตส านึกแล้ว โดยมีเทศบาลต าบลบัวสว่างเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการ และมี
หน่วย ปฏิบัติจริง คือ หมู่บ้าน (มีประชาชนท่ัวไปในหมู่บ้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นการให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการธนาคารขยะหมู่บ้าน ซึ่งแบ่งการ
บริหารจัดการออกเป็นโครงสร้าง จ านวน ๓ ฝาย คือ ฝายบัญชีและการเงิน ฝายขาย และฝายบริหารงาน
ท่ัวไป 

 ๑.1 ผู้จัดการธนาคารขยะ ผู้จัดการธนาคารขยะ มีบทบาทหนาท่ีตรวจสอบการท างาน ของฝาย
ตางๆ และสรุปผลการด าเนินงานของธนาคารขยะ ส่งให้เทศบาลต าบลนางแลทุกเดือน เพื่อใช้เป็นขอมูล ใน
การออกนโยบาย ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาร่วมกับหมู่บ้าน  

  

 



 

 1.2 ผู้ช่วยผู้จัดการฝุาย ผู้ช่วยผู้จัดการฝุาย มีบทบาทหน้าท่ีช่วยเหลือการตรวจสอบ การท างาน
ของฝุายต่างๆ และสรุปผลการด าเนินงานของธนาคารขยะของฝุายท่ีตนรับผิดชอบ รายงานให้ผู้จัดการ
ธนาคาร ขยะทุกเดือน 

 1.๓ ฝายบัญชีและการเงิน ฝายบัญชีและการเงิน มีบทบาทหนาท่ีให้บริการแก่สมาชิก  ของ
ธนาคารในการฝากขยะหรือถอนเงินจากบัญชี และมีหน้าท่ีสรุปผลการประกอบการของธนาคารประจ าวัน 
และ ประจ าเดือนส่งให้ผู้จัดการธนาคารขยะพิจารณา  

 1.๔ ฝุายขาย มีบทบาทหน้าท่ีในการต้ังราคาซื้อขายขยะประจ าเดือน โดย  การต้ังราคาอ้างอิง 
ตามราคาตลาด นอกจากนี้ยังมีหน้าท่ีตรวจสอบคุณลักษณะของขยะ และช่ังน้ าหนักขยะท่ีสมาชิกน ามาฝาก 
รวมถึงการติดต่อร้านรับซื้อของเก่า เพื่อตกลงการซื้อขายขยะในแต่ละสัปดาห์  

 1.๕ ฝุายบริหารงานท่ัวไป ฝุายบริหารงานท่ัวไป มีบทบาทหน้าท่ีในการรับสมัคร สมาชิก  
เก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิกและเจ้าหน้าท่ีของธนาคารตลอดจนรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการขยะจาก
หน่วยงานตางๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาธนาคารขยะ รวมท้ังผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชนใน ท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับการจัดการขยะ และเข้ามาใช้บริการของธนาคาร  
  
