
 

สรุปผล 
โครงการการแสดงความคิดเห็นในการจัดทําประชาพิจารณ 

ในการจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา   

เรื่อง ควบคุมการเลีย้งหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2562 
ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

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

 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลชะเมา ไดมีประกาศใหประชาชนผูสวนไดสวนเสียเก่ียวกับการควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตว  ลงวันท่ี  10  มกราคม  2562  และไดดําเนินการโครงการแสดงความคิดเห็นในการจัดทํา
ประชาพิจารณในการจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา  เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอสัตว พ.ศ. 
2562  ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหวางวันท่ี    29 – 30  
มกราคม  2562   ณ อาคารเอนกประสงคหมูท่ี 1,  อาคารเอนกประสงคหมูท่ี 3 และอาคารเอนกประสงค
หมูท่ี 6  ตั้งแตเวลา 09.30 น. เปนตนไป  โดยยึดหลักกระบวนการตามประกาศระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซ่ึงเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรับ
ทราบและรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะเก่ียวกับการในการจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา  
เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2562  ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  นําขอเสนอแนะและขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนและมีความเปนไปไดจากการประชุมมา
ปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันในพ้ืนท่ีโดยมีรายละเอียดการจัดทําประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน  ดังนี้ 
 
1. วันเวลาสถานท่ี  จัดทําประชาพิจารณ 

ดําเนินการจัดทําประชาพิจารณฯ ในระหวางวันท่ี 29–30 มกราคม 2562  ณ อาคารเอนกประสงค
หมูท่ี 1,  อาคารเอนกประสงคหมูท่ี 3 และอาคารเอนกประสงคหมูท่ี 6  ตั้งแตเวลา 09.30 น. เปนตนไป   

โดย  นายเอกชัย  คงปาน  นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา  เปนประธานกลาวเปดการดําเนินโครงการ
การแสดงความคิดเห็นในการจัดทําประชาพิจารณฯ  มีผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น  185  คน  ประกอบดวยคณะ
ผูบริหารของเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ผูนําและแกนนําหมูบาน/ชุมชนตัวแทนกลุมตางๆ  ในพ้ืนท่ี  
ประชาชนหมูท่ี  1-7  อยูในเขตเทศบาลตําบลชะเมา 

 
2. ข้ันตอนการดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ 

กอนวันจัดทําประชาพิจารณ  15  วัน  เทศบาลตําบลชะเมาไดประกาศประชาสัมพันธโดยจัดสง
หนังสือเชิญประชุมไปยัง  กํานัน  ผูใหญบานทุกหมูบาน  ผูนําชุมชนทุกชุมชนและติดประกาศเชิญชวนเขารวม
จัดทําประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโครงการการแสดงความคิดเห็นในการจัดทําประชา
พิจารณในการจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา  เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2562  
ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 



ข้ันตอนการดําเนินการจัดทําประชาพิจารณจัดใหผูเขารวมประชาพิจารณลงทะเบียนแจกเอกสาร
ขอมูลเก่ียวกับการจัดทําประชาพิจารณไดศึกษา  โดยเจาหนาท่ีและผูบริหารไดชี้แจงรายละเอียดโครงการให
ผูเขารวมจัดทําประชาพิจารณไดรับทราบขอมูลรายละเอียด ดังนี้ 

ดวยเทศบาลตําบลชะเมามีความประสงคในการดําเนินการตราขอกําหนดทองถ่ินในการจัดทํา      
เทศบัญญัติ  เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2562  ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยท่ีมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กําหนดไวเพ่ือประโยชนในการ
รักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือปองกันอันตรายและ
เชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจในการออกขอบัญญัติทองถ่ินในการกําหนดใหสวนหนึ่ง
สวนใดของพ้ืนท่ีหรือท้ังหมด ของพ้ืนในเขตอํานาจนั้น เปนเขตควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว เนื่องจาก
ปจจุบันเทศบาลตําบลชะเมา  ยังมิไดตราเทศบัญญัติดังกลาวออกมาบังคับใช ประกอบกับ ภายในเขตทองท่ี
เทศบาลตําบลชะเมาไดมีปญหาเรื่องการเลี้ยงสัตวในสถานท่ีท่ีไมเหมาะสมเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพ่ือ กําหนด
มาตรการควบคุมการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตวภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลชะเมา  จึงอาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๕๐ (๓) (๔) มาตรา ๖๐ 
แหง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑3 ) พ.ศ. ๒๕52 จึงไดรางเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลชะเมา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2562 เพ่ือบังคับใชในเขตเทศบาล
ตําบลชะเมา 

