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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลนาจอมเทยีน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ 2/๒๕๕9 

วันจันทรท์ี่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 เวลา ๑0.๐๐ น. 

ณ ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 
 

ผู้มาประชุม 

๑. นายพยอม พินทอง ประธานสภาเทศบาล 
๒. นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นางลัดดา พ่ึงกลั่น สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายสุภาพ คอนกําลัง สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายสมชาติ พารักษา สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นางประนอม มัตนาวี สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายปราโมทย์ มีสมสินธ์ุ สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายสายชม สามารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายสมโภชน์ งามขํา สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายจ้อย ญาติเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. นายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรี 
2. นางสาวรัชนี กรรมลิขิต รองนายกเทศมนตรี 
3. นายกรีฑา บูรประทีป รองนายกเทศมนตรี 
4. นายสําราญ หนุนดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
5. นายพัฒน์พงศ์ มาศเกษม ปลัดเทศบาล 
6. นายวีระ ศุภจิตธนานันท์ รองปลัดเทศบาล 
7. นายถาวร สุทธิกิติวรกุล รองปลัดเทศบาล 
8. นายโกยุทธ บ่อเกิด หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
9. นายบรรจง ผันประเสริฐ ผู้อํานวยการกองการศึกษา 

10. นางปัณฑิตา สิงห์สู่ถ้ํา ผู้อํานวยการกองคลัง 
11. นายอรุณ โชติสุภาพ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ         
12. นายจิรศักด์ิ สุภารส หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างฯ 
13. นายศุภมิตร  เกิดไทสง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
14. นางชลธิชา รุ่งไพบูลย์วงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
15. นายนิคม แย้มดา เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน 

    
 
 

/เริ่มประชุม… 

ํ  
(สําเนา) 
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    เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น. 

นายพยอม   พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอ
เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ 2/๒๕๕9  
ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9 และขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

 ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่อง ทีป่ระธานสภาเทศบาลจะแจ้งตอ่ทีป่ระชุม 
- ไม่มี - 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ 1/๒๕๕9 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕9 

ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. 
2559 ครั้งที่ 1/๒๕๕9 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
รายงานว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลดังกล่าว ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง จึง
ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจรับรองรายงานการประชุมฯ ต้ังแต่หน้าที่ ๑ จนถึงหน้าที่ 11 
ไปพร้อมๆ กัน ขอเรียนเชิญ... (ตรวจสอบทีละหน้า) 

นายพยอม   พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ 1/๒๕๕9 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ขอให้ยก
มือขึ้น 

มตทิีป่ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ 1/๒๕๕9 เม่ือวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นเอกฉันท์ 

นายพยอม  พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 

จากการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 
1/๒๕๕9 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕9 ได้นําร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่นายกเทศมนตรี
ตําบลนาจอมเทียน เสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณาในวาระที่ ๑ และที่ประชุมได้
มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รวมทั้งผมได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณดังกล่าว ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ ภายในระยะเวลาที่สภาเทศบาล
กําหนด ประกอบกับเมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ได้รับรายงานจากประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติว่า คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ได้
ดําเนินการประชุมพิจารณารายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลนาจอมเทียนภายในระยะเวลาที่สภา
เทศบาลมีมติกําหนดให้แปรญัตติแล้วมีความเห็นว่า ไม่แก้ไขร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ และไม่มีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใด เสนอคํา
แปรญัตติขอแก้ไข เพ่ิมเติมร่างเทศบัญญัติฯ เห็นควรให้คงร่างเดิม และส่งให้สภา
เทศบาลพิจารณา วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ 2/2559 วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 
และผมได้ดําเนินการจัดส่งรายงานผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ 
ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว  

/และเพ่ือให้... 
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และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ วรรคสอง 
ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ แถลงประกอบรายงานผลการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ขอเรียนเชิญ...                                

นายปราโมทย์  มีสมสินธ์ุ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนาย
ปราโมทย์ มีสมสินธ์ุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ขอแถลงประกอบรายงานผลการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน  

ตามที่ท่านประธานสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ได้ส่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลนาจอม
เทียน ที่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ ๑/๒๕๕9 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕9 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติพิจารณาโดยละเอียดตามระเบียบฯ และที่
ประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน  มีมติกําหนดระยะเวลาการแปรญัตติต้ังแต่
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา 12.00 น. รวมท้ัง
ท่านประธานสภาเทศบาล ได้นัดประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 คร้ังที่ 2/๒๕๕9 ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม ๒๕๕9  
เวลา ๑๐.๐๐ น. น้ัน   

 บัดน้ี คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ได้ดําเนินการพิจารณา
รายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ภายในระยะเวลาที่สภาเทศบาลกําหนดให้แปรญัตติ
แล้วปรากฏว่า ไม่มีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใด เสนอคําแปรญัตติขอ
แก้ไข เพ่ิมเติมร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายดังกล่าว และคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ มีมติไม่แก้ไขร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน เห็นควรให้คงร่างเดิมและ
ส่งให้สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน พิจารณา วาระที่ ๒ และวาระท่ี ๓ ในการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2/2559 วัน
จันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ . 2559 และได้รายงานความเห็นดังกล่าวต่อท่าน
ประธานสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ตามระเบียบฯ ข้อ 50 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ ครับ 

นายพยอม  พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ได้แถลงประกอบ
รายงานผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ของเทศบาลตําบลนาจอมเทียนไปแล้วน้ัน มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับ
รายงานดังกล่าวหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 
ในวาระที่ ๒ และขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติ และให้ผ่าน วาระที่ ๒ ขอให้ยกมือขึ้น 

มตทิีป่ระชุม มีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ และให้ผ่าน วาระที่ ๒ 
เป็นเอกฉันท์ 

/นายพยอม... 
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นายพยอม  พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

เมื่อที่ประชุมมีมติร่วมกันให้ผ่านวาระที่ ๒ แล้ว ผมขอเข้าสู่การพิจารณาใน
วาระที่ ๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๕๒ “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร” 

วรรคสอง “ในการพิจารณาวาระน้ี ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่” 
และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ ขอให้ยก
มือขึ้น 

มตทิีป่ระชุม มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ตามที่นายกเทศมนตรี
ตําบลนาจอมเทียนเสนอ เป็นเอกฉันท์ 

นายพยอม   พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบล
นาจอมเทียนแล้ว ผมจะได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ไปยังนายอําเภอสัตหีบ 
เพ่ือส่งไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามความในมาตรา ๖๒ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๑3 พ.ศ. ๒๕52 
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน ครับ  

นายสมพงษ์  สายนภา
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนาย
สมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน ขอขอบคุณท่านประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนทุกท่าน 
ที่ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน ผมขอเรียนว่าเทศบาลตําบลนาจอมเทียน จะใช้งบประมาณรายจ่ายที่
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นโดยรวมได้รับประโยชน์สาธารณะให้มากที่สุด ตาม
เป้าหมายการพัฒนาเทศบาล และนโยบายการบริหารท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน ขอบคุณครับ 

นายพยอม   พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบในการขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตําบล
นาจอมเทียนช้ีแจงครับ 

นายสมพงษ์  สายนภา 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน  เสนอญัตติขอความเห็นชอบในการขอถอนสภาพที่ ดิน
สาธารณประโยชน์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ จากสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ การจัด
ขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๒ (๓) 

 
/ด้วยเทศบาล... 
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ด้วยเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ได้รับอนุมัติในหลักการจากกระทรวงมหาดไทย 
ให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “ป่าฟืนแสม” ซึ่งต้ังอยู่ที่บ้านนาจอมเทียน หมู่ที่ ๑ 
ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  
เลขที่ ชบ ๐๐๕๙ “บางส่วน” เน้ือที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ๓๒ ตารางวา เพ่ือใช้ประโยชน์
ในราชการของเทศบาล ประกอบกับเทศบาลมีความจําเป็นที่จะต้องใช้พ้ืนที่บริเวณ
ดังกล่าวบางส่วนดําเนินโครงการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของเทศบาล เพ่ือนํา
นํ้าเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ทั้งหมดบําบัดให้เป็นนํ้าดีก่อนปล่อยลงสู่ทะเล ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ระบบนิเวศทางทะเล การท่องเที่ยว และคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นโดยรวม 
และเพ่ือให้การใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในราชการของเทศบาลเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอนและกระบวนการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน จึงจะขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าว และ
ในการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์น้ันจะต้องนําความเห็นจากที่ประชุมสภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน ประกอบการย่ืนหนังสือแสดงความประสงค์ขอถอนสภาพ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติ
เก่ียวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๒ (๓) “ให้ผู้ขอประสานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือขอความเห็นจากที่ประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้
ราษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์แสดงความคิดเห็น” เทศบาลตําบลนาจอมเทียน จึงนําเสนอ
ญัตติขอความเห็นชอบในการขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน์ เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
ราชการน้ี มาเพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนพิจารณาเห็นชอบ รายละเอียดที่
ผมได้เรียนช้ีแจงไปทั้งหมดปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่ ชบ 
53101/1613 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ขอบคุณครับ 

นายพยอม  พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงระเบียบ กฎหมายเก่ียวกับการพิจารณา
ญัตติขอความเห็นชอบในการขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน์ เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
ราชการ ให้ที่ประชุมทราบ และใช้ประกอบการพิจารณา  ขอเรียนเชิญ... 

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลีย่ม 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน 
และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐  

ข้อ ๑๒ (๓) “ให้ผู้ขอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือขอความเห็น
จากที่ประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้ราษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์แสดง
ความคิดเห็น”   
เรียนช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบค่ะ 

นายพยอม  พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีนายกเทศมนตรี ได้ช้ีแจงเหตุผล ความจําเป็นและรายละเอียดในการขอ
ความเห็นชอบในการขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ 
และเลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจงระเบียบ กฎหมายให้ที่ประชุมทราบ เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
ขอเรียนเชิญ… ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด เห็นชอบในการขอถอนสภาพ
ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ ตามญัตติที่นายกเทศมนตรี
ตําบลนาจอมเทียนเสนอขอให้ยกมือขึ้น 

 
/มติท่ีประชุม... 
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มตทิีป่ระชุม มีมติเห็นชอบในการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื ่อใช้
ประโยชน์ในราชการ ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ เป็น
เอกฉันท์ 

นายพยอม  พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ให้ที่ประชุม
พิจารณาหรือไม่ ขอเรียนเชิญ...  ถ้าไม่มีเป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลในคร้ังน้ี ได้
ดําเนินการมาครบถ้วนตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณท่าน
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียนทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันน้ีอย่างพร้อมเพรียงกัน และทําให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดประชุม 

 ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
  
 ลงช่ือ        ศภุมิตร  เกิดไทสง         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นายศุภมิตร  เกิดไทสง)                  
  
 ลงช่ือ     ระพีพรรณ   รัตนเหลี่ยม     เลขานุการสภาเทศบาล 
        (นางสาวระพีพรรณ  รตันเหลี่ยม) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