 2. การรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ และการน าขยะฝากธนาคารขยะ  มีระบบการจัดการท่ี
ท างานต่อเนื่องกับระบบการจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือน แต่ขณะเดียวกันท าการคัดแยกขยะรีไซเคิลท่ี
ก่อให้เกิดมูลค่าน าไปจ าหน่ายให้เกิดเป็นตัวเงิน โดยมีการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอน คือ 
 1.๑ ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกธนาคาร  ขยะโดย
ประชาชนท่ีต้องการสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารขยะ สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ท่ีจุดรับสมัครสมาชิก
ใหม่ของฝุายบริหารงานท่ัวไป ณ หมู่บ้านท่ีจัดต้ังธนาคารขยะ โดยขั้นตอนการสมัครเริ่มจากกรอกใบสมัคร
สมาชิกตามแบบฟอร์มท่ี ธนาคารขยะหมู่บ้านก าหนด และยื่นแบบฟอร์มท่ีกรอกอย่างสมบูรณ์พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน ต่อเจ้าหน้าท่ีประจ าจุดรับสมัครสมาชิกใหม่จะออกรหัส
สมาชิก และสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้สมัครภายหลังจากผ่าน การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารท่ียื่นแล้ว 
 ๒.๒ ขั้นตอนการน าฝาก สมาชิกสามารถน าฝากขยะกับธนาคารขยะได้ โดยกรอก ข้อมูลตาม
แบบฟอร์มท่ีธนาคารขยะก าหนด จากนั้นน าแบบฟอร์มไปยื่น ณ จุดตรวจสอบคุณลักษณะขยะและจุดช่ัง
น้ าหนัก ของฝุายขายตามล าดับ เพื่อรับการตรวจสอบคุณลักษณะของขยะก่อนน าขยะไปช่ังน้ าหนัก จากนั้น
น าสมุดคูฝากและ แบบฟอร์มฯ ซึ่งมีรายเซ็นรับรองของพนักงานตรวจสอบคุณลักษณะขยะ และพนักงานช่ัง
น้ าหนักขยะมาฝากเข้าบัญชีท่ี จุดฝาก-ถอน ของฝุายบัญชีและการเงิน  
 ๒.๓ ขั้นตอนการถอนเงิน สมาชิกสามารถถอนเงินจากบัญชี โดยกรอกข้อมูลตาม แบบฟอร์ม 
ท่ีธนาคารขยะก าหนด จากนั้นน าแบบฟอร์มไปยื่น ณ จุดฝาก-ถอน ของฝุายบัญชีและการเงิน เพื่อรับเงิน
ตามจ านวนท่ีถอน ท้ังนี้ สมาชิกสามารถถอนเงินในบัญชีไดในครั้งถัดไปนับจากการฝากครั้งแรก และในการ
ถอนแตล่ะครั้งจะต้องมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม้น้อยกวา 100 บาท 

  

 

 



 2.๔ ขั้นตอนการซื้อขายขยะกับรานรับซื้อของเก่า เมื่อปริมาณขยะท่ีสมาชิกน ามา ฝากมีปริมาณ
มากพอสมควร ร้านรับซื้อของเก่าท่ีเทศบาลต าบลบัวสว่าง ได้ประสานความร่วมมือไว้จะเข้ามารับซื้อ 
เดือนละ ๑ ครั้ง ท้ังนี้ การตั้งราคาซื้อขายจะพิจารณาตามราคา ตลาด โดยราคาท่ีขายจะตองไม่ต่ ากว่าราคา
ท่ีรับฝากจากสมาชิกของเดือนนั้นๆ ซึ่งราคาซื้อขายขยะของธนาคารขยะกับสมาชิก อาจต่ ากว่าราคาซื้อขาย
กับร้านรับซื้อไม่มากนัก เนื่องจากรายได้จากการจ าหน่ายขยะส่วนหนึ่งจะน าเข้าบัญช ีกองกลางของหมู่บ้าน 
เพื่อน าไปใช้ในสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ของหมู่บ้านเป็นการพึ่งพาตนเองในการพัฒนาหมู่บ้านอีกทางหนึ่ง 
แต่ราคาซื้อขายจะมีการประกาศจากธนาคารขยะหมู่บ้าน ให้ประชาชนท่ีเป็นสมาชิกรับทราบเป็นประจ าทุก
เดือน เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการส าหรับขั้นตอนการซื้อขายขยะกับร้านรับซื้อของเก่า  
จะเริ่มจากพนักงานฝุาย ขายของธนาคารขยะท าการกรอกข้อมูลขยะท่ีต้องการขายตามแบบฟอร์ม 
ท่ีธนาคารขยะก าหนด และน าขยะไปท่ีจุดตรวจสอบคุณลักษณะขยะ เพื่อให้ผู้รับซื้อตรวจสอบคุณลักษณะ
ขยะและน าขยะไปช่ังน้ าหนักท่ีจุดช่ังน้ าหนัก ก่อนตกลงราคาซื้อขายกับผู้รับซื้อจากนั้นจึงบันทึกขอมูลขยะ
ตามท่ีตกลงกับผู้ซื้อลงในแบบฟอร์มท่ีธนาคารขยะก าหนด และเซ็นรับ ของและเงินโดยผู้รับซื้อและพนักงาน
ฝุายขายของธนาคารตามล าดับ 


