
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลเพ็ญ 
เรื่อง การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการปรับปรุงและยกรางเทศบัญญตัิ 

 
ดวย ในปจจุบัน ภายในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ มีการพัฒนาในหลายๆดาน โดยเฉพาะเศรษฐกิจและ

สังคม ทําใหมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  มีการปรับปรุงพ้ืนที่เพื่อกอสราง มีการขยายตัวของชุมชน และการ
เพ่ิมขึ้นของประชาชน ทําใหเกิดน้ําเสียปนเปอนไขมันจากอาคารลงสูสิ่งแวดลอม  และทําใหเกิดขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึน 
โดยพ้ืนที่รองรับขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเพ็ญ ไมสามารถรองรับได และไมมีกลไกลการกําจัดท่ีปลอดภัย ทําให
เกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม สุขภาพอนามัยความเปนอยูของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ และใกลเคียง 
และเพ่ือเปนการสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายในการบริหารประเทศของรัฐบาล 

เทศบาลตําบลเพ็ญ จึงมีความจําเปน ที่ตองมีการยกเลิกเทศบัญญัติเดิมที่ไมสอดคลองกับสภาพการณ
ในปจจุบัน และตองมีการตราเทศบัญญัติข้ึนใหม ใหเหมาะสมและครอบคลุมปญหาที่เกิดข้ึน  เพื่อใชบังคับในเขต
เทศบาลตําบลเพ็ญ อันไดแก 

๑. การยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551 
 และ ตราเทศบาลตําบลเพ็ญ เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  พ.ศ.๒๕๖3 
๒. ตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖3 
และเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 

๒๕๔๘ ในการรับฟงความคิดเห็นใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียไดแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึง และรับทราบ
ขอมูลท้ังหมดตามที่มีอยูและเปนปจจุบันเพ่ือใหสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางถูกตองตรงตอความเปนจริง จึงได
กําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ ขึ้น ในชวงวันท่ี ๑2-26 พฤศจิกายน   
๒๕๖2 โดยวิธีการอยางหนึ่งหรือหลายอยาง กลาวคือ การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย  ทางโทรศัพทหรือ
โทรสาร ทางระบบเครอืขายสารสนเทศ และการเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอเทศบาล
ตําบลเพ็ญ  พรอมทั้งขอความรวมมือและเผยแพรไปยังกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ภายในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ          
ใหจัดประชุม และสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือจะไดนําขอมูลมาใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ปรับปรุง
และยกรางเทศบัญญัติตําบลเพ็ญ เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาและเกิดประโยชนสูงสุด ตอการพัฒนาเทศบาลตําบลเพ็ญ  

เทศบาลตําบลเพ็ญ จึงขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ รวมแสดงความคิดเห็น  ตาม
รายละเอียด แนบทายประกาศนี้  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ฝายประสานงานคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกรางเทศบัญญัติ กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลเพ็ญ  หมายเลขโทรศัพท ๐ ๔๒๒๗ ๙๑๔๒ 
ถึง ๓ ตอ ๒๐ โทรสาร ๐ ๔๒๒๗ ๘๑๘๐  

ประกาศ ณ วันที ่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
        พิเชษฐ  ศรีวิไล 
     (นายพิเชษฐ  ศรีวิไล) 
                                                                   ปลัดเทศบาลตําบลเพ็ญ  ปฏิบัติหนาที่ 
 นายกเทศมนตรีตําบลเพ็ญ 
      



 
 

รายละเอียด แนบทายประกาศเทศบาลตําบลเพ็ญ 
เรื่อง การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการปรับปรุงและยกรางเทศบัญญตัิ 

ฉบบัลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 ๑. ชองทาง วิธีการ ชวงเวลา รับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

๑.๑. การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย  โดยผูที่ตองการแสดงความคิดเห็น สามารถ สงความคิดเห็น
มาไดในชวงวันที่ 1 ถึง 26 พฤศจิกายน ๒๕๖2 (ถือเอาวันที่ไปรษณียประทับตราสง) โดยสงมาที่   

 “ฝายประสานงานคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางเทศบัญญัติ  งานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน  
เลขที่ ๕๕๕ หมูที่ ๑๑  สํานักงานเทศบาลตําบลเพ็ญ  ตําบลเพ็ญ  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๑๕๐”  

