เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลแมทาชาง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง
เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ. 2563
*******************************************
หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย
เหตุผล
ดวยปรากฏวามีการเจ็บปวยเปนไขเลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง ซึ่งอาจแพร
ระบาดไดโดยมียุงลายเปนพาหะของโรค เทศบาลตําบลแมทาชางจึงเห็นมีความจําเปนที่ตองควบคุมแหลง
เพาะพันธุโรค อันไดแก มูลฝอยที่มีสภาพขังน้ําได เชน เศษกระปอง กะลามะพราว ยางรถยนต และเศษ
ภาชนะอื่นๆ เปนตน รวมทั้งแหลงน้ํา ที่อาบน้ํา ตุมน้ํา โองน้ํา แจกัน กระถางตนไม และภาชนะรองรับน้ําอื่นๆ
ในอาคารหรือบริเวณบานเรือน ซึ่งหากไมมีการเปลี่ยนน้ําเปนประจําทุก 7 วัน หรือใสสารเคมีก็จะเปนแหลง
เพาะพันธุของยุงลายได ดังนั้นดวยอํานาจหนาที่ในการปองกันและระงับโรคติดตอจึงมีความจําเปนตองตราเทศ
บัญญัติเพื่อควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย และเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกและโรคที่มี
ยุงลายเปนพาหะอื่นๆ ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหกระทําโดยตราเปนพระราชบัญญัติ จึง
ตราเทศบัญญัตินี้

-2เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง
เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ. 2563
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชางวาดวยการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย
ในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 ประกอบมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 ) และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาล
ตําบลแมทาช าง โดยความเห็ นชอบของสภาเทศบาลตําบลแมทาช าง และผูว าราชการจั งหวัด จึงตราเทศ
บัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกวา เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย พ.ศ. 2563
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชในเขตเทศบาลตําบลแมทาชางเมื่อไดประกาศ ไวโดยเปดเผย ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลแมทาชาง แลว 7 วัน
ขอ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบและคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติกภาชนะที่
ใส อาหาร เถ า มู ล สั ต ว ซากสั ต ว หรื อสิ่ งอื่ น ใดที่ เ ก็ บ กวาดจากถนน ตลาด ที่ เ ลี้ ย งสั ต ว หรื อที่ อื่ น และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“อาคาร” หมายความวาตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น
ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางที่มิใชของเอกชนและประชาชนสามารถใช
ประโยชนหรือใชสัญจรได
“แหลงเพาะพันธุยุงลาย” หมายความวา สภาวะที่มีน้ําขังไดในระยะเวลาที่เกินกวา 7 วัน ซึ่งยุงลาย
สามารถวางไขและพัฒนาเปนลูกน้ําได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง

-3“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขอ 5 หามมิใหผูใดทิ้งหรือทําใหเกิดขึ้นซึ่งมูลฝอยที่อาจเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย อาทิ กระปอง
กะลา ยางรถยนต หรือมูลฝอยอื่นๆ ที่ขังน้ําไดในที่หรือทางสาธารณะ เวนแตในที่หรือในถังรองรับมูลฝอยที่
เทศบาลตําบลแมทาชาง จัดไวให
ขอ 6 เจาของหรือผูครอบครองอาคาร เคหสถานตองเก็บกวาดและดูแลมิใหมีมูลฝอยที่อาจเปนแหลง
เพาะพันธุยุงลาย อาทิ กระปอง กะลา ยางรถยนต หรื อมูลฝอยอื่นๆ ที่ขังน้ําไดในเคหสถาน รวมทั้งบริเวณ
รอบๆ ทั้ งนี้ โดยเก็บ ลงถั งมู ลฝอยที่ มีฝ าป ด หรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัด ปากถุงหรื อวิ ธี การอื่ นใดที่
เจาหนาที่สาธารณสุขแนะนํา
ในกรณีที่เทศบาลตําบลแมทาชาง ใหบริการเก็บขนมูลฝอยเพื่อนําไปกําจัด เจาของเคหสถานมี
หนาที่เสียคาธรรมเนียมตามเทศบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยดวย
ขอ 7 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆตองจัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเปน
ภาชนะปดมิดชิด ไมรั่วซึมและไมสงกลิ่นเหม็นรั่วออกมาขางนอก สามารถกันแมลงและสัตวได
ขอ 8 เจาของหรือผูครอบครอง อาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ ที่มีแหลงน้ําที่อาจเปนแหลง
เพาะพันธุยุงลายจะตองดูแลมิใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย
ขอ 9 เจาของหรือผูครอบครอง อาคาร เคหสถาน ตองดูแลทําความสะอาดเปลี่ยนน้ําในแจกันถวยรอง
ขาตูกับขาว ภาชนะอื่นๆ ที่มีน้ําขัง อยางนอยทุกเจ็ดวันหรือใสสารที่ปองกันการวางไขของยุงได และจัดใหมีฝา
ปดตุมน้ํา ที่มีอยูในอาคารและเคหสถาน
ขอ10 ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ใดๆที่อาจเปนแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย เจาพนักงานทองถิ่นอาจแจงเปนหนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้นๆ
ใหทําการแกไขไมใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลายภายใน3วันนับตั้งแตวันที่ไดรับทราบหนังสือจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น
ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุตามวรรคหนึ่ง จะมีผลตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสม
กับการดํารงชีพของประชาชน หรือเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปนสวนรวมซึ่งสมควร
ดําเนินการแกไขอยางรีบดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
สถานที่หรือบริเวณดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดําเนินการใดๆเพื่อแกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตาม
สมควรแลวแจงใหพนักงานทองถิ่นทราบ

-4ขอ 11 ในกรณีที่เทศบาลตําบลแมทาชางไดจัดเจาหนาที่ไปทําการกําจัดยุงในอาคารเคหสถาน หรือ
สถานที่ใดๆ เจาของหรือผูที่ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่นั้นจะตองใหความรวมมือและอํานวย
ความสะดวกตามสมควร
ขอ 12 ผูใดฝาฝนขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มาตรา 73 วรรค 2
ขอ 13 ผูใดฝาฝนขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 และขอ11 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท
ขอ 14 ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ………………………………

เห็นชอบ
ลงนาม............................................
(นายสมศักดิ์ คณาคํา )
นายอําเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

( นายทรัพยทวี คํามา )
นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง

