
     

 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังมะปรำงเหนือ 

ที่   323/ ๒๕๖2 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติบัญญัติกำรสำธำรณสุข 

......................................................................... 
 ตำมที่จังหวัดตรัง ได้มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือก ำหนดรูปแบบแนวทำงและมำตรกำรในกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยทั่วไป  มูลฝอยติดเชื้อ โดยมอบนโยบำยถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรและก ำหนดภำรกิจปฏิบัติงำน  
กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย ตำมแผนปฏิบัติกำร “ตรังสะอำด ปรำศจำกขยะ” ด้วย 3Rs ตำมแนวทำง “ประชำรัฐ”  
รวมทั้งกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรังกับผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
นำยอ ำเภอ หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง  อีกทั้งกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์กำรด ำเนินกำรโครงกำรสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย กำรจัดกำรตลำดและกำรสะสมอำหำร ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535  เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพแบบครบวงจรในจังหวัด มีกลไกผลักดันที่สอดคล้องกับบทบำทและภำรกิจของส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง และสำมำรถแก้ปัญหำที่ส ำคัญเร่งด่วนของจังหวัดได้อย่ำงทันท่วงที นั้น 

 ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 20 ,29, 30 และ 35 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข 
พ.ศ. 2535 คณะกรรมกำรสำธำรณสุข จึงมีค ำสั่งดังนี้ 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังมะปรำงเหนือ 
ประกอบด้วย กำรจัดกำรขยะมูลฝอยทั่วไป  ขยะมูลฝอยติดเชื้อ กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ตลำดและ 
กำรสะสมอำหำร  โดยให้คณะกรรมกำรฯ มีองค์ประกอบดังนี้ 
  1.1 นำยธนง  จันแดง     นำยก.อบต.วังมะปรำงเหนือ             ประธำนกรรมกำร 
  1.2 นำยมงคล  หนูประสิทธิ์    รองนำยก อบต.วังมะปรำงเหนือ     รองประธำนกรรมกำร 
  1.3 นำยอำคม  คงสุวรรณ     รองนำยก อบต.วังมะปรำงเหนือ   รองประธำนกรรมกำร 
  1.4 นำงอุบล  ด้วงสุข  ปลัด อบต.วังมะปรำงเหนือ   กรรมกำร 
  1.5 นำงพรสิรินทร์  ลิ่มอรุณ   รองปลัด อบต.วังมะปรำงเหนือ       กรรมกำร 
  1.6 ปลัดอ ำเภอ (ผู้ประสำนงำน) ต ำบลวังมะปรำงเหนือ    กรรมกำร 
  1.7 สำธำรณสุขอ ำเภอวังวิเศษ        กรรมกำร 
  1.8 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวังวิเศษ      กรรมกำร 
  1.9 ท้องถิ่นอ ำเภอวังวิเศษ       กรรมกำร 
  1.10 ปศุสัตว์อ ำเภอวังวิเศษ       กรรมกำร 
  1.11 ก ำนันต ำบลวังมะปรำงเหนือ       กรรมกำร 
  1.12 ประธำน อสม.ต ำบลวังมะปรำงเหนือ      กรรมกำร  
  1.13 นำยนิรันธ์  เวชโสม          ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง    กรรมกำร 
  1.14 นำยบุญเรศ  หนูขำว ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง    กรรมกำร 
  1.15 พ.จ.อ.นพวุธ  บุญบุตร   หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ                     กรรมกำร/เลขำนุกำร 

  1.16 นำงสำวสกำวเดือน  ชัยวิเศษ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร                   ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
       1.17 นำงมะลิวรรณ  บุญเวศษ์       ผช. เจ้ำพนักงำนธุรกำร             ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 2. อ ำนำจหน้ำที่  ให้คณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
  2.1 พิจำรณำจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยทั่วไป  ขยะมูลฝอยติดเชื้อ กำรควบคุม
กำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ตลำดและกำรสะสมอำหำร  กำรก ำหนดรำยละเอียดในกำรออกใบอนุญำต ตำมกฎกระทรวง 
ก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต หนังสือรับรองกำรแจ้งและกำรให้บริกำรในกำรจัดกำรต่ำงๆ 
                / 2.2 พิจำรณำก ำหนด..... 
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  2.2 พิจำรณำก ำหนดขอบเขตกำรควบคุมกำรจัดกำรขยะมูลฝอยทั่วไป  ขยะมูลฝอยติดเชื้อ  
กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ตลำดและกำรสะสมอำหำร   ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรออก
ใบอนุญำต หนังสือรับรองกำรแจ้งและกำรให้บริกำรในกำรจัดกำรต่ำงๆ   

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                 สั่ง  ณ  วันที่   22   พฤษภำคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
       (นำยธนง  จันแดง) 
         นำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังมะปรำงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนปลัด  อบต.วังมะปรำงเหนือ     

ที่  ตง ๗๙๔๐๑/    -                                  วันที่        พฤษภำคม 2562 

เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำงข้อบัญญัติสำธำรณสุข  อบต.วังมะปรำงเหนือ 

