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กอนเขาระเบียบวาระ  เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   
เมื่อที่ประชุมครบองคประชุม เลขานุการสภาไดกลาวเชิญประธานสภา 
นายธนรัตน  เศวตสุวรรณ   กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
เลขานุการสภา หนองขนานทีเ่คารพทุกทานครบั วันน้ี เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบล

หนองขนาน สมัยสามญัที่ 1/2557 วันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2557  
เรียนเชิญทานประธานสภา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปดการประชุม
สภาและดําเนินการประชุมตอไป      

ผศ.สุวิทย เปยผอง  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาเทศบาล  เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลทีเ่คารพทุกทาน วันน้ีมีสมาชิกสภา 
    เทศบาลมาครบองคประชุม และขอตอนรบัผูแทนชุมชนทุกทานที่ไดใหความ 
    สนใจและเขารวมฟงการประชุมในวันน้ี ผมขอเปดการประชุม ณ บัดน้ี 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ผศ.สุวิทย  เปยผอง  1.1  เรื่อง  การต้ังตัวแทนสมาชิกสภาเปนคณะกรรมการชุดตาง ๆ  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลแจงรายละเอียดใหทีป่ระชุมทราบ 
นายธนรัตน  เศวตสุวรรณ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
เลขานุการสภาเทศบาล  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 7 องคกรจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย (1) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
ฯลฯ และในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 
กันยายน 2557 ที่ประชุมมีมติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตามขอ 8 (3) จํานวน 
3 คน เพื่อทําหนาที่ในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คือ 

1. นายยุทธ  แสงรุงเรือง       
2. นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม   
3. นายธนรัตน  เศวตสุวรรณ  

 ในวันที่  11  กันยายน  2557 เทศบาลตําบลหนองขนาน ไดมีคําสั่งที่ 
231/2557  แตงต้ังสมาชิกสภาเทศบาลที่ไดรับการคัดเลือกจากสภาเทศบาล
ใหทําหนาที่เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองขนาน 

 จึงเรียนใหที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนานทราบ 
ที่ประชุมสภา  รับทราบ 
นายธนรัตน  เศวตสุวรรณ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
เลขานุการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ 105 ภายใตขอบังคับ

ขอ 103 และขอ 104 สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
บุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตาง ๆ 
ตามความจําเปนแกกจิการในหนาที่ของสภาทองถ่ิน 
ไดแก คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และ  คณะกรรมการแปรญัตติ
รางขอบัญญัติ 

   ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 
กันยายน 2557 มีมติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนานเปน 

 
/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล 
ดังน้ี 
1) นายเจริญ  เลี่ยมสุวรรณ  เปนประธานกรรมการ 
2) นายสมนึก  อินทรเผือก เปนกรรมการ 
3) นายธีระ  สัญญขันธ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป 
2558 จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 
1) นายพัฒนพงศ  ฤทธิรงค เปนประธานกรรมการ 
2) นายบุญลาภ  ทิพยจันทร เปนกรรมการ 
3) นายเจริญ  เลี่ยมสุวรรณ เปนกรรมการ 
4) นายอุเทน  สภากร  เปนกรรมการ 
5) นายชวนากร  เอี่ยมสอาด เปนกรรมการและเลขานุการ 
จึงเรียนใหที่ประชุมรับทราบ 

ที่ประชุมสภา   รับทราบ 
ผศ.สุวิทย  เปยผอง 1.2  การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาทองถ่ินที่มาจากการคัดเลือกตาม 
ประธานสภาเทศบาล ประกาศ คสช.ฉบับที่ 85 

  ดวยกระทรวงมหาดไทย  ไดมีหนังสือ ที่ มท 0804.3/ว2849   ลง
วันที่  16  กันยายน  2557  เรื่อง การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาทองถ่ิน
ที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติที่  85/2557  
ลงวันที่  10  กรกฏาคม  2557 

 ไดกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดแนะนําใหสมาชิกสภาทองถ่ินที่ไดรับการ
คัดเลือกตามประกาศ คสช. ออกไปตรวจสอบ เย่ียมเยียน และรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับสภาพปญหาของทองถ่ินความคิดเห็นและ
ความตองการของประชาชนในทองถ่ินน้ัน ๆ อยางสม่ําเสมอ อยางนอยเดือน
ละ 2 ครั้ง เพี่อที่จะไดรับทราบขอเท็จจริงดังกลาว และนํามาใชในการ
ดําเนินการในกิจการของสภาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป และให
รายงานผลการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวตามแบบรายงานการตรวจสอบ 
การเย่ียมเยียนและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยสมาชิกสภา 
ทองถ่ินที่มาจากการคัดเลือกใหกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 25 ของทุก
เดือน  ซึ่งในเดือนกันยายน น้ี กระผมไดแจงนัดประชุมสภากาแฟไวแลว
กําหนดประชุมในวันที่  23  กันยายน 2557 พรอมทั้งไดเชิญกํานัน 
ผูใหญบาน ผูอํานวยการโรงเรียน,ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล,ตัวแทนผูสมัคร,ตัวแทนชุมชนในแตละหมูบาน ใหมารวมเสนอปญหาที่ 
ตองดําเนินการแกไขพรอมทั้งหาแนวทางแกไขใหเปนในทิศทางเดียวกัน 

 ไมทราบวาทุกทานมีความเห็นวาอยางไรครับ 
ที่ประชุมสภา รับทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติ 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2                   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี 3                   กระทูถาม 
        -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี 4                  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 
ผศ.สุวิทย  เปยผอง  ขอใหทานเลขานุการสภาไดช้ีแจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธนรัตน  เศวตสุวรรณ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกร 
เลขานุการสภาเทศบาล ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 28 (1) ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ัง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย (1) 
สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน  คณะกรรมการสภา
ทองถ่ินที่จัดต้ังข้ึนประกอบดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2558 ซึ่งตอไปก็จะเปนการต้ังคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ท่ีเสนอใหม 
 5.1 พิจารณาการเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 

จํานวน 3 คน เพ่ือทําหนาท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินตามขอ 28 (1) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 

ผศ.สุวิทย เปยผอง   เรื่องการเสนอรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อทําหนาที่ 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอเชิญเลขานุการ

สภาเทศบาลช้ีแจงระเบียบขอกฎหมายและขอเชิญทุกทานเสนอช่ือสมาชิก
สภาเทศบาลที่เห็นสมควรทําหนาที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 3 ทาน พรอมผูรับรอง จํานวน  2 ทาน 

    กราบเรียนเชิญครับ 
นายธนรัตน  เศวตสุวรรณ   กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  ที่เคารพทุกทานครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขอ 28 ใหผูบรหิารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
(1) สมาชิกสภาทองถ่ินทีส่ภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลอืกจํานวนสองคน 
(3) ผูแทนหนวยงานทีเ่กี่ยวของที่ผูบรกิารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(5) ผูทรงคุณวุฒิทีผู่บริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาที่ประธานคณะ            
กรรมการ และกรรมการอกีหน่ึงคนทําหนาทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการ 

ที่ประชุมสภา รับทราบ 
/นายบุญลาภ... 
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นายบุญลาภ  ทิพยจันทร   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม ขอเสนอ ทานชวนากร  เอี่ยมสอาด สมาชิกสภาเทศบาล เปน

กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนที่ 1  ขอผูรับรองดวย
ครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 6 รายประกอบดวย 
1. นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ 2. นายสมนึก  อินทรเผือก 
3.  นายพัฒนพงศ  ฤทธิรงค 4. นายอุเทน  สภากร 
5.  นายธีระ  สัญญขันธ  6. นายธนรัตน  เศวตสุวรรณ 

นายชวนากร เอี่ยมสอาด   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม ขอเสนอ ทานธีระ  สัญญขันธ   สมาชิกสภาเทศบาล เปนกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนที่ 2  ขอผูรับรองดวยครับ                 
มีสมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 6 รายประกอบดวย 
1. นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ 2. นายสมนึก  อินทรเผือก 
3.  นายพัฒนพงศ  ฤทธิรงค 4. นายอุเทน  สภากร 
5.  นายยุทธ  แสงรุงเรือง  6. นายธนรัตน  เศวตสุวรรณ 

