
 
 

 
 

คําส่ังเทศบาลตําบลบานแหวน 
ท่ี 810 / 2560 

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงแกไขเทศบัญญัติตําบลบานแหวน 
 

--------------------------- 
 

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติม            
(ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบทกฎหมาย 
เพ่ือใหการจัดทําเทศบัญญัติตําบลบานแหวนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามหลักการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน เทศบาลตําบลบานแหวนจึงไดแตงต้ังคณะทํางานปรับปรุงแกไขเทศบัญญัติตําบล
บานแหวน ประกอบดวย 
 1. นายจรูญโรจน แกวมณี  ปลัดเทศบาลฯ   ประธานคณะทํางาน 
 2. นายขวัญชัย  ศิริ  หัวหนาสํานักปลัด   คณะทํางาน 
 3. นางจิราลักษณ หวังทวยทิพย ผูอํานวยการกองคลัง   คณะทํางาน 
 4. นายอุดร  กองแกว  ผูอํานวยการกองสาธารณสุข           คณะทํางาน 
 5. นางจรรยา  ศิวานนท ผูอํานวยการกองชาง   คณะทํางาน 
 6. นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ  คณะทํางาน 

7. นายสุวรรณสิทธิ์ เรือนคํา  หัวหนาฝายอํานวยการ    คณะทํางานและเลขานุการ 
8. นายสัญญา เมืองใหม  นิติกร         ผูชวยคณะทํางานและเลขานุการ 

ใหมีหนาท่ีดําเนินการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แกไข หรือพิจารณาความเหมาะสมในการ
คงไวหรือยกเลิกเทศบัญญัติตําบลบานแหวนใหถูกตอง เหมาะสมสอดคลองกับความตองการอยางแทจริงของ
ประชาชนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณในพ้ืนท่ีตําบลบานแหวนในปจจุบัน เพ่ือใชในการนําเสนอ
พิจารณาออกเปนเทศบัญญัติตําบลบานแหวนตอไป  
 

  ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

   สั่ง ณ วันท่ี 12 ธันวาคม 2560 
 
 

ชุมพร จาปญญะ 
       (นายชุมพร จาปญญะ) 
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการประชุม 
คณะทํางานปรับปรุง แกไข เทศบัญญัติตําบลบานแหวน 

ครั้งท่ี 1 / 2560 
วันท่ี 20 ธันวาคม ๒๕60 เวลา 14.0๐ น. 

ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
......................................... 

รายช่ือผูมาประชุม 
1. นายจรูญโรจน   แกวมณี  ปลัดเทศบาลฯ   ประธานคณะทํางาน 

 2. นายขวัญชัย    ศิริ  หัวหนาสํานักปลัด   คณะทํางาน 
 3. นางจิราลักษณ   หวังทวยทิพย ผูอํานวยการกองคลัง   คณะทํางาน 
 4. นายอุดร    กองแกว  ผูอํานวยการกองสาธารณสุข           คณะทํางาน 
 5. นางจรรยา    ศิวานนท ผูอํานวยการกองชาง   คณะทํางาน 
 6. นางสาวอณูพรรณ  มณีวงศ  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ  คณะทํางาน 

7. นายสุวรรณสิทธิ์   เรือนคํา  หัวหนาฝายอํานวยการ    คณะทํางานและเลขานุการ 
8. นายสัญญา    เมืองใหม นิติกร         ผูชวยคณะทํางานและเลขานุการ 

รายช่ือผูไมมาประชุม - ไมมี 

เปดประชุมเวลา  14.00  น. 