เรียน   นำยก อบต.วังมะปรำงเหนือ 

  1.เรื่องเดิม 
     ตำมที่จังหวัดตรัง ได้มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือก ำหนดรูปแบบแนวทำงและมำตรกำรในกำร
บริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยทั่วไป  มูลฝอยติดเชื้อ โดยมอบนโยบำยถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรและก ำหนดภำรกิจ
ปฏิบัติงำน กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย ตำมแผนปฏิบัติกำร “ตรังสะอำด ปรำศจำกขยะ” ด้วย 3Rs ตำมแนวทำง 
“ประชำรัฐ”  รวมทั้งกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรังกับผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง นำยอ ำเภอ หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง  อีกทั้งกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์กำรด ำเนินกำร
โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย กำรจัดกำรตลำดและกำรสะสมอำหำร ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  
พ.ศ. 2535  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพแบบครบวงจรในจังหวัด มีกลไกผลักดันที่สอดคล้องกับบทบำทและภำรกิจ
ของส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง และสำมำรถแก้ปัญหำที่ส ำคัญเร่งด่วนของจังหวัดได้อย่ำงทันท่วงที นั้น 

  2.ข้อเท็จจริง 
     ส ำนักปลัด อบต.วังมะปรำงเหนือ มีควำมประสงค์ขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติ 
อบต.วังมะปรำงเหนือ ประกอบด้วยเรื่องกำรจัดกำรขยะมูลฝอยทั่วไป  ขยะมูลฝอยติดเชื้อ กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์  ตลำดและกำรสะสมอำหำร  เพ่ือน ำเข้ำประชุมสภำหำรือพิจำรณำต่อไป 

  3. ข้อกฎหมาย   
     พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 มำตรำ 20 ,29, 30 และ 35  

 4. ข้อเสนอแนะ/พิจารณา 
    เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรภำรกิจปฏิบัติงำนของ อบต.วังมะปรำงเหนือ ตำมพระรำชบัญญัติ 
กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเห็นควรลงนามในร่างค าสั่งฯ มาพร้อมนี้ 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

     พ.จ.อ. 
      (นพวุธ  บุญบุตร) 

         หัวหน้าส านักปลัดฯ 
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ความเห็นปลัดฯ
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................................................................................................................................  

 

     (นางพรสิรินทร์  ลิ่มอรุณ)     
                                      รอง ปลัด อบต.วังมะปรางเหนือ ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัด อบต.วังมะปรางเหนือ 
 
 
 

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

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

  
  
      (นายธนง  จันแดง) 
         นายก อบต.วังมะปรางเหนือ                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               
                                                                          
 

ที่ ตง ๗๙๔๐๑/                  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังมะปรำงเหนือ 
                 ถนนเพชรเกษม อ ำเภอวังวิเศษ ตง ๙๒๒๒๐     

                                                                         พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการและเชิญประชุม  

เรียน  คณะกรรมการจัดท าร่างข้อบัญญัติการสาธารณสุข (แจ้งท้าย) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ส าเนาค าสั่ง อบต.วังมะปรางเหนือ ที่       /๒๕๖๒  ลงวันที่     พฤษภาคม ๒๕๖๒  จ านวน  ๑  ชุด           

ตำมที่จังหวัดตรัง ได้มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือก ำหนดรูปแบบแนวทำงและมำตรกำรในกำร
บริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยทั่วไป  มูลฝอยติดเชื้อ โดยมอบนโยบำยถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรและก ำหนดภำรกิจ
ปฏิบัติงำน กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย ตำมแผนปฏิบัติกำร “ตรังสะอำด ปรำศจำกขยะ” ด้วย 3Rs ตำมแนวทำง 
“ประชำรัฐ”  รวมทั้งกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรังกับผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง นำยอ ำเภอ หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง  อีกทั้ งกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์กำรด ำเนินกำร
โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย กำรจัดกำรตลำดและกำรสะสมอำหำร ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 
2535  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพแบบครบวงจรในจังหวัด มีกลไกผลักดันที่สอดคล้องกับบทบำทและภำรกิจของ
ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง และสำมำรถแก้ปัญหำที่ส ำคัญเร่งด่วนของจังหวัดได้อย่ำงทันท่วงที  นั้น 

ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน เป็น
คณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติกำรสำธำรณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ ประกอบด้วย 
กำรจัดกำรขยะมูลฝอยทั่วไป  ขยะมูลฝอยติดเชื้อ กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ตลำดและกำรสะสมอำหำร  
รายละเอียดตามส าเนาค าสั่งฯ ที่แนบมาพร้อมนี้  พร้อมทั้งขอเรียนเชิญท่านประชุมเพ่ือพิจารณาจัดท าร่างข้อบัญญัติ
ต่างๆ ในวันที่จันทร์ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 ขอแสดงความนับถือ       
 

 
                                        (นายธนง  จันแดง) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
 
ส ำนักงำนปลัดฯ 
โทร./โทรสำร ๐ ๗๕๒7 092๐ 

“ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและย่ังยืน 
รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง” 

 



                                               
 

