
 

          ฉบับที่ 001 /๒๕๖๒ 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง 
เรื่อง  การเก็บ  และขนขยะมลูฝอย 

***************** 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และ
แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560  ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อที่ 9 
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย  ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้า
เป็นเวลาพอสมควร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  จึงประกาศก าหนดวัน  เวลา  และทางการเก็บและ
ขนขยะมูลฝอย  ดังนี้ 
1. วัน เวลา สถานที่ท่ีประชาชนรวบรวมมูลฝอยในจุดที่ก าหนด 

 
     
           /2. เส้นทางการเก็บ... 
 
 
 

ประเภท วัน พ้ืนที่ด าเนินการ 

๑. ขยะทั่วไป 
๒. ขยะอินทรีย/์ขยะเปียก
(กรณีไม่มีพื้นที่ท าภาชนะ
รับรอง) 
 

๑. ทุกวันที่ ๒ และวันท่ี ๑๖ ของเดือน 
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. 

 ๑. หมู่ที่ 6 บ้านหนองฉันเพล 
 

๒. ทุกวันที่ ๑,๑๑ และวันท่ี ๒๑ ของเดือน 
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. 

๒. หมู่ที่ 1 บ้านหัวทุ่ง   
 

๓. ทุกวันที่ ๓,๑๓ และวันท่ี ๒๓ ของเดือน 
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. 

๓. หมู่ที่ 5 บ้านโนนตะหนิน  หมูท่ี่ 8 บ้านหนองสะแบง 
 

๔. ทุกวันที่ ๒ และวันท่ี ๑๗ ของเดือน 
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. 

๔. หมู่ที่ 2 บ้านหัวคู  
 

๕. ทุกวันที่ ๑ และวันท่ี ๑๖ ของเดือน 
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. 

๕. หมู่ที่ 3 บ้านป่าติ้ว 
 

๖. ทุกวันที่ ๔ และวันท่ี ๑๗ ของเดือน 
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. 

๖. หมู่ที่ 4 บ้านหนองทุ่ม 
 

๗. ทุกวันที่ ๔ และวันท่ี ๑๘ ของเดือน 
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. 

๗. หมู่ที่ ๗ บ้านฮ่องแซง 
 
 

๓. ขยะรไีซเคิล รับซื้อขยะรไีซเคิลจ านวน 7 วันตอ่เดือน  
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. 

หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ 8  ณ ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
 

๔. มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ
ขยะอันตรายชุมชน 

ให้ทุกครัวเรือนน าไปรวบรวมในจุดที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งก าหนด ตามศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
 



 
 
2. เส้นทางการเก็บ และขนมูลฝอย (ต้ังแต่เวลา 0๗.00 น.- ๑๐.๐๐ น.) 
 

ประเภท วัน พ้ืนที่ด าเนินการ 
๑. ขยะทั่วไป 
๒. ขยะอินทรีย/์
ขยะเปียก(กรณี
ไม่มีพื้นที่ท า
ภาชนะรับรอง) 
 

๑ ทุกวันที่ ๒ และวันท่ี ๑๖ ของเดือน 
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. 

๑. หมู่ที่ 6 บ้านหนองฉันเพล 
 

๒. ทุกวันที่ ๑,๑๑ และวันท่ี ๒๑ ของเดือน 
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. 

๒. หมู่ที่ 1 บ้านหัวทุ่ง   
 

๓ ทุกวันที่ ๓,๑๓ และวันท่ี ๒๓ ของเดือน 
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. 

๓. หมู่ที่ 5 บ้านโนนตะหนิน  หมูท่ี่ 8 บ้านหนองสะแบง 
 

๔. ทุกวันที่ ๒ และวันท่ี ๑๗ ของเดือน 
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. 

๔. หมู่ที่ 2 บ้านหัวคู  
 

๕. ทุกวันที่ ๑ และวันท่ี ๑๖ ของเดือน 
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. 

๕. หมู่ที่ 3 บ้านป่าติ้ว 
 

๖. ทุกวันที่ ๔ และวันท่ี ๑๗ ของเดือน 
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. 

๖. หมู่ที่ 4 บ้านหนองทุ่ม 
 

๗. ทุกวันที่ ๔ และวันท่ี ๑๘ ของเดือน 
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. 