นายจรูญโรจน แกวมณี   - เม่ือคณะทํางานมาครบแลว ขอเปดประชุมคณะทํางานปรับปรุง 
ประธานคณะทํางาน   แกไขเทศบัญญัติตําบลบานแหวนตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ 
นายจรูญโรจน แกวมณี   - การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมของคณะทํางานปรับปรุง  
ประธานคณะทํางาน แกไข เทศบัญญัติตําบลบานแหวน ตามคําสั่งเทศบาลตําบลบาน

แหวนท่ี 810/2560 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2560 โดย
คณะทํางานมีหนาท่ีพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แกไข หรือ
ปรับปรุงยกเลิกเทศบัญญัติตําบลบานแหวนใหถูกตอง เหมาะสม
สอดคลองกับความตองการอยางแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลบานแหวนในปจจุบัน กอนการนําเสนอใหสภาเทศบาล
พิจารณาและประกาศใชเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานแหวน
ตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

นายจรูญโรจน แกวมณี   - เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เปนการประชุมครั้งแรก จึงไมมีการ 
ประธานคณะทํางาน รับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

นายจรูญโรจน แกวมณี   - การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมของคณะทํางานปรับปรุง ฯ 
ประธานคณะทํางาน จําไดวาเม่ือปท่ีแลวหรือปกอนๆ เทศบาลฯ ก็ไดมีการแตงต้ัง 

คณะทํางานในเรื่องนี้ เนื่องจากเรื่องนี้เก่ียวของกับงานกฎหมาย 
จึงขอเชิญหัวหนาฝายอํานวยการซ่ึงเปนเลขานุการคณะทํางาน
ชี้แจงความเปนมาของการแตงต้ังและดําเนินการของคณะทํางาน
ชุดนี้ดวย 

นายสุวรรณสิทธิ์ เรือนคํา - คณะทํางานในเรื่องนี้จะมีการประชุมไมบอย ประมาณปละ 2  
คณะทํางานและเลขานุการ ครั้ง โดยมีหนาท่ีตามคําสั่งท่ีไดสําเนาใหคณะทํางานทุกทานไป

แลว คือ การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แกไข หรือปรับปรุง
ยกเลิกเทศบัญญัติ ตําบลบานแหวนใหถูกตอง เหมาะสม
สอดคลองกับความตองการอยางแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลบานแหวน ซ่ึงการออกเทศบัญญัติตําบลมีรายละเอียด
มากมายไมวาจะเปนในเรื่องของเนื้อหา หรือในสวนของ
คาธรรมเนี ยมการจัด เ ก็บใน เรื่ องตางๆ ดังนั้ น  ในครั้ งนี้
คณะกรรมการจะไดมาคุยกันวาเทศบัญญัติตําบลบานแหวนท่ีได
ดําเนินการออกและใชบังคับอยูมาแลวนั้นมีเรื่องใดท่ีมีปญหา 
สมควรแกไข หรือยกเลิก หรือมีความจําเปนตองปรับปรุงใหมี
ความเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันหรือไม ซ่ึงขณะนี้ 
เทศบาลตําบลบานแหวนไดออกและประกาศใชเทศบัญญัติใน
เทศบาลตําบลบานแหวนแลวจํานวน 7 เรื่องดังนี้ 
1. เทศบัญญัติตําบลบานแหวน เรื่อง การควบคุมมลพิษควันไฟ

และฝุนละอองจากการเผา พ.ศ.2554 
2. เทศบัญญัติตําบลบานแหวน เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2554 
3. เทศบัญญัติตําบลบานแหวน เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2554 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2556 

4. เทศบัญญัติตําบลบานแหวน เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและหรือมูลฝอย พ.ศ.2554 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2559 

5. เทศบัญญัติตําบลบานแหวน เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ี
หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2559 

6. เทศบัญญัติตําบลบานแหวน เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 
7. เทศบัญญัติตําบลบานแหวน เรื่อง การกําหนดคาตอบแทน

การตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.
2559 

การออกเทศบัญญัติของแตละเทศบาลนั้นอาจมีการออกมากกวา
หรือนอยกวานี้ตามความเหมาะสม 

/นายจรูญโรจน.... 
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นายจรูญโรจน แกวมณี   - เนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการคณะนี้เปนการพิจารณา 
ประธานคณะทํางาน วาจะปรับปรุง แกไขหรือเพ่ิมเติมเทศบัญญัติตําบลบานแหวนท่ีมี

