
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2558 
วันศุกรท่ี์  22  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร 
……………………………. 

 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายจรินทร์   คุ้มกุมาร ประธานสภาฯ จรินทร์   คุ้มกุมาร 
2. นายบุญรวย  สุตระ รองประธานสภาฯ บุญรวย  สุตระ 
3. นายยงยุทธ   โชติพันธ์ สมาชิกสภาฯ ยงยุทธ  โชติพันธ์ 
4. นายประคอง   สุวรรณ สมาชิกสภาฯ ประคอง   สุวรรณ 
5. นายประสงค ์  นาคราช สมาชิกสภาฯ - 
6. นายพิเชฐ   แสนโยชน์ สมาชิกสภาฯ พิเชฐ   แสนโยชน์ 
7. นายสมมาศ   สุวรรณ สมาชิกสภาฯ สมมาศ   สุวรรณ 
8. นางสาวปรีดาภรณ์   สินภิบาล สมาชิกสภาฯ ปรีดาภรณ์   สินภิบาล 
9. นายสมเกียรติ   คงนุกูล สมาชิกสภาฯ สมเกียรติ   คงนุกูล 

10. นายเสถียร   ชักแสง สมาชิกสภาฯ เสถียร   ชักแสง 
11. นายเอี่ยม   รัสมโน สมาชิกสภาฯ - 
12. นายฟื้น   ยอดนารี สมาชิกสภาฯ ฟ้ืน   ยอดนารี 
13. นายอธิคม   อนันตธนวิทย์ เลขานุการสภาฯ อธิคม   อนันตธนวิทย์ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1. นายประสงค์   นาคราช สมาชิกสภาฯ ลาป่วย 
2. นายเอี่ยม   รัสมโน สมาชิกสภาฯ ขาดประชุม 
3.    
4.    
5.    
6.    

-ส าเนา- 
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คณะผู้บริหาร 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายพยงค์  สงวนถ้อย นายกเทศมนตรี (ติดราชการ) 
2. นายโชติ  สัจจมาศ รองนายกเทศมนตรี โชติ  สัจจมาศ 
3. นายอนัน  ศิริวรรณ์ รองนายกเทศมนตรี อนัน  ศิริวรรณ์ 
4. นายกฤษฎา  นาคเนตร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี - 
5. นายกิตติวัฒน์  โพธิ์ทิพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี - 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. พ.จ.อ. วิรุจน์  แม้นเทวฤทธิ์ นิติกร วิรุจน์   แม้นเทวฤทธ์ิ 
2. นายวิติ   รองพินิจ ผู้อ านวยการกองช่าง วิติ   รองพินิจ 
3. นางบุญเรียง   พรหมมาศ เจ้าพนักงานธุรการ บุญเรียง   พรหมมาศ 
4. นายธรรมรงค์   ปานเกลี้ยง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายฯ ธรรมรงค์   ปานเกลี้ยง 
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เริ่มประชุมเวลา   09.30   น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มา
ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุม 

 ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร กล่าวเปิดประชุม  ณ  บัดนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ   -  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.  2558  
    เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2558 

ที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี    3  กระทู้ถาม    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  

ประธานสภาฯ    ขอความเห็นชอบแก้ไข ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในท้องที่ 
    ต าบลนาสาร  ในที่ดินบริเวณหมายเลข  4.16  จากประกาศแผนผังเมือง 
    รวมเมืองนครศรีธรรมราช  (ปรับปรุงครั้งที่  3)  ที่เป็นพ้ืนที่ประเภทชนบทและ 
    เกษตรกรรม (เขตสีเขียว)  เป็นพื้นที่ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (เขตสี 
    เหลือง)  ขอเชิญท่านรองนายกครับ 

นายโชติ  สัจจมาศ  เรียน    ประธานสภา รองประธานสภา  เลขานุการสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรีฯ   ตามค าสั่งที่  254/2558  เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รอง  
    นายกเทศมนตรี  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาสารเป็นไปด้วย 
    ความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
    การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547  ข้อ  56  วรรคสอง จึงมอบหมายหน้าที่ 
    ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ดังนี้ 

