
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ค ำน ำ 
 

 ขยะมูลฝอย เป็นมลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็น
เรื่องเร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันจัดการโดยการลดคัดแยกและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 
โดยเริ่มจากระดับครัวเรือนขยายออกไปสู่ชุมชน และองค์กรต่างๆ อันจะส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงในภาพรวม
ของประเทศ อีกท้ังยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด  
 ดังนั้นเทศบาลต าบลบางตะบูน จึงได้จัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในเรื่อง การจัดเก็บและ
จัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเก็บขน
และการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาด การจัดระเบียบใน
การจัดเก็บ ขน ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพ่ือให้สามารถบังคับให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน เทศบาลต าบลบางตะบูน จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือการจัดเก็บ
และจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายขึ้นมา ในการนี้ เทศบาลต าบลบางตะบูน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือที่ได้จัดท า
ขึ้นนี ้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการนี้ 
 

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                  เทศบาลต าบลบางตะบูน 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
หลักกำรและที่มำ 
 ด้วยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง          
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 
มาตรา 58 มาตรา 63 มาตรา 65 และกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย
และอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการ
ขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมในการ
บริการก าจัดมูลฝอย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุม การปฏิบัติ การเก็บขน ขนถ่ายมูลฝอย เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุเดือดร้อนร าคาญป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอันอาจเกิดจากมูลฝอย  
 การบริหารจัดเก็บและจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งส าคัญต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ 
เพราะขยะเป็นที่สะสมของเชื้อโรคเพ่ือรอการแพร่กระจาย อีกทั้งยังส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์มากขึ้น หากมองข้ามการ
บริหารจัดเก็บและจัดการขยะการบริหารจัดเก็บและจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นการช่วยดูแลและรักษา
สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งที่ส าคัญเป็นการลดปัญหามลพิษและลดการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
มลพิษจากขยะมูลฝอย เป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองที่มีการ
ขยายตัวของเมืองสูงตามจ านวนประชากรที่เ พ่ิมขึ้น รวมไปถึงการขยายตัวและพัฒนาด้า นเศรษฐกิจ สังคม             
และเทคโนโลยี โดยแต่ละปีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยทั้งภาครัฐ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากในจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เนื่องจากการด าเนินงานขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อม ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากรที่ช านาญความพร้อมในการบริหารจัดการ          
เป็นผลท าให้การจัดการขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ 
 เทศบาลต าบลบางตะบูน ให้ความส าคัญเรื่องการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นอย่างมากเพ่ือรักษา
ความสะอาดของทุกหมู่บ้านและการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนในพ้ืนที่การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการช่วย
ดูแลขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  คือ ประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้รับทราบถึงปัญหา        
และแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการลดและแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม นับได้ว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญที่เทศบาลต าบลบางตะบูน จะต้อง
ด าเนินการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบางตะบูน  จึงได้จัดท าคู่มือการจัดเก็บและจัดการ         
ขยะมูลฝอยและขยะอันตราย เทศบาลต าบลบางตะบูนขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายต่อไป 
 
 



วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้งานจัดเก็บและการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งแสดง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม กระบวนการต่างๆ ของการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย 
 3.  เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การท างานของงานก าจัดมูลฝอยและขยะอันตราย 
ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามก าหนดเวลา มีการท างาน
ปลอดภัย บรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ และเพ่ือบริหารจัดการขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 4.  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ทุกคนร่วมกันบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอยและขยะอันตรายรวมถึงการรักษา
สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 

ขอบเขตของกำรบริกำรจัดเก็บและจัดกำรขยะมูลฝอยและขยะอันตรำย 
 การจัดเก็บและจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ภายในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบล
บางตะบูน ตามระบบการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายของเทศบาลต าบลบางตะบูน ซึ่งได้ด าเนินการจัดเก็บขยะ
ที่เกิดขึน้เป็นประจ าทุกวันจันทร์ - เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ ตามแผนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น หากมีปริมาณขยะมูลฝอยมากจ าเป็นต้องด าเนินการเก็บในวันอาทิตย์ และได้ท าการจ้างเหมาบริษัทเอกชนใน
การก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล โดยมีการคัดแยกขยะเพ่ือการรีไซเคิล มีการฉีดพ่นจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) ตลอด
กระบวนการด าเนินการ  และก าจัดขยะมูลฝอยและขยะอันตรายด้วยวิธีการฝังกลบของบริษัทเอกชน  และการเก็บขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นประจ าทุกวันได้ท าการจ้างเหมาพนักงานเพ่ือด าเนินการจัดเก็บขยะในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
เทศบาลทั้งหมด รวมทั้งการดูแลรักษารักษาความสะอาดโดยรอบจุดวางถังขยะ และการท าความสะอาดถังขยะตาม
ข้อก าหนดในสัญญาของการจ้างเหมาจัดเก็บและการก าจัดขยะของเทศบาลต าบลบางตะบูน   

 
ค ำจ ำกัดควำม 
 1.  คู่มือกำรจัดเก็บและจัดกำรขยะมูลฝอยและขยะอันตรำย  หมายถึง  เอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ของเทศบาลต าบลบางตะบูนและใช้เป็นคู่มือส าหรับศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
อีกท้ังยังสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบ วิธีและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในอนาคต  
 2.  หน่วยงำน หมายถึง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี 
 3.  พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร หมายถึง การจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือด าเนินงานเกี่ยวกับงานด้านรักษา     
ความสะอาด (กวาดล้างท าความสะอาด การเก็บรวมรวมขยะมูลฝอยและขยะอันตราย การขนถ่ายขยะมูลฝอยและ  
ขยะอันตราย) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล ปรับปรุง



สภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้เป็นเมืองร่มรื่น รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบล
บางตะบูน 
 4.  ขยะหรือมูลฝอย (Solid waste) หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน 
 5.  ขยะอันตรำย หมายถึง วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพหรือภาชนะบรรจุต่างๆ ที่มีองค์ประกอบหรือ 
ปนเปื้อนวัตถุ สารเคมีอันตรายชนิดต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารเคมีที่กัดกร่อนได้ สารกัมมันตรังสี    
และเชื้อโรคต่างๆ  ที่ท าให้เกิดอันตราย แก่ บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบางตะบูน มีบุคลากรที่รับผิดชอบภาระงานในการกวาดล้างท า
ความสะอาด การเก็บรวมรวมขยะมูลฝอยและขยะอันตราย การขนถ่ายขยะมูลฝอยและขยะอันตราย                  
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  เนื่องจากมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการในแต่ละชุมชนเป็นจ านวนมาก ดังนั้นหน่วยงาน
ต้องก าหนดภารกิจที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวข้อ
ที่ส าคัญเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 2.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 3.  โครงสร้างการบริหารจัดการจัดเก็บและจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย 
 

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
 ผู้เกี่ยวข้องตามคู่มือนี้ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีต าบลบางตะบูน ปลัดเทศบาลต าบลบางตะบูน 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ 
โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ดังนี้ 
 1.  นายกเทศมนตรีต าบลบางตะบูน มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ดังนี้ 
  1.1)  ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเทศบัญญัติ 
  1.2)  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
  1.3)  วางระเบียบเพ่ือให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  1.4)  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
  1.5)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 
 2.  ปลัดเทศบาล มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด้านกฎหมายเก่ียวกับการวางแผนบริหารจัดการ อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
 3.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ สาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม  และงานอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลใน
เบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข  



 4.  พนักงานจ้างตามภารกิจ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งในการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
การท างานของพนักงานเทศบาล ในด้านงานรักษาความสะอาด 
 5.  พนักงานจ้างทั่วไป มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งในการใช้แรงงานทั่วไป ซึ่งไม่ต้องใช้
ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน 
 6.  พนักงานจ้างเหมาบริการ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งในการรักษาความสะอาดเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลบางตะบูน 
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบางตะบูนที่ 5/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม  2564 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ             
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ 
ดังต่อไปนี้ 
 1.  ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

 1.1)  ควบคุม บังคับบัญชา และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1.2)  มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตาม
ระเบียบของทางราชการ 
        1.3)  จัดระบบบริหารงานบุคคลภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
            1.3.1)  พิจารณาจัดวางระบบอัตราก าลังให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับปริมาณงานของ
หน่วยงาน 
            1.3.2)  จัดตารางการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ ในหน่วยงานทั้งในและนอกเวลาราชการ 
            1.3.3)  จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทดแทนในกรณีท่ีมีการลาหรือขาด 
            1.3.4)  ตรวจสอบการลาและอนุมัติการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงและเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับขั้นตอน 
  1.3.5)  วิเคราะห์ปริมาณงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ ในหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.3.6)  ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน    
จ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ ในหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณาความดี ความชอบประจ าปี   

 1.4)  ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานตลอดจนตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่   



  1.5)  ก ากับดูแล สั่งงาน เสนอแนะ ตรวจสอบงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของงานศูนย์บริการ   

สาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษา

ความสะอาด ตลอดจนงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

  1.6)  ปฏิบัติหน้าที่ในงานเผยแพร่และฝึกอบรม ซึ่งมีหน้าที่เก่ียวกับ     

             1.6.1)  งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข 

             1.6.2)  งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

             1.6.3)  งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข 

             1.6.4)  งานประเมินผล 

             1.6.5)  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

      1.7)  ดูแลรับผิดชอบการด าเนินงานด้านสาธารณสุขให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      1.8)  ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้อง        

กับนโยบายรัฐบาลจังหวัดและท้องถิ่น  รวมทั้งเหมาะสมกับปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

    1.9)  พิจารณากลั่นกรองหนังสือภายนอกก่อนน าเสนอนายกเทศมนตรีหรือผู้ได้รับมอบอ านาจหรือ  ผู้

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในการพิจารณาหรือวินิจฉัยสั่งการ 

      1.10)  จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและแผนพัฒนาเทศบาลในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  1.11)  ปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งมีหน้าที่เก่ียวกับ 

   1.11.1)  ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

   1.11.2)  งานควบคุมแมลงและพาหะน าโรค 

   1.11.3)  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 

   1.11.4)  งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด 

   1.11.5)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  1.12) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานรักษาความสะอาด ซึ่งมีหน้าที่เก่ียวกับ 

                 1.12.1)  งานกวาดล้างท าความสะอาด 

                 1.12.2)  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 

                 1.12.3)  งานขนถ่ายขยะมูลฝอย 

                 1.12.4)  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   



         1.13) ปฏิบัติหน้าที่ในงานสัตวแพทย์ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับ 

                1.13.1)  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ 

   1.13.2)  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่า ที่น ามาเลี้ยงหรือสัตว์

ที่อาศยัอยู่ตามธรรมชาติ 

                1.13.3)  งานการเฝ้าระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการ

ติดโรคสัตว์ 

                1.13.4)  งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

               1.13.5)  งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตราย หรือเหตุร าคาญจากสัตว์ 

                1.13.6)  งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ 

               1.13.7)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

  1.14) ปฏิบัติหน้าที่ในงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน้าที่เก่ียวกับ 

   1.14.1)  งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 

   1.14.2)  งานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

   1.14.3)  งานควบคุมป้องกันแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ 

   1.14.4)  งานฌาปนกิจ (งานสุสานและฌาปนสถาน) 
   1.14.5)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.15) จัดท าแผนการจัดหาวัสดุ -ครุภัณฑ์ ประจ าปี ตลอดจนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี             
ที่เก่ียวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
  1.16)  ก ากับดูแล สั่งงาน เสนอแนะ ตรวจสอบงานและติดตามผลการปฏิบัติงานในศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
  1.17) จัดท าข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงาน ในงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้ รับมอบหมาย ส่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง คนงำนประจ ำเรือขยะ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
  2.1)  รับผิดชอบในการตรวจตราดูแล และสอดส่องเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
พ้ืนที่ภายในเขตเทศบาล 
   จุดที่ 1  บริเวณหน้าป้ายส านักงานเทศบาล 
    จุดที่ 2  บริเวณลานเอนกประสงค์ทั้งพ้ืนที่บริเวณจุดชมภูมิทัศน์และสะพานเชื่อมต่อศาลา
แปดเหลี่ยมของเทศบาลต าบลบางตะบูน รวมถึงลานหน้าวัดปากอ่าวศาลาอเนกประสงค์และศาลาถือศีลบริเวณใต้
สะพานเฉลิมพระเกียรติ และทางเข้าวิหารหลวงพ่อแฉ่ง 
   จุดที ่3  บริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยรอบ 
   จุดที่ 4  ถนนสายบ้านแหลม - บางตะบูน 



   จุดที่ 5  ถนนสายบางตะบูน – ยี่สาร 
   จุดที่ 6  สะพานเฉลิมพระเกียรติ 
   จุดที่ 7  ร้าน อ.อาร์ต  (ซอยเส้นทางไปสะพานพระครูญาณสาคร (หลวงพ่อแฉ่ง) 
  2.2)   รับผิดชอบควบคุมงานพ่นสารเคมีก าจัดยุงและแมลงพาหะน าโรค 
  2.3)   จัดท ารายงานการใช้จ่ายน้ ายาสารเคมีพ่นยุง และทรายทีมีฟอส 
    2.4)   รับผิดชอบให้การสนับสนุนถังขยะจากหน่วยงาน/ชุมชน โดยจัดท าในบันทึกการขอสนับสนุน   
และสรุปผลรายเดือน 
  2.5)  รับผิดชอบในการจัดตารางการใช้เรือยนต์ และเรือไฟเบอร์กลาส จ านวน 2 ล า พร้อมรายงาน  
สรุปผลการใช้ในแต่ละเดือน 
  2.6)   ตรวจตราก ากับดูแลความสะอาดของถังขยะตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้คงสภาพที่ดีและไม่สูญหาย 
  2.7)   ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างในแต่ละวันเพื่อประเมินผลการจัดเก็บ 
  2.8)   ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ เครื่องมือที่ช ารุด จ าเป็นต้องซ่อมแซมพร้อมจัดท าบันทึกการส่งซ่อม
รายงานผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  2.9)   ควบคุมและตรวจสอบการท าความสะอาดรถยนต์ทุกคัน 
  2.10)  ตรวจสอบการลา–ขาดราชการ ของพนักงานจ้ างภาคสนามในการปฏิบัติหน้ าที่               
พร้อมรายงานผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  2.11)  รวบรวมใบลาทุกประเภทของพนักงานจ้างภาคสนามในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมรายงาน
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุมัติการลา 
  2.12)  รับผิดชอบจัดตารางการปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานประจ า ซึ่งขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น ในแต่ละวัน เช่น การจัดสถานที่ในการประชุม/อบรม การตัดหญ้าในชุมชนการขนย้ายวัสดุ-อุปกรณ ์
 3.  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง  คนงำนประจ ำรถขยะ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
   3.1)  ปฏิบัติงานประจ ารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน      
บพ 2551 เพชรบุรี โดยร่วมออกไปกับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยคันดังกล่าว เพ่ือเก็บ/ขนถ่ายขยะมูลฝอยจากถังใส่
ขยะที่ตั้งไว้ในชุมชนต่าง ๆ ใส่รถยนต์บรรทุกขยะคันดังกล่าว แล้วน ามาถ่ายใส่รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  หมายเลข
ทะเบียน 81-3562 เพชรบุรี หรือคันหมายเลข ทะเบียน 81-6063 เพชรบุรี แล้วแต่กรณีเพ่ือน าไปทิ้งและก าจัด ณ 
สถานที่ที่เทศบาลได้ว่าจ้างไว้ 
  3.2)  ตัดหญ้าบริเวณถนนเส้นทางสายบ้านแหลม-บางตะบูน ถนนเส้นทางสายวัดเกาะแก้ว-บางตะบูน 
ถนนเส้นทางสายบางตะบูน-ยี่สาร 
  3.3)  ด าเนินการลอกท่อระบายน้ าในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบางตะบูน 
  3.4)  ด าเนินการพ่นสารเคมีก าจัดยุงและแมลงพาหะน าโรคในชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลบางตะบูน 
  3.5)  จัดสถานที่เพ่ือใช้ในการประชุม อบรม และสัมมนา ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก 
  3.6)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 



 4.  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง พนักงำนขับเรือยนต์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
  4.1)  ปฏิบัติหน้าที่ขับเรือยนต์เพ่ือไปเก็บขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ าในเขต
เทศบาลต าบลบางตะบูนทั้งฝั่งต าบลบางตะบูนและต าบลบางตะบูนออก น ามาขนถ่ายใส่รถยนต์บรรทุกขยะบริเวณ     
ท่าเทียบเรือวัดปากอ่าว 
  4.2)  ดูแลบ ารุงรักษาและท าความสะอาดเรือดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
  4.3) ตัดหญ้าบริเวณถนนเส้นทางสายบ้านแหลม-บางตะบูน ถนนเส้นทางสายวัดเกาะแก้ว-บางตะบูน 
ถนนเส้นทางสายบางตะบูน-ยี่สาร 
  4.4)  ด าเนินการลอกท่อระบายน้ าในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบางตะบูน 
  4.5)  ด าเนินการพ่นสารเคมีก าจัดยุงและแมลงพาหะน าโรคในชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลบางตะบูน 
  4.6)  จัดสถานที่เพ่ือใช้ในการประชุม อบรม และสัมมนา ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก 
  4.7)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 5.  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะชนิด 4 ล้อ) มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังนี้ 
  5.1)  ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81 -3562 เพชรบุรี 
และขับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-6063 เพชรบุรี โดยท าการเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอยบริเวณจุดต่าง ๆ ในชุมชน และน าขยะมูลฝอยไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดขยะที่เทศบาลต าบลบางตะบูนได้ว่าจ้างไว้ 
  5.2)  ดูแลบ ารุงรักษาและท าความสะอาดรถยนต์บรรทุกขยะคันดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพพร้อม       
ใช้งานได้ตลอดเวลา 
  5.3) ตัดหญ้าบริเวณถนนเส้นทางสายบ้านแหลม -บางตะบูน ถนนเส้นทางสายวัดเกาะแก้ว -         
บางตะบูน ถนนเส้นทางสายบางตะบูน - ยี่สาร  
  5.4)  ด าเนินการลอกท่อระบายน้ าในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบางตะบูน 
  5.5)  ด าเนินการพ่นสารเคมีก าจัดยุงและแมลงพาหะน าโรคในชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลบางตะบูน 
  5.6)  จัดสถานที่เพ่ือใช้ในการประชุม อบรม และสัมมนา ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก 
  5.7)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 6.  พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
  6.1)  ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์บรรทุกแบบดับเบิ้ลแค๊ป หมายเลขทะเบียน กค 2080 เพชรบุรี เพ่ือไป
ราชการตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย 
  6.2)  ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน บพ 
2551 เพชรบุรี โดยท าการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากชุมชนต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลที่รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบ



อัดท้าย เข้าไปเก็บไม่ได้ แล้วน ามาพักไว้ตามจุดต่าง ๆ เพ่ือให้รถยนต์บรรทุกขยะฯ หมายเลขทะเบียน 81 -3562 
เพชรบุรี หรือหมายเลขทะเบียน 81-6063 เพชรบุรี มาเก็บรวบรวมไปก าจัด 
  6.3)  ดูแลบ ารุงรักษาและท าความสะอาดรถยนต์คันดังกล่าว ให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 
  6.4)   ตัดหญ้าบริเวณถนนเส้นทางสายบ้านแหลม - บางตะบูน ถนนเส้นทางสายวัดเกาะแก้ว -     
บางตะบูน ถนนเส้นทางสายบางตะบูน-ยี่สาร  
  6.5)  ด าเนินการลอกท่อระบายน้ าในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบางตะบูน 
  6.6)  ด าเนินการพ่นสารเคมีก าจัดยุงและแมลงพาหะน าโรคในชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลบางตะบูน 
  6.7)  จัดสถานทีเ่พ่ือใช้ในการประชุม อบรม และสัมมนา ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก 
  6.8)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 7.  พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ต ำแหน่ง คนงำนประจ ำรถขยะ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  7.1)  ปฏิบัติงานประจ ารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน     
บพ 2551 เพชรบุรี โดยร่วมออกไปกับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยคันดังกล่าว เ พ่ือเก็บ/ขนถ่ายขยะมูลฝอยจากถังใส่
ขยะที่ตั้งไว้ในชุมชนต่าง ๆ ใส่รถยนต์บรรทุกขยะคันดังกล่าว แล้วน ามาถ่ายใส่รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  หมายเลข
ทะเบียน 81-3562 เพชรบุรี หรือคันหมายเลข ทะเบียน 81-6063 เพชรบุรี แล้วแต่กรณีเพ่ือน าไปทิ้งและก าจัด        
ณ สถานที่ที่เทศบาลได้ว่าจ้างไว้ 
  7.2)  ตัดหญ้าบริเวณถนนเส้นทางสายบ้านแหลม-บางตะบูน ถนนเส้นทางสายวัดเกาะแก้ว-บางตะบูน 
ถนนเส้นทางสายบางตะบูน-ยี่สาร 
  7.3)  ด าเนินการลอกท่อระบายน้ าในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบางตะบูน 
  7.4)  ด าเนินการพ่นสารเคมีก า จัดยุงและแมลงพาหะน าโรคในชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลบางตะบูน 
  7.5)  จัดสถานที่เพ่ือใช้ในการประชุม อบรม และสัมมนา ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก 
  7.6)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 8.  พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร (คนงำนกวำดขยะ) จ านวน 5 ราย โดยแบ่งตามพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบดังนี้ 
  8.1)  พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานกวาดขยะ) รายที่ 1 
  8.1.1)  กวาดถนนสาธารณะตั้งแต่บริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดแนวสะพานเฉลิม
พระเกียรติฯ 
  8.1.2)  กวาดถนนสองข้างทาง ตั้งแต่ชุมชนปุนเถ้ากง หมู่ที่ 1 ต าบลบางตะบูน จนถึงสุดเขต
ชุมชนบ้านโรงหมู หมู่ที่ 2 ต าบลบางตะบูน 



            8.1.3)  จัดสถานที่เพ่ือใช้ในการประชุม อบรม และสัมมนา ให้แก่หน่วยงานภายในและ
ภายนอก 
          8.1.4)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  8.2)  พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานกวาดขยะ) รายที่ 2 
   8.2.1)  กวาดถนนสาธารณะตั้งแต่บริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดแนวสะพานเฉลิม
พระเกียรติฯ 
   8.2.2)  กวาดถนนสองข้างทาง ตั้งแต่ชุมชนปุนเถ้ากง หมู่ที่ 1 ต าบลบางตะบูน จนถึงสุดเขต
ชุมชนบ้านโรงหมู หมู่ที่ 2 ต าบลบางตะบูน 
   8.2.3)  จัดสถานที่เพ่ือใช้ในการประชุม อบรม และสัมมนา ให้แก่หน่วยงานภายในและ
ภายนอก 
   8.2.4)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  8.3)  พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานกวาดขยะ) รายที่ 3 
   8.3.1)  กวาดถนนสาธารณะในชุมชนบ้านคลองมอญ 
   8.3.2)  กวาดบริเวณหน้าวัดปากอ่าว และบริเวณด้านข้างโรงเรียนวัดปากอ่าว  
   8.3.3)  กวาดลานใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ ลานจุดชมภูมิทัศน์บริเวณปากอ่าวบางตะบูน 
บริเวณโดยรอบศาลกรมหลวงชุมพรฯ   
   8.3.4)  กวาดถนนบริเวณหน้าเทศบาลต าบลบางตะบูนถึงโรงเรียนบางตะบูนวิทยา 
   8.3.5)  จัดสถานที่เพ่ือใช้ในการประชุม อบรม และสัมมนา ให้แก่หน่วยงานภายในและ
ภายนอก 
   8.3.6)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  8.4)  พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานกวาดขยะ) รายที่ 4 
   8.4.1)  กวาดถนนสาธารณะในชุมชนบ้านคลองมอญ 
   8.4.2)  กวาดบริเวณหน้าวัดปากอ่าว และบริเวณด้านข้างโรงเรียนวัดปากอ่าว  
   8.4.3)  กวาดลานใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ ลานจุดชมภูมิทัศน์บริเวณปากอ่าวบางตะบูน 
บริเวณโดยรอบศาลกรมหลวงชุมพรฯ   
   8.4.4)  กวาดถนนบริเวณหน้าเทศบาลต าบลบางตะบูนถึงโรงเรียนบางตะบูนวิทยา 
   8.4.5)  จัดสถานที่เพ่ือใช้ในการประชุม อบรม และสัมมนา ให้แก่หน่วยงานภายในและ
ภายนอก 
   8.4.6)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  8.5)  พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานกวาดขยะ) รายที่ 4 
   8.5.1)  กวาดถนนสาธารณะตลอดแนวถนนสองข้างทางบริเวณหมู่ท่ี 2 ชุมชนบ้านโรงหมู  
   8.5.2)  กวาดถนนสาธารณะตลอดแนวถนนสองข้างทางบริเวณหมู่ท่ี 3 ชุมชนบ้านคลองลัด 



   8.5.3)  กวาดถนนสาธารณะตลอดแนวถนนสองข้างทางบริเวณหมู่ท่ี 4 ชุมชนบ้านคลองขุด  
   8.5.4)  จัดสถานที่เพ่ือใช้ในการประชุม อบรม และสัมมนา ให้แก่หน่วยงานภายในและ
ภายนอก 
   8.5.5)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 9.  พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร (คนงำนประจ ำรถขยะ หมำยเลขทะเบียน 81-6063 และ 81-3562) จ านวน 
3 ราย มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
  9.1)  ปฏิบัติงานประจ ารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-356 เพชรบุรี 
และประจ ารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-6063 เพชรบุรี โดยร่วมออกไปกับรถยนต์คัน
ดังกล่าว เพื่อเก็บ/ขนถ่ายขยะมูลฝอยจากถังใส่ขยะที่ตั้งไว้ในชุมชนต่าง ๆ ใส่รถยนต์คันดังกล่าว แล้วน าขยะมูลฝอยไป
ทิ้งและก าจัด ณ สถานที่ที่เทศบาลได้ว่าจ้างไว้ (ในวันที่มีปริมาณขยะมูลฝอยจ านวนมากให้ประจ ารถยนต์บรรทุกขยะ
มูลฝอย หมายเลขที่เบียน  81-6063 เพชรบุรี) 
  9.2)  ตัดหญ้าบริเวณถนนเส้นทางสายบ้านแหลม-บางตะบูน ถนนเส้นทางสายวัดเกาะแก้ว-บางตะบูน 
ถนนเส้นทางสายบางตะบูน-ยี่สาร 
  9.3)  ด าเนินการลอกท่อระบายน้ าในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลบางตะบูน 
  9.4)  ด าเนินการพ่นสารเคมีก าจัดยุงและแมลงพาหะน าโรคในชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล 
  9.5)  จัดสถานที่เพ่ือใช้ในการประชุม อบรม และสัมมนา ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก 
  9.6)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 10.  พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร (คนงำนประจ ำรถขยะ หมำยเลขทะเบียน 2551) จ านวน 1 ราย มีหน้าที่
ความรับผิดชอบดังนี้ 
  10.1)  ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะมูลฝอยประจ ารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพเปิดข้างเทท้าย 
หมายเลขทะเบียน บพ 2551 เพชรบุรี โดยท าหน้าที่ขนถ่ายขยะมูลฝอยจากถังใส่ขยะที่ตั้งไว้ในชุมชนต่าง ๆ น าไปใส่
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 
  10.2)  ดูแลบ ารุงรักษาและท าความสะอาดรถยนต์คันดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 
  10.3)  ตัดหญ้าบริเวณถนนเส้นทางสายวัดเกาะแก้ว–บางตะบูน 
  10.4)  ด าเนินการลอกท่อระบายน้ าในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบางตะบูน 
  10.5)  ด าเนินการพ่นสารเคมีก าจัดยุงและแมลงพาหะน าโรคในชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลบางตะบูน 
  10.6)  จัดสถานที่เพ่ือใช้ในการประชุม อบรม และสัมมนา ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก 
  10.7)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