นายบุญลาภ  ทิพยจันทร   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอเสนอ ทานอุเทน  สภากร สมาชิกสภาเทศบาล เปนกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนที่ 3 ขอผูรับรองดวยครับ 
 สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 6 รายประกอบดวย 
 1.  นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ 2. นายสมนึก  อินทรเผือก 
 3.  นายพัฒนพงศ  ฤทธิรงค 4. นายธีระ  สัญญขันธ 
 5.  นายยุทธ  แสงรุงเรือง  6. นายธนรัตน  เศวตสุวรรณ 
ผศ.สุวิทย เปยผอง มีทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลทานอื่น 
ประธานสภาเทศบาล เพื่อทําหนาที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอีก

หรือไม ถาไมมีกระผมขอใหที่ประชุมไดพิจารณาตอไป 
ที่ประชุมสภา ไดพิจารณาและมีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 3 ราย ทําหนาที่ใน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
1. นายชวนากร  เอี่ยมสอาด 
2. นายธีระ  สัญญขันธ 
3. นายอุเทน  สภากร 

ผศ.สุวิทย  เปยผอง   กระผมจะไดแจงผลการคัดเลือกสมาชิกสภาจํานวน 3 คน เพื่อทํา 
ประธานสภาเทศบาล หนาที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอง ถ่ินให

นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนานทราบตอไป 
 5.2  พิจารณาการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 

จํานวน2คน เพ่ือทําหนาท่ีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
หนองขนานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง  
การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลกัประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน
หรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2557 

/กระผมมีความ... 
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กระผมมีความสนใจมากขอใหทานปลัดโปรดช้ีแจงรายละเอียดและเลขานุการ
สภาเทศบาลช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวของดวยครับ 

นายเพทาย  จินดาไทย   การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ 
ปลัดเทศบาล สวนหน่ึงทางทองถ่ินต้ังงบสมทบถาเปนองคการบริหารสวนตําบลไมนอยกวา 

30 % ของเงินจัดสรรคารายหัวของประชากร แตองคการบริหารสวนตําบลได
ยกฐานะเปนเทศบาลเงินสมทบจะปรับเปนไมนอยกวา 50% ซึ่งขณะน้ีไดมี
ประกาศฉบับที่ 3 แตเน่ืองจากในประกาศฉบับดังกลาวประกาศ ณ เดือน
กุมภาพันธ 2557 แตใหมีผลยอนหลังไปเดือนตุลาคม 2556 ซึ่งขณะน้ีอยู
ระหว า งการซั กซอมในเรื่ อง การ เบิ กจ ายงบประมาณวาจะเปนใน              
ลักษณะใด 
  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง  การ
กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ. 
2557  ขอ 8 ใหมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในแตละทองถ่ิน
หรือพื้นที่ประกอบดวย  

-    (1) ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     เปนประธานกรรมการ 
    (2) ผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จํานวน 2 คน        เปนรองประธานกรรมการ 
    (3) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                  เปนกรรมการ 
         ที่สภามอบหมายจํานวน 2 คน 
    (4) หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นที่     เปนกรรมการ 
    (5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในพื้นที่    เปนกรรมการ 
         ที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน 

(6) ผูแทนศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน   เปนกรรมการ 
หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จํานวนไมเกิน 5 คน 

(7) ผูแทนศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน   เปนกรรมการ 
หรือหนวยรับเรื่องรองเรียนอิสระในพื้นที่ 
จํานวน 1 คน (ถาม)ี 

(8) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      เปนกรรมการและเลขานุการ 
หรือเจาหนาที่อื่นที่ผูบริหารสูงสุดของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย 

(9) ผูอํานวยการหรือหัวหนากองสาธารณสุข                 เปนกรรมการและ                                   
และสิง่แวดลอมหรอืสวนสาธารณสุข           ผูชวยเลขานุการ 
หรือที่เรียกช่ืออื่นขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินหรือเจาหนาที่อื่นที่ผูบรหิาร 
สูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย  

 ใหสาธารณสุขอําเภอ และผูอํานวยการโรงพยาบาลในพื้นที่ เปนที่
ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน  
  