     ให้รองนายกเทศมนตรีต าบลนาสารคนที่  1  เข้าร่วมประชุมสภาสมัย 
    วิสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2558  เพื่ออภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทน 
    นายกเทศมนตรีผู้เสนอญัตติ ต่อที่ประชุมสภาในวาระการประชุมนี้ เพื่อขอความ
    เห็นชอบยื่นค าร้องขอแก้ไข ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในท้องที่ต าบล 
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    นาสาร ในที่ดินบริเวณหมายเลข  4.16  จากประกาศ แผนผังเมืองรวมเมือง 
    นครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที่  3)  ที่เป็นพื้นที่ประเภทชนบทและ  
    เกษตรกรรม  (เขตสีเขียว) เป็นพ้ืนที่ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย              
    (เขตสีเหลือง) 

    ค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียส าหรับหน่วยงานราชการ 
 

    รายละเอียดขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก  
         ขอให้แก้ไข ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในท้องที่ต าบล   
    นาสาร ในที่ดินบริเวณหมายเลข ๔.๑๖ จากประกาศ แผนผังผังเมืองรวม
    เมืองนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) ที่เป็นพ้ืนที่ประเภทชนบทและ
    เกษตรกรรม (เขตสีเขียว) เป็นพื้นที่ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (เขตสี
    เหลือง) 

 

    เหตุผลขอให้แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก 
 

              ตามวัตถุประสงค์ในการว่างผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช เพ่ือ
    ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่ 
    เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ การคมนาคมและ
    การขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
    เทศบาลต าบล  นาสาร ขอชี้แจงว่า 
 

              ตามประกาศส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เชิญ
    ชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อก าหนด และรายการ 
    ประกอบแผนผังผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) ซ่ึง
    เทศบาลต าบลนาสาร มีพ้ืนที่บริเวณ ที่ก าหนดที่ดินบริเวณหมายเลข ๔.๑๖ 
    (ในท้องที่ต าบลนาสาร) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งใน
    ปัจจุบันสภาพเมืองได้ขยายตัวออกมาทางด้านทิศตะวันตกของเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมมากขึ้น ดังนั้นเพ่ือเป็นการรองรับเมืองที่จะขยายตัว จึงเห็นว่า
    การก าหนดให้ท้องที่ต าบลนาสารเป็นที่ดินประเภท เป็นที่ดินประเภท 
    ชนบทและเกษตรกรรม  จึงไม่สัมพันธ์กันโดยข้อเท็จจริง  ซึ่งพ้ืนที่ต าบล  
    นาสารถึงแม้ว่าจะมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็จริงแต่ปัจจุบันพื้นที่
    มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นพ้ืนที่ไม่ได้ท าการเกษตรและปล่อยทิ้งล้างและอีกส่วน
    หนึ่งก็เป็นที่สาธารณประโยชน์  ประกอบกับปัจจุบันได้มีกฎกระทรวง ให้ใช้
    บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๕๖ ประกาศในราช 
    กิจจานุเบกษา แล้ว เมื่อ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ จึงท าให้เทศบาลต าบล
    นาสาร ได้มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่างๆเป็นจ านวนมาก จึงส่งผลให้
    พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลนาสารที่ติดกับผังเมือรวมเมืองนครศรีธรรมราช  
    มีกายภาพทางด้านพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไปจากผังเมืองรวมเมือง  
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    นครศรธีรรมราชเป็นอย่างมาก จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่สอดคล้องกับเขตการ
    ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ที่ก าหนดให้เป็นเขตที่ดินประเภทชนบทและ 
    เกษตรกรรมและไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างสิ้นเชิง  
    ประกอบกับพ้ืนที่ส่วนใหญ่ได้กลายสภาพจากชนบทเป็นสภาพชุมชนที่มีผู้
    ย้ายถิ่นมาเพ่ือการอยู่อาศัย และเปลี่ยนจากการประกอบเกษตรกรรมเป็น
    พ้ืนที่เพ่ือการอยู่อาศัยเพ่ิมมากข้ึนตามอัตราการขยายเมืองของเทศบาล
    เมืองนครนครศรีธรรมราช                                                                                                          
                         
           อนึ่ง เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์การวางและจัดท าผังเมืองรวม
    ตามกฎกระทรวงนี้แล้ว ประกอบกับเหตุผลข้างต้น พ้ืนที่ต าบลนาสารมี 
    แนวโน้มที่จะพัฒนา และชุมชนย้ายถิ่นเข้ามีอยู่อาศัยในพ้ืนที่มากขึ้น ดังนั้น
    เพ่ือเป็นการรองรับการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร จึงมีความจ าเป็นต้อง
    เตรียมการในส่วนของ การคมนาคม การขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการ
    สาธารณะและสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวความคิดประกอบค าร้อง ดังนี้ 

        ๑. ด้านการพัฒนา 
      แนวคิดการพัฒนาเมือง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตาม
    การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารง 
    ชีวิตประจ าวัน และการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การเดินทาง การ
    ขนส่งสินค้า ท าให้การเชื่อมต่อด้านการคมนาคม และผังเมืองเป็นเป็นไปใน
    ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อเมืองขยายตัวมากขึ้น ท าให้ความต้องการที่อยู่
    อาศัยมากข้ึนตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปัญหาดังนี้ คือปัญหา 
    การจราจร ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษทางน้ า ปัญหามลพิษทาง 
    อากาศ ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ดังนั้นเทศบาลจึงมีภาระหน้าที่ตามไป
    ด้วย หากแต่ผังเมืองฉบับดังกล่าวนี้ยังคงไม่สอดคล้องกับสภาพเมืองที่ 
    ก าลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงอาจจะเป็นปัญหาต่อเทศบาลในการพัฒนา
    งบประมาณในอนาคตได้ และจะส่งผลกระทบโดยรวมในพ้ืนที่ได้ 
 

    ๒. ด้านการด ารงรักษาเมือง 
          แนวคิดการด ารงรักษาเมือง เทศบาลมีหน้าที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 

    พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับปัจจุบัน  ดังนี้ 
๑. ให้มีและบ ารุงทางบทและทางน้ า 
๒. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ 

รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๓. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
๔. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
๕. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม

 อันดีของท้องถิ่น  เป็นต้น 
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                ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าจากอ านาจหน้าที่ดังกล่าว เทศบาลจึงมีส่วนใน
    การที่จะด ารงรักษาเมืองตามกฎหมาย เพ่ือให้เมืองได้ขยายตัว 

          ๓. ด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 
     หากเมืองขยายตัว เทศบาลสามารถจัดหารายได้จากทรัพย์ที่ 
    เกิดข้ึนในพื้นท่ีได้มากขึ้น เช่น ภาษีท่ีดิน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่    
    ตลอดจนค่าธรรมเนียม ซึ่งจะท าให้เทศบาลมีรายได้จากการจัดเก็บมากขึ้น 
    เพ่ือน ามาพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการบริการจากเทศบาลมากขึ้น 
    การอยู่ดีกินดีดีขึ้น ปัญหาการประกอบอาชีพน้อยลงเนื่องจาก คนในพ้ืนที่ได้
    มีงานท า  

         ๔.  ด้านการคมนาคม 
 

     จากการเจริญเติมโตของเมืองนครศรีธรรมราช ได้ส่งผลให้อัตรา
    การใช้บริการขนส่งเพ่ิมปริมาณมากขึ้นด้วย ซึ่งจากภูมิศาสตร์ท าให้เห็นได้
    ว่า มีโอกาสที่เมืองอาจจะขยายมาในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลนาสาร ดังนั้น
    การคมนาคมจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ที่ท าให้การก าหนดผังเมืองรวมเมือง
    นครศรีธรรมราช สอดคล้องตามความเป็นจริง จึงต้องให้ความส าคัญใน 
    ประเด็นนี้ด้วย ด้วยเหตุผลที่ว่า เขตที่ดินบริเวณหมายเลข ๔.๑๖ นั้นมีทั้ง
    เส้นทางรถไฟและทางหลวงแผ่นดินหลายสาย จึงมีแนวความคิดตาม 
    นโยบายส่วยกลางและอัตราการขยายเมืองด้านคมนาคม ดังนี้ 
 

