
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค าน า 
 

การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Environmental 
Health Accreditation: EHA) เป็นกลไกและเครื่องกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาระบบ
บริการอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบท้ังองค์กร เพื่อให้การด าเนินงานอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพและยั่งยืน ลดความเส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม เป็นการสร้างหลักประกันให้แก่ประชาชน
ท่ีจะได้รับการคุ้มครองด้านการบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ และช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติท่ีควบคุมดูแลเกี่ยวกับการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพื่อคุ้มครองประชาชนด้าน
สุขภาพ โดยครอบคลุมการด าเนินกิจการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขของประชาชน ต้ังแต่ระดับครัวเรือน 
ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท าคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (SOP) กระบวนการที่ 4 การจัดการขยะ    
เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถบริหารจัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ได้คุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณภาพบริหารราชการของประเทศต่อไป 

 

กรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ SOP 
 

คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน ทราบว่าควรปฏิบัติ
อย่างไร เมื่อใด กับใคร เป็นประโยชน์กับผู้บริหารในการติดตามงานได้ทุกขั้นตอน ลดความผิดพลาดในการท างาน 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม เพื่อเป็นส่ือในการประสานงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ งาน
สอดคล้องกับ นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือ SOP 

1. ผู้ปฏิบัติงานท่ีใช้คู่มือ SOP นี้ จะไม่เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน เกิดความเข้าใจและช่วย
เสริมสร้างความมั่นใจในการท างาน ได้งานท่ีมีคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนด เป็นการลดขั้นตอน
การท างานท่ีซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการท างานท่ีไม่เป็นระบบ 

2. เป็นคู่มือช่วยในการเรียนรู้การท างานของผู้ท่ีเริ่มปฏิบัติงานใหม่ให้สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการสอนงาน บุคลากร หรือเจ้าหน้าท่ีสามารถท างานแทนกันได้ 
แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน เป็นต้น 

เนื้อหาของคู่มือ SOP 

1. วัตถุประสงค์ เป็นการบอกถึงส่ิงท่ีต้องการจากการปฏิบัติตาม SOP นั้นๆ 
2. ขอบเขตของงาน เป็นการระบุว่า SOP ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานนั้น คลอบคลุมส่ิงใดบ้าง 
3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ระบุหน่วยงาน/ต าแหน่งบุคคลท่ีน า SOP ไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์  
4. เอกสารอ้างอิง ระบุช่ือและหมายเลขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ SOP 
5. แผนภูมิการท างาน เป็นการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยย่อ เพื่อให้ทราบว่า ใคร ท าอะไร 
6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการบรรยายรายละเอียดของการท างานตามแผนภูมิ 
7. ค านิยาม เป็นการอธิบายความหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นการระบุช่ือและหมายเลขของแบบฟอร์มท่ีใช้ในการบันทึกการ

ปฏิบัติงานตามข้ันตอนต่างๆ 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ช่ือกระบวนการ 
การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

รหัสกระบวนงาน EHA 4001 
แก้ไขครั้งท่ี 3 : 15 ตุลาคม 2561 
วันท่ีเริ่มใช้เอกสาร:  ตุลาคม 2562 

ผู้จัดท า ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวนหน้า :   10  หน้า 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) น ากระบวนการจัดการมูลฝอยท่ัวไปไปใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยของท้องถิ่นให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและกฎหมาย
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องต้ังแต่กระบวนการลดปริมาณ/การคัดแยก การเก็บขน การบ าบัดหรือการก าจัด 
 

2. ขอบเขต 

 ครอบคลุมการด าเนินงานการจัดการมูลฝอยท่ัวไปของ อปท. ต้ังแต่การส ารวจ วิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์การจัดการมูลฝอยท่ัวไปภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ อปท. วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินความ
พร้อม ความเป็นไปได้ในการจัดระบบบริการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยท่ัวไป เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในการจัดบริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ัวไปในเขตพื้นท่ีของ อปท. จัดท าข้อก าหนด
ท้องถิ่นก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ มาตรฐานวิชาการ ติดตาม/ควบคุม/ก ากับ และวิธีการ เพื่อใช้ส าหรับการ
ให้บริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ัวไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์  
มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง และกฎหมายท่ีก าหนด 
 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เอกสารอ้างอิง 

1. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 134 ตอนท่ี 44ก, 
หน้า 25-36. (ลงวันท่ี 19 เมษายน 2560), 2560.  

2. กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการใน
การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 133 ตอนท่ี 86ก, หน้า 26-32.  (ลงวันท่ี 
30 กันยายน 2559), 2559. 

3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าท่ีควบคุมก ากับในการจัดการมูลฝอย
ท่ัวไป พ.ศ. 2560. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 134 ตอนพิเศษ 323 ง, หน้า 13-14. (ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2560), 2560. 

4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยท่ัวไปเพื่อปูองกัน
การลักลอบท้ิง พ.ศ. 2560. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 134 ตอนพิเศษ 323 ง, หน้า 15-16. (ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 
2560), 2560. 

5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานท่ีต้ังส าหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2560. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 134 ตอนพิเศษ 323 ง, หน้า 21-23. (ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 
2560), 2560.  

6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและเงื่อนไขการปูองกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจากน้ า
ชะมูลฝอย และการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินจากสถานท่ีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  พ.ศ. 
2560. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 134 ตอนพิเศษ 323 ง, หน้า 17-20. (ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2560), 2560. 
 



 
 

 

 
7. กรมอนามัย, ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข. คู่มือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดการ

มูลฝอยส าหรับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานตามกฎหมายการสาธารณสุขตามกฎหมายการ
สาธารณสุข. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2556.  

8. กรมอนามัย, ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม. คู่มือวิชาการ การจัดการมูลฝอยท่ัวไป. กรุงเทพฯ: (ม.ป.พ.), 2557.  
9. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 109 ตอนท่ี 38, หน้า 27-52. 

(ลงวันท่ี 5 เมษายน 2535), 2535. 
 10. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 124 ตอนท่ี 28ก, 
หน้า 1-5 (ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2535), 2535. 

11. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 166 ตอนท่ี 114ก, หน้า 48-66. (ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2542), 2542. 

12. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 70 ตอนท่ี 14, หน้า 222.  (ลงวันท่ี 
17 กุมภาพันธ์ 2496), 2496. 
 

5. แผนภูมิการท างาน 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วันท า
การ) 

มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเตรียมการ 
1.  

 
 
 
 

ไม่เกิน  
15 วัน 

1. มีความรู้ทางด้านสาธารณสุข 
(อนามัยสิ่งแวดล้อม) หรือวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หรือเป็น “เจ้าหน้าที่
ควบคุมก ากับการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป” ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เร่ือง ก าหนดคุณสมบัติ
ของเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับในการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบและคณะท างาน 
 

ค าสั่งแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบหรือ
หนังสือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่มี
คุณสมบัติตาม
มาตรฐานคุณภาพ
งานและคณะท างาน  
 

นายกเทศมนตรี 

ระยะด าเนินการ 
2.  

 
 
 
 
 

ไม่เกิน  
30 วัน 

ฐานข้อมูลครอบคลุมประเด็น ดังน้ี 
1. ปริมาณ องค์ประกอบ อัตราการ
เกิดมูลฝอยทั่วไป รวมทั้งการ
คาดการณ์ปริมาณมูลฝอยที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต 
2. การให้บริการเก็บ ขน และก าจัด
มูลฝอยในปัจจุบัน เช่น 
- ความถี่และเส้นทางการเก็บ ขน  
- จ านวนผู้ปฏิบัติงานและยานพาหนะ
เก็บขน เป็นต้น 
  

ฐานข้อมูลการจัดการ
มูลฝอยทั่ วไปในเขต
พื้นที่ รับผิดชอบของ 
อปท. 
 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อปท.  

 



 
 

 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วันท า
การ) 

มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

3.  
 
 
 
 

ไม่เกิน  
15 วัน 

ประเมินความพร้อมและความเป็นไป
ได้ในการจัดบริการระบบเก็บ ขน 
และก าจัดมูลฝอยทั่วไป โดยใช้ข้อมูล
จากการวิเคราะห์สถานการณ์การ
จัดการมูลฝอยทั่วไป  
 
 

เอกสารการประเมิน
ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ
ความเป็นไปไ ด้ ใน
การจัดบริการระบบ
เก็บ ขน และก าจัด
มูลฝอยทั่วไป  

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

4.  
 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่เกิน  
15 วัน 

มีการเสนอรูปแบบการจัดการมูลฝอย
ทั่วไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และ
กฎหมายก าหนด  
 
 
 
 
 

รูปแบบการจัดการ
มูลฝอยทั่วไปและ
ข้อเสนอต่อการ
จัดการจัดการแต่ละ
รูปแบบ 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

5. 
 
 
 

 ไม่เกิน  
120 วัน 

1. ก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์
มาตรฐาน และวิธีการในการให้บริการ
เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไป ตาม
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการ 
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 และ
ประกาศกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
2. ก าหนดค่าธรรมเนียมในการ
ให้บริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย
ทั่วไป ตามกฎกระทรวงก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
หนังสือ รับรองการแจ้ง  และการ
ให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย พ.ศ.  2559 และประกาศ
กระทรวงอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่
ก าหนดหลักเกณฑ์
มาตรฐาน และ
ค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการเก็บ ขน และ
ก าจัดมูลฝอยทั่วไป  

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

6.  ตลอด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การคัดแยกมูลฝอยทั่วไป ณ 
แหล่งก าเนิด อย่างน้อย 2 ประเภท 
ได้แก่  
1. มูลฝอยน ากลับมาใชใ้หม่ (รีไซเคิล)  
2. มูลฝอยทั่วไปประเภทอ่ืนๆ   

1. ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดของ
ท้องถิ่น และ/หรือ 
2. มีเอกสารก าหนด
มาตรฐานวิธีการและ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในการคัด
แยกมูลฝอยทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

เสนอ
ผู้บริหาร 

ไม่อนุมัติ 

ประเมินความพร้อม และความเป็นไปได้ 
ในการจัดบริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

 

ร่วม
ด าเนิน 
การกับ

อปท. อ่ืน 

ด าเนิน 
การเอง 

มอบให้
ผู้อื่น

ด าเนิน 
การ 

อนุญาต
ให้ผู้อื่น
ด าเนิน 
การ 

อนุมัติ 

ก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์มาตรฐาน 
วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไป ออก
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

การคัดแยกมูลฝอยทั่วไป  
ณ แหลง่ก าเนิด  



 
 

 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วันท า
การ) 

มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

7.  
 
 
 
 

ตลอด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไป ต้องปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัติของท้องถิ่นหรือ
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการ 
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 และ
ประกาศกระทรวงฯ ที่เก่ียวข้อง  

เอกสารก าหนด
มาตรฐานวิธีการและ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในการเก็บ 
ขน มูลฝอยทั่วไป  

 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

8.  
 
