รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลชะมาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ ที่ 2/2557 ประจําปี ๒๕๕7
วันจันทร์ที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕7 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลชะมาย
...................................................
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผูม้ าประชุม
ชือ่ - สกุล
นายธํารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
นายสมนึก เกิดช่วย
นางสวาท ณ สุวรรณ
นายเดชณ์ ชาญอาวุธ
นายธรรมนูญ จุติชอบ
นายพรรษา วิเศษอักษร
นายสุรศักดิ์ เดชะราช
นายจุมพฎ กิ่งจันทร์
นายสมคิด จุ้ยนุ่ม
นายสลัด พรหมดนตรี

ตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตําบลชะมาย
รองประธานสภาเทศบาลตําบลชะมาย
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 2

1.
๒.

ผูไ้ ม่มาประชุม
นายประสงค์ พรหมวันรัตน์
นายทวีศักดิ์ ปานมี

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 2

ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ชือ่ - สกุล
นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายวันชัย รัตนบุรี
นายฉัตรพล วัชรคิรินทร์
นายร่าน ชูแก้วร่วง
นายปรีชา บุญรักษา
จ.อ.กิจชะนะรัตน์ ทิพย์รัตน์
นางสาวนาถยา ชัยกิจ
นายจวน เทพคง
นายสุรชัย หอมพรหม
นางธิติมา ชูแก้ว
นางสุนีย์ เทพคง
นายสนาน สุขแก้ว
นายประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน์

เริม่ ประชุม เวลา 09.30 น.
นางสวาท ณ สุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตําแหน่ง
นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย
รองนายกเทศมนตรีตําบลชะมาย
รองนายกเทศมนตรีตําบลชะมาย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลชะมาย
รองปลัดเทศบาล
นิติกร
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ประชาคม หมูท่ ี่ 4 ตําบลชะมาย
สารวัตรกํานัน
ประชาคม
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ ี่ 2 ตําบลชะมาย
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

: เมื่อทีป่ ระชุมพร้อม ขอเชิญท่านประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการ
ประชุมต่อไป

-๒นายธํารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

: ขอสวัสดีท่านสมาชิก ท่านผูบ้ ริหาร ประชาคม ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่าน วันนี้สภาเทศบาลตําบลชะมายได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 ประจําปี พ.ศ.2557 ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน
2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลชะมาย

ระเบียบวาระที่ 1
นายธํารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
- การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เทศบาลตําบลชะมาย
: เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เทศบาลตําบล
ชะมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนําไปปฏิบัตริ วมทัง้ แจ้งสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อําเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีป่ ระกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชะมาย
ได้จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เสนอคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลชะมายพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) แล้ว
เสนอผู้บริหารเทศบาลตําบลชะมาย และผู้บริหารเทศบาลตําบลชะมายได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน
2557 จึงขอแจ้งต่อสภาเทศบาลแห่งนีเ้ พื่อทราบครับ

ระเบียบวาระที่ 2
นายธํารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว
: รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2557
ประจําปี พ.ศ.2557 เมือ่ วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ขอให้ท่านสมาชิก
ได้เปิดดูในรายงานการประชุมว่ามีส่วนใดที่จะแก้ไขเพิ่มเติม ขอเชิญได้ครับ
: มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพิม่ เติมในรายงานการประชุมบ้าง ขอเชิญได้ครับ
สําหรับรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2557
ประจําปี พ.ศ.2557 เมือ่ วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ขอเชิญได้ครับ
: ขอเชิญคุณสุรศักดิ์ ครับ
: เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุรศักดิ์ เดชะราช สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ชะมาย เขต 1 ขอแก้ไขในหน้าที่ 5 จากเดิม 36 เมตร แก้เป็น 136 เมตร
: มีท่านใดที่จะแก้ไขในรายงานการประชุมอีกบ้างครับ
: สําหรับของท่านสุรศักดิ์ ในหน้า 5 แก้จาก 36 เมตร เป็น 136 เมตร
มีสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมอีกบ้าง
: ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคําในรายงานการประชุมฉบับนี้ก็ถือว่า
ที่ประชุมเห็นชอบ
เห็นชอบ
เรือ่ งขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลชะมาย เรือ่ งการ
ประกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารเทศบาลตําบลชะมาย

นายสุรศักดิ์ เดชะราช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายธํารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 3

