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องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้ความส าคัญเรื่องการจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูลเป็นอย่างมากเพ่ือรักษาความสะอาดของทุกหมู่บ้านและการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นท่ีการ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการช่วยดูแลขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

คือ ประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้รับทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยการน าขยะกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม 

นับได้ว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีจะต้องด าเนินการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จึงได้จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน การบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูลต่อไป 
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มูลฝอย (Solid Wastes) คือ ของเสียที่เกิดข้ึนจากการกระท าหรือกิจกรรมซึ่งโดยปรกติจะเป็นของแข็ง 
(Solid) หรือก่ึงของแข็ง (Semisolid) และจะถูกทิ้งหลังจากมีการใช้หรือเมื่อไม่มีความต้องการ มูลฝอย
หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใช้ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือ
ซากสัตว์รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน ๆ (พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535) ความหมายของขยะมูลฝอยในมิติของการจัดการ มูล
ฝอยควรจะหมายถึง สิ่งของที่เหลือประโยชน์หรือสิ่งของที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือเพ่ือให้มี
ขยะมูลฝอยที่ไม่มีประโยชน์เหลือน้อยที่สุดอันจะสร้างมลพิษน้อยที่สุด 

 
 

 

ปัจจุบันมีการจ าแนกประเภทของขยะมูลฝอยตามกรมควบคุมมลพิษปี 2549 ไว้จ านวน 4 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทท่ี 1 คือ ขยะอินทรีย์เป็นขยะที่ย่อยสลายได้เร็วตามธรรมชาติสามารถน าไปเป็นอาหารสัตว์หรือ
หมักปุ๋ยได้เช่น เศษอาหาร เศษผักและเปลือกผลไม้เศษก่ิงไม้ใบหญ้า เป็นต้น 

ประเภทท่ี 2 คือ ขยะรีไซเคิล หรือวัสดุรีไซเคิล ส่วนใหญ่เป็นบรรจุภัณฑ์หรือเป็นวัสดุเหลือใช้ที่สามารถ
นากลับมาใช้ใหม่ได้โดยส่วนใหญ่จะมีเครื่องหมายรีไซเคิลแสดงบนบรรจุภัณฑ์เช่น กล่องเครื่องดื่ม ขวดน้ า
พลาสติก แก้วน้ าพลาสติก กระดาษขาว-ด า กระป๋องน้ าอัดลม ท่อพีวีซีสายยาง เป็นต้น 

ประเภทท่ี 3 คือ ขยะทั่วไป เป็นขยะประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ขยะอินทรีย์วัสดุรีไซเคิลและขยะอันตราย มี
ลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ถุงพลาสติกเปื้อนอาหาร ซอง
ขนมขบเคี้ยว ห่อพลาสติกใส่ขนม ซองบะหมี่ เปลือกลูกอม กล่องโฟมที่เปื้อนอาหาร เป็นต้น 

ประเภทท่ี 4 คือ ขยะอันตราย เป็นขยะที่มีส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งของสารพิษ วัตถุไวไฟวัตถุท่ี
ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสีหรือวัตถุกัดกร่อน เป็นต้น ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อคน สัตว์ทรัพย์สินและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีการจัดการอย่างถูกวิธีเช่น น้ ายาล้างเล็บ น้ ายาล้างห้องน้ า หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารก าจัดแมลงหรือวัชพืช แบตเตอรี่มือถือ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ความหมายของขยะมลูฝอย 

ประเภทของขยะมูลฝอยฝอย 
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โดยทั่วไปแล้วแนวทางก าจัดขยะมูลฝอยจะเป็นตามแผนภาพด้านล่าง หากมีการส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกแทนที่จะ
น าไปก าจัด ได้แก่ขยะอินทรีย์และวัสดุรีไซเคิล ซึ่งนอกจากจะเป็นการยึดอายุของหลุมฝังกลบแล้วยังเป็นการ
ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในการผลิตวัสดุอุปกรณ์สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ 

เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณขยะได้โดยเริ่มที่คนในครอบครัว และชักชวนไปสู่
ชุมชน หมู่บ้าน ที่ท างานให้ช่วยกันลดคัดแยกขยะ เพื่อให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยสามารถท าได้ดังนี้ 

