
(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป ๒๕๕๗ ครั้งท่ี ๒

วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ  หองประชุมกาญจนาภิเษก ช้ัน ๕ อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป

………………………..….
ผูมาประชุม

๑. นายธนาคม วิมลวัตรเวที ประธานสภาเทศบาล
๒. นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายกองเกียรติ วงศนิยม สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นางจุรีรัตน ภูหองไสย สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายฉัตร สุภัทรวณิชย สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายชลชาติ ตันจินดาประทีป สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นายณัฏฐชยกร สุวัฒนะพงศเชฏ สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นางนันทนา แดงใหม สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นางสาวปยภรณ คงศักดิ์ตระกูล สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. นายปรีชา สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นายปกปอง ปุสุรินทรคํา สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. นายพงษศักดิ์ ตั้งสิทธิประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓. นายภิญโญ วัจนศิริเสถียร สมาชิกสภาเทศบาล
๑๔. นายมติ อังศุพันธุ สมาชิกสภาเทศบาล
๑๕. นางสาวมารยาท พิมพปรุ สมาชิกสภาเทศบาล
๑๖. พันตรีวินัย สายตางใจ สมาชิกสภาเทศบาล
๑๗. นายสุรชัย เลี้ยงอักษร สมาชิกสภาเทศบาล
๑๘. นางสาวสิริรัตน คุประตกุล สมาชิกสภาเทศบาล
๑๙. นายสุพจน ไทยสมัคร สมาชิกสภาเทศบาล
๒๐. นางกาญจรัตน ชินกุลกิจนิวัฒน สมาชิกสภาเทศบาล
๒๑. นายปติพงศ พราหมณี สมาชิกสภาเทศบาล
๒๒. นายอารมณ ทางตะคุ เลขานุการสภาเทศบาล

ผูไมมาประชุม
๑. นายสมชาย สถิตเดชกุญชร สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม
๒. นายสุรพจน หลอธราประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม
๓. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม

ผูเขารวมประชุม
๑. นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรี
๒. นายบุญเหลือ เจริญวัฒน รองนายกเทศมนตรี
๓. นายเชลงศักดิ์ มานุวงศ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
๔. นางประภาพร อินทรานุปกรณ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
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๕. นายพงษยุทธ สุภัทรวณิชย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
๖. นายศุภโชค นันทคุณาธิป เลขานุการนายกเทศมนตรี
๗. นายวีระชัย ทองไพบูลย รองปลัดเทศบาล
๘. นายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาล
๙. นายอํานวย ปราณีตพลกรัง ผูอํานวยการสํานักการชาง
๑๐. นายเฉลิม ราชอาสา ผูอํานวยการสํานักการประปา
๑๑. นายเสริมศักดิ์ โคตรศรีสวัสดิ์ ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง
๑๒. นายนัชรัศม ชูหิรัญญวัฒน ผูอํานวยการสวนการโยธา
๑๓. นายวรเศรษฐ พฤฒิศาสตร ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารฯ
๑๔. นางสาวนิตยา เพลิดจันทึก ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง
๑๕. นางนิยดา เบ็ญจมาศ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๖. นางคูขวัญ บุญชัยสุข ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
๑๗. นายนิคม เหาะสูงเนิน รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
๑๘. นางสาววันทนี ฮิมหม่ันงาน ผูอํานวยการสวนบริหารธุรกิจการประปา
๑๙. นายนิวัฒน ศรีมะเริง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
๒๐. นางผุสดี รวมสมุห หัวหนางานธุรการ
๒๑. นางสาวอัมพร ชํานาญดี หัวหนางานควบคุมเทศพาณิชย
๒๒. นายบุญเชิด พิณปรุ หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ
๒๓. นายบุญมี เดชาวุธ หัวหนางานประชาสัมพันธ
๒๔. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ
๒๕. นางสาวปริณดา พิทักษธานินทร หัวหนาแผนงานและโครงการ
๒๖. นายสายชล ปราณีตพลกรัง หัวหนาฝายบริการและเผยแพรฯ
๒๗. นางสาววาสนา สนิทโกศัย เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ๗ว
๒๘. นางจิรภา ศิริวัฒน เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน ๗ว
๒๙. นางภัทมาภรณ บุญชู เจาพนักงานการคลัง ๕
๓๐. นางชัชวาล วัฒนบรรจง นักผังเมือง ๗ว
๓๑. นายบรรลือ นราพินิจ นักวิชาการสุขาภิบาล ๗ว
๓๒. นายประเวชพล นนทะไชย ผูจัดการสถานธนานุบาลฯ ๓
๓๓. นายวิสฐิ วรแสน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕
๓๔. นางสาวณัฐกานต บางกระ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓
๓๕. นางมาลิสา อธิเตโชกุล เจาพนักงานธุรการ ๕
๓๖. สิบเอกหญิง ศิริขวัญ จิตตพงษ เจาหนาท่ีธุรการ ๓
๓๗. นายนิพนธ โอภาโส ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ
๓๘. นายฉัตรชัย ชางเติม ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ
๓๙. นายกิตติวัฒน ดานกลาง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ
๔๐. นายสุชาติ เพ็งกระโทก พนักงานจางท่ัวไป
๔๑. นางสาวสมหญิง กลากลาง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ
๔๒. นายสิทธิพงษ กลามกระโทก พนักงานจางท่ัวไป
๔๓. นางสาววีณา มานะตะคุ พนักงานจางท่ัวไป
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๔๔. นายนนัทพล ศรีสม ประชาสัมพันธเทศบาล
๔๕. นางเสาวณีย สุจริยา เจาพนักงานธุรการ ๖ว จด/บันทึกการประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

โดย  นายอารมณ    ทางตะคุ   ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เลขานุการสภาเทศบาล
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้  ไดเวลานัดประชุมแลว  สมาชิกไดมาครบองคประชุม
ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาฯ  ไดกรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมตอไป   กราบเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป 2557

ครั้งท่ี 2 ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
เรื่อง รายงานการจายเงินอุดหนุนและจายจากเงินสะสมเทศบาล ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดซักซอมแนวทางการปฏิบัติการ
ดําเนินการเรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงมหาดไทย และรวมถึงเงินท่ีไดรับจาก
ทุกกระทรวง ทบวง กรม และองคกรอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหใชจายเงินใน
กิจการอยางหนึ่งอยางใดโดยเฉพาะ ใหเทศบาลนําเงินดังกลาวไปใชโดยไมตองตราเปน
งบประมาณรายจายประจําป หรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และเม่ือไดดําเนินการใช
จายเงินตามระเบียบท่ีเก่ียวของวาดวยการนั้นแลว ใหรายงานใหสภาเทศบาลทราบใน
การประชุมคราวตอไป โดยในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลไดรับการจัดสรร
เงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เปนเงิน ๒๔๐,๘๓๓,๐๙๒.๕๓ บาท และจายจากเงิน
สะสมเทศบาล เปนเงิน ๕๗,๐๖๙,๐๙๒.๗๕ บาท ในสวนของ เงินอุดหนุนจัดสรร
เพ่ือดําเนินการในแผนงานตาง ๆ ดังนี้

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๓๕๐,๘๒๒.๐๐ บาท
- แผนงานการศึกษา ๓๙,๖๙๗,๔๔๙.๐๗ บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน ๓๑๐,๗๖๐.๐๐ บาท
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
- แผนงานการพาณิชย ๓๐,๑๙๙,๔๑๑.๖๘ บาท
- แผนงานงบกลาง ๑๗๐,๐๙๙,๖๔๙.๗๘ บาท

รวมเปนเงิน ๒๔๐,๘๓๓,๐๙๒.๕๓ บา
เนื่องจากเทศบาลไดดําเนินการใชจายเงินอุดหนุนและจายจากเงินสะสมดังกลาวแลว
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นายกเทศมนตรีจึงขอเสนอรายงานการจายเงินอุดหนุน
และจายจากเงินสะสมเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาเพ่ือโปรด
นําเสนอสภาเทศบาลทราบตอไปดวยนะครับ

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง   ญัตติขอรับความเห็นชอบในรางเทศบัญญัติเทศบาลนคร
นครราชสีมา เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา  อําเภอเมือง
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นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๗ (สํานักการชาง)
เชิญทานนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ครับ

นายสุรวุฒิ  เชิดชัย
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สิ่งท่ีสงมาดวย รางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา      จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยจังหวัดนครราชสีมา ไดแจงใหเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณา
ดําเนินการแกไขรางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง  กําหนดบริเวณหาม
กอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในทองท่ีเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยมีขอแกไขบางประการตามขอเสนอของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา

บัดนี้ไดดําเนินการแกไขรางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมาแลว
เพ่ือใหรางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมาเปนไปตามมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งไดแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอญัตติดังกลาวตอสภาเทศบาล
นครนครราชสีมา  เพ่ือใหความเห็นชอบตอไปดวย  จักเปนพระคุณยิ่ง

หลักการและเหตุผลในการตราเทศบัญญัตเิทศบาลนครนครราชสีมา
เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดดัแปลง หรอืเปลีย่นการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา อาํเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ๒๕๕๗
หลักการ

กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือ
บางประเภทในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา
เหตุผล

เนื่องจากในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามีการเติบโตดานเศรษฐกิจและ
จํานวนประชากร  ทําใหมีการขยายตัวดานการกอสรางอาคาร  แตในพ้ืนท่ีเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา ยังไมมีกฎหมายท่ีจะควบคุมการขยายตัวของชุมชน
อยางเหมาะสม  จําเปนตองออกเทศบัญญัติกําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง
หรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในทองท่ีเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ท้ังนี้กระผมเสนอขอใหท่ีประชุมสภาเทศบาลพิจารณารางเทศบัญญัติ
สามวาระรวดเดียว

ประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรีไดเสนอใหท่ีประชุมสภาพิจารณารางเทศบัญญัติสามวาระรวดเดียว
ซึ่งตามขอ 45 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 กําหนดใหรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปน
สามวาระ  แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได  ในการ
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พิจารณาสามวาระรวดเดียวผูบริหารทองถ่ิน  หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน  จํานวนไมนอย
กวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได  ดังนั้น กระผมจะขอมติ
ท่ีประชุมนะครับ

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๒๑ ทาน
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๒๑ ทาน

สมาชิกทานใดเห็นควรอนุมติใหพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง
กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบาง
ประเภทในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา  พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหพิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว   ขอไดโปรดยกมือครับ

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๐ ทาน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๐ ทาน

ท่ีประชุมมีมติอนุมติใหพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง  กําหนด
บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทใน
ทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๕๗ สามวาระรวดเดียวนะครับ  ตอไปผมขอเขาสูวาระท่ี 1 รับหลักการ

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะอภิปรายในหลักการแหงรางเทศบัญญัตินี้ ขอไดโปรดยกมือครับ ไมมี
เม่ือไมมีสมาชิกอภิปรายผมจะขอมติท่ีประชุมในการรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
เทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยน
การใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา   อําเภอ
เมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวาระท่ี 1 รับหลักการ

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๒๑ ทาน
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๒๑ ทาน

สมาชิกทานใดเห็นควรรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง
กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบาง
ประเภทในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา   อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวาระท่ี 1 รับหลักการ ขอไดโปรดยกมือครับ

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๐ ทาน
ประธานสภาเทศบาล
มติท่ีประชุม

ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๐ ทาน
ท่ีประชุมมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง
กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบาง
ประเภทในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา   อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา  พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวาระท่ี 1 แลวนะครับ
ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี 2 ตามขอ 45 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 เม่ือท่ีประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติ
ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภา
ทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะเสนอคําแปรญัตติ  ขอไดโปรดยกมือครับ และขอเรียนทานสมาชิก
สภาเทศบาลวาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
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ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๔๙ วรรค ๔ ทานสมาชิกสภาเทศบาลสามารถเสนอคํา
แปรญัตติดวยวาจาไดนะครับ  เพราะเปนการพิจารณาสามวาระรวดเดียว

ขอใหพิจารณาไปเรื่อยๆ นะครับวาทานสมาชิกสภาเทศบาลประสงคจะแปรญัตติ
ในขอใดๆ  ดูใหดีครับ
มีไหมครับ  มีทานใดจะขอแปรญัตติ  ครับ
ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติตามรางเดิม โดยผานความ
เห็นชอบ   ในวาระท่ี 2 เรียบรอยแลว

ในวาระท่ี 3 ซึ่งเปน  สวนท่ีตราเปนเทศบัญญัติ เทศบาลเทศบาลนคร
นครราชสีมา เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสรางดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใชอาคาร
บางชนิด  หรือบางประเภทในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา   อําเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากไมมีการขอแปรญัตติจึงไมมี
การอภิปรายนะครับ
ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลแหงนี้ เพ่ือจะตราเปนเทศบัญญัติ ตอไป

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๒๑ ทาน
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๒๑ ทาน

สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง กําหนด
บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทใน
ทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา   อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอไดโปรดยกมือครับ

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๐ ทาน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๐ ทาน

ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง
กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภทในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา   อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๗ ท้ังสามวาระ  เรียบรอยแลวนะครับ  และจะได
ปฏิบัติตามระเบียบโดยเสนอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไปนะครับ

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง
กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภทในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา   อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๗ ท้ังสามวาระ

วันนี้  ไดประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบรอยแลว    ผมตองขอขอบคุณ
ทานสมาชิกสภาเทศบาล  ทานนายกเทศมนตรี  ทานรองนายกเทศมนตรี
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง ทานประธานชุมชน
สื่อมวลชน  และขาราชการทุกทาน  ท่ีไดเขารวมประชุม และรวมสังเกตการณ
การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ ขอปดการประชุมครับ
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เลิกประชุม ๑๑.๓๐ น.

คณะกรรมการไดตรวจถูกตองแลว   เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
( นายปรีชา     สุขพานิช )

(ลงชื่อ) กรรมการ
( นายมติ      อังศุพันธุ )

(ลงชื่อ) กรรมการ สําเนาถูกตอง
( นางนันทนา     แดงใหม )

(ลงชื่อ) กรรมการ (นางเสาวณีย   สุจริยา)
( นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย ) เจาพนักงานธุรการ ๖ว

(ลงชื่อ) กรรมการ
( นายพงษศักดิ์  ตั้งสิทธิประเสริฐ )

(ลงชื่อ) กรรมการ
( นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล )

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
( นายสุพจน    ไทยสมัคร )

สภาเทศบาลไดรับรองแลว    เม่ือวันท่ี

(ลงชื่อ) ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
( นายธนาคม  วิมลวัตรเวที)