-3นายธํารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

: สําหรับเรื่องนี้ก็ได้มีการประชุมไปครัง้ หนึง่ แล้วแต่ทางท้องถิ่นจังหวัดก็ให้มา
แก้ใหม่ ในเรือ่ งของเทศบัญญัติฉบับนี้นะครับ ผมจะอ่านหนังสือของจังหวัด
ให้สภาได้ทราบ ซึ่งเสมือนเป็นการเสนอญัตติ นะครับ หนังสือด่วนที่สุด
ที่ นศ 0023.4/10553 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เรียน นายอําเภอทุ่งสง
อ้างถึง หนังสืออําเภอทุ่งสง ที่ นศ 0023.16/1247 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2557
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย สําเนาเทศบัญญัตเิ ทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่อง การประกอบ
กิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่
พ.ศ.2549 จํานวน 1 ชุด
ตามที่ อําเภอทุ่งสงได้ส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมาย
เรื่อง อนุญาตให้เทศบาลตําบลชะมายทําการเทศพาณิชย์ เกี่ยวกับสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง พ.ศ.2557 ซึ่งได้รับโอนมาจากกรมการขนส่งทางบก
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ซึง่ สภาเทศบาลตําบลชะ
มายได้พิจารณาในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.
2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติแล้ว
เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น
จังหวัดพิจารณาการตราร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมาย
เรื่อง อนุญาตให้เทศบาลตําบลชะมายทําการเทศพาณิชย์ เกี่ยวกับสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง พ.ศ.2557 แล้วเห็นว่า ดังนี้
1. ตามที่เทศบาลตําบลชะมายได้รบั การถ่ายโอนภารกิจสถานี
ขนส่งผูโ้ ดยสารอําเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากกรมการขนส่งทางบก
กระทรวงคมนาคม ตามกฏหมายว่าด้วยกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนั้น เทศบาลตําบลชะมายสามารถ
ประกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสารได้ตามมาตรา 51 (๙) แห่ง
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
ซึ่งการประกอบการกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นอํานาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นตนเองทีเ่ ทศบาลตําบลชะมายสามารถจัดทําได้ในด้านการขนส่งตาม
มาตรา 16 (26) แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2549 และโดยที่มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 กําหนดให้การประกอบกิจการเทศ
พาณิชย์ เทศบาลต้องตราเป็นเทศบัญญัติ ดังนั้น เทศบาลตําบล
ชะมายจึงสามารถตราร่างเทศบัญญัตปิ ระกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง เพือ่ ใช้บังคับได้
2. พิจารณาตามหลักการและเหตุผลใช้ประกอบร่าง
เทศบัญญัติที่ได้ระบุว่าเพือ่ ดําเนินการในกิจการขนส่งเพื่อลดปัญหาการจราจร
ตลอดจนนํารายได้มาพัฒนาท้องถิ่นให้สวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยว

-4จึงจําเป็นต้องตราร่างเทศบัญญัตินั้น เป็นการยกหลักการและให้เหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติที่ไม่ถูกต้องตรงตามภารกิจทีเ่ ทศบาลตําบลชะมาย
ได้รับการถ่ายโอนสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารอําเภอทุง่ สงจากกรมการขนส่งทางบก
กระทรวงคมนาคม ซึง่ ภารกิจที่ต้องจัดทําคือให้เทศบาลตําบลชะมายบริหาร
จัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสงตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน พร้อม
กําหนดวิธีการตามทีก่ รมการขนส่งทางบกกําหนด จํานวน 15 ภารกิจ
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพโดยใช้
รูปแบบเทศพาณิชย์ ซึ่งตามหลักการและเหตุผลที่ทางเทศบาลตําบลชะมายใช้
ประกอบการตราร่างเทศบัญญัติโดยรูปแบบเทศพาณิชย์นั้นไม่ได้กล่าวถึงการ
บริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการอย่างใดเลย
3. พิจารณาชื่อร่างและรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติ
ตามลําดับข้อได้ดังนี้
3.1 ชื่อร่างเทศบัญญัติไม่จําเป็นต้องใช้หัวข้อเรือ่ งว่า
ขออนุญาตให้ทําการเทศพาณิชย์ ควรตั้งหัวข้อเรือ่ งให้เกี่ยวข้องกับการประกอบ
กิจการเทศพาณิชย์
3.2 บทนิยามศัพท์ในข้อ 3 ในเทศบัญญัติน“ี้ สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร” ควรให้หมายความถึงเฉพาะสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารอําเภอทุง่ สง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตามที่ได้รบั การถ่ายโอนภารกิจจากกรมการขนส่ง
ทางบก กระทรวงคมนาคม ตามกฏหมายว่าด้วยกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ส่วนสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารแห่งอื่น ซึ่งเทศบาลตําบลชะมายจะได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมาย
หรือมีสทิ ธิที่จะเข้าจัดหาประโยชน์ หรือได้รับโอนกรรมสิทธิม์ าเป็นของเทศบาล
ตําบลชะมายในภายหลัง โดยจะให้อยู่ภายใต้การดูแล บริหารจัดการและจัดหา
ประโยชน์โดยเทศบาลตําบลชะมายหรือไม่ ควรบัญญัติกําหนดไว้ในอีกหมวดหนึ่ง
3.3 ในข้อ 4 ตามที่ได้กําหนดว่าให้เทศบาลตําบลชะมาย
ทําการเทศพาณิชย์หาประโยชน์จากกิจการของสถานีขนส่งโดยวิธีอื่นใด
นอกจากการจัดให้มีและการปลูกสร้างนั้น ควรกําหนดวิธีการจัดหาไว้ให้ชัดเจน
ครอบคลุม เช่น จัดสร้าง จัดให้มี ดูแลบํารุงรักษา บริหารจัดการ ควบคุมการ
ให้บริการ ประกอบธุรกิจสถานีขนส่ง ซื้อ จําหน่าย ยืม ให้ยมื เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ
ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียม วางระเบียบ
หรือดําเนินการตามนโยบายของเทศบาลตําบลชะมาย
3.4 ในข้อ 5 การใช้จ่ายเงินงบประมาณก็ควรบัญญัติว่า
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ในส่วนที่เป็นรายจ่ายเฉพาะการ และการบริหารจัดการสถานี
ขนส่ง ควรกําหนดให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือจะให้
เป็นตามระเบียบที่นายกเทศมนตรีตําบลชะมายกําหนดภายใต้กฎหมายและ
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องนั้นก็ได้

-53.5 ข้อ 6 บทให้นายกเทศมนตรีตําบลชะมายรักษาการ
ตามที่ได้กําหนดให้มีอํานาจออกคําสัง่ วางระเบียบ หรือเงื่อนไขนั้น ควรกําหนดว่า
ให้นายกเทศมนตรีผู้รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ มีอํานาจในการออกระเบียบ
ประกาศ หรือคําสัง่ เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามเทศบัญญัติ
และเมือ่ จังหวัดได้พิจารณาการตราร่างเทศบัญญัติของ
เทศบาลตําบลชะมายโดยละเอียดแล้วเห็นว่ายังไม่ถูกต้องทั้งรูปแบบและเนื้อหา
จึงให้เทศบาลตําบลชะมายพิจารณาทบทวนการตราร่างเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบล
ชะมาย เรื่อง อนุญาตให้เทศบาลตําบลชะมายทําการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับ
สถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง พ.ศ.2557 ประกอบเหตุผลและข้อเสนอแนะ
และขอแนะนําให้ศึกษาแนวทางปฏิบัติจากองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นที่ได้รบั มอบ
การถ่ายโอนภารกิจนี้และได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการไว้แล้ว
และได้ประกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสาร
โดยการตราเป็นเทศบัญญัติใช้บังคับมาก่อน โดยให้ศึกษาแบบอย่างและแนวทาง
ตามเทศบัญญัตเิ ทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่องการประกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานี
ขนส่งผูโ้ ดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่ พ.ศ.2549 ซึง่ ได้กําหนดหลักเกณฑ์
มาตรฐานและการบริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการ ตามสิง่ ที่สง่
มาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ว่าที่ ร.ต.

