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ค ำน ำ 

 

      ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 20  ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการ
เก็บ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบกับมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 บัญญัติให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (๒) รักษาความสะอาดบนถนน 
ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิงปฏิกูล อาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ และ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเก็บ ขนและการก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาความสะอาด การจัดระเบียบในการจัดเก็บ ขน ก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
เพื่อให้สามารถบังคับให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานการก าจัดขยะและของเสียอันตรายเพื่อให้เกิดการจัดการที่ถูกหลักวิชาการ เพื่อน าส่งยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการก าจัดต่อไป อีกทั้งเพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียง  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการบริหารที่ดี   จึงได้น าการจัดการความรู้   
(Knowledge Management)  ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถก าหนดขึ้น   และน าไปปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม  โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง    ได้ด าเนินการจัดวางระบบการ
จัดการความรู้  และแผนการด าเนินงานไว้  เพ่ือที่จะให้มีการ รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนองค์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง       ให้สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะ
ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization )   
 
         งานสาธารณสุข ส านักงานปลัด  
                             องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง     
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คู่มือการปฏิบัติงานการเก็บขนขยะของเสียอันตราย  

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

หลักการและท่ีมา 

   ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 20  ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการ
เก็บ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบกับมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ.2546 บัญญัติให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (๒) รักษาความสะอาดบนถนน 
ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิงปฏิกูล อาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ และ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเก็บ ขนและการก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาความสะอาด การจัดระเบียบในการจัดเก็บ ขน ก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
เพื่อให้สามารถบังคับให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานการก าจัดขยะและของเสียอันตรายเพื่อให้เกิดการจัดการที่ถูกวิชาการ เพื่อน าส่งยังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในการก าจัดต่อไป 

 

 

                          ******************************************** 
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วัตถุประสงค์ของการจัดท า 

1. เพ่ือให้งานเก็บขยะอันตรายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2. เพื่ อป ลูกจิตส านึก ให้ทุกคนร่วมกัน คัดแยกและจัดการขยะอันตรายที่ เกิดขึ้น ใน

ชีวิตประจ าวันภายในหมู่บ้าน ตามระบบการจัดการขยะของ อบต.รอบเวียง ซึ่งใช้ระบบผู้ทิ้งเป็นผู้คัด

แยกขยะตามประเภท 

3. เพ่ือเป็นการรักษาส่ิงแวดล้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

4. เพ่ือบริหารจัดการขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  

งานสาธารณสุข ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง    

 

ขอบเขตของการบริการจัดเก็บ 

   จัดเก็บและจัดการขยะอันตรายที่เกิดขึ้น ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ

บริหารส่วนต าบลรอบเวียง ซึ่งใช้ระบบผู้ทิ้งเป็นผู้คัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่นและ

น ามาจัดเก็บ ณ จุดรับขยะประจ าหมู่บ้าน ตามแผนการปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนต าบลรอบ

เวียงน าไปรวบรวมยังจุดรวบรวมขยะอันตรายต าบล เพ่ือเตรียมส่งต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
เจ้าหน้าที่ได้แบ่งวัน เวลา ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้ พนักงานจัดเก็บขยะอันตรายองค์การ
บริหารส่วนต าบลรอบเวียง จ านวน 4 คน ปฏิบัติงาน ขั้นตอนในการปฏิบัติงานจัดเก็บและจัดการขยะ
อันตราย ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จะแบ่งเก็บตามหมู่บ้านซึ่งมี
ทั้งหมด ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1 บ้านป่ายางมนหมู่ที่ ๒ บ้านป่าบงหมู่ที่ ๓ บ้านป่าง้ิว
หมู่ที่ ๔ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ ๕  ซึ่งได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานการจัดการ การจัดเก็บขยะ ดังนี้ 
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แผนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดเก็บขยะ 

วันปฏิบัติงาน พื้นท่ีด าเนินการ หมายเหตุ 
มีนาคม  ๒๕๖๒ ทุกหมู่บ้าน รวบรวม ช่ังน้ าหนักและ

น ามาเก็บไว้ ณ จุด
รวบรวมขยะอันตราย

ต าบลรอบเวียง 

พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ทุกหมู่บ้าน 
กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ทุกหมู่บ้าน 
กันยายน  ๒๕๖๒ ทุกหมู่บ้าน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทุกหมู่บ้าน 
 

กำรติดตำมประเมินผลของกำรจัดเก็บขยะ  

1. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ทุกสัปดาห์ เป็นลายลักษณ์อักษร ตรวจสอบและท าความสะอาดรถทุกครั้ง  

2. หัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  ตรวจการปฏิบัติงาน 
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ รวบรวมสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะประจ าปี

งบประมาณ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 
 

ประโยชน์ของคู่มือ 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงได้รับทราบและเข้าถึงกระบวนการ
ปฏิบัติงานการการจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

2. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและด าเนินการจัดการขยะอันตรายในชุมชนได้อย่างถูกต้อง 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  โทร. ๐-๕๓๗๔-๐๖๘๗  
 

2) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์ด ารงธรรม ต าบลรอบเวียง 
 

3) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมืองเชียงราย 
 

4) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดเชียงราย 
 

5) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
     (สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ.1111   เลขท่ี ถ.พิษณุโลก เขต กทม. 10300) 

 

6) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์ อบต. รอบเวียง www.robwieng.go.th 
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               ขั้นตอนการจัดเก็บขยะอันตราย ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

 

 
เตรียมอุปกรณ์ ซักซ้อมผู้ด าเนินการเก็บ 

 
 

 

 
ด าเนินการจัดเก็บ แยกเป็น 

หลอดไฟ  สีฟ้า 
กระป๋องสเปรย์ สีชมพู 

ภาชนะบรรจุสารเคมี  สีเหลือง 
ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่   สีเขียว 

 
 

 

                              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ช่ังน้ าหนัก ลงบันทึกในแบบบันทึก 

 

 
ลงทะเบียนใน D-Toc 
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การแต่งกายผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะอันตราย 

 

 

         
 

สวมหมวกหรือเกบ็ผม สวมผ้าปิดปาก สวมผ้ากันเปื้อน สวมถงุมือยางแบบหนา 
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แผนที่/แผนผังการจัดเก็บขยะ 

 

 

หมู่ท่ี ๑ บ้านหนองด่าน สถานท่ี หอประชุมหมู่บ้านหนองด่าน 

หมู่ท่ี ๒ บ้านป่ายางมน  สถานท่ี หอประชุมหมู่บ้านป่ายางมน 

หมู่ท่ี ๓ บ้านป่าบง สถานท่ี หอประชุมหมู่บ้านป่าบง 

หมู่ท่ี ๔ บ้านป่างิ้ว สถานท่ี หอประชุมหมู่บ้านป่างิ้ว 

หมู่ท่ี ๕ บ้านป่ายางมนใหม่ หอประชุมหมู่บ้านป่างยางใหม่ 

 



 

 

 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

ท่ี   ๕ /๒๕๖๒ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรขยะและของเสียอันตรำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

 
  สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงราย  ซึ่งเป็นจังหวัดน าร่องในการจัดการขยะ ท่ีจะต้องมีการจัดการขยะ
ได้อย่างถูกต้อง  ตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย  หรือปริมาณขยะท่ีสามารถน ากลับมารีไซเคิลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  30  ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีรับผิดชอบ การจัดการขยะและของเสียอันตรายได้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี องค์การ
บริหารส่วนต าบลรอบเวียงได้ลงนามความร่วมมือข้อตกลง  “จังหวัดสะอาด”  ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย   อีกท้ังได้ด าเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคล่ือน
วาระการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีต าบล/หมู่บ้านตามนโยบาย”เมืองเชียงราย เมืองสะอาด” ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กับ หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้  พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 ฉบับท่ี 2 และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา ๖๗  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (๒)  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ี
สาธารณะ  รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  ปัญหาเรื่องการจัดการขยะยากท่ีจะควบคุมได้แม้แต่ท้องถิ่นก็ไม่สามารถท าอะไร ได้เว้นแต่
ประชาชนผู้บริโภคจะมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  โดยบูรณาการร่วมกับองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่ออบรมและสร้างจิตส านึกของประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้
ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาขยะพร้อมเรียนรู้ร่วมกัน  มีส่วนร่วมในการวางแผน  การคัดแยกขยะเพื่อแก้ไข
ปัญหาขยะ  เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนภายใต้กิจกรรมหลัก  3Rs  และไม่ให้เกิดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมในเขต
พื้นท่ี ซึ่งขยะอันตรายเป็นขยะท่ีต้องคัดแยกออกจากขยะประเภทอื่นเพื่อให้ด าเนินการส่งไปก าจัดได้อย่างถูกต้อง 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 1.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง    ประธานกรรมการ 
 2.  ก านันต าบลรอบเวียง        กรรมการ 
 3.  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน        กรรมการ 
 4.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรอบเวียง    กรรมการ 
 5.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านป่ายางมน   กรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย   กรรมการ 
 7.  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่ายางมน      กรรมการ 
 8.  เจ้าอาวาสวัดป่ายางมน       กรรมการ 
 ๙.  เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองด่าน        กรรมการ 
 ๑๐. ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลรอบเวียง     กรรมการ 
 

