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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดบง
เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยงุ ลาย
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่สมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดบง วาดวยการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดบง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๗ (๓) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๐ แห ง พระราชบั ญ ญั ติก ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
องคการบริหารสวนตําบลกุดบงโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดบงและนายอําเภอโพนพิสัย
จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดบง เรื่อง การควบคุม
แหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดบงนับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดบง เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย
พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ
ถุง พลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัต ว หรือสิ่งอื่น ใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
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“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“แหลงเพาะพันธุยุงลาย” หมายความวา สภาวะที่มีน้ําขังไดในระยะเวลาที่เกินกวาเจ็ดวัน
ซึ่งยุงลายสามารถวางไขและพัฒนาเปนลูกน้ําได
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลกุดบง
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดบง
“เจ าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว า เจ าพนัก งานซึ่ง ไดรั บ การแตง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๖ หา มผู ใ ดทิ้ ง หรื อ ทํ า ให มี ขึ้ น ซึ่ ง มู ล ฝอยที่ ขั ง น้ํ า ได ใ นที่ ห รื อ ทางสาธารณะซึ่ ง อาจเป น
แหลงเพาะพันธุยุงลาย เชน กระปอง กะลา ยางรถยนต เปนตน นอกจากในที่ที่ราชการสวนทองถิ่นจัดไวให
ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือเคหสถานตองเก็บกวาดและดูแลมิใหมีมูลฝอย
ที่ขังน้ําไดซึ่งอาจเปนแหลงเพาะพันธุย ุงลาย เชน กระปอง กะลา ยางรถยนต เปนตน ในบริเวณอาคาร
หรือเคหสถาน รวมทั้งบริเวณรอบ ๆ ทั้งนี้ โดยเก็บใสลงถังรองรับมูลฝอยที่มีฝาเปดปดหรือบรรจุถุงพลาสติก
ที่มีการผูกรัดปากถุงหรือวิธีการอื่นใดที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกําหนด และเผยแพรใหประชาชนทราบ
ในกรณีที่ราชการสวนทองถิ่นเปนผูใหบริการเก็บ ขนมูลฝอยเพื่อนําไปกําจัด เจาของอาคาร
หรือเคหสถานมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัติทองถิ่น
ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือเคหสถาน ที่มีแหลงน้ําที่อาจเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย
จะตองดูแลมิใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย
ขอ ๙ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือเคหสถานตองดูแลทําความสะอาดและเปลี่ยนน้ํา
ในแจกัน ถวยรองขาตูกับขาว ภาชนะอื่น ๆ ที่มีน้ําขัง อยางนอยทุกเจ็ดวัน หรือใสสารที่ปองกันการวางไข
ของยุงได และจัดใหมีฝาปดตุม น้ําที่มีอยูในอาคารและเคหสถาน รวมทั้งขอปฏิบัติอื่น ๆ ที่ราชการสวนทองถิ่น
ประกาศกําหนด
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ขอ ๑๐ ในกรณีที่ราชการสวนทองถิ่น ไดจัดเจาหนาที่ไปทําการกําจัดยุงในอาคาร หรือเคหสถาน
หรือสถานที่ใด ๆ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่นั้นจะตองใหความรวมมือ
และอํานวยความสะดวกตามสมควร
ขอ ๑๑ ผูใดฝาฝนขอ ๖ และขอ ๗ ตองระวางโทษตามมาตรา ๗๓ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๑๒ ผูใดฝาฝนขอ ๘ ขอ ๙ และขอ ๑๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
ขอ ๑๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดบงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ไพฑูรย นาเหนือ
นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดบง

