
 
 (ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 
สมัยสำมัญที ่ ๒/๒๕๖๕ 

เมื่อวันพุธ  ที่  ๒๕  พฤษภำคม  ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

-------------------------------------------- 
ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 

 

นางละอองดาว  นันทวิทยาคม 
นางเบญจวรรณ  มูลจันทร์ 
นางอรทัย  ตะกรุดทอง 
นางสาวบัวลอง  สาคร 
นายสงวน  ลาแอ้น 
นายพรจิต  สนอุป 
นายพิษณุพงษ์  สนอุป 
นายบุญหนา  นาค า 
นายเสรี  นานอก 
นายอนุราช  นาดี 
นายประวัติชัย  ศรีอุ่น 
นายสุนัน  บุญเรืองศรี 
นายนนทกานต์  นาอุดม 
นายจ านงค์  หน่ายโสก 
 

รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
เลขานุการสภา อบต.แวงน้อย 
 

ละอองดาว  นันทวิทยาคม 
เบญจวรรณ  มูลจันทร์ 
อรทัย  ตะกรุดทอง 
บัวลอง  สาคร 
สงวน  ลาแอ้น 
พรจิต  สนอุป 
พิษณุพงษ์  สนอุป 
บุญหนา  นาค า 
เสรี  นานอก 
อนุราช  นาดี 
ประวัติชัย  ศรีอุ่น 
สุนัน  บุญเรืองศรี 
นนทกานต์  นาอุดม 
จ านงค์  หน่ายโสก 
 

 

 
ผู้ไม่มำประชุม 

( ไม่มี ) 

ผู้เข้ำร่วมประชุม  
 ๑. นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๒. นายอนุศักดิ์  มีทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๓. นายสง่า  เชื้อกุดรู  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๔. นายบุญยม  หนูนา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๕. นางล าดวน  ไชยค าภา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๖. นายสุภาพ  ว่องไว   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

 
 
 
 



 
 

-๒- 
 ๗. นางรุ้ง  สุขก าเนิด  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๘. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๙. นางวิลาวรรณ  สายมัน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑๐. นางสาวรัตนา  ไชยสาร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

-เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐ น. – สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๑๓ คน ครบองค์ประชุม  
นายจ านงค์   หน่ายโสก ปลัด อบต.  :  ท าหน้าที่เลขานุการ เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

แวงน้อยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง  เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๕ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีมติให้ก าหนด
สมัยประชุมสมัยสามัญท่ี ๒/๒๕๖๕   เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  มีก าหนด ๑๕ วัน นั้น อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ 
วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ นาย
สงวน  ลาแอ้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ  : ที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ  : ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัย

สามัญที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ระเบียบวาระที่ 
๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  เชิญท่านเลขานุการสภา  ได้แจ้งให้กับท่ีประชุมทราบครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  : กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
ส าหรับเรื่องท่ีจะแจ้งต่อที่ประชุม มีอยู่ ๒ เรื่องครับ   

เรื่องท่ี  ๑ : การด าเนินช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย (วาตภัย) 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเราได้รับความเสียหายจากการเกิดสาธารณภัย (วาตภัย)  เมื่อวันที่ ๒๘ 

เมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา โดยได้รับความเสียหายทั้งหมด ๑๓๖ ครัวเรือน ดังนี้ หมู่ที่ ๑ ยุ้งข้าว ๑ หลัง หมู่ที่ ๒ ที่อยู่
อาศัย ๒ หลัง ยุ้งข้าว ๑ หลัง หมู่ที่ ๓ ที่อยู่อาศัย ๒๒ หลัง ยุ้งข้าว ๓ หลัง หมู่ที่ ๔ ที่อยู่อาศัย ๑๘ หลัง ยุ้งข้าว ๓ หลัง 
หมู่ที่ ๕ ที่อยู่อาศัย ๒๕ หลัง ยุ้งข้าว ๕ หลัง คอกสัตว์ ๓ หลัง หมู่ที่ ๖ ที่อยู่อาศัย ๒ หลัง หมู่ที่ ๗ ที่อยู่อาศัย ๒ หลัง 
คอกสัตว์  ๑ หลังหมู่ที่ ๙ ที่อยู่อาศัย ๑๒ หลัง ยุ้งข้าว ๓ หลัง หมู่ที่ ๑๑ คอกสัตว์ ๑ หลัง หมู่ที่ ๑๓ ที่อยู่อาศัย ๓๐ หลัง 
ยุ้งข้าว ๒ หลัง รวมที่อยู่อาศัยจ านวน ๑๑๓ หลัง ยุ้งข้าว ๑๘ หลัง คอกสัตว์ ๕ หลัง รวมความเสียหายทั้งหมด ๑๓๖ หลัง 
ประมาณการความเสียหาย ๒๔๙,๑๕๙ บาท โดยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนได้ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ านวน ๒๔๓,๙๖๐ บาท ตอนนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการจัดท าเอกสารและเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ 

เรื่องท่ี ๒ : เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ด้วยได้มีประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๖๘) 
ตามที่จังหวัดขอนแก่นได้ออกประกาศมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๖๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นมาตรการส าหรับพื้นท่ีเฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 
 
 
 
 



 
 

-๓- 
ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ 
๓๗)ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๔๒) ลงวันที่ ๒๑ มกราคา ๒๕๖๕ แล้วนั้น 
 โดยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในปัจจุบันมีแนวโน้มคลี่คลายลง 
จากการพบผู้ติดเชื้อ และจ านวนผู้ติดเชื้อที่จ าเป็นต้องรับการรักษาพยาบาลมีจ านวนที่ลดลงตามล าดับอีกทั้งประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณยาและเวชภัณฑ์ บุคลากรทาง
การแพทย์ รวมถึงจ านวนเตียงรองรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตอยู่ในระดับที่เ พียงพอ อันเป็นผลมาจากการบริหาร
จัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของฝ่ายสาธารณสุขและพนักงานเจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทุก
ภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมในปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือฟ้ืนฟูความ
เป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดขอนแก่นให้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติและเพ่ือให้กิจกรรมการทางเศรษฐกิจสามารถด าเนินไป
อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรผ่อนคลายมาตรการควบคุม
และป้องกันโรคตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตร ๒๒ (๑) (๗) มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ประกอบข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหมดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๗ (๑) และ(ฉบับที่ ๔๔) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงออกค าสั่งไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑. ให้ยกเลิกมาตรการในข้อ ๔ ก. และ ข.แห่งประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวังป้องกัน 
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๖๗) โดยให้ใช้มาตรการดังต่อไปนี้
แทน 
 “ข้อ ๔ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการต่อเนื่อง 
  ก. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
การสอบ การฝึกอบรม หรือการท ากิจกรรมใดๆได้ตามความเหมาะสม และความพร้อม โดยรูปแบบของการด าเนินการให้
เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่างๆตามค าแนะน าของทางราชการ และมาตรการป้องกันโรคที่ทาง
ราชการก าหนด ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุขและมาตรการการป้องกันโรคที่จังหวัดขอนแก่นก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 ข. ร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามปกติ โดย
มาตรการนี้ให้ใช้บังคับกับร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์อาหาร คอมมูนิตี้มอลล์ หรือ
สถานประกอบการอ่ืน ที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย โดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านได้
ส าหรับร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Healh 
Administration) ในระดับ SHA plus กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือ
มาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค COVID-๑๙ รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid ๒ Plus) กรมอนามัยได้ ไม่
เกินเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา” 
 หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งในประกาศนี้ ข้อ ๔ (ก) มีความผิดตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งในประกาศนี้  
 
 
 
 
 



 
-๔- 

ข้อ ๔ (ข) มีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
 ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯได้รับทราบครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ต่อไประเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ และรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕    

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑๒  เสียง 
        งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม ไม่มี  ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องที่

คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี  ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ เรื่องที่  ๑. ญัตติพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๒/๑ ข้อ ๒๒/๒ เชิญท่านเลขาชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  : กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
เรื่องที่  ๑. ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔/
๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ 
การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม  มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้
ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็น
อ านาจ ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งตามที่เราได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ 
๒๕๖๕ มีบางโครงการการที่จะด าเนินโครงการนั้นไม่สอดคล้องกับพ้ืนที่ กองช่างจึงได้ด าเนินการส ารวจและประมาณการ
ราคาใหม่แต่เนื่องจากเรามาตรวจสอบดูในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วไม่ตรงกันด้านรายละเอียด และราคา ดังนั้นจึงได้
ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นตามขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 



