แผนการรักษาความสะอาดในพื้นทีส่ าธารณะ
ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจําปงบประมาณ 2560

โดย
เทศบาลตําบลชะเมา
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คํานํา
การดูแลรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ และสถานสาธารณะตางๆ ในเขตเทศบาล
นั บ ว า เป น ภาระหน า ที่ ห นึ่ ง ที่ ต อ งดํ า เนิ น การของคณะกรรมการบริ ห ารเทศบาล ซึ่ ง ไม เ พี ย งแต จ ะให
ความสําคัญเฉพาะการจัดหา หรือกอสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Instructure) เทานั้น ดังนั้น การบริหาร
จัดการเรื่องความสะอาด จึงเปนเรื่องที่เทศบาล อาจอาศัยอํานาจ ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของที่สําคัญ คือ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ สวนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จะมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
การดูแลรักษา กรณีที่มีการจําหนายสินคาในที่ หรือทางเดินสาธารณะ
ดังนั้น เพื่อสนองนโยบายดังกลาวและเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลชะเมาใหสะอาด ปราศจาก
ขยะและของเสียอันตราย เทศบาลตําบลชะเมาจึงขอประสานขอความรวมมือในทุกภาคสวน ดําเนินกิจกรรม
ตามแผนดําเนินการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ตําบลชะเมา
เทศบาลตําบลชะเมา
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน

1-8

- ขอมูลพื้นฐานตําบลชะเมา
สวนที่ 2 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของและยุทธศาสตรแผนการรักษาความสะอาด

9-15

ในพื้นที่สาธารณะ
สวนที่ 3 แผนรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะเทศบาลตําบลชะเมา
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

*****************************

16-17
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สวนที่ 1
ขอมูลพื้นฐาน
1. สภาพทั่วไป
1.1 ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขตและเขตการปกครอง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนเทศบาลตําบลชะเมา ประกาศเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่
6 กันยายน 2556

ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอปากพนัง โดยอยูหางอําเภอปากพนังประมาณ 23

กิโลเมตร และอยูหางจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 22 กิโลเมตร และมีอาณาเขตการ
ปกครอง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดกับ เทศบาลตําบลบางจาก อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ทิศใต

ติดกับ ตําบลดอนตรอ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

ทิศตะวันออก

ติดกับ ตําบลคลองนอย และตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง

ทิศตะวันตก

ติดกับ ตําบลทาเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช

1.2 เนื้อที่
เทศบาลตําบลชะเมา มีเนื้อที่ประมาณ 24.64 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนเนื้อที่ประมาณ
15,400 ไร
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
เปนพื้นที่ราบลุม เหมาะแกการทําการเกษตร มีน้ําทวมขังชวงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม
ซึ่งเปนชวงฤดูฝนของทุกป สวนฤดูแลงในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน และในตําบลชะเมา จะมีปญหาใน
ดานการกักเก็บน้ําไวในชวงฤดูแลงหรือในชวงที่ตองการใชน้ํา เพราะไมมีแหลงเก็บน้ําสํารองเพื่อใชในยามขาด
แคลนน้ํา
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1.4 จํานวนหมูบาน
ตําบลชะเมา มีหมูบานทั้งหมด 7 หมูบาน ประกอบดวยหมูบาน ดังตอไปนี้
หมูที่ 1 บานทวดลุง

นายวินัย

ทองประเสริฐ ผูใหญบาน

หมูที่ 2 บานวัดลาว

นายประสาน

ผุดวัฒน

ผูใหญบาน

หมูที่ 3 บานบางมูลนาก

นายวิษณุ

ระวัง

ผูใหญบาน

หมูที่ 4 บานปากเนตร

นายวิทยา

นุนชวย

ผูใหญบาน

หมูที่ 5 บานตนงิ้ว

นายมนูญ

รัตนภูมี

ผูใหญบาน

หมูที่ 6 บานบางมะพราว นายสมยศ

คงสืบ

กํานันตําบล

หมูที่ 7 บานอาวเคียน

กลับรอด

ผูใหญบาน

นายสมศักดิ์ศรี

1.5 ทองถิ่นอื่นในตําบล
จํานวนเทศบาล - แหง
จํานวนสุขาภิบาล - แหง
1.6 ประชากร
จํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,126 ครัวเรือน (ขอมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2559)
หมูที่

ชื่อหมูบาน

จํานวนครัวเรือน

1

บานทวดลุง

189

2

บานวัดลาว

227

3

บานบางมูลนาก

169

4

บานปากเนตร

85

5

บานตนงิ้ว

66

6

บานบางมะพราว

184

7

บานอาวเคียน

206

รวม

1,126
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จํานวนประชากรทั้งสิ้น 3,541 คน แยกเปน
ชาย 1,776 คน
หญิง 1,765 คน
(ขอมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2559)