 11.  พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร (คนงำนเก็บขยะทำงเรือ) จ านวน 2 ราย มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
  11.1)  ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะมูลฝอยทางเรือ เพ่ือเก็บขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริม
แม่น้ าในเขตเทศบาลต าบลบางตะบูน ทั้งฝั่งต าบลบางตะบูน และต าบลบางตะบูนออก รวบรวมขยะมาพักไว้ที่บริเวณ
ท่าเทียบเรือวัดปากอ่าว เพ่ือรอการขนถ่ายไปยังรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 
  11.2)  ดูแลบ ารุงรักษาและท าความสะอาดเรือดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
  11.3)  ตัดหญ้าบริเวณถนนเส้นทางสายบางตะบูน-ยี่สาร 
  11.4)  ด าเนินการลอกท่อระบายน้ าในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบางตะบูน 
  11.5)  ด าเนินการพ่นสารเคมีก าจัดยุงและแมลงพาหะน าโรคในชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลบางตะบูน 
  11.6)  จัดสถานที่เพ่ือใช้ในการประชุม อบรม และสัมมนา ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก 
  11.7)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรจัดเก็บและจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบางตะบูน มีการแบ่งส่วนงานการจัดเก็บและจัดการขยะ       
มูลฝอยและของเสียอันตราย เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งตามลักษณะ     
ของงาน ปรากฏตามภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นำยชัยยศ สงวนทรัพย ์
นายกเทศมนตรีต าบลบางตะบูน 

 
นำยสำรชัต์  ไทรงำม 

ปลัดเทศบาล 

 

อ 

นำงสำวฐำนิตำ อุตสำหะ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

นำยวีรชยั นุชพันธุ์ 
ต าแหน่ง คนงานประจ าเรือขยะ 

 

นำยธนพนธ์ คนเฉลียว 
ต าแหน่ง พนกังานขับรถยนต ์

 

นำยปัญญำ พงศ์พำนิช 
คนงานประจ ารถขยะ 

 

นำยพงษ์ศักดิ์ พงศ์พำนิช 
คนงานประจ ารถขยะ 

 

นำยชำญณรงค ์เตียงพำนิช 
คนงานประจ ารถขยะ 

 

รถเก็บขนขยะมูลฝอย หมำยเลขทะเบยีน 81-6063 และ 81-3562 

เรือบรรทุกขยะ 

นำยฉัตร์ชัย ศรัทธำธรรม 
พนักงานขับเรือยนต ์

กวำดขยะมูลฝอย 

นำยศิลำ อุ่นเรืองโรจน์ 
คนงานกวาดขยะ 

 

นำยเก่ง บุญเกดิ 
คนงานกวาดขยะ 

 

นส. ธันยพร แก้วแดง 
คนงานกวาดขยะ 

 

นส. ภัทรทร ขวญัยืน 
คนงานกวาดขยะ 

 

นส. รุจจินันท์ พุ่มพฤกษำ 
คนงานกวาดขยะ 

 

นำยนรำ ใหญ่ประเสริฐ 
ต าแหน่ง พนกังานขับรถยนต ์

 

นำยสำยชล สมบูรณ์ศร ี
คนงานประจ ารถขยะ 

 

นำยพรเทพ โกศลพิมลกำล 
คนงานประจ ารถขยะ 

 

นำยภำสกร เบญจมณีวัฒน์ 
คนงานประจ ารถขยะ 

 

รถเก็บขนขยะมูลฝอย หมำยเลขทะเบยีน 2551 

นำยอ ำนำจ เบญจมณีวฒน ์

คนงานเก็บขยะทางเรือ 

 

นำยณัฐกร เอี่ยมสอำด 
คนงานเก็บขยะทางเรือ 

 

ภำพที่ 1  โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรจัดเก็บและจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย 
 



 

บทที่ 3  
หลักเกณฑ์วิธกีำรปฏิบัติงำน 

  
 การจัดเก็บและจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางตะบูน มีหลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ดังนั้น
ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ สัญญาจ้างเหมาบริการหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีความถูกต้อง และข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยมีหัวข้อส าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1.  หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
 2.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  

หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน 
 1.  เวลำท ำงำนและวิธีกำรลงเวลำท ำงำน 
 1.1  พนักงำนเทศบำล  พนักงำนจ้ำงภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป  
   1.1.1)  ต้องมีวันท างานปกติไม่น้อยกว่า  20 วันต่อเดือน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนดส าหรับข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม เว้นแต่พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่มีอ านาจหน้าที่
ในการดูแลความสะอาด การจัดเก็บและเก็บขนขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ต้องปฏิบัติงานวันจันทร์ – วัน
เสาร์ ทั้งนี้       ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ หรือตามท่ีเทศบาลมอบหมาย 
   1.1.2)  ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานเทศบาล ต้องเริ่มท างานตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ของวัน
ท างานปกติ  พักกลางวัน 12.00-13.00 น.    
   1.1.3)  ลงบันทึกเวลาปฏิบัติงานในแต่ละวันและเวลากลับของวันนั้นๆ ด้วยตนเองทุกครั้ง 
 
 1.2  พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 
   1.2.1)  พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน วันจันทร์ –วันเสาร์ โดยต้องมา
ปฏิบัติงานเต็มวัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ หรือตามท่ีเทศบาลมอบหมาย 
   1.2.2)  ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานเทศบาล (บริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ) ต้องเริ่มท างานตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. ของวันท างานปกติ พักกลางวัน 12.00-13.00 น. 
   1.2.3)  ลงบันทึกเวลาที่มารับงานจ้างในแต่ละวันและเวลากลับเมื่อท างานจ้างในวันนั้นๆ เสร็จ
สิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง   
 
 
 



 

 2.  ระยะเวลำกำรจ้ำงและกำรส่งมอบงำน 
 2.1  พนักงำนจ้ำงภำรกิจ  
   พนักงานจ้างภารกิจ มีระยะเวลาการจ้าง 3 ปี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 23 
วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับข้อ 44 แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลง
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 
10/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563  
 2.2  พนักงำนจ้ำงท่ัวไป  
   พนักงานจ้างทั่วไป มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 23 
วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 
และข้อ 44 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง     (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี
ในคราวประชุม ครั้งที่1/2548 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2548 
 2.3  พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 
   พนักงานจ้างเหมาบริการ มีระยะเวลาการจ้างเหมาบริการ 6 เดือน อาศัยอ านาจตามแบบสัญญา
จ้างเหมาบริการ โดยต้องส่งใบงานและใบตรวจรับพัสดุแสดงปริมาณงาน เพ่ือประกอบการเบิกจ่ายในการจ้างเหมา
บริการ เทศบาลต าบลบางตะบูนจะจ่ายเงินเป็นรายงวด ๆ ละ 1 เดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับ
งานจ้างเรียบร้อยแล้ว 
 
 3.  คุณสมบัติของของพนักงำนจ้ำง 
   3.1  พนักงำนจ้ำงภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
   ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุไม่เกิน 70 
ปี 
    (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล 
   (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 



 

   (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
   (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
   (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
  
 3.2  พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร  
       (1)  มีสัญชาติไทย 
       (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
   (3)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.ก. 
 