 
 

-๕-  
๑. ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานร่องน้ าไร้ท่อสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขม ๒ หมู่ที่ ๑๓ 
๒. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขม ๑ หมู่ที่ ๓ 
๓. โครงการซ่อมแซมถนนสายคันห้วยขอนขว้าง บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖ โดยปรับปรุงถนนสายคันห้วยขอนขว้าง บ้าน

โคกสี หมู่ที่ ๖ โดยลงหินคลุก 
๔. โครงการซ่อมแซมถนนสายจากล าห้วยขอนขว้างถึงโนนบ้านข่า บ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑ โดยปรับปรุงถนนสาย

จากล าห้วยขอนขว้างถึงโนนบ้านข่า บ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑ โดยลงหินคลุก 
จึงน าเสนอสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบครับ ส่วนรายละเอียดโครงการก็ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯได้

ศึกษาแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมครับ 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัย หรือจะสอบถาม อภิปราย ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย
ที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้เสนอญัตติมาไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑๒  เสียง 
        งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : เรื่องที่  ๒. ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 
๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๒/๑ ข้อ ๒๒/๒ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  : กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
ส าหรับ เรื่องที่  ๒. ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 
หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๒  พ.ศ.๒๕๕๙   และฉบับที่  ๓  พ.ศ.๒๕๖๑  

ข้อ ๓    ให้แก้ไขค าว่า  “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี’’ เป็น  “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไขค าว่า  “แผนพัฒนา” 
เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ทุกแห่ง  

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า  โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้   

ข้อ ๙  ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา        ของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๒  พ.ศ.๒๕๕๙   และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   
          “ข้อ ๒๒  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความ
จ าเป็น  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 



-๖-  
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประชาคมท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาตามมาตรา  ๔๖  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ ” 

ข้อ ๑๐  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒๒/๑  และข้อ  ๒๒/๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   
 “ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา 
พิจารณา  ตามมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ ” 

“ข้อ  ๒๒  /๒  ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
พระราชด าริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  ด้วยและ 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้   
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ” 
เหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  จะด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๖  ประกอบกับ เมื่อตรวจสอบแผนงานโครงการแล้วปรากกว่า  แผนงานและโครงการที่ส่วนราชการ
ต่างๆและผู้น าหมู่บ้านเสนอมาไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
คณะผู้บริหารสั่งการให้ด าเนินการ  เพิ่มเติมและแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  จึงมี
ความจ าเป็นต้องด าเนินการ  เพ่ิมเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐  ครั้งที่ ๑  / ๒๕๖๕  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาด าเนินการจัดหางบประมาณเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในท้องถิ่น  เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในปัจจุบัน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ด าเนินการโดยผ่านกระบวนการการเพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาได้จัดท าร่า งแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเสนอต่อ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้มีการประชุมเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพ่ิมเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๗-  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (บ่อขยะ อบต.  แวงน้อย ) 
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (แบบไร้ท่อระบบน้ าใต้ดิน) ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๐  บ้านนาจาน  
๓. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายส าหรับผู้น าหมู่บ้าน /ผู้น าชุมชน  
๔. โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ าเสีย  (บ่อขยะ อบต.แวงน้อย) 
๕. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
๖. โครงการลงแขกเก่ียวข้าว 
๗. โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
๘. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร Orangization Development  (OD) 
๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑ บ้านแวงน้อย -สายโนนบ้านข่า  ถึง ล าห้วยนา 
๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑ บ้านแวงน้อย -สายถนนติดป่าช้า บ้านแวงน้อย ถึง ล าห้วยขอนขว้าง 
๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑ บ้านแวงน้อย-สายถนนติดป่าช้า บ้านแวงน้อย ถึง ล าห้วยขอนขว้าง  
๑๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหัน –สายภายในหมู่บ้าน 
๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่  ๓ บ้านหนองแขม  –สายคุ้มทานตะวัน   
๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่  ๓ บ้านหนองแขม – ซอยบ้านพ่อก าชัย บ้านพ่อวิเชียร/บ้านพ่อวิหาร 
๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่  ๓ บ้านหนองแขม –ซอยบ้านพ่อไสว 
๑๖. โครงการปรับปรุง /ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ ๔ บ้านกุดรู -สายภายในหมู่บ้าน 
๑๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต (แบบท่อผ่าซีก) หมู่ที่  ๔  บ้านกุดรู-ถนนสายภายในหมู่บ้าน 
๑๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๕ บ้านอีโล  - จากหน้าวัด – ป่าช้าบ้านอีโล 
๑๙. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบไร้ท่อ (ระบบน้ าใต้ดิน)  หมู่ ๕  บ้านอีโล  -สายภายในหมู่บ้าน 
๒๐. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่  ๖  บ้านโคกสี -สายล าห้วยขอนขว้าง 
๒๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ บ้านหนองหอย – สายรอบหนองน้ าสาธารณหมู่บ้าน (หนองน้อย ) 
๒๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ ๘ บ้านป่าเป้ง – สายซอยต้นโพธิ์ 
๒๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๘  บ้านป่าเป้ง  -สายจากถนน คสล.  กลางบ้าน ถึง หน้า รร.ป่าเป้งน้ าซับ 
๒๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๙ บ้านโนนศิลา -ซอยเสือโคร่ง 
๒๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๙ บ้านโนนศิลา -ซอยศิลาทอง ๑ 
๒๖. โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่๑๐ บ้านนาจาน - สายล าห้วยทราย 
๒๗. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ ๑๑ บ้านโนนขี้เหล็ก - สายทางเข้าหมู่บ้าน 
๒๘. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ ๑๒ บ้านศรีเมือง - สายคันคูล าห้วยทราย (ตอนบน) 
๒๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒ บ้านศรีเมือง  - ซอยบ้านนายค าไผ่  โคกซัง 
๓๐. โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า  หมู่ ๑๓ บ้านหนองแขมสอง  
-สายกลางหมู่บ้าน 
๓๑. โครงการปรับปรุง/ขยายผิวจราจร ถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ ๑๓  บ้านหนองแขมสอง 
-สายลงสู่หนองแวงสุ่ม 

 
 
 
 
 



 
 

-๘-  
ส่วนรายละเอียดโครงการก็ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ศึกษาก่อนวันประชุมสภาฯแล้วครับ จึงน าเสนอสภาเพ่ือ

พิจารณาให้ความเห็นชอบครับ  
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัย หรือจะสอบถาม อภิปราย ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย
ที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้เสนอญัตติมาไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑๒  เสียง 
        งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ :  เรื่องที่  ๓. ญัตติพิจารณาอนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๙ เชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  : กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
ส าหรับ  เรื่องที่ ๓. ญัตติพิจารณาอนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๙ สืบเนื่องจากที่
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปแล้ว แต่มี
บางโครงการที่ลงไปพัฒนาหมู่บ้านรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่กองช่างได้ลงไปส ารวจเพ่ือที่จะ
ด าเนินโครงการ และบางหมู่บ้านที่ได้เสนอโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังนั้น ในพ้ืนที่เราไม่มีลูกรังส่วนใหญ่
จะเป็นดินเหนียวถ้าฝนตกก็จะลื่นสัญจรไปมาไม่สะดวก ดังนั้นทางผู้น าหมู่บ้านจึงได้ท าหนังสือเข้ามาขอเปลี่ยนแปลงเป็น
ลงหินคลุกแทน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณเพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายก าหนด นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยจึงได้เสนอญัตติต่อท่านประธานสภาฯ เพ่ือเสนอให้ที่
ประชุมสภาฯได้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อควำมใหม่ 
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานร่องน้ าไร้ท่อสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขม ๒ หมู่ที่ ๑๓ 
โดยขยายไหล่ทางคอนกรีต ด้านทิศใต้ กว้าง ๑.๙๐ เมตร ยาว ๑๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ด้านทิศเหนือ กว้าง 
๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๖๒ ตารางเมตร และก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าไร้ท่อ ด้านทิศใต้ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๖.๘๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อผันน้ าขนาด ๐.๘๐x
๐.๘๐ x ๑.๒๐ เมตร จ านวน ๙ บ่อ ด้านทิศเหนือขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๙.๘๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร พร้อม
บ่อผันน้ าขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๑.๒๐ เมตร จ านวน ๙ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด 

ข้อควำมเดิม   
๒.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขม ๑ หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว 
๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

 
 
 
 



 
 