หมูที่

ชื่อหมูบาน

จํานวนประชากร
ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

1

บานทวดลุง

302

320

622

2

บานวัดลาว

346

361

707

3

บานบางมูลนาก

300

282

582

4

บานปากเนตร

135

137

272

5

บานตนงิ้ว

115

105

220

6

บานบางมะพราว

244

243

487

7

บานอาวเคียน

334

317

651

1,776

1,765

3,541

รวม

ที่มา : งานทะเบียนราษฎรและบัตร อําเภอปากพนัง

2. ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 การคมนาคม/ขนสง
การคมนาคมในพื้นที่ เทศบาลตําบลชะเมา สามารถใชการคมนาคมทางบก ซึ่งสามารถ
ติดตอกันไดระหวางอําเภอกับอําเภอ ตําบลกับตําบล และตําบลกับหมูบาน ซึ่งมีถนนลาดยางสายปากเนตร –
ทางพูน ซึ่งเปนเสนทางคมนาคมสายหลัก ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร
2.2 การไฟฟา
การให บริ การด านการไฟฟา ในเขตเทศบาลตําบลชะเมา ขณะนี้ไดขยายขอบเขตออกไป
กวางขวาง ครอบคลุมทุกหมูบาน โดยอยูในการควบคุมดูแลของการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอปากพนัง
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2.3 การประปา
การใหบริการการประปาอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลชะเมา แตยังไมสามารถ
ใหบริการไดทั่วถึง จะมีเขตจําหนายประปาเฉพาะที่มีถนนผาน และถนนซอยบางสวน มีผูใชน้ําประปา
ทั้งหมด 556 ครัวเรือน แหลงน้ําดิบที่ใชผลิตนําประปา จํานวน 8 แหง
2.4 การสื่อสารและโทรคมนาคม
การใหบริการดานโทรศัพท อยูในความรับผิดชอบขององคการโทรศัพทเขตอําเภอปากพนัง
ขณะนี้ยังไมสามารถใหบริการไดทั่วถึง
2.5 แหลงน้ําธรรมชาติ/แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- ลําน้ํา, คลอง
จํานวน
7
แหง
- บึง, หนอง และอื่น
จํานวน
2
แหง
- บอน้ําตื้น
จํานวน
2
แหง
- บอโยก
จํานวน
แหง
2.6 ขอมูลอื่นๆ
2.6.1 มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบาน 1 รุน
จํานวน 78 คน
- อาสาสมัครสาธารณะมูลฐานชุมชน 1 กลุม
จํานวน 35 คน
- อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน มี 1 รุน
จํานวน 45 คน
2.6.2 การรวมกลุมเพื่อการประกอบอาชีพ
- กลุมเกษตรกรทํานา จํานวน
2
กลุม
- กลุมกองทุนหมูบาน จํานวน
2
กลุม
- กลุมแมบาน
จํานวน
3
กลุม
- กลุมออมทรัพย
จํานวน
4
กลุม
- กลุมเกษตร
จํานวน
1
กลุม
- กลุมเกษตรกรลูกทุง จํานวน
1
กลุม
- กลุมขาวชุมชน
จํานวน
1
กลุม
- กลุมทํานาขาวศูนย จํานวน
1
กลุม
2.7 ศักยภาพในตําบล
2.7.1 ศักยภาพของเทศบาลตําบล
- จํานวนบุคลากร
จํานวน
19
คน
ตําแหนงในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน
12
คน
ตําแหนงในกองคลัง
จํานวน
4 คน
ตําแหนงในกองชาง
จํานวน
3 คน
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2.7.2 ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

3
2
11
3

คน
คน
คน
คน
คน

2.8 ดานการเมือง การบริหาร
มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 แหง ไดแก เทศบาลตําบลชะเมา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ผูบริหารเทศบาลตําบลชะเมา
1.
2.
3.
4.
5.

นายเอกชัย
นายจรินทร
นายวิโรจน
นางอารี
นายสมชาย

คงปาน
สอิ้งทอง
สุขเกื้อ
กองทอง
แรกรุน

นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา
รองนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา
รองนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายภักดี
นายอุดร
นายบุญเทือง
นายสาทิพย
นายบุญพา
นายไพโรจน
นายสุเทพ
นายกําพล
นายไพศาล
นายทนงศักดิ์
นายสําราญ
นางบุญกอง

ไฝขาว
จินดาวงค
โอเรือง
โอเรือง
ทองประเสริฐ
ปญญาวุธ
ทิพยเสวก
มากจริง
เจริญสุข
ชุมขุน
ทองแกว
หวามา

ประธานสภาเทศบาลตําบลชะเมา
รองประธานสภาเทศบาลตําบลชะเมา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา เขต 2
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กํานัน/ผูใหญบาน ตําบลชะเมา
หมูที่ 1 นายวินัย
นายสุนทร
นางเพ็ญศรี

