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 ------------------------------ 

 
รวม สมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด            14 คน 
 ผู้มาประชุม จำนวน 1๒ คน 
 ผู้ลาประชุม จำนวน ๒ คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จำนวน  -         คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน              2       คน 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
๑๑ 
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ผู้มาประชุม 
นายโอฬาร  นะมะ 
นายสุรพล  แผ้วบาง 
นายสมศักดิ์   จรัล 
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
นายเสมา  ธรรมบดี 
นางปราณีต  คงดี 
นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 
นายสมเหียะ  สระทองไหม 
นายมงคล  นิลจันทร์ 
นายสายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ 
นายวิทยา  คงรอด 
นายวิษณุ  จันทร์เขียว 

 
ประธานสภา อบต.ท่าสะท้อน 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 1   
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๗ 
 

 
โอฬาร  นะมะ 
สุรพล  แผ้วบาง 
สมศักดิ์   จรัล 
จรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
เสมา  ธรรมบดี 
ปราณีต  คงดี 
อุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 
สมเหียะ  สระทองไหม 
มงคล  นิลจันทร์ 
สายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ 
วิทยา  คงรอด 
วิษณุ  จันทร์เขียว 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
นายสารยุทธ  พรหมอุบล 
นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 
 

 
รองประธานสภา อบต.ท่าสะท้อน   
เลขานุการสภา อบต.ท่าสะท้อน   
 

 
ลา 
ลา 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

1 
2. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายธวัชชัย  ทองตำลึง 
จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ 

 
นายก อบต.ท่าสะท้อน 
ปลัด อบต.ท่าสะท้อน 

 
ธวัชชัย  ทองตำลึง 
สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ 
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------------------------------ 
เปิดประชุมเวลา  1๓.๒๐ น. 
              เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม   จำนวน  ๑๒ คน  
ครบองค์ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  และข้อ  ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังครับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จึงให้
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม   

ประธานสภา อบต.  สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
สะท้อน ทุกท่าน  เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาพร้อมกันแล้วผมขอเปิดประชุมนะครับ 
การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/256๒  ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี ๒๕6๒ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เนื่องจาก นายฐาณิสรณ์ เศรษฐเชื้อ 
เลขานุการสภา  ได้ลาการประชุมในวันนี้  จึงจำเป็นต้องคัดเลือกเลขานุการสภา
ชั่วคราว  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ  19  วรรคสอง  ที่กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งใด  ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ ได้ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวและให้นำวิธีการเลือกตามข้อ  13  มาใช้บังคับโดย
อนุโลม”  จึงขอให้ที่ประชุม เสนอชื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  และจะต้องมีผู้รับรอง  2  คน  
เพ่ือคัดเลือกเป็นเลขานุการสภา ชั่วคราวครับ  

นายสุรพล  แผ้วบาง    เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายสุรพล แผ้วบาง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 1 บ้านนาค้อ  ขอเสนอ 
นายเสมา  ธรรมบดี  เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวครับ   

ผู้รับรองคนที่  1    นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน   
ผู้รับรองคนที่  2    นายสมศักดิ์  จรัล      
ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่  ....  หากไม่มีผู้เสนอ

รายชื่อเพ่ิมเติม  ดังนั้น  ที่ประชุมในวันนี้จึงมอบหมายให้  นายเสมา  ธรรมบดี  
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวในการประชุมในครั้งนี้   

  ต่อไปเป็นการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้   
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้  
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 
   ๔.1 พิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ 
   ๔.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง 

การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ. 2562 
   ๔.๓ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง 

หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย  พ.ศ. 2562 
   ๔.๔ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน   เรื่อง 

การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตำบลท่าสะท้อน   พ.ศ. 
2562 

   ๔.๕ พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) การจัดทำบริการสาธารณะ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลุ่ม ๑)  

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ  เชิญ เลขานุการสภา ครับ 
เลขานุการสภา  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/25๖๑ ครั้งที่ 1 

ประจำปี 25๖๑  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)  ต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่า

สะท้อน  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/25๖๑ ครั้งที่ 1 ประจำปี 25๖๑  เมื่อวันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่...หากไม่มี
ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วครับ 

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๐  เสียง   งดออก
เสียง  2 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

  - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่พิจารณา  

ประธานสภาฯ เรื่องเพื่อพิจารณา  ๔.๑ การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภา สมัย
สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ 

  ด้วยวันนี้ เป็นสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของปี พ.ศ.256๒             
โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน จะต้องกำหนดสมัยประชุม        
ตามระเบียบเป็นประจำทุกปี ดังนั้น  ขอนำเรียนปรึกษา ที่ประชุมสภาแห่งนี้ เพ่ือ
มีมติกำหนดสมัยประชุมร่วมกัน และขอให้ท่านปลัด ร่วมเสนอสมัยประชุมให้
เป็นไปตามห้วงระยะที่เหมาะสม กับระเบียบต่างๆ และขอให้เลขานุการ ชี้แจงข้อ
กฎหมายครับ 

เลขานุการสภา  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. ๒๕52 

   มาตรา ๕๓  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ข้อ ๒๑  การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวัน

เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของแต่ละปีโดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
สมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอ่ืน หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได้ 

นายสุรพล  แผ้วบาง  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายสุรพล  แผ้วบาง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 1 บ้านนาค้อ  เสนอให้
เป็นไปตามช่วงวันที่และเดือนตามเดิมครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้างครับ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  สรุปว่าการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสมัย

ประชุม สมัยสามัญ สี่สมัย เหมือนเดิม นะครับ 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบการกำหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจำปี ๒๕๖๒  และการ
กำหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓  ด้วยคะแนนเสียง 
10 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง  ดังนี้ 

