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(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒

วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ  หองประชุมกาญจนาภิเษก ช้ัน ๕ อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป

………………………..….
ผูมาประชุม

๑. นายธนาคม วิมลวัตรเวที ประธานสภาเทศบาล
๒. นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย รองประธานสภาเทศบาล
๓. นางกาญจรัตน ชินกุลกิจนิวัฒน สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นางจุรีรัตน ภูหองไสย สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายสมชาย สถิตเดชกุญชร สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายสุพจน ไทยสมัคร สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นายณัฏฐชยกร สุวัฒนะพงศเชฏ สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นางนันทนา แดงใหม สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นางสาวปยภรณ คงศักดิ์ตระกูล สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. นายปรีชา สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นายปกปอง ปุสุรินทรคํา สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. นายมติ อังศุพันธุ สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓. นางสาวมารยาท พิมพปรุ สมาชิกสภาเทศบาล
๑๔. พันตรีวินัย สายตางใจ สมาชิกสภาเทศบาล
๑๕. นายสุรชัย เลี้ยงอักษร สมาชิกสภาเทศบาล
๑๖. นางสาวสิริรัตน คุประตกุล สมาชิกสภาเทศบาล
๑๗. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล สมาชิกสภาเทศบาล
๑๘. นายอารมณ ทางตะคุ เลขานุการสภาเทศบาล

ผูไมมาประชุม
๑. นายกองเกียรติ วงศนิยม สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม
๒. นายปติพงศ พราหมณี สมาชิกสภาเทศบาล       ลาประชุม
๓. นายฉัตร สุภัทรวณิชย สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม
๔. นายชลชาติ            ตันจินดาประทีป สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม
๕. นายพงษศักดิ์ ตั้งสิทธิประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม
๖. นายภิญโญ วัจนศิริเสถียร สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม
๗. นายสุรพจน หลอธราประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม

ผูเขารวมประชุม
๑. นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรี
๒. นายบุญเหลือ เจริญวัฒน รองนายกเทศมนตรี
๓. นายบํารุง เจริญพจน รองนายกเทศมนตรี
๔. นายวีระพงษ พงษบุญ แทน ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา



๒

๕. นายเชลงศักดิ์ มานุวงศ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
๖. นางประภาพร อินทรานุปกรณ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
๗. นายพิมล พิทักษศิลปะ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
๘. นายศุภโชค นันทคุณาธิป เลขานุการนายกเทศมนตรี
๙. นายวีระชัย ทองไพบูลย รองปลัดเทศบาล
๑๐. นายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาล
๑๑. นายอํานวย ปราณีตพลกรัง ผูอํานวยการสํานักการชาง
๑๐. นายจิรศักดิ์ กีรติวรการ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
๑๑. นางนิลุบล โชคบัญชา ผูอํานวยการสํานักการคลัง
๑๒. นางอธิชา รุมพล ผูอํานวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๑๓. นายเฉลิม ราชอาสา ผูอํานวยการสํานักการประปา
๑๔. นายประสิทธิ์ มหาวีระวัฒน แทน ผอ.สวนควบคุมการกอสราง
๑๕. นายนัชรัศม ชูหิรัญญวัฒน ผูอํานวยการสวนการโยธา
๑๖. นายธนปกรณ วิไลพันธ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
๑๕. นางเนตรดาว ทองประกอบ ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได
๑๖. นางสาววันทนี ฮิมหม่ันงาน ผูอํานวยการสวนบริหารธุรกิจการประปา
๑๗. นายเนติวิทย เริงสุขพิพัฒนะ รก. ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล
๑๘. นายนิวัฒน ศรีมะเริง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
๑๙. นางสาวอัมพร ชํานาญดี หัวหนางานควบคุมเทศพาณิชย
๒๐. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ
๒๑. นางสาวปริณดา พิทักษธานินทร หัวหนาแผนงานและโครงการ
๒๒. นายพูนศักดิ์ วัฒนธนาพันธุ หัวหนาฝายอํานวยการ
๒๓. นายสายชล ปราณีตพลกรัง หัวหนาฝายบริการและเผยแพรฯ
๒๔. นางสาววาสนา สนิทโกศัย เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ๗ว
๒๕. นางจิรภา ศิริวัฒน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๗ว
๒๖. นายวิสฐิ วรแสน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕
๒๗. นางสาวณัฐกานต บางกระ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓
๒๘. นางมาลิสา อธิเตโชกุล เจาพนักงานธุรการ ๕
๒๙. สิบเอกหญิง ศิริขวัญ จิตตพงษ เจาหนาท่ีธุรการ ๓
๓๐. นายชัชวาล วัฒนบรรจง นักผังเมือง ๗ว
๓๑. นางศศิกานต อุดรไสว เจาหนาท่ีวิเคราะห ๔
๓๒. นางภัทมาภรณ บุญชู เจาพนักงานการคลัง ๖
๓๓. นายนิพนธ โอภาโส ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ
๓๔. นายฉัตรชัย ชางเติม ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ
๓๕. นายกิตติวัฒน ดานกลาง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ
๓๖. นายสุชาติ เพ็งกระโทก พนักงานจางท่ัวไป
๓๗. นางสาวสมหญิง กลากลาง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ
๓๘. นายสิทธิพงษ กลามกระโทก พนักงานจางท่ัวไป
๓๙. นางสาววีณา มานะตะคุ พนักงานจางท่ัวไป
๔๐. นางเสาวณีย สุจริยา เจาพนักงานธุรการ ๖ว จด/บันทึกการประชุม