 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1.  มำตรฐำนด้ำนสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงำน 
      ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ เก็บ ขน ขยะมูลฝอย จะต้องดูแลสุขภาพอนามัยให้ดีอยู่เสมอ โดยการ 
 1.  ออกก าลังกายเป็นประจ าสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
 2.  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายให้ครบ 5 หมู่ ได้แก่ โปรตีนคาร์โบไฮเดรต ไขมัน 
วิตามินเกลือแร่ รับประทานผัก ผลไม้มากๆ ไม่ควรดื่มชา กาแฟ ฯลฯ 
 3.  ระหว่างการปฏิบัติงานไม่ควรรับประทานอาหารของขบเขี้ยว ดื่มสุราของมึนเมาหรือสิ่งเสพติด
และไม่ค่อยพูดคุยหยอกล้อกัน เพราะอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
 4.  สวมชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวกคลุมผม ผ้าปิดปากปิดจมูก
ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข็ง ถุงมือยางหนา เพ่ือป้องกันอันตราย 
 5.  หลังเสร็จสิ้นภารกิจ ให้ท าความสะอาดชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งด้วยผงซักฟอก ล้าง
ออก 
ด้วยน้ าสะอาด และผึ่งให้แห้งล้างมือให้สะอาดด้วยน้ าสบู่ทุกครั้งหลังเสร็จภารกิจ 
 
 2.  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงเหมำ เก็บ ขน ขยะมูลฝอย 
 2.1  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงเหมำ เก็บ ขน ขยะมูลฝอยท่ัวไป 
   1.  แต่งกายให้ถูกต้องโดยการสวมเสื้อผ้าที่รัดกุม ใส่ถุงมือยางหนา สวมรองเท้าบู๊ทและใช้ผ้าปิด
ปากจมูกตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 



 

   2.  เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยทั่วไปตามวัน เวลาและเส้นทางท่ีก าหนด 
   3.  การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยต้องท าด้วยระมัดระวัง และด าเนินการได้เรียบร้อย 
   4.  ดูแลรักษาภาชนะในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ให้อยู่ในสภาพดีไม่เกิดการเสียหายแตกหัก 
 2.2  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงเหมำ เก็บ ขน ขยะมูลฝอยอันตรำย 
   1.  แต่งกายให้ถูกต้องโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่   การสวมเสื้อผ้าที่รัดกุม 
ใส่ถุงมือยางหนา สวมรองเท้าบู๊ท สวมแว่นตาและใช้ผ้าปิดปากและจมูกตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 
   2.  เก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนแยกต่างหากจากขยะประเภทอ่ืน 
   3.  ดูแลรักษาภาชนะและอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมให้อยู่สภาพดีตลอดเวลา 
   4.  เตรียมภาชนะบรรจุขยะอันตรายไปพร้อมกับรถเก็บ ขน ทุกครั้ง เพ่ือถ่ายขยะอันตราย จาก
จุดทิ้งขยะอันตราย จากชุมชนที่ก าหนดและบรรจุขยะอันตราย แยกประเภทตามภาชนะที่ก าหนด พร้อมจดบันทึก
การเก็บรวบรวมทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงาน 
   5.  ระมัดระวังมีให้เกิดการแตกหัก ของขยะอันตรายจากชุมชน ขณะจัดเก็บรวบรวม เพ่ือ
ป้องกันการฟุ้งกระจายและการหกรั่วของขยะอันตรายจากชุมชน 

 
 2.3  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนขับรถเก็บ ขน ขยะมูลฝอย 
       พนักงานขับรถเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและขยะอันตราย 
   1.  ห้ามน ารถเก็บขนขยะมูลฝอยและขยะอันตรายไปใช้ในกิจกรรมอย่างอ่ืน และดูแลรักษา
สภาพรถเก็บรวบรวมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
   2.  หลีกเลี่ยงการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและขยะอันตรายจากชุมชนในเวลาที่มีจราจรคับคั่ง
และวิ่งในวัน/เส้นทางท่ีก าหนดเท่านั้น 
   3.  ระหว่างการเก็บรวบรวม ขยะอันตรายจะต้องบรรจุในภาชนะเก็บ ขนและปิดฝาด้านข้างและ
ด้านท้ายของรถตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
   4.  พนักงานขับรถจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัดจ ากัดความเร็วไม่เกิน 40 กม./ ชม. ในที่ชุมชนบริเวณทางร่วมหรือทางแยก เพ่ือป้องกันปัญหาด้านการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองและการเกิดอุบัติเหตุจากการหกรั่วหรือแตกเสียหายของขยะอันตรายจากชุมชน 
  5.  ดูแลท าความสะอาดรถบรรทุกขยะอันตรายทุกครั้งหลังใช้งาน 
 

 
 
 
 



 

บทที่ 4 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 
 การจัดเก็บและจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางตะบูน มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้ันตอน  ดังนี้ 
  1.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  2.  การตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงาน 
  3.  ช่องทางการร้องเรียน 
  

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน     
 ขั้นตอนในการปฏิบัติงานจัดเก็บและจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในเขตเทศบาลต าบลบางตะบูน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้ก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ ดังมีรายละเอียดและขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 
 1.  แผนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย 

 
 
 
 
 
 

วันที่ปฏิบัติงำน 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
จ ำนวนถังขยะ 

(ถัง) 
รถบรรทุกขยะมูลฝอย

หมำยเลขทะเบียน 
บพ 2551 

รถบรรทุกขยะมูลฝอย
หมำยเลขทะเบียน  

81-6063 และ 81-3562 

เรือยนต์เก็บขยะ 
มูลฝอย 

วันจันทร์ – วันเสาร ์
เวลา 08.30-16.30 น. 

ต าบลบางตะบูน 

- 
หมู่ที่ 1 

ชุมชนปุนเถ้ากง 
- 84 

- 
หมู่ที่ 2 

ชุมชนบ้านโรงหมู 
- 18 

- 
หมู่ที่ 3 

ชุมชนบ้านคลองลัด 
หมู่ที่ 3 

ชุมชนบ้านคลองลัด 
74 

 
 
 
 



 

วันที่ปฏิบัติงำน 

พื้นที่ด ำเนินกำร 

จ ำนวนถังขยะ รถบรรทุกขยะมูลฝอย
หมำยเลขทะเบียน 

บพ 2551 

รถบรรทุกขยะมูลฝอย
หมำยเลขทะเบียน  

81-6063 และ 81-3562 

เรือยนต์เก็บขยะ 
มูลฝอย 

วันจันทร์ – วันเสาร ์
เวลา 08.30-16.30 น. 

ต าบลบางตะบูน 
หมู่ที่ 4  

ชุมชนบ้านคลองขุด 
หมู่ที่ 4 

ชุมชนบ้านคลองขุด 
หมู่ที่ 4 

ชุมชนบ้านคลองขุด 
69 

- - 
หมู่ที่ 5 

ชุมชนบ้านท้องคุ้ง 
15 

- - 
หมู่ที่ 6 

ชุมชนบ้านคลองไหหล า 
17 

ต าบลบางตะบูนออก 

- 
หมู่ที่ 1 

ชุมชนบ้านเกาะแก้ว 
- 51 

หมู่ที่ 2 
ชุมชนบ้านสามคลอง 

หมู่ที่ 2 
ชุมชนบ้านสามคลอง 

หมู่ที่ 2 
ชุมชนบ้านคลองริม 

80 

หมู่ที่ 3 
ชุมชนบ้านคลองมอญ 

หมู่ที่ 3 
ชุมชนบ้านคลองมอญ 

- 92 

หมู่ที่ 5 
ชุมชนบ้านหน้าเหมือง 

หมู่ที่ 5 
ชุมชนบ้านหน้าเหมือง 

- 47 

 
หมำยเหตุ -  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-3562 เพชรบุรี ใช้
ขน      ถ่ายขยะมูลฝอยในวันที่มีปริมาณขยะน้อย 
      -  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-6063 เพชรบุรีใช้
ขน     ถ่ายขยะมูลฝอยในวันที่มีปริมาณขยะมาก 
  -  วันและเวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
 2.  กำรเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและขยะอันตรำย 
 ปริมาณขยะท่ีเกิดในเขตเทศบาลต าบลบางตะบูนที่เก็บขนได้ อยู่ในช่วง 1.570 – 4.960 กิโลกรัม/วัน     
คิดเป็นปริมาณเฉลี่ยวันละ 2,700 กิโลกรัม/วัน และประชากรในเขตเทศบาลต าบลบางตะบูน มีจ านวน 5,190 คน  
ดังนั้นอัตราการผลิตขยะของเทศบาลต าบลบางตะบูนมีค่าเท่ากับ 0.520 กิโลกรัม/คน/วัน ในการด าเนินการจัดเก็บ
และขนขยะมูลฝอยนี้ เทศบาลจะเป็นผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะที่เกิดจากชุมชนและแหล่งก าเนิด



 

ต่างๆ เช่น ตลาดสด บ้านเรือน อาคารพาณิชย์ สถานศึกษา สถานที่ราชการ เป็นต้น ซึ่งเริ่มตั้งแต่เก็บรวบรวมและ
ขนส่งไปยังสถานก าจัดขยะมูลฝอยและขยะอันตราย 
 