              ๔.๑ เมื่อมีการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟ โดยปรับปรุงทาง
    รถไฟและจุดตัดระหว่างโครงข่ายรถไฟและโครงข่ายถนน เพ่ือเพ่ิมความ
    ปลอดภัยในการให้บริการ รวมทั้งปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณให้มีความ
    ทันสมัยเพ่ือรองรับการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า เทศบาลจึงต้อง
    มีความพร้อมในเรื่องนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายส่วนกลาง ในการดูแล 
    สิ่งก่อสร้างรองรับการขยายตัวของเมือง และเป็นการดูแลความปลอดภัย
    จากอันตรายที่อาจจะเกิดการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่ 
    เทศบาลรับผิดชอบอยู่ 
 

        ๔.๒ การพัฒนาโครงข่ายขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบัน
    การให้บริการขนส่งจากจงัหวัดนครศรีธรรมราชไปยังจังหวัดต่างๆในภาคใต้ 
    จะอยู่ในพ้ืนที่ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงท าให้การจราจรในเขต
    เมืองติดขัดมากและมีแนวโน้มว่าปัญหาการจราจรจะเพ่ิมมากขึ้น เทศบาล
    ต าบลนาสารมีพ้ืนที่ติดกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงเป็นที่คาดเห็น
    ได้ว่าโอกาสที่เมืองจะขยายมาในพ้ืนที่ต าบลนาสารมีมากข้ึน โดยดูจาก 
    อัตราการเพ่ิมของประชากรในพ้ืนที่มีอัตรามากข้ึนทุกปี  

 



-7- 

         ๕.  ด้านสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
 
 

                   เทศบาลต าบลนาสาร มีหน้าที่ในการบริการสาธารณะ ที่จัดท าเพ่ือ
    อ านวยประโยชน์แก่ประชาชน ในสิ่งอุปโภคท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต เช่น  
    ถนน ไฟฟ้า ประปา  เป็นต้น จึงมาความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้สอดคล้องกับ
    วัตถุประสงค์ในการวาง และจัดท าผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช  
    ประกอบกับแผนงาน โครงการที่ทางเทศบาลจัดท าขึ้น ต้องสามารถ 
    ตอบสนองการแก้ปัญหา ความต้องการ การพัฒนาพื้นที ่ชุมชนได้ ด้วย 
   

          ๖.  ด้านสภาพแวดล้อม 
                    เทศบาลต าบลนาสาร มีหน้าที่ดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่ง 
    สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมนุษย์ซึ่งแบ่งออกเป็น
    สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ  กับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น  ในสังคมชนบท
    สิ่งแวดล้อมทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ แต่ใน 
    สังคมเมือง สิ่งแวดล้อมเมืองส่วนใหญ่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น โดย
    มีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของวิถีชีวิตแบบเมือง ซึ่งเป็นศูนย์
    รวมของประชากร สินค้า บริการ เทคนิควิทยาการต่าง ๆ ที่มีความต้องการ
    องค์ประกอบทางกายภาพ ที่สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ไม่สามารถ 
    ตอบสนองได้อย่างมีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในประเด็นที่ต้องการ  ไม่
    ว่าจะเป็นด้านความเหมาะสมในกระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ความ
    สะดวกในการติดต่อเชื่อมโยงกันระหว่างบุคคลและกิจกรรมต่าง ๆ ต้นทุน
    ในการประกอบการ เป็นต้น  
            ดังนั้น เทศบาลต าบลนาสาร  จึงมีแนวความคิดว่าหากเมือง 
    ขยายตัวมาในพื้นที่แล้ว ไม่มีการเตรียมการด้านการบริหารจัดการ 
    สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการงบประมาณให้เพียงพอต่อสภาพแวดล้อมที่
    มีอยู่จริงในปัจจุบันนี้ ก็อาจจะเกิดความไม่สมดุล ในการเตรียมความพร้อม
    ให้กับประชากร ไม่ว่าจะเป็นการตั้งถิ่นฐานของ 
      
     กิจกรรมบางประเภทในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม การขาดแคลนพ้ืนที่
    พักผ่อนหย่อนใจและบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน เพ่ือการสร้างความ
    เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับเมือง ในที่สุดก็เกิดเป็นปัญหาด้านสุขภาวะ
    เมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรเมืองและต่อเนื่องไปยัง
    ประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้องการวางแผนและบริหารจัดการองค์ประกอบทาง 
    กายภาพ จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญในการสร้างสุขภาวะให้กับเมือง โดยมี
    ฐานความคิดว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีอิทธิพลต่อสุขภาวะของ 
    ประชาชน การมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ก็จะส่งผลให้ประชาชนมี
    สุขภาวะที่ดีตามไปด้วย เทศบาลจึงให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพของ 
    เมืองเป็นอย่างมาก โดยมุ่งที่การมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานด้วย 
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        จากแนวความคิดทั้ง ๖ ด้านที่กล่าวแล้ว เทศบาลต าบลนาสาร มี
    อ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องให้
    แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ จึงมีความจ าเป็นจึงต้องปรับแก้ไข 
    ข้อก าหนดให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินในพ้ืนที่ต าบลนาสาร บริเวณหมายเลข 
    ๔.๑๖ (ในท้องที่ต าบลนาสาร) ที่เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
    (เขตสีเขียว) ให้เป็นพ้ืนที่ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (เขตสี เหลียง) 
    ตามข้อเท็จจริงที่กล่าวขา้งต้น 
ประธานสภาฯ    ท่านรองนายก ได้ชี้แจงรายละเอียดเห็นผลความจ าเป็นที่ต้องขอ
    ความเห็นชอบแก้ไข ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในท้องที่ต าบล    
    นาสาร ให้ทุกท่านได้รับรับแล้ว ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะซักถาม 
    ประเดน็ใดบ้าง เชิญได้เลยครับ 

นายสมมาศ  สุวรรณ  เรียน  ประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1   กระผมนายสมมาศ  สุวรรณ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
    กระผมเห็นด้วยกับการขอคัดค้าน แต่อยากทราบว่า จ านวนหมู่บ้านที่จะแก้ไข
    เปลี่ยนแปลงสีจากเขตพ้ืนที่สีเขียวเป็นเหลืองมีจ านวนกี่หมู่บ้าน 

รองนายกเทศมนตรี           ตอนนี้ที่เราขอมติเพ่ือคัดค้านแก้ไขจะมีเฉพาะ  หมู่ 2 หมู่ 7   เท่านั้น 
 ที่ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หมู่อ่ืนจะใช้ตามแบบผังเมืองรวมจังหวัดซึ่งจะเป็น
 พ้ืนที่สีขาวสลับเขียว 

ประธานสภาฯ    ไม่ทราบว่าท่านใดจะซักถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ
    จากที่ประชุมเลยครับ 

มติที่ประชุม  สภามีมติเห็นชอบด้วยเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ –  เสียง  ขาด
ประชุม  1  ท่าน (นายเอ่ียม  รัสมโน)  ลาป่วย  1  ท่าน  (นายประสงค์  นาคราช) 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ   

ประธานสภาฯ    ใครมีอะไรจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีกข็อปิดการประชุม 

  ปิดประชุมเวลา      10.30     น. 

    (ลงชื่อ)                              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางบุญเรียง   พรหมมาศ) 
      เจ้าพนักงานธุรการ 
 
   (ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายอธิคม   อนันตธนวิทย์) 
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
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