 

ตลอด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การก าจัดมูลฝอยทั่วไปต้องปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือกฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการ มูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงที่
เก่ียวข้อง  

เอกสารก าหนด
มาตรฐานวิธีการและ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในการ
ก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
9.  ตลอด

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เฝูาระวังผลกระทบโดยมีระบบการ
แจ้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงาน และการตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- เอกสารก าหนด
แนวทางการ
ปฏิบัติงานหรือ
ปูองกันผลกระทบ
จากการคัดแยก เก็บ 
ขน และก าจัดมูล
ฝอยทั่วไป 
- เอกสารผลการ
ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่เก่ียวข้อง เช่น 
คุณภาพน้ าใต้ดิน
บริเวณสถานที่ก าจัด 
คุณภาพอากาศจาก
เตาเผามูลฝอยทั่วไป 
เป็นต้น 
 
 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

10.  30 วัน ประเมินผลกระบวนการฯ โดยการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการคัดแยก 
เก็บขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

เอกสารผลการ
ประเมินกระบวนการ
คัดแยกเก็บ ขน และ
ก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

เฝูาระวังผลกระทบจากการด าเนินการ 
คัดแยก เก็บขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

ประเมินผลกระบวนการคัดแยก เก็บ ขน 
และก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

 

การเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไป 

การก าจัดมูลฝอยทั่วไป 



 
 

 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วันท า
การ) 

มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

11.  30 วัน มีข้อเสนอหรือแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการคัดแยก 
เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

เอกสารแสดง
ข้อเสนอแนะ/
แนวทาง/แผนการ
ด าเนินงานปรับปรุง
แก้ไข/แนวทาง
ปฏิบัติเพิ่มเติม
ส าหรับประชาชนใน
พื้นที่ 
 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

 

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6.1 ระยะเตรียมการ 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ  
  1.1 มีความรู้ทางด้านสาธารณสุข (อนามัยส่ิงแวดล้อม) หรือวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม หรือ
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ก าหนดให้มีผู้ควบคุมก ากับการจัดการมูลฝอยท่ัวไป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าท่ีควบคุมก ากับในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560 
   1.2 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบและคณะท างานในการด าเนินการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 
 6.2 ระยะด าเนินการ 

     2. ส ารวจ และจัดท าฐานข้อมูลการจัดการมูลฝอยทั่วไป ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อปท.  
โดยมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ จัดท าเป็นฐานข้อมูลการจัดการมูลฝอยท่ัวไป ดังนี้ 
  2.1 จ านวนแหล่งก าเนิด ได้แก่ ท่ีพักอาศัย อาคารพักอาศัยประเภทต่างๆ  สถานประกอบการทุกแห่ง เป็นต้น 

2.2 ปริมาณ องค์ประกอบ อัตราการเกิดมูลฝอยท่ัวไป รวมท้ังการคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยท่ีจะ 
เกิดขึ้นในอนาคต 
  2.3 การให้บริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยในปัจจุบัน เช่น ความถี่และเส้นทางการเก็บ ขน 
จ านวนผู้ปฏิบัติงานและยานพาหนะเก็บขน เป็นต้น 

    3. ประเมินความพร้อม และความเป็นไปได้ในการจัดบริการระบบเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

น าข้อมูลท่ีได้จากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค เพื่อประเมิน ความพร้อม ขีด
ความสามารถศักยภาพทางด้านบุคลากร องค์ความรู้ งบประมาณ ตลอดจนความเหมาะสมตามสภาพพื้นท่ีและ
บริบทอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และความเป็นไปได้ในการจัดบริการระบบเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 
       4. เสนอผู้บริหารตัดสินใจ 
 การตัดสินใจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการจัดให้มีระบบบริการ เก็บขน บ าบัดหรือก าจัดอย่าง
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยไม่เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อชุมชน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ  ตาม 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งตัดสินใจเลือกรูปแบบใดหนึ่งใน 4 รูปแบบ ได้แก่  
   4.1 อปท. ด าเนินการเอง 
   4.2 อปท. มอบให้ผู้อื่นด าเนินการ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากราชการส่วนท้องถิ่น 
   4.3 อปท. อนุญาตให้เอกชนด าเนินการโดยท าเป็นธุรกิจ ต้องออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ 
   4.4 ร่วมด าเนินการกับ อปท. อื่น ต้องจัดท าข้อตกลงการด าเนินการร่วมกัน (MOU) 
 
 

ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงาน 



 
 

 

 5. ก าหนดเง่ือนไข หลักเกณฑ์มาตรฐาน วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการให้บริการเก็บ ขน    
และก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
 โดยราชการส่วนท้องถิ่นต้องออกเป็นข้อก าหนดของท้องถิ่น เพื่อให้มีการด าเนินงานท่ีถูกสุขลักษณะ 
ช่วยให้เกิดการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม ทบทวนและก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมท่ีสะท้อนต้นทุนในการจัดการมูล
ฝอยท่ัวไปให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.1 ราชการส่วนท้องถิ่นต้องออกข้อก าหนดของท้องถิ่น เพื่อเป็นการก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์
มาตรฐาน และวิธีการ ในการให้บริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ัวไปในพื้นท่ีของ อปท.  ตาม
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  

  (1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าท่ีควบคุมก ากับในการ
จัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560  

(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยท่ัวไปเพื่อ
ปูองกันการลักลอบท้ิง พ.ศ. 2560 

    (3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานท่ีต้ังส าหรับการฝังกลบมูล
ฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2560 

     (4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและเงื่อนไขการปูองกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจาก
น้ าชะมูลฝอย และการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินจากสถานท่ีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2560 

5.2 ก าหนดค่าธรรมเนียมในการให้บริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ัวไป ตามกฎกระทรวง
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการส่ิง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 

ซึ่งกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวก าหนดค่าธรรมเนียมไว้เป็นเพดานขั้นสูง อปท. ต้องประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดการมูล
ฝอยท่ัวไป และก าหนดค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ัวไปท่ีเหมาะสม และประกาศใช้ในเขตพื้นท่ี 
 6. การคัดแยกมูลฝอยทั่วไป ณ แหล่งก าเนิด 
 ก าหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป ณ แหล่งก าเนิด อย่างน้อยเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

(1) มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล)  
(2) มูลฝอยท่ัวไปประเภทอื่นๆ  

โดยต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ และมีกลไกการจัดเก็บและขน ซึ่งสามารถใช้วิธีแยกประเภท
รถขน หรือก าหนดวันเก็บ หรือแยกช่องบนรถเก็บขนมูลฝอย เป็นต้น  
ท้ังนี้ อาจคัดแยกมูลฝอยท่ัวไปประเภทอื่นๆ จากมูลฝอยท่ัวไปได้อีก เช่น มูลฝอยอินทรีย์ สามารถท าได้ขึ้นอยู่กับ
บริบทหรือความพร้อมของพื้นท่ีในการรวบรวมมูลฝอยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์หรือก าจัดอย่างเหมาะสมต่อไป  
มีการจัดท าเอกสารก าหนดมาตรฐานวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการคัดแยกมูลฝอยท่ัวไปในเขตพื้นท่ี 
อปท. เพื่อก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน   
 7. การเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไป 

 การด าเนินการเก็บ ขน มูลฝอยท่ัวไปอย่างถูกสุขลักษณะให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น
หรือตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าท่ีควบคุมก ากับในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ก าหนดมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยท่ัวไปเพื่อปูองกันการลักลอบท้ิง พ.ศ. 2560 

7.1 มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการเก็บและขน เพื่อดูแล ควบคุม ก ากับการด าเนินงาน และ
รายงานผลการด าเนินงานอย่างถูกต้อง  

 



 
 

 

7.2 ผู้ปฏิบัติงานเก็บและขน  
 - ผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน ด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยในการท างาน เพื่อสามารถปูองกันตนเองในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 
 - ผู้ปฏิบัติงานได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ในโรคท่ีอาจเกิดจากการปฏิบัติงานมูลฝอย
ท่ัวไป เช่น สมรรถภาพปอด วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี และโรคอื่นๆ ท่ีจ าเป็น เป็นต้น 
 - ต้องจัดให้มีชุดอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล ท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไป ประกอบด้วย ผ้าปิดปากจมูก ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อน 
รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และสวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน 

7.3 ยานพาหนะ 
 - มีการดูแลรักษา  ซ่อมบ ารุง ยานพาหนะ และอุปกรณ์ท่ีใช้เก็บขนมูลฝอยให้สะอาด ให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 - มีการปูองกันหรือติดต้ังภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอยท่ัวไป เพื่อมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน  
 - มีการล้างท าความสะอาดยานพาหนะหลังการใช้งานทุกวัน 

7.4 การด าเนินการขน  
  - แยกขนมูลฝอยท่ัวไป หรือก าหนดวันในการขนมูลฝอยท่ัวไปตามประเภทตามท่ีมีการคัดแยก
หรือก าหนดให้มีการคัดแยก หรือตามท่ีก าหนด เช่น แบ่งพื้นท่ีบางส่วนของรถเก็บ ขนในการบรรจุมูลฝอยน า
กลับมาใช้ใหม่ หรือก าหนดเก็บ ขนมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ทุกวันท่ี 5 ของเดือน เป็นต้น 
  - สถานีขนถ่ายมูลฝอย (ถ้ามี) ต้องมีลักษณะดังนี้  
  (1) เป็นอาคาร ท่ีมีการปูองกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า มีการระบายอากาศ มีแสงสว่างท่ีเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยท่ัวไปท่ีต้องพักรอการขนถ่าย 
 (2) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทือน หรือการด าเนินการ
ท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
        (3) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าท้ิงท่ีระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าท้ิงตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

8. การก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
การด าเนินการก าจัดมูลฝอยท่ัวไปอย่างถูกสุขลักษณะให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่นหรือตามกฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าท่ีควบคุมก ากับในการจัดการ
มูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560  

(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานท่ีต้ังส าหรับการฝังกลบมูลฝอย
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2560 

(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและเงื่อนไขการปูองกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน
จากน้ าชะมูลฝอย และการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินจากสถานท่ีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2560 

    8.1 มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าจัดเพื่อดูแล ควบคุม ก ากับการด าเนินงาน และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ถูกต้อง 

  8.2 ผู้ปฏิบัติงานก าจัด  
 - ผ่านการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน เพื่อสามารถ
ปูองกันตนเองในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 



 
 

 

 - มีการตรวจสุขภาพประจ าปี โดยการตรวจโรคท่ีอาจเกิดจากการปฏิบัติงานมูลฝอยท่ัวไป เช่น 
สมรรถภาพปอด วัณโรค ไวรัสตับอักเสบเอ บี และซี และโรคอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น  
 - ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ ถุงมือยาง
หนา ผ้ายางกันเป้ือน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง รวมถึงอุปกรณ์ปูองกันตนเองอื่นๆ ท่ีจ าเป็น และ
สวมใส่ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
 8.3 มีมาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการก าจัดแต่ละวิธีท่ีด าเนินการท่ีชัดเจน 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานหรือคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ประจ าส านักงานของสถานท่ีปฏิบัติงานก าจัด มีการก าหนด
ตารางการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงระบบให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และด าเนินการควบคุมกระบวนการก าจัดให้
เป็นไปตามมาตรฐานตามชนิดของเทคโนโลยีท่ีเลือกใช้เพื่อปูองกันผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม 
  8.4 จัดท ารายงานการด าเนินการก าจัดมูลฝอยท่ัวไปและข้อมูลแสดงปริมาณมูลฝอยท่ัวไปท่ีส่ง
มาก าจัดและได้รับการก าจัด  
 

6.3  ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์  
 9. เฝ้าระวังผลกระทบจากการด าเนินการคัดแยก เก็บขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
 จัดให้มีระบบหรือช่องทางการแจ้งและการตรวจสอบผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการจัดการมูล
ฝอยท่ัวไปของ อปท. เช่น  
 1) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผลกระทบจากการจัดการมูลฝอยท่ัวไป เช่น มูลฝอยตกค้าง 
กล่ินเหม็นรบกวน น้ าชะมูลฝอยรั่วไหล การปลิวของมูลฝอย จากการให้บริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 
 
2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณสถานท่ีก าจัด คุณภาพอากาศจาก
เตาเผามูลฝอยท่ัวไป เป็นต้น 
 10. ประเมินผลกระบวนการคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
   ประเมินผลกระบวนการฯ โดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดมูล
ฝอยท่ัวไป และสภาพปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการด าเนินการ   
 - การคัดแยก แสดงผลการคัดแยก ปริมาณมูลฝอยท่ีลดลง และความร่วมมือของประชาชน เป็นต้น 
 - การเก็บ ขน ความครอบคลุมในการให้บริการ ปัญหามูลฝอยตกค้าง เหตุร าคาญจากการเก็บขนมูลฝอยท่ัวไป 
  - การก าจัด สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการก าจัด เป็นต้น 
               11. ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงาน 
 มีข้อเสนอหรือแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลฝอยท่ัวไป 
กระบวนการคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ัวไป เพื่อพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จาก
การประเมินผลกระบวนการคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ัวไปตามผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการคัด
แยก เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ัวไป หรืออาจมีแนวทางใหม่ๆ ในการจัดการมูลฝอยท่ัวไปท่ีมีประสิทธิภาพหรือ
ช่วยลดปริมาณมูลฝอยท่ัวไปในพื้นท่ีได้ หรือแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

7. ค านิยาม 
 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์ หรือท่ีอื่นและ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ และมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 
 “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์ หรือท่ีอื่น แต่ไม่
รวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้วหรือของเสียท้ังหมดท่ี
เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเป็น
ผลิตภัณฑ์เส่ือมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูล
ฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560) 

 “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หรือ “มูลฝอยรีไซเคิล” หมายถึง มูลฝอยท่ัวไปท่ีสามารถน ากลับมา
ใช้ใหม่หรือน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ (กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560)หรือ
หมายถึง บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถน าไปขายหรือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น กระดาษ 
กระป๋องเครื่องด่ืม ขวดแก้ว ขวดพลาสติก อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเครื่องด่ืมแบบ UHT เป็นต้น 
      “มูลฝอยอินทรีย”์ หรือ “มูลฝอยย่อยสลายได้” หมายถึง มูลฝอยท่ีเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว 
เช่นเศษอาหาร เศษเนื้อสัตว์ เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้ เป็นต้น 

     “เจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า ผู้มีหน้าท่ีวางแผนการบริหาร
จัดการ ควบคุม ก ากับ และตรวจสอบการจัดการมูลฝอยท่ัวไปให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าท่ีควบคุมก ากับ 
ในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560) 
 
8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เก่ียวข้อง 
     ไม่มี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ช่ือกระบวนการ 
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

รหัสกระบวนงาน EHA 4002 
แก้ไขครั้งท่ี 2 : กันยายน 2559 

วันท่ีเริ่มใช้เอกสาร 1 ตุลาคม 2559 
ผู้จัดท า ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวนหน้า : 8 หน้า 

 

1. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ากระบวนการจัดการมูลฝอยติดเช้ือไปใช้เป็นแนวทาง

ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ และกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ขอบเขต 

ครอบคลุมการด าเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเช้ือขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังแต่การ
ส ารวจ รวบรวมข้อมูลจ านวนแหล่งก าเนิด/อัตราการเกิดและปริมาณมูลฝอยติดเช้ือ พร้อมจัดท าทะเบียน
สถานบริการการสาธารณสุขภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ข้อมูล 
ประเมินความพร้อม ความเป็นไปได้ในการจัดระบบบริการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการจัดบริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเช้ือในเขตพื้นท่ีของ 
อปท. จัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และวิธีการ เพื่อใช้ส าหรับการ
ให้บริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเช้ือติดตาม ควบคุมก ากับการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเช้ือให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และมาตรฐานท่ีก าหนด และวิเคราะห์ประเมินผลกระบวนการจัดบริการเก็บ ขน 
และก าจัดมูลฝอยติดเช้ือในพื้นท่ี รวมท้ังมีข้อเสนอแนะการพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เอกสารอ้างอิง  

 1. กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการใน
การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 133 ตอนท่ี 86ก. หน้า26-32 (ลงวันท่ี 
30 กันยายน 2559), 2559. 

2. กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 119 ตอนท่ี 86ก. 
หน้า 1-16 (ลงวันท่ี 5 กันยายน 2545), 2545. 

3. กรมอนามัย ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข. คู่มือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดการ
มูลฝอย ส าหรับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานตามกฎหมายการสาธารณสุขตามกฎหมายการ
สาธารณสุข. กรุงเทพฯ: ชุมนมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2556. 

4. กรมอนามัย ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม. คู่มือแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้
มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ: (ม.ป.พ.), 2558.  

5. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 109 ตอนท่ี 38, หน้า 27-52 
(ลงวันท่ี 5 เมษายน 2535), 2535. 

6. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 124 ตอนท่ี 28 ก. 
หน้า 1-5 (ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2550), 2550. 

7. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 166 ตอนท่ี 114ก. หน้า 48-66 (ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2542), 2542. 

8. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 70 ตอนท่ี 14, หน้า 222 (ลงวันท่ี 17 
กุมภาพันธ์ 2496), 2496.    



 
 

 

     
5. แผนภูมิการท างาน 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วันท า
การ) 

มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเตรียมการ 
1.  

 
 
 
 
 

ไม่เกิน  
15 วัน 

1. โดยมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตาม 
ข้อ 6.1(1) 
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบและคณะท างาน 

มีค าสั่งแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบหรือ
หนังสือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่มี
คุณสมบัติตาม
มาตรฐานคุณภาพ
งานและ
คณะท างาน  

นายกเทศมนตรี 

ระยะด าเนินการ 
2.  

 
 
 
 
 

ไม่เกิน  
30 วัน 

ฐานข้อมูลครอบคลุมประเด็น ดังน้ี 
1. จ านวนแหล่งก าเนิด  
2. ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ  
3. วิธีการเก็บขน และก าจัด 
4. ทะเบียนสถานบริการการ
สาธารณสุขและแหล่งก าเนิดอ่ืนๆ 
ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อปท. 
 

ฐานข้อมูลการ
จัดการมูลฝอยติด
เชื้อในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ 
อปท. 
 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่
ได้รับมอบหมาย 

3.  
 
 
 
 

ไม่เกิน  
15 วัน 

ประเมินความพร้อมและความเป็นไป
ได้ในการจัดบริการระบบเก็บ ขน 
และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยใช้
ข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 

เอกสารการ
ประเมินความ
พร้อมและความ
เป็นไปได้ในการ
จัดบริการระบบ
เก็บ ขน และก าจัด
มูลฝอยติดเชื้อ 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่
ได้รับมอบหมาย 

4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เกิน  
30 วัน 

มีการเสนอรูปแบบการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน 
และกฎหมายก าหนด  
 

รูปแบบการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่
ได้รับมอบหมาย ไม่อนุมัติ เสนอ

ผู้บริหาร 

ด าเนิน 
การเอง 

มอบให้
ผู้อื่น

ด าเนิน 
การ 

อนุญาต
ให้ผู้อื่น
ด าเนิน 
การ 

ร่วม
ด าเนิน 
การกับ
อปท. 
อ่ืน 

ประเมินความพร้อม และความเป็นไปได้ในการ
จัดบริการระบบเก็บขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

อนุมัติ 

ส ารวจ จัดท าฐานข้อมูลการจัดการมูลฝอย              
ติดเชื้อ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อปท. 



 
 

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วันท า
การ) 

มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

5. 
 
 
 

 ไม่เกิน  
120 วัน 

1. ก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์
มาตรฐาน และวิธีการในการ
ให้บริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และ
ประกาศกระทรวงอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
2. ก าหนดค่าธรรมเนียมในการ
ให้บริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ ตามกฎกระทรวงก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง 
และการให้บริการในการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559  
 

ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่
ก าหนดหลักเกณฑ์
มาตรฐาน และ
ค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการเก็บ ขน 
และก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

6.  ไม่เกิน  
30 วัน 

1. การควบคุมก ากับ การคัดแยก 
เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และก าจัด
ภายในสถานบริการการสาธารณสุข
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และ
ประกาศกระทรวงอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
2. การควบคุมก ากับให้ผูป้ฏิบัติงาน
คัดแยก เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย 
และก าจัดภายในสถานบริการ
สาธารณสุข ต้องผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรการปูองกันและระงับการ
แพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจาก
มูลฝอยติดเชื้อ 
 

เอกสารการ
ด าเนินงานควบคุม
ก ากับการ
ด าเนินการคัดแยก 
เก็บรวบรวม 
เคลื่อนย้าย และ
ก าจัดภายในสถาน
บริการการ
สาธารณสุขในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
ของ อปท. 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

7.  
 
 
 
 
 
 

ไม่เกิน  
30 วัน 

1. การเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้อง
ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และประกาศ
กระทรวงอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
2. ผู้ปฏิบัติงานผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรการปูองกันและระงับการ
แพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจาก
มูลฝอยติดเชื้อ 
 

เอกสารการ
ด าเนินงานเก็บ ขน
มูลฝอยติดเชื้อ 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

8.  
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เกิน  
30 วัน 

1. การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้อง
ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และประกาศ
กระทรวงอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
2. ผู้ปฏิบัติงานผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรการปูองกันและระงับการ
แพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจาก
มูลฝอยติดเชื้อ 
 

เอกสารการ
ด าเนินงานก าจัด
มูลฝอยติดเชื้อ 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

 
การเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ 

 

ออก
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

ก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์มาตรฐาน 
วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการ

ให้บริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ 

ควบคุมก ากับ การคัดแยก                     
เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และก าจัด
ภายในสถานบริการการสาธารณสุข  

การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 



 
 

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วันท า
การ) 

มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
9.  ไม่เกิน 

30 วัน 
เฝูาระวังผลกระทบโดยมีระบบการ
แจ้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงาน และการตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

เอกสารการแจ้ง
ผลกระทบฯ และ 
เอกสารผลการ
ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

10.  ไม่เกิน 
15 วัน 

ประเมินผลกระบวนการฯ โดยการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการคัดแยก 
เก็บขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

เอกสารผลการ
ประเมิน
กระบวนการ
จัดบริการเก็บ ขน 
และก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

11.  ไม่เกิน 
30 วัน 

พัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพตามผลการวิเคราะห์
การด าเนินการคัดแยก เก็บรวบรวม 
เคลื่อนย้าย และก าจัดภายในสถาน
บริการการสาธารณสุข และ
กระบวนการจัดบริการเก็บ ขน และ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

เอกสารการพัฒนา
กระบวนการ
ควบคุมก ากับการ
คัดแยก เก็บ
รวบรวม 
เคลื่อนย้าย และ
ก าจัดภายในสถาน
บริการการ
สาธารณสุข และ
กระบวนการ
จัดบริการเก็บ ขน 
และก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1 ระยะเตรียมการ 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ  
  1.1 การก าหนดผู้รับผิดชอบ 

กรณีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ผู้อื่นด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือภายใต้การควบคุมดูแล
ของราชการส่วน   ท้องถิ่นตามมาตรา 18 วรรคสอง และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการตามมาตรา 19 แล้วแต่กรณี ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเช้ือ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการเก็บและหรือ
ขนมูลฝอยติดเช้ือ อย่างน้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ด้านใดด้านหนึ่ง 

ประเมินผลการควบคุมก ากับการคัดแยก              
เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และก าจัดภายใน

สถานบริการการสาธารณสุข และกระบวนการ
จัดบริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงาน 

เฝูาระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การคัดแยก เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย 
และก าจัดภายในสถานบริการการ

สาธารณสุข และกระบวนการ
จัดบริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย

ติดเชื้อ 



 
 

 

  (2) ในการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
อย่างน้อยสองคน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดใน  (1) ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรม
ส่ิงแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง 
  (3) ในกรณีท่ีมีการด าเนินการท้ัง (1) และ (2) จะจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการเก็บ ขน 
และก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ อย่างน้อยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (2) ก็ได้ 
  และในกรณีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีของตน อย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งมี
คุณสมบัติตาม (2) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านใดด้านหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบใน
การเก็บ การขน และการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือนั้น 
  ราชการส่วนท้องถิ่นสองแห่งหรือหลายแห่งท่ีอยู่ใกล้เคียงกันอาจด าเนินกิจการร่วมกัน  ในการ
เก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ โดยแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง อย่างน้อย
หนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (2)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านใดด้านหนึ่ง เป็น
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเช้ือร่วมกันก็ได้ 
  เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเช้ือตาม (1) (2) และ (3) อาจ
แต่งต้ังจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้ 
 2. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบและคณะท างานในการด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 
 6.2 ระยะด าเนินการ 
 2. ส ารวจ จัดท าฐานข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์มูลฝอยติดเช้ือ ภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ อปท. 
โดยมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
   2.1 สถานการณ์การจัดการในปัจจุบัน 

  2.2 จ านวนแหล่งก าเนิด 
  2.3 ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือแบ่งออกเป็นแต่ละแหล่งก าเนิด โดยจัดท าเป็นฐานข้อมูลการจัดการ
มูลฝอยติดเช้ือ 
  2.4 วิธีการก าจัด 
  2.5 ทะเบียนสถานบริการการสาธารณสุขและแหล่งก าเนิดอื่นๆ ท่ีเป็นปัจจุบัน   

 3. ประเมินความพร้อม และความเป็นไปได้ในการจัดบริการระบบเก็บขน และก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ  

    น าข้อมูลท่ีได้จากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อประเมินความพร้อม ขีดความสามารถศักยภาพ
ทางด้านบุคลากร องค์ความรู้ งบประมาณ ข้อจ ากัด อุปสรรค ตลอดจนความเหมาะสมตามสภาพพื้นท่ีและบริบท
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และความเป็นไปได้ในการจัดบริการระบบเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
  4. เสนอผู้บริหารตัดสินใจ 
   การตัดสินใจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการจัดให้มีระบบบริการ เก็บขน บ าบัดหรือก าจัดอย่าง
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยไม่เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อชุมชน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ ตาม 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งตัดสินใจเลือกรูปแบบใดหนึ่งใน 4 รูปแบบ ได้แก่  
   4.1 อปท. ด าเนินการเอง 
   4.2 อปท. มอบให้ผู้อื่นด าเนินการต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากราชการส่วนท้องถิ่น 
   4.3 อปท. อนุญาตให้เอกชนด าเนินการโดยท าเป็นธุรกิจต้องออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ 
   4.4 ร่วมด าเนินการกับ อปท. อื่นต้องจัดท าข้อตกลงการด าเนินการร่วมกัน (MOU) 
  5. ก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์มาตรฐาน วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการให้บริการเก็บ ขน และก าจัดมูล
ฝอยติดเช้ือ โดยราชการส่วนท้องถิ่นต้องออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น 



 
 

 

  ราชการส่วนท้องถิ่นต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อเป็นการก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์
มาตรฐาน วิธีการในการให้บริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเช้ือในพื้นท่ีของ อปท. ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การก าจัดมูลฝอย  ติดเช้ือ พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  และอัตราค่าธรรมเนียมตาม
กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการ
จัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559  
 6. ควบคุมก ากับการคัดแยก เก็บรวบรวม เคล่ือนย้าย และก าจัดภายในสถานบริการการสาธารณสุข  
  มีการควบคุมก ากับการคัดแยก เก็บรวบรวม เคล่ือนย้าย และก าจัดภายในสถานบริการการ
สาธารณสุข ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ อปท. ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอย
ติดเช้ือ พ.ศ. 2545  และประกาศกระทรวงอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 7. การเก็บ ขนมูลฝอยติดเช้ือ 
  การด าเนินการเก็บ ขน มูลฝอยติดเช้ือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือกรณีท่ีราชการส่วนท้องถิ่น
มอบ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นด าเนินการแทน ต้องด าเนินการและควบคุมให้มีการด าเนินการอย่างถูกสุขลักษณะและ
เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  7.1 มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการเก็บและหรือขน 
 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
  7.2 สุขลักษณะยานพาหนะ  
   - มียานพาหนะเป็นการเฉพาะ มีความข้อความสีแดงขนาดมองเห็นชัดเจนปิดไว้ภายนอก
ตัวถังท้ัง 2 ด้านว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเช้ือเท่านั้น” 
   - ตัวถังยานพาหนะปิดทึบ ผนังบุด้วยวัสดุทนทาน พื้นและผนังเรียบ ท าความสะอาดง่าย ไม่รั่วซึม 
   - กรณีขนมูลฝอยติดเช้ือจากท่ีพักรวมท่ีเก็บไว้นานเกิน 7 วัน ตัวถังต้องควบคุมอุณหภูมิให้อยู่
ท่ี 10 C หรือต่ ากว่าพร้อมมีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในตัวถัง 
   - มีสถานท่ีจอดเก็บยานพาหนะไว้เป็นการเฉพาะ 
    7.3 การด าเนินการขน 
   - ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่โยน หรือลากภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 
   - มีการระบุสถานท่ีท่ีน ามูลฝอยติดเช้ือไปก าจัด 
   - มีการใช้งานเอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ 
   - มีอุปกรณ์ หรือเครื่องมือส าหรับกรณีเกิดการตกหล่น หรือรั่วไหลของมูลฝอยติดเช้ือ  
   - มีเครื่องมือส่ือสารส าหรับใช้ติดต่อแจ้งเหตุ กรณีฉุกเฉิน 
   - มีการท าความสะอาดรถขน และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และมีการฆ่าเช้ือโรคเป็น
ประจ าสม่ าเสมอ 
  7.4 ผู้ปฏิบัติงาน 
   - ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปูองกันและระงับการแพร่เช้ือหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ 
   - สวมชุดอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเป้ือน ผ้าปิด
ปากและจมูก รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน 
   - มีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีการตรวจโรคท่ีเกี่ยวข้องจากการด าเนินงาน
มูลฝอยติดเช้ือ เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี วัณโรค เอดส์ เป็นต้น 
 
 
 



 
 

 

 8. การก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
  การด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือกรณีท่ีราชการส่วนท้องถิ่น
มอบ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นด าเนินการแทน ต้องด าเนินการและควบคุมให้มีการด าเนินการอย่างถูกสุขลักษณะและ
เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    8.1 มีผู้รับผิดชอบในการก าจัด 
    ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
    8.2 มีสถานท่ีเก็บกักมูลฝอยติดเช้ือ เพื่อรอก าจัด 
     - เป็นห้องหรืออาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่น และอยู่ในท่ีท่ีสะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเช้ือไปก าจัด 
    - พื้นและผนังเรียบ ท าความสะอาดได้ง่าย และมีการปูองกันสัตว์และแมลงน าโรค 
    - มีขนาดท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือได้อย่างน้อย 2 วัน  
    - มีระบบปูองกันบุคคลท่ัวไปไม่ให้สามารถท่ีจะเข้าไปในเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือได้ 
    - มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียเช่ือมต่อกับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
    - มีข้อความเป็นค าเตือนขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่า “ทีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอย
ติดเช้ือ” ไว้หน้าห้องหรืออาคาร 
    - กรณีท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไว้นานเกิน 7 วัน ห้องหรืออาคารต้องสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ท่ี 10 C หรือต่ ากว่า 
    8.3 การด าเนินการก าจัด 
    - มีการใช้เอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ 
    - ก าจัดมูลฝอยติดเช้ือภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันท่ีขนจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือของสถาน
บริการการสาธารณสุข 
    - กรณีใช้เตาเผาในการก าจัด ต้องใช้เตาเผาท่ีมี 2 ห้องเผา คือห้องเผามูลฝอยติดเช้ือ และ
ห้องเผาควัน โดยห้องเผามูลฝอยติดเช้ือเผาท่ีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 760 C และห้องเผาควันเผาท่ีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 
1000 C และต้องมีระบบบ าบัดมลพิษอากาศเสียท่ีปล่อยออกจากปล่องของเตาเผา พร้อมตรวจวัดผลคุณภาพ
อากาศตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิง
อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเช้ือ 
    - กรณีก าจัดโดยการท าลายเช้ือด้วยไอน้ า หรือความร้อน หรือวิธีอื่นๆ ภายหลังการก าจัดต้อง
มีการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เช้ือบะซิลัสสะเทียโรเทอร์โมพิลัสและบะ
ซิลัสซับทิลิสพร้อมรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพให้ อปท. ทราบ ภายในวันท่ี 5 
ของทุกเดือน 
    - มีเครื่องมือส่ือสารส าหรับใช้ติดต่อแจ้งเหตุ กรณีฉุกเฉิน 
    - มีอุปกรณ์ หรือเครื่องมือส าหรับกรณีเกิดการตกหล่น หรือรั่วไหลของมูลฝอยติดเช้ือ 
    - มีการท าความสะอาดบริเวณระบบก าจัดมูลฝอยติดเช้ือเป็นประจ า 
   8.4 ผู้ปฏิบัติงาน 
    - ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปูองกันและระงับการแพร่เช้ือหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ  
    -สวมชุดอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อน ผ้าปิดปาก
และจมูก รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน 
   - มีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีการตรวจโรคท่ีเกี่ยวข้องจากการด าเนินงาน
มูลฝอยติดเช้ือ เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี วัณโรค เอดส์ เป็นต้น 
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 6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 9. เฝูาระวังผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการคัดแยก เก็บรวบรวม เคล่ือนย้าย และก าจัดภายในสถาน
บริการการสาธารณสุข และกระบวนการจัดบริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย 

  เฝูาระวังผลกระทบโดยมีระบบการแจ้งผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน และการ
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม เช่น 

  - จัดให้มีระบบหรือช่องทางการแจ้งและการตรวจสอบการด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดมูล
ฝอยติดเช้ือ เช่น กรณีการลักลอบท้ิง การรั่วไหลในระหว่างขน เป็นต้น 
  - มีมาตรการควบคุมไม่ให้มีการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเช้ือรวมกับมูลฝอยประเภทอื่นๆ 

 10. วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินการคัดแยก เก็บรวบรวม เคล่ือนย้าย และก าจัดภายในสถาน
บริการการสาธารณสุข และกระบวนการจัดบริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
  ราชการส่วนท้องถิ่นต้องมีการวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรคใน
การ    คัดแยก เก็บรวบรวม เคล่ือนย้าย และก าจัดภายในสถานบริการการสาธารณสุข และกระบวนการ
จัดบริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเช้ือของราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหรืออนุญาตให้ด าเนินการ
แทน เพื่อน าไปสู่กระบวนการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป   
 11. ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงาน 
  ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามผลการวิเคราะห์กระบวนการคัด
แยก เก็บรวบรวม เคล่ือนย้าย และก าจัดภายในสถานบริการการสาธารณสุข และกระบวนการจัดบริการเก็บ ขน 
และก าจัดมูลฝอยติดเช้ือของราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหรืออนุญาตให้ด าเนินการแทน 

7. ค านิยาม 

“มูลฝอยติดเช้ือ” ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 หมายความว่ามูลฝอยท่ีมี
เช้ือโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถท าให้เกิด
โรคได้กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ท่ีเกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล
การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรคและการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์รวมท้ังในการศึกษาวิจัย
เรื่องดังกล่าวให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเช้ือ 

(1) ซากหรือช้ินส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัดการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์และ
การใช้สัตว์ทดลอง 

(2) วัสดุของมีคมเช่นเข็มใบมีดกระบอกฉีดยาหลอดแก้วภาชนะท่ีท าด้วยแก้วสไลด์และแผ่นกระจกปิดสไลด์ 
(3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือดส่วนประกอบของเลือดผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากเลือดสารน้ า

จากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์หรือวัคซีนท่ีท าจากเช้ือโรคท่ีมีชีวิต เช่น ส าลี ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง  
(4) มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจากห้องรักษาผู้ปุวยติดเช้ือร้ายแรง 
 

8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เก่ียวข้อง 
1. แบบประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเช้ือส าหรับโรงพยาบาลตามคู่มือแนวทางการพัฒนาสถาน

บริการ การสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 
2. แบบประเมินผู้ให้บริการขนมูลฝอยติดเช้ือ 
3. แบบฟอร์มเอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ 

 
 



 
 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ช่ือกระบวนการ 
การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ

อันตรายจากชุมชน 

รหัสกระบวนงาน EHA 4003 
แก้ไขครั้งท่ี 2 : กันยายน 2559 

วันท่ีเริ่มใช้เอกสาร 1 ตุลาคม 2559 
ผู้จัดท า ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวนหน้า : 8 หน้า 

 
1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ากระบวนการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ และกฎหมาย
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2. ขอบเขต 

ครอบคลุมการด าเนินงานการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้ังแต่การส ารวจ รวบรวมข้อมูลปริมาณ อัตราการเกิด การจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน ภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ อปท. วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินความพร้อม ความเป็นไป
ได้ในการจัดระบบบริการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการจัดบริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน ในเขตพื้นท่ีของ อปท. จัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และวิธีการ 
เพื่อใช้ส าหรับการให้บริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ติดตาม ควบคุม
ก ากับการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และ
มาตรฐานท่ีก าหนดและวิเคราะห์ประเมินผลกระบวนการจัดบริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน ในพื้นท่ี รวมท้ังมีข้อเสนอแนะการพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เอกสารอ้างอิง 

 1. กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563. ราชกิจจานุเบกษา. 
เล่มท่ี 137 ตอนท่ี 88ก. หน้า 22-33 (ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2563), 2563. 
 2. กรมอนามัย ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข. คู่มือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
จัดการมูลฝอยส าหรับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานตามกฎหมายการสาธารณสุขตามกฎหมาย
การสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: ชุมนมสหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2556. 
 3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 109 ตอนท่ี 38, หน้า 27-
52 (ลงวันท่ี 5 เมษายน 2535), 2535. 
 4. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 124 ตอนท่ี 28 
ก. หน้า 1-5 (ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2550), 2550. 
 5. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 166 ตอนท่ี 114ก. หน้า 48-66 (ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2542), 2542. 

6. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 70 ตอนท่ี 14, หน้า 222 (ลงวันท่ี 17 
กุมภาพันธ์ 2496), 2496.  



 
 

 

 
5. แผนภูมิการท างาน 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วันท า
การ) 

มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดช

อบ 

ระยะเตรียมการ 
1.  

 
 
 
 
 

ไม่เกิน  
15 วัน 

1. มีความรู้ทางด้านสาธารณสุข (อนามัย
สิ่งแวดล้อม) หรือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือผ่านการอบรม
หลักสูตรด้านการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน หรือมีประสบการณ์
ในการท างานอย่างน้อย 1 ป ี
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ
และคณะท างาน 

ค าสั่งแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบหรือ
หนังสือ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่มี
คุณสมบัติตาม
มาตรฐาน
คุณภาพงานและ
คณะท างาน  

นายกเทศม
นตรี 

ระยะด าเนินการ 
2.  

 
 
 
 
 

ไม่เกิน  
30 วัน 

ฐานข้อมูลครอบคลุมประเด็น ดังน้ี 
1. ข้อมูลแหล่งก าเนิดที่ส าคัญอ่ืนๆ นอกจาก
บ้านเรือน เช่น ร้านซ่อมรถ ร้านแต่งผมเสริม
สวย ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น  
2. ประเภทมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน 
3. ปริมาณมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนที่เกิดขึ้นหรือเก็บรวบรวมได้  

ฐานข้อมูลการ
จัดการมูลฝอยที่
เป็นพิษหรือ
อันตรายจาก
ชุมชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
ของ อปท. 
 

ผู้รับผิดชอบ
และ
คณะท างาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

3.  
 
 
 
 

ไม่เกิน  
15 วัน 

ประเมินความพร้อมและความเป็นไปได้ใน
การจัดบริการระบบเก็บ ขน และก าจัด                 
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 
 
 

เอกสารการ
ประเมินความ
พร้อมและความ
เป็นไปได้ในการ
จัดบริการระบบ
เก็บ ขน และ
ก าจัดมูลฝอยที่
เป็นพิษหรือ
อันตรายจาก
ชุมชน 

ผู้รับผิดชอบ
และ
คณะท างาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ประเมินความพร้อม และความเป็นไปได้ใน 
การจัดบริการระบบเก็บ ขน และก าจัด 
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

ส ารวจ และจัดท าฐานข้อมูลการจัดการมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ภายในเขตพื้นที่

รับผิดชอบของ อปท. 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 



 
 

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วันท า
การ) 

มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดช

อบ 

4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เกิน  
30 วัน 

 
 

มีการเสนอรูปแบบการจัดการมูลฝอยที่เป็น
พิษหรืออันตรายจากชุมชนตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน และกฎหมายก าหนด  
 
 
 
 
 

รูปแบบการ
จัดการมูลฝอยที่
เป็นพิษหรือ
อันตรายจาก
ชุมชน 
 

ผู้รับผิดชอบ
และ
คณะท างาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

5. 
 
 
 

 ไม่เกิน  
120 วัน 

ก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์มาตรฐาน และ
วิธีการในการให้บริการเก็บ ขน และก าจัด  
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
ตามหลักวิชาการ 

ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่ก าหนด
หลักเกณฑ์
มาตรฐานการ
ให้บริการเก็บ 
ขน และก าจัดมูล
ฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจาก
ชุมชน  

ผู้รับผิดชอบ
และ

คณะท างาน
ที่ได้รับ

มอบหมาย 

6.  ไม่เกิน  
15วัน 

การคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 
ดังน้ี  
 1. ประเภทหลอดไฟ เช่น หลอดฟลูออ
เรสเซนต์ และหลอดไฟชนิดอ่ืนๆ 
 2. ประเภทถ่านไฟฉายและแบตเตอร่ี 
เช่น ถ่านไฟฉาย ถ่านกระดุม แบตเตอร่ี
รถยน ต์  แบ ต เตอ ร่ี โท ร ศั พท์ เ ค ลื่ อน ที่ 
แบตเตอร่ีกล้องดิจิตอลเป็นต้น 
 3. ประเภทภาชนะบรรจุสารเคมี เช่น กระป๋อง
สเปรย์  กระป๋องยาฆ่าแมลง กระป๋องสี และ
ขวดน้ ายาล้างห้องน้ า ภาชนะบรรจุน้ ามัน
ปิโตรเลียม ตลับหมึกพิมพ์ เป็นต้น 
 4. ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 5.ซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เอกสารการ
ด าเนินงานคัด
แยกมูลฝอยที่
เป็นพิษหรือ
อันตรายจาก
ชุมชน 

ผู้รับผิดชอบ
และ

คณะท างาน
ที่ได้รับ

มอบหมาย 

7.  ไม่เกิน  
30วัน 

การเก็บ ขน มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น
หรือตามหลักวิชาการ 
 

เอกสารการ
ด าเนินงานเก็บ 
ขน มูลฝอยที่เป็น
พิษหรืออันตราย
จากชุมชน 

ผู้รับผิดชอบ
และ
คณะท างาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์มาตรฐาน 
และวิธีการในการให้บริการเก็บ ขน 

และก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 

ออก
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

การคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 

เสนอ
ผู้บริหาร 

ด าเนิน 
การเอง 

มอบให้
ผู้อื่น

ด าเนิน 
การ 

อนุญาต
ให้ผู้อื่น
ด าเนิน 
การ 

ร่วม
ด าเนิน 
การกับ
อปท. 
อ่ืน 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ
,jvo6,y9

การเก็บ ขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 



 
 

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วันท า
การ) 

มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดช

อบ 

8.  
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เกิน  
60 วัน 

การก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือ
ตามหลักวิชาการ 
 

เอกสารการ
ด าเนินงานก าจัด
มูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจาก
ชุมชน 

ผู้รับผิดชอบ
และ
คณะท างาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
9.  ไม่เกิน 

30 วัน 
เฝูาระวังผลกระทบโดยมีระบบการแจ้ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน หรือ
การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

เอกสารการแจ้ง
ผลกระทบฯ 
หรือ 
เอกสารผลการ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
 

ผู้รับผิดชอบ
และ

คณะท างาน
ที่ได้รับ

มอบหมาย 

10.  ไม่เกิน 
15 วัน 

ประเมินผลกระบวนการฯ โดยการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการคัดแยก เก็บขน และก าจัด
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

เอกสารผลการ
ประเมิน
กระบวนการคัด
แยก เก็บ ขน 
และก าจัดมูล
ฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจาก
ชุมชน 

ผู้รับผิดชอบ
และ
คณะท างาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

11.  ไม่เกิน 
30 วัน 

พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพตาม
ผลการประเมินกระบวนการคัดแยก เก็บขน 
และก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน 

เอกสารการ
พัฒนา
กระบวนการคัด
แยกเก็บขน และ
ก าจัดมูลฝอยที่
เป็นพิษหรือ
อันตรายจาก
ชุมชน 

ผู้รับผิดชอบ
และ
คณะท างาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1 ระยะเตรียมการ 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

  1.1 มีความรู้ทางด้านสาธารณสุข (อนามัยส่ิงแวดล้อม)  หรือวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม หรือ
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมหรือผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน หรือ
มีประสบการณ์ในการท างานอย่างน้อย 1 ปี 
  1.2 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบและคณะท างานในการด าเนินการจัดการมูลฝอยท่ี
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

 6.2 ระยะด าเนินการ 

เฝูาระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การด าเนินการคัดแยก เก็บ ขน และ
ก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 

การก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 

ประเมินผลกระบวนการคัดแยก เก็บ 
ขน และก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ

อันตรายจากชุมชน 

ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงาน 



 
 

 

 2. ส ารวจ และจัดท าฐานข้อมูลการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ภายในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของ อปท.  โดยมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ โดยจัดท าเป็นฐานข้อมูลการจัดการมูลฝอยท่ีเป็น
พิษหรืออันตรายจากชุมชน ดังนี้ 
  2.1 ปริมาณมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนท่ีเกิดขึ้นหรือเก็บรวบรวมได้ 
  2.2 ประเภทมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  2.3 แหล่งก าเนิดมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนท่ีส าคัญอื่นๆ นอกจากบ้านเรือน เช่น 
ร้านซ่อมรถ              ร้านแต่งผมเสริมสวย ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น  
 3. ประเมินความพร้อม และความเป็นไปได้ในการจัดบริการระบบเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ีเป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน 

