
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

………………………….. 

  ด้วยคณะกรรมการสาธารณสุขได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙๗-๑/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการควบคุม ประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเร่งด าเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ก าหนดประเภทกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒(๑) ของพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๐ โดยพิจารณาจากรายชื่อกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ทั้งสิ้น ๑๓ กลุ่ม ( ๑๔1 กิจการ ) ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง 
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก            
ได้ด าเนินการส ารวจรวบรวมข้อมูลและประเมินสภาพปัญหาหรือที่อาจก่อให้เกิดปัญหา แล้วพิจารณายกร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕63           
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (สุนัขและ
แมว) พ.ศ. 2563 และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย พ.ศ. 2563 
           การด าเนินการยกร่างข้อบัญญัติดังกล่าวอาจมีผลกระทบและมีสวนไดเสียตอวิถีชีวิตของ
ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพในชุมชนท้องถิ่น และพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นส่วนรวม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดจอก จึงจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมี
ความเข้าใจที่ถูกต้อง และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการยกร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  

          1. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. ๒๕63 
  2. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ (สุนัขและแมว) พ.ศ. 2563 
  3. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย พ.ศ. 2563 

  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เรื่อง 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕63           
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (สุนัขและ
แมว) พ.ศ. 2563 และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย พ.ศ. 2563  มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
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(๑) เผยแพร่ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก www.kudjok.com 
 
(๒) เผยแพร่ผ่านทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก และก านันผู้ใหญ่บ้าน 

ต าบลกุดจอก 
(๓) เผยแพร่และด าเนินการโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการ

จัดท าข้อบัญญัติต าบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563 ณ ศาลา
ประจ าหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน 

 
1. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีข้ันตอนดังนี้ 

 (1) จัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดจอก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕63  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (สุนัขและแมว) พ.ศ. 2563 และร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดจอก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563 
 (2) ด าเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในพ้ืนที่ต าบลกุดจอก       
ในโครงการประชุมรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดท าข้อบัญญัติต าบล ระหว่างเดือน
กรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563 ณ ศาลาประจ าหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน 

 (3) รวบรวมและสรุปผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕63  ร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (สุนัขและแมว)  พ.ศ. 
2563 และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 
2563 และประกาศให้ประชาชนทราบ 

 (4) น าผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการยกร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕63  ร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (สุนัขและแมว)  พ.ศ. 
2563 และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 
2563 เพ่ือพิจารณาต่อไป 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็น ต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
พ้ืนที่ต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และมีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ในวันที่ท าการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชน 

 ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
กุดจอก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕63  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (สุนัขและแมว) พ.ศ. 2563 และร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดจอก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563  
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 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก จึงประกาศเชิญชวนประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบล 
กุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดจอก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕63  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดจอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (สุนัขและแมว) พ.ศ. 2563 และร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563  ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดจอก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕63  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดจอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (สุนัขและแมว) พ.ศ. 2563 และร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริ หารส่ วนต าบลกุดจอก เ รื่ อ ง  การควบคุมแหล่ ง เพาะ พันธุ์ ยุ ง ลาย พ .ศ .  2563                    
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  17  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕63 

                          

                                                     (นายสมศักดิ์  เสาทองหลาง) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

 
 