 3.  วิธีกำรเก็บขนขยะมูลฝอยและขยะอันตรำย 
  เทศบาลต าบลบางตะบูนให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล   
บางตะบูน โดยการจัดส่งรถเก็บขยะมูลฝอยและเรือยนต์เก็บขยะมูลฝอยพร้อมเจ้าหน้าที่ออกไปเก็บขยะมูลฝอย
ตามบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ  ตามที่เทศบาลได้ตั้งภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไว้ให้ตามที่ต่างๆ ดังนี้ 
    1)  รถยนต์แบบปิคอัพเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน บพ 2551 เพชรบุรี ท าการเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลต าบลบางตะบูนที่รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายเข้า
ไปเก็บไม่ได้ แล้วน ามาพักไว้ตามจุดต่างๆ เพ่ือให้รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-3562 เพชรบุรี 
และหมายเลขทะเบียน81-6063 เพชรบุรี มาเก็บรวบรวมไปก าจัด  
   2)  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81 -3562 เพชรบุรี รถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย โดยใช้รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยคันดังกล่าวในวันที่มีปริมาณขยะมูลฝอยจ านวน
น้อย เนื่องจากบรรจุขยะมูลฝอยได้เพียง 3 ตัน 
   3)  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน  81-6063 เพชรบุรี โดยใช้
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยคันดังกล่าวในวันที่มีปริมาณขยะมูลฝอยจ านวนมาก  
เรือยนต์เก็บขยะมูลฝอย 
   4)  เรือยนต์เก็บขยะมูลฝอย โดยเก็บขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ าในเขต
เทศบาลต าบลบางตะบูน รวบรวมขยะมาพักไว้ที่บริเวณท่าเทียบเรือวัดปากอ่าว เพ่ือรอการขนถ่ายไปยังรถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอย  
   
 4.  กำรป้องกันอันตรำยส ำหรับพนักงำนเก็บขนขยะมูลฝอยและขยะอันตรำย 
 1)  จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอส าหรับพนักงานเก็บรวบรวมขยะ เช่น ถุง
มือรองเท้าบู๊ท ผ้าปิดจมูก เป็นตัน รวมทั้งก าชับให้พนักงานแต่งกายให้ถูกสุขลักษณะโดยใช้อุปกรณ์ ป้องกัน
อันตราย           ที่จัดเตรียมให้ ได้แก่ การสวมเสื้อผ้าที่รัดกุม ใส่ถุงมือให้มิดชิด สวมรองเท้าบู๊ท และใช้ผ้าปิดจมูก
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 2)  พนักงานจ้างเหมาบริการประจ ารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยฉีดล้างท าความสะอาดรถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอยด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อเป็นประจ าทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ โดยมีหัวหน้างานเป็นผู้ก ากับดูแล 
 3)  ตรวจสุขภาพพนักงานเก็บรวบรวมขยะเป็นประจ าทุกปี  ดูแลรักษาอุปกรณ์และรถเก็บ
รวบรวมขยะให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 
   
 



 

 5.  ประเภทและจ ำนวนรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยและขยะอันตรำย 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการจัดซื้อรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย เพ่ือใช้ในการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบางตะบูนให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน                 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน 3 คัน เรือยนต์ จ านวน 3 ล า ดังนี้ 

  

 1)  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รถเฉพาะกิจ (ขยะมูลฝอย) หมายเลขทะเบียน บพ 2551 เพชรบุรี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 



 

 2)  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81 - 3562 เพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  3)  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81 - 6063 เพชรบุรี 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4)  เรือยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบไฟเบอร์กลาส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5)  เรือยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย (เรือมาด ท าด้วยไม้เนื้อแข็ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  6)  เรือยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.  พนักงำนเก็บขนขยะมูลฝอยและขยะอันตรำย 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบางตะบูน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้าน
รักษาความสะอาด ได้แก่ กวาดล้างท าความสะอาด การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การขนถ่ายขยะมูลฝอย เพ่ือ
พัฒนาสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้เป็น
เมืองร่มรื่น รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบางตะบูน โดยมีการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับพนักงานจ้างตามแผนปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
 1.  พนักงานจ้างประจ ารถยนต์บรรทุกขยะแบบปิคอัพเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน บพ 2551 
เพชรบุรี   
  1)  นายพรเทพ   โกศลพิมลการ      พนักงานจ้างตามภารกิจ    ต าแหน่ง คนงานประจ ารถ
ขยะ  
  2)  นายสายชล   สมบูรณ์ศรี     พนักงานจ้างทั่วไป      ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ 
  3)  นายนรา       ใหญ่ประเสริฐ     พนักงานจ้างทั่วไป      ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
  4)  นายภาสกร   เบญจมณีวัฒน์       พนักงานจ้างเหมาบริการ   ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.  พนักงานจ้างประจ ารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-3562 เพชรบุรี 
และหมายเลขทะเบียน 81-6063 เพชรบุรี 
  1)  นายธนพนธ์      คนเฉลียว   พนักงานจ้างตามภารกิจ    ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
  2)  นายพงษ์ศักดิ์     พงศ์พานิช  พนักงานจ้างเหมาบริการ   ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ 
  3)  นายปัญญา       พงศ์พานิช  พนักงานจ้างเหมาบริการ   ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ 
  4)  นายชาญณรงค์   เตียงพานิชย์  พนักงานจ้างเหมาบริการ   ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 3.  พนักงานจ้างประจ าเรือยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 
  1)  นายฉัตร์ชัย     ศรัทธาธรรม     พนักงานจ้างตามภารกิจ    ต าแหน่ง พนักงานขับเรือยนต์ 
  2)  นายอ านาจ     เบญจมณีวัฒน์    พนักงานจ้างเหมาบริการ   ต าแหน่ง คนงานประจ าเรือขยะ 
  3)  นายณัฏฐพล    เอ่ียมสอาด    พนักงานจ้างทั่วไป     ต าแหน่ง คนงานประจ าเรือขยะ 
   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 7. แผนที่เส้นทำงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยและขยะอันตรำย 
  เทศบาลต าบลบางตะบูนมีพ้ืนที่ที่รับผิดชอบจ านวน 2 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลบางตะบูน มี
ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ชุมชนปุนเถ้ากง, หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านโรงหมู, หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านคลองลัด, หมู่ที่ 4 
ชุมชนบ้านคลองขุด, หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านท้องคุ้ง, หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านคลองไหหล า  และต าบลบางตะบูนออก มี
ทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเกาะแก้ว, หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านสามคลอง-คลองริม, หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้าน
คลองมอญ และหมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านหน้าเหมือง โดยแต่หมู่บ้านได้มีการแบ่งรถยนต์และเรือพร้อมเจ้าหน้าที่ในการ
จัดเก็บและเก็บขนขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ตามเส้นทางดังนี้ 
ตำรำงแสดงข้อมูลและเส้นทำงกำรเก็บ ขน ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยในเขตเทศบำลต ำบลบำงตะบูน 

 
 
 

รถบรรทุกขยะมูลฝอย เส้นทำงกำรเก็บ ขน บริเวณ 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รถเฉพาะกิจ 
(ขยะมูลฝอย) MITSUBISHI  
สีเหลือง หมายเลขทะเบียน 
บพ 2551 เพชรบุรี 

เส้นชุมชนบ้านสามคลอง หัวถนน – บ้านนางไล 
เส้นชุมชนบ้านคลองมอญ บ้านนางโบ๊ะ – บ้านนางใส 
เส้นชุมชนบ้านหน้าเหมือง ในซอยชุมชนหน้าเหมือง 
เส้นชุมชนบ้านคลองขุด ในซอยชุมชนคลองขุด 



 

รถบรรทุกขยะมูลฝอย เส้นทำงกำรเก็บ ขน บริเวณ 
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 
ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-6063 
เพชรบุรี 

 

เส้นชุมชนบ้านเกาะแก้ว บ้านอาจารย์ธีรทัศน์ ส าเภาเงิน – บ้านนาย
ชาติชาย จินดาไทย 

เส้นชุมชนบ้านสามคลอง แพหอยนายเชียร – บ้านนายอเนก 
เส้นชุมชนบ้านคลองมอญ วัดปากอ่าว – ร้านกาแฟแม่ผ่องศรี 
เส้นชุมชนบ้านหน้าเหมือง สะพานคลองหัวไร่ – คลองเหมืองตานิ่ม 
เส้นชุมชนปุนเถ้ากง ใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติ – บ้านนางเตือน 
เส้นชุมชนบ้านโรงหมู ร้านอาหารบางตะบูนเบย์ – ร้านป้าเต่า 
เส้นชุมชนบ้านคลองลัด ตีนสะพานวชิรกิจโกศล – บ้านผู้ใหญ่สมคิด 
เส้นชุมชนบ้านคลองขุด รพ.สต. บางตะบูน – บ้านนายใหญ่ 
เส้นเทศบาลต าบลบางตะบูน 
– คลองโคลน (บริษัทเอส 
เอ็น ที เทค จ ากัด) 

รอขนถ่ายขยะมูลฝอยจากรถหมายเลข
ทะเบียน บพ 2551 เพชรบุร ีไปก าจัดที่
บริษัทรับก าจัดขยะมูลฝอย บริษัทเอส เอ็น 
ที เทค จ ากัด 

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 
ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-3562
เพชรบุรี 

 

เส้นเทศบาลต าบลบางตะบูน 
– คลองโคลน (บริษัทเอส 
เอ็น ที เทค จ ากัด) 

รอขนถ่ายขยะมูลฝอยจากรถหมายเลข
ทะเบียน บพ 2551 เพชรบุร ีไปก าจัดที่
บริษัทรับก าจัดขยะมูลฝอย บริษัทเอส เอ็น 
ที เทค จ ากัด 