ใชอยูหรือจะใหมีการเพ่ิมเติมเทศบัญญัติเรื่องใดบาง คณะทํางาน
ก็เปนผูรับผิดชอบของแตละกอง/งานท่ีรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ
หรือกฎหมายเก่ียวกับเรื่องนั้นอยูแลว กฎหมายเรื่องใดท่ีเทศบาล
ยังไมประกาศใชหรือเทศบาลฯไดประกาศใชอยูแลวแตงควร
ปรับปรุงหรือ ยกเลิกขอเชิญเสนอครับ 

 
นางจรรยา ศิวานนท - ในสวนของกองชางเปนการรับผิดชอบตามกฎหมายควบคุม 
คณะทํางาน อาคารเปนหลัก แตเทศบาลฯ ยังไมไดประกาศใชเรื่องขุดดินและ

ถมดิน จึงไมรูวาจําเปนตองประกาศใชหรือไม สวนเทศบัญญัติท่ี
เทศบาลฯประกาศใชอยูแลวท่ีผานมาก็ยังไมพบปญหาใดๆ 

 
นายอุดร กองแกว - ในสวนของกองสาธารณสุข เทศบัญัติท่ีไดประกาศใชแลวขณะนี้ 
คณะทํางาน  ยังไมพบปญหา นอกเสียจากเรื่องการจัดเก็บคาขยะมูลฝอยซ่ึง

ประชาชนบางคนอาจมองวายังไมเหมาะสม แตก็ไดเคยมีการ
ปรับปรุงแกไขกันมาแลว คิดวาคงจะดีข้ึนซ่ึงประชาชนในตําบลจะ
เขาใจได โดยอาจอาศัยระยะเวลา 

 
นางจิราลักษณ หวังทวยทิพย - ไมมีปญหาในการปฏิบัติตามเทศบัญญัติท่ีมีอยู แตมีปญหาเพียง 
คณะทํางาน ผูท่ีตองชําระภาษีไมมาชําระภาษี ซ่ึงจะสงเรื่องใหงานนิติการ 

ดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
 
นายขวัญชัย ศิริ    - ไมมีปญหาในการปฏิบัติตามเทศบัญญัติท่ีมีอยู 
คณะทํางาน 
 
นายสุวรรณสิทธิ์ เรือนคํา - เทศบัญญัติตําบลบานแหวนยังไมไดออกนั้นมีอยูหลายเรื่อง เชน 
คณะทํางานและเลขานุการ การควบคุมลูกน้ํายุงลาย การควบคุมการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตว 

บอดักไขมันและยังมีเรื่องอ่ืนๆอีกมาก แตตองพิจารณาในการ
ออกถึงสภาพความเหมาะสมดวย 

 
นายจรูญโรจน แกวมณี   - ตามท่ีไดนําเรียนตอท่ีประชุมวาเนื่องจากการประชุมของ 
ประธานคณะทํางาน  คณะทํางานเปนการประชุมครั้งแรก เรื่องนี้ถือวาเปนเรื่องสําคัญ

เพราะเปนกฎหมายท่ีมีผลกระทบตอประชาชนและเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของเก่ียวกับการปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติ ดังนั้น 
กอนมีการประชุมในครั้ งตอไปขอใหคณะทํางานไปศึกษา
รายละเอียดในกอง/งานของตนวาเทศบัญญัติท่ีเทศบาลตําบลบาน 