  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ระหว่าง  วันที่ 16-30 เมษายน  256๒    
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ระหว่าง  วันที่ 10-24 สิงหาคม  256๒     
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ระหว่าง  วันที่ 16-30 ตุลาคม  256๒     
  และกำหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๓

ระหว่าง  วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์  256๓   

ประธานสภาฯ เรื่องเพื่อพิจารณา  ๔.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 
2562 

  สำหรับการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง การ
ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2562  เป็นแนวทางในการควบคุม  ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาของโรคท่ีมียุงเป็นพาหะ  เชิญท่านเลขานุการฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 

เลขานุการสภา  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2562  มีข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ครับ 

 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

  มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่
ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 

  (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

  มาตรา 71  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
หรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่ง
พันบาท  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  มาตรา ๒๐ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบใน
การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

  (๑) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย นอกจากในท่ีที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

  (๒) กำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและ
สถานทีเ่อกชน 
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  (๓) กำหนดวิธีการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตาม
สภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

  (๔) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
บุคคลอื่นที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือกำจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี ้การจะกำหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้อง
ดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

  (๕) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบัติ ตลอดจนกำหนด
อัตราค่าบริการขั้นสูงตามลักษณะการให้บริการที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ 
จะพึงเรียกเก็บได ้

  (๖) กำหนดการอ่ืนใดทีจ่ำเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
  มาตรา ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุรำคาญ

ในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรำคาญด้วย ตลอด
ทั้งการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาบรรดาถนน ทางบกทางน้ำ รางระบายน้ำ คู 
คลอง และสถานที่ต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุรำคาญ ในการนี้ให้   เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือเพ่ือระงับ กำจัดและควบคุมเหตุ
รำคาญต่าง ๆ ได ้

  มาตรา ๗๓  ผู้ใดฝ่าฝืนขอ้บัญญัติทอ้งถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕)  
มาตรา ๓๒ (๒) มาตรา ๓๕ (๑) หรือ (๔) หรอืมาตรา ๔๐ (๒) หรือ (๓) ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ (๒) 
หรือ (๓)  หรือมาตรา ๔๐ (๑) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองหมื่นห้าพันบาท 

  มาตรา ๗๓/๑  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ 
(๑) (๒) (๓) หรือ (๖) ในกรณีที่เก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อหรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

  มาตรา ๗๓/๒  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ 
(๕) ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยที่เปน็พิษหรืออันตรายจากชุมชน
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
  การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาล

หรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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  การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพ
ในชีวิตหรือร่างกายจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้
มนุษยธรรมจะกระทำมิได้ 

  มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และ
ครอบครัว 

  การกระทำอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
หรอืการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระทำมิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จำเป็นเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ 

  มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
  การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการ

ค้นเคหสถานหรือที่รโหฐานจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมี
เหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  มาตรา ๓๘ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ 
  การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือ
สวัสดิภาพของประชาชน หรือการผังเมืองหรือเพ่ือรักษาสถานภาพของครอบครัว 
หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผู้เยาว์ 

  มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
  การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การ
คุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จำเป็นหรือเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน 

  การตรากฎหมายเพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2562  
ครับ 

นายก อบต.  หลักการ  
  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ว่า

ด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
เพ่ือให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
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  เหตุผล 
  ด้วยปรากฏว่ามีการเจ็บป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ซึ่งอาจแพร่ระบาดได้  โดยมียุงลายเป็น
พาหะของโรคติดต่อนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน จึงเห็นเป็นการ
จำเป็นที่ต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย อันได้แก่ มูลฝอยที่มีสภาพขังน้ำ
ได้ เช่น เศษกระป๋อง กะลามะพร้าว ยางรถยนต์ และเศษภาชนะอ่ืน ๆ เป็นต้น 
รวมทั้งแหล่งน้ำ ที่อาบน้ำ ตุ่มน้ำ โอ่งน้ำ แจกัน กระถางต้นไม้ และภาชนะรองรับ
น้ำอื่น ๆ ในอาคารหรือบริเวณบ้านเรือน ซึ่งหากไม่มีการดูแลเปลี่ยนน้ำเป็นประจำ
ทุก 7 วัน หรือใส่สารเคมีก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย  จึงเสนอร่าง
ข้อบัญญัติ ดังนี้ 

 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เร่ือง การควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ. 2562 

  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ว่า
ด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  

  อาศั ยอำน าจตามความ ในมาตรา  ๖ ๗  (๓ ) และมาตรา  ๗ ๑  แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  ประกอบกับมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ตามมาตรา 26  ประกอบกับมาตรา 28  มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 37 
มาตรา 38 และมาตรา 40  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อน และนายอำเภอพุนพิน จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

  ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2562”  

  ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนแล้ว
เจ็ดวัน  

  ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบและคำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้
แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน  

  ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้  
  “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษ

วัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บ
กวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ 
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
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  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน 
หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้  

  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของ
เอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  

  “แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้ำขังได้ในระยะเวลาที่
เกินกว่าเจ็ดวันซึ่งยุงลายสามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ำได้  

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
สะท้อน  

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  

  ข้อ 5 ห้ามผู้ใดทิ้งหรือทำให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
อาทิ กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ที่ขังน้ำได้ในที่หรือทาง
สาธารณะ เว้นแต่ในที่หรือในถังรองรับมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่า
สะท้อนจัดไว้ให้ 

  ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถานต้องเก็บกวาดและดูแล
มิให้มีมูลฝอยที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาทิ กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ 
หรือมูลฝอยอ่ืน ๆ ที่ขังน้ำได้ในบริเวณอาคารหรือเคหสถาน รวมทั้งบริเวณรอบ ๆ 
ทั้งนี้ โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิดหรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุงหรือ
วิธีการอ่ืนใด ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนำ  