1. ลดการใช้ (Reduce) 
 1.1 ลดการขนขยะเข้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก ถุงกระดาษ กระดาษห่อของโฟม หรือหนังสือพิมพ์

เป็นต้น 
1.2 ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เช่น น้ ายาล้างจาน น้ ายาปรับผ้านุ่ม เครื่องส าอาง ถ่านชนิดชาร์ตได้ สบู่เหลว 

น้ ายารีดผ้า น้ ายาท าความสะอาด ฯ 
1.3 ลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายในบ้าน หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีภายในบ้าน เช่น ยาก าจัดแมลงหรือ

น้ ายาท าความสะอาดต่าง ๆ ควรจะหันไปใช้วิธีการทางธรรมชาติจะดีกว่า เช่น ใช้เปลือกส้มแห้งน ามาเผาไล่ยุง 
หรือใช้ผลมะกรูดเพ่ือดับกลิ่นภายในห้องน้ า 

2. ใช้ซ้ า (Reuse) 
 2.1 น าสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ถุงพลาสติกท่ีไม่เปรอะเปื้อนก็ให้เก็บไว้ใช้ใส่ของอีกครั้งหนึ่ง 

หรือใช้เป็นถุงใส่ขยะในบ้าน 
 2.2 น าสิ่งของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น การน ายางรถยนต์มาท าเก้าอ้ี การน าขวดพลาสติก

มาดัดแปลงเป็นที่ใส่ของ การน าเศษผ้ามาท าเปลนอน เป็นต้น 
 2.3 ใช้กระดาษทั้งสองหน้า 
3. การรีไซเคิล (Recycle) การรีไซเคิล (Recycle) เป็นการน าวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น 

กระดาษ แก้วพลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่าง ๆ นอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูล
ฝอยแล้วยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษท่ีเกิดกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราสามารถท าได้โดย 

 3.1 คัดแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท ได้แก่แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ 
3.2 น าไปขาย/บริจาค/น าเข้าธนาคารขยะ/กิจกรรมขยะแลกไข่ 
3.3 ขยะเหล่านี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือแนวทางการจัดการขยะ
มูลฝอย 
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ขยะเป็นสิ่งมีค่า ก่อให้เกิดรายได้เปลี่ยนจากขยะไร้ค่ามาเป็นเงิน ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นอาชีพ ๆ หนึ่ง 
ได้แก่ อาชีพรับซื้อของเก่า ซึ่งรับซื้อ และขายส่งตามโรงงานเพ่ือน าไปแปรรูปกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ราคาท่ี
ซื้อขายกันนั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด ทั้งนี้วิธีการแยกประเภทวัสดุรีไซเคิลเพ่ือขายให้
ได้ราคาดีท าได้ง่าย ๆ ดังนี้ (ราคาข้ึนลงตามระบบตลาด) 

ประเภท ประเภทท่ีขายได้ วิธีเก็บ ราคา(บาท)/กก.* 
กระดาษ 

 
 

กระดาษหนังสือพิมพ์ 
- กระดาษสมุด 
 - หนังสือ, นิตยสาร 
 - กระดาษกล่อง 
 - กระดาษขาวด า 
 - แผ่นพับ 

คัดแยกเป็นประเภทและมัด
ให้เรียบร้อยเวลาจ าหน่ายจะ
ได้ราคาที่ดีกว่า เนื่องจาก
กระดาษแต่ละประเภทมี
ราคารับซื้อที่แตกต่าง 

- กระดาษขาว 6-6.5 บาท 
 - กล่องกระดาษ 4-4.5 บาท 
 - กระดาษหนังสือพิมพ์ 4.5 บาท 
 - เศษกระดาษ 2.3 บาท 

พลาสติก ภาชนะพลาสติกบรรจุยาสระผม ครีม
อาบน้ า   
 - ถุงพลาสติกเหนียว 
 - ถังน้ า กะละมัง 
- ขวดน้ ามันพืช หรือขวดน้ าดื่มชนิดใส 
 
 
 