แจ้งท้าย 
 
  1. นำยมงคล  หนูประสิทธิ์    รองนำยก อบต.วังมะปรำงเหนือ     รองประธำนกรรมกำร 
  2. นำยอำคม  คงสุวรรณ     รองนำยก อบต.วังมะปรำงเหนือ   รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงอุบล  ด้วงสุข  ปลัด อบต.วังมะปรำงเหนือ   กรรมกำร 
  4. นำงพรสิรินทร์  ลิ่มอรุณ   รองปลัด อบต.วังมะปรำงเหนือ       กรรมกำร 
  5. ปลัดอ ำเภอ (ผู้ประสำนงำน) ต ำบลวังมะปรำงเหนือ    กรรมกำร 
  6. สำธำรณสุขอ ำเภอวังวิเศษ        กรรมกำร 
  7. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวังวิเศษ      กรรมกำร 
  8. ท้องถิ่นอ ำเภอวังวิเศษ          กรรมกำร 
  9. ปศุสัตว์อ ำเภอวังวิเศษ         กรรมกำร 
  10. ก ำนันต ำบลวังมะปรำงเหนือ       กรรมกำร 
  11. ประธำน อสม.ต ำบลวังมะปรำงเหนือ      กรรมกำร  
  12. นำยนิรันธ์  เวชโสม          ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง    กรรมกำร 
  13. นำยบุญเรศ  หนูขำว ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง       กรรมกำร 
  14. พ.จ.อ.นพวุธ  บุญบุตร   หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ                     กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจัดท าร่างข้อบัญญัติการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

วันที่  27  พฤษภาคม  2562  เวลา  ๑4.00 น.  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ. ตรัง   

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

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
   1.1 กระทรวงมหำดไทย แจ้งว่ำคณะรัฐมนตรีได้มีกำรประชุม เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 
2559 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติกำร “ ประเทศไทยไร้ขยะ” ตำมแนว “ประชำรัฐ” โดยใช้หลัก 3Rs ตำมแนวทำง
ประชำรัฐ และกระทรวงมหำดไทยได้จัดท ำแผนปฏิบัติด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด” โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก ำเนิด จัดระบบกำรเก็บและขนขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอำด” เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม จึงมีควำมจ ำเป็นต้องออกข้อบัญญัติ
สำธำรณสุขให้สอดคล้องกับกำรบริหำรจัดกำรขยะ เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535  และ
ฉบับแก้ไข 
   1.2 จังหวัดตรัง ได้มีกำรประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จำกพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครรำชกุมำรี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษำยน 2562 ที่ประชุมมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 
     1.2.1 เร่งรัดออกข้อบัญญัติเพ่ือควบคุมกำรเลี้ยงและปล่อยสัตว์ให้ครบ 100เปอร์เซ็นต์ 
     1.2.2 เร่งรัดกำรจัดซื้อวัคซีนให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตำมงบประมำณที่ดีรับกำรจัดสรร  
  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี   
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา 
   3.1 ร่ำงข้อบัญญัติในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยทั่วไป   

3.2 ร่ำงข้อบัญญัติขยะมูลฝอยติดเชื้อ  
3.3 ร่ำงข้อบัญญัติตลำดและกำรสะสมอำหำร  
3.4 ร่ำงข้อบัญญัติกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

                            - ถ้ามี 

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

 

 

 



ลงทะเบียนการประชุม 
คณะกรรมการจัดท าร่างข้อบัญญัติการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

วันที่  27  พฤษภาคม  2562  เวลา  ๑4.00 น.  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ. ตรัง   

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็นต์ โทรศัพท์ 
1 นำยธนง  จันแดง นำยก.อบต.วังมะปรำงเหนือ   
2 นำยมงคล  หนูประสิทธิ์    รองนำยก ฯ   
3 นำยอำคม  คงสุวรรณ รองนำยก ฯ   
4 นำงอุบล  ด้วงสุข ปลัด อบต.วังมะปรำงเหนือ   
5 นำงพรสิรินทร์  ลิ่มอรุณ รองปลัด อบต.วังมะปรำงเหนือ   
6  ปลัดอ ำเภอ (ผู้ประสำนงำน) ต ำบล 

วังมะปรำงเหนือ 
  

7  สำธำรณสุขอ ำเภอวังวิเศษ   
8  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวังวิเศษ   
9  ท้องถิ่นอ ำเภอวังวิเศษ   

10  ปศุสัตว์อ ำเภอวังวิเศษ   
11  ก ำนันต ำบลวังมะปรำงเหนือ   
12  ประธำน อสม.ต.วังมะปรำงเหนือ   
13 นำยนิรันธ์  เวชโสม ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   
14 นำยบุญเรศ  หนูขำว ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   
15 พ.จ.อ.นพวุธ  บุญบุตร   หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ   
16 นำงสำวสกำวเดือน  ชัยวิเศษ   เจ้ำพนักงำนธุรกำร   
17 นำงมะลิวรรณ  บุญเวศษ์ ผช. เจ้ำพนักงำนธุรกำร   
18     
19     
20     

     
     
     
     
     
     

     
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าช้ีแจงการออกข้อบัญญัติ อบต.วงัมะปรางเหนอื 
 
 1. ด้วย กระทรวงมหำดไทย แจ้งว่ำคณะรัฐมนตรีได้มีกำรประชุม เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2559 มีมติ
เห็นชอบแผนปฏิบัติกำร “ ประเทศไทยไร้ขยะ” ตำมแนว “ประชำรัฐ” โดยใช้หลัก 3Rs ตำมแนวทำงประชำรัฐ และ
กระทรวงมหำดไทยได้จัดท ำแผนปฏิบัติด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด” โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือมุ่งเน้นกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก ำเนิด จัดระบบกำรเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด” 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม   