ฐิตวัฒน เชาวลิต
( ฐิตวัฒน เชาวลิต )
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายจุมพฎ กิง่ จันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

: หนังสือนี้ก็เปรียบเสมือนในการยื่นญัตติ ก่อนที่จะเข้าในการพิจารณาซึ่งเป็นไป
ตามระเบียบการประชุม
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัตทิ ี่ประชุมสภาท้องถิ่นที่ต้องพิจารณา
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พจิ ารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบ้ ริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในทีป่ ระชุมจะเป็นผู้เสนอ
ก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พจิ ารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การ
พิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
: ขอให้ทปี่ ระชุมเสนอได้ครับ
: กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ท่านสมาชิก ผูบ้ ริหารและพี่นอ้ ง
ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านผมนายจุมพฎ กิ่งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลชะมาย ขออนุญาตเสนอเรือ่ งการประกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารเทศบาลตําบลชะมาย ผมขออนุญาตเสนอพิจารณาสามวาระรวด
ขอบคุณครับ
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ประธานสภาฯ
ผูร้ บั รอง
นายพรรษา วิเศษอักษร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายธํารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
ผูร้ บั รอง
นายธํารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
นายเดชณ์ ชาญอาวุธ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายธํารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
ผูร้ บั รอง

: ขอผูร้ ับรองด้วยครับ
1. นายสมนึก เกิดช่วย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 1
2. นายสมคิด จุย้ นุม่
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 2
: กราบเรียนท่านประธานทีเ่ คารพ ท่านนายกประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง สมาชิก
สภาและผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอสามวาระรวด ครับ
: ขอผูร้ ับรองด้วยครับ
1. นายจุมพฎ กิง่ จันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 2
2. นายสลัด พรหมดนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 2
: ขอเชิญคุณเดชณ์ ครับ
: กราบเรียนท่านประธานทีเ่ คารพ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายเดชณ์ ชาญอาวุธ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย ขอเสนอ
สามวาระรวดครับ
: ขอผูร้ ับรองด้วยครับ

1. นายธรรมนูญ จุตชิ อบ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 1
2. นายสุรศักดิ์ เดชะราช สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 1
นายธํารงศักดิ์ ชาญอาวุธ : ก็ครบแล้ว จํานวนสมาชิกในทีป่ ระชุมหนึง่ ในสาม ผมจะขอมตินะครับ
ประธานสภาฯ
ใครเห็นชอบกับการพิจารณาสามวาระรวด ยกมือครับ
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
นายธํารงศักดิ์ ชาญอาวุธ : ต่อไปเข้าสู่ วาระที่ 1 ขัน้ รับหลักการ
ประธานสภาฯ
: ก่อนทีจ่ ะพิจารณาในวาระแรก ผมก็ให้ท่านสมาชิกได้เปิดดูในร่างเทศบัญญัติ
การประกอบกิจการเทศพาณิชย์ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตําบลชะมาย
ขอให้เปิดดูใน ข้อ 5
ข้อ 5 นายกเทศบาลตําบลชะมาย ให้แก้เป็น นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย
ข้อ 8 (1) ข้อความเดิม เขียนว่า ขั้นตอนการกระจ่ายอํานาจ ให้ขีด
ไม้เอกออก เป็น ขั้นตอนการกระจายอํานาจ
และให้เปิดไปหน้าสุดท้าย ใต้คําว่า นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง ข้อความเดิม
เป็น นากเทศมนตรีตําบลชะมาย ให้แก้ไขเป็น นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย
นายธํารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
: สําหรับในส่วนของข้อความ ขอให้ทางฝ่ายนโยบายและแผนช่วยดูด้วย
ประธานสภาฯ
เพราะว่าทางท้องถิ่นจังหวัดชุดนี้จะเน้นเรือ่ งระเบียบและตัวหนังสือมาก
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ได้ไปนั่งคุยแล้วเขาจะละเอียดมากเกี่ยวกับรายละเอียด
ต่าง ๆ ก็ขอให้ช่วยดูกันด้วยก่อนที่จะส่งไปนําเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
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มติทปี่ ระชุม

นายธํารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

เข้าสู่ในระเบียบวาระนะครับ ในวาระที่ 1 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ชะมาย เรื่อง การประกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารเทศบาล
ตําบลชะมาย พ.ศ.2557 ในขั้นรับหลักการ ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปราย
ได้ครับ ขอเชิญครับ
: สําหรับในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่านใดที่จะขออภิปรายบ้างครับ
: ถ้าไม่มี สําหรับในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลชะมาย เรือ่ งการประกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารเทศบาลตําบลชะมาย ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ผมจะขอมติที่
ประชุมนะครับ ใครเห็นชอบยกมือครับ
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติเป็นเอกฉันท์ ในขัน้ รับหลักการ
: ต่อไปเป็น วาระที่ 2 ในขัน้ แปรญัตติ สําหรับเรื่องขอความเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมายเรือ่ งการประกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานี
ขนส่งผูโ้ ดยสารเทศบาลตําบลชะมาย
: สําหรับเรื่องนีผ้ มได้ปรึกษากับท่านท้องถิ่นจังหวัดฝ่ายกฎหมายกับท่านนิติกร
ไปแล้วนะครับและได้ติดต่อสอบถามไปแล้วในเรือ่ งการเสนอญัตติและการให้
หลักการและเหตุผลเพราะว่าทางจังหวัดให้ทางเทศบาลตําบลชะมายมาแก้ไข
แล้วผมก็สอบถามไปว่าให้ท่านนายกเสนอญัตติและให้เสนอหลักการและเหตุผล
อีกหรือไม่ ทางจังหวัดบอกว่าไม่ต้อง และให้อ่านหนังสือของจังหวัดฉบับนี้ให้
สภาดําเนินการตามระเบียบได้เลยโดยไม่ต้องเสนอหลักการและเหตุผล ครับ
: วาระที่ 2 ขัน้ แปรญัตติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่นว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45 (2)
ในการพิจารณาสามวาระรวด ผูบ้ ริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจํานวนสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้
เมื่อทีป่ ระชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดแล้ว การพิจารณา
วาระที่สองนั้น ให้ทปี่ ระชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานทีป่ ระชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
: สําหรับในวาระที่ 2 ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดทีจ่ ะขอแปรญัตติเกี่ยวกับการ
ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมาย เรื่องการประกอบ
กิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตําบลชะมาย ขอเชิญได้ครับ
: สําหรับในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลชะมายเรื่องการประกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาลตําบลชะมาย ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดที่จะขอ
แปรญัตติ ขอเชิญได้ครับ
: ถ้าไม่มี ผมจะขอสรุปในขั้นแปรญัตตินี้นะครับ ก็ได้เปิดให้สมาชิกได้แปรญัตติ
แล้วนะครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะแปรญัตติเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ
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มติทปี่ ระชุม

นายธํารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

มติทปี่ ระชุม

นายธํารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 4
นายธํารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

เทศบาลตําบลชะมาย เรือ่ งการประกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารเทศบาลตําบลชะมาย และขอคงไว้ซึ่งร่างเดิมนะครับ ผมจะขอมติ
ที่ประชุมนะครับ ใครเห็นชอบยกมือครับ
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้คงไว้ซงึ่ ร่างเดิม
: สําหรับในระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลชะมาย เรื่องการประกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาลตําบลชะมายในวาระที่ 3 ขัน้ ลงมติ ก็จะไม่มีการอภิปรายใด ๆ แล้ว
นะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับสําหรับในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ใคร
เห็นชอบยกมือครับ
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
: ก็ผ่านไปนะครับ ในระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลชะมาย เรือ่ งการประกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารเทศบาลตําบลชะมาย
เรือ่ งอืน่ ๆ
: สําหรับในเรือ่ งอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 4 มีหนังสือมาจากจังหวัด
ที่ นศ 0018.1/ว 1900 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557
เรื่อง การตีราคาปานกลางของที่ดินรอบปี พ.ศ.2554-2557 มาใช้ในการ
ประเมินภาษีบํารุงท้องทีส่ ําหรับปี พ.ศ.2558-2561
เรียน นายอําเภอทุกอําเภอ
อ้างถึง 1. พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.2508 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543
2. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0018.1/ว 4619 ลง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 จํานวน 1 ฉบับ
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังรับความเห็นของ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการจัดทํา
ราคาปานกลางของที่ดินขึ้นใหม่แทนการใช้ราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่
ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ.2521 – 2524 เนื่องจาก
ไม่สะท้อนถึงราคาที่ดินที่แท้จริงในปัจจุบันไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย
เพื่อให้การตีราคาปานกลางของที่ดินในรอบปี พ.ศ.25542557 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ.2558-2561
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอให้อําเภอ

-9แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
ตีราคาปานกลางของที่ดินในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามมาตรา
14(๒) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2557
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดิน ดังนี้
1. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผูบ้ ริหารท้องถิ่นมอบหมายปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทีเ่ ห็นสมควร 1 คน เพื่อทํา
หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
2. ให้สภาท้องถิ่น เลือกและเสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ 2 คน (ควรเลือก
และเสนอชื่อผูท้ ี่มีความรู้ด้านประเมินทุนทรัพย์หรือนักประเมินทุนทรัพย์จาก
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่) เป็นกรรมการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ว่าที่ ร.ต.