-๙-  
ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๖๑.๕๐ ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑(แบบเลขที่ ท.๑-๐๑) และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียด
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
หนา้ ๑๔ 

ข้อควำมใหม่ 
๒.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขม ๑ หมู่ที่ ๓ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ความ
ยาวรวม ๔๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๕.๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด  

ข้อควำมเดิม   
๓.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนนสายคันห้วยขอนขว้าง บ้านโคกสี หมู่ที่  ๖ โดยลงลูกรัง กว้าง ๓ .๐๐ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ และติดตั้งป้าย
โครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หน้า ๑๕   

ข้อควำมใหม่ 
๓.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนสายคันห้วยขอนขว้าง บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖ โดยปรับปรุงถนนสายคันห้วยขอนขว้าง บ้าน
โคกสี หมู่ที่ ๖ โดยลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 
๑๘๐ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อยก าหนด  

ข้อควำมเดิม   
๓.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนสายจากล าห้วยขอนขว้างถึงโนนบ้านข่า บ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑ ปรับปรุงถนนสายจากล า
ห้วยขอนขว้างถึงโนนบ้านข่า บ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑ โดยลงลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.หรอื
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด และ
ติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หน้า ๑๓ 

ข้อควำมใหม่ 
๓.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนสายจากล าห้วยขอนขว้างถึงโนนบ้านข่า บ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑ โดยปรับปรุงถนนสายจาก
ล าห้วยขอนขว้างถึงโนนบ้านข่า บ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑ โดยลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๙๐๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.หรอื
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด 

 
 
 
 
 



 
 
 

-๑๐-  
ระเบียบ/กฏหมำย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ 
การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  : เมื่อเราแก้ไขเปลี่ยนค าชี้แจงงบประมาณแล้ว ปรากฏว่าโครงการ
ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานร่องน้ าไร้ท่อสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขม ๒ หมู่ที่ ๑๓ มีปริมาณ
งานที่ลดลงท าให้มีงบประมาณคงเหลืออยู่ ๒๕,๐๐๐.-บาท และโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองแขม ๑ หมู่ที่ ๓ มีปริมาณงานที่ลดลงท าให้มีงบประมาณคงเหลืออยู่ ๓,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท 
ก็จะขอเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด 

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

๑. ประเภทโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานร่องน้ าไร้ท่อสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
แขม ๒ หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณอนุมัติ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณก่อนโอน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด ๒๕,๐๐๐.-
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔๗๕,๐๐๐.๐๐-บาท 

๒. ประเภทโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขม ๑ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ
อนุมัติ ๔๖๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณก่อนโอน ๔๖๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด ๓,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
๔๕๗,๐๐๐.๐๐-บาท 

รวมขออนุมัติโอนลด ๒๘,๐๐๐.- บาท (สองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
โอนเพิ่ม 

๑. แผนงำนงบกลำง งานงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนราษฎร และเพ่ือการป้องกันและ

บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเขตพ้ืนที่ต าบลแวงน้อย เช่น การเกิดอัคคีภัย,อุทกภัย,วาตภัยฯลฯ และอ่ืนๆ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙ ลงวันที่  ๓๐ มิถุนายน งบประมาณอนุมัติ 
๒๑๙,๗๗๒.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๓๗๗,๓๕๐.๐๐ บาท ขออนุมัติโอนเพ่ิม ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท  
งบประมาณคงเหลือ ๔๐๕,๓๕๐.๐๐ บาท 

รวมขออนุมัติโอนเพิ่ม ๒๘,๐๐๐.- บาท (สองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
ระเบียบ/กฏหมำย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น        

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัย หรือจะสอบถาม อภิปราย การขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้เสนอญัตติมาไหมครับ 

 
 
 



 
 

-๑๑-  
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ท่านสมาชิกสภาท่านเห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : อนุมัติด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑๒  เสียง 
        งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ผมขอพักการประชุมฯเพ่ือรับประทานอาหาร

กลางวันครับ 
-พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.- 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ประชุมต่อครับ เรื่องที่  ๔. ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๗๑ เชิญท่านเลขาชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  : กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
ส าหรับ เรื่องที่  ๔. ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน  ต าบลเพ่ือใช้บังคับในเขตองค์ก ารบริหาร
ส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอ านาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะก าหนด
ค่าธรรมเนียมที่จะ เรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมี
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ข้อบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เราออกใช้มาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๕๕ เป็นระยะเวลาหลายปีแล้วไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อบัญญัติให้
สอดคล้องกับปัจจุบัน ในส่วนการพิจารณาข้อบัญญัตินั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบันก าหนดไว้ว่า 

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่  ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม วาระรวดเดียวไม่ได้และใน
การพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณนั้น 

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ปรึกษาในหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้าม
ไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิก สภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติ
วาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับ หลักการก็ได้ 

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

 
 
 
 



 
 

-๑๒-  
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มี

การอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม ่
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : เชิญท่านพรจิต  สนอุปครับ 
นายพรจิต  สนอุป ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระ

รวดเดียวครับ 
ผู้รับรอง  ๑. นายนนทกานต์  นาอุดม  ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 

    ๒. นางเบญจวรรณ  มูลจันทร์  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ผมขอมติจากสภาฯครับ 
มติที่ประชุม : พิจารณาสามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑๒  เสียง 
        งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวง

น้อย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๑ รับหลักการ เชิญท่านเลขาครับ 
นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  : ส าหรับรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวง

น้อย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๕ ก็ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ศึกษาเรียบร้อยแล้ว ก็
จะขอแจ้งรายละเอียดอีกครั้งครับ 

บันทึกหลักกำรและเหตุผล 

ประกอบร่ำงข้อบัญญัติ  เรื่อง ควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.๒๕๖๕ 
หลักกำร 

 จากการใช้ทรัพยากรจ านวนมากเพ่ือการด ารงชีวิตของมนุษย์  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษและ
น ามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ  และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์จากกระบวนการผลิตด้วยเหตุนี้การบังคับให้การ
ประกอบกิจการต่างๆ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  มาตรฐานทางวิชาการ เพ่ือต้องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมิให้
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์จึงเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับสังคมซึ่งก็คือการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ที่
เกี่ยวข้อง  หมายความรวมทั้งผู้ประกอบกิจการคนงานและประชาชนในการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่าง
เหมาะสม  และการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่ถูกต้องได้มาตรฐานทางวิชาการ  มาตรการด้านกกหมาย  
โดยเฉพาะหมวด ๗  ว่าด้วยกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕   

เหตุผล 
โดยที่การด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ

ประชาชน  ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม   สมควรมีการก าหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็น
กิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น  การก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอัตราค่าธรรมเนียมและการออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิน
การที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประกอบกับเพ่ือเป็นการปรับปรุง ข้อบัญญัติต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.๒๕๕๕  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ซึ่งได้ผ่านระยะเวลา 

 
 
 
 
 



 
 

-๑๓-  
ในการบังคับใช้มานานแล้ว  อาจเกิดความไม่สอดคล้องกับสถานการปัจจุบัน  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องการควบคุม ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
จึงต้องมีการพิจารณาด าเนินการเพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เรื่อง ควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และจัดท าร่างข้อบัญญัติใหม่  

( ร่าง ) 
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

เรื่อง   ควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.๒๕๖๕  
 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล            
พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล   องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   และ
นายอ าเภอแวงน้อย  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เรื่อง  ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.๒๕๖๕ ” 

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   นับแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผยที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยแล้วสิบห้าวัน 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ            
พ.ศ.๒๕๕๕   และให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ ๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด ๑   บททั่วไป 

 ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
 “ผู้ด าเนินกิจการ “ หมายความว่า ผู้ เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ
ด าเนินการสถานประกอบกิจการนั้น  
  “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ  
  “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 
 
 
 
 



 
 
 