 
/หรือ... 
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 แหวนไดประกาศใชอยูมีความเหมาะสมหรือควรยกเลิกปรับปรุง
แกไขหรือไม หรือเรื่องใดท่ีเทศบาลตําบลบานแหวนยังไมได
ออกเปนเทศบัญญัติมาประกาศใชและควรประกาศใชขอใหนํามา
เสนอในการประชุมครั้งตอไป คณะทํางานทานอ่ืนมีเรื่องสอบถาม
หรือเสนอหรือไม ถาไมมีผมถือวาท่ีประชุมมีมติใหคณะทํางานไป
ศึกษารายละเอียดในกอง/งานของตนวาเทศบัญญัติท่ีเทศบาล
ตําบลบานแหวนไดประกาศใชอยูมีความเหมาะสม หรือควร
ยกเลิก ปรับปรุง แกไขหรือไม หรือเรื่องใดท่ีเทศบาลตําบลบาน
แหวนยังไมไดออกเปนเทศบัญญัติมาประกาศใชและควร
ประกาศใชแลวนํามาเสนอในการประชุมครั้งตอไปโดยการประชุม
ครั้งนี้ยังไมตองปรับปรุง แกไขหรือ ยกเลิกเทศบัญญัติ เทศบัญญัติ
ตําบลบานแหวนแตอยางใด 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหคณะทํางานไปศึกษา
รายละเอียดในกองของตนวาเทศบัญญัติท่ีเทศบาลตําบลบาน
แหวนไดประกาศใชอยูมีความเหมาะสม หรือควรยกเลิก 
ปรับปรุง แกไขหรือไม หรือเรื่องใดท่ีเทศบาลตําบลบานแหวน
ยังไมไดออกเปนเทศบัญญัติมาประกาศใชแลวนํามาเสนอใน
การประชุมครั้งตอไปโดยการประชุมครั้งนี้ยังไมมีการปรับปรุง 
แกไขหรือยกเลิกเทศบัญญัติตําบลบานแหวน 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)     

นายจรูญโรจน แกวมณี   - คณะทํางานมีเรื่องอ่ืน ๆ เสนอหรือไม ถาไมมีก็ขอขอบคุณ 
ประธานคณะทํางาน   และขอปดการประชุม 
 
ปดประชุมเวลา   15.30น. 
 
 
    (ลงชื่อ)     สัญญา เมืองใหม        ผูบันทึกการประชุม 
     (นายสัญญา เมืองใหม) 

 นิติกร 
     ผชูวยคณะทํางานและเลขานุการ 
 
 
 (ลงชื่อ)    จรูญโรจน  แกวมณี       ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายจรูญโรจน แกวมณี) 
       ประธานคณะทํางาน 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบานแหวน 

ท่ี  ชม59201/    วันท่ี  21 ธันวาคม  2560 

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทํางานปรับปรุงแกไขเทศบัญญัติตําบลบานแหวน 

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 

  เรื่องเดิม 

ตามท่ี ไดมีคําสั่งเทศบาลตําบลบานแหวนท่ี  810/2560 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2560 
เรื่องแตงต้ังคณะทํางานปรับปรุงแกไขเทศบัญญัติตําบลบานแหวน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ 1
นั้น 

ขอเท็จจริง/ขอพิจารณา 

เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 คณะทํางานไดประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบให
คณะทํางานไปศึกษารายละเอียดในกอง/งานของตนวาเทศบัญญัติท่ีเทศบาลตําบลบานแหวนไดประกาศใชอยู
มีความเหมาะสม หรือควรยกเลิก ปรับปรุง แกไขหรือไม หรือเรื่องใดท่ีเทศบาลตําบลบานแหวน ยังไมได
ออกเปนเทศบัญญัติมาประกาศใชและควรประกาศใชแลวนํามาเสนอในการประชุมครั้งตอไปโดยการประชุม
ครั้งนี้ยังไมมีการปรับปรุง แกไขหรือยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานแหวนแตอยางใด รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารดังแนบ 2 

ขอเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
สุวรรณสิทธิ์ เรือนคํา 

(นายสุวรรณสิทธิ์ เรือนคํา) 
หัวหนาฝายอํานวยการ 

คณะทํางานและเลขานุการ 
 

จรูญโรจน แกวมณี 
(นายจรูญโรจน แกวมณี) 

ปลัดเทศบาลตําบลบานแหวน 
ประธานคณะทํางาน 

ความเห็นของนายกเทศมนตรี 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
 

 

ชุมพร จาปญญะ 

(นายชุมพร จาปญญะ) 
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 

 
 
 



บันทึกการประชุม 
คณะทํางานปรับปรุง แกไข เทศบัญญัติตําบลบานแหวน 

ครั้งท่ี 1/2561 
วันท่ี  14 พฤษภาคม  ๒๕61 เวลา  10.0๐น. 

ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
......................................... 

รายช่ือผูมาประชุม 
1. นายจรูญโรจน  แกวมณี ปลัดเทศบาลฯ   ประธานคณะทํางาน 

 2. นายขวัญชัย  ศิริ  หัวหนาสํานักปลัด   คณะทํางาน 
 3. นางจิราลักษณ  หวังทวยทิพย ผูอํานวยการกองคลัง   คณะทํางาน 
 4. นายอุดร  กองแกว  ผูอํานวยการกองสาธารณสุข           คณะทํางาน 
 5. นางจรรยา  ศิวานนท  ผูอํานวยการกองชาง   คณะทํางาน 
 6. นางสาวอณูพรรณ  มณีวงศ ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ  คณะทํางาน 

7. นายสุวรรณสิทธิ์  เรือนคํา หัวหนาฝายอํานวยการ  คณะทํางานและเลขานุการ 
8. นายสัญญา  เมืองใหม  นิติกร   ผูชวยคณะทํางานและเลขานุการ 

รายช่ือผูไมมาประชุม - ไมมี 

เปดประชุมเวลา  9.00  น. 

นายจรูญโรจน แกวมณี   - เม่ือคณะทํางานมาครบแลว ผมขอเปดประชุมคณะทํางาน 
ประธานคณะทํางาน   ปรับปรุง แกไข เทศบัญญัติตําบลบานแหวน 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ 

นายจรูญโรจน แกวมณี   - ประธานไมมีเรื่องแจงเพ่ือทราบ 
ประธานคณะทํางาน 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ    
   
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายจรูญโรจน แกวมณี   - ตามท่ีฝายเลขานุการคณะทํางานฯไดสําเนารายงานการประชุม 
ประธานคณะทํางาน ใหคณะทํางานทุกคนแลว ขอใหคณะทํางานตรวจสอบ หากเห็น

วาไมถูกตองใหเสนอแกไข เม่ือไมมีถือวาคณะทํางานมีมติรับรอง
รายงานการประชุมคณะทํางานปรับปรุง แกไข เทศบัญญัติตําบล
บานแหวน ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 20ธันวาคม๒๕60 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมคณะทํางาน
ปรับปรุง แกไข เทศบัญญัติตําบลบานแหวน ครั้งท่ี 1/2560 
เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม  ๒๕60 

 
 
 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
นายจรูญโรจน แกวมณี   - ในการประชุมครั้งท่ีผานมาท่ีประชุมมีมติใหคณะทํางานไป 
ประธานคณะทํางาน ศึกษารายละเอียดในกองของตนวาเทศบัญญัติท่ีเทศบาลตําบล

บานแหวนไดประกาศใชอยูมีความเหมาะสม หรือควรยกเลิก 
ปรับปรุง แกไขหรือไม หรือเรื่องใดท่ีเทศบาลตําบลบานแหวน            
ยังไมไดออกเปนเทศบัญญัติมาประกาศใชและควรประกาศใชแลว
นํามาเสนอในการประชุมครั้งตอไปดังนั้น จึงขอทราบรายละเอียด
ของแตละกอง/งาน เนื่องจากหากท่ีประชุมในครั้งนี้ มีมติให
ปรับปรุง แกไข ยกเลิกหรือตราเทศบัญญัติเพ่ิมเติมเรายังมีเวลา
ดําเนินการ ไมวาการรับฟงความเห็นจากประชาชน การเสนอสภา
ใหพิจารณาและเสนอผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นชอบ ขอเชิญ
ครับ 

นางจรรยา ศิวานนท - ในสวนของกองชางไมมีขอเสนอใหปรับปรุง แกไขหรือเพ่ิมเติม 
คณะทํางาน 

นายอุดร กองแกว - ในสวนของกองสาธารณสุข เห็นวาเนื่องจากตําบลบานแหวน 
คณะทํางาน มีการขยายอยางมากและมีปญหาการควบคุมการปลอยสัตวและ

เลี้ยงสัตวจึงนาจะมีการออกระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของในเรื่องนี้  