 จังหวัดตรัง ได้มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือก ำหนดรูปแบบแนวทำงและมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยทั่วไป   โดยมอบนโยบำยถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรและก ำหนดภำรกิจปฏิบัติงำน กำรบริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย ตำมแผนปฏิบัติกำร “ตรังสะอำด ปรำศจำกขยะ” ด้วย 3Rs ตำมแนวทำง “ประชำรัฐ”  รวมทั้งกำรลงนำม
บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรังกับผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง นำยอ ำเภอ 
หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง  จึงมีควำมจ ำเป็นต้องออกข้อบัญญัติสำธำรณสุขให้สอดคล้องกับกำรบริหำรจัดกำร
ขยะ เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535  และฉบับแก้ไข 

 2.  จังหวัดตรัง ได้มีกำรประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จำกพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
รำชกุมำรี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษำยน 2562 ที่ประชุมมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 
     1.2.1 เร่งรัดออกข้อบัญญัติเพ่ือควบคุมกำรเลี้ยงและปล่อยสัตว์ให้ครบ 100เปอร์เซ็นต์ 
     1.2.2 เร่งรัดกำรจัดซื้อวัคซีนให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตำมงบประมำณที่ดีรับกำรจัดสรร  
 3. อบต.วังมะปรำงเหนือ   
 

ตำมที่จังหวัดตรัง ได้มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือก ำหนดรูปแบบแนวทำงและมำตรกำรในกำร
บริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยทั่วไป  มูลฝอยติดเชื้อ โดยมอบนโยบำยถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรและก ำหนดภำรกิจ
ปฏิบัติงำน กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย ตำมแผนปฏิบัติกำร “ตรังสะอำด ปรำศจำกขยะ” ด้วย 3Rs ตำมแนวทำง 
“ประชำรัฐ”  รวมทั้งกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรังกับผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง นำยอ ำเภอ หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง  อีกทั้งกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์กำรด ำเนินกำร
โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย กำรจัดกำรตลำดและกำรสะสมอำหำร ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 
2535  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพแบบครบวงจรในจังหวัด มีกลไกผลักดันที่สอดคล้องกับบทบำทและภำรกิจของ
ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง และสำมำรถแก้ปัญหำที่ส ำคัญเร่งด่วนของจังหวัดได้อย่ำงทันท่วงที  นั้น 

ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน เป็น
คณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติกำรสำธำรณสุข  องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ ประกอบด้วย 
กำรจัดกำรขยะมูลฝอยทั่วไป  ขยะมูลฝอยติดเชื้อ กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ตลำดและกำรสะสมอำหำร  
รายละเอียดตามส าเนาค าสั่งฯ ที่แนบมาพร้อมนี้  พร้อมทั้งขอเรียนเชิญท่านประชุมเพ่ือพิจารณาจัดท าร่างข้อบัญญัติ
ต่างๆ ในวันที่จันทร์ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

คณะกรรมการจัดท าร่างข้อบัญญัติการสาธารณสุข (แจ้งท้าย) 
 
 