-๑๔-  
 “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 “มลพิษทางน้ า”หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่าง
อ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 “อาคารที่พัก” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน   ไม่ว่าจะ
เป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว  และให้หมายความรวมถึงโรงเรือน บ้านพักอาศัย 
 “อาคารที่พักของคนงานก่อสร้าง”  หมายความว่า  บ้าน เรือน  โรง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่
สร้างข้ึนตามกฎหมายควบคุมอาคาร  เพื่อให้เป็นที่พักอาศัยของคนงานในระหว่างงานก่อสร้าง 
 “อาคารโรงงาน” หมายความว่า  อาคารโรงงานตามกฎหมายแรงงาน 
 “งานก่อสร้าง”  หมายความว่า  การประกอบการเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกประเภทซึ่งหมายความ
รวมถึงการดัดแปลง ซ่อมแซมหรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างนั้นๆ ด้วย   
 “คนงานก่อสร้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท างานก่อสร้างให้แก่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างเพ่ือรับค่าจ้าง
ไม่ว่าจะเป็นผู้รับค่าจ้างด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของคนงานก่อสร้างด้วย 
 “สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
 “การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม การเกษตร  การผลิต
หรือการให้บริการใดๆ  เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางมะเดื่อ  
 “เจ้ าพ นั ก งาน ส าธ ารณ สุ ข ” ห ม าย ค ว าม ว่ า  เจ้ าพ นั ก งาน ซึ่ ง ได้ รั บ ก า รแ ต่ งตั้ ง จ าก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
 “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่           
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และข้อบัญญัตินี้    

 ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล       แวงน้อย   
 ๑. กิจกำรที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 

๑) การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
๒) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน  

เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือ
ทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

 ๒. กิจกำรที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
๑) การฆ่า  หรือช าแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  เร่ขาย  หรือขายในตลาด 
 
 
 



 
 

-๑๕-  
๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 
๓) การสะสมเขา  กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
๔) การเค่ียวหนัง  เอ็น หรือไขสัตว์ 
๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง  กระดูก เขา หนัง ขน

สัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 
๖) การผลิต  โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่ ง

ส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างครั่ง 

๓. กิจกำรที่เกี่ยวกับอำหำร  เครื่องดื่ม  น้ ำดื่ม  ยกเว้นในสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร  กำรเร่ขำย 
กำรขำยในตลำด  และกำรผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๑) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ  น้ าพริกแกง  น้ าพริกปรุงส าเร็จ  เต้าเจี้ยว  ซีอ้ิว  น้ าจิ้ม  
หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 

๒) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก  ดอง จากสัตว์ ได้แก่  ปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้ง
เจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หม่ า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ าปลา  หอยดอง  น้ าเคย น้ าบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่
คล้ายคลึงกัน 

๓) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้    
หรือพืชอย่างอ่ืน 

๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว 
กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

๕) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย เต้าหู้   วุ้นเส้น  

เกี้ยมอ๋ี  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ  ขนมอบอื่นๆ 
๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์  
๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย    ผลิตภัณฑ์

เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
๑๑) การผลิตไอศกรีม 
๑๒) การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
๑๓) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 
๑๔) การผลิต  สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์   

น้ าส้มสายชู  ข้าวหมาก  น้ าตาลเมา 
๑๕) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค  น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
๑๖) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง 
 
 
 
 
 



 
-๑๖-  

๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าจากพืชผัก ผลไม้  
เครื่องดื่มชนิดต่างๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ าตาล  น้ าเชื่อม 
๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 

๔. กิจกำรที่เกี่ยวกับยำ  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์กำรแพทย์  เครื่องส ำอำง  ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด 
๑) การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ

ร่างกาย 
๓) การผลิต  บรรจุส าลี  ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ ายาท าความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต่างๆ 

๕. กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรเกษตร 
๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 
๒) การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช  หรือแป้งอ่ืนๆใน

ท านองเดียวกัน 
๔) การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม 
๕) การผลิตยาสูบ 
๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 
๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย ข้าวโพด 

๖. กิจกำรที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่ 
๒) การถลุงแร่ การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 
๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟ้า 
๔) การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก โครเมียม  นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้น

กิจการที่ได้รับอนุญาตใน  (๖.๑) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-๑๗-  
๕) การขัด  ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  

(๖.๑) 
๖) การท าเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่ 

๗. กิจกำรที่เกี่ยวกับยำนยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
๑) การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
๒) การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
๓) การซ่อม  การปรับแต่งเครื่องยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟ้า   

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ 

หรือจ าหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
๕) การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ 
๖) การผลิต  สะสม  จ าหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่ 
๗) การจ าหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
๘) การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตซ์ 
๙) การสะสม  การซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยาน

ยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเก่า 

๘. กิจกำรที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดำษ 
๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
๒) การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ท าค้ิว  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
๓) การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้   

หรือผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 
๔) การอบไม้ 
๕) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 
๖) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
๗) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ 
๘) การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 

๙. กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรบริกำร 
๑) การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 
๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๘-  
๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า  อบไอน้ า  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพักชั่วคราว
ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 

๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอ่ืน
ในท านองเดียวกนั 

๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
๘) การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นร า  ร าวง  รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ  หรือ

ตู้เพลง  หรือการแสดงอื่นๆ  ในท านองเดียวกัน 
๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า  หรือกิจการอ่ืนๆ  ในท านองเดียวกัน  เว้นแต่เป็นการ

ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  
๑๐) การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่า

ด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 
๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 
๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม 
๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์หรือ

สิ่งแวดล้อม 
๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ า  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว  

 ๑๐. กิจกำรที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
๑) การปั่นด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
๒) การสะสมปอ ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 
๓) การปั่นฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
๕) การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออ่ืนๆ  ด้วยเครื่องจักร 
๖) การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออ่ืนๆ 
๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
๘) การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 
 
 
 
 



 
-๑๙-  

 ๑๑. กิจกำรที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทรำย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ำยคลึง 
๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
๒) การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหิน  ด้วยเครื่องจักร 
๓) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด  โม่  บด  

หรือย่อย  ด้วยเครื่องจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 
๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
๖) การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 
๘) การผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
๙) การผลิต ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย 
๑๑) การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
๑๒) การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก  แก้ว หิน  หรือ 

วัตถุอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๔) 

๑๒. กิจกำรที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่ำนหิน  ถ่ำนโค้ก  และสำรเคมีต่ำงๆ 
๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์หรือสารตัวท าละลาย 
๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ 
๓) การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
๔) การผลิต  สะสม หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 
๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๗.๑)  
๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลน์  

หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
๗) การโม่  สะสม  หรือบดชัน 
๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
๙) การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์   

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   
๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้

เพลิง 
๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
 
 
 
 
 



 
-๒๐-  

๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหนะน าโรค 
๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

 ๑๓. กิจกำรอื่นๆ 
๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
๒) การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์

ไฟฟ้า 
๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 
๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
๗) การล้างขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์

ใหม ่
๘) การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง  หรือสัตว์พาหนะน าโรค 
๑๒) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

 ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรือมีการ
ประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่
กรณ ี

หมวด ๒ 
สถำนที่ตั้ง ลักษณะอำคำร และกำรสุขำภิบำล 

 ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้ งอยู่ห่ างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในกรณีที่
สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน   สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศก าหนด  โดยค านึงถึงลักษณะและ
ประเภทของการประกอบกิจการนั้นๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุร าคาญด้วย 

 ๘.๑  สถานที่ตั้งประกอบกิจการ การล้าง  อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
 สถานที่ตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานเลี้ยงเด็ก 
หรือ สถานดูแลผู้สูงอายุ  หรอืผู้ป่วยพักฟื้น  หรือผู้พิการ สถานที่ราชการ หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง
 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาเหตุร าคาญ และไม่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
 
 
 
 
 



 
 
 