นายขวัญชัย ศิริ    - เทศบัญญัติท่ีใชอยูนาจะมีความเหมาะสมอยูแลว แตเห็นดวย 
คณะทํางาน กับท่ีกองสาธารณสุขเสนอเพราะจากการไดออกพ้ืนท่ีหรือท่ีไดรับ  

หนังสือรองเรียนเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวปลอยสัตวอยูบอยๆ 
 
นางจิราลักษณ หวังทวยทิพย  - ในสวนของกองคลังไมมีปญหาในการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ                   
คณะทํางาน    ท่ีมีอยู และก็เห็นดวยกับท่ีกองสาธารณสุขเสนอเก่ียวกับการ 

เลี้ยงสัตว  ปลอยสัตว 

นายวรวัจน บุญญผลานันท  - เห็นดวยกับท่ีกองสาธารณสุขเสนอ เนื่องจากปจจุบันพ้ืนท่ี 
คณะทํางาน ตําบลบานแหวนมีลักษณะเปนก่ึงเมือง มีบานจัดสรรเกิดข้ึน

มากมาย   

นายสุวรรณสิทธิ์ เรือนคํา   - เม่ือมีการออกเปนกฎหมายจะตองมีผลบังคับและมีผลกระทบ
คณะทํางานและเลขานุการ  ตอประชาชน จึงตองมีการพิจารณาอยางละเอียด และนําเสนอ 

ผูบริหาร หากเห็นวามีความเหมาะสมควรมีการออกประกาศใช 
บังคับในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานแหวน ถึงจะดําเนินการในข้ันตอน 
ตอไป 

นายจรูญโรจน แกวมณี   - คณะทํางานทานอ่ืนมีความเห็นอยางไร อยากเพ่ิมเติมปรับปรุง  
ประธานคณะทํางาน  ระเบียบ กฎหมายหรือเทศบัญญัติฉบับใดของเทศบาลตําบลบาน

แหวนก็เสนอไดครับ ถาไมมี ถือวาคณะทํางานพิจารณารวมกัน
แลวเห็นควรใหมีการออกกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการเลี้ยง
สัตวและปลอยสัตวในพ้ืนท่ีตําบลบานแหวน โดยใหผูอํานวยการ 

/คณะทํางาน.. 
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กองสาธารณสุขรวมกับนิติกรยกรางเทศบัญญัติฉบับนี้แลวนําเรียน
ผูบริหาร หากทานเห็นวามีความเหมาะสมจึงจะดําเนินข้ันตอนใน
การยกรางกฎหมายตามระเบียบตอไป คณะทํางานทานใดมีเรื่อง
เสนออีกหรือไม ถาไมมี ก็ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหออกกฎหมายเก่ียวกับการ
ควบคุมการปลอยสัตวและเล้ียงสัตวในพ้ืนท่ีตําบลบานแหวน 
โดยใหผูอํานวยการกองสาธารณสุขรวมกับนิติกรยกรางเทศ
บัญญัติฉบับนี้แลวนําเรียนผูบริหาร ตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

นายจรูญโรจน แกวมณี   - คณะทํางานทานอ่ืนมีเรื่องใดเสนอหรือไม ถาไมมี กอนปด 
ประธานคณะทํางาน ประชุมตามท่ีฝายเลขาคณะทํางานแจงไววาในพ้ืนท่ีตําบลบาน

แหวนยังมีเทศบัญญัติอีกหลายฉบับท่ียังไมมีการประกาศใช แต
ข้ึนอยูกับความจําเปนเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ไมวาจะเปนเรื่องการ
ควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลายหรือควบคุมบอดักไขมัน เปนตน 
แตในครั้งนี้คณะทํางานเสนออยางนี้กอน เม่ือคณะทํางานไมมี
เรื่องอ่ืนเสนอ ก็ขอปดการประชุม ขอบคุณครับ 

 
ปดประชุมเวลา   11.30น. 
 