เรือยนต์เก็บขยะมูลฝอย เส้นชุมชนบ้านคลองริม บริเวณริมคลองที่รถยนต์เข้าไม่ได้ 
เส้นชุมชนบ้านคลองลัด 
เส้นชุมชนบ้านคลองขุด 
เส้นชุมชนบ้านคลองไหหล า 
เส้นชุมชนบ้านท้องคุ้ง 

 
หมำยเหตุ  -  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-3562 เพชรบุรี ใช้ขนถ่าย
ขยะ        มูลฝอยในวันที่มีปริมาณขยะน้อย 
     -  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-6063 เพชรบุรีใช้ขนถ่าย
ขยะ        มูลฝอยในวันที่มีปริมาณขยะมาก 
 
 
 



 

 แผนที่เส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยและขยะอันตราย 
 1.  รถยนต์บรรทุกขยะแบบปิคอัพเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน บพ 2551 เพชรบุรี   
  ต าบลบางตะบูน 
  หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านคลองขุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ต าบลบางตะบูนออก 
  หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านสามคลอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านคลองมอญ 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 



 

  หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านหน้าเหมือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2.  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-3562 เพชรบุรี และหมายเลขทะเบียน  
               81-6063 เพชรบุรี 
  ต าบลบางตะบูน 
  หมู่ที่ 1 ชุมชนปุนเถ้ากง 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านโรงหมู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านคลองลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านคลองขุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ต าบลบางตะบูนออก 
  หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเกาะแก้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านสามคลอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านคลองมอญ 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 



 

  หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านหน้าเหมือง 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 3.  เรือยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 
  ต าบลบางตะบูน 
  หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านคลองลัด 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านคลองขุด 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านท้องคุ้ง 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านคลองไหหล า 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 ต าบลบางตะบูน 
  หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านคลองริม 
 

 
 

 8.  จุดทิ้งขยะอันตรำย 
  เทศบาลต าบลบางตะบูนได้ด าเนินการจัดเตรียมถังขยะส าหรับทิ้งขยะอันตราย (ถังสีแดง) ไว้
จ านวน 11 จุด โดยแบ่งเป็นต าบลบางตะบูน จ านวน 6 จุด และต าบลบางตะบูนออก จ านวน 5 จุด ตามจ านวน
ของชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางตะบูน รายละเอียด ดังนี้ 
  ต าบลบางตะบูน 
  หมู่ที่ 1 ชุมชนปุนเถ้ากง บริเวณศาลเจ้าปุนเถ้ากง 
  หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านโรงหมู บริเวณหน้าคานต่อเรือ 
  หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านคลองลัด บริเวณหน้าร้านค้าชุมชน 
  หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านคลองขุด บริเวณหน้าบ้านก านันธนากร เอ่ียมสะอาด 
 



 

  หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านท้องคุ้ง บริเวณศาลาหมู่บ้าน 
  หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านคลองไหหล า บริเวณศาลาหมู่บ้าน 
   
  ต าบลบางตะบูนออก 
  หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเกาะแก้ว บริเวณศาลาหมู่บ้าน 
  หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านสามคลอง บริเวณหน้าบ้านนางละม่อม ศรัทธาธรรม 
  หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านคลองริม บริเวณศาลาหมู่บ้าน (บางตะบูนโฮมสเตย์) 
  หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านคลองมอญ บริเวณแยกบ้านนายเฉลิม เจียวหวาน 
  หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านหน้าเหมือง บริเวณหน้าร้านขายของนายสมจิตร รักวงศ์ไทย 
 
 9.  กำรก ำจัดขยะมูลฝอย 
  ด้วยเทศบาลต าบลบางตะบูนไม่มีความพร้อมในการด าเนินการก าจัดขยะได้เองทั้งในด้านพ้ืนที่        
และงบประมาณ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย โดยได้ท าการจัดจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย     
ของเทศบาลกับบริษัทเอกชนเพ่ือท าการก าจัดอย่างทุกวิธี   โดยเป็นหน้าที่ของพนักงานจ้างเหมาประจ ารถบรรทุก
ขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3562 เพชรบุรี และรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-6063 เพชรบุรี ท าการขน
ย้ายขยะที่จัดเก็บภายในเขตเทศบาลต าบลบางตะบูนน าส่งไปยังบริษัทที่รับก าจัดขยะต่อไป 
 
 10.  อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรเก็บและขนมูลฝอย  
 ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือนส าหรับอาคารหรือเคหะสถาน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน 
500 ลิตร (ข้อมูลตามเทศบัญญัติการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2545) 

 -  วันหนึ่งไม่เกิน 20    ลิตร   เดือนละ     10   บาท 
 -  วันหนึ่งไม่เกิน 20    ลิตร  แต่ไม่เกิน  40   ลิตร เดือนละ     20   บาท 
 -  วันหนึ่งไม่เกิน 40    ลิตร  แต่ไม่เกิน  60   ลิตร เดือนละ     30   บาท 
 -  วันหนึ่งไม่เกิน 60    ลิตร  แต่ไม่เกิน  80   ลิตร เดือนละ     40   บาท 
 -  วันหนึ่งไม่เกิน 80    ลิตร  แต่ไม่เกิน  100  ลิตร เดือนละ     50   บาท 
 -  วันหนึ่งไม่เกิน 100   ลิตร  แต่ไม่เกิน  200 ลิตร เดือนละ     60   บาท 
 -  วันหนึ่งไม่เกิน 200   ลิตร  แต่ไม่เกิน  300 ลิตร เดือนละ     100  บาท 
 -  วันหนึ่งไม่เกิน 300   ลิตร  แต่ไม่เกิน  400 ลิตร เดือนละ     200  บาท 
 -  วันหนึ่งไม่เกิน 400   ลิตร  แต่ไม่เกิน  500 ลิตร เดอืนละ     300  บาท 
 
 



 

กำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 1.  พนักงานจ้างเหมาบริการที่จัดเก็บขยะมูลฝอยและขยะอันตรายต้องมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานเป็น
ประจ าทุกวัน และมีการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
 2.  ตรวจสอบความสะอาดในเส้นทางท่ีก าหนด 
 3.  บริษัทเอกชนที่ได้รับการจ้างเหมาให้ด าเนินการก าจัดขยะต้องรายงานข้อมูลปริมาณขยะท่ีน าไปก าจัด
รายวัน (ใบชั่งน้ าหนักขยะ) และต้องสรุปปริมาณขยะรายเดือนให้กับเทศบาลต าบลบางตะบูนเป็นประจ าทุกเดือน 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1.  ยื่นค าร้อง โดยขอรับเอกสารค าร้องทั่วไปได้ที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเทศบาลต าบลบาง
ตะบูน  
 2.  แจ้งผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลต าบลบางตะบูน http://www.Bangtabooncity.go.th 
 3.  แจ้งผ่านทาง e-mail: Sasukbangtaboon@gmail.com 
 4.  แจ้งทางโทรศัพท์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบางตะบูน หมายเลข 0-3248-9234    
ต่อ 26 
 5.  แจ้งทางโทรสาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบางตะบูน หมายเลข 0-3248-4016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bangtabooncity.go.th/
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บทที่ 5 
ปัญหำ อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข 

 
 “ขยะชุมชน” (Municipal solid waste) หรือ ขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน มีที่มาจากทั้งครัวเรือน ร้านค้า        

และชุมชน เป็นปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายของเทศบาลต าบลบางตะบูน ปัญหาการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้ไม่สามารถรองรับปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ     การแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีจึงมีข้อจ ากัด รวมถึงปัญหาที่ทิ้งขยะหรือก าจัดขยะที่มี

ประสิทธิภาพสมบูรณ์ ดังนั้นในการปฏิบัติงานจึงเกิดปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ปฏิบัติงานต้องพิจารณาแนวทางในการ

แก้ไขหรือพัฒนางาน โดยมีหัวข้อส าคัญที่เก่ียวข้องกับปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และพัฒนางาน ดังนี้ 

  1.  สภาพปัญหา 
  2.  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  3.  แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
  4.  ข้อเสนอแนะ 
 

สภำพปัญหำ 
 ปัจจุบันขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการแก้ไขกัน
อย่างเต็มความสามารถเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับ และนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น   ทั้งนี้
เนื่องจากความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และการเพ่ิมขึ้นของประชากร ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของ
คนเราได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยใช้ตะกร้า เวลาไปจ่ายตลาด ใช้ปิ่นโตใส่อาหาร ใช้ใบบัวหรือใบตองห่ออาหาร แต่
ปัจจุบันมีการใช้สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์จ าพวกพลาสติก โฟม แก้ว กระดาษ โลหะอลูมิเนียมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ท าให้เกิด
มูลฝอย และของเสียอันตรายเพ่ิมขึ้นไปด้วย จากปัญหาตามที่กล่าวมาได้ส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า ทางดินเสื่อมสภาพ สร้างเหตุร าคาญส่งกลิ่นเหม็นรบกวน รวมถึงแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่
เป็นพาหะน าโรค และสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐที่ใช้ในการแก้ไขขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย 
 เทศบาลต าบลบางตะบูน ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ โดยอาศัยต้นทุนทางทรัพยากรของท้องถิ่นที่มีอยู่ และพัฒนาให้เป็นประตูบานแรกที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากแหล่งอ่ืนให้ได้แวะเยี่ยมชมทัศนียภาพของบางตะบูนก่อนเดินทางเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรี   ปัจจุบัน      
บางตะบูนเป็นสถานที่แวะพักและท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจ านวนมาก  ซึ่งจะเห็นได้จาก
ร้านอาหารที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาใช้บริการในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉลี่ย 
500 คนต่อวัน  (ข้อมูลจากการเก็บสถิติผู้มาใช้บริการร้านครัวบางตะบูน)  และร้านขายของฝาก เช่น ปูม้า อาหาร
ทะเลสดและแห้งต่างๆ รวมไปถึงวิถีของชุมชนที่มีตลาดนัดเป็นแหล่งซื้อขายจับจ่ายสินค้า เป็นที่ได้รับความนิยม