ทองประเสริฐ ผูใหญบาน
โอเรือง
ผูช วยผูใหญบาน
เลขาพันธ
ผูช วยผูใหญบาน

หมูที่ 2 นายประสาน
นายบุญเสริม
นางจินตนา

ผุดวัฒน
เพชรชูวงค
แสงมณี

ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน

หมูที่ 3 นายวิษณุ
นายอนันต
นางสากล

ระวัง
สุขเกื้อ
มากจริง

ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน

หมูที่ 4 นายวิทยา
นางภิรมณ
นายวิสุทธิ์

นุนชวย
จิตอํานวย
ภูนฤมิต

ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน

หมูที่ 5 นายมนูญ
นายประภาส
นางอวยพร

รัตนภูมี
แกวรัตน
กวมทรัพย

ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน

หมูที่ 6 นายสมยศ
นางสังวาล
นายสมควร

คงสืบ
พรหมสืบ
ไชยสมาน

กํานันตําบล
ผูชวยผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน

หมูที่ 7 นายสมศักดิ์ศรี
นายสุคนธ
นายสุรชัย

กลับรอด
พุมทอง
ทองแกว

ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน
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2.9 รายไดของเทศบาลตําบลชะเมา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. รายไดจากภาษีอากร
2. รายไดที่ไมใชภาษีอากร
3. เงินอุดหนุนทั่วไป
4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. รายไดจากภาษีอากร
2. รายไดที่ไมใชภาษีอากร
3. เงินอุดหนุนทั่วไป
4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค

12,897,904.46
555,535.84
4,205,490.17
5,830,500.00

บาท
บาท
บาท
บาท

11,853,474.44
653,016.64
4,434,097.00
12,251,200.00

บาท
บาท
บาท
บาท

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. รายไดจากภาษีอากร
2. รายไดที่ไมใชภาษีอากร
3. เงินอุดหนุนทั่วไป
4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค

13,304,131.81
737,267.76
4,110,702.00
14,146,008.00

บาท
บาท
บาท
บาท

2.10 สถิติและขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น
1. การใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556
- ผูมีสิทธิเลือกตั้ง

จํานวน 2,811 คน

- ไปใชสิทธิเลือกตั้ง

จํานวน 2,348 คน

- คิดเปนรอยละ 83.53 %
- บัตรเสีย

จํานวน

46 คน

- บัตรไมประสงคลงคะแนน จํานวน

6 คน

2. การใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556
- ผูมีสิทธิเลือกตั้ง

จํานวน 2,811 คน

- ไปใชสิทธิเลือกตั้ง

จํานวน 2,348 คน
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- คิดเปนรอยละ 96 %
- บัตรเสีย