๗. หมู่ที่ ๗ บ้านฮ่องแซง 
 
 

 
     ในการทิ้งขยะมูลฝอยดังกล่าว ส าหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่(ไม่ใช่สถานที่สาธารณะ) ขอให้คัดแยก
ขยะมูลฝอยก่อนทิ้งทุกครั้ง  และน าใส่ถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกสีตามประเภทขยะมูลฝอย คือ  เชือกสีน้ าเงิน 
ได้แก่ ขยะทั่วไป เชือกสีเหลือง ได้แก่ ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ ใช้เชือกสีเขียวเป็นต้นไป 
 
          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                                                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 256๒ 

 
 
                                                                (ลงช่ือ) 
                                                                         (นายไพโรจน์       ภูศรี) 
                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมลูฝอย 
ประกาศขยะมูลฝอยท่ีเป็นพิษ  หรือขยะอันตรายชุมชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง 
   
 

          เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยประเภท “ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตรายชุมชน” เช่น ขวด หรือ
ภาชนะใส่เคมีภัณฑ์ หรือยาปราบศัตรูพืช ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์บรรจสุารเคมีตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟฟ้า 
ส่วนประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ก าหนดจุดรวบรวมขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะ
อันตรายจากชุมชน โดยประชาชนน าไปรวบรวมไว้ในจุดที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ก าหนดไว้บริการประชาชนเพื่อให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง น าไปก าจัดตามหลักวิชาการ 

1. หมู่ที่ ๑ ช่ือหมู่บ้านหัวทุ่ง  น าไปรวบรวมที่ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
๒. หมู่ที่ ๒ ช่ือหมู่บ้านหัวค ู   น าไปรวบรวมที่ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
๓. หมู่ที่ ๓ ช่ือหมู่บ้านป่าติ้ว  น าไปรวบรวมที่ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
๔. หมู่ที่ ๔ ช่ือหมู่บ้านหนองทุ่ม  น าไปรวบรวมที่ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
๕. หมู่ที่ ๕ ช่ือหมู่บ้านโนนตะหนิน น าไปรวบรวมที่ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
๖. หมู่ที่ ๖ ช่ือหมู่บ้านหนองฉันเพล น าไปรวบรวมที่ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
๗. หมู่ที่ ๗ ช่ือหมู่บ้านหนองสะแบง น าไปรวบรวมที่ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
8. หมู่ที่ 8 ช่ือหมู่บ้านหนองสะแบง น าไปรวบรวมที่ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน 

 ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบตัิเพิ่มเติม ได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓ - 358 - 143 /๐8 - 9569 - 910๐ / www.huathung.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ  และขนขยะมลูฝอย 
ประเภทขยะอินทรีย์  ขยะเปียก (เศษอาหาร) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง 
............................................ 

 
                  เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยประเภท“ขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (เศษอาหาร)” ในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง
จึงก าหนดจุดรวบรวมขยะอินทรีย์ขยะเปียก (เศษอาหาร)โดยประชาชนน าไปรวบรวมไว้ในจุดที่ ช่ือองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง 
ก าหนดไว้บริการประชาชน เพื่อองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งน าไปก าจัดตามหลักวิชาการดังนี้ 

1. หมู่ที่ ๑ ช่ือหมู่บ้านหัวทุ่ง  น าไปรวบรวมที่ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
๒. หมู่ที่ ๒ ช่ือหมู่บ้านหัวคู   น าไปรวบรวมที่ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
๓. หมู่ที่ ๓ ช่ือหมู่บ้านป่าติ้ว  น าไปรวบรวมที่ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
๔. หมู่ที่ ๔ ช่ือหมู่บ้านหนองทุ่ม  น าไปรวบรวมที่ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
๕. หมู่ที่ ๕ ช่ือหมู่บ้านโนนตะหนิน น าไปรวบรวมที่ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
๖. หมู่ที่ ๖ ช่ือหมู่บ้านหนองฉันเพล น าไปรวบรวมที่ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
๗. หมู่ที่ ๗ ช่ือหมู่บ้านหนองสะแบง น าไปรวบรวมที่ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
8. หมู่ที่ 8 ช่ือหมู่บ้านหนองสะแบง น าไปรวบรวมที่ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน 

 ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบตัิเพิ่มเติม ได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓ - 358 - 143 /๐8 - 9569 - 910๐ / www.huathung.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ  และขนขยะมลูฝอย 
ประเภทขยะรไีซเคิล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง 
.......................................................... 