  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ให้บริการเก็บขนมูลฝอยเพ่ือ
นาไปกำจัด เจ้าของอาคารหรือเคหสถานมีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติ
ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยด้วย  

  ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน ที่มีแหล่งน้ำที่อาจเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจะต้องดูแล  มิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  

  ข้อ 8 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน ต้องดูแลทำความสะอาด
และเปลี่ยนน้ำในแจกัน  ถ้วยรองขาตู้กับข้าว ภาชนะอ่ืน ๆ ที่มีน้ำขัง  อย่างน้อย
ทุกเจ็ดวัน หรือใส่สารที่ป้องกันการวางไข่ของยุงได้ และจัดให้มีฝาปิดตุ่มน้ำที่มีอยู่
ในอาคารและเคหสถาน รวมทั้งข้อปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่า
สะท้อนประกาศกำหนด  

   ข้อ 9 ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปทำ
การกำจัดยุงในอาคารหรือเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคาร เคหสถาน หรือสถานที่นั้นจะต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวก
ตามสมควร  

  ข้อ 10 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 5 และข้อ 6 ต้องระวางโทษตามมาตรา 73 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
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  ข้อ 11 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพัน
บาท  

  ข้อ 12 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เป็นผู้รักษาการให้
เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพ่ือ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

เลขานุการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554    

  ข้อ ๔๓  ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ 
   (๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
   (๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 
   การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
  เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมาและตรวจแล้ว

เห็นว่าถูกต้อง 
  ให้ส่งสำเนาแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม  

เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน  แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลา
นัดประชุม  ถ้าตรวจแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้รับญัตตินั้น  เว้นแต่เป็นญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่ไม่มีคำ
รับรองของผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวไปยัง
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาให้คำรับรองหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่แจ้งผลการ
พิจารณาให้คำรับรองให้ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวจากประธานสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้ผู้เสนอทราบ
โดยเร็ว 

  ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระ
ที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน
การพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ประธานสภาฯ  เนื่องจากร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จึงขอหารือว่า
ที่ประชุมจะให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติเป็นสามวาระ  หรือจะให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียว 
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นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายธวัชชัย ทองตำลึง  นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ผมจะขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวครับ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มี ....... สมาชิกสภาฯ  ท่าน
ใดเห็นควรให้มีการอภิปราย 3 วาระรวด โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุมฯ  มีมติอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งด
ออกเสียง 2 เสียง  

ประธานสภาฯ  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  ให้ที่ประชุม
สภาปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีเพ่ือนสมาชิกสภาประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  มีเพ่ือนสมาชิกท่าน
ใดมีข้อสงสัย จะอภิปราย หรือให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่อง ร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย พ.ศ. 2562  บ้างครับ   

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายจรงศักดิ์             
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  ๒            
บ้านบ่อกรัง ขอสอบถามเรื่องการขอรับทรายอะเบท ไม่ทราบว่าสามารถรับได้จาก
ที่ไหนครับ ในการออกข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็น
เรื่องที่ดีในการบริหารจัดการควบคุมปัญหาเกี่ยวกับยุงลาย ซึ่งจะได้นำไปอธิบาย
ต่อประชาชนในหมู่บ้านต่อไปเพื่อสร้างความเข้าใจการควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย    

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ชี้แจงครับ 
นายก อบต.  อาศั ยอำน าจตามความ ในมาตรา  ๖ ๗  (๓ ) และมาตรา  ๗ ๑  แห่ ง

พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  ประกอบกับมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ตามมาตรา 26  ประกอบกับมาตรา 28  มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 37 
มาตรา 38 และมาตรา 40  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560  เพ่ือใช้ในการออกข้อบัญญัติข้อบัญญัติ เพ่ือให้ชุมชนได้รักษาความสะอาด
ของที่อยู่อาศัยเพ่ือไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันการเกิดโรคท่ีมียุงลายเป็น
พาหะ  ในการรับทรายอะเบท  สามารถรับได้ทั้งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลท่าสะท้อน และที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนครับ  ในการออก
ข้อบัญญัติเพ่ือการนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ได้
ต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ส่งให้
นายอำเภอพุนพินให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้นส่งข้อบัญญัติไปประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อได้รับการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะสามารถ
นำมาบังคับใช้ได้ครับ 
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ประธานสภาฯ  ข้อบัญญัติจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ  ผ่านความเห็นชอบจาก
นายอำเภอพุนพิน และต้องได้รับการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาถึงจะมีผล
บังคับใช้ได้นะครับ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือไม่  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุมฯ  ไม่มีข้อเสนอแนะหรือแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีการอภิปรายแล้ว  กระผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย พ.ศ. 2562  หรือไม่  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุมฯ  มีมติรับหลักการ  ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
ประธานสภาฯ  การพิจารณาวาระที่  2 ขั้นแปรญัตติ นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น

กรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ  มีสมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่ เชิญครับ  

ที่ประชุมฯ  ไม่มีการเสนอคำแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีการเสนอคำแปรญัตติ  ผมขอนำเข้าสู่วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ  สมาชิก

ท่านใดเห็นด้วยกับร่าง  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง การ
ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2562  เพ่ือจะได้ตราเป็นข้อบัญญัติบังคับใช้
ต่อไป  โปรดยกมือขึ้นครับ   

มติที่ประชุมฯ  เห็บชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง การ
ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2562  เพ่ือจะได้ตราเป็นข้อบัญญัติบังคับใช้
ต่อไป  ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง  

ประธานสภาฯ  เร่ืองเพื่อพิจารณา  ๔.๓  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย  พ.ศ. 
2562   

  ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 
เลขานุการสภา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก

ขยะมูลฝอย  พ.ศ. 2562  มีข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ครับ 
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2546 
  มาตรา 71  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
หรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่ง
พันบาท  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  

  มาตรา ๓๔/๓ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบใน
การคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ออกข้อกำหนดของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

  (๑) กำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่
เอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้ 

  (๒) กำหนดวิธีการคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
  (๓) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือ

หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือเอกชนที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ดำเนินการแทน  ในการเก็บ ขน 
และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 

  (๔) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔/๒ ไม่เกินอัตรา  ที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

  (๕) กำหนดการอ่ืนใดที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
เพ่ือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

  การปฏิบัติหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นในการคัดแยก เก็บ ขน และกำจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ราชการส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดให้มีที่
รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามที่สาธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอและ
ถูกสุขลักษณะ 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ข้อ 5 ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และ

จิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอย 
เพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ 
แหล่งกำเนิดมูลฝอย รวมตลอดทั้งเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้
ประชาชนทราบ 

  ข้อ 8 ภาชนะรองรับมูลฝอยตามข้อ 7 ต้องมีลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้
งาน โดยมีสีเฉพาะสำหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท หรืออาจกำหนดข้อความ
หรือสัญลักษณ์อ่ืนซึ่งแสดงถึงมูลฝอยประเภทนั้นไว้อย่างชัดแจ้งที่ภาชนะรองรับมูล
ฝอยแทนก็ได ้

  (1) สีน้ำเงิน สำหรับมูลฝอยทั่วไป 
  (2) สีเขียว สำหรับมูลฝอยอินทรีย์ 
  (3) สีเหลือง สำหรับมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ 
  (4) สีส้ม สำหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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  เพ่ือความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะ
โปร่งใสก็ได้ 

ประธานสภาฯ  ร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณเช่นกัน  จึงขอหารือว่าที่
ประชุมจะให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติเป็นสามวาระ  หรือจะให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียว 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายจรงศักดิ์              
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  ๒            
บ้านบ่อกรัง ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มี ....... สมาชิกสภาฯ  ท่าน
ใดเห็นควรให้มีการอภิปราย 3 วาระรวด โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุมฯ  มีมติอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งด
ออกเสียง 2 เสียง  

ประธานสภาฯ  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  ขอให้ท่าน
นายก อบต. ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย  พ.ศ. 2562  
และให้ที่ประชุมสภาปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีเพ่ือนสมาชิกสภาประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่ท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  ขอ
เชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ครับ 

นายก อบต.  หลักการ  
  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ว่า

ด้วยการหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
เพ่ือให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 

  เหตุผล 
  เพ่ือให้การดำเนินการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการคัดแยก 

เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
สะท้อน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามมาตรา ๓๔/๓  แห่งพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2560  และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๕ และข้อ ๘  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติ ดังนี้ 

 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เร่ือง หลักเกณฑ์
การคัดแยกขยะมูลฝอย  พ.ศ. 2562  

  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  และมาตรา ๓๔/๓ 
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(๒) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อน  และนายอำเภอพุนพิน  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562” 

  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้บังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษ

วัตถุ เศษพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืน ใดที่เก็บ
กวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยที่เป็น
พิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “มูลฝอยอินทรีย์” หมายความว่า มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น ซากหรือ
ชิ้นส่วนของพืชและสัตว์ มูลสัตว์ หรือมูลฝอยอื่นๆ ที่ย่อยสลายได้ง่าย 

  “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้
ใหม่หรือนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก 
และวัสดุอ่ืนๆ (ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เหมาะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น) 

  “มูลฝอยที่ เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่
ปนเปื้อนหรือมีส่วนประกอบของวัตถุที่อาจเป็นอันตรายหรือผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของบุคคล หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย 
แบตเตอรี่ กระป๋องหรือภาชนะอ่ืนใดที่ใช้บรรจุสารเคมี หรือวัตถุที่อาจเป็น
อันตราย ข้างต้น 

  “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า มูลฝอยประเภทอ่ืน นอกเหนือจากมูลฝอย
อินทรีย์ มูลฝอยที่นำกลับมาใช้ใหม่ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน เรือ แพ ตลาด คลังสินค้า 
สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้ และ
หมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้ำ อุโมงค์ หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารด้วย 

  ข้อ ๔ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 
(๑) มูลฝอยทั่วไป 
(๒) มูลฝอยอินทรีย์ 
(๓) มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ 
(๔) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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  ข้อ ๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกแล้วแต่ละ
ประเภทตามข้อ ๔ ในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอย ให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ประเภทของมูลฝอยนั้น 

  ถุงสำหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม มีขนาดที่
เหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก การบรรจุมูลฝอยลงในถุงต้องมี
ปริมาณที่เหมาะสม ปิดถุงด้วยการมัดหรือผนึกด้วยวิธีอ่ืนใดให้มิดชิด รวมทั้ง
จัดการป้องกันมิให้มูลฝอย น้ำ กลิ่น หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น รั่วไหล
ออกจากถุง 

  ภาชนะบรรจุมูลฝอยต้องทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม การบรรจุ
มูลฝอยลงในภาชนะบรรจุมูลฝอย เช่น ถังสำหรับใส่มูลฝอย ต้องบรรจุในปริมาณท่ี
เหมาะสม ไม่ล้นออกนอกภาชนะ มีฝาปิดมิดชิด เพ่ือมิให้มูลฝอย น้ำ กลิ่น หรือสิ่ง
อ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออกจากภาชนะ และสัตว์และแมลงเข้าไปใน
ภาชนะได้ 

  ข้อ ๖ มูลฝอยที่มีสภาพ ลักษณะ หรือขนาด ที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือ
ภาชนะบรรจุมูลฝอยได้ ให้คัดแยกไว้ต่างหาก ตามประเภทของมูลฝอย โดยต้อง
จัดการให้ถูกสุขลักษณะ (ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เหมาะสม
กับบริบทของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น) 

  ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนำถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยที่คัด
แยกประเภทไว้แล้ว  ทิ้งตามวัน เวลา และสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่า
สะท้อน ประกาศกำหนด 

  ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
  ข้อ ๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนเป็นผู้รักษาการตาม

ข้อบัญญัตินี้ 
ประธานสภาฯ  มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย จะอภิปราย หรือให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับเรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง 
หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย  พ.ศ. 2562  บ้างครับ   

นายก อบต.  ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนได้ดำเนินการให้
ประชาชนคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้งตามวันและเวลาที่ทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อนได้กำหนดวันเก็บขยะ เพ่ือความเป็นระเบียบ และเป็นไปตาม 3R 
ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนได้ทำป้ายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนคัดแยกขยะ เพ่ือการนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้ต้องขอให้สมาชิกสภาฯ ทุก
หมู่บ้านช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในวันประชุมหมู่บ้านด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  โปรดยก
มือครับ 

ที่ประชุมฯ  ไม่มีข้อเสนอแนะหรือแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีการอภิปรายแล้ว  กระผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
มูลฝอย  พ.ศ. 2562  หรือไม่  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุมฯ  มีมติรับหลักการ  ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
ประธานสภาฯ  การพิจารณาวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ

แปรญัตติเต็มสภา  โดยประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  มี
สมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่ เชิญครับ  

ที่ประชุมฯ  ไม่มีการเสนอคำแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีการเสนอคำแปรญัตติ  ผมขอนำเข้าสู่วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ  สมาชิก

ท่านใดเห็นด้วยกับร่าง  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง 
หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย  พ.ศ. 2562  เพ่ือจะได้ตราเป็นข้อบัญญัติ
บังคับใช้ต่อไป  โปรดยกมือขึ้นครับ   

มติที่ประชุมฯ  เห็บชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง 
หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย  พ.ศ. 2562  เพ่ือจะได้ตราเป็นข้อบัญญัติ
บังคับใช้ต่อไป  ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง  

ประธานสภาฯ  เรื่องเพื่อพิจารณา  ๔.4 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในตำบลท่าสะท้อน  พ.ศ. 2562   

  ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 
เลขานุการสภา  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เรื่อง การรักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตำบลท่าสะท้อน  พ.ศ. 2562  มีข้อ
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ครับ 

 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 

  มาตรา 71  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
หรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่ง
พันบาท  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  มาตรา ๔๔  นอกจากอำนาจหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

  (1) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้  

  (2) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด  
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  (3) ตักเตือนผู้กระทาความผิด หรือสั่งให้ผู้กระทาความผิดแก้ไขหรือขจัด
ความสกปรกหรือความไม่เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป  

  (4) จับกุมผู้กระทาความผิดซึ่งไม่เชื่อฟังคาตักเตือนและดาเนินคดีตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  มาตรา ๔๕ เมื่อมีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดข้ึนในท้องที่
ใดและพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจทราบตัวผู้กระทาผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
ท้องถิ่นนั้นทุกคนร่วมกันขจัดหรือแก้ไขไม่ให้สิ่งที่ผิดกฎหมาย ปรากฏอยู่ในที่
สาธารณะหรือสถานสาธารณะอีกต่อไป  

  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดหาอุปกรณ์และอานวยความสะดวกให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติการ และให้วางระเบียบการปฏิบัติการของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 

  มาตรา ๔๘ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งและพนักงานสอบสวนมีอำนาจเปรียบเทียบได้ 
เมื่อผู้ต้องหาชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสิบห้าวัน แล้ว ให้ถือว่าคดีเลิก
กันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

  ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ชาระค่าปรับ
ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ดาเนินคดีเพ่ือฟ้องร้องต่อไป  

  ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งตามมาตรา 
51 กึ่งหนึ่ง และพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจร หรือตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่
ควบคุมการจราจร ผู้จับกุมอีกก่ึงหนึ่ง 

  มาตรา ๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา 48 วรรคสาม ค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่
เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 

ประธานสภา  เชิญท่านนายกชี้แจงหลักการ เหตุผล และรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย พ.ศ. ๒๕62  ครับ 

นายก อบต.  หลักการ 
  เพ่ือให้การปฏิบัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เป็นไปในแนวทางของ
พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2535 

  เหตุผล 
  เพ่ือให้การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตำบลท่า

สะท้อน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และเพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน ทางเท้า แม่น้ำ ลำคลอง ที่
สาธารณะต่างๆ ตลอดจนการกำหนด หลักเกณฑ์และอัตราค่าปรับผู้กระทำ
ความผิด จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น 
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 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง หลักเกณฑ์
การคัดแยกขยะมูลฝอย  พ.ศ. 2562   

  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
ว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อย 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา 
๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. ๒๕๓๕  องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อน และนายอำเภอพุนพิน จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. ๒๕62” 

  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนนับ
แต่วันที่ได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
สะท้อนแล้ว ๗ วัน 

  ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้
แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

  ข้อ ๔ ข้อบัญญัตินี้ 
  “ที่สาธารณะ” หมายความว่า สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน และหมายความ

รวมถึงถนน และทางน้ำด้วย 
  “สถานสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ที่จัดให้เป็นสาธารณะสำหรับ

ประชาชนใช้เพ่ือการบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจหรือชุมนุม 
  “ถนน” หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้าม

ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคลซึ่ง
เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้ 

  “ทางน้ำ” หมายความว่า อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง คู ลำธาร  
สระนํ้าที่ขุดไว้เพ่ือสาธารณะ และหมายความรวมถึงท่อระบายน้ำด้วย 

  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน เรือ แพ ตลาด คลังสินค้า  
สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และ
หมายความรวมถึงอัฒจันทร์ ประตูน้ำ อุโมงค์ หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารด้วย 

  “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจาระหรือปัสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอ่ืนใด ซ่ึง
เป็นของโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

  “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษอาหาร เศษผ้า ถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใด ที่เก็บกวาด
จากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 
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  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
สะท้อน 

  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความถึง 
   ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
   ๒. พนักงานส่วนตำบล ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง 
  ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนเป็นผู้รักษาการให้เป็นไป

ตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพ่ือปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 หมวด ๑ 
 การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
  ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคารที่ติดอยู่กับ

ทางเท้ามีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดอาคารหรือบริเวณของ
อาคาร 

  ในกรณีที่เป็นตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดที่ขายอาหารหรือสินค้าประจำทุกวัน 
หรือเฉพาะคราว ให้เจ้าของตลาดมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ที่ติด
ตลาดให้ผู้ครอบครองตลาดส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาดมีหน้าที่รักษาความสะอาด
บริเวณตลาดที่ตนครอบครอง 

  ข้อ ๗ ในการดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยตามข้อบัญญัตินี้ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจแจ้งผู้กระทำการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  มิให้กระทำการ
หรือให้แก้ไขการกระทำอันเป็นความผิดตามข้อบัญญัตินี้ 

  ข้อ ๘ การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรย แผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่
สาธารณะจะกระทำได้เมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนด
ในหนังสืออนุญาตด้วย 

  ข้อ ๙ การโฆษณาตามข้อ ๘ โดยมิได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในการอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่ง
เป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบหรือล้างข้อความหรือภาพนั้นภายใน
เวลาที่กำหนด 

  ถ้าการโฆษณาดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง มีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามก อนาจาร พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอำนาจปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนั้นได้เอง 

  ข้อ ๑๐ ห้ามผู้ใด 
   (๑) ปล่อยสัตว์ นำสัตว์ หรือจูงสัตว์ เข้าไปในบริเวณที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้ 
   (๒) ปล่อยสัตว์ถ่ายมูลบนถนน และมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป 
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  ข้อ ๑๑ ห้ามผู้ใดใช้ส่วนหนึ่ง ส่วนใด ของถนนเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือ 
ซ่อม เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ
ล้อเลื่อน เว้นแต่เป็นการแก้ไขการชำรุดบกพร่องเพียงชั่วคราว 

  ข้อ ๑๒ ห้ามผู้ใดตั้ง วาง กอง ทิ้ง ซากรถยนต์ หรือกองวัสดุใด ๆ บนถนน
หรือสถานสาธารณะ 

  ข้อ ๑๓ ห้ามผู้ใดติดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการ
กระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกาศกำหนด
โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร 

  ข้อ ๑๔ ห้ามผู้ใด จูง ไล่ หรือต้อนสัตว์ลงไปในทางน้ำซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปิดประกาศห้ามไว้ในบริเวณดังกล่าว 

  ข้อ ๑๕ ห้ามผู้ใด เท หรือ ทิ้ง กรวด หิน ดิน ทราย หรือเศษวัสดุก่อสร้างลง
ในทางน้ำ หรือถนนกองไว้ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือ
ตกลงในทางน้ำหรือถนน 

  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำการตามวรรคหนึ่งจัดการขน
ย้ายวัตถุดังกล่าวออกไปให้ห่างทางน้ำ และมีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุ
ดังกล่าวตามท่ีเห็นสมควรในกรณีท่ีผู้กระทำผิดไม่ดำเนินการตามที่สั่ง 

  ข้อ ๑๖ ห้ามผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกอง กรวด หิน ดิน ทราย 
เลน หรือสิ่งอ่ืนใดในบริเวณที่ได้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้  ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น 
ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ 

  ข้อ ๑๗ ห้ามผู้ใดปล่อยหรือจูงสัตว์เข้าไปในบริเวณที่ราชการส่วนท้องถิ่น 
ราชการส่วนอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจได้ปลูกหรือนุญาตให้ผู้อ่ืนปลูกหญ้าหรือต้นไม้ได้
และได้ปิดประกาศหรือปักป้ายห้ามไว้ 

  ข้อ ๑๘ ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง อุจจาระหรือปัสสาวะลงในที่สาธารณะหรือ
สถานสาธารณะหรือทิ้งลงในทางน้ำ 

  ข้อ ๑๙  ห้ามผู้ ใด  ทิ้ งสิ่ งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะ  หรือที่
สาธารณะ หรือทางน้ำนอกเหนือจากภาชนะหรือที่ทางราชการส่วนท้องถิ่นได้จัด
ไว้ให้ 

 หมวด ๒ 
 การรักษาและการใช้ประโยชน์ ถนนและลำคลองสาธารณะ 
  ข้อ ๒๐ ถนนสาธารณะ ลำคลองสาธารณะ เป็นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของ

ประชาชนห้ามผู้ใดกระทำอันเป็นการปิดกั้นการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน 
  ข้อ ๒๑ ห้ามมีการรุกล้ำถนนสาธารณะ ลำคลองสาธารณะ ที่ประชาชนใช้

ประโยชน์ร่วมกัน 
  ข้อ ๒๒ ห้ามมีการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างบนถนนสาธารณะ  ลำคลอง