๑.๒. ทางโทรศัพทหรือโทรสาร  โดยผูที่ตองการแสดงความคิดเห็น  สามารถ โทรศัพทมาแจงความประสงค
และแสดงความคิดเห็นไดที่โทรศัพท หมายเลข ๐๔๒-๒๗๙๑๔๒ ถึง ๓ ตอ ๒๐ และโทรสารทางหมายเลข ๐๔๒-
๒๗๘๑๘๐ โดยสงถึง ประธานคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางเทศบัญญัติ  ในชวงวันที่ 12 ถึง 26 พฤศจิกายน 
๒๕๖2  ในวันและเวลาราชการ 

๑.๓. ทางระบบเครื่อขายสารสนเทศ โดยผูที่ตองการแสดงความคิดเห็น  สามารถ แสดงความคิดเห็นไดทาง 
facebook : เทศบาลตําบลเพ็ญ คนอําเภอเพ็ญ  และ www.phencity.go.th ในชวงวันที่ 12 ถึง 26 พฤศจิกายน 
๒๕๖2 ทั้งนี้ ผูที่ตองการทราบรายละเอียด สามารถขอรับขอมูลไดที่  งานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน  
สํานักงานเทศบาลตําบลเพ็ญ   และสามารถ down load ขอมูลไดที่ facebook : เทศบาลตําบลเพ็ญ คนอําเภอเพ็ญ  
และ www.phencity.go.th พรอมทั้งสามารถตรวจดูขอมูลไดที่  ปายประชาสัมพันธเทศบาลตําบลเพ็ญ  และที่ทําการ
ผูใหญบานหมูที่ 1, ๗ , ๘ , ๑๑ , ๑๕  ได ตั้งแตวันที่ 12 ถึง 26 พฤศจิกายน ๒๕๖2 และยังสามารถแสดงความ
คิดเห็นในการประชุม ของหมูบาน เพ่ือใหผูใหญบานผูนําชุมชน นําเสนอตอคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางเทศ
บัญญัติ  และเทศบาลตําบลเพ็ญ  ไดในชวงเวลาขางตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๒. สรุปขอมูลเกี่ยวกับ โครงการที่จะดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

            ๒.๑ การยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551 
 และ ตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2563 

      เหตุผลความจําเปน และวัตถุประสงค 
 โดยที่การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่เทศบาลตําบลเพ็ญ ดําเนินการอยูเดิม ไมเหมาะสมกับ
สถานการณ ในปจจุบัน เชน ปริมาณมูลฝอยที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจําแนกออกไดหลายประเภทและแตละประเภท มีวิธีการที่
เหมาะสมในการเก็บ ขน และกําจัดที่ถูกหลักสุขลักษณะที่แตกตางกัน เพ่ือควบคุมและปองกันไมใหมีการแพรกระจาย
ของโรคและไมกอใหเกิดเหตุเดือนรอนรําคาญตอประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย รวมทั้งพ้ืนท่ี
รองรับในการกําจัด เครื่องมือที่ใชในการเก็บขน มีไมเพียงพอ จึงจําเปนตองมีการคัดแยก และกําหนดชวงวัน เวลา ใน
การจัดเก็บ และจําเปนตองรวมกับหนวยงานรัฐ ราชการสวนทองถิ่นอ่ืน หรือเอกชน เพ่ือรวมดําเนินการในบางเรื่องทํา
ใหเทศบาลตําบลเพ็ญ ตองมีภาระคาใชจายที่เพ่ิมข้ึน ในการเก็บ ขน และกําจัด มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  และตองมี
หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  หลักเกณฑการอนุญาตให
บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคดิคาบริการและกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลของเทศบาล
และอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลหรือสิ่งปฏิกูล
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการ  
 สาระสําคัญ 
 ควบคุมใหมีการคัดแยก เก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ โดยการ
กําหนด ใหมีการดําเนินการที่ถูกตองตามหลักสุขลักษณะ  กําหนดหลักเกณฑใหมีการวมดําเนินการ มอบหมาย หรืออก
ใบอนุญาตใหกับผูประสงคจะประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ และ
กําหนดอัตราคาบริการ เก็บ ขน กําจัด ใหมที่เทศบาลตําบลเพ็ญ และผูไดรับหมอบหมาย หรือ ผูไดรับอนุญาต เก็บได
ไมเกินอัตราขั้นสูงที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
 ผูดําเนินการและสถานที่ที่จะดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเพ็ญ ตําบลเพ็ญ  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
 ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ 
 เมื่อประกาศใชแลว จะมีผลบังคับตลอดไป จนกวาจะมีการยกเลิกหรือเพิกถอน 
 ผลผลิตและผลลัพธ 

      มีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ เรื่อง การจัดการมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖3 ใชบังคับ 
      ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

ผูที่กอใหเกิดมูลฝอย ตองดําเนินการคัดแยก กอนทิ้งลงภาชนะรองรับ และตองเท ทิ้ง หรือกําจัด มูลฝอย 
ณ สถานที่ หรือวิธีการตามที่เทศบาลกําหนดและจัดให และผูดําเนินกิจการ เก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลใน
เขตเทศบาลตําบลเพ็ญ ตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น และผูที่กอใหเกิดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตองขอรับ
บริการและเสียคาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนตามเทศบัญญัต ิ 
 งบประมาณและคาใชจาย 
 ใชงบบริหารจัดการท่ัวไป ภายในกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลเพ็ญ  

 

  

 

 



 

            ๒.2 การตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.
2563 

      เหตุผลความจําเปน และวัตถุประสงค 
 โดยที่การจัดการน้ําเสีย ที่เทศบาลตําบลเพ็ญ ไมสามารถดําเนินการครอบคลุมไดทั้งทั้งพ้ืนที่ในเขต และ
เพ่ือไมสรางภาระใหกับประชาชนมากเกินไป และเปนการ บําบัด ปองกัน สาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดน้ําเสียตอแหลงน้ํา
ธรรมชาติ  ซึ่งปจจุบัน เทศบาลตําบลเพ็ญ ยังไมมีมาตรการใดควบคุมเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากสาเหตุการ
ปลอย ไขมัน น้ํามัน จากครัวเรือน ชุมชน ลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือควบคุมและปองกัน ลดปญหาสาเหตุที่กอใหเกิด
มลพิษทางน้ําบางสวน เพื่อไมใหเกิดเหตุเดือนรอนรําคาญตอประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
เพ่ือรองรับการเจริญเติบโต ของชุมชนในอนาคต จึงจําเปนตองมีการติดตั้งบอดักไขมันในอาคาร กอนปลอยลงสูทางน้ํา
และแหลงน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและลดปญหามลพิษทางน้ําที่จะเกิดขึ้น  จึงจําเปนตองมีหลักเกณฑ วิธีการ และ
มาตรการเก่ียวกับการติดตั้งบอดักไขมันในอาคาร เพ่ือบังคับใชในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ 
 สาระสําคัญ 
 ควบคุมใหมีการติดตั้งบอดักไขมันในอาคาร ที่จะกอสรางและกําลังกอสราง ในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ
ในขณะและหลังจากเทศบัญญัติบังคับใช  โดยผูที่ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท 
 ผูดําเนินการและสถานท่ีที่จะดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเพ็ญ ตําบลเพ็ญ  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
 ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ 
 เมื่อประกาศใชแลว จะมีผลบังคับตลอดไป จนกวาจะมีการยกเลิกหรือเพิกถอน 
 ผลผลิตและผลลัพธ 

      มีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ เรื่อง การติดต้ังบอดักไขมันในอาคาร พ.ศ.๒๕๖3 ใชบังคบั 
      ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ ในอยูในระหวางกอสราง และกําลังจะกอสราง ในขณะและหลังจาก
เทศบัญญัติมีผลบังคับใช ตองติดตั้ง บอดักไขมันในอาคาร เพ่ิมเติมตามาตรฐานที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 
หากไมดําเนินการ อาจไมไดรับอนุญาตใหทําการกอสราง และหากฝาฝนตองไดรับโทษปรับไมเกิน 1,000  บาท 
 งบประมาณและคาใชจาย 
 ใชงบบริหารจัดการท่ัวไป ภายในกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลเพ็ญ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