/การคัดเลือก... 
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การคัดเลือกกรรมการตาม (5) และ (6) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัด
ประชุมเพื่อใหบุคคลในแตละกลุมไดคัดเลือกกันเองอยางเปดเผยและมีสวน
รวมของประชาชนที่เกี่ยวของในพื้นที่ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 
 กรณีในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่มีหนวยบริการปฐม
ภูมิมากกวา 2 แหง ใหนําหลกัเกณฑที่กําหนดตามวรรคสองมาบังคับใชเพื่อ
คัดเลือกหัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ จํานวน 2 คน เปนกรรมการ 
 ใหกรรมการตาม(1) และ(3)-(9) ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม(2) 
จํานวน 2 คน จากผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ โดยใหคนหน่ึงเปนรองประธาน
กรรมการคนที่หน่ึง และอีกคนหน่ึงเปนรองประธานกรรมการคนที่สอง 
 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แจงรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกเปน
กรรมการพรอมบันทึกรายงานการประชุมคัดเลอืก ใหสํานักงานหลกัประกัน
สุขภาพแหงชาติ หรือสํานักงานเขตออกคําสั่งแตงต้ังเปนคณะกรรมการ
กองทุนตอไป  

ที่ประชุมสภา   รับทราบ  
ผศ.สุวิทย  เปยผอง เชิญทานสมาชิกสภาเสนอช่ือครับ พรอมผูรับรองไมนอยกวา 2 ทาน 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอุเทน  สภากร  เสนอ นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม สมาชิกสภาเทศบาล ขอผูรบัรองดวยครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 5 รายประกอบดวย 
 1. นายชวนากร  เอี่ยมสะอาด  2. นายธีระ  สัญญขันธ 
 3. นายเจริญ  เลี่ยมสุวรรณ  4. นายธนรัตน  เศวตสุวร รณ 
 5. นายสมนึก  อินทรเผือก 
นายชวนากร  เอี่ยมสอาด เสนอ นายบุญลาภ  ทิพยจันทร สมาชิกสภาเทศบาล ขอผูรับรองดวยครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 5 รายประกอบดวย 
 1.  นายธีระ  สัญญขันธ   2.  นายอุเทน  สภากร 
 3.  นายเจริญ  เลี่ยมสุวรรณ  4.  นายธนรัตน  เศวตสุวรรณ 
 5.  นายสมนึก  อินทรเผือก 
ที่ประชุมสภา เห็นชอบใหนายทวีศักด์ิ  วัดอุดม และนายบุญลาภ  ทิพยจันทร สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลหนองขนาน เขารวมทําหนาที่ในคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลหนองขนาน 

ผศ.สุวิทย  เปยผอง กระผมจะไดแจงผลการคัดเลือกสมาชิกสภาจํานวน 2 คน เพื่อทําหนาที่ 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการกองทุ นหลั กประกันสุ ขภาพ ตําบลหนองขนานให

นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนานทราบตอไป 
 5.3  พิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการลดหยอนภาษี

ท่ีดินท่ีไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ........... 
ผศ.สุวิทย  เปยผอง เชิญทานปลัดเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลการเสนอรางเทศบญัญติั เรือ่ง   
ประธานสภาเทศบาล กําหนดหลักเกณฑการลดหยอนภาษีที่ ดินที่ไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่              

พ.ศ. .......... ใหที่ประชุมทราบ 
 /นายเพทาย... 
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นายเพทาย  จินดาไทย   กราบเรียนทานประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
ปลัดเทศบาล  ทุกทาน  ตามที่ฝายผูบริหารไดมีการเสนอญัตติเรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ

ลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ........... ต อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
สภาเทศบาลตําบลหนองขนาน เพื่อพิจารณา  เน่ืองจากกอนยกฐานะเปน
เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบลหนองขนาน ไดประกาศใชขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบล เรื่อง กําหนดเกณฑการลดหยอนที่ดินที่ไมตองเสีย
ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2550   โดยกําหนดใหประชาชนที่มีที่อยูอาศัยในเขต 
ตําบล ไดรับการลดหยอนภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 5 ไร ตอมาเมื่อไดรับการ
ยกฐานะเปนเทศบาลตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดต้ัง
องคการบรหิารสวนตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบรุ ี จังหวัดเพชรบรุี 
เปนเทศบาลตําบลหนองขนาน โดยมีผลต้ังแตวันที่  31  สิงหาคม  2555            
เปนตนมา  

ประกอบกับพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508 และ            
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 
พ.ศ. 2524 หมวดที่ 3 การลดหยอนและการยกเวนภาษีบํารุงทองที่มาตรา 
22 (2) กําหนดวา  ถาเปนที่ดินในเขตเทศบาลตําบลหรือในเขตสุขาภิบาล ให
ลดหยอนไดไมเกินหน่ึงไร แตจะนอยกวาสองรอยตารางวาไมได ทั้งน้ี ตามที่
กําหนดในเทศบัญญัติหรือขอบังคับแลวแตกรณี และพระราชกําหนด แกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508 พ.ศ. 2524 เพื่อใหการ
ลดหยอนและการยกเวนภาษีบํารุงทองที่ของเทศบาลตําบลหนองขนาน 
เปนไปดวยความถูกตอง ฝายบริหารจึงไดเสนอรางเทศบัญญัติ ฉบับดังกลาว 
เสนอตอสภาเพื่อพิจารณาตามเอกสารปรากฏทายราง 

ที่ประชุมสภา   รับทราบ 
ผศ.สุวิทย  เปยผอง กระผมขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนานทุกทานพิจารณารางเทศ 
ประธานสภาเทศบาล บัญญัติดังกลาว และขอเชิญทานรองประธานสภาทําหนาที่ประธานสภาแทน

กระผมดวยครับ 
นายสุรินทร  ธีรจามรนันท กราบเรียนทานประธานสภาทานสมาชิกสภาเทศบาลและทาน 
รองประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนานเสนอรางเทศบัญญัติ เรื่อง กําหนด

หลักเกณฑการลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตองเสียภาษีบํารงุทองที ่                       
พ.ศ. ........ น้ัน  

กระผมเห็นวาตามขอ 45 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2554 กําหนดวา ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปน
สามวาระ แตที่ประชุมสภาทอง ถ่ินจะอนุมั ติ ใหพิจารณาสามวาระ                            
รวดเดียวก็ไดในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิก
สภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนผูที่อยูในที่ประชุมจะ
เปนผูเสนอก็ได เมื่อที่ประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวด
เดียวแลว  

/การพิจารณา... 
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การพิจารณาวาระที่สองน้ันใหที่ประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ 

ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได 
และในการพิจารณาวาระที่สองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไม
นอยกวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณน้ัน 

กระผมเห็นว าร าง เทศบัญญั ติดังกล าว ไม ใช ร างขอบัญญั ติ
งบประมาณที่จะพิจารณาเปนสามวาระ กระผมจึงขอใหทานประธานไดเสนอ
ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติรางสามวาระรวดเดียวตามขอ 45 วรรคแรก 

นายสุรินทร  ธีรจามรนันท  กระผมขอใหที่ประชุมพจิารณาในประเด็นดังกลาวตอไป 
รองประธานสภาเทศบาล 
ทําหนาทีป่ระธานการประชุม 
ที่ประชุมสภา ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหพจิารณาสามวาระรวดเดียวได 
ผศ.สุวิทย  เปยผอง การพิจารณาในวาระที่ 1 น้ัน เปนการพิจารณาในหลักการของราง 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติดังกลาว ซึ่งนายกเทศมนตรี ไดช้ีแจงไปแลวน้ัน มีสมาชิกสภา

เทศบาลทานใดจะซักถาม หรือไม ถาไมมีกระผมขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุมสภา ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบรับหลกัการแหง รางเทศบัญญติั เรื่อง กําหนด

หลักเกณฑการลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตองเสียภาษีบํารงุทองที ่ พ.ศ. ......... 
ในวาระที่ 1 

ผศ.สุวิทย  เปยผอง เมื่อทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบรบัหลักการแหงรางเทศบญัญัติ เรื่อง กําหนด 
ประธานสภาเทศบาล หลักเกณฑการลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตองเสียภาษีบํารงุทองที ่พ.ศ. ......... 