๓

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.
โดย  นายอารมณ    ทางตะคุ   ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เลขานุการสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้  ไดเวลานัดประชุมแลว  สมาชิกไดมาครบองคประชุม
ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาฯ  ไดกรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมตอไป   กราบเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   สมัยท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๖

ครั้งท่ี ๒ ผมขอนําเขาสูระเบียบวาระการประชุมนะครับ
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

ไมมีนะครับ
ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี ๒
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป 2556 ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม 2556
สมาชิกทานใดจะแกไขคําหรือขอความท่ีไดกลาวไว ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกขอแกไข  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ทาน
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ทาน

สมาชิกทานใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2556 ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม 2556 ขอได
โปรดยกมือครับ

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ทาน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ทาน

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   สมัยสามัญ
สมัยท่ี 4 ประจําป 2556 ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม 2556 แลวนะครับ

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัย
สามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2556 ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม 2556

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง   ญัตติขอรับความเห็นชอบในรางเทศบัญญัติเทศบาล
นครนครราชสีมา เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการ
ใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .......... วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3
ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นายมติ  อังศุพันธุ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตตฯิ

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. รางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง กําหนด

บริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร
บางชนิด หรือบางประเภทในทองท่ีเทศบาลนคร
นครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ........... จํานวน ๑ ชุด

๒. สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๑ ชุด
๓. รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ ชุด
๔. สําเนาคําขอแปรญัตติ จํานวน ๑ ฉบับ



๔

ตามมติการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔
ประจําป ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติรบั
หลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา   เรื่อง กําหนดบริเวณหาม
กอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในทองท่ี
เทศบาลนครนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ........ในวาระท่ี ๑ และไดแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ   ประกอบดวย

๑. นายมติ                 อังศุพันธุ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล กรรมการ
๓. นายชลชาติ ตันจินดาประทีป กรรมการ
๔. นายปกปอง ปุสุรินทรคํา กรรมการ
๕. นายสุพจน ไทยสมัคร กรรมการและเลขานุการ

บัดนี้  คณะกรรมการฯ  ไดแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลนคร
นครราชสีมา เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง   ดัดแปลง   หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิด   หรือบางประเภทในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา  อําเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ........เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ และเอกสารตาง ๆ มาพรอมนี้ เพ่ือนําเสนอตอสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา    พิจารณาในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ ตอไป

ขอแสดงความนับถือ
มติ  อังศุพันธุ

(นายมติ  อังศุพันธุ)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา

ประธานสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ไดรายงานใหทราบแลว ตอไปขอเชิญ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ

นายสุพจน  ไทยสมัคร
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ

สรุปผลการแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา
เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง   หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภท  ในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ........
---------------------------

ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ไดมีมติรับหลักการแหงรางเทศ
บัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด   หรือบางประเภท ในทองท่ีเทศบาลนคร
นครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ........ ซึ่ง
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาเปนผูเสนอ ในวาระท่ี ๑ แลว   นั้น

บัดนี้   คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจและพิจารณารางเทศบัญญัติฯ ท่ี
คณะกรรมการตรวจแลวเสนอตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ตามลําดับ
ดังตอไปนี้

