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-ส ำเนำ- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ. 2556 
วันที่ 29 พฤศจิกายน  2556 

เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

---------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 

1. นำยวิวัฒน์    สุคนธจร       ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
      2. นำยธีรยุทธ    น้อย           รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
      3. นำยสหัส    อินทรสุวรรณ์         สมำชิกสภำเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

4. นำงจริยำ    สุภำคม   สมาชิกสภาเทศบาล 
      5. นำยวัชรินทร์    สุพรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 

6. นำยวิจิตร    ชลวิจิตร   สมำชิกสภำเทศบำล 
7. นำยสุขทวี    จินดำรักษ์          สมำชิกสภำเทศบำล 
8. นำยสุนันท์    บุญมำก   สมำชิกสภำเทศบำล 
9. นำยเชี่ยวชำญ   ชำตะรักษ์  สมำชิกสภำเทศบำล 
10. นำยด ำรงศักดิ์  สวนจันทร์  สมำชิกสภำเทศบำล 
11. นำยสมศักดิ์   โสมล         สมำชิกสภำเทศบำล 
12. นำยถำวร    ปรีชำรัตน์  สมำชิกสภำเทศบำล 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
      1. นำยบุญธรรม   รุ่งเรือง         นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 2. นำยธรำพงษ ์ โสมล   รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 3. นำยธวัช  ร ำเพย   รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 4. นำยสมชำย  ลิ่มพันธ์   ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 5. นำยบัณฑิต  โกด ี  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
      1. นำยสง่ำชัย    หนูเนียม       ปลัดเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 

2. นำยสำยัณห์  บุญชนะ   ประชำชน 
3. นำยจักรวสุ   ภูวสุสมบัติ      บุคลำกร 
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เริ่มประชุมเวลำ   10.00 น. 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม   
 
นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนคณะผู้บริหำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
เลขำนุกำรสภำ ฯ               และผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

วันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมสำมัญ 
สมัยที่ 1 ครั งที่ 2 ประจ ำปีพุทธศักรำช  2556 ขณะนี มีสมำชิกสภำฯ มำลงชื่อ
จ ำนวน 12 ท่ำน ถือว่ำครบองค์ประชุมในโอกำสนี ขอเชิญท่ำนประธำนสภำเทศบำล
ต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย ขอเชิญครับ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -   จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
ประธำนสภำฯ   
 
นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ -   ขอเชิญท่ำนประธำนสภำด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไปครับ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  1.1 ขอขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงทุกท่ำนที่เข้ำร่วม  
ประธำนสภำฯ งำนกิจกรรมวันลอยกระทง เมื่อคืนวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2556 ณ วัดปำกน  ำ     

ที่ผ่ำนมำ 
 1.2 ขอแจ้งให้สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงทุกท่ำนอยู่ในพื นที่เพ่ือ

ช่วยเหลือประชำชนกรณีเกิดอุทกภัย 
 
ที่ประชุม     - รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -    กำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ครั งแรก         
ประธำนสภำฯ     ประจ ำปี 2556 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน  2556 และกำรประชุมสภำเทศบำล 

ต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 1 ประจ ำปี 2556 เมื่อวันที่ 4  
พฤศจิกำยน 2556 กระผมขอให้เพ่ือนสมำชิกเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงทุกท่ำน
ได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ครั งแรก ประจ ำปี 
2556 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน  2556 ที่ผ่ำนมำ ขอให้ตรวจสอบว่ำจะแก้ไข
รำยงำนกำรประชุมข้อควำมใดบ้ำง ขอเชิญครับ 
- ครับ มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลปำกน  ำฉวำง ครั งแรก ประจ ำปี 2556 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน  2556 
หรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้ำไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมนะครับ 
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มตทิีป่ระชุม -  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ครั งแรก ประจ ำปี 

2556 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน  2556 
- เห็นชอบ 11 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ - เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง 
 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร    -  กระผมขอให้เพ่ือนสมำชิกเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงทุกท่ำนได้ตรวจสอบรำยงำน
ประธำนสภำฯ   กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 1 ประจ ำปี  

2556 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2556 ที่ผ่ำนมำ ขอให้ตรวจสอบว่ำจะแก้ไข
รำยงำนกำรประชุมข้อควำมใดบ้ำง ขอเชิญครับ 
- ครับ มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 1 ประจ ำปี 2556 เมื่อวันที่ 4 
พฤศจิกำยน 2556 หรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้ำไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมนะครับ 
 

มตทิี่ประชุม -  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 
ครั งที่ 1 ประจ ำปี 2556 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2556 

- เห็นชอบ 10 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ - เสียง 
- งดออกเสียง 2 เสียง 

 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง เรื่อง “หลักเกณฑ์การลดหย่อน
ที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบ้ารุงท้องท่ี พ.ศ. 2556” 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร           - ระเบียบวำระท่ี 3   เรื่อง  ญัตติกำรพิจำรณำออกเทศบัญญัติเทศบำลต ำบล    
ประธำนสภำฯ      ปำกน  ำฉวำง เรื่อง “หลักเกณฑ์กำรลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภำษีบ ำรุงท้องที่        

พ.ศ. 2556” เพ่ือพิจำรณำวำระที่ 1 รับหลักกำร ขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี     
ผู้เสนอญัตตินี ครับ 

 
นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง         - เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง และผู้มีเกียรต ิ
นำยกเทศมนตรีฯ  ที่เคำรพทุกท่ำน  สืบเนื่องจำกที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฉวำง  ได้จัดตั งเป็น 

เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  ตั งแต่วันที่  22  พฤษภำคม  2556  เป็นต้นไป  
ประกอบกับบัดนี   เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้มีกำรเลือกตั ง เมื่อวันที่           
29 กันยำยน 2556  มีทั งสภำและคณะผู้บริหำรท้องถิ่นแล้ว จึงมีควำมจ ำเป็นต้อง  
ตรำเทศบัญญัติเพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบำล  ตำมมำตรำ 60 วรรค 1 และ 2           
แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)     
พ.ศ. 2552  ระบุว่ำ เทศบำลมีอ ำนำจตรำเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมำย กรณีดังต่อไปนี  

(1) เ พ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมหน้ำที่ของเทศบำลที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัตินี  

(2) เมื่อมีกฎหมำยบัญญัติให้เทศบำลตรำเทศบัญญัติหรือให้มีอ ำนำจตรำ
เทศบัญญัต ิ
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ในเทศบัญญัตินั น จะก ำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่

ห้ำมมิให้ก ำหนดเกินกว่ำหนึ่งพันบำท 
โดยร่ำงเทศบัญญัติที่ เสนอในที่ประชุมสภำนี  เรื่อง “หลักเกณฑ์กำร

ลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภำษีบ ำรุงท้องที่ พ.ศ. 2556” ให้เป็นไปตำมมำตรำ 6 , 
มำตรำ 22 แห่งพระรำชบัญญัติภำษีบ ำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มำตรำ 6 ระบุว่ำ “ที่ดิน” หมำยควำมว่ำ พื นที่ดินและ    
ให้ หมำยควำมรวมถึง พื นที่ท่ีเป็นภูเขำหรือ ที่มีน  ำด้วย “เจ้ำของที่ดิน” หมำยควำม
ว่ำ บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่ำจะเป็นบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน “ปี” หมำยควำมว่ำ 
ปีปฏิทิน “รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี  และ 
มำตรำ 22 ระบุว่ำบุคคลธรรมดำ  ซึ่งเป็นเจ้ำของที่ดินแปลงเดียวกัน หรือหลำย
แปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน และใช้ที่ดินนั นเป็น ที่อยู่อำศัยของตน เป็นที่เลี ยงสัตว์
ของตน  หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภำษีบ ำรุงท้องที่ตำม
เกณฑ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  ดังต่อไปนี  

(2)  ถ้ำเป็นที่ดินในเขตเทศบำลต ำบลหรือเขตสุขำภิบำลให้ลดหย่อน ได้ไม่
เกิน 1 ไร่  แต่จะน้อยกว่ำ  200  ตำรำงวำไม่ได้  ทั งนี   ตำมที่ก ำหนดใน          
เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ   