จํานวน

89 คน

- บัตรไมประสงคลงคะแนน จํานวน

1 คน

2.11 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
- เปนที่ราบลุมเหมาะแกการทําการเกษตรทุกชนิด
- มีสินคาที่มีชื่อเสียงของตําบล ไดแก ขาวเกษตรอินทรีย
- เซลเทลลา คลินิกเวชกรรมแผนไทย เลขที่ 51 หมูที่ 5 ตําบลชะเมา
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
โทร/แฟกซ 075-399811-12 มือถือ 081-892-3846
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สวนที่ 2
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของและยุทธศาสตรแผนการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ
1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535
1.1 สภาพการบังคับใชกฎหมาย
ตามบทบัญญัติมาตรา 2 กําหนดใหกฎหมายดังกลาว มีผลบังคับใชในเขตเทศบาล สุขาภิบาล
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา สวนเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล ยังไม
อาจบังคับใชตามพระราชบัญญัติฯ นี้ได ซึ่งการบังคับใชพระราชบัญญัติฯ นี้ ในเขตทองถิ่นใด หรือพื้นที่ใด ใน
ทุกมาตรา หรือบางมาตรา ใหเ ปน ไปตามประกาศของรัฐมนตรี วาการกระทรวงมหาดไทย ที่จ ะประกาศ
กําหนด (ในกรณีของเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา สวน อบต. ใหเปน
ประกาศของกระทรวงมหาดไทย)
1.2 ขอบเขตความหมาย
"ที่สาธารณะ" หมายความวา สาธารณะสมบัติของแผนดิน นอกจากที่รกรางวางเปลา และ
หมายความรวมถึง ถนน และทางน้ําดวย
"สถานสาธารณะ" หมายความวา สถานที่ที่จัดไวเปนสาธารณะ สําหรับประชาชนใช เพื่อการ
บันเทิง การพักผอนหยอนใจ หรือการชุมนุม
"ถนน" หมายความวา ทางเดินรถ ทางเทา ขอบทาง ไหลทาง ทางขามตามกฎหมายวาดวย
การจราจรทางบก ตรอกซอย สะพาน หรือถนนสวนบุคคล ซึ่งเจาของยินยอมใหประชาชนใชสัญจรได
1.3 อํานาจในการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น
1. กฎหมายกําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่น (ประธานกรรมการบริหารเทศบาล) และพนักงาน
เจ า หน า ที่ (ซึ่ ง ได แ ก ปลั ด เทศบาล ปลั ด สุ ข าภิ บ าล ปลั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด นายอํ า เภอ ปลั ด
กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการเขต ผูชวยผูอํานวยการเขต รองปลัดเมืองพัทยา และผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น
แตงตั้ง) ดังนั้น สําหรับเขตเทศบาล จึงอาจเปนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง จากประธานกรรมการบริหารฯ นั่นเอง
ซึ่งเจาพนักงานดังกลาว ที่มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแล ตามบทบัญญัติมาตรา 44 กลาวคือ
1. ตองโฆษณาใหประชาชนในทองถิ่นไดทราบถึงหนาที่ ที่จะตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย
2. ตองสอดสอง และกวดขัน ไมใหมีการฝาฝนพระราชบัญญัติฯ นี้
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3. ตักเตือนผูกระทําความผิด หรือสั่งใหผูกระทําความผิดแกไข หรือขจัดความ
สกปรก หรือความไมเปนระเบียบ หรือความไมเรียบรอยใหหมดไป
4. จับกุมผูกระทําผิด ซึ่งไมเชื่อฟงตักเตือน และดําเนินคดีตามกฎหมาย
ในกรณีที่ผูกระทําความผิด ยินยอมปฏิบัติการ ลาง กวาด เก็บ ตกแตง ปรับปรุงสิ่งที่เปนความผิด มิให
ปรากฏอีกตอไป ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวา คดีความเปนอันเลิกกัน กรณีที่ไมยอมทําตาม
พนักงานเจาหนาที่อาจดําเนินการเอง หรือมอบใหผูอื่นดําเนินการแทน โดยคิดคาใชจายจากผูกระทํา
ความผิดนั้นได (มาตรา 46)
2. กรณีที่มีการกระทําผิดเกิดขึ้น ทําใหเกิดความสกปรกขึ้นในเขตทองถิ่นใด ใหเจาพนักงาน
ท อ งถิ่ น และพนั ก งานเจ า หน า ที่ ร ว มกั น ดํ า เนิ น การ เพื่ อ ขจั ด หรื อ แก ไ ขมิ ใ ห สิ่ ง ผิ ด
กฎหมายนั้ น ปรากฏมิ ใ ห สิ่ ง ผิ ด กฎหมายนั้ น ปรากฏอยู ใ นที่ ส าธารณะ หรื อ สถาน
สาธารณะตอไป (มาตรา 45)
3. บรรดาความผิ ดที่ เ กิ ดขึ้น ตามกฎหมายนี้ เจาพนักงานทองถิ่น หรือผูซึ่งเจาพนักงาน
ทองถิ่นแตงตั้ง และเจาพนักงานสอบสวน มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได เมื่อผูกระทํา
ความผิดยอมชําระคาปรับ ภายในระยะเวลา 15 วัน ใหถือวาคดีนั้นเลิกแลวตอกัน
(มาตรา 48) ซึ่งคาปรับจะตองแบงใหประชาชนผูแจง ตามมาตรา 51 กับพนักงาน
เจาหนาที่ เจาพนักงานจราจร หรือตํารวจ ผูจับกุม ฝายละครึ่งหนึ่ง (มาตรา 48 วรรค 3)
โดยที่กฎหมายบั ญ ญั ติใ ห ประชาชนผู พบเห็ น การกระทําผิดตามกฎหมายนี้ เปนผูเ สียหาย ตาม
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา จึงมีสิทธิแจงความตอเจาพนักงานได (มาตรา 51) กรณีที่เจา
พนักงานที่ไดรับแจงจากประชาชนแลว ไมป ฏิบัติตามหนาที่ เจาพนักงานนั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกับ
ผูกระทําความผิดนั้นดวย (มาตรา 59)
1.4 ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติฯ ที่เกี่ยวกับถนน ที่สาธารณะ หรือสถานสาธารณะ
1. ที่เกี่ยวกับถนน ทางเทา ไหลทาง ทางเดินรถ ขอบทาง ทางขาม ตรอกซอย สะพาน หรือถนนสวน
บุคคล ซึ่งเจาของยินยอมใหประชาชนใชสัญจรได ไดแก
1. เจาของ หรือผูครอบครองอาคาร ตองดูแลรักษาความสะอาดของบริเวณทางเทาที่ติดกับ
อาคารนั้น (มาตรา 6) ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท
2. หามปลอยใหสัตวถายมูลบนถนน โดยมิไดขจัดมูลใหหมดไป หรือปลอยใหสัตวเดินบนถนนที่
เจาพนักงานทองถิ่น ประกาศหามไว เวนแตจะไดเสียคาธรรมเนียมรักษาความสะอาด ตาม
ขอกําหนดของทองถิ่น (มาตรา 14) มีโทษปรับไมเกิน 500 บาท
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3. เจาของรถบรรทุกสัตว กรวด หิน ดิน ทราย เลน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ตองปองกัน หรือ
ปกปด มิใหสิ่งดังกลาวตกหลน รั่วไหล ปลิว ฟุงกระจายลงบนถนน (มาตรา 13) หามมิใหมี
การตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เวนแตบริเวณถนนที่เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาต ให
กองโดยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร (มาตรา 19) และหามมิใหผูใดเท ทิ้งสิ่งปฏิกูล
มูลฝอย น้ําโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนน (มาตรา 33 วรรค 1) หากฝาฝนทั้ง 3 กรณี มี
โทษปรับไมเกิน 10,000 บาท
โดยผูที่ขับรถบรรทุกฝาฝนตามมาตรา 13 จะมีโทษปรับไมเกิน 3,000 บาทดวย
4. หามมิใหผูใดทําใหทางเทาชํารุดเสียหาย หรือจอด หรือขับขี่รถยนต หรือจักรยานยนต หรือ
ลอเลื่อนบนทางเทา เวนแตการขับเขาอาคาร หรือที่เจาพนักงานจราจรผอนผัน (มาตรา 17)
ห า มมิ ให ใช ส ว นหนึ่ งส ว นใดของถนน เปน สถานที่ ซอม เปลี่ย นแปลง ต อเติม หรือ ติดตั้ ง
อุปกรณรถยนต จักรยานยนต หรือลอเลื่อน เวนแตกรณีที่เสีย ขณะที่ใชรถนั้นอยู (มาตรา
16) หากฝาฝนจะมีโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท
2. ที่เกี่ยวกับถนน หรือสถานที่สาธารณะ ไดแก
1. หามมิใหผูใดลางรถยนต จักรยานยนต หรือลอเลื่อนบนถนน หรือสถานสาธารณะ และทําให
ถนน หรือสถานสาธารณะสกปรก (มาตรา 15) หามมิใหผูใดปรุงอาหาร ขาย หรือจําหนาย
สินคาบนถนน หรือในสถานสาธารณะ หรือใชรถยนต หรือลอเลื่อนเพื่อปรุง จําหนาย อาหาร
หรือสินคา บนถนน หรือสถานสาธารณะ เวนแตเปนถนนสวนบุคคล หรือในบริเวณที่เจา
พนักงานทองถิ่นประกาศผอนผัน โดยความเห็นชอบของพนักงานจราจร (มาตรา 20) หากฝา
ฝนมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท
สวนบุคคลที่ขับขี้ร ถยนต หรือรถจักรยานยนต ที่ไปซื้อสินคาที่ขาย หรือจําหนายบนถนน
หรือในสถานสาธารณะ (มาตรา 21) ตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท
2. หามทิ้ง วาง หรือกองซากรถบนถนน หรือสถานสาธารณะ (มาตรา 18) หากฝาฝนจะมีโทษ
ปรับไมเกิน 5,000 บาท
3. หามมิใหผูใดอาบน้ํา หรือซักลางสิ่งใดๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะ (มาตรา 9) มีโทษ
ปรับไมเกิน 500 บาท
4. หามการระบาย หรือเท อุ จจาระ ปสสาวะ จากอาคาร หรือยานพาหนะลงบนถนน หรื อ
สถานสาธารณะ (มาตรา 34) มีโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท
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3. ที่เกี่ยวกับที่สาธารณะ หรือสถานที่สาธารณะ ไดแก
1. การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง โปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ตองไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแต เปนการกระทําของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได หรือปด
ประกาศในสถานที่ที่ราชการ สวนทองถิ่นจัดไวให หรือการโฆษณาเพื่อการเลือกตั้ง (มาตรา
10) และหามมิใหผูใดขูด ขีด เขียน พนสีเปนขอความ หรือภาพ หรือรูปรอยใดๆ ที่กําแพงติด
กับถนน บนถนน ที่ตนไม หรือสวนใดๆ ของอาคารที่อยูติดกับถนน หรือที่สาธารณะ เวนแต
หนวยงานที่มีอํานาจกระทําได (มาตรา 12) หากฝาฝนจะมีโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท
2. หามมิใหผูใดทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือสิ่งอื่นใดใน
บริเวณที่ปลูกหญา หรือตนไม ซึ่งทางหนวยราชการเปนเจาของ (มาตรา 26) หรือกระทําการ
โคนตนไม ตัด เด็ด หรือกระทําการใหเสียหายแกตนไม ใบ ดอก ผล หรือสวนใดๆ ของตนไม
ที่ปลูกไว หรือขึ้นเองตามธรรมชาติ ในที่สาธารณะ หรือสถานสาธารณะ เวนแตไดรับอนุญาต
เปนหนังสือ จากเจาพนักงานทองถิ่น (มาตรา 27) และหามมิใหผูใดถายอุจจาระ หรือ
ปสสาวะในที่สาธารณะ หรือสถานสาธารณะ (มาตรา 29) รวมทั้งหามมิใหผูบวนน้ําลาย