 
    (ลงชื่อ)     สัญญา เมืองใหม        ผูบันทึกการประชุม 
     (นายสัญญา เมืองใหม) 

     ผชูวยคณะทํางานและเลขานุการ 
 
 
 (ลงชื่อ)     จรูญโรจน  แกวมณี       ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายจรูญโรจน  แกวมณี) 
        ประธานคณะทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบานแหวน 

ท่ี  ชม 59201/      วันท่ี 15 พฤษภาคม  2561 

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทํางานปรับปรุงแกไขเทศบัญญัติตําบลบานแหวน 

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 

  เรื่องเดิม 

ตามท่ี ไดมีคําสั่งเทศบาลตําบลบานแหวนท่ี  810/2560 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2560 
เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานปรับปรุงแกไขเทศบัญญัติตําบลบานแหวน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ 1 
นั้น 

ขอเท็จจริง/ขอพิจารณา 

เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2561 คณะทํางานไดประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบเห็นควร
ใหออกกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตวในพ้ืนท่ีตําบลบานแหวน โดยใหผูอํานวยการ
กองสาธารณสุขรวมกับนิติกรยกรางเทศบัญญัติฉบับนี้แลวนําเรียนผูบริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสาร ดังแนบ 2 

ขอเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ  
 

สุวรรณสิทธิ์ เรือนคํา 
(นายสุวรรณสิทธิ์ เรือนคํา) 

หัวหนาฝายอํานวยการ 
คณะทํางานและเลขานุการ 

 
จรูญโรจน แกวมณี 

 (นายจรูญโรจน แกวมณี) 
ปลัดเทศบาลตําบลบานแหวน 

ประธานคณะทํางาน 
ความเห็นของนายกเทศมนตรี 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
 

 
ชุมพร จาปญญะ 

(นายชุมพร จาปญญะ) 
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 

 
 
 
 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบานแหวน 

ท่ี  ชม 59201/    วันท่ี  18 ธันวาคม  2560 

เรื่อง ขอสงคําสั่งและขอเชิญประชุมคณะทํางานปรับปรุงแกไขเทศบัญญัติตําบลบานแหวน 

เรียน คณะทํางานปรับปรุงแกไขเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานแหวน 

  ตามท่ี เทศบาลตําบลบานแหวนไดแตงต้ังทานเปนคณะทํางานปรับปรุงแกไขเทศบัญญัติ
ตําบลบานแหวน ตามคําสั่งเทศบาลตําบลบานแหวนท่ี  890 /2560 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานปรับปรุงแกไข
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานแหวน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ นั้น 

  เพ่ือใหการปรับปรุงเทศบัญญัติตําบลบานแหวนเปนไปโดยเรียบรอย จึงขอเชิญคณะทํางาน
ประชุมหารือในเรื่องดังกลาวพรอมกันในวันท่ี  20  ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

จึงแจงมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

จรูญโรจน แกวมณี 
 (นายจรูญโรจน แกวมณี) 

ปลัดเทศบาลตําบลบานแหวน 
ประธานคณะทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบานแหวน 

ท่ี  ชม 59201/     วันท่ี   11 พฤษภาคม 2561 

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทํางานปรับปรุงแกไขเทศบัญญัติตําบลบานแหวน 

เรียน คณะทํางานปรับปรุงแกไขเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานแหวน 

  ตามท่ี เทศบาลตําบลบานแหวนไดแตงต้ังทานเปนคณะทํางานปรับปรุงแกไขเทศบัญญัติ
ตําบลบานแหวน ตามคําสั่งเทศบาลตําบลบานแหวนท่ี  890 /2560 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานปรับปรุงแกไข
เทศบัญญัติตําบลบานแหวนนั้น 

  เพ่ือใหการปรับปรุงเทศบัญญัติตําบลบานแหวนเปนไปโดยเรียบรอย จึงขอเชิญคณะทํางาน
ประชุมหารือในเรื่องดังกลาวพรอมกันในวันท่ี 14พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม
เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

จึงแจงมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

จรูญโรจน แกวมณี 
 (นายจรูญโรจน แกวมณี) 

ปลัดเทศบาลตําบลบานแหวน 
ประธานคณะทํางาน 

 
 
 
 
 