  ตำมรำยละเอียดในเล่มร่ำงเทศบัญญัติที่แจ้งให้สมำชิกสภำเทศบำลทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร  จึงเสนอร่ำงเทศบัญญัติดังกล่ำว  เพ่ือให้ในที่
ประชุมสภำเทศบำลได้พิจำรณำวำระท่ี 1  รับหลักกำรมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร           - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ กระผมขอให้เพ่ือนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน  
ประธำนสภำฯ ได้พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภำษีบ ำรุง

ท้องที่ พ.ศ. 2556 ทีอ่ยู่ในมือของท่ำนแล้ว  
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร           - ในวำระท่ี 1 ขั นรับหลักกำร มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่  ขอเชิญได ้ 
ประธำนสภำฯ อภิปรำยข้อเสนอแนะครับ ถ้ำไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมำชิกท่ำนใด

เห็นชอบรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง “หลักเกณฑ์กำรลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสีย
ภำษีบ ำรุงท้องที่ พ.ศ. 2556”  หรือไม่ โปรดยกมือครับ   
   

มติที่ประชุม รับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง “หลักเกณฑ์กำรลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภำษี
บ ำรุงท้องที่  พ.ศ. 2556”  ด้วยคะแนน 

- เห็นชอบ 11 เสียง 

- ไม่เหน็ชอบ   - เสียง 

- งดออกเสียง  1 เสียง  

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร         - ครับ  เป็นอันว่ำที่ประชุมแห่งนี ได้รับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติ  เรื่อง หลักเกณฑ์   
ประธำนสภำฯ               กำรลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภำษีบ ำรุงท้องที่ พ.ศ. 2556  วำระท่ีหนึ่งเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว  ดังนั น  ก่อนจะที่พิจำรณำวำระที่สองและสำม  ในกรณีเทศบัญญัติที่
ไม่ใช่เป็นงบประมำณ กระผมขอให้ฝ่ำยกฎหมำยโดยเฉพำะปลัดไดช้ี แจงระเบียบ
กระทรวง มหำดไทยว่ำด้วย  ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ขอเชิญครับ 
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นำยสง่ำชัย  หนูเนียม        -  เรียนประธำนสภำ  สมำชิกสภำเทศบำล  คณะผู้บริหำรท้องถิ่น  และผู้ทรงเกียรติ      
ปลัดเทศบำล               ที่เคำรพทุกท่ำน  ตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45  ระบุว่ำญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่ประชุม
สภำท้องถิ่นต้องพิจำรณำเป็นสำมวำระ แต่ที่ประชุมสภำท้องถิ่น จะอนุมัติให้
พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวก็ได้ 

ในกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว  ผู้บริหำรท้องถิ่น  หรือสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ   
ก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภำท้องถิ่น  อนุมัติ ให้ พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวแล้ว          
กำรพิจำรณำวำระที่สองนั น  ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติเต็ ม
สภำ โดยให้ประธำนที่ประชุมเป็นประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ 

ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณจะพิจำรณำสำมวำระรวดเดี ยวไม่ได้         
และในกำรพิจำรณำวำระท่ีสองให้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ำ
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับตั งแต่สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณนั น 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร          -  ขอบคุณท่ำนปลัดที่ได้ชี แจงข้อบังคับกำรประชุมสภำให้ในที่ประชุมสภำ  ดังนั น  
ประธำนสภำฯ กระผมขอให้ผู้บริหำรท้องถิ่น  หรือสมำชิกสภำท้องถิ่นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 

ของจ ำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม ขอได้เสนอครับ 

นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง      - เรียนประธำนสภำ  สมำชิกสภำเทศบำล และผู้มีเกียรติที่เคำรพรักทุกท่ำน   
นำยกเทศมนตรีฯ  กระผม ขอเสนอ กำรประชุมเพื่อพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัตินี สำมวำระรวดเดียว       