 
หลักเกณฑการจัดทํา  เทศบัญญัติควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามความในมาตรา 51 มาตรา 60 และมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา จึงเสนอ      
เทศบัญญัติ  เรื่อง การเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.2562  ตอสภาเทศบาลตําบลชะเมา และผูวาราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแลวประกาศใชเทศบัญญัติตอไป 
 
3. สรุปความคิดเห็นท่ีไดจากการจัดทําประชาพิจารณ 

3.1 รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา เรื่อง ควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2562 
ผูเขารวมจัดทําประชาพิจารณไดรับทราบขอมูลรายละเอียดโครงการแสดงความคิดเห็นใน

การจัดทําประชาพิจารณในการจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา  เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอย
สัตว พ.ศ. 2562  ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีผูเขารวมทําประชา
พิจารณไดแสดงความคิดเห็น จํานวน 3 คน  
  ความคิดเห็นท่ีไดจากเวทีประชาพิจารณ 
  นายสุเทพ   ทิพยเสวก  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เขต 1 
  “ผมเห็นดวยกับการจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา  เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตว พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพ่ือเปน
มาตรการควบคุมการเลี้ยงสัตวและการปลอยสัตวในชุมชน  ซ่ึงดูเหมือนจะมีจํานวนสัตวเลี้ยงเพ่ิมข้ึนทุกป” 
 
 
 
 



  นางอารี  กองทอง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 
  “เห็นดวยในการจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา  เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอย
สัตว พ.ศ. 2562  ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพ่ือปองกัน
เหตุการณเดือดรอนรําคาญจากสัตว  และขอพิพาทระหวางเจาของสัตวเลี้ยงดวย” 
 
  นายวิศณุ  ระวัง   ผูใหญบาน  หมูท่ี 3  ตําบลชะเมา 
  “ผมก็เห็นดวยกับการจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา  เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตว  พ.ศ. 2562  ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพราะ
นอกจากจะควบคุมการเลี้ยงสัตวและการปลอยสัตวแลว  ยังสามารถควบคุม ปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิด
จากสัตว  สมควรกําหนดขอบเขตการเลี้ยงและปลอยสัตว” 
 
  นายสุพรชัย  ทองเสมอ  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา 
  “ในการจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา  เรื่อง  ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 
พ.ศ. 2562  ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซ่ึงจะตองใชปฏิบัติรวมกัน  
และจะตองใชประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินดวยครับ” 
 
  นายเอกชัย  คงปาน  นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 

 “ผมขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและความหวงใย  ในคราวกอนการจัดทําประชาพิจารณ  
เก่ียวกับการบริหารกิจการประปาของเทศบาลตําบลชะเมา  ก็ไดสงเอกสารใหกับทางจังหวัดพิจารณา  ดวย
ขอบังคับเดิมขององคการบริหารสวนตําบลชะเมา  ซ่ึงบังคับใชมาเปนระยะเวลา 15 ป  มีเนื้อหาสาระท่ีไม
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  จึงมีความจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง  ยกเลิกขอบัญญัติเดิมท่ีใชมา  เพ่ือ
กําหนดลักเกณฑ เง่ือนไข วิธีการ และอัตราคาบริการใชน้ําประปา  รวมถึงขอปฏิบัติในการใชน้ําประปา  
เพ่ือใหเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลชะเมา  และประชาชนผูใชน้ําถือปฏิบัติ  ซ่ึงเปนประปาหลักของตําบลชะ
เมา  โดยเทศบาลตําบลชะเมาบริหารจัดการเอง 
  ในการจัดทําประชาพิจารณในครั้งนี้เก่ียวกับการจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา  
เรื่อง  ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ. 2562  ของเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ซ่ึงเราจะตองใชปฏิบัติรวมกันเพ่ือใหเกิดความเปนธรรม  และเพ่ือปองกันเหตุการณ
เดือดรอนรําคาญจากสัตว  และขอพิพาทระหวางเจาของสัตวเลี้ยง  รวมถึงเปนควบคุมการเลี้ยงสัตว การ
ปลอยสัตว   และสามารถควบคุม ปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว  สมควรกําหนดขอบเขตการเลี้ยง
และปลอยสัตว” 
 

3.3 การวิเคราะหการแสดงความคิดเห็น 
  3.3.1 ผูเขารวมการจัดทําประชาพิจารณครั้งนี้  จํานวน  185  คน 
 จึงขอเรียนแจงผลการจัดทําประชาพิจารณ  เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีไดดําเนินการตาม
โครงการดังกลาวใหทราบ  และขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ขางตน 
 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา 
 



 


