
ยนิดีตอ้นรบัทุกท่าน 

ดว้ยความยนิดียิง่ค่ะ 



ประชุมประชาพิจารณ ์

จดัท ารา่งเทศบญัญตัิ 
เทศบาลนครอุบลราชธานี 

รบัฟังความคิดเห็นประชาชน 

30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. 

ณ หอ้งประชุมชั้น 2 อาคารตลาดสดเทศบาล 3  



เทศบัญญัต ิ
รู้ไหมคะ เทศบญัญตั ิคือ กฎ  

ซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจนิติบญัญตั ิ

ของเทศบาลท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึนค่ะ 

 เทศบัญญัติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
1. เทศบัญญัติทั่วไป 

       2. เทศบัญญัตงิบประมาณรวมทั้งเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม 

คืออะไร? 



“การบริหารงานเทศบาลนั้น  

กฎหมายไดใ้หอ้  านาจเทศบาล 

ในการออกกฎหมายทอ้งถ่ิน 

ใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไปในเขตเทศบาล  

เรียกว่า “เทศบญัญตั”ิ เพื่อสรา้งกฎเกณฑ ์ 

การปฏิบตั ิเพื่อใหก้ารอยูร่ว่มกนัในสงัคม 

มีความสงบสุข  เรียบรอ้ยค่ะ” 



เทศบญัญตั ิ

และรูไ้หมคะ? 

หลายฉบบัของเทศบาล 

บงัคบัใชม้านาน 

ซ่ึงไม่สอดคลอ้งและเหมาะสม 

กบัสถานการณปั์จจุบนั 



1. เรื่อง การจดัการมูลฝอยทัว่ไป พ.ศ. ... 

2. เรื่อง การจดัการส่ิงปฏิกูล  พ.ศ. ... 

3. เรื่อง การจดัการมูลฝอยตดิเช้ือ พ.ศ. ... 

4. เรื่อง การควบคมุการเล้ียงสตัว ์หรือการปลอ่ยสตัว ์พ.ศ. ... 

5. เรื่อง กิจการที่เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ พ.ศ. ... 

6. เรื่อง ตลาด  พ.ศ. ... 

7. เรื่อง บ่อดกัไขมนับ าบดัน ้าเสียในอาคาร พ.ศ. ... 

8. เรื่อง การจ  าหน่ายสินคา้ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ... 

9. เรื่อง สถานที่จ  าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. ... 

รา่งเทศบญัญตัิท่ีทบทวนหรือยกรา่งใหม่ 



1.เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

เพื่อใหก้ารเก็บ  ขน   การก าจดัมลูฝอย 

ภายในเขตเทศบาลเป็นไปตามหลกัสุขาภิบาล 

มากยิง่ขึ้ นค่ะ 
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สถิตริายรบัค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 
(ช่วงปี 2559 - 2561) 

หน่วย:บาท 



เปรยีบเทียบค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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เทศบาลนครอุบลราชธานี 

เทศบาลนครยะลา 

เทศบาลต าบลค าน ้าแซบ 

เทศบาลเมืองเมืองเดช 

เทศบาลเมืองสระบุรี 

เทศบาลนครอุดรธานี 

เทศบาลนครนนทบุรี 

เทศบาลนครปากเกร็ด 

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

เทศบาลเมืองกนัทรลกัษ ์

เทศบาลเมืองบุรีรมัย ์

เทศบาลเมืองสุรินทร ์

เทศบาลนครรงัสิต 

หมายเหตุ : กรณีไมเ่กิน 20 ลิตร 

อตัราค่าธรรมเนียมฯ  

ของเทศบาลนครอุบลฯ  

ใชจ้ดัเก็บมา 32 ปีแลว้ค่ะ  

หน่วย : บาท/เดือน 



2.เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกุล 
เพื่อใหม้ีการจดัการส่ิงปฏิกลูท่ีเหมาะสม 

ถกูสุขลกัษณะ ควบคุมและป้องกนั 

ไมใ่หม้ีการแพร่กระจายของโรค 

และไมก่่อใหเ้กิดเหตุเดือดรอ้นร าคาญ 

ต่อประชาชน 



3.เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

เพื่อใหก้ารจดัการมลูฝอยติดเชื้ อ 

ถกูสุขลกัษณะ  ไมเ่ป็นอนัตราย 

ต่อสุขภาพของประชาชน 



เพื่อควบคุมการเล้ียงและการปล่อยสตัว ์

ใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้ นท่ีของชุมชนเมือง   

ป้องกนัอนัตรายจากเชื้ อโรคท่ีเกิดจากสตัวค์่ะ 

4.เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
หรือการปล่อยสัตว์  



“เพื่อใหก้ารด าเนินกิจการ 

ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

ของสถานประกอบการ  

ก่อมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม  

และส่งผลกระทบกบัประชาชนค่ะ” 

5. เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ 



6.เรื่อง ตลาด 

เพื่อควบคุมการด าเนินกิจการตลาด 

ใหถ้กูสุขลกัษณะ ไม่เป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพของประชาชน และไมก่่อใหเ้กิด

มลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 



ตลาด คือ วิถีชีวิตชุมชน 

กฎหมาย ก าหนดใหเ้ทศบาลในฐานะ อปท.ออกกฎ 

หรือเทศบญัญตั ิก ากบัดแูลตลาดใหมี้ความสะอาด 

เป็นระเบียบ ถูกตอ้งตามสุขลกัษณะและอนามยั 

เพื่อประโยชนสุ์ขของประชาชน 



แต่รู้ไหมคะ? 
เทศบาลนครอบุลฯ มีเทศบญัญตัิ 

เก่ียวกบัตลาดครั้งแรก ตัง้แตปี่ พ.ศ.2495 

หรือ 67 ปีมาแล้ว 
ถึงเวลาปรบัปรุงใหเ้หมาะสม 

กบัสถานการณใ์นปัจจุบนัแลว้ใช่มั้ยคะ? 



7.เรื่อง บ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร  

เพื่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสียในครวัเรือน

และชุมชน และเป็นการช่วยลดปริมาณ 

น ้าเสียและปรบัปรุงคุณภาพน ้าใหดี้ขึ้ น 



รู้ไหมคะว่า ไขมัน 

เป็นหน่ึงในสาเหตทุีท่  าใหเ้กิดปัญหาน ้าเสีย 

ที่มาจากครวัเรือนหรือสถานประกอบการ 

ที่ไม่มีการก าจดัใหถู้กวิธี 

ถา้ปลอ่ยลงสูแ่หลง่น ้าธรรมชาต ิ

จะท าใหค้ณุภาพน ้าธรรมชาติเส่ือมโทรมไดค้่ะ 



รฐับาลมีนโยบายในการจดัการ 

ดา้นสิ่งแวดลอ้ม โดยการเรง่รดั 

การควบคมุมลพิษจากน ้าเสีย  



โดยใหค้วามส าคญักบัการ 

จดัการระบบบ าบดัน ้าเสีย 

ในครวัเรือนและชุมชน  

อนัเป็นการแกปั้ญหาที่ตน้ทาง  

เพื่อเป็นการลดปรมิาณน ้าเสีย 

และปรบัปรุงคณุภาพน ้าใหดี้ข้ึนค่ะ  



8.เรื่อง การจ้าหน่ายสินค้า 
ในที่หรือทางสาธารณะ  

เพื่อใหก้ารด าเนินกิจการจ าหน่ายสินคา้ 

ในท่ีหรือทางสาธารณะถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ  

ไม่เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพของประชาชน  

และก่อใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 



รวมถึงการออกขอ้ก าหนดตา่งๆ เพื่อควบคมุการจ  าหน่ายสินคา้ 

ในที่ทางสาธารณะ เพื่อประโยชนใ์ชส้อยของประชาชนทัว่ไป 

เทศบาลฯ มีหน้าทีค่วบคุม  
ดูแล ที่ทางสาธารณะ  



เก่ียวกบัการควบคมุผูเ้รข่าย ครั้งแรก ในปี พ.ศ.2494 หรือ 68 ปี 

เก่ียวกบัการควบคมุแผงลอย ครั้งแรก ในปี พ.ศ.2499 หรือ 63 ปี 

เทศบญัญตัทิั้ง 2 เรือ่ง มีการแกไ้ข เพิ่มเตมิ 

ครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.2530 

หรือ 31 กว่าปีมาแล้ว 

มีเทศบญัญตัิเทศบาลนครอุบลราชธานี 



9.เรื่อง ควบคุมสถานที่จ้าหน่ายอาหาร 
และสถานที่สะสมอาหาร 

เพื่อใหก้ารด าเนินกิจการสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหารถกูสุขลกัษณะ   

ไมเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน  

ไมก่่อมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 



o ก าหนดสุขลกัษณะในการด าเนินกิจการสถานที่ 

จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  

o ก าหนดหลกัเกณฑ ์การอนุญาตใหด้  าเนินกิจการ 

สถานทีจ่  าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  

และอตัราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

o ก าหนดการออกหนงัสือรบัรอง 

การแจง้ใหด้  าเนินกิจการสถานที่ 

จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

เหตผุลการตราเทศบญัญตัิ 
เร่ือง ควบคุมสถานท่ีจ้าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 



คิดเห็นอย่างไร? 
ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วม 

เสนอแนะได้นะคะ 