-๒๑-  
 ความในวรรคแรก มิให้ใช้บังคับสถานประกอบกิจการที่ตั้งขึ้นก่อนวันที่ข้อก าหนดท้องถิ่นใช้บังคับ
และมีข้อจ ากัดเรื่องการย้ายสถานที่ตั้ง ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและเหตุร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัย
ในบริเวณใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๘.๒ สถานที่ตั้งประกอบกิจการ การเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์  
 สถานที่ตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานศึกษา  สถานเลี้ยงเด็ก  สถานดูแลผู้สูงอายุ  
หรือ ผู้ป่วยพักฟ้ืนหรือผู้พิการ  หรือสถานที่อ่ืนใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษ ซึ่งต้องไม่อยู่ใน
ระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน หรือต้องมีระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ 
 ความในวรรคแรก มิให้ใช้บังคับสถานประกอบกิจการที่ตั้งขึ้นก่อนวันที่ข้อก าหนดท้องถิ่นใช้บังคับ
และมีข้อจ ากัดเรื่องการย้ายสถานที่ตั้ง ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและเหตุร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัย
ในบริเวณใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๘.๓ สถานที่ตั้งประกอบกิจการเลี้ยงสุกร 
 ๘.๓.๑ สถานที่ตั้งควรอยู่ห่างจากชุมชน  ศาสนสถาน โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา 
โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ และไม่ก่อเหตุร าคาญต่อชุมชน  โดยควรมีระยะห่างจากสถานที่ที่กล่าวข้างต้น และแหล่งน้ าสาธารณะในระยะ
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร น้อยกว่า ๕๐ ตัว ควรมีระยะห่างในระยะที่ไม่
ก่อให้เกิดความร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 
 (๒) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ ๕๐-๕๐๐ ตัว ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ เมตร 
 (๓) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรเกิน ๕๐๐ ตัว ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ 
เมตร 
 ๘.๓.๒ สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรควรตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์  ตลาดนัดค้า 
สัตว์ตั้งแต่ ๕ กิโลเมตร ขึ้นไป 
 ๘.๓.๓ จัดให้มีบริเวณเลี้ยงสุกรเป็นสัดส่วน  และอยู่ห่างเขตที่ดินสาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของ
และต้องมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุม  โดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์นั้นไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตรทุกด้านเว้นแต่
ด้านที่มีแนวเขตท่ีดินติดต่อกับที่ดินของผู้ประกอบกิจการประเภทเดียวกันตามข้อก าหนดนี้ 
 ๘.๓.๔ สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรควรตั้งอยู่บริเวณท่ีไม่มีน้ าท่วมขัง  

 ๘.๔ สถานที่ตั้งประกอบกิจการผลิตเส้นหมี่   ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว  และกิจการอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 
 สถานที่ตั้ง ควรห่างจากชุมชน  ศาสนสถาน โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล  
หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และควรอยู่ห่ างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ
หรือแหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน เช่น โรงบ าบัดน้ าเสีย  โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ก าจัดมูลฝอย เมรุเผาศพ  สถานที่
เลี้ยงสัตว์  สถานที่ผลิตวัตถุมีพิษ  และสถานที่ที่มีฝุ่นมากผิดปกติอันอาจเป็นแหล่งที่ท าให้เกิดการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 



 
 

-๒๒-  
ได้  เป็นต้น  ยกเว้นจะมีวิธีการป้องกันที่ถูกต้องเหมาะสม  ทั้งนี้ควรพิจารณาทิศทางลม  เพ่ือป้องกันฝุ่นและกลิ่นเหม็น  
จากการประกอบกิจการไปยังชุมชนที่อาศัยโดยรอบ 

 ๘.๕ สถานที่ตั้งประกอบกิจการเลี้ยงไก ่
 ๘.๕.๑ สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องอยู่ห่างจากชุมชน  วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน  
โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อ่ืนๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและไม่ก่อเหตุร าคาญ
ต่อชุมชน  โดยมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ น้อยกว่า ๕๐๐ ตัว ควรมีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า ๓๐ 
เมตร 
 (๒) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ตั้งแต่ ๕๐๐-๕,๐๐๐ ตัว ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ เมตร 
 (๓) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ตั้งแต่ ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ ตัว ควรมีระยะห่างไม่ไม่
น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร 
 (๔) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ตัว ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ เมตร 
 ๘.๕.๒ สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีน้ าท่วมขัง อยู่ห่างจากแหล่งน้ า
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร และต้องมีการป้องกันการไหลของน้ าเสียและสิ่งปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า 
สาธารณะ ในกรณีที่มีการชะล้างของน้ าฝน 

๘.๕.๓ สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ควรตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ปีก ตลาดนัดค้าสัตว์ปีก อย่าง
น้อย ๕ กิโลเมตร 
 ๘.๕.๔ สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องจัดให้มีบริเวณเลี้ยงไก่เป็นสัดส่วน อยู่ห่างจากเขตที่ดิน
สาธารณะหรือที่ดินที่มีเจ้าของ และต้องมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์นั้นไม่น้อย
กว่า ๑๕ เมตรทุกด้าน เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตติดต่อกับที่ดินของผู้ประกอบกิจการประเภทเดียวกันให้ใช้หลักเกณฑ์ตาม
ข้อ ๙.๔.๑  โดยพิจารณาท่ีจ านวนการเลี้ยงไก่ท่ีมีจ านวนมากที่สุดเป็นเกณฑ์ในการก าหนดขอบเขตระยะห่าง 

 ๘.๖ สถานที่ตั้งประกอบกิจการสระว่ายน้ า สวนน้ า สวนสนุก ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสระว่ายน้ า
หรือกิจการอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน 
 ๘.๖.๑ สถานที่ตั้ง  ควรห่างจากแหล่งซึ่งอาจท าให้เกิดการปนเปื้อนน้ าในสระว่ายน้ า เช่น สถานที่
เลี้ยงสัตว์ สถานที่ท้ิงหรือรวบรวมมูลฝอย  เป็นต้น 
 ๘.๖.๒ ควรมีรั้วหรือก าแพงเพ่ือสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้บุคคลภายนอกท่ีไม่ได้รับอนุญาตไปใช้สระว่ายน้ า ในช่วงที่ไม่เปิดให้บริการ รวมทั้งป้องกันสัตว์เข้ามาบริเวณสระว่าย
น้ า 
 ๘.๖.๓ สถานที่ตั้งและบริเวณของสระว่ายน้ า รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค ต้องอยู่ในที่น้ าท่วมไม่
ถึง พ้ืนดินแข็งแรงไม่ทรุดง่าย  อยู่ในบริเวณท่ีมีไฟฟ้า  และน้ าประปาเพียงพอ มีทางเข้าออกสะดวก 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๒๓-  

 ๘.๗ กรณีมีประกาศค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขก าหนดไว้  เกี่ยวกับกิจการอ่ืนใดที่เป็น
กิจการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  แม้มิได้น ามาก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ก็ตาม  ให้สามารถน าข้อก าหนดตามค าแนะน า
ดังกล่าวมาบังคับใช้ตามข้อบัญญัตินี้ได้ 

 ข้อ ๙  สถานประกอบกิจการประเภทที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๖  ทั้งที่เป็นการค้าและไม่เป็นการค้าจะต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในท าเลที่จะท ารางระบายน้ าโสโครกได้อย่างเหมาะสม  ตาม 
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๒) ต้องจัดท ารางระบายน้ า  หรือบ่อรับน้ าโสโครกด้วยวัตถุถาวร  มีลักษณะเรียบ  ไม่ซึม  ไม่ 
รั่วน้ าไหลได้สะดวก 

(๓) การระบายน้ าต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ าในทางสาธารณะ  หรือผู้อาศัยใกล้เคียง 
(๔) จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๕) เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  เห็นว่า 

สถานที่ใดสมควรจะต้องท าพ้ืนที่ด้วยวัตถุถาวรเพ่ือป้องกันไม่ให้น้ าซึม  รั่วไหล  หรือขังไว้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ า
โสโครก  หรือท าการก าจัดน้ าโสโครก  ไขมัน ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหรือต้องมีเครื่องระบายน้ า  เครื่องป้องกันกลิ่น  
ไอเสีย  ความกระเทือน  ฝุ่นละออง  เขม่า  เถ้า  หรือสิ่งอ่ืนใด  ซึ่งอาจเป็นเหตุร าคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง  ต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๖) ต้องจัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ  และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่ 
อาศัยของสัตว์น าโรค 

(๗) ต้องจัดให้มีน้ าสะอาดเพียงพอแก่กิจการค้านั้น 
(๘) ต้องมีที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื้อนอันได้สุขลักษณะเพียงพอและต้องแยกมูลฝอยใช้สอย

ออกจากมูลฝอยที่ต้องก าจัดหรือท าลายและหากจ าเป็นต้องแยกมูลฝอยและก าจัดโดยวิธีอ่ืน จะต้องได้รับความ
เห็นชอบหรือด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

(๙) ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะจ านวนเพียงพอกับจ านวนคนงานที่ท างานอยู่ในสถาน 
ประกอบกิจการนั้น  และต้องอยู่ในท าเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการก าจัดอุจจาระด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
  (๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีที่ขังและที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ ต้องจัดให้อยู่ในสถานที่ที่ไม่
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
  (๑๑) สถานเกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้าต้องมีที่ส าหรับตากหรือผึ่งสินค้าซึ่งไม่เป็นการเดือดร้อน
ร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงหรือสัญจรไปมาตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
  (๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
  (๑๓) ต้องประกอบการค้าภายในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต 
  (๑๔) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของแมลงวันหรือยุง  และต้องเก็บสิ่งของที่เป็นอาหารให้
มิดชิดอย่าให้หนูเข้ากินได ้
  (๑๕) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ  ถ้าเศษวัตถุแห่ง
การค้านั้นจักใช้เป็นอาหาร  ต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากละออง  แมลงวัน  และสัตว์อ่ืนๆ 
 