เสมหะ บวนน้ําหมาก สั่งน้ํามูกลงบนถนน หรือบนพื้นรถ หรือเรือโดยสาร หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล
มูลฝอยนอกภาชนะ ที่ราชการสวนทองถิ่น จัดไวใหในที่สาธารณะ (มาตรา 31) หากฝาฝน
ตองรับโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท
3. หามมิใหผูใดปลอย หรือจูงสัตวเขาไปในบริเวณที่ราชการสวนทองถิ่น ปลูกหญา หรือตนไม
และไดปดประกาศหามไว (มาตรา 28) หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท
4. ที่เกี่ยวกับการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
1. หามมิใหผูใดปลอยปละละเลย ใหมีสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่ดินของตนเอง ในสภาพที่ประชาชน
อาจเห็นได จากที่สาธารณะ (มาตรา 32) หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท
2. หามมิใหผูใดกระทําการใหเกิดความเสียหาย ตอโคมไฟ ปาย ศาลาที่พัก มานั่ง สวม หรือสิ่ง
อื่นใด ที่หนวยงานราชการจัดไวให เพื่อการสาธารณะ (มาตรา 35) หามมิใหผูใดติดตั้ง ตาก
วาง หรื อแขวนสิ่ งของใดๆ ในที่ส าธารณะ เวน แต จะไดรับ อนุญ าตเปน หนังสือ จากเจ า
พนักงานทองถิ่น (มาตรา 39) หรือติดตั้ง วาง ตาก หรือแขวนสิ่งของใดๆ ในอาคารของตน
ในลักษณะที่สกปรกรกรุงรัง หรือไมเปนระเบียบเรียบรอย ซึ่งประชาชนสามารถมองเห็นได
จากที่สาธารณะ (มาตรา 40) รวมทั้งกรณีที่เจาของอาคาร ซึ่งตั้งอยูในระยะไมเกิน 20 เมตร
จากขอบทางเดินรถที่มีผิวจราจร กวางไมนอยกวา 8 เมตร ซึ่งผูสัญจรไปมาอาจมองเห็นได
ตองดูแลรักษาอาคารนั้นใหสะอาด ไมสกปรกรกรุงรัง (มาตรา 41) หากฝาฝนมีโทษปรับไม
เกิน 2,000 บาท
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3. หามมิใหผูใดปนปาย นั่ง หรือขึ้นไปบนรั้ว กําแพง ตนไม หรือสิ่งค้ํายันตนไม ในที่สาธารณะ
(มาตรา 36) หามมิใหผูใดยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนในที่สาธารณะ
(มาตรา 37) และหามมิใหผูใดเลนวาว ฟุตบอล ตะกรอ หรือกีฬาใดๆ บนถนน หรือสถาน
สาธารณะ หรือสวนหนึ่งสวนใดของสถานสาธารณะ ที่เจาพนักงานทองถิ่นมีประกาศหามไว
(มาตรา 38) หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท
2. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ในสวนที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลความสะอาดถนน ที่สาธารณะ และสถานสาธารณะ ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เพื่อมิใหมีสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในสถานที่สาธารณะนั้น ไดกลาวไวบทที่
3 แลว โดยกําหนดเขตพื้นที่หามทิ้ง ซึ่งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
สวนนี้ จึงขอกลาวเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแล การจําหนายสินคาในที่ หรือทางสาธารณะ (หมายถึง
สถานที่ หรื อทางซึ่ งมิใชเป นของเอกชน และประชาชนสามารถใชประโยชน หรือเขาใชสอยได) ซึ่งมีสว น
เกี่ยวของกับ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ ในบทที่ 4 ดวย ซึ่งจะขอกลาวในรายละเอียด
2.1 หลักการควบคุม
1. กฎหมายกํ า หนดให ราชการส ว นท อ งถิ่ น (รวมทั้ ง เทศบาล) มี ห น า ที่ ดู แ ลที่ หรื อ ทาง
สาธารณะ เพื่ อประโยชน ใชส อยของประชาชน ในทองถิ่น นั้น เปนสวนรวม (มาตรา 41)
ดังนั้น ราชการสวนทองถิ่น จะปลอยใหบุคคลใดใช เพื่อประโยชนเฉพาะตนโดยพลการ มิได
2. กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ไมเพียงแตจะดูแลเกี่ยวกับความเปนระเบียบเรียบรอย ใน
การใชที่ หรือทางสาธารณะในเขตทองถิ่นเทานั้น แตยังควบคุมดูแลดานสุขลักษณะของสินคา
จําหนายดวย โดยเฉพาะสินคาประเภทอาหาร เพื่อปองกันมิใหเกิดการปนเปอน สิ่งสกปรกใน
อาหาร ซึ่งจะเปนการปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ ระบบทางเดินอาหาร จากการ
จําหนายอาหารดวย
อํานาจในการควบคุม ของเทศบาล
1. ผู ที่ป ระสงค จ ะประกอบกิ จ การจําหนายสิน คา ในที่ หรือทางสาธารณะในเขตทองถิ่น ใด
จะตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นเสียกอน ดังนั้น ในเขตเทศบาล จึงตองขออนุญาต
ตอประธานกรรมการบริหารเทศบาล. ซึ่งเทศบาล สามารถระบุ ชนิด หรือประเภทของสินคา
ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา และสถานที่ที่จะจัดวางสินคา เพื่อจําหนาย ในกรณีที่จะมีการ
จัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใด เปนปกติ รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใด ตามที่เห็นสมควรไวใน
ใบอนุญาต ดวยก็ได (มาตรา 41) ซึ่งหากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวขางตน จะมีโทษปรับ
ไมเกิน 2,000 บาท
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2. ผูที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแลว จะตองดําเนินการ ดังนี้