ค าช้ีแจงร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

เรื่อง การจดัการมลูฝอยท่ัวไป 
*************** 

ประชุมสภา  ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 
หลักการเหตุผล 

 ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลละองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  หมวด 2 กำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ 
มำตรำ 67 (๒) รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และที่สำธำรณะ รวมทั้งก ำจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล และพระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มำตรำ 16  (18) กำรกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและ
น้ ำเสีย  ประกอบกับกระทรวงมหำดไทย แจ้งว่ำคณะรัฐมนตรีได้มีกำรประชุม เมื่อวันที่ 20 
กันยำยน 2559 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติกำร “ ประเทศไทยไร้ขยะ” ตำมแนว “ประชำรัฐ” 
โดยใช้หลัก 3Rs ตำมแนวทำงประชำรัฐ และกระทรวงมหำดไทยได้จัดท ำแผนปฏิบัติด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นกำรลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก ำเนิด จัดระบบกำรเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ ซึ่งจังหวัดตรัง ได้มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อก ำหนดรูปแบบ
แนวทำงและมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยทั่วไป   โดยมอบนโยบำยถ่ำยทอด
แผนปฏิบัติกำรและก ำหนดภำรกิจปฏิบัติงำน กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย ตำมแผนปฏิบัติ
กำร “ตรังสะอำด ปรำศจำกขยะ” ด้วย 3Rs ตำมแนวทำง “ประชำรัฐ”  รวมทั้งกำรลงนำม
บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรังกับผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง นำยอ ำเภอ หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด” เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลเป็น
รูปธรรม สอดคล้องกับกำรบริหำรจัดกำรขยะ เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข 
พ.ศ. 2535  และฉบับแก้ไข 
 โดย อบต.วังมะปรำงเหนือ  ได้มีส ำเนำค ำสั่ง อบต.วังมะปรำงเหนือ ที่  323 /
๒๕๖๒  ลงวันที่ 22 พฤษภำคม ๒๕๖๒ เรือ่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรจดัท ำร่ำงขอ้บัญญัติกำร
สำธำรณสุข องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลวังมะปรำงเหนือ ประกอบด้วย 
 1 นำยธนง  จันแดง  นำยก.อบต.วังมะปรำงเหนือ      ประธำนกรรมกำร 
 2 นำยมงคล  หนูประสิทธิ์  รองนำยก อบต.วังมะปรำงเหนือ     รองประธำนกรรมกำร 
 3 นำยอำคม  คงสุวรรณ   รองนำยก อบต.วังมะปรำงเหนือ   รองประธำนกรรมกำร 
 4 นำงอุบล  ด้วงสุข ปลัด อบต.วังมะปรำงเหนือ   กรรมกำร 
 5 นำงพรสิรินทร์  ลิ่มอรุณ   รองปลัด อบต.วังมะปรำงเหนือ       กรรมกำร 
 6 ปลัดอ ำเภอ (ผู้ประสำนงำน) ต ำบลวังมะปรำงเหนือ    กรรมกำร 
 7 สำธำรณสุขอ ำเภอวังวิเศษ        กรรมกำร 
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  8 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวังวิเศษ      กรรมกำร 
  9 ท้องถิ่นอ ำเภอวังวิเศษ       กรรมกำร 
  10 ปศุสัตว์อ ำเภอวังวิเศษ       กรรมกำร 
  11 ก ำนันต ำบลวังมะปรำงเหนือ       กรรมกำร 
  12 ประธำน อสม.ต ำบลวังมะปรำงเหนือ      กรรมกำร  
  13 นำยนิรันธ์  เวชโสม          ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง    กรรมกำร 
  14 นำยบุญเรศ  หนูขำว ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง    กรรมกำร 
  15 พ.จ.อ.นพวุธ  บุญบุตร   หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ              กรรมกำร/เลขำนุกำร 

  16 นำงสำวสกำวเดือน  ชัยวิเศษ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร         ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
       17 นำงมะลิวรรณ  บุญเวศษ์    ผช. เจ้ำพนักงำนธุรกำร             ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่
 พิจำรณำจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยท่ัวไป  ขยะมูลฝอยติดเชื้อ กำร
ควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ตลำดและกำรสะสมอำหำร   กำรก ำหนดรำยละเอียดในกำรออก
ใบอนุญำต ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต หนังสือรับรองกำรแจ้งและกำร
ให้บริกำรในกำรจัดกำรต่ำงๆ 

 ซึ่งคณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยท่ัวไปและ
กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ในครั้งกำรประชุม เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2562  

 พร้อมทั้งน ำเข้ำที่ประชุมประชำคมระดับต ำบลในกำรพิจำรณำร่ำงฯดังกล่ำวแล้ว 
โดยมีมติ เห็นชอบร้อยละ 95 เมื่ อวันที่  30 พฤษภำคม 2562 ณ ห้องประชุม  
อบต.วังมะปรำงเหนือ   

 ในกำรนี้  อบต.วังมะปรำงเหนือ  จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป ที่ไม่
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพของประชำชน กำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไปที่
เหมำะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีกำรแพร่กระจำยของโรคและไม่
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร ำคำญต่อประชำชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่ง
กำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไปมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลำยขั้นตอนตั้งแต่กำรเก็บ ขน และก ำจัด 
สมควรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรกำรเกี่ยวกับสุขลักษณะในกำรจัดกำรมูลฝอยทัว่ไป 
หลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้บุคคลใดเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดมูลฝอย
ทั่วไป โดยท ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร และอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดมูลฝอยทั่วไป ของรำชกำรส่วนท้องถิ่นและอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตให้บุคคลใดเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัด
ขยะมูลฝอยทั่วไป  โดยท ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร   
จึงจ ำเป็นต้องตรำข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยท่ัวไป  ของ อบต.วังมะปรำงเหนือ  ขึ้น 

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



ค าช้ีแจงร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
 เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอ่ยสัตว ์