 
 
 



 
 

-๒๔- 
  (๑๖) ถ้าจะเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่  ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก่อน 
  (๑๗) ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพ่ือให้ได้สุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (๑๘) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  เข้าตรวจ
สถานที่  เครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดจนวิธีการประกอบกิจการที่กระท านั้นได้  ในเวลาอันพอสมควรเมื่อได้รับแจ้งความ
ประสงค์จากบุคคลดังกล่าว  

  ข้อ ๑๐  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
   บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉิน
ต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 
   (๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
   (๓) ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน 

  ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดอันอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ าฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุ
อันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 
   (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย รวมทั้งมี
การท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
  (๒) ในกรณีที่มีการก าจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องด าเนินการให้
ถูกต้องตามข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือน 
   (๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

  ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการประกอบอาหาร การปรุงอาหาร 
การสะสมอาหารส าหรับคนงาน ต้องมีการด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลอาหาร 

  ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วน และต้อง
รักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

 

 

 



 
 

-๒๕-  
หมวด ๓  กำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

  ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  ข้อ ๑๗  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 
   (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง และมีการฝึกอบรม
การดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนดหรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวน
คนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 
   (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

หมวด ๔   กำรควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ 
ที่เกิดจำกกำรประกอบกิจกำรของสถำนประกอบกิจกำร 

  ข้อ ๑๘ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความสั่นสะเทือน 
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้องด าเนินการควบคุมและ
ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

หมวด   ๕   ใบอนุญำต 
 ข้อ ๑๙ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการตามที่ต้อง
มีการควบคุมตามข้อ ๖ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการ
ประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว   

 ข้อ ๒๐ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้อง
ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน /ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(3) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้องพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(4) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือประกอบการ 

พิจารณาอนุญาต 
(5) ส าเนาเอกสารสิทธิในที่ดินกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าของที่ดินหรือเอกสารที่แสดงว่า 

เป็นผู้มีสิทธิใช้สถานที่  เช่น ส าเนาสัญญาเช่า  ส าเนาหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้สถานที่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(กรณีที่ผู้ประกอบการไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่) 

(6) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
ผู้แทนนิติบุคคล  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ในกรณีท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
 
 
 
 
 



 
-๒๖-  

(7) หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ 
มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ในกรณีท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 

 ข้อ ๒๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ให้ครอบคลุมทั้งด้านสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข และด้านความปลอดภัย 
 ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า  สละสิทธิ์ 

 ข้อ ๒๓ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค า
ขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้ว
นั้น แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๒๔ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย เท่านั้น 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ด้วย   
   ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ
นี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็น
การขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับ
เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้น
ก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน   
 ข้อ ๒๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แวงน้อย   
 ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 
 
 
 
 



 
-๒๗-  

 ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งทอ้งที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ข้อ ๒๙ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้ 

(1) ให้ประทับตราสีแดง  ค าว่า  “ใบแทน”  ก ากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบ 
แทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและ 
ต้นขั้วใบแทน 

(2) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ
ของใบอนุญาตแล้วแต่กรณี 

(3) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของอายุใบอนุญาตเดิม 
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการด ารงชีพของประชาชน   

  ข้อ ๓๒  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ 
หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี  

 ข้อ ๓๓ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

 
 
 
 
 



 
 

-๒๘-  
หมวด ๖    บทก ำหนดโทษ 

 ข้อ ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ส าหรับอัตราบัญชีค่าธรรมเนียมแนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เรื่อง ควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๕  ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาท่านไหนจะสอบถามหรืออภิปรายก็ขอเรียนเชิญครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามไหมครับในวาระท่ี ๑ 
วาระรับหลักการนี้  ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : รับหลักการด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑๒  เสียง 
        งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒ การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติ มีท่านสมาชิก
สภาฯท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  :  ไม่มีผู้เสนอแปรญัตติ 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระที่ ๓  ตามที่ท่านเลขาได้ชี้แจงระเบียบฯ ข้อ ๕๒ การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุ
อันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่ ผมก็จะขอมติจากท่าน
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑๒  เสียง 
        งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ต่อไป เรื่องที่  ๕. ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

แวงน้อย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๗๑ เชิญท่านเลขาชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  : กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
ส าหรับ เรื่องท่ี  ๕. ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ า
เสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา ๗๑ ผมก็ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายในการพิจารณาให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบแล้ว ก็
ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอว่าจะพิจารณาเป็นกี่วาระครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : เชิญท่านนนทกานต์  นาอุดม ครับ 
นายนนทกานต์  นาอุดม ส.อบต. หมู่ที่ ๕ : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมขอเสนอให้พิจารณาสาม

วาระรวดเดียวครับ 
 
 
 
 
 



 
-๒๙-  

ผู้รับรอง  ๑. นายบุญหนา  นาค า  ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 
    ๒. นายเสรี  นานอก  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ผมขอมติจากสภาฯครับ 
มติที่ประชุม : พิจารณาสามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑๒  เสียง 
        งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวง

น้อย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๑ รับหลักการ เชิญท่านเลขาครับ 
นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  : ส าหรับรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวง

น้อย การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ก็ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ศึกษาเรียบร้อยแล้ว ก็จะ
ขอแจ้งรายละเอียดอีกครั้งครับ 

(ร่าง) 
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย  

เรื่อง  กำรติดตั้งบ่อดักไขมันบ ำบัดน้ ำเสียในอำคำร  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หลักกำร 

       ก าหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน  เพ่ือบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคาร  สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่
เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น  โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง
ระบายน้ าภายในต าบล  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า 

เหตุผล 
       ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๐(๑)  และมาตรา  ๔๔  ได้

ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด    น้ าเสียในอาคาร  
ประกอบมาตรา  ๖๗ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   และมาตรา  
๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  
๒๕๕๒  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  
บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 

(ร่าง) 
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

เรื่อง  กำรติดตั้งบ่อดักไขมันบ ำบัดน้ ำเสียในอำคำร พ.ศ. ๒๕๖๕ 
       โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด

น้ าเสียในอาคาร 
       อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๗ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกอบมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๐ (๓)  และมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย   และนายอ าเภอแวงน้อย  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 



 
 

-๓๐-  
       ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมัน

บ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ. ๒๕๖๕”  
       ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ตั้งแต่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยภายในสิบห้าวัน   
       ข้อ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบัญญัติ  ประกาศ  หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  

ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
       ข้อ ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้านค้า  แพ  คลังสินค้า  ร้านอาหาร  
ส านักงาน  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน  ซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 

“อาคารที่อยู่อาศัย”  หมายความว่า  อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว 

“ห้องแถว”  หมายความว่า  อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาว  ตั้งแต่สองคูหาขึ้นไปมี 
ผนังแบ่งอาคารเป็นคหูา  และประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 

“ตึกแถว”  หมายความว่า  อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไปมี 
ผนังแบ่งอาคารเป็นคูหา  ประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 

“บ้านแถว”  หมายความว่า  ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย  ซึ่งมีที่ว่างทางด้านหน้า 
และด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา  และมีความสูงไม่เกินสามชั้น 

“อาคารสาธารณะ”  หมายความว่า  อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมโดยทั่วไปเพ่ือ 
กิจกรรมทางราชการ  การเมือง  การศึกษา  ศาสนา  นันทนาการ  หรือพาณิชยกรรม  เช่น  โรงมหรสพ  หอประชุม  
โรงแรม  สถานพยาบาล  สนามกีฬา  ตลาด  ห้างสรรพสินค้า  สถานบริการ  สถานประกอบการ  สถานีรถ  ศาสนสถาน  
เป็นต้น 

 “อาคารที่อยู่อาศัยรวม”  หมายความว่า  อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่ 
อาศัยส าหรับหลายครอบครัว  โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกกันส าหรับแต่ละครอบครัว ห้องน้ า  ห้องส้วม  ทางเดิน  หรือ
พ้ืนที่ซักล้าง 

“บ่อดักไขมัน”  หมายความว่า  สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ าซึ่งผ่านการ 
ใช้แล้ว 