๑. คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบดวย
๑.๑ นายมติ                อังศุพันธุ สมาชิกสภาเทศบาล
๑.๒ นางสาวสกัุญญา     ชํานิกุล สมาชิกสภาเทศบาล



๕

๑.๓ นายปกปอง ปุสุรินทรคํา สมาชิกสภาเทศบาล
๑.๔ นายชลชาติ ตันจินดาประทีป      สมาชิกสภาเทศบาล
๑.๕ นายสุพจน            ไทยสมัคร              สมาชิกสภาเทศบาล

๒. เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของเขารวมพิจารณา
๒.๑ นายวีระชัย ทองไพบูลย รองปลัดเทศบาล
๒.๒ นายอํานวย ปราณีตพลกรัง ผูอํานวยการสํานักการชาง
๒.๓ นายชัชวาล วฒันบรรจง นักผังเมือง ๗ว
๒.๔ นางผุสดี รวมสมุห หัวหนางานธุรการ
๒.๕ นางสาวณัฐกานต บางกระ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓

๓. ผูขอแปรญัตติ
- นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล สมาชิกสภาเทศบาล

๔. การแกไขรางเทศบัญญัติรางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา
เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ........

ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
ขอความเดิม “บริเวณท่ี ๔” หมายความวา  พ้ืนท่ีในบริเวณดังตอไปนี้

ท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมีอาณาเขต
ขอความใหม “บริเวณท่ี ๔” หมายความวา  พ้ืนท่ีในบริเวณดังตอไปนี้
๕.ผลการพิจารณาแปรรางเทศบัญญัติ

ชื่อรางเทศบัญญัติ ไมมีผูขอแปรญัตติ ไมมีการแกไข
บันทึกหลักการและเหตุผล ไมมีผูขอแปรญัตติ ไมมีการแกไข
ขอ ๑ ถึงขอ ๒ ไมมีผูขอแปรญัตติ ไมมีการแกไข
ขอ ๔ ถึงขอ ๑๑ ไมมีผูขอแปรญัตติ ไมมีการแกไข

๖.เอกสารท่ีเสนอมา
๖.๑ บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติราง

เทศบัญญัติฯ  จํานวน ๓ ชุด
คณะกรรมการฯ   จึงขอเสนอผลสรุปการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ

รางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่องกําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในทองท่ีเทศบาลนคร
นครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ..... เพ่ือพิจารณา
ในวาระ ๒ และวาระ ๓ ตอไป

สุพจน ไทยสมัคร
(นายสุพจน ไทยสมัคร) สุพจน   ไ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา

ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ   สรุปผลการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในทองท่ีเทศบาลนคร



๖

นครราชสีมา  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ...........
ดังนั้น ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ

เลขานุการสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ทาน
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ทาน

สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติราง
เทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในทองท่ี  เทศบาล
นครนครราชสีมา   อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ........... ขอไดโปรดยกมือครับ

เลขานุการสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ทาน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ทาน

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
เทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา  อําเภอ
เมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ..........

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
เทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือ
เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ..........

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนวาระท่ี 3 นะครับ
ในวาระท่ี 3 ซึ่งเปนสวนท่ีตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา
เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือ
บางประเภทในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา   อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา พ.ศ. ........... โดยผานความเปนชอบในวาระท่ี ๒ เรียบรอยแลว
ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลแหงนี้ เพ่ือจะตราเปนเทศบัญญัติ ตอไป

เลขานุการสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ทาน
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ทาน

สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา
เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภทในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา   อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ........... ขอไดโปรดยกมือครับ

เลขานุการสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ทาน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ทาน

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา
เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภทในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา   อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ........... เรียบรอยแลวนะครับ  และจะไดปฏิบัติตามระเบียบ
เพ่ือบังคับใชตอไป



๗

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา
เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภทในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา   อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ...........

ประธานสภาเทศบาล วันนี้  ไดประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบรอยแลว    ผมตองขอขอบคุณ
ทานสมาชิกสภาเทศบาล  ทานนายกเทศมนตรี  ทานรองนายกเทศมนตรี
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง ทานประธานชุมชน
สื่อมวลชน  และขาราชการทุกทาน  ท่ีไดเขารวมประชุม และรวมสังเกตการณ
การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ ขอปดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.
คณะกรรมการไดตรวจถูกตองแลว   เม่ือวันท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(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)