พ.ศ. ................... 
*********************** 

ประชุมสภา  ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 
หลักการเหตุผล 
 ตำมมำตรำ 67 (2),(3),(7) แห่งพระรำชบัญญตัิสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลมีหน้ำที่ (21) กำรควบคุมกำรเลีย้งสัตว ์   
 เพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมควำมในมำตรำ 71 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มำตรำ 7 
มำตรำ 20 มำตรำ 54 มำตรำ 55 มำตรำ 58 และมำตรำ 63 แห่งพระรำชบัญญัติกำร
สำธำรณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535  อีกทั้ง จังหวัดตรัง ได้มีกำรประชุมคณะท ำงำน
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระ
ปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี เมื่อ
วันศุกร์ที่ 26 เมษำยน 2562 ที่ประชุมมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรออก
ข้อบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุม เลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ ในกำรกำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว ์  ไม่ให้เกิด
กำรระบำดของโรคจำกสัตว์สู่คนได้   
 ในกำรนี้  อบต.วังมะปรำงเหนือ  ได้มีส ำเนำค ำสั่ง อบต.วังมะปรำงเหนือ  
ที่ 323 /๒๕๖๒  ลงวันที่ 22 พฤษภำคม ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำง
ข้อบัญญัติกำรสำธำรณสุข องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังมะปรำงเหนือ ประกอบด้วย 
 1 นำยธนง  จันแดง  นำยก.อบต.วังมะปรำงเหนือ      ประธำนกรรมกำร 
 2 นำยมงคล  หนูประสิทธิ์  รองนำยก อบต.วังมะปรำงเหนือ     รองประธำนกรรมกำร 
 3 นำยอำคม  คงสุวรรณ   รองนำยก อบต.วังมะปรำงเหนือ   รองประธำนกรรมกำร 
 4 นำงอุบล  ด้วงสุข ปลัด อบต.วังมะปรำงเหนือ   กรรมกำร 
 5 นำงพรสิรินทร์  ลิ่มอรุณ   รองปลัด อบต.วังมะปรำงเหนือ       กรรมกำร 
 6 ปลัดอ ำเภอ (ผู้ประสำนงำน) ต ำบลวังมะปรำงเหนือ    กรรมกำร 
 7 สำธำรณสุขอ ำเภอวังวิเศษ        กรรมกำร 
 8 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวังวิเศษ      กรรมกำร 
 9 ท้องถิ่นอ ำเภอวังวิเศษ       กรรมกำร 
 10 ปศุสัตว์อ ำเภอวังวิเศษ       กรรมกำร 
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  11 ก ำนันต ำบลวังมะปรำงเหนือ       กรรมกำร 
  12 ประธำน อสม.ต ำบลวังมะปรำงเหนือ      กรรมกำร  
  13 นำยนิรันธ์  เวชโสม          ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง    กรรมกำร 
  14 นำยบุญเรศ  หนูขำว ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง    กรรมกำร 
  15 พ.จ.อ.นพวุธ  บุญบุตร   หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ              กรรมกำร/เลขำนุกำร 

  16 นำงสำวสกำวเดือน  ชัยวิเศษ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร         ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
       17 นำงมะลิวรรณ  บุญเวศษ์    ผช. เจ้ำพนักงำนธุรกำร             ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่
 พิจำรณำจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยท่ัวไป  ขยะมูลฝอยติดเชื้อ กำร
ควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ตลำดและกำรสะสมอำหำร   กำรก ำหนดรำยละเอียดในกำรออก
ใบอนุญำต ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต หนังสือรับรองกำรแจ้งและกำร
ให้บริกำรในกำรจัดกำรต่ำงๆ 

 ซึ่งคณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยท่ัวไปและ
กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ในครั้งกำรประชุม เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2562  

 พร้อมทั้งน ำเข้ำที่ประชุมประชำคมระดับต ำบลในกำรพิจำรณำร่ำงฯดังกล่ำวแล้ว 
โดยมีมติเห็นชอบร้อยละ 95 เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2562 ณ ห้องประชุม อบต.วังมะปรำง
เหนือ   

 ดังนั้น เพื่อให้กำรควบคุมกำรควบคุม กำรเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์  ไม่ให้เกิดกำร
ระบำดของโรคจำกสัตว์สู่คนได้  อบต.วังมะปรำงเหนือ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องออกข้อบัญญัติ 
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  เพื่อ
บังคับใช้ต่อไป 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดท าร่างข้อบัญญัติการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

วันที่  27  พฤษภาคม  2562  เวลา  ๑4.00 น.  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ. ตรัง   

ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ 
1 นำยธนง  จันแดง นำยก.อบต.วังมะปรำงเหนือ  
2 นำยมงคล  หนูประสิทธิ์    รองนำยก ฯ  
3 นำยอำคม  คงสุวรรณ รองนำยก ฯ  
4 นำงอุบล  ด้วงสุข ปลัด อบต.วังมะปรำงเหนือ  
5 นำงวรำภรณ์  อ่อนน้อม ปลัดอ ำเภอ (ผู้ประสำนงำน) ต ำบล 

วังมะปรำงเหนือ 
 

6 นำยมนัส  ชูเกียรติ สำธำรณสุขอ ำเภอวังวิเศษ  
7 นำยจิระ  ภักด ี ท้องถิ่นอ ำเภอวังวิเศษ  
8 นำยธีระวุธ  พิบูลย์รักพงศ์ ปศุสัตว์อ ำเภอวังวิเศษ  
9 นำงสุภำภร  บุบผำสำท ประธำน อสม.ต.วังมะปรำงเหนือ  

10 นำยนิรันธ์  เวชโสม ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  
11 นำยบุญเรศ  หนูขำว ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
12 พ.จ.อ.นพวุธ  บุญบุตร   หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ  
13 นำงสำวสกำวเดือน  ชัยวิเศษ   เจ้ำพนักงำนธุรกำร  
14 นำงมะลิวรรณ  บุญเวศษ์ ผช. เจ้ำพนักงำนธุรกำร  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวังวิเศษ 
2. ก ำนันต ำบลวังมะปรำงเหนือ 
3. นำงพรสิรินทร์  ลิ่มอรุณ รองปลัด อบต.วังมะปรำงเหนือ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