“การระบายน้ า”  หมายความว่า  การผันน้ า  การปล่อยน้ า  การเทน้ า  การสาดน้ า  หรือ 
การกระท าอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน้ า 

“แหล่งระบายน้ า”  หมายความว่า  ทางหรือท่อระบายน้ า  ล ากระโดง  ล าราง  คู  คลอง 
แม่น้ า  ทะเล  และแหล่งน้ าสาธารณะ  แหล่งน้ าธรรมชาติ  และแหล่งน้ าที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมหรือสามารถไหล
ไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานองค์การ 

บริหารส่วนต าบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 



 
 

-๓๑-  
       ข้อ ๕  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ าและยังไม่มี

กฎหมายใดก าหนดมาตรการเก่ียวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น 
       ข้อ ๖  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕  ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นประกาศก าหนด 
       ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันส าหรับอาคารนั้นให้

แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย  และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ก็
ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 

       ข้อ ๗  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก 
(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลลงไปสู่แหล่งระบาย 

น้ า  ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 
       ข้อ ๘  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖  ท าการดูแลรักษา  เก็บขนน้ ามันหรือไขมันในบ่อดัก

ไขมันไปก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ 
       ข้อ ๙  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ 

๗ (๑)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
       ข้อ ๑๐  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ 

๗ (๒)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดให้ เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสอง
ร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็น
ต้นไป  จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

       ข้อ ๑๑  ข้อก าหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อยก าหนด 

       ข้อ ๑๒  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
นี้ 

       ข้อ ๑๓  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจ าเป็น
และความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่บางแห่ง  เช่น  พื้นที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม  พื้นที่ในชนบท  เป็นต้น 

       ข้อ ๑๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออกระเบียบ  
ประกาศ  หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาท่านไหนจะสอบถามหรือ
อภิปรายก็ขอเรียนเชิญครับ 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามไหมครับในวาระที่ ๑ 
วาระรับหลักการนี้  ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ. ๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : รับหลักการด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑๒  เสียง 
        งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๓๒-  
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ. ๒๕๖๕  ในวาระที่ ๒ การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติ มีท่าน
สมาชิกสภาฯท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  :  ไม่มีผู้เสนอแปรญัตติ 
นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ : ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ. ๒๕๖๕  ในวาระที่ ๓  ตามที่ท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงข้อบังคับการ
ประชุมสภาฯ เกี่ยวกับการพิจารณาข้อบัญญัติฯ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้น
แต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่ ผมก็จะขอมติจากท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ. ๒๕๖๕   โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑๒  เสียง 
        งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ – ต่อไประเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ ท่านผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการมี
เรื่อง อ่ืนๆ หรือไม่ครับ เชิญท่าน ละอองดาว นันทวิทยาคม รองประธานสภาฯ ครับ  
 นางละอองดาว นันทวิทยาคม รองประธานสภาฯ – เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ อยู่ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ ดิฉันอยากให้มี
การอบรมสมาชิกสภาฯ ให้มีความรู้พ้ืนฐานในเรื่องการเทถนนคอนกรีต (คสล.) และก่อนที่ผู้รับจ้างที่จะเข้ามาด าเนินการ
ในพ้ืนที่ อยากให้ท่านนายกฯ แจ้งให้ผู้รับจ้างก่อน แล้วแจ้งสมาชิกสภาฯ เจ้าของพ้ืนที่ทราบด้วยเพ่ือจะได้ช่วยกันดูว่าท า
ถูกต้องตามแบบหรือไม่ ดิฉันจึงขอฝากท่านนายกค่ะ และมีอีกเรื่อง ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่าน
เลขานายกฯ และทีมงานกองช่าง ที่ท่านขยันลงพ้ืนที่ตรวจสอบและคอยดูแลผลประโยชน์ของประชาชนทุกหมู่บ้าน
ขอบคุณค่ะ 
 นายพรจิตร สนอุป ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ – เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายพรจิตร สนอุป สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ อยู่
ในวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ เรื่องการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กระผมดูแล้วถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะเข้ามาด าเนินการ แต่กลับมาในวันที่มีฝนตกแล้วก็ขนของกลับ 
จึงท าให้ล่าช้าครับ ส าหรับโครงการทุกหมู่บ้าน สภาฯ อนุมัติไปแล้วอยากให้เร่งรีบด าเนินการ เพราะช่วงนี้เป็นฤดูฝน 
กระผมอยากขอให้ฝ่ายบริหาร ช่วยเร่งรัดผู้รับจ้างให้ด้วยครับ  
 นายพิษณุพงษ์ สนอุป ส.อบต. หมู่ที่ ๒  – เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายพิษณุพงษ์ สนอุป สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 
กระผมอยากให้ท่านนายกฯ แนะน าโครงการปลูกป่าขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยที่จะเกิดขึ้น กระผมเห็นป้าย
ติดไว้ที่บ้านนาจาน หมู่ที่ ๑๐ แต่ยังไม่มีหนังสือแจ้งมา กระผมจึงอยากให้ท่านนายกฯ แจ้งสมาชิกสภาฯ เรื่องก าหนดการ
ในการจัดโครงการปลูกป่าขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ด้วยครับ 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๓๓-  

 นายชัยวัฒน์ ทองน้อย นายก อบต.แวงน้อย – เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรง
เกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ อันดับแรกกระผมขอตอบค าถามของท่าน รองประธานสภาฯ ในเรื่องของ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จะมีระบบแบบแปลนอยู่กับกองช่าง ซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบที่กอง
ช่างได้ท าไว้ และในส่วนของการด าเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ขณะนี้ได้
ด าเนินงานไปแล้วในบางส่วน แต่บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ในช่วงที่รถไถได้ปรับเกรดช่วงนั้นมีฝนตกหนัก โดยวันนั้นผม
ได้ไปดูกับท่านสมาชิก ได้ด าเนินการประสานงานกับผู้รับจ้างไปแล้วว่าให้มาปล่อยน้ าที่ท่วมขังอยู่ ซึ่งตรงนั้น มีสภาพเป็น
แอ่งไม่สามารถด าเนินการได้อยู่ประมาณ ๒๐ เมตร กระผมอยากขอความร่วมมือท่านสมาชิกฯและท่านผู้น าหมู่บ้านด้วย
ว่าถ้าหากพบเจอโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ อยากให้ท่านช่วยดูแลช่วยกันครับ ตอนนี้ เหลือตรวจรับงาน บ้านป่า
เป้ง บ้านโนนศิลา และบ้านอีโล และที่ประชุมมติผ่านไปวันนี้และเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงทั้ง ๔ โครงการ ส่วนโครงการถนน
หินคลุกก็ได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าด าเนินการในช่วงนี้เพราะว่าฝนทิ้งช่วง ดังนั้นผมก็ได้แจ้งผู้รับจ้างไปแล้วว่าให้เร่งด าเนินการ 
แต่ขณะนี้ที่บ้านโนนขี้เหล็กที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากฝนในระหว่างนั้นตก แต่ผมก็ได้คุยกับผู้รับจ้างแล้วว่าให้
เร่งด าเนินการตามชี้แจงไป ในส่วนของการแก้ปัญหาของพ่ีน้องประชาชนที่เร่งด่วน ตอนนี้ก็ได้แก่ปัญหาน้ าท่วมภายใน
หมู่บ้านของบ้านกุดรู ตอนนี้ได้การแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนในการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ
ต่างๆ เราก็ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว และตอนนี้ก็มีการของบประมาณไปซ่อมแซมถนนต่างๆ กระผมก็ได้อนุมัติให้ความ
ช่วยเหลือไปแล้ว ส่วนในเรื่องกิจกรรมปลูกต้นไม้ ได้มีก าหนดการร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บ่อ
ขยะโคกท าเลตลาดใต้ ซึ่งได้ท าหนังสือเรียนเชิญไปแล้วครับ และได้ท าหนังสือประชาสัมพันธ์ร่วมกันทอดผ้าป่ าพันธุ์ไม้
ครับ    
 นายจ านงค์  หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมก็จะขอชี้แจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติม ที่ท่านนายกได้แจ้งให้ท่านได้ทราบเป็น
เบื้องต้นครับ อย่างกรณีท่านรองประธานสภาฯ อยากจะให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยจัดอบรมดูแลการเท
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คงไม่สามารถจัดได้ครับ เพราะหลักสูตรนี้ไม่มีส าหรับสมาชิกสภาฯ เนื่องจากท่านสมาชิกสภาฯ 
มีหน้าที่ในเรื่องของการตรวจสอบและก็เป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน เป็นกระบอกเสียงแจ้งความไม่ช อบมาพากล 
ให้กับคณะผู้บริหารทราบ ให้กับทางเจ้าหน้าที่เราทราบ ส่วนท่านที่จะไปก ากับดูแล ก็คงจะไม่ใช่หน้าที่ของท่านครับ 
เพียงแต่หากพบเจอความผิดปกติท าไม่ถูกขั้นตอน ให้แจ้งมาที่ผู้เกี่ยวข้องให้ออกไปตรวจสอบหรือท่านเก็บหลักฐานไว้
ส าหรับแจ้งครับ แต่เบื้องต้นท่านสามารถขอดูสัญญาจากเจ้าหน้าที่ช่างโยธา จากผู้ควบคุมงาน ขอดูรายละเอียดแบบ
แปลนได้ ซึ่งเรื่องการบริหารสัญญาให้ถูกต้องตามแบบเป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน การเก็บลูกปูนเป็นการตรวจสอบ
คุณภาพของวัสดุ ทางผู้รับเหมาก็จะเก็บท่ีหน้างาน เพ่ือที่จะไปทดสอบแรงอัดคอนกรีต ถ้าผ่านการทดสอบแล้ว ก็หมายถึง
ว่าถนนสายนี้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานครับ ถ้าเป็นเรื่องของการจัดอบรมก็คงจะเป็นการส่งไปอบรม ซึ่ง ณ ตอนนี้มี
หลายสถาบันได้เปิดการอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับ สภาฯ อ านาจหน้าที่ ต่างๆ ครับ เรื่องต่อไป ตามท่ีท่าน พรจิต สนอุป ได้
เร่งรัดในเรื่องของการด าเนินงานโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการต่างๆ ที่สภาฯ อนุมัติแล้วท าไมล่าช้า กระผมขอเรียนชี้แจง
ครับว่า เราได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบขั้นตอนของระเบียบพัสดุครับ ที่ช้าเนื่องจากว่าทั้งโครงการข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย และก็ทั้งจ่ายขาดเงินสะสมออกพร้อมกันไม่ได้ เนื่ องจากว่าราคากลางที่เราประมาณการแล้วตั้ง
ข้อบัญญัติแล้ว จะท าเลยก็ไม่ได้มันต้องมาท าราคาใหม่ ส่วนใหญ่ราคาใหม่มันจะสูงกว่า ณ ปัจจุบันค่าขนส่งมีราคาสูงขึ้น 
ซึ่งเป็นปัญหามาก ราคากลางสูงกว่าราคางบประมาณ ซึ่งเราก็ต้องหางบประมาณไปเพิ่ม เราก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนไป 
 