สาธารณะ 
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 หมวด ๓ 
 อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  ข้อ ๒๓ นอกจากอำนาจหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติ

นี้ 
   (๒) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ โดยเคร่งครัด 
   (๓) ตักเตือนผู้กระทำความผิดหรือสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขหรือขจัด

ความสกปรกหรือความไม่เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป 
  ข้อ ๒๔ เมื่อมีการกระทำผิดตามข้อบัญญัตินี้ในที่ใด และพนักงานเจ้าหน้าที่

ไม่อาจทราบตัวผู้กระทำผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจแก้ไขไม่ให้สิ่งที่เป็น
ความผิดตามข้อบัญญัตินี้ปรากฏอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะอีกต่อไป 

  ให้เจ้าหน้าพนักงานท้องถิ่น จัดหาอุปกรณ์และอำนวยความสะดวก ให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติการและให้วางระเบียบการปฏิบัติการของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 

  ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ได้มีการพบเห็นการกระทำความผิดตามข้อบัญญัตินี้ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจแจ้งให้ผู้กระทำผิดจัดการ  ลบ ล้าง กวาด ตกแต่ง 
ปรับปรุงสิ่งที่เป็นความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไปภายในระยะเวลาที่กำหนด  ถ้า
ผู้กระทำความผิดยินยอมปฏิบัติตามให้ถือว่าไม่ต้องรับโทษ 

  ข้อ ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจประกาศกำหนดเขต ห้ามเข้า หรือ
ห้ามใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะ ทางสาธารณะ ทางน้ำ เมื่อมีปัจจัยที่เป็นความ
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชน 

  ข้อ ๒๗ บรรดาความผิดตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งและพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองมีอำนาจเปรียบเทียบ
ได้ เมื่อผู้ต้องหาชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดี
เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  ถ้าผู้กระทำผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชำระ
ค่าปรับภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ดำเนินคดีเพ่ือฟ้องร้องต่อไป 

  ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

 หมวด ๔ 
 บทกำหนดโทษ 
  ข้อ ๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่ที่สั่งตามข้อ ๗ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ ๘ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
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  ข้อ ๒๙ ผู้ใดกระทำความผิดข้อ ๑๐ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

  ข้อ ๓๐ ผู้ใดกระทำความผิดข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
๑,๐๐๐ บาท 

  ข้อ ๓๑ ผู้ใดกระทำความผิดตามข้อ ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ 
บาท 

  ข้อ ๓๒ ผู้ใดกระทำความผิดตามข้อ ๑๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ 
บาท 

  ข้อ ๓๓ ผู้ใดกระทำความผิดตามข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
๑,๐๐๐ บาท 

  ข้อ ๓๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

ประธานสภาฯ  ผมขอหารือที่ประชุมว่าให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฉบับนี้สามวาระรวดเดียว
เหมือนกับฉบับก่อนหน้านี้ครับ  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่  ถ้าไม่มี ...... ผมขออนุญาตเข้าสู่การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1 
ขั้นรับหลักการ  มีเพ่ือนสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือมีข้อสงสัยจะ
สอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

นายสุรพล  แผ้วบาง  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายสุรพล แผ้วบาง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 1 บ้านนาค้อ  ผมสงสัยว่า
ทำไมค่าปรับถึงไม่เท่ากันครับ 

นายก อบต.  การตราข้อบัญญัติแต่ละฉบับ  จะอาศัยกฎหมายแม่  หรือพระราชบัญญัติที่
แตกต่างกัน  ทำให้ค่าปรับไม่เท่ากันครับ  ซึ่งตามระเบียบแล้ว หากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดำเนินการออกข้อบัญญัติแล้วมีค่าปรับจะปรับเกินหนึ่งพันบาทมิได้ นั่น
หมายถึงตั้งไว้สูงสุดไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท แต่เวลาปรับจริงๆ  อาจจะปรับต่ำกว่า 
๑,๐๐๐ บาท ก็ได้ครับ  ขึ้นอยู่กับเจตนาในการกระทำความผิดและบริบทอ่ืนๆ 
ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  ในการปรับจะปรับตามเจตนาในการกระทำความผิดซึ่งจะปรับเท่าไหร่ก็ได้แต่
ต้องไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทนะครับ  ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะ
สอบถามเพ่ิมเติมบ้าง โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุมฯ  ไม่มีข้อเสนอแนะหรือแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีการอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว  กระผมขอมติที่ประชุมว่าจะ

รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง การ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. ๒๕62  หรือไม่  โปรด
ยกมือครับ 

ที่ประชุมฯ  มีมติรับหลักการ  ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
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ประธานสภาฯ  การพิจารณาวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา  โดยประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  มี
สมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่ เชิญครับ  

ที่ประชุมฯ ไม่มีการเสนอคำแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีการเสนอคำแปรญัตติ  ผมขอนำเข้าสู่วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ  สมาชิก

ท่านใดเห็นด้วยกับร่าง  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง การ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. ๒๕62  เพ่ือจะได้ตรา
เป็นข้อบัญญัติบังคับใช้ต่อไป  โปรดยกมือขึ้นครับ   

มติที่ประชุมฯ  เห็บชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง การ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. ๒๕62  เพ่ือจะได้ตรา
เป็นข้อบัญญัติบังคับใช้ต่อไป  ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  งดออกเสียง  2  
เสียง  

ประธานสภาฯ เรื่องเพื่อพิจารณา  ๔.๕ พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) การ
จัดทำบริการสาธารณเกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลฝอย (Cluster) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลุ่ม ๑)  

  เชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
นายก อบต.  สืบเนื่องจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนได้มีมติเห็นชอบให้
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เข้าร่วมกลุ่มการจัดทำบริการสาธารณะ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลุ่ม ๑) มีจำนวน ทั้งหมด ๑๗ แห่ง ซึ่งมีองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าโรงช้างเป็นเจ้าภาพหลัก ในการดำเนินการจัดทำร่างบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการบริหารจัดการมูล
ฝอยในลักษณะกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลุ่ม ๑) ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าโรงช้างได้ส่งร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่า
สะท้อนตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง ที่ สฎ ๗๑๖๐๑/ว ๙๕๙ 
ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นำเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เพ่ือขอความเห็นชอบ ซึ่งรายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกทุกท่านแล้วครับ  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือแก้ไขเพ่ิมเติม 
ที่ประชุม  ไม่มีข้อสงสัยหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ  หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือแก้ไขเพ่ิมเติมร่างบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ (MOU) การจัดทำบริการสาธารณเกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลฝอย 
(Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลุ่ม ๑) 
ผมขอมติจากท่ีประชุมด้วยการยกมือครับ 
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ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดทำบริการสา
ธารณเกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลุ่ม ๑) ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง งดออก
เสียง ๒ เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ือง อื่นๆ 

ประธานสภาฯ  เรื่องแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  ที่ได้แจกให้กับเพ่ือสมาชิกนำไป
เป็นคู่มือในการประสานงานเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ ในพ้ืนที่  เพ่ือจะได้ให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีนะครับ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะสอบถาม
อะไรเพิ่มเติมบ้างครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายจรงศักดิ์              
วงศ์กิจ พิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนตำบลท่ าสะท้อนหมู่ที่  ๒           
บ้านบ่อกรัง ผมขอสอบถามเรื่องท่ี  

  ๑. ไม่ทราบว่าไฟส่องสว่างถนน ซ่อมถึงหมู่ที่เท่าไหร่แล้วครับ เพราะหมู่ที่ ๒ 
ยังมีไฟส่องสว่างถนนชำรุดไม่สามารถใช้งานได้อยู่หลายจุด 

  ๒. คูระบายน้ำหมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง บริเวณตลาดนัดเนื่องจากตอนนี้ผมเห็น
ว่าตะแกรงเหล็กเป็นสนิมและชำรุดมีรถตกไปหลายคันแล้ว และผมก็ได้แก้ไข
ปัญหาในการเอาไม้กระดานไปพาดเพ่ือให้รถของประชาชนที่สัญจรไปมาสามารถ
ข้ามได้ หากไม่ดำเนินการซ่อมแซมเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไป
มาได ้

  ผมขอฝากด้วยนะครับ 
นายเสมา  ธรรมบดี เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายเสมา  ธรรมบดี 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนหมู่ที่ ๓ บ้านท่าสะท้อน ผมขอ
ความร่วมมือในการติดตั้งกระจกมองทาง เนื่องจากบริเวณโค้งบ้านนายผ่อง        
เพชรผ่อง บังทัศนวิสัยการมองเห็นเพราะเป็นโค้งหักศอกจะมองไม่เห็นรถที่สวนมา
ซึ่งอันตรายมากครับ 

นายก อบต.  ครับสำหรับเรื่องไฟส่องสว่างถนน ตอนนี้ได้ดำเนินการซ่อมไฟส่องสว่างถนน
อยู่ที่ หมู่ที่ ๗ บ้านศรีเจริญ ใกล้จะเสร็จและจะเข้าดำเนินการซ่อมแซมหมู่ที่ ๓        
บ้านท่าสะท้อน ซึ่งหมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง นั้นได้ดำเนินการซ่อมแซมไปบ้างแล้ว
บางส่วนครับ ตอนนี้เรามีช่างไฟฟ้าที่รับผิดชอบงานไฟฟ้าโดยตรงคือ นายวรเดช  
ฤกษ์วัลย์  และนายบรรจง  เกตุกรณ์ การซ่อมแซมไฟฟ้าอาจจะล่าช้าบ้าง เพราะ
บางครั้งประปาหมู่บ้านเสียก็ต้องไปซ่อมประปาก่อน เช่น ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗       
บ้านศรีเจริญ น้ำประปาไม่ไหล ก็ต้องทิ้งงานซ่อมแซมไฟฟ้ามาซ่อมประปา ต้องขอ
ความร่วมมือจากเพ่ือสมาชิกให้ช่วยกันสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างถนนที่ชำรุดไม่
สามารถใช้งานได้ของแต่ละหมู่ว่ามีจุดไหนบ้าง แจ้งให้ช่างไฟฟ้าผู้รับผิดชอบทราบ
จะได้สะดวกในการเข้าดำเนินการซ่อมแซม   
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  สำหรับหมู่ที่  ๓  บ้านท่าสะท้อน ซึ่งแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนนั้น ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต้องมาเขียนคำร้องที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน เสนอโครงการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนำจะได้นำเข้าที่
ประชุมหมู่บ้าน ให้ประชาชนในหมู่บ้านเห็นชอบ ปัญหาความเดือดร้อนควรได้รับ
การแก้ไข แล้วรายงานการประชุมส่งให้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เพ่ือ
นำมาปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. (๒๕๖๑ -๒๔๖๔) ซึ่งต้องผ่าน
คณะกรรมการแผนฯ จึงจะสามารถนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 
(๒๕๖๑-๒๔๖๔) ได้ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ  ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภา

ทุกท่านครับ  ขอปิดประชุมในวันนี้ครับ 
ปิดการประชุม  เวลา  ๑๕.๓๐ น. 
 
 
  
         เสมา  ธรรมบดี ผู้บันทึกการประชุม 

(นายเสมา  ธรรมบดี) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  

 
 
 
           โอฬาร  นะมะ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายโอฬาร  นะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

 
 
 
 
 