1. ต อ งดํ า เนิ น การกิ จ การจํ า หน า ยสิ น ค า โดยเฉพาะประเภทอาหาร ให ต อ งด ว ย
สุขลักษณะ ตามขอบังคับตําบล (มาตรา 43) ซึ่งจะเปนขอบังคับที่เกี่ยวกับ
o สุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนาย หรือผูชวยจําหนายสินคา
o สุ ข ลั ก ษณะในการใช ก รรมวิ ธี ก ารจํ า หน า ย ทํ า ประกอบ ปรุ ง เก็ บ หรื อ
สะสมอาหาร หรือสินคาอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ํา
ใช และของใชตางๆ
o หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดวางสินคา ในที่ หรือทางสาธารณะ
o กําหนดระยะเวลาในการจําหนายสินคา ในที่ หรือทางสาธารณะนั้น
o สุขลักษณะเรื่องอื่นๆ ที่จําเปน เพื่อการรักษาความสะอาด และการปองกัน
อันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งการปองกันโรคติดตอ
2. ตองดําเนินกิจการจําหนายสินคา ในที่ หรือทางสาธารณะ ในเขตพื้นที่ที่เทศบาล
กําหนด ตามอํานาจในมาตรา 42 ทั้งนี้ เขตพื้นที่ ที่ หรือทางสาธารณะนั้น ตอง
ไดรับความเห็บชอบจากเจาพนักงานจราจรดวย ซึ่งเขตดังกลาวอาจกําหนดได 4 วิธี
คือ
o เปนเขตหามจําหนาย หรือซื้อสินคาโดยเด็ดขาด
o หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาบางชนิด
o หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลา
o หรื อเปน เขตห ามจํา หน ายสิน คา โดยวิ ธีก ารจํา หน ายสิน คา ในลั กษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขในการจําหนาย
สินคาในบริเวณนั้น
ผูที่ฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่น หรือฝาฝนเขตหามจําหนายสินคาในที่ หรือทางสาธารณะ จะมีโทษ
ปรับไมเกิน 1,000 บาท (มาตรา 78) ยกเวน กรณีที่ฝาฝนเขตหามซื้อ หามขายโดยเด็ดขาด จะมีโทษ
ไมเกิน 2,000 บาท (มาตรา 77)
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3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ในการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ สถาน
สาธารณะ
1. เทศบาลตองสํารวจสภาพปญหาดานความสะอาดของถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ หรือสถาน
สาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลเสียกอน แลวกําหนดเปาหมายในการที่จัดการ โดยอาจกําหนด
เปนพื้นที่ที่จะดําเนินการ รวมทั้งกําหนดประเด็นปญหาความสกปรก ที่จะจัดการดวย
2. หากตองใชมาตรการกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 เทศบาล ตองกําหนดแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ
เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่เปาหมาย ทราบเกี่ยวกับขอบัญญัติของกฎหมาย ที่ประชาชน
ตองปฏิบัติ แลวดําเนินการสอดสองดูแล หากพบวา มีการฝาฝน ก็ใหดําเนินการตักเตือน
เพื่อใหปรับปรุงแกไข หากไมแกไขก็ดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป ตามขั้นตอน
3. ในกรณี ที่ เ ห็ น ว า เขตพื้ น ที่ ใ ดมี ก ารจํ า หน า ยสิ น ค า โดยเฉพาะสิ น ค า ประเภทอาหาร ซึ่ ง
กอใหเกิดสภาพความไมเปนระเบียบ หรือมีสภาพที่อาจกอใหเกิดการปนเปอนในอาหารที่
จํ า หน า ย อั น อาจจะก อ ให เ กิ ด การระบาดของโรค ที่ มี อ าหารเป น สื่ อ ได เทศบาลก็ อ าจ
ดําเนินการควบคุมกิจการดังกลาวได 2 วิธี คือ
1. การควบคุมดวยการพิจารณาอนุญาต ที่เขมงวด และมีการตรวจตราดาน
สุขลักษณะ ผูประกอบการจําหนายอาหาร ในที่ หรือทางสาธารณะอยาง
จริงจัง ตามขอบังคับตําบลวาดวยการนั้น
2. ควบคุมโดยการกําหนดเขตหามจําหนายสินคาอาหาร หรือเขต ใหจําหนาย
อาหารได (จุดผอนผัน) ในกรณีนี้เทศบาล. ตองพิจารณากําหนดโดย อาศัย
อํ า นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดฯ มาตรา 20 และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 42 ไปพรอมๆ กัน ทั้งนี้
เพื่อมิใหเกิดความขัดแยงในการปฏิบัติ เพราะในพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดฯ กําหนดใหบ นถนน หรือในสถานสาธารณะ เปน เขตหา มขาย
อาหารโดยเด็ดขาด ไมวาจะเปนการจําหนายในลักษณะใด รวมทั้งการใช
ยานยนต เวนแต เจาพนักงานทองถิ่นจะประกาศเปนเขตผอนผัน โดยความ
เห็นชอบของพนักงานจราจร ขณะที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ดูเหมือนใหจําหนายไดทุกพื้นที่ เวนแตเปนเขตหามจําหนาย ตาม
มาตรา 42 โดยความเห็นชอบของพนักงานจราจรเชนกัน ดังนั้น จึงควร
พิจารณากําหนด หรือประกาศเขตใหจําหนาย และเขตหามจําหนายสินคา
อาหาร ไปพรอมๆ กัน
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สวนที่ 3
แผนรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะเทศบาลตําบลชะเมา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการชะเมารักษสิ่งแวดลอม
2