 
 เพื่อให้การบริหารการจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะรีไซเคิล”เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติกใส กระดาษ 
กล่องเครื่องดื่ม UHT พลาสติกอื่น อะลูมิเนียม โลหะ ฯลฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง จึงก าหนดแนววางการคัดแยก
ขยะรีไซเคิลในครัวเรือน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ไม่มีถังรองรับขยะรีไซเคิลไว้บริการ โดยครัวเรือนคัดแยกเก็บไว้ในภาชนะ
ที่เหมาะสม และ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง จะประชาสัมพันธ์ก าหนดวันออกรับซื้อขยะรีไซเคิลเป็นประจ าทุกเดือน และ
ประสานงานให้ผู้รับซื้อของเก่าเข้ารับซื้อตามระยะเวลาที่ก าหนด ในราคาท้องตลาดที่ผู้ขายกับผู้ซื้อตกลงกันเอง ดังนี้ 
                   1. ขวดแก้ว - เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ าสะอาด - เก็บรวบรวมไว ้
 2. กระดาษ - จัดระเบียบ มดับรรจุภาชนะ - รวบรวมในภาชนะ 
 3. กล่องเครื่องดืม่ UHT - เทเครื่องดื่มออกให้หมด - รวบรวมในภาชนะ 
 4. ขวดพลาสติกใส - เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ าสะอาด - เก็บรวบรวมไว ้
 5. พลาสติกอื่นๆ - เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ าสะอาด - เก็บรวบรวมไว ้
 6. กระป๋องอะลูมิเนียม - เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ าสะอาด - เก็บรวบรวมไว ้
 7. เหล็ก/โลหะ - จัดระเบียบ บรรจุภาชนะ - เก็บรวบรวมไว ้
 ช่ือ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง จะนัดวัน เวลา สถานท่ี และราคารับซื้อให้ทราบต่อไป โดยสามารถสอบถาม
รายละเอียดและปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓ - 358 - 143 /๐8 - 9569 - 910๐ 
/ www.huathung.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ  และขนขยะมลูฝอย 
ประเภทขยะทั่วไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง 
.......................................................... 

 
 เพื่อให้การบริหารการจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะทั่วไป” เป็นขยะที่ไม่มีคุณสมบัติตามขยะ รีไซเคิล 
ขยะอันตรายชุมชน และขยะอินทรีย์ เป็นขยะที่ย่อยสลายยาก น าไปรีไซเคิลไม่ได้ หรือน าไปรีไซเคิลแล้วไม่คุ้มทุน และไม่มีความ
เป็นอันตราย ได้แก่ ซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว ถุงบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติก / กล่องโฟมเปื้อนอาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ฯลฯ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ก าหนดให้ครัวเรือนรวบรวมใส่ภาชนะ หรือถุงขนาดใหญ่ที่ย่อยสลายได้ น าไปรวบรวมยังจุดที่  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งก าหนด เพื่อองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง เก็บรวบรวมไปก าจัดตามเส้นทางที่ประกาศไว้ 
โดยขยะทั่วไป ให้ประชาชนน าไปรวบรวมไว้ในถังขยะจุดรวบรวมที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ประกาศไว้แล้วในถังสีน้ าเงิน 
หรือถังที่มีสัญญาลักษณ์สีน้ าเงิน ดังนี้ 
 1.  เชือก สิ่งจากวัสดุธรรมชาต หรือผา้สีน้ าเงินผูกติดไว้กับถังรวบรวมขยะ 
 2.  สติ๊กเกอร์ สัญญาลักษณ ์
 3. จุดรวบรวม องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง จะมีปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ถังขยะที่รวบรวมขยะทั่วไปเดียวกัน
กับขยะอินทรีย์ หรือขยะปียก เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บของพนักงานจัดเก็บ และความสะดวกในการน าไปก าจัด โดยสามารถ
สอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิม่เติม องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓ - 358 - 143 /๐8 - 9569 - 910๐ 
/ www.huathung.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง 
เรื่อง ลงทะเบียนผู้ต้องการมลูฝอยอินทรีย์ หรือขยะเปยีกไปใช้ประโยชน์ 