ฐิตวัฒน เชาวลิต
( ฐิตวัฒน เชาวลิต )
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสวาท ณ สุวรรณ
เลขานุการสภาฯ

นายธํารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ
มติทปี่ ระชุม

นายธํารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

: สําหรับในส่วนของสภา ในข้อที่ 2 ให้สภาท้องถิ่นเลือกและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 2 ท่าน ก็ขอให้ทางสภาเสนอชื่อได้เลย ครับ
: ขอเชิญคุณสวาท ครับ
: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านประชาคม
คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลชะมายทุกท่าน ดิฉันนางสวาท ณ สุวรรณ สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 1 ขอเสนอ
1. คุณสามารถ เอี่ยมวงศ์ อดีตปลัดอําเภอทุ่งสง
2. คุณบํารุง คําปล้อง
นักธุรกิจ
: ตามหนังสือของจังหวัดให้สภาเสนอและเลือก 2 ท่าน มีใครเสนอเป็นอย่าง
อื่นอีกไหมครับ
: ถ้าไม่มีผมจะขอความเห็นชอบจากสภาฯ นะครับ ใครเห็นชอบยกมือครับ
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
: สําหรับในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดหรือประชาคม
ผู้ใหญ่บ้าน วันนี้ก็มีท่านสารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน มาเข้าร่วมประชุมด้วย
ขอเชิญครับ ใครมีปัญหาอะไร หรือจะเสนอเรือ่ งใดต่อทีป่ ระชุมและเสนอต่อ
ผู้บริหารนะครับ ขอเชิญครับ
: ขอเชิญคุณสุรศักดิ์

- 10 นายสุรศักดิ์ เดชะราช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายธํารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภา
นายจุมพฎ กิง่ จันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายธํารงค์ศกั ดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาฯ

: กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายสุรศักดิ์ เดชระราช สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลชะมาย เขต 1 ผมมีเรื่องคือที่ หมู่ที่ 8 โดยได้มีชาวบ้าน 3-4
ราย มีการสอบถามมา จะสอบถามผูบ้ ริหารเรื่องแรก คือเรื่องกล้องวงจรปิด ได้
ตั้งงบประมาณเป็นเทศบัญญัติแล้ว ขอสอบถามฝ่ายบริหารว่าจะดําเนินการ
อย่างไรครับ
: มีสมาชิกท่านใดเสนออีกไหมครับ
: กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผมนายจุมพฎ กิ่งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 2
ขออนุญาตฝากเกี่ยวกับเรือ่ งสถานีขนส่ง ดังนี้
1. วันก่อนผมไปส่งญาติที่สถานีขนส่งฯ ผมไปจอดรถ มีน้องซึ่งน่าจะเป็น
เจ้าหน้าที่ พนักงาน ขายตั๋วของบริษัท ผมไปจอดรถ แล้วเขาขับมอเตอร์ไซด์
มาแล้วก็ปีนเข้าทางหน้าต่าง โดยที่ไม่ผ่านทางประตู ฝากถึงนายสถานีหรือผูท้ ี่
รับผิดชอบด้วย
2. ผมไปซือ้ ลูกอม ซึ่งติดราคาไว้ 20 บาท แต่ขายประมาณ 25 บาท
ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย ขอบคุณครับ
: มีสมาชิกท่านใดทีจ่ ะนําเสนออีกไหมครับ
: ท่านผู้ใหญ่สนาน สุขแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ท่านสารวัตรกํานัน มีอะไร
จะเสนอไหมครับ
: สําหรับในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ถ้าไม่มีสมาชิกหรือผู้บริหาร
ผู้ใหญ่บ้าน เสนอต่อทีป่ ระชุมแล้วนะครับ สําหรับการประชุมในวันนี้ก็
ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้การประชุมในวันนี้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายประสงค์ พรหมวันรัตน์ )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายจุมพฎ กิ่งจันทร์ )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายสมคิด จุ้ยนุ่ม )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย
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(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นางสวาท ณ สุวรรณ )
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลชะมาย

(ลงชื่อ)

ผู้รบั รองรายงานการประชุม
( นายธํารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ )
ประธานสภาเทศบาลตําบลชะมาย

