บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจาปีพ.ศ. ๒๕60
วันจันทร์ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 เวลา ๐๙:๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว ชั้น ๓
--------------------ผู้ทีม่ าประชุม
๑. นายณรงค์
เขื่อนคา
ประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
๒. นายบุญช่วย
สิทธิผล
รองประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
๓. นายเชิด
พงษ์คา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
๔. นายพีระพงษ์
เจริญพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
๕. นางจันทร์ทา
สังข์ศริ ิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
๖. นางเพ็ญจันทร์
ชื่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
๗. นายเอนก
งุนคา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
๘. นายนิกร
มหายศ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
๙. นายยุทธจักร
โอบอ้อม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
๑๐. นายประวุฒิ
ศึกษา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
๑๑. นายจีรพงษ์
สุธัมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
๑๒. นายอาดิษฐ์
อินทจักร์
รองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายกิตพิ ัฒน์
สุนทรพันธุ์
นายกเทศมนตรี
๒. นายสิทธระ
สุนทรพันธ์
รองนายกเทศมนตรี
๓. นายทวีศักดิ์
กิตติกุลสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี
4. นายดวงจันทร์
แก้วตา
ที่ปรึกษานายก
5. นายประยูร
วรรณราช
ปลัดเทศบาล
6. นางพวงพยอม
เทพกัญญา
ผูอ้ านวยการกองคลัง
7. นายแสวง
จันทวงค์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
8. นางสาวณิรุชา
บัวเจตธรรม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
9. นางพิมประภา
อินทร์ศรีทอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
๑0.นายเมธี
ทักษิณ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
๑1.สิบเอกจีรเวศน์ หล้าปาวงศ์
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑2.นางสาวสุกัญญา มูลถี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

/ เริ่มประชุมเวลา

-๒เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๓๐ น.
เลขานุการสภาแจ้งในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตาแหน่ง ๑๑ คน มาประชุม ๑๑ คน
ถือว่าครบองค์ประชุม นายณรงค์ เขื่อนคา ประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว เปิดการประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล - ท่ า นนายกเทศมนตรี และคณะผู้ บ ริ ห าร ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น วั น นี้
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ. ๒๕60 วั น จั น ทร์ ที่ 28 เดื อ น สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้ องประชุ ม สภาเทศบาลต าบลเวี ย งพร้ าว เนื่ อ งจากได้รั บ หนั งสื อ แจ้ง เลื่ อ น
แผนฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่ น รุ่นที่ 4 จากสานักงาน
ส่ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น อ าเภอพร้ า ว โดยจะมีก ารเลื่ อ นจากระหว่า งวั นที่ 28
สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 เป็นวันที่ 12 - 15 กันยายน 2560 โดยใช้สถานที่
ในการจั ด ประชุม ที่ เ ดิม เพื่ อ เป็น การทบทวนและเพิ่ม พู นความรู้ เ กี่ย วกั บ การปฏิ บั ติ
หน้าที่ของสภาเทศบาล รวมไปถึง ใช้เป็นเอกสารประกอบการประเมินประสิทธิภาพฯ
ปี 60 ในด้านที่ 2 ในโอกาสต่อไป จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าวทุกท่าน
ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาตามวัน และเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕60 เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕60
ประธานสภาเทศบาล - ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
สมาชิกสภาฯ
- เรียน ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ
(นายเอนก งุนคา)
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบล
เวียงพร้าว ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑
ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 แล้ว
ไม่มกี ารแก้ไขแต่อย่างใด
ประธานสภาเทศบาล - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ เชิญครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ที่ประชุม
- ไม่มีผเู้ สนอขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ
ประธานสภาเทศบาล - เมื่อไม่มีผู้เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม กระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕60 ด้วยครับ
/ ที่ประชุม

-๓ที่ประชุม

- มีมติเ ห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑
ประจาปีพ.ศ.๒๕60 ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60
รับรอง ๑๐ เสียง
ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
วาระที่ ๒ การแปรญัตติฯ
ประธานสภาเทศบาล - เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ให้รายละเอียดผลการรับคาแปรร่างเทศบัญญัติ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เชิญครับ
ประธานคณะกรรมการแปรฯ - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน และคณะผู้บริหารเทศบาลตาบล
(นายบุญช่วย สิทธิผล)
เวียงพร้าวทุกท่าน ตามที่ สภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว ได้กาหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญั ตติ ไ ว้ระหว่างวันที่ ๑7, 18 และ 21 สิงหาคม ๒๕61 ตั้งแต่
เวลา๐๘:๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖:๓๐ น. แล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใ ดยื่นแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 แต่อย่างใด
ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นควรคงร่างเดิมไว้ทุกประการ
ประธานสภาเทศบาล - เนื่องจากในวาระที่ ๒ การแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีการแปรญัตติ ดังนั้น กระผมขอเข้าสู่
(นายณรงค์ เขื่อนคา) วาระที่ ๓ การลงมติ เห็นชอบต่อไป
วาระที่ ๓ การลงมติ
ประธานสภาเทศบาล - เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ ได้ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดและข้ อ กฎหมายเกี่ ย วข้ อ ง เชิ ญ ครั บ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
เลขานุการสภาฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์) แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม
ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
(วรรค ๒) ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่
ประธานสภาเทศบาล - กระผมขอมติ ที่ ประชุ มพิ จารณาเห็ นชอบให้ ตราเป็ นเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ าย
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒561 ของเทศบาลต าบลเวี ยงพร้ าว เพื่ อที่ จะเสนอต่ อ
ผูว้ ่าราชการจังหวัด ต่อไป
ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