 

จากประชาชนในพ้ืนที่และประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการจับจ่ายซื้อสินค้า  
เนื่องจากเป็นตลาดนัดที่มีอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด และราคาถูก ส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากที่มีรายการ
โทรทัศน์เข้ามาถ่ายท าหลายรายการ อาทิเช่น รายการสยามสไตล์ รายการสายสืบเจาะตลาด ของบริษัทไทย        
พี บี เอส รายการของบริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เป็นต้น ประกอบกับแนวทางการส่งเสริมการลงทุน
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ได้ก าหนดให้บางตะบูนเป็นจุด
พักรถจุดแรกตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน (Royal Coast) โดยก าหนดให้พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
อ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง เป็นกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูงสุด ในการพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ท าให้การเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยมีเพ่ิมมากขึ้นตามจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้
บริการในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางตะบูน โดยปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจากวันปกติเฉลี่ยเท่ากับ 2 ตันต่อวัน อีกทั้ง
พฤติกรรมของประชาชนโดยทั่วไป ยังทิ้งขยะมูลฝอย โดยขาดจิตส านึก และปล่อยให้เป็นภาระของหน่วยงานที่
รับผิดชอบท าให้มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก จะเห็นได้จากปริมาณขยะปีงบประมาณ 2562 เฉลี่ย 1.83 
ตันต่อวัน ปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ย 2.08 ตันต่อวัน ปีงบประมาณ 2563 เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13.66 ท าให้
พอจะคาดการณ์ได้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางตะบูนในปีต่อไปมีแนวโน้มที่
อาจจะเพ่ิมสูงขึ้น 
  อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษได้เสนอไว้ว่า ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่
เกิดขึ้น มีสัดส่วนองค์ประกอบที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ อัตราไม่น้อยกว่า 80 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
โดยสามารถน าขยะจ าพวก พลาสติก แก้ว กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม มารีไซเคิล ได้ร้อยละ 30-35 และน าขยะ
อินทรีย์ หรือขยะ ที่สามารถย่อยสลายได้มาหมักท าปุ๋ย ได้ร้อยละ 45-50 แต่ปัจจุบันอัตราการน าขยะมาใช้
ประโยชน์ใหม่มีเพียงร้อยละ 22 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ยังคงเป็นอัตราที่ต่ ากว่า เหมือนเปรียบเทียบกับ
ขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการน ามาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น หากทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการลด คัดแยกและใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เริ่มจากตนเอง ครอบครัว หมู่บ้านหรือชุมชน สถานประกอบการต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร 
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซ้ือ รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ เช่น โรงเรียน และสถานที่ราชการ อาคารส านักงาน 
ก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยได้ และยังช่วยให้ประหยัดงบประมาณ และทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย   
  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีภารกิจ
ต้องจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 14          
พ.ศ. 2564 ในส่วนที่ 3 มาตรา 50 ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบลไว้อย่างกว้างขวาง และเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในแทบทุกด้าน เทศบาลต าบลบางตะบูนซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่
ต้องดูแลและให้บริการแก่ประชาชนทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ต าบลในพ้ืนที่ๆรับผิดชอบ ดังนั้น
ปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ๆ รับผิดชอบทุกๆ ปัญหาจึงถือเป็นหน้าที่ของเทศบาลต าบล
รวมทั้งปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และหากได้มีการแก้ไขปัญหา
อย่างมีส่วนร่วมและต่อเนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีจะท าให้ปัญหาดังกล่าวหมดไปและมีประสิทธิภาพสูงสุด 



 

ปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
 ต าบลบางตะบูนเป็นต าบลหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นที่นิยมด้านการท่องเที่ยว
ของคนทั่วไปมากขึ้น ซึ่งความเจริญนี้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะและปัญหาที่เกิดจากการ
จัดการขยะ ไม่ถูกวิธีที่ท าให้เกิดปัญหามลพิษตามมา โดยสรุปได้ดังนี้ 
 1.  ปัญหำในส่วนของประชำชน  
 1.1  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการใช้วิธีที่ไม่ถูกต้อง   
 1.2  ประชาชนในชุมชนยังขาดจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการรักษาความสะอาด เช่น 
ไม่เห็นความส าคัญในการคัดแยกขยะก่อนที่จะน าไปทิ้งในที่ที่ เทศบาลต าบลบางตะบูนจัดไว้ให้หรือทิ้งนอกพ้ืนที่ 
และยังขาดความรู้การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน รวมทั้งขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ 
 1.3  นักท่องเที่ยวที่มีจ านวนมากยังขาดจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ทิ้งขยะลงในที่ที่จัดเตรียมไว้ 
 2.  ปัญหำในส่วนของหน่วยงำนภำครำชกำร  
 2.1  มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือในการเก็บขนและก าจัดไม่เพียงพอ เช่น การแก้ไข
ปัญหารถขยะมีสภาพเก่าทรุดโทรม ซึ่งมีการช ารุดอยู่บ่อยครั้งและต้องท าการซ่อมบ ารุงเพ่ือให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 
 2.2  การขาดงบประมาณในการด าเนินการก าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ที่ต้องลงทุนด้าน
สถานที่ อาคารเพ่ือการก าจัดขยะที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการฝังกลบ หรือ การเผาท าลายในเตาเผา ซึ่งต้องมี
งบประมาณและเครื่องจักรกล ในการด าเนินงาน เช่น ค่าจ้างพนักงานและสวัสดิการ  ค่าไฟฟ้า ค่าประปา  น้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ค่าสารเคมี  ตลอดจนค่าบ ารุงรักษาสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรกล และเครื่องมือที่เกี่ ยวข้อง 
ฯลฯ 
 2.3  เทศบาลต าบลบางตะบูนมีข้อบังคับท่ีมีบทลงโทษไม่เข้มงวด 
 

แนวทำงแก้ไขและพัฒนำ 
 จากสาเหตุหลักๆ ของปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลบางตะบูน จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน 
แนวทาง วิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ดังนี้ 
 1.  เพ่ิมการรณรงค์สร้างจิตส านึกด้วยการจัดประชุม อบรม สัมมนา ท าเสียงตามสาย เพ่ือชี้แจง
สถานการณ์ปัญหาขยะ ให้ความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะต้นทาง  การใช้ประโยชน์ของขยะโดยให้
รู้จัก หลัก 3R 
 2.  จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาและ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในพ้ืนที่
ต่อไป 
 3.  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

 4.  ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา และต้องด าเนินการอย่างจริงจัง ตามบทลงโทษหากประชาชนไม่
ปฏิบัติตาม 
 5.  การจัดพ้ืนที่ให้มีการรับซื้อขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ ประจ าเดือนตามชุมชนต่างๆ โดยขอความร่วมมือ
กับผู้ประกอบการค้าของเก่า เริ่มต้นโดยการะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงราคาที่รับซื้อของขยะชนิด
ต่างๆ สถานที่รับซื้อ และวันเวลาที่จะมารับซื้อเป็นประจ า วิธีการนี้จะท าให้ผู้ค้าของเก่ามีผู้ใช้บริการมากขึ้น มี
ปริมาณขยะ  ที่จะน าส่งโรงงานรีไซเคิลได้มากขึ้น ประชาชนมีรายได้มากขึ้นจากการแยกขยะและเก็บสะสมขยะ
เพ่ือจ าหน่าย เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในภาวะที่ข้าวของทุกอย่างมีราคาแพง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  รณรงค์อย่างต่อเนื่องในเรื่องการคัดแยกมูลฝอยและการทิ้งมูลฝอย พร้อมทั้งสนับสนุนด้านอุปกรณ์ใน
การจัดการมูลฝอยให้แก่ชุมชนอย่างพอเพียงต่อความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละชุมชน 
 2.  สนับสนุนแนวทางความร่วมมือ ซึ่งเป็นปัจจัยในการน าไปสู่ความส าเร็จของการจัดการมูลฝอยของ
ชุมชน 
 3.  มีการจัดเก็บอย่างสม่ าเสมอเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในชุมชน มีการก าหนดจุดทิ้งมูลฝอย
ของแต่ละชุมชน 
 4.  มีการท างานแบบมีส่วนร่วม โดยให้ชุมชนวิเคราะห์ประเด็นของการมีส่วนร่วม ซึ่งต้องแยกให้แกนน าได้
เรียนรู้จากผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่  
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