
 

   
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
เรื่อง  สรุปผลการจัดท าประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างข้อบัญญัติ  

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ 2535  
เพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติบังคับใช้กฎหมาย ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 

........................................................ 
 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบได้ด าเนินการจัดท าประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  
พ.ศ. 2564 และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติ
บังคับใช้กฎหมายในเขตพ้ืนที่ต าบลเขาสามสิบ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบได้ประกาศก าหนดรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 13 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสามสิบอย่างท่ัวถึง ตามประกาศก าหนดการ วัน เวลา สถานที ่ดังนี้ 
 

     วันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2564 
  เวลา 09.00 – 11.00 น.  ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 12 บ้านสุขส าราญ 
  เวลา 13.00 – 15.00 น.  ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 5  บ้านพวงนิมิต 
      

    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 09.00 – 11.00 น.  ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 3 บ้านคลองสิบสาม และ  
                                  ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 2 บ้านขอนขว้าง 
เวลา 19.00 – 21.00 น.  ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 8 บ้านหนองคุ้ม 
 

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
   เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 4 บ้านเขาสามสิบ และ 
       ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 11 บ้านฝั่งคลอง 
 

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
  เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 บ้านโคกมะกอก 
  เวลา 10.30 – 12.30 น. ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 13 บ้านจัดสรร 
 

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
  เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 1 บ้านโคกมัน 
  เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 6 บ้านเนินตะแบก 
 

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 
  เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 7 บ้านหนองโกวิทย์  
 

    
  /วันที่ 15 กุมภาพันธ์... 





สรุปผลการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
----------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบได้จัดให้มีการจัดท าประชาคมเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นที่มีต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและ
แมว พ.ศ. 2564  และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและ 
มูลฝอย พ.ศ. 2564 ในการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เพ่ือบังคับใช้กฎหมายในเขต
พ้ืนที่ต าบลเขาสามสิบ โดยยึดหลักกระบวนการตามประกาศระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีเรื่องการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งเปิดโอกาสให้ชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
และร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการในการด าเนินการเพ่ือน าข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และมีความเป็นไปได้จากการจัดท าประชาคมรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบันในพ้ืนที่ โดยมอบหมายให้นายด ารง มะลิวัลย์ หัวหน้าส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ และนายธนากร นนทะชัย นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ติดต่อประสานงานและ
ด าเนินการโครงการจัดท าประชาพิจารณ์  มีรายละเอียดการจัดท าประชาคมการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน ดังนี้ 

 
                      ศาลาประชาคม หมู่ 1 บ้านโคกมัน 

 
ศาลาประชาคหมู่ 2 บ้านขอนขว้าง 
 

 
 
 



ศาลาประชาคม หมู่ 3 บ้านคลองสิบสาม 
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ศ

                   ศาลาประชาคม หมู่ 4 บ้านเขาสามสิบ 
 

 
ศาลาประชาคม หมู่ 5 บ้านพวงนิมิต 

 
ศาลาประชาคม หมู่ 6 บ้านเนินตะแบก 

 
ศ 
 
 
 
 

 
                                    



ศาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านหนองโกวิทย์ 
 

                              
 ศาลาประชาคม หมู่ 8 บ้านหนองคุ้ม 
 

 
ศาลาประชาคม หมู่ 9 บ้านโคกมะกอก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ศาลาประชาคม หมู่ 10 บ้านน้ าอ้อม 

 
 
ศาลาประชาคม หมู่ 11 บ้านฝั่งคลอง 
 

 
     ศาลาประชาคม หมู่ 12 บ้านสุขส าราญ 

 
ศาลาประชาคม หมู่ 13 บ้านจัดสรร 

 



สรุปผลการจัดท าประชาคม 
 ประชาชนเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นจาก  
การท าประชาคม ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  จ านวน 2 เรื่อง มีประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบดังนี้ 
 
1. ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวพ. ศ. 2564  
 

  เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย  เพราะ.....................................................................................  
...................................................................................................................................... ........................... 
 

2. ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2564 
 

  เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย  เพราะ.....................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
 
เหตุผล แสดงความคิดเห็น 
1. ต้องการให้ อบต. พิจารณาการจัดการกับสัตว์จร ในสถานที่สาธารณะในพ้ืนที่ต าบลเขาสามสิบ 
2. ยินดีให้ความร่วมมือในการควบคุมจ านวนประชากรสุนัขและแมวในพ้ืนที่ต าบลเขาสามสิบ  
 

 จึงขอเรียนแจ้งผลการจัดท าประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นประชาชน ที่ได้มีการด าเนินการจัดท า
ประชาคมให้ทราบ และขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมครั้งนี้ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
www.khaosamsib.go.th 
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