 น าข้อมูลท่ีได้จากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค เพื่อประเมิน ความพร้อม ขีด
ความสามารถศักยภาพทางด้านบุคลากร องค์ความรู้ งบประมาณ ตลอดจนความเหมาะสมตามสภาพพื้นท่ีและ
บริบทอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และความเป็นไปได้ในการจัดบริการระบบเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 
   4. เสนอผู้บริหารตัดสินใจ 
   การตัดสินใจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการจัดให้มีระบบบริการ เก็บขน บ าบัดหรือก าจัดอย่าง
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยไม่เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อชุมชน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ  ตาม 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งตัดสินใจเลือกรูปแบบใดหนึ่งใน 4 รูปแบบ ได้แก่  
   4.1 อปท. ด าเนินการเอง 
   4.2 อปท. มอบให้ผู้อื่นด าเนินการ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากราชการส่วนท้องถิ่น 
   4.3 อปท. อนุญาตให้เอกชนด าเนินการโดยท าเป็นธุรกิจ ต้องออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ 
   4.4 ร่วมด าเนินการกับ อปท. อื่น ต้องจัดท าข้อตกลงการด าเนินการร่วมกัน (MOU) 
 5. ก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์มาตรฐาน และวิธีการในการให้บริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ีเป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน โดยราชการส่วนท้องถิ่นต้องออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  ราชการส่วนท้องถิ่นต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพือ่เป็นการก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์มาตรฐาน 
และวิธีการ ในการให้บริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนในพื้นท่ีของ อปท. 
 6. การคัดแยกมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
  ต้องมีการคัดแยกมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ดังนี้  
    6.1 ประเภทหลอดไฟ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอดไฟชนิดอื่นๆ 
    6.2 ประเภทถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ เช่น ถ่านไฟฉาย ถ่านกระดุม แบตเตอรี่รถยนต์ 
แบตเตอรี่โทรศัพท์เคล่ือนท่ี แบตเตอรี่กล้องดิจิตอลเป็นต้น 
    6.3 ประเภทภาชนะบรรจุสารเคมี เช่น กระป๋องสเปรย์  กระป๋องยาฆ่าแมลง กระป๋อง
สี และขวดน้ ายาล้างห้องน้ า ภาชนะบรรจุน้ ามันปิโตรเลียม ตลับหมึกพิมพ์ เป็นต้น 
    6.4 ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
   6.5 ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
 7. การเก็บ ขนมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  การด าเนินการเก็บ ขนมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชมุชนของราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
กรณีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นมอบหรืออนุญาตให้ผู้อื่นด าเนินการแทนต้องด าเนินการและควบคุมการเก็บ ขนมูล
ฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตราย จากชุมชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังนี้ 
 



 
 

 

  7.1 มีระบบเก็บรวบรวม  
     7.1.1 โดยการมีจุดแยกท้ิงในชุมชน  
   - ต้ังอยู่ในจุดท่ีสะดวกต่อการท้ิงมูลฝอยมีปูายหรือข้อความระบุ สถานท่ีท้ิงสามารถ
ปูองกันแดดและน้ าฝนได้  
    - พื้นเรียบ ท าความสะอาดง่าย มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม 
   - ภาชนะท่ีจุดแยกท้ิง ต้องท าด้วยวัสดุท่ีแข็งแรงทนทาน ท าความสะอาดง่าย มีช่อง
ขนาดเหมาะสม ปูองกันการรื้อค้น  
   - การด าเนินการต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม  
      7.1.2 โดยการก าหนดวันในการเก็บจากแหล่งก าเนิด 
 
   7.2 มีระบบเก็บกักอย่างปลอดภัย 
      7.2.2 ภาชนะบรรจุ 
  ภาชนะบรรจุมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องบรรจุในภาชนะท่ีมิดชิด และ
เหมาะสมตามประเภทของมูลฝอย ส่วนประเภทหลอดไฟ ต้องบรรจุในกล่องหรือภาชนะท่ีมิดชิด เพื่อปูองกัน
หลอดไฟแตก โดยไม่ให้มีส่วนล้ าออกนอกภาชนะ 
    7.2.3 ท่ีพักรวม 
  - ต้องเป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะท่ีแยกจากอาคารอื่น พื้นและผนังเรียบ ท าความ
สะอาดง่าย มีการปูองกันแดดและฝน และสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น 
  - มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม 
  - การด าเนินการต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 
  - มีข้อความท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่า “ท่ีพักรวมมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน” ไว้ที่หน้าห้องหรืออาคาร 
  7.3 ยานพาหนะ  
  - ตัวถังส่วนท่ีบรรจุมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ปกปิดมิดชิด ท าด้วยวัสดุท่ีมี
ความแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน ปูองกันการรั่วไหลได้มีประตูพร้อมกลอนประตู และต้องมีช่องหรือภาชนะแยก
มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไว้เป็นการเฉพาะด้วย 
   - ติดปูายสัญลักษณ์ หรือข้อความท่ีชัดเจน ท้ังด้านซ้าย ด้านขวาและด้านหลัง โดยระบุว่า
เป็น “ขนมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” พร้อมช่ือบริษัท เลขท่ีใบอนุญาต หรือช่ือราชการส่วนท้องถิ่น  

   7.4 การด าเนินการขน 
     - ให้แยกขนมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามประเภทหรือก าหนดวันในการขน
ท้ังนี้ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด 
     - ในระหว่างทางการขนต้องควบคุมมิให้เกิดการแตกหัก รั่วไหลของสารเคมีหรือน้ าชะล้าง
มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ออกนอกยานพาหนะขนมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
     - ต้องดูแล บ ารุงรักษาอุปกรณ์และยานพาหนะเก็บขนมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
     - ต้องมีมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เพื่อปูองกัน
การลักลอบท้ิง โดยต้องมีระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย และต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการขนส่ง
วัตถุอันตรายทางบก ระเบียบการขนส่งของเสียอันตรายตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศท่ีรัฐมนตรี
ก าหนดตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข     



 
 

 

     - ต้องจัดให้มีท่ีล้างยานพาหนะ ท่ีมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน น้ าไม่ท่วมขังท า
ความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าเสีย มีระบบเก็บกักน้ าเสีย และมีการจัดการน้ าเสียท่ีถูกสุขลักษณะ 
     - ราชการส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดให้มีท่ีจอดยานพาหนะขนมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชนเป็นการเฉพาะและท าความสะอาดบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการ 
    7.5 ผู้ปฏิบัติงาน 
  - ต้องจัดให้มีชุดอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล ท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะขนมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ประกอบด้วย ผ้าปิดปากจมูกถุงมือ
ยางหนา ผ้ายางกันเป้ือน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง พร้อมเอกสารแสดงขั้นตอนการด าเนินการแก้ไขปัญหา เมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉินด้วย 
   - มีการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  8. การก าจัดมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 การด าเนินการก าจัดมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนของราชการส่วนท้องถิ่น หรือกรณีท่ี
ราชการส่วนท้องถิ่นมอบหรืออนุญาตให้ผู้อื่นด าเนินการแทนต้องด าเนินการและควบคุมก ากับการก าจัดมูลฝอยท่ี
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังนี้ 
   8.1 ผู้รับผิดชอบในการก าจัด 
   เป็นผู้ควบคุมดูแลระบบปูองกันส่ิงแวดล้อมเป็นพิษตามกฎหมายโรงงาน หรือขึ้นทะเบียนต่อ
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   8.2 การด าเนินการก าจัด 
   การน ามูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ ก าจัดมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนโดยความร้อน ก าจัดมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนโดยวิธีการฝังกลบในหลุมฝังกลบแบบ
ปลอดภัย และวิธีอื่นตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาต้องด าเนินการตา ม
กฎหมายโรงงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
   8.3 ผู้ปฏิบัติงาน 
  - ต้องผ่านการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  - มีการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  - ต้องสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ ถุงมือ
ยางหนา ผ้ายางกันเป้ือน ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง รวมถึงอุปกรณ์ปูองกันตนเองอื่นๆ ท่ีจ าเป็น
ทุกครั้งตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
  - กรณีท่ีพบมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนรั่วไหล หรือเกิดปฏิกิริยา หรือ
เหตุการณ์อื่นใดท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม จะต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ 

  
 
 
 6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 9. เฝูาระวังผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน เช่น จัดให้มีระบบหรือช่องทางการรายงานการเฝูาระวังการด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดมูล
ฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 



 
 

 

 10. ประเมินผลกระบวนการคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  ประเมินผลกระบวนการฯ โดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ สภาพปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการ
ด าเนินคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
 11. ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงาน 
  พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดบริการเก็บ ขน 
และก าจัดมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

 
7. ค านิยาม 
 “มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ท่ีเป็นวัตถุหรือปนเป้ือนสารท่ีมีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ 
สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารท่ีเกิดระเบิดได้ สารท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
พันธุกรรม สารหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจก่อหรือมีแนวโน้มท่ีจะท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือ
ส่ิงแวดล้อม แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยติดเช้ือ กากกัมมันตรังสีและของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน 

8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 ไม่มี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

 
แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) 
ประเด็นงานท่ี 4.1 การจัดการมูลฝอยท่ัวไป รหัสการรับรอง EHA : 4001 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบ
บริการอนามัยส่ิงแวดล้อม (Standard Operating Procedure : SOP) ท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 1 กระบวนการ ได้แก่ 
การจัดการมูลฝอยท่ัวไป 
องค์ประกอบท่ี 6 การจัดการกระบวนการ  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ตารางที ่1 แสดงข้อก าหนดเงื่อนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์กระบวนการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

ผ่าน 
มีการด าเนินงานตามแผนภูมิการท างานต้ังแต่ขั้นตอนท่ี 1 - 11 มีคะแนนรวม 60 คะแนนขึ้นไป
และมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของขั้นตอนล าดับท่ี 1 - 11 

ไม่ผ่าน ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 

ตารางที่ 2 แสดงการแจกแจงคะแนนของกระบวนการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
 ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่องหน้าข้อความ “ด าเนินการ” หรือ “ไม่ด าเนินการ” ในช่อง “ผลการ
ประเมิน” และระบุคะแนนท่ีได้ในช่อง “คะแนนท่ีได้ (B)” โดยพิจารณาให้คะแนนตาม “หลักฐาน” ท่ีปรากฏ
กรณี “ไม่ด าเนินการ” ระบุคะแนนท่ีได้เป็น “ 0 ” 

ขั้นตอ
นที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

ระยะเตรียมการ 

1.  
 
 
 
 
 

 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 

 
 
 

10 
 เอกสารค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี

รับผิดชอบการจัดการมลูฝอย
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะด าเนินการ 

2.  
 
 
 
 
 

 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 

 

10 
 1.รายงานหรือข้อมูลสถานการณ์ 

การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
(5 คะแนน) 
- ปริมาณมูลฝอยที่เกิดข้ึนต่อวัน 
- องค์ประกอบของมูลฝอย 
- สภาพปัญหา 
- การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอย 

รหัสการรับรอง EHA : 4001 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

ส ารวจ จัดท าฐานข้อมูล 
การจัดการมูลฝอยทั่วไป  

ภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ของ อปท. 



 
 

 

ขั้นตอ
นที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

ในอนาคต 
2. ข้อมูลการให้บริการเก็บ ขน 
และก าจัดมูลฝอยในปัจจุบัน 
(5 คะแนน) 
- ความถ่ี และเส้นทางการเก็บ
ขน 
- จ านวนผู้ปฏิบัติงาน และ 
ยานพาหนะเก็บขน 
- ปริมาณมูลฝอยที่เก็บ ขน 
ก าจัด 

3.  
 