เริ่มประชุม    เวลำ 14.00 น. โดยมี  นำยธนง  จันแดง นำยก อบต.วังมะปรำงเหนือ  เป็นประธำนกำรประชุม 
ประธำนจึงด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
ประธานการประชุม 1.1 กระทรวงมหำดไทย แจ้งว่ำคณะรัฐมนตรีได้มีกำรประชุม เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 

2559 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติกำร “ ประเทศไทยไร้ขยะ” ตำมแนว “ประชำรัฐ” โดยใช้
หลัก 3Rs ตำมแนวทำงประชำรัฐ และกระทรวงมหำดไทยได้จัดท ำแผนปฏิบัติด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นกำรลด 

        
      / และคัดแยก....... 
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และคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก ำเนิด จัดระบบกำรเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด” เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม จึงมี
ควำมจ ำเป็นต้องออกข้อบัญญัติสำธำรณสุขให้สอดคล้องกับกำรบริหำรจัดกำรขยะ เป็นไป
ตำม พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535  และฉบับแก้ไข 
1.2 จังหวัดตรัง ได้มีกำรประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จำกพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษำยน 2562 ที่ประชุมมีมติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 

     1.2.1 เร่งรัดออกข้อบัญญัติเพ่ือควบคุมกำรเลี้ยงและปล่อยสัตว์ให้ครบ 100เปอร์เซ็นต์ 
     1.2.2 เร่งรัดกำรจัดซื้อวัคซีนให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตำมงบประมำณที่ไดร้ับกำรจัดสรร  
  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี   
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา 
   3.1 ร่างข้อบัญญัติในการจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป   
เลขานุการ             กำรขยำยตัวของชุมชนและกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ  ก่อให้เกิดปัญหำขยะมูล 
   ฝอยแล สิ่งปฏิกูลเพ่ิมมำกขึ้น  ส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพำะใน 
   หลำยพื้นท่ีได้ประสบปัญหำไม่สำมำรถจัดหำสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขำดกำร 

บริหำรจัดกำรที่ดี  และขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรที่เหมำะสม  ปัญหำขยะมูลฝอย  
และสิ่งปฏิกูล  จ ำเป็นจะต้องได้รับกำรจัดกำรที่เหมำะสม  เพ่ือไม่ให้ปัญหำขยำยตัวและ
รุนแรงยิ่งขึ้น  และเพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำควำมสะอำดและกำรจัดระเบียบในกำรเก็บ  
ขน  และก ำจัด  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวังมะปรำงเหนือ  ซึ่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ .ศ.2535  ได้ให้อ ำนำจโดย
ตรำเป็นข้อบัญญัติ   

 เพ่ือให้สอดคล้อง  และมีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  อีกทั้งใน
แง่ของระเบียบข้อกฎหมำยในปัจจุบัน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังมะปรำงเหนือ  จึงจัดท ำ
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังมะปรำงเหนือ  เรื่อง  กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
พ.ศ……………  เพ่ือควบคุมกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมิให้กระทบต่อประชำชน  โดย
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  71  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.2546 ประกอบกับ  มำตรำ  18  
มำตรำ  19  มำตรำ  20  มำตรำ  54  มำตรำ  55  มำตรำ  58  มำตรำ  63  และ
มำตรำ  65  แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ.2535  รำยละเอียดตำมเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ  ซึ่งประกอบด้วย 6 หมวด  

       / ประธำน.... 
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ประธานการประชุม ขอเชิญคณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำก ำหนดร่ำงกำรจัดกำรขยะท่ัวไป เชิญครับ 

สาธารณสุขอ าเภอฯ ได้ตรวจสอบ พรบ.สำธำรณสุข พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไข อบต.วังมะปรำงเหนือ สำมำรถ 
ออกข้อบัญญัติใช้บังคับในกำรบริหำรจัดกำรขยะได้  

ท้องถิ่นอ าเภอฯ นโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยเป็นนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล ที่ให้ อปท. 
ด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน และเพ่ือให้กำรจัดกำรขยะของ อปท. เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
จึงต้องออกข้อบัญญัติให้สอดคล้องตำมสภำพพ้ืนที่ ซึ่งร่ำงข้อบัญญัติฯ ที่ฝ่ำยเลขำได้น ำเสนอ
มำใช้ในกำรพิจำรณำจัดท ำร่ำงฯ ก็มีควำมเหมำะสม 

ปลัดอ าเภอฯ  ตรวจสอบตำมอ ำนำจหน้ำที่ ของ อบต.ฯ แล้ว มีอ ำนำจหน้ำที่ และมีกฎหมำย พรบ.
สำธำรณสุข ที่เกี่ยวข้องให้ด ำเนินกำรได้ พิจำรณำตำมร่ำงข้อบัญญัติฯ เหมำะสมให้ใช้
ก ำหนดเป็นร่ำงข้อบัญญัติกำรจัดกำรขยะทั่วไป ของ อบต.วังมะปรำงเหนือ ได้ 

ประธานการประชุม หำกไม่มีท่ำนใดเพ่ิมเติม ตำมร่ำงข้อบัญญัติฯ ฝ่ำยเลขำเสนอ ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใช้ฉบับร่ำงข้อบัญญัติขยะทั่วไป อบต.วังมะปรำงเหนือ ที่ฝ่ำย
เลขำนุกำรน ำเสนอ เป็น ฉบับร่ำง 