/ ระเบียบวาระที่ 4

-๔ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติตาบลเวียงพร้าว
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560
ประธานสภาฯ
- ขอเชิญนายกเทศมนตรีตาบลเวียงพร้าว ได้เสนอญั ตติร่างเทศบั ญญัติตาบลเวียงพร้าว
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
เรื่อง การควบคุมการเลีย้ งหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 เชิญครับ
นายกเทศมนตรีฯ
- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติร่างเทศบั ญญัติ
(นายกิ ติ พั ฒน์ สุ นทรพั นธุ์ ) ต าบลเวี ยงพร้ าว เรื่ อง การควบคุ มการเลี้ ยงหรื อปล่ อยสั ตว์ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยขอ
สภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว พิจารณาสามวาระรวดเดียว ครับ
ประธานสภาเทศบาล - เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดและข้อกฎหมายเกี่ยวข้อง เชิญครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
เลขานุการสภาฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์) แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกท้องถิ่นจานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้ อ งถิ่ น เป็ นกรรมการแปรญั ต ติ เ ต็ มสภา โดยให้ ป ระธานที่ ป ระชุ ม เป็ นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เชิญครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ที่ประชุม
- ไม่มีผเู้ สนอเป็นอย่างอื่น
ประธานสภาเทศบาล - เมื่อไม่มีผเู้ สนอเป็นอย่างอื่น กระผมขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้มกี ารพิจารณา
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ร่างเทศบัญญัติตาบลเวียงพร้าว เรื่อง การควบคุมการเลีย้ งหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560
สามวาระรวด ด้วยครับ
ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ สามวาระรวด
เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นด้วย – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
วาระที่ ๑ การรับหลักการ
ประธานสภาเทศบาล - เชิญนายกเทศมนตรีได้ชแี้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ เชิญครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)

/ นายกเทศมนตรี

-๕นายกเทศมนตรี
- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือแจ้ง
(นายกิติพัฒน์ สุนทรพันธุ์) ขอความร่วมมือกับท้องถิ่นในการพิจารณา ออกกฎหมายการควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อย
สั ตว์ ให้ เป็นไปตามความในมาตรา 50(1) (3) (4), มาตรา 60 แห่งพระราชบั ญญั ติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2452 นั้น คณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลเวี ย งพร้ าว จึ งได้ จั ดท าร่ างเทศบั ญ ญั ติ ฯ เสนอต่ อ สภาเทศบาลต าบล
เวี ยงพร้ าว ได้ พิ จารณาให้ ความเห็นชอบ ตราเป็ นเทศบั ญญั ติ ต าบลเวีย งพร้าว เรื่ อง
การควบคุ มการเลี้ยงหรือ ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียดทั้งหมด จานวน 6
หน้า 18 ข้อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่
เขตเทศบาล และสอดคลอดกั บพระราชบัญญั ติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และประกาศใช้
เป็นเทศบัญญัติตาบลเวียงพร้าว ต่อไป
ประธานสภาเทศบาล - ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ชแี้ จงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ที่ประชุม
- ไม่มีผขู้ ออภิปรายร่างเทศบัญญัติฯ
ประธานสภาเทศบาล - เมื่อไม่มีผู้ขออภิปราย กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติตาบล
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
เวียงพร้าว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยครับ
ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติตาบลเวียงพร้าว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560
เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
วาระที่ ๒ การแปรญัตติฯ
- เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดและข้อกฎหมายเกี่ยวข้อง เชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
เลขานุการสภาฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์) แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 45 วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวน
ผู้ที่อยู่ใ นที่ป ระชุมจะเป็นผู้เ สนอก็ ไ ด้ เมื่อที่ ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดี ย วแล้ ว การพิ จ ารณาวาระที่ ส อง นั้ น ให้ ที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณจะพิ จ ารณาสาม วาระรวดเดี ย วไม่ ไ ด้ แ ละ
ในการพิ จ ารณาวาระที่ ส อง ให้ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญั ต ติ ไ ว้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณนั้น
/ และข้อ 49 วรรคสี่

-๖และข้อ ๔๙ วรรคสี่ ในการพิ จ ารณาร่ างข้ อ บัญ ญั ติ วาระที่ส อง กรณี ก ารพิ จารณา
สามวาระรวดเดียว ผูแ้ ปรญัตติอาจเสนอคาแปรญัตติด้วยวาจาได้
ประธานสภาเทศบาล - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ หรือไม่ เชิญครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ที่ประชุม
- ไม่มีผู้เสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ตาบลเวียงพร้าว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560
ประธานสภาเทศบาล - เมือ่ ไม่มผี เู้ สนอแปรญัตติฯ กระผมขอเข้าสู่วาระที่ ๓ การลงมติ ต่อไป
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
วาระที่ ๓ การลงมติ
ประธานสภาเทศบาล - กระผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ ต ราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ ต าบลเวี ย งพร้ า ว เรื่ อ ง
(นายณรงค์ เขื่ อ นค า)
การควบคุ ม การเลี้ ย งหรื อ ปล่ อ ยสั ต ว์ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่ อ เสนอต่ อ ผู้ ว่ า ราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยครับ
ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติตาบลเวียงพร้าว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560
เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๒:๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........................................เลขานุการสภาฯ/ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ
(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว

(ลงชื่อ)....................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเอนก งุนคา)

/ ลงชื่อกรรมการตรวจรายงาน

-๗-

(ลงชื่อ)....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิกร มหายศ)

(ลงชื่อ)....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประวุฒิ ศึกษา)

(ลงชื่อ)....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายจีรพงษ์ สุธัมมา)

(ลงชื่อ).................................................... เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางจันทร์ทา สังข์ศิร)ิ
รับ รองรายงานการประชุม ตามมติที่ป ระชุมสภาเทศบาลตาบลเวี ย งพร้าว สมัย สามัญ สมัย ที่ ๓ ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕60 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)