 
 
 

 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 

 

10 
 เอกสาร/รายงานผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลการจัดการมูล
ฝอยทั่วไปในพ้ืนที่/ปัญหา
อุปสรรค/ความพร้อม และความ
เป็นไปได้ในการจัดระบบบริการ
เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 

 

5 
 รายงาน/เอกสารแสดงข้อสรุป

การตัดสินใจผู้บริหาร/นโยบายที่
แสดงถึงการเลือกแนวทาง
จัดบริการเก็บขน/ ก าจัด 
 
 

5. 
 
 
 

 
 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 

 

10 
 เอกสารข้อมูลประกอบการ

จัดท าร่างข้อก าหนดหรือเทศ
บัญญัติหรือข้อก าหนดของ
ท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 

6.  
 ด าเนินการ 

 ไม่ด าเนินการ 

10 
 - เอกสารแสดงมาตรฐานวิธีการ 

และข้ันตอนการคัดแยกมูลฝอย 
ทั่วไป (5 คะแนน) 
- ภาพถ่ายแสดงการคัดแยกมูล 

อนุมัติ

,jvo6,

ประเมินความพร้อม และความเป็นไปได้
ในการจัดบริการระบบเก็บขน  

และก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

ก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์
มาตรฐาน วิธีการ และ

ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

ออก
ข้อบัญญั
ติท้องถิ่น 

เสนอ
ผู้บริหา

ด าเนิน 
การเอง 

มอบให้
ผู้อื่น

ด าเนิน 
การ 

อนุญาต
ให้ผู้อื่น
ด าเนิน 
การ 

ร่วม
ด าเนิน 
การกับ
อปท. 
อ่ืน 

การคัดแยกมูลฝอยทั่วไป 



 
 

 

ขั้นตอ
นที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

ฝอยทั่วไป (5 คะแนน) 

7.  
 
 
 
 
 
 

 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 

 

10 
 - เอกสารแสดงมาตรฐานวิธีการ 

และข้ันตอนการปฏิบัติงานเก็บ 
ขน มูลฝอยทั่วไป (5 คะแนน) 
- รายงาน/แผนงานการ 
ด าเนินการเก็บ ขน มูลฝอย
ทั่วไปและปริมาณมูลฝอยทั่วไป
ที่เก็บขน (5 คะแนน) 

8.  
 
 
 
 
 

 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 

 

10 
 - เอกสารแสดงมาตรฐานวิธีการ 

และข้ันตอนการปฏิบัติงานก าจัด 
มูลฝอยทั่วไป (5 คะแนน) 
- รายงาน/แผนงานการ 
ด าเนินการก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
และปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่
ก าจัด (5 คะแนน) 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
9.  

 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 

 

10  - เอกสารก าหนดแนวทางการ 
ปฏิบัติงานหรือปูองกัน
ผลกระทบจากการคัดแยก เก็บ 
ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไป (5 
คะแนน) 
- เอกสารแสดงผลการตรวจ 
วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ 
เก่ียวข้อง เช่น คุณภาพน้ าใต้ดิน 
บริเวณสถานที่ก าจัด คุณภาพ 
อากาศจากเตาเผามูลฝอยทั่วไป 
เป็นต้น (5 คะแนน) 

10.  
 ด าเนินการ 
 ด าเนินการ 

 

10 
 รายงานผลการวิเคราะห์และ 

ประเมินผลกระบวนการ
จัดบริการเก็บ ขน และก าจัด 
มูลฝอยทั่วไป 

เฝูาระวังผลกระทบจากการ 
ด าเนินการเก็บ ขน และก าจัด

มูลฝอยทั่วไป 
 

ประเมินผลกระบวนการคัดแยก 
เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

 

การเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไป 

การก าจัดมูลฝอยทั่วไป 



 
 

 

ขั้นตอ
นที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

11.  
 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 

 

5 
 เอกสารแสดงข้อเสนอแนะ/ 

แนวทาง/แผนการด าเนินงาน 
ปรับปรุงแก้ไข 

รวมคะแนน 100 
  

องค์ประกอบท่ี 7 การวัดผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ค าช้ีแจง : ให้พิจารณาผลการด าเนินงานท่ีเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด และระบุคะแนนในช่อง 
“คะแนนท่ีได้ (C)” 

ข้อ 
ประเด็นการวัดผล 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ (C) 

1 มีการลดปริมาณและการคัดแยกมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ /  
สร้างความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการลดปริมาณ / การคัดแยก  
มูลฝอยท่ัวไป ด้วยหลักการ 3Rs ได้แก่ การลดปริมาณการใช้ (Reduce)  
การใช้ซ้ า (Reuse) การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยด าเนินการครอบคลุม
พื้นท่ีชุมชน (5 คะแนน)  
- จ านวนชุมชนท้ังหมดในพื้นท่ี (A)                          ……………ชุมชน  
- จ านวนชุมชนท่ีมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ (B)        ……………ชุมชน  

           
                  คิดเป็นคะแนน (B × 5) = ……………คะแนน  

 
1.2 ชุมชนด าเนินกิจกรรมการลด/การคัดแยก/การใช้ประโยชน์จากมูลฝอย 
อย่างยั่งยืน (ยังคงด าเนินการอยู่) (15 คะแนน)  
  -     จ านวนชุมชนท้ังหมดในพื้นท่ี (A)                          ……………ชุมชน          
  -     จ านวนชุมชนท่ีมีด าเนินกิจกรรมฯ (B)                    ……………ชุมชน          
   
                        คิดเป็นคะแนน (B × 15) = ……………คะแนน 
 
1.3 มีชุมชนต้นแบบด้านการลด/การคัดแยก/การใช้ประโยชน์จากมูลฝอย 
 ซึ่งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้หรือขยายผลให้กับชุมชนอื่นได้ อย่างน้อย 1 ชุมชน 
(10 คะแนน) 

30  

2 มีระบบบริการเก็บ ขน มูลฝอยท่ัวไป ซึ่งรถขนมูลฝอยท่ัวไปจะต้องได้มาตรฐานด้าน
สุขลักษณะ 
2.1 มีการเก็บ ขน มูลฝอยได้ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมดและไม่มีมูลฝอยตกค้าง 

20  

ปรับปรุง แก้ไข  
และพัฒนาการด าเนินงาน 

A 

A 



 
 

 

ข้อ 
ประเด็นการวัดผล 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ (C) 

(10 คะแนน) 
2.2 รถเก็บขนมูลฝอยมีลักษณะมิดชิดสามารถปูองกันการปลิวหล่นและ 
การร่ัวไหลของน้ าชะมูลฝอย และมีการดูแลบ ารุงรักษารถเก็บ ขน มูลฝอย 
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอย่างสม่ าเสมอ (5 คะแนน) 
2.3 มีการปูองกันเหตุร าคาญหรือการร้องเรียนจากการเก็บ ขนมูลฝอย (5 คะแนน) 

3 3.1 มีการบ าบัด/ก าจัดมูลฝอยท่ัวไปอย่างถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐาน 
ตามหลักวิชาการ ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องและ 
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยประกอบด้วย (25 คะแนน) 
3.1.1 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
    - มีระบบปูองกันการปนเป้ือนน้ าใต้ดิน 
    - มีการบดอัดมูลฝอยและปิดทับด้วยดินหรือวัสดุกลบทับรายวันอย่างสม่ าเสมอ 
      ไม่เกิดผลกระทบ เช่น กลิ่น สัตว์พาหะน าโรค และการปลิวของมูลฝอย เป็นต้น 
    - มีระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบระบายก๊าซจากหลุมฝังกลบ 
    - ระบบอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
3.1.2 การเผาในเตาเผา 
    - มีการเผามูลฝอยตามอุณหภูมิที่กeหนด (ไม่น้อยกว่า 850 องศาเซลเซียส) 
    - มีระบบปูองกันมลพิษทางอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ 
    - ระบบอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
3.1.3 การหมักท าปุ๋ย 
    - ระบบอยู่ในสภาพดี ถูกสุขลักษณะ 
    - มีการบ าบัดน้ าชะมูลฝอย น้ าเสียจากสถานท่ีคัดแยกและสถานท่ีหมักท าปุ๋ย 
      ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
    - ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
3.2 มีการปูองกันเหตุร าคาญจากสถานท่ีก าจัด เช่น ฝุุน กลิ่น เสียง สัตว์และแมลง 
พาหะน าโรค เป็นต้น (5 คะแนน) 
3.3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสถานท่ีก าจัดตามประเภท 
เทคโนโลยีท่ีใช้ก าจัด (20 คะแนน) เช่น 
    - การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล มีการตรวจสอบการปนเป้ือนน้ าใต้ดินจาก
บ่อ 
      ตรวจสอบการปนเป้ือนของน้ าใต้ดิน (Monitoring Well) 
    - การเผาในเตาเผา มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศเสีย เป็นต้น 
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 รวมคะแนน 100 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) 

ประเด็นงานท่ี 4.2 การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ รหัสการรับรอง EHA : 4002 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบ
บริการอนามัยส่ิงแวดล้อม (Standard Operating Procedure : SOP) ท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 1 กระบวนการ ได้แก่ 
กระบวนการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 
องค์ประกอบท่ี 6 การจัดการกระบวนการ  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ตารางที ่1 แสดงข้อก าหนดเงื่อนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์กระบวนการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

ผ่าน 
มีการด าเนินงานตามแผนภูมิการท างานต้ังแต่ขั้นตอนท่ี 1 - 11 มีคะแนนรวม 60 คะแนนขึ้นไป
และมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของขั้นตอนล าดับท่ี 1 - 11 

ไม่ผ่าน ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 

ตารางที่ 2 แสดงการแจกแจงคะแนนของกระบวนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่องหน้าข้อความ “ด าเนินการ” หรือ “ไม่ด าเนินการ” ในช่อง “ผลการ
ประเมิน” และระบุคะแนนท่ีได้ในช่อง “คะแนนท่ีได้ (B)” โดยพิจารณาให้คะแนนตาม “หลักฐาน” ท่ีปรากฏ
กรณี “ไม่ด าเนินการ” ระบุคะแนนท่ีได้เป็น “ 0 ” 

ขั้นตอ
นที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

ระยะเตรียมการ 
1.  

 
 
 
 
 

 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 

 
 
 

5 
 เอกสารค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะด าเนินการ 
2.  

 
 
 
 
 

 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 
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 1. สถานการณ์การจัดการ (เก็บ ขน 

และก าจัด) ในปัจจุบัน (3 คะแนน) 
2. จ านวนแหล่งก าเนิด (2 คะแนน) 
3. ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อแบ่ง
ออกเป็นแต่ละแหล่งก าเนิด โดยจัดท า
เป็นฐานข้อมูลการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ (3 คะแนน) 
4. ทะเบียนสถานบริการการ
สาธารณสุขและแหล่งก าเนิดอ่ืนๆ ที่
เป็นปัจจุบัน (2 คะแนน) 
 
 
 

รหัสการรับรอง EHA : 4002 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

ส ารวจ จัดท าฐานข้อมูลการจัดการ                  
มูลฝอยติดเชื้อ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ                

ของ อปท. 



 
 

 

ขั้นตอ
นที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

3.  
 
 
 
 

 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 
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 เอกสาร/รายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน
พื้นที่/ปัญหาอุปสรรค/ความพร้อม 
และความเป็นไปได้ในการจัดระบบ
บริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติด
เชื้อ 

4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 

 

5 
 รายงาน/เอกสารแสดงข้อสรุปการ

ตัดสินใจผู้บริหาร/นโยบายที่แสดงถึง
การเลือกแนวทางจัดบริการเก็บขน/ 
ก าจัด 

 
 

5. 
 