/9.  ประธาน... 
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 9.  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลรอบเวียง   กรรมการ 
 10. รักษาราชการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน    กรรมการ 
 11. ประธานประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน      กรรมการ 
 12. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงทุกหมู่บ้าน    กรรมการ 
 13. นางนิ่มนวล  ปัญโญนันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง กรรมการ/เลขานุการ 
 14. นางสาวสายพิน คุณมาก หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
  
 -  ให้มีหน้าท่ีในการอ านวยการในการจัดการคัดแยกขยะและของเสียอันตราย  เพื่อลดปริมาณขยะ
อันตรายในชุมชนภายใต้กิจกรรมหลัก  3Rs  และไม่ให้เกิดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมในเขตพื้นท่ี  
  
2.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/วางแผนการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวสายพิน  คุณมาก หัวหน้าส านักปลัด   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววันเพ็ญ  ยะฝ้ัน ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
 ๓. นายศุภชัย        อุปนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
 ๔. นางสุภาพรรณ์  ชุ่มจิตต์ รักษาการผู้อ านวยการกองศึกษา   กรรมการ 
 ๕. นางสุนันทา      ศรีปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ/เลขานุการ 
 ๖. นางณัฐณิชา      ตาช่ืน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการ/และผู้ช่วยเลขานุการ 
 -  ให้มีหน้าท่ีประชาสัมพันธ์/วางแผนการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงาน ก ากับดูแลขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานให้เหมาะสม  พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้ประชาชนทราบโดยแพร่หลาย และสรุปผล
การด าเนินงานรายงานคณะกรรมการอ านวยการทราบ 
 
3.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บและขนส่งขยะอันตราย  ประกอบด้วย 
 1.  นางสุนันทา  ศรีปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 2.  นายพัฒนา บุญศรี  ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ    กรรมการ 
 3.  นายโพธิ์ทัย   ราชสมบัติ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ 
 ๔.  นายอนุชา ใจยะ  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า     กรรมการ 
 ๕.  นายกรวิชญ์ แก้วดุลดุก คนงานท่ัวไป     กรรมการ 
 ๖.  นางณัฐณิชา  ตาช่ืน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       กรรมการ/และผู้ช่วยเลขานุการ 
 
-  ให้มีหน้าท่ีจัดเก็บและขนส่งขยะ  ตามแผนการท่ีก าหนดและอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องไว้ให้เป็นไปตามการจัดการขยะ
ของเสียอันตรายแนวทาง จังหวัดสะอาด 
 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  25๖๒ 
 
     ลงช่ือ 
            (นายไพศาล  พุทธิมา) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การเก็บขนและจัดเก็บขยะอันตราย 

    ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

 

  ************************************ 

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ได้จัดให้มีจุดรองรับขยะอันตรายประจ าหมู่บ้านและให้

ความรู้ด้านการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่น ป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นหากมีการก าจัดไม่

ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อให้ด าเนินการให้บริการจัดเก็บขยะอันตรายให้กับประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน

ต าบลรอบเวียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกหลักวิชาการ เพื่อส่งต่อยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก าจัด 
และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการด้านบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน และเป็นการรักษาส่ิงแวดล้อม
ภายในต าบลให้น่าอยู่ มีความสะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังกล่าว 

ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ท่ีใช้บริการ
ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จึงประชาสัมพันธ์ก าหนดการเก็บขนขยะอันตราย โดยรถบรรทุกขยะ
จะเริ่มออกจัดเก็บขยะ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ตามแผนการจัดเก็บขยะดังต่อไปนี้ 

วันปฏิบัติงาน พื้นท่ีด าเนินการ หมายเหตุ 
มีนาคม  ๒๕๖๒ ทุกหมู่บ้าน รวบรวม ช่ังน้ าหนักและ

น ามาเก็บไว้ ณ จุด
รวบรวมขยะอันตราย

ต าบลรอบเวียง 

พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ทุกหมู่บ้าน 
กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ทุกหมู่บ้าน 
กันยายน  ๒๕๖๒ ทุกหมู่บ้าน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทุกหมู่บ้าน 

  

จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐  กุมภาพันธ์  25๖๒ 

  

 

                       ( นายไพศาล  พุทธิมา ) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
  

  