 
 
 



 
-๓๔-  

เพ่ิมให้ มันต้องผ่านสภาฯ ใหม่มันก็จะยิ่งท าให้ช้าไปอีก เราก็ต้องมาเชิญผู้รับจ้างที่มีศักยภาพท าราคา ซึ่งก็ยังมีอยู่ ในเรื่อง
คุณภาพงานของผู้รับจ้างรายนี้ถือว่าใช้ได้ไม่เป็นปัญหา และเราก็พยายามที่จะเร่งให้ทันตามระบบ กระผมก็เคยติงการ
ออกไปวัดถนน กระผมไม่อยากให้ออกไปวัดบ่อย เพราะกว่าท าให้ต้องมาแก้กันบ่อยท าให้การด าเนินงานเกิดความล้าช้า 
กระผมก็ขออภัยในเรื่องนี้ ก็จะปรับปรุงในเรื่องของช่างที่ออกไปวัด ไปส ารวจ ให้มันแน่นอน ครั้งเดียวจบ กระผมก็ขอโทษ
ในเรื่องการออกไปวัดถนนบ่อย และเราก็จะเร่งรัดในการจัดการบริหารให้ เสร็จเรียบร้อย มีอีกเรื่อง คือเรื่องของท่าน 
พิษณุพงษ์ สนอุป เกี่ยวกับที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้จัดท าโครงการปลูกป่าเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก็มีแผนงานที่จะปลูกป่าที่เรา
ไปฝังกลบบ่อขยะเดิมไว้ เนื่องจากว่าเราจะต้องฟ้ืนฟูให้เกิดป่าขึ้นมาทดแทน จึงได้ก าหนดปลูกป่าขึ้นที่บ่อขยะใน วันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยพันธุ์ไม้เราได้สะสมไว้ ประมาณ ๑,๐๐๐ ต้น เพ่ือการมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชน เข้ามามีบทบาท
ในการที่จะไปช่วยดูแลรักษาต้นไม้ แล้วก็ปลูกไว้เราก็เลย เป็นลักษณะท าหนังสือเชิญ ให้ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านสมาชิกฯ 
ประชาสัมพันธ์ ร่วมกันทอดผ้าป่าพันธุ์ไม้ ไปทอดผ้าป่าพันธุ์ไม้ คนละ ๑๐ ต้น ๒๐ ต้น ตามศรัทธาของท่าน นี้คือ
เป้าหมาย งานนี้ได้เชิญท่านนายอ าเภอแวงน้อยเป็นประธาน งานนี้เป็นบ่อขยะร่วมกับเทศบาลแวงน้อย ท่านนายกฯ ก็ได้
โทรประสาน และพูดคุยกับนายกเทศมนตรีว่าให้ประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลและก็ให้เชิญสมาชิกฯ และเชิญพ่ีน้อง
ข้าราชการของเทศบาลไปร่วมปลูกด้วย และได้ท าหนังสือเชิญโรงเรียน ซึ่งตอนนี้กระผมได้ขอความร่วมมือพนักงานทุกคน
ให้น าพันธุ์ไม้มาอย่างน้อยคนละ ๑๐ ต้น และได้เชิญนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทั้ง ๒ รุ่น โดยก าหนดการปลูกป่า
เทิดพระเกียรติฯ ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดขึ้นในช่วงเช้า ส าหรับงานนี้ก็คงจะเป็นในลักษณะของจิตอาสาด้วย
ครับ มีอีกเรื่อง คือเรื่องโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ซึ่งในข้อบัญญัติไม่มีค าว่าสมาชิกสภาฯ เพราะว่าแต่ก่อนจะไปเฉพาะพนักงานกับ
ลูกจ้าง แต่ครั้งนี้มีท่านสมาชิกจ านวน ๑๓ ท่าน ในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมพัฒนาองค์กร เพ่ือให้เกิดความรัก
ความสามัคคี จึงได้ให้ท่านสมาชิกฯ ไปด้วย โดยก าหนดการจัดอบรม คือวันที่ ๓ มิถุนายน – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ เคียง
ทะเลรีสอร์ท ต าบลบ้านเพ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ก าหนดการเดินทาง เราจะออกเดินทางในช่วงค่ าวันที่ ๒ มิถุนายน 
๒๕๖๕ และในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ขอเชิญสมาชิกฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการ
เดินทาง ซึ่งเราได้ให้นักทรัพยากรบุคคล ท าหนังสือแจ้งความประสงค์ให้ท่านสมาชิกฯ ลงชื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ 
เรียบร้อยแล้ว ครับ            
  นายสงวน  ลาแอ้น  ประธานสภาฯ – ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องจะสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติม หรือไม่
ครับ ในส่วนโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพฯ นั้น กระผมอยากให้ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ไปเข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาบูรณาการร่วมกันเพ่ือน าพาองค์กรของ
พวกเราให้ไปสู่จุดสูงสุดตามเป้าหมายที่พวกเราวางไว้ให้ได้ครับ กระผมจึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพฯครับ ในนามของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ถ้าไม่มีผู้อภิปราย
หรือสอบถามอีก ขณะนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วกระผมขอปิดการประชุมครับ 

- เลิกประชุมเวลำ  ๑๕.๓๐ น .- 

                                                       (ลงชื่อ)           จ านงค์   หน่ายโสก       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายจ านงค์   หน่ายโสก ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 
 
 
 



 
 

-๓๕-  
 
            (ลงชื่อ)        สงวน  ลาแอ้น           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายสงวน  ลาแอ้น) 
                                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 
(ลงชื่อ)     พรจิต  สนอุป                    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายพรจิต  สนอุป) 

 (ลงชื่อ)       บุญหนา  นาค า                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายบุญหนา  นาค า) 

 (ลงชื่อ)       นนทกานต์  นาอุดม          เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายนนทกานต์  นาอุดม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