จึงขออนุมัติในที่ประชุมแห่งนี  
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร         -  ในเมื่อผู้บริหำรท้องถิ่นของอนุมัติพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัตินี   ให้พิจำรณำ 
ประธำนสภำฯ  สำมวำระรวดเดียว ดังนั น กระผมขอมตใินที่ประชุมนี  

มติที่ประชุม  อนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวดัวยคะแนนเสียง 

- เห็นชอบ 11 เสียง 

- ไม่เห็นชอบ   - เสียง 

- งดออกเสียง  1 เสียง  

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร           - ครับ  เป็นอันว่ำ  ร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรลดหย่อนที่ดินไม่ต้อง 
ประธำนสภำฯ                เสียภำษีบ ำรุงท้องที่  พ.ศ. 2556  ให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียว  ต่อไปกระผมจะ

พิจำรณำวำระที่ 2  กำรแปรญัตติ นั น  ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่น  เป็นกรรมกำร     
แปรญัตติเต็มสภำ  โดยกระผมซึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร           - ขอให้สมำชิกเทศบำลทุกท่ำนซึ่งเป็นกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำได้พิจำรณำวำระ    
ประธำนสภำฯ                ที่ 2  กำรแปรญัตติว่ำจะมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่ำงไรหรือไม่ ขอเชิญ เมื่อไม่มี    

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนั น กระผมขอควำมเห็นชอบในที่ประชุมสภำแห่งนี        
ให้ผ่ำนร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียงภำษีบ ำรุง
ท้องที่  พ.ศ. 2556 วำระท่ี 2 หรือไม่  โปรดยกมือ 
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มติที่ประชุม   -  เห็นชอบให้ผ่ำนวำระท่ี 2  ด้วยคะแนนเสียง 

- เห็นชอบ 11 เสียง 

- ไม่เห็นชอบ   - เสียง 

- งดออกเสียง  1 เสียง  

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร            - ครับ เมื่อผ่ำนวำระท่ี 2  เรียบร้อยแล้ว  ต่อไปพิจำรณำวำระท่ี 3  ซึ่งเป็นวำระ     
ประธำนสภำฯ               ที่ไม่มีกำรอภิปรำยแต่อย่ำงใด  ดังนั น  กระผมขอมติที่ประชุมว่ำ  เห็นชอบให้ตรำ

ร่ำงเทศบัญญัติ  เรื่อง หลักเกณฑ์กำรลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภำษีบ ำรุงท้องที่  
พ.ศ. 2556  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตรำร่ำงเทศบัญญัติ  เรื่อง หลักเกณฑ์กำรลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภำษี
บ ำรุงท้องที่  พ.ศ. 2556  ด้วยคะแนนเสียง 

- เห็นชอบ 11 เสียง 

- ไม่เห็นชอบ   - เสียง 

- งดออกเสียง  1 เสียง  

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร         -  เมื่อสภำให้ควำมเห็นชอบตรำเป็นเทศบัญญัติแล้ว  ขั นตอนต่อไป  กระผม 
ประธำนสภำฯ               ในฐำนะประธำนสภำจะส่งร่ำงเทศบัญญัติฉบับนี   ผ่ำนอ ำเภอ  โดยควำมเห็นชอบ

ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำชอีกครั ง   ก่อนที่นำยกเทศมนตรีต ำบล
ปำกน  ำฉวำงจะประกำศใช้ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ในญัตติอ่ืนๆ นี  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลได้น ำเสนอปัญหำควำมต้องกำร   
ประธำนสภำฯ ในเรื่องต่ำงๆ หรือมีข้อสอบถำม ก็ขอเชิญนะครับ ขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีฯ 

ครับ 
 
นำยบุญธรรม รุ่งเรือง   -  เรียน ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำลและผู้ทรงเกียรติที่เคำรพ 
นำยกเทศมนตรีฯ ทุกท่ำน กระผมขอขอบคุณที่เพ่ือนสมำชิกสภำเทศบำลเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง 

“หลักเกณฑ์กำรลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภำษีบ ำรุงท้องที่ พ.ศ. 2556” นะครับ 
เดิมทีกำรออกข้อบัญญัติในกำรเก็บภำษีบ ำรุงท้องที่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เมื่อปี พ.ศ.2547 ให้ลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภำษีบ ำรุงท้องที่ไม่เกิน 5 ไร่ แต่ถ้ำ
เป็นเทศบำลให้ลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภำษีบ ำรุงท้องที่ไม่เกิน 1 ไร่ ยกตัวอย่ำง   
ถ้ำมีที่ดินเป็นสวนยำงพำรำ 15 ไร่ ถ้ำอยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลดหย่อน
ได้ 5 ไร่ อีก 10 ไร่ เจ้ำของต้องเสียภำษี ถ้ำอัตรำภำษีไร่ละ 5 บำท ท่ำนต้องเสีย
ภำษีเป็นเงิน 50 บำท แต่เป็นที่ดินในเขตเทศบำลที่ดิน 15 ไร่ ยกเว้น 1 ไร่       
ท่ำนต้องเสียภำษี 14 ไร่ ไร่ละ 5 บำท รวมเป็น 70 บำท เพ่ิมขึ น 20 บำท              
แต่เป็นผลดีเจ้ำของสวนยำงเพรำะค่ำประเมินที่ดินในเขตเทศบำลรำคำสูงขึ นนะครับ 
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- กำรจัดเก็บภำษีโรงเรียนที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ในส่วนของโรงงำน ในปี 2556 
กระผมจะเก็บ 100 เปอร์เซ็นต์ จะไม่มีกำรยกเว้น ไม่เอื อต่อผู้ใดครับ ขอบคุณครับ 
 

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร  -  ขอเชิญ คุณสุขทวี  จินดำรักษ์  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง             
ประธำนสภำฯ   เขต 1 
 
นำยสุขทวี จินดำรักษ์  -  เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และผู้ทรงเกียรติ       
สมำชิกสภำเทศบำล  กระผมนำยสุขทวี จินดำรักษ์ สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 ขอทรำบเรื่อง                   

กำรท ำบัตรประจ ำตัวสมำชิกเทศบำล และคณะผู้บริหำรไม่ทรำบว่ำท ำเสร็จหรือ 
ยัง และหำทำงช่วยเหลืออย่ำงไร กรณีน  ำในบ่อขุ่นไม่สะอำด เช่น จัดซื อคลอรีน   
สำรส้ม เป็นต้น 
 

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร  -  ขอเชิญ คุณจริยำ สุภำคม ครับ 
ประธำนสภำฯ 
 
นำงจริยำ สุภำคม  -  เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรท้องถิ่น และผู้มีเกียรติที่        
สมำชิกสภำเทศบำล                  เคำรพทุกท่ำน ดิฉันนำงจริยำ สุภำคม สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำ  

ฉวำง เขต 1 ชำวบ้ำนบำงส่วนแจ้งสอบถำมผ่ำนทำงดิฉันว่ำท ำไมไม่ได้รับถุงยังชีพ
ด้วย และบำงส่วนน  ำท่วมในบ่อน  ำดื่ม ขอให้ท่ำนฝ่ำยบริหำรอ ำนวยควำมสะดวก
รถบรรทุกน  ำด้วยค่ะ 

 
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร  - ขอเชิญ คุณสุนันท์ บุญมำก ครับ 
ประธำนสภำฯ 
 
นำยสุนันท์ บุญมำก  -  เรียนประธำนสภำ สมำชิกเทศบำล ผู้บริหำรท้องถิ่นและผู้มีเกียรติที่เคำรพ     
สมำชิกสภำเทศบำล   ทุกท่ำน กระผมนำยสุนันท์ บุญมำก สมำชิกสภำเทศบำลเขต 2 จำกกำรที่      
      กระผมไปดูระบบประปำ และเครื่องสูบในเขตพื นที่หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 6 ,  
                                         7 และหมู่ท่ี 8 ปรำกฏว่ำระบบน  ำประปำท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของทำง 

เทศบำลต ำบลโดยเฉพำะ หมู่ที่ 3 – หมู่ที่7 ต ำบลฉวำงท ำกำรแก้ไขแล้ว และใช้
งำนได้ ส ำหรับเครื่องสูบน  ำ หมู่ที่8 ต ำบลฉวำงทำงคณะกรรมกำรซึ่งดูแลประปำ
หมู่ที่8 อยู่ หำทำงช่วยเหลืออย่ำงไรได้บ้ำงและถนนหนทำงช ำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 
ขอให้ทำงคณะผู้บริหำรท ำกำรซ่อมแซมโดยด่วนเพ่ือควำมปลอดภัยของรำษฎรใน
พื นที่ โดยเฉพำะถนนคอนกรีตที่ช ำรุดเนื่องจำกเป็นทำงน  ำไหลผ่ำน ขอขอบคุณ
ครับ 
 

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร -  ขอขอบคุณทุกท่ำนครับ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ขอเชิญครับ  
ประธำนสภำฯ              ถ้ำไม่มีกระผมขอให้ท่ำนนำยกเทศมนตรีได้ชี แจงในที่ประชุมครับ ขอเชิญท่ำน

นำยกเทศมนตรีชี แจงครับ 
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นำยบุญธรรม รุ่งเรือง  -  เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรท้องถิ่นและผู้มีเกียรติที่เคำรพ 
นำยกเทศมนตรีฯ  ทุกท่ำน เรื่องแรกกำรท ำบัตรประจ ำตัวสมำชิกสภำเทศบำล ขอทรำบจำกบุคลำกร

ว่ำได้ด ำเนินกำรแล้วหรือยัง 
 
นำยจักรวสุ ภูวสุสมบัติ -  เรียนประธำนสภำ สมำชิกเทศบำล ผู้บริหำร และผู้มีเกียรติที่เคำรพ ขณะนี บัตร 
บุคลำกร ประจ ำตัวสมำชิกสภำเทศบำลก ำลังด ำเนินกำรอยู่ครับ ขั นตอนกำรประกอบบัตร 

ต้องมีรำยละเอียดในกำรจัดพิมพ์บัตร ซึ่งเทศบำลต ำบลจะต้องใช้ระยะเวลำหนึ่ง  
กว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยจะเร่งด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จครับ ขอบคุณครับ 

 
นำยบุญธรรม รุ่งเรือง -  เรียน ประธำนสภำ และ สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน กระผมขอเรียนเพ่ือน 
นำยกเทศมนตรีฯ สมำชิกสภำเทศบำลฯ ครับ เรื่องบัตรประจ ำตัว ถ้ำท่ำนจะแสดงตนว่ำเป็นสมำชิก

สภำเทศบำล หรือจะท ำนิติกรรมต่ำงๆ ท่ำนสำมำรถน ำประกำศรับรองจำก
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งที่รับรองท่ำนเป็นสมำชิกสภำเทศบำล เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกำยน พ.ศ.2556 ที่ผ่ำนมำใช้ไปก่อนไดค้รับ และสมำชิกสมำชิกสภำเทศบำล
ได้มีหนังสือเรียนกระผม เรื่องขอควำมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 
6 , 7 และ 8 เรียน นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง เนื่องจำกตอนนี พ่ีน้องหมู่ที่ 
3, 4 ,5 , 6 , 7 และ 8 ได้รับควำมเดือดร้อนจำกภัยน  ำท่วมมำเป็นเวลำ 2 วัน 
และขำดควำมปลอดภัย อำหำร และยำรักษำโรค ซึ่งเป็นภัยที่มำพร้อมกับน  ำท่วม 
ขอให้ทำงนำยกเทศมนตรีไดบ้ริกำรเต้นท์ โต๊ะ เพ่ือให้ประชำชนขนสิ่งของในบ้ำนมำ
วำงหนีน  ำเพ่ือควำมปลอดภัยขอให้นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงจงช่วยเหลือ
เป็นกำรด่วน สุดท้ำยหวังว่ำคงได้รับควำมช่วยเหลือทันเวลำ ขอขอบคุณ 
 ขอแสดงควำมนับถือ (ลงชื่อ) นำยวิวัฒน์ สุคนธจร สมำชิกสภำเทศบำลต ำบล
ปำกน  ำฉวำง เขต 1 (ลงชื่อ) นำยสุขทวี จินดำรักษ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบล
ปำกน  ำฉวำงเขต 1  (ลงชื่อ) นำยเชี่ยวชำญ ชำตะรักษ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบล
ปำกน  ำฉวำงเขต 2  
- กระผมด ำเนินกำรช่วยเหลือตำมที่รำยงำนข้อมูลจ ำนวนครัวเรือนจำกสมำชิกสภำ
เทศบำลแจ้งให้ทรำบ ส ำหรับถนนช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดจำกน  ำท่วมขณะนี 
กระผมให้ทำงช่ำงลงไปส ำรวจเพื่อท ำกำรซ่อมแซมให้ใช้ได้ต่อไป ส่วนประปำหมู่บ้ำน
ควนสูงซึ่งอยู่ในควำมดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรกิจกำร ระบบประปำวัดควนสูง
คงจะแก้ไขปัญหำเครื่องสูบน  ำได้เพรำะไม่เกินควำมสำมำรถนะครับ ส ำหรับ      
กำรประชุมครั งต่อไป ถ้ำเพ่ือนสมำชิกเทศบำลมีข้อซักถำม ขอให้ยื่นญัตติล่วงหน้ำได้
ต่อประธำนสภำเพ่ือจะได้เตรียมข้อมูลชี แจงครับ ต่อไปขอให้ นำยธรำพงษ์ โสมล        
รองนำยกเทศมนตรีได้เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชำติครับ 
 

นำยธรำพงษ์ โสมล  -  เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล นำยกเทศมนตรีและผู้ทรงเกียรติ         
รองนำยกเทศมนตรีฯ   ที่เคำรพรักทุกท่ำน กระผมขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนร่วมกันพัฒนำเพื่อ 

แสดงควำมจงรักภักดีวันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม 2556 ในวันที่ 3 ธันวำคม 
2556 เวลำ 09.00 น. ณ ถนนสำยวัดควนสูง – หัวสะพำนด่ำนฝ้ำย หมู่ที่ 8 
ต ำบลฉวำง 
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- กระผมขอเชิญร่วมกิจกรรมจัดงำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว   
5 ธันวำคม 2556 เวลำ 08.00 น ณ ศำลำประชำคมอ ำเภอฉวำง (ภำคเช้ำ)    
โดยพร้อมเพรียงกัน แต่งกำยเครื่องแบบสีกำกีชุดแขนยำว ภำคค่ ำ เริ่มเวลำ     
17.00 น. แต่งกำยชุดสุภำพ กระผมขอชี แจงทุกท่ำนทรำบ ขอขอบคุณครับ 

 
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร  -  ขอขอบคุณครับ มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำฯ   ถ้ำไม่มีกระผมขอปิดกำรประชุมครับ 
 
ปิดกำรประชุมเวลำ  15.00 น. 
  

ลงชื่อ     สหัส อินทรสุวรรณ ์     จดรายงานการประชุม 
             ( นายสหัส อินทรสุวรรณ์ ) 
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง              

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล เมื่อวันที่  9  เดือน  ธันวาคม  .พ.ศ. 2556  

   ลงชื่อ      สุนันท์ บุญมำก      ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
            ( นำยสุนันท์ บุญมำก )   

ลงชื่อ        สุขทวี จินดำรักษ์      กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
             ( นำยสุขทวี จินดำรักษ์ ) 

ลงชื่อ       สมศักดิ์  โสมล      กรรมกำรและเลขำนุกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
              ( นำยสมศักดิ์  โสมล ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัย  สามัญ          . 
สมัยที่ 1          ครั งที ่     1 ประจ้าปี พ.ศ.    2557   

เม่ือวันที ่  10    เดือน    มกราคม     .พ.ศ.       2557   .เวลา   15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน า้ฉวาง 

(ลงชื่อ)    วิวัฒน์ สุคนธจร     
   (.....นำยววิัฒน์ สุคนธจร.....) 

                                     ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 
 