 
 

 
 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 

 

5  เอกสารข้อมูลประกอบการจัดท าร่าง
ข้อก าหนดหรือเทศบัญญัติ 
หรือข้อก าหนดของท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 
 

6.  
 ด าเนินการ 

 ไม่ด าเนินการ 

5 
 มีรายงาน/แผนงานการควบคุมก ากับ

การด าเนินการคัดแยก เก็บรวบรวม 
เคลื่อนย้าย และก าจัดภายในสถาน
บริการการสาธารณสุข 

7.  
 
 
 
 
 
 

 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 

 

20 
 - รายงาน/แผนงานการด าเนินการ

เก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อปริมาณมูล
ฝอยติดเชื้อที่เก็บขน (10 คะแนน) 
- แผนการ/วิธีการ/ผลการตรวจ
ติดตามควบคุมก ากับการขน                  
(10 คะแนน) 

อนุมัติ

,jvo6,

ประเมินความพร้อม และความเป็นไปได้ในการ
จัดบริการระบบเก็บขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ไม่อนุมัติ 

ก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์มาตรฐาน 
วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการ

ให้บริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ 

ออก
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

การเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ 

เสนอ
ผู้บริหาร 

ด าเนิน 
การเอง 

มอบให้
ผู้อื่น

ด าเนิน 
การ 

อนุญาต
ให้ผู้อื่น
ด าเนิน 
การ 

ร่วม
ด าเนิน 
การกับ
อปท. 
อ่ืน 

ควบคุมก ากับ การคัดแยก                     
เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และก าจัด
ภายในสถานบริการการสาธารณสุข 



 
 

 

ขั้นตอ
นที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

8.  
 
 
 
 
 

 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 
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 - รายงาน/แผนงานการด าเนินการ

ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อและปริมาณมูล
ฝอยติดเชื้อที่ก าจัด(10 คะแนน) 
- แผนการ/วิธีการ/ผลการตรวจ
ติดตามควบคุมก ากับการก าจัด (10 
คะแนน) 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
9.  

 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 

 

5 
 เอกสารการแจ้งผลกระทบฯ หรือ

เอกสารผลการตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

10.  
 ด าเนินการ 
 ด าเนินการ 

 

10 
 - รายงานผลการด าเนินงาน และ

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการคัด
แยก เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และ
ก าจัดภายในสถานบริการการ
สาธารณสุข (5 คะแนน) 
- รายงานผลการวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระบวนการจัดบริการเก็บ 
ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 (5 คะแนน) 

11.  
 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 

 

5 
 แผนงาน/โครงการปรับปรุง แก้ไข 

และพัฒนาการด าเนินงานมูลฝอยติด
เชื้อ 
 

รวมคะแนน 100 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงาน 

เฝูาระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การคัดแยก เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย 
และก าจัดภายในสถานบริการการ

สาธารณสุข และกระบวนการ
จัดบริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย 

ประเมินผลการควบคุมก ากับการคัดแยก                   
เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และก าจัดภายในสถาน

บริการการสาธารณสุข และกระบวนการ
จัดบริการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 



 
 

 

องค์ประกอบท่ี 7 การวัดผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ค าช้ีแจง : ให้พิจารณาผลการด าเนินงานท่ีเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด และระบุคะแนนในช่อง 
“คะแนนท่ีได้ (C)” 

ประเด็นการวัดผล 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (C) 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีระบบเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อครอบคลุมสถานบริการการสาธารณสุข
และห้องปฏิบัติการเชื้ออนัตรายในพืน้ที่ โดยรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ด าเนินการเอง มอบให้ผู้อื่น
ด าเนินการ อนุญาตให้เอกชนด าเนนิการโดยท าเป็นธุรกิจ 

จ านวนสถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเช้ืออันตรายท้ังหมดในพื้นท่ี (A) ……………..แห่ง 
จ านวนสถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเช้ืออันตรายท่ีได้รับบริการในพื้นท่ี (B)……………..แห่ง 

  คิดเป็นคะแนน  (    
 

) = ……………………..คะแนน 
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2. มูลฝอยติดเชื้อในพืน้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง 

 2.1 จ านวนสถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเช้ืออันตรายท้ังหมดในพื้นท่ี (A)  .………..….
แห่ง 
 จ านวนสถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเช้ืออันตรายท่ีได้รับการก าจัดมูลฝอยติด
เช้ือ 

 ในพื้นท่ี (B)........…………….…..แห่ง 

   คิดเป็นคะแนน (    
 

) = ……………………..คะแนน (30 คะแนน) 
 
 2.2  ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือท้ังหมดในพื้นท่ี (A)   …………………กิโลกรัม/ตันต่อวัน 
 ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือท่ีได้รับการก าจัดในพื้นท่ี (B)  ………………………กิโลกรัม/ตันต่อวัน 

  คิดเป็นคะแนน (    
 

) = ……………………..คะแนน (30 คะแนน) 
 
 

60  

รวมคะแนน 100  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) 

 
ประเด็นงานท่ี 4.3 การจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน รหัสการรับรอง EHA : 4003   มี
มาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม (Standard Operating Procedure : SOP) ท่ี
เกี่ยวข้อง จ านวน 1 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
ตารางที่ 1 แสดงข้อก าหนดเงื่อนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์กระบวนการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน 

ผ่าน 
มีการด าเนินงานตามแผนภูมิการท างานต้ังแต่ขั้นตอนท่ี 1 - 11 มีคะแนนรวม 60 คะแนนขึ้นไป            
และมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของขั้นตอนล าดับท่ี 1 - 11 

ไม่ผ่าน ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 

ตารางที่ 2 แสดงการแจกแจงคะแนนของกระบวนการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง  หน้าข้อความ “ด าเนินการ” หรือ “ไม่ด าเนินการ” ในช่อง “ผลการ
ประเมิน” และระบุคะแนนท่ีได้ ในช่อง “คะแนนท่ีได้ (B)” โดยพิจารณาให้คะแนนตาม “หลักฐาน” ท่ีปรากฏ 
กรณี “ไม่ด าเนินการ” ระบุคะแนนท่ีได้ เป็น “ 0 ” 

ขั้นตอน
ท่ี 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

ระยะเตรียมการ 

1.  
 
 
 
 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่
ด าเนินการ  

 
 
 

5  เอกสารค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบการจัดการมูลฝอยที่เป็น
พิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 

 

ระยะด าเนินการ 

2.  
 
 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่
ด าเนินการ  

 

10 
 1. แหล่งก าเนิดที่ส าคัญ (3 คะแนน) 

2. ประเภทมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน (3 คะแนน) 
3. ปริมาณมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ 
อันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นหรือเก็บ
รวบรวมได้ (4 คะแนน) 

รหัสการรับรอง EHA : 4003 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

ส ารวจ และจัดท าฐานข้อมูลการจัดการมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ภายในเขตพื้นที่

รับผิดชอบของ อปท. 



 
 

 

ขั้นตอน
ท่ี 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

3.  
 
 
 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่
ด าเนินการ  

 

10 
 เอกสาร/รายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนในพื้นที่/
ปัญหาอุปสรรค/ความพร้อม และ
ความเป็นไปได้ในการจัดระบบบริการ
เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน 

4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่
ด าเนินการ  

 

5 
 รายงาน/เอกสารแสดงข้อสรุปการ

ตัดสินใจผู้บริหาร/นโยบาย ที่แสดงถึง
การเลือกแนวทางจัดบริการเก็บ ขน/ 
ก าจัด  

 
 

5. 
 
 
 

 
 ด าเนินการ  
 ไม่
ด าเนินการ  

 

10 
 เอกสารข้อมูลประกอบการจัดท าร่าง

ข้อก าหนดหรือ เทศบัญญัติ 
หรือข้อก าหนดของท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 
 

6.  
 ด าเนินการ  
 ไม่
ด าเนินการ  

 

10 
 - เอกสารแสดงมาตรฐานวิธีการ                 

คัดแยก (5 คะแนน) 
- ภาพถ่ายแสดงจุดรวบรวมมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนใน
ชุมชน (5 คะแนน) 
 

7.  
 
 
 
 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่
ด าเนินการ  

 

15 
 - รายงาน/แผนงานการด าเนินการ

เก็บ ขน มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนและปริมาณมูล
ฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ที่เก็บขน (5 คะแนน) 
- แผนการ/วิธีการ/ผลการตรวจติดตาม
ควบคุมก ากับการเก็บ ขน (5 คะแนน) 
- ปริมาณมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนที่เก็บได้แยกตาม
ประเภท (5 คะแนน) 

ไม่อนุมัติ 

ก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์มาตรฐาน 
และวิธีการในการให้บริการเก็บ ขน 

และก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 

ออก
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

การเก็บ ขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 

เสนอ
ผู้บริหาร 

ด าเนิน 
การเอง 

มอบให้
ผู้อื่น

ด าเนิน 
การ 

อนุญาต
ให้ผู้อื่น
ด าเนิน 
การ 

ร่วม
ด าเนิน 
การกับ
อปท. 
อ่ืน 

อนุมัติ

,jvo6,

ประเมินความพร้อม และความเป็นไปได้ในการ
จัดบริการระบบเก็บขน และก าจัด มูลฝอยที่เป็น

พิษหรืออันตรายจากชุมชน 

การคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 



 
 

 

ขั้นตอน
ท่ี 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

8.  
 
 
 
 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่
ด าเนินการ  

 

10 
 - รายงาน/แผนงานการด าเนินการ/

วิธีการก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนและปริมาณมูล
ฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ที่ก าจัด (4 คะแนน) 
- แผนการ/วิธีการ/ผลการตรวจติดตาม
ควบคุมก ากับการก าจัด (3 คะแนน) 
- ปริมาณมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนที่ส่งก าจัด หรือ
ปริมาณที่เก็บกักเพื่อรอส่งก าจัด  
(3 คะแนน) 
 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
9.  

 ด าเนินการ  
 ไม่
ด าเนินการ  

 

10 
 ผลการติดตามตรวจสอบระบบการ

เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนตามมาตรฐาน 

10.  
 ด าเนินการ  
 ไม่
ด าเนินการ  

 

10 
 รายงานผลการวิเคราะห์และ

ประเมินผลกระบวนการจัดบริการเก็บ 
ขน และก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 
 

11.  
 ด าเนินการ  
 ไม่
ด าเนินการ  

 

5 
 แผนงาน/โครงการปรับปรุง แก้ไข 

และพัฒนาการด าเนินงานมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

รวมคะแนน 100 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 

ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงาน 

เฝูาระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การด าเนินการคัดแยก เก็บ ขน               
และก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ

อันตราย 

ประเมินผลกระบวนการคัดแยก เก็บ 
ขน และก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ

อันตรายจากชุมชน 



 
 

 

องค์ประกอบท่ี 7 การวัดผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ค าช้ีแจง : ให้พิจารณาผลการด าเนินงานท่ีเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด และระบุคะแนนในช่อง 
“คะแนนท่ีได้ (C)” 

ประเด็นการวัดผล 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 
(C) 

1. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการ
คัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

10  

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีระบบเก็บรวบรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
ครอบคลุมชุมชนในพื้นที ่
 จ านวนชุมชนท้ังหมดในพื้นท่ี (A)     ………………แห่ง  
  จ านวนชุมชนท่ีได้รับบริการเก็บรวบรวมในพื้นท่ี (B)   ………………แห่ง 

  คิดเป็นคะแนน  ( 
    

 
) = ....................คะแนน 

30  

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถานที่เก็บกักมูลฝอยที่เปน็พิษหรืออันตรายจากชุมชน                        
อย่างถูกสุขลักษณะ 

30  

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีระบบส่งต่อไปยังสถานที่ก าจัดที่ถูกสุขลักษณะและได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

30  

รวมคะแนน 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