ถอดฝาขวด ริน/เทของเหลว
ที่บรรจุภายในออกท าความ
สะอาดจากนั้นท าให้แบน 
เพ่ือประหยัดเนื้อที่และเก็บ
รวบรวมแยกประเภทเป็น
พลาสติกสีขาวขุ่นพลาสติก
ใส และพลาสติกอ่ืน ๆ 
เนื่องจากพลาสติกแต่ละ
ประเภทมีราคาแตกต่างกัน 

- พลาสติกขวดน้ าใส 13 บาท 
–พลาสติกขวดน้ าขุ่น 20 บาท 
- ถุงพลาสติก 3 บาท 
 - เศษพลาสติกรวม 9 บาท 

พลาสติก - บรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรีไซเคิล 
- ขวดน้ าพลาสติกสีขาวขุ่น 

- - 

 

 

วงจรการจัดการขยะ
ขยะ 



-4- 

ประเภท ประเภทท่ีขายได้ วิธีเก็บ ราคา(บาท)/กก.* 
แก้ว 

 
- ขวดหรือภาชนะแก้วส าหรับบรรจุ
อาหาร - เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งที่มีสีใส
เขียวและน้ าตาล 

ถอดฝาริน/เทของเหลวที่
บรรจุภายในออกท าความ
สะอาดและเก็บรวบรวม 

- แก้ว 1 บาท 
–ขวดน้ าปลา 1 บาท 
 - ขวดและกล่องเบียร์ลีโอ 7 
บาท/กล่อง 
- ขวดและกล่องเบียร์ช้าง 8 
บาท/กล่อง 
- ขวดและกล่องเบียร์สิงห์ 7 
บาท/กล่อง 
 - ขวดและกล่องเบียร์Hineken 
13 บาท/กล่อง 

โลหะ/
อโลหะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- วัสดุหรือเศษเหล็กทุกชนิด 
 - กระป๋องบรรจุอาหารที่ไม่เป็นสนิม 
 - เครื่องดื่มท่ีเป็นอะลูมิเนียมทองแดง 
ทองเหลือง ตะกั่ว 

ริน/เท ของเหลวที่บรรจุ
ภายในออก ท าความสะอาด
จากนั้นท าให้แบนเพื่อ
ประหยัดเนื้อที่และเก็บ
รวบรวมกรณีเศษเหล็ก
ทองแดงให้มัดรวมไว้ 

- กระป๋องอลูมิเนียม 50 บาท - 
อลูมิเนียม 55 บาท 
- เศษเหล็กหนา 7 บาท 
 - เศษเหล็กบาง 5 บาท 
 - กระป๋องกาแฟ 1 บาท 

 
 
 
วิธีปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  มีพนักงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานประจ ารถขยะ มีหน้าที่ 

เก็บขยะในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑-๙  ต าบลนาดี  คัดกรองขยะในถังขยะอีกครั้ง เช่น ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป 
ขยะอันตราย เป็นต้น 

 
 
 

วิธีปฏิบัตงิานและขั้นตอนการด าเนินการ 
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ขอบเขตของการบริหารจัดเก็บ 
 จัดเก็บและจัดการขยะที่เกิดข้ึน  ภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ซึ่งใช้
ระบบการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ซึ่งใช้ระบบผู้ทิ้งเป็นผู้คัดแยกขยะตามประเภทเอง  โดยแบ่ง
ขยะออกเป็น 5 ประเภท  ขยะน ากลับมาใช้ใหม่ได้  ขยะน ากลับมาใช้ใหม่ไม่ได้  ขยะเศษอาหาร  ขยะมีพิษ  และ
ขยะเศษวัสดุ  และวิธีการจัดเก็บขยะ  จะจัดเก็บขยะที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกวัน  ตามแผนการปฏิบัติงานประจ า
สัปดาห์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ  เจ้าหน้าที่ได้
แบ่งวัน เวลา ในการปฏิบัติงานของพนักงาน  ดังนี้ 

 - พนักงานจัดเก็บขยะองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี จ านวน 4 คน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ เวลา 04.00 น. 
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานจัดเก็บและจัดการขยะภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  จะแบ่ง 
เก็บตามหมู่บ้านซึ่งมีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ซึ่งได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์  ดังนี้  
แผนการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ 