.............................................................  
 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียนร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ. 2535 
และการแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 
ที่ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและ สนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนรว่มและพึ่งพาตนเองในการก าจัดมูลฝอย 
ณ แหล่งก าเนิด โดยเฉพาะการน ามูลฝอยที่ย่อยสลายง่ายที่เป็นขยะเปียก และ ขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร ,เปลือกผลไม้ ) 
ไปใช้ประโยชน์ เช่น น าไปเป็นอาหารสัตว์เลี ้ยงน าไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือน้ า หมักอินทรีย์ หรือใช้ประโยชน์อื่น 
ประชาชนหรือชุมชนสามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนขอน าไปใช้ประโยชน์ได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  
ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ถึง วันที่  28   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เพื่อองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  จะประชาสัมพันธ์
และประสานผู้ประกอบการและครัวเรือนด าเนินการต่อไป 
  
          ประกาศ  ณ  วันท่ี  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 256๒ 
  
  
                                                          (ลงช่ือ) 
                                                                   (นายไพโรจน์       ภูศรี) 
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง 
เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจดัการตนเอง) 

..................................................... 
 

 ด้วย ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ออกตามพระราชบัญญัติ 
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2560 
ก าหนดให้ราชการสว่นท้องถิ่นตอ้งรณรงค์สร้างการรบัรู้  ความเข้าใจ  และจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ  
และคัดแยกมูลฝอยเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งก าเนินมูล ฝอย 
รวมตลอดทั้งเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ และการก าจัดมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม และสามารถพ่ึงพาตนเองในการก าจัดมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 
  เพื่อให้การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  จึงก าหนดวิธีการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด โดยครัวเรือน ดังนี้ 
  1. ขยะย่อยสลาย (ขยะอินทรีย์) เป็นของที่เน่าเสียและย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ ได้แก่  เศษอาหาร 
เศษผัก  เปลือกผลไม้  ใบไม้แห้ง  ซากสัตว์ ฯลฯ  บริหารจัดการ  ดังนี ้
 1.1 จัดท าภาชนะก าจัดขยะเปียกของครัวเรือน 
 1.2 ขุดหลุมฝัง หรือน าไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือน้ าหมักอินทรีย์ 
  2. ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถคัดแยกเพื่อน าไปรีไซเคิลใหม่ได้ (น าไปขายได้)  ได้แก่  แก้ว  กระดาษ 
พลาสติก / อโลหะ  และยาง ฯลฯ  ประชาชนคัดแยกและรวบรวมน าจ าหน่าย  ณ  ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน  ตามก าหนดการ
รับซื้อขยะรีไซเคิลประจ าเดือน 
  3. มูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายชุมชน  เป็นที่มีความเป็นอันตราย  หรือมีส่วนประกอบที่เป็นสาร
ที่เป็นอันตราย  ได้แก่  ขวดหรือภาชนะใส่เคมีภัณฑ์  ถ่านไฟฉายใช้แล้ว  แบตเตอรี่  กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี  ตลับหมึกใช้แล้ว  
หลอดไฟ  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  ให้น าไปรวบรวมไว้ที่  ณ  ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน เพี่อ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  
ด าเนินการต่อไป 
  4. ขยะทั่วไป  เป็นขยะที่ไม่มีคุณสมบัติตามขยะ  3  ประเภทข้างต้น  โดยย่อยสลายยากน าไปรีไซเคิลไม่ได้ 
หรือน าไปรีไซเคิลไมคุ่้มทุน  และไม่เป็นอันตราย  ได้แก่  ซอง /ถุงขนมขบเคี้ยว  ถุงบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปถุงพลาสติก/กล่องโฟมเปื้อนอาหาร 
หลอดกาแฟ  ซองกาแฟ ฯลฯ  ให้ทิ้งลงถังขยะประจ าครัวเรือนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งจัดให้ไว้แล้ว หรือ ให้ก าจัด
ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
  5.ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  ปฏิเสธและลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม  โดยใช้ถุงผ้า
หรือถุงขนาดใหญ่ที่ย่อยสลายได้แทน 
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