3

4

วัตถุประสงค
การกําจัดขยะมูลฝอยหลังน้ํา
ทวม
- พัฒนา ทําความสะอาดสอง

โครงการอนุรักษธรรมชาติและ
รักษาสิ่งแวดลอมเฉลิมพระเกียรติ ขางทางถนนสายปากเนตรทางพูน
- ปลูกตนไมบริเวณพื้นที่
สาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาวัด เพื่อรักษาความสะอาดและ
ไตรสุวรรณาราม หมูที่ 4
สิ่งแวดลอมใหนาอยู
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ เพื่อรักษาความสะอาดและ
ศาลาเอนกประสงค หมูที่ 1
สิ่งแวดลอมใหนาอยู

งบประมาณ
(บาท)
20,000.-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

30,000.-

ผูรับผิดชอบ

เทศบาลตําบลชะ
เมา

50,000.-

พื้นที่สะอาด
ปลอดโรค

100,000.-

พื้นที่สะอาด
ปลอดโรค

สถานที่สะอาดและ
มีสภาพแวดลอมที่
นาอยู นาอาศัย
สถานที่สะอาดและ
มีสภาพแวดลอมที่
นาอยู นาอาศัย

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนของ
คลองแผวทั้ง 2 ฝง หมูที่ 2

วัตถุประสงค
เพื่อรักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดลอมใหนาอยู

งบประมาณ
(บาท)
100,000.-

6

โครงการรณรงคการกําจัดขยะ

เพื่อรณรงคการกําจัดขยะ

30,000.-

7

โครงการจัดหาถังรองรับขยะใน
ชุมชนและถนนสาธารณะ

เพื่อรักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดลอมใหนาอยู

100,000.-

8

โครงการจัดหาสถานที่กําจัดขยะ

เพื่อรักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดลอมใหนาอยู

30,000.(ป 2562)

9

โครงการจัดซื้อและจัดเตรียมการ
จัดเก็บขยะภายในชุมชน หมูบาน
มีรถเก็บขยะเทศบาลตําบลชะเมา
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสองขาง
ทางถนนสายตางๆ หมูที่ 1-7
โครงการขุดลอกหนองโอหลอด
หมูที่ 2

เพื่อความสะอาดและรักษา
สิ่งแวดลอมใหนาอยูยิ่งขึ้น

100,000.(ป 2561)

เพื่อใหพื้นที่มีภูมิทัศนที่สวยงาม
และมีความสะดวกในการสัญจร
เพื่ออนุรักษแหลงน้ําธรรมชาติ

100,000.-

10
11

150,000.-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
พื้นที่สะอาด
สถานที่สะอาดและ
ปลอดโรค
มีสภาพแวดลอมที่
นาอยู นาอาศัย
เยาวชนและ
ประชาชนมีอนามัย
ประชาชน
และสิ่งแวดลอม
พื้นที่สะอาด
สถานที่สะอาดและ
ปลอดโรค
มีสภาพแวดลอมที่
นาอยู นาอาศัย
สิ่งแวดลอมนาอยู สถานที่สะอาดและ
นาอาศัย
มีสภาพแวดลอมที่
นาอยู นาอาศัย
พื้นที่สะอาด
สถานที่สะอาดและ
ปลอดโรค
มีสภาพแวดลอมที่
นาอยู นาอาศัย
ประชาชนผูสัญจร มีความสะดวกใน
การสัญจร
ประชาชนผูใช
มีแหลงน้ําธรรมชาติ
แหลงน้ํา
เพิ่มรายได เปน
แหลงอาหาร

ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
ศอ.11
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
กองชาง