ในวาระที่ 1 แลว การพจิารณาในวาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ ตามขอ 45 วรรค 2 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 กําหนดใหทีป่ระชุมสภาเปน
กรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยใหประธานทีป่ระชุมเปนประธานกรรมการ
แปรญัตติกระผมซึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการฯ จงึใหสมาชิกสภาเทศบาล ที่
เปนคณะกรรมการแปรญัตติทุกทานไดพจิารณาการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ดังกลาว 

นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม   รางเทศบัญญัติเรื่อง กําหนดหลักเกณฑการลดหยอนภาษีที่ดินที่ไม 
สมาชิกสภาเทศบาล ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ............. ฉบับน้ีเปนการคัดลอกจากกฎหมาย  

3 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่                       
พ.ศ. 2508 พ.ศ.2524 และพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่แกไขเพิ่มเติม              
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 จึงตองยึดสาระสําคัญในกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ใน 

หมวด 3 การลดหยอนและการยกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองที่ 
มาตรา 22 (2) ถาเปนที่ดินในเขตเทศบาลตําบลหรือในเขตสุขาภิบาล ให
ลดหยอนไดไมเกินหน่ึงไร แตจะนอยกวาสองรอยตารางวาไมได ทั้งน้ี  

/ตามที่กําหนด... 
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ตามที่กําหนดในเทศบัญญัติหรือขอบังคับพิจารณาจากรางเทศบัญญัติตําบล
หนองขนาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตองเสียภาษี
บํารุงทองที่ พ.ศ. ................... 

-    ยอหนาแรกบรรทัดที่ 1 ขอพิจารณาจากรางเทศบัญญัติตําบลหนองขนาน 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ 
พ.ศ. ...................  แกไขจากมาตรา 22 (1) เปนมาตรา 22 (2)  

 บรรทัดที่ 4 แกไขจากฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 เปนฉบับที่ 13 พ.ศ.2552และ
แกไขช่ือเรื่องรางเทศบัญญัติจากช่ือ กําหนดการลดหยอนภาษีบํารุงทองที่ 
พ.ศ. ............ เปนช่ือเรื่อง กําหนดหลักเกณฑการลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตอง
เสียภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ................ 

 -    ขอ 1 แกไขช่ือเรื่องเปน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการลดหยอนภาษีที่ดินที่
ไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ............... 

 -   ขอ 3 บรรทัดที่ 2 หลังคําวาของตนใหเติมคําวา เปนที่เลี้ยงสัตวของตน
หรือประกอบกสิกรรมของตน 

  -  ขอ 3 บรรทัดที่ 3 ใหตัดคําวา ทั้งน้ีตองไมนอยกวาสองรอยตารางวาออก  
  -  ขอ 3 วรรคสอง แกไขคําวาการปลูกสรางและใชที่เปนคําวาสิ่งปลูกสราง

และใชสิ่งปลูกสรางน้ันเปนสถานการคาหรือใหเชาและไมไดรับการลดหยอน
เปนใหไดรับการลดหยอนสําหรับสวนที่ดินที่มีสิ่งปลูกสรางที่ใชเปนสถาน
การคาหรือใหเชาน้ัน 

  - ขอ 3 วรรคสาม ปรับปรุงคําวาใหไดรับการลดหยอนตามเปนคําวา 
  “ใหไดรับการลดหยอนรวมกันตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในวรรคหน่ึง” 
  - ขอ 3 วรรคสี่  บรรทัดที่สองแกไขคําวา เพียงแหงเดียวเทาน้ัน เปน                      

“แตแหงเดียวเทาน้ัน” 
ผศ.สุวิทย  เปยผอง สรปุวา มีรายละเอียดของรางเทศบญัญัติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ 
ประธานสภาเทศบาล ลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตองเสียภาษีบํารงุทองที่ พ.ศ. ............ ดังน้ี  
   อาศัยอํานาจตามมาตรา 22 (2) แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ 

พ.ศ. 2508 ประกอบกับมาตรา 6 แหงพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508 พ.ศ.2524 และมาตรา 60 แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 จึงตราเทศบัญญัติตําบลหนองขนาน เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑการลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตองเสียภาษีบํารงุทองที่ พ.ศ. ............ 
ข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหนองขนานและโดยการอนุมัติ
ของผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ดังตอไปน้ี 

   ขอ 1 เทศบัญญัติน้ีเรียกวา เทศบัญญัติตําบลหนองขนาน เรือ่ง 
กําหนดหลักเกณฑการลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตองเสียภาษีบาํรุงทองที่             
พ.ศ. ............. 

   ขอ 2 เทศบัญญัติน้ีใหใชบงัคับในเขตเทศบาลตําบลหนองขนานเมื่อ
ไดประกาศโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองขนานแลวเจ็ดวัน 

   /ขอ 3 บุคคลธรรมดา... 
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 ขอ 3 บุคคลธรรมดาซึง่เปนเจาของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยูใน
เขตเทศบาลตําบลหนองขนานและใชที่ดินน้ันเปนทีอ่ยูอาศัยของตน เปนที่
เลี้ยงสัตวของตนหรือประกอบกสกิรรมของตนใหลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตอง
เสียภาษีบํารงุทองทีจ่ํานวนไมเกินหน่ึงไร 

   ที่ดินที่มสีิ่งปลูกสรางและใชสิ่งปลูกสรางน้ันเปนสถานการคาหรือให
เชาใหไดรับการลดหยอนสําหรับสวนที่ดินทีม่ีสิง่ปลูกสรางที่ใชเปนสถาน
การคาหรือใหเชาน้ัน 

   ในกรณีที่บุคคลธรรมดาหลายคนเปนเจาของที่ดินรวมกันใหไดรับ
การลดหยอนรวมกันตามเกณฑทีก่ําหนดไวในวรรคหน่ึง 

   การลดหยอนตามเกณฑในขอน้ี ใหไดรบัการลดหยอนสําหรบัที่ดินที่
อยูในเขตเทศบาลตําบลหนองขนานแตแหงเดียวเทาน้ัน 

   ขอ 4 ใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองขนานมหีนาทีร่ักษาการให
เปนไปตามเทศบญัญัติน้ี 

 ทานใดมีขอเสนอประกอบการพิจารณาอีกหรือไม ถาไมมีกระผมขอมติ                 
ที่ประชุม 

ที่ประชุมสภา ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบในวาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติตามที่ นายทวีศักด์ิ  
วัดอุดม สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 

ผศ.สุวิทย  เปยผอง เมื่อทีป่ระชุมไดพิจารณาเห็นชอบ รางเทศบญัญัติ เรือ่ง กําหนดหลักเกณฑ 
ประธานสภาเทศบาล การลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตองเสียภาษีบํารงุทองที ่ พ.ศ. ......... ในวาระที่ 2 

ข้ันแปรญัตติ แลวกระผมขอใหทีป่ระชุม ไดดําเนินการพจิารณารางในวาระที่ 
3 ข้ันลงมติ ตอไปโดยไมมีการอภิปราย ตามขอ 52 แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไข
เพิ่มเติมฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2554 กําหนดวา การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่
สาม ไมมีการอภิปราย เวนแตที่ประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการ
อภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 

ที่ประชุมสภา ไดพจิารณาแลวมีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติได 
ผศ.สุวิทย  เปยผอง เมื่อทีป่ระชุมไดพิจารณาเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ 
ประธานสภาเทศบาล การลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตองเสียภาษีบํารงุทองที ่ พ.ศ. .........  

ทั้งสามวาระแลว กระผมจะไดแจงมติที่ประชุมใหนายกเทศมนตรีหนองขนาน
ทราบและดําเนินการตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
นายยุทธ แสงรุงเรือง สอบถามถึงเรื่องการจัดต้ังงบประมาณวามีงบประมาณรองรับหรือไม 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอใหทานปลัดเทศบาลช้ีแจง 
นายเพทาย จินดาไทย ขณะน้ียังไมไดจัดต้ังงบประมาณ ตองบรรจุไวในแผนสามปกอน 
ปลัดเทศบาล 
นายอุเทน  สภากร   ตามหนังสือที่กระทรวงมหาดไทยแจงถึงนโยบายของ คสช. ซึ่งเปน 
สมาชิกสภาเทศบาล คําสั่งที่ใหสมาชิกสภาเทศบาลดําเนินการเราตองดูวาทางกระทรวงจะใหใช 

/งบประมาณ... 
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งบประมาณจากหมวดอะไรในกรณีเหตุการณที่ยังไมไดเกิดข้ึนเปนเพียง
นโยบายที่มีคําสั่งใหดําเนินการซึ่งการต้ังงบประมาณจะตองมีหลักเกณฑ
กําหนดจึงสามารถต้ังและเบิกจายงบประมาณเพื่อการน้ันได 

นายธีระ  สัญญขันธ   งบประมาณสามารถต้ังไดในลักษณะการประชาคม คือตองบรรจุไว 
สมาชิกสภาเทศบาล ในแผนสามปเบื้องตนเราชวยกันไปกอนได พอตอไปใหทานปลัดเทศบาลกัน

เงินไวไดในฐานะที่ ทานเปนเจาหนาที่งบประมาณ  
นายยุทธ  แสงรุงเรือง  กระผมมีแนวคิดวาเราควรจะดูตัวอยางของทานผูวาราชจังหวัด                     
สมาชิกสภาเทศบาล ที่ทานออกพบปะประชาชนรับทราบถึงปญหาของประชาชนในทองถ่ินเกอืบ

ครบทุกพื้นที่แลว 
ที่ประชุมสภา   รับทราบ 
นายบุญลาภ  ทิพยจันทร เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมขอเสนอความคิดเห็นวาสมควรแบงพื้นที่รบัผิดชอบ ดังน้ี 
    หัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลหนองขนาน 2 หมูบาน 
    นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน  3  หมูบาน 

สมาชิกสภาเทศบาลทานละ  1  หมูบาน 
    ประธานสภาเทศบาล  2  หมูบาน 
ผศ.สุวิทย  เปยผอง  กระผมขอฝากปลัดเทศบาลมอบหัวหนาสวน 2 หมูบาน 
ประธานสภาเทศบาล  
นายเพทาย  จินดาไทย  รับทราบ 
ปลัดเทศบาล 
นายอุเทน  สภากร  กระผมเห็นดวยกับความคิดดังกลาว แตเกรงวาจะแยงงบประมาณกัน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสุรินทร  ธีรจามรนันท ตามปกติตองใชงบประมาณทีม่ีอยูกอน กระผมขอเสนอเสรมิวาที่ให 
สมาชิกสภาเทศบาล ไปประจําหมูบานรวมรบัฟงและชวยแกปญหาความตองการใหชาวบานน้ัน 

ขอใหชาวบานเสนอมาและใหตกลงกันเอง เราอยาไปช้ีนํา 
นายอุเทน  สภากร เรารบัทราบปญหารบัขอมลูมาได แตอยาเพิ่งรับปากใหบอกวาตองนํามาเขา 
สมาชิกสภาเทศบาล ที่ประชุมสภาเทศบาลใหพจิารณากอนดีกวา ตองรับฟงมาแตอยาเพิ่งรับรอง 
 เราจะตองแกไขปญหาจากที่จําเปนกอนเรียงลําดับความเดือดรอน 
ที่ประชุมสภา รับทราบและถือปฏิบัติ 
ผศ.สุวิทย  เปยผอง ไมทราบวาทานใดมีขออภิปรายอกีหรือไม ถาไมมี กระผมขอขอบคุณ                             
ประธานสภาเทศบาล ทุกทานเปนอยางดี ที่ไดเสียสละเวลามาเขารวมประชุมในวันน้ี กระผมขอปด

ประชุม 
 
 
 
 
 
 

/เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา  12.00น. 
 
 
 

    (ลงช่ือ)      ธนรัตน  เศวตสุวรรณ   ผูบันทกึรายงานการประชุม 
  (นายธนรัตน  เศวตสุวรรณ) 

   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
 

 
 
 

   (ลงช่ือ)           สุวิทย  เปยผอง    
      (ผศ.สุวิทย  เปยผอง) 

       ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  สภาเทศบาลตําบลหนองขนาน มีมติรบัรองรายงานการประชุมในคราวการประชุมสภา 
              สมัยสามญัที่...3.../..2557....ครัง้ที่....1...เมื่อวันที่...25...เดือน..พฤศจิกายน...พ.ศ..2557.... 