วันปฏิบัติงาน พ้ืนที่ด าเนินการ จ านวนถังขยะ (ถัง) หมายเหตุ 

วันจันทร์ 1. บ้านนาดี หมู่ที่ 1 

2. บ้านนาหมู่ม่น หมู่ที่ 2 

3. บ้านห้วยปลาฝา หมู่ที่ 3 

 

25 

25 

25 

อัตราค่าบริการจัดเก็บขยะ
ครัวเรือนละ 20 บาท/เดือน 

วันอังคาร 1. บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 4 

2. บ้านกกแหนเก่า หมู่ที่ 5 

3. บ้านกกแหนใหม่ หมู่ที่ 9 

15 

15 

20 

วันพุธ 1. บ้านแก่วตาว หมู่ที่ 6 

2. บ้านแก่งม่วง หมู่ที่ 7 

3. บ้านห้วยลาด หมู่ที่ 8 

10 

10 

15 

วันพฤหัสบดี คัดแยกขยะ เพ่ือน าไป
จ าหน่าย 

 

วันศุกร์ – วันเสาร์ –              
วันอาทิตย์ 

เก็บชดเชยในกรณีมีเหตุ
เร่งด่วน หรือเหตุฉุกเฉิน ใน
พ้ืนที่ 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการจัดเก็บขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี มีดังนี้ 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: อัตราค่าบริการจัดเก็บครัวเรือนละ ๒๐ บาท / เดือน 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการเก็บขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 

 

แผนการจัดเก็บขยะ  
หมู่ที่ 1-9 

ทุกวันจันทร์จัดเก็บขยะ 
หมู่ที่ 1,2,3 

เร่ิมเก็บเวลา 04.00-08.00 น. 

 

 

ทุกวันอังคารจัดเก็บขยะ 
หมู่ที่ 4,5,9 

เร่ิมเก็บเวลา 04.00-08.00 น. 

ทุกวันพุธจัดเก็บขยะ 
หมู่ที่ 6,7,8 

เร่ิมเก็บเวลา 04.00-08.00 น. 
 

 

 

ทุกวันพฤหัสบดี 
น าขยะคัดแยกไปจ าหน่าย 

เร่ิมต้ังแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 



 

-7- 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผู้ที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีจึงได้แบ่งวัน เวลา ในการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อเก็บขยะมูล
ฝอย รายละเอียดปรากฏดังแผนปฏิบัติการจัดเก็บขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีที่ได้น าเสนอแล้วนั้น 
ส าหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานการเก็บขยะมูลฝอย มีดังนี้ 

1. พนักงานขับรถตรวจสภาพรถเพ่ือให้พร้อมปฏิบัติงาน 
2. พนักงานจัดเก็บขยะแต่งกายชุดพร้อมปฏิบัติงาน 
3. ด าเนินการเก็บขยะตามแผนปฏิบัติการ 
4. น าขยะไปทิ้งบริเวณท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
5. ท าความสะอาดรถเก็บขยะ 

วิธีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติ 
          การติดตามประเมินผลการจัดเก็บขยะ  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ท าการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะมูลฝอย และรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  วิธีการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ประโยชน์ของคู่มือ 
 1.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  รับทราบและเข้าถึงกระบวนการ
ปฏิบัติงานการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 2. กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน  และการด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืน
จริยธรรมการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย  ของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  พนักงานจ้างทุกประเภทในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  มีความชัดเจน  เป็นธรรม  สามารถ
ตรวจสอบได้ 
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ขั้นตอนการขอรับถังขยะ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี
 

 

ผู้ขออนุญาตเขียนค าร้องขอรับถังขยะ  
โดยผ่านผู้น าหมู่บ้าน น ามาส่งที่ 
ส านักงานปลัด อบต.นาดี 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ รับเรื่องพร้อมตรวจสอบ
จ านวนถึงขยะว่ามีจ านวนเพียงพอ
หรือไม่ 

ลงทะเบียนรับ  น าเสนอนายก อบต.นาดี 
เพ่ืออนุมัติ 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการน าถึงขยะไปติดตั้ง
ในจุดที่ได้รับการร้องขอ 