ประธานการประชุม เนื่องจำกมีเวลำค่อนข้ำงจ ำกัดในวันนี้ ผมมีควำมเห็นว่ำเรำควรพิจำรณำยกร่ำงข้อบัญญัติ
กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ก่อน คณะกรรมท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงไรบ้ำง ให้
คณะกรรมกำรฯ ขอเชิญฝ่ำยเลขำ 

เลขานุการ  เรียน คณะกรรมกำรทุกท่ำน ครับ อบต.วังมะปรำงเหนือ มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องออก
ข้อบัญญัติในกำรบังคับใช้ในพ้ืนที่ เกี่ยวกับกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ซึ่งเป็น
มำตรกำรป้องกันของโรคพิษสุนัขบ้ำที่มีในพ้ืนที่ และเพ่ือให้สอดคล้องเป็นไปตำมโครงกำร
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ของตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำ
ฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรีผมมีควำมเห็นว่ำเรำควรพิจำรณำยกร่ำงข้อบัญญัติ
กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ก่อนครับ  

ประธานการประชุม ที่ประชุม มีควำมเห็นอย่ำงไรครับ 

ปลัด อบต.ฯ  เห็นด้วยตำมที่ฝ่ำยเลขำเสนอ เพรำะเวลำมีจ ำกัด และมีควำมจ ำเป็นต้องน ำร่ำงข้อบัญญัตฯ 
ให้ประชำคมระดับต ำบลได้พิจำรณำในวันที่ 30 พฤษภำคม 2562 ด้วย เพื่อจะได้ยื่นญัติ
ต่อสภำ อบต.วังมะปรำงเหนือในกำรประชุมในวันที่ 13 มิถุนำยน 2562 ต่อไป 

ปลัด อ าเภอฯ เห็นด้วยค่ะ  

ประธานการประชุม เชิญฝ่ำยเลขำฯ 

        / เลขานุการ.... 
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เลขานุการ  ตำมมำตรำ 67 (2),(3),(7) แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
มีหน้ำที่ (21) กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว ์   เพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมควำมในมำตรำ 
71 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มำตรำ 7 มำตรำ 20 มำตรำ 54 มำตรำ 55 มำตรำ 
58 และมำตรำ 63 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข 
พ.ศ. 2535  อีกทั้ง จังหวัดตรัง ได้มีกำรประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษำยน 
2562 ที่ประชุมมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรออกข้อบัญญัติ เรื่อง กำร
ควบคุม เลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ ในกำรกำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว ์  ไม่ให้เกิดกำรระบำดของโรค
จำกสัตว์สู่คนได้  ซึ่งฝ่ำยเลขำขอเสนอรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำง
ข้อบัญญัติกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  ซึ่งประกอบด้วย 6 หมวด ครับ 

ประธานการประชุม เชิญคณะกรรมกำรทุกท่ำนได้พิจำรณำครับ 
สาธารณสุขอ าเภอฯ ได้ตรวจสอบ พรบ.สำธำรณสุข พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไข อบต.วังมะปรำงเหนือ สำมำรถ 

ออกข้อบัญญัติใช้บังคับได้  
ท้องถิ่นอ าเภอฯ ในกำรด ำเนินโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน

ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี อปท. 
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงต้องออกข้อบัญญัติให้สอดคล้องตำมสภำพพ้ืนที่ ซึ่งร่ำง
ข้อบัญญัติฯ ที่ฝ่ำยเลขำฯ ได้น ำเสนอมำใช้ในกำรพิจำรณำจัดท ำร่ำงฯ ก็มีควำมเหมำะสม 

ปลัดอ าเภอฯ  ตรวจสอบตำมอ ำนำจหน้ำที่  ของ อบต.ฯ แล้ว มีอำจหน้ำที่  และมีกฎหมำย พรบ.
สำธำรณสุข ที่เกี่ยวข้องให้ด ำเนินกำรได้ พิจำรณำตำมร่ำงข้อบัญญัติฯ เหมำะสมให้ใช้
ก ำหนดเป็นร่ำงข้อบัญญัติกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ของ อบต.วังมะปรำงเหนือ ได้ 

ประธานการประชุม หำกไม่มีท่ำนใดเพ่ิมเติม ตำมร่ำงข้อบัญญัติฯ ฝ่ำยเลขำฯ เสนอ ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใช้ฉบับร่ำงข้อบัญญัติขยะทั่วไป อบต.วังมะปรำงเหนือ ที่ฝ่ำย
เลขำนุกำรน ำเสนอ เป็น ฉบับร่ำง 

ประธานการประชุม ขณะนี้เป็นเวลำเกือบจะถึงห้ำโมงเย็นแล้ว ผมเห็นว่ำพิจำรณำวำระท่ีเหลือไว้พิจำรณำในกำร
ประชุมครั้งต่อไปครับ  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

                            - ไม่มี 

ปิดการประชุม  เวลา  16.45 น. 

 

                      ลงชื่อ.....พ.จ.อ...........................................ผู้บันทึกการประชุม 
                                         (นพวุธ     บุญบุตร) 

 

                                                     
                      ลงชื่อ...........................................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
                                      (นายธนง    จันแดง)  
 

 

 

 


