
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4 

ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 

(อาคารอนุสรณ์  อบต. รุ่นที่ ๓) 
อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

------------------------ 
ผู้มาประชุม 
 

๑.นายชัยทัด  สายแก้ว  ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๒.นายหนูสินธิ ์  สังครุฑ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๓.นายมานิต      ครุฑต าค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๔.นายส าพันธุ์    โคตรรวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๕.นางไกรษร    อุปศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๖.นายอัมพร    แสนบรรดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๗.นายอ านวย    โสบุญ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๘.นางอุทุมพร  เติมทานามล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๙.นางเทวรัตน์    สาขามุละ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๑๐.นายประเชิญ   ขวัญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๑๑.นางประทีป    ลาดบาศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๑๒.นายสมเกียรติ  แสนแพงพัด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๑๓.นายณัฏฐนันท์   พลนิโคตร  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นายชัย  สุริรมย์   นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 
 ๒.นายประเวช  ไชยฮาด   รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 
 ๓.นายไพบูลย์  ไกรษรวงค์  รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 
 ๔.นายดานัยกร  พรมพันธุ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 ๕. นายวรวิทย์    วภักดิ์เพ็ชร  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๖. นายทรงพล  เนื่องสิทธะ  ปลัดเทศบาล  
 ๗.นายศักย์วริษฐ์   อินธิแสง   รองปลัดเทศบาล 

๘. นายธีระพงษ์  ขาวประภา  หัวหน้าส านักปลัด 
 ๙.นางร่มทิพย์  กานุสนธิ์  ผอ.กองคลัง 
 ๑๐.นางสมปอง  ข่วงทิพย์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๑๑.นางอรอุมา  วันสวัสดิ ์  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 ๑๒.นางอินทรา  ศรีละวัลย์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๓. นางอรทัย  เมาะราษี  หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 



๒ 

 

 
 ๑๔ นางวีนัส   ประสุนิงค์  นักพัฒนาชุมชน 

๑๕ นายธีรยุทธ  กุลสละ   หน.ฝ่ายการโยธา 
 ๑๖ นางสาววัลภา พรมบรรดิษฐ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑๗. นางสาวกุลธิดา   ราษฏณ์เหนือ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
  

เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓๐  น. 
 

เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุมแล้ว   เลขานุการสภาเทศบาล    ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาล      
เข้าห้องประชุมส าหรับวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทั้งสิ้น   ๑๒  คน เลขานุการสภาเทศบาลได้เรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ เปิดประชุมตามระเบียบฯ ต่อไป เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานสภา
เทศบาล  ได้กล่าวเปิดการประชุมสภา   สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓  วันที่  ๙ ธันวาคม  
๒๕๖๓   โดยมีระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
   

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
-  ไม่มี 

ที่ประชุม     -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
เรื่องเดิม     
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ  ได้ประชุมสภา  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑   
ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน    ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ   (อาคารอนุสรณ์  อบต. รุ่นที่  ๓) 

 

   ข้อเท็จจริง 
ส านักงานเลขานุการสภา ฯ  ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว  ให้สมาชิกสภา 
เทศบาลต าบลเชียงเครือ  ได้ตรวจสอบพิจารณาแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้ว 

 

   ข้อเสนอ 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ   สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑    
ประจ าปี  ๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน    ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ  (อาคารอนุสรณ์  อบต. รุ่นที่  ๓) 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือได้เสนอญัตติเรื่องเพ่ือทราบเรื่องการด าเนินการ 
ตามนโยบายของรัฐบาลและสรุปผลการเสนอขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้นขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงต่อที่
ประชุม 

 
 
 
 
 
 



๓ 

 

นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายชัย  สุริรมย์ นายกเทศมนตรี 
ต าบลเชียงเครือ   
ขอรายงานสรุปผลสรุปผลการเสนอขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕  รายละเอียดดังนี้ 

  

๑. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับการจัดสรรเรียบร้อยแล้วอยู่
ระหว่างการด าเนินการ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนครให้การอนุเคราะห์รถแม็คโฮมาช่วย 

๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้นได้เสนอต่อกรมส่งเสริมเป็นที่
เรียนร้อยเช่นเดียวกันคาดว่าจะได้รับข่าวดีในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓. โครงการธนาคารน้ าไต้ดินเทศบาลต าบลเชียงเครือได้ทุกโครงการที่เสนอไปรอ
อนุมัติ 

๔. โครงการศึกษาดูงานก็คงจะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป 
๕. เรื่องการพัฒนาพ้ืนที่รอบหนองหาร ซึ่งจังหวัดสกลนครได้รับงบประมาณ ประมาณ 

เจ็ดหมื่นกว่าล้านบาทก็คงจะน ามาพัฒนาในพ้ืนต าบลเชียงเครือเนื่องจากอยู่รอบ
หนองหารส่วนจะด าเนินการอย่างไรนั้นต้องรอผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนัด
ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดท่ีจะหารือข้อราชการ ขอปิดการประชุม 
  เวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ปิดการประชุม 

(ลงชื่อ)                
              (นายณัฏฐนันท์  พลนิโคตร) 
                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
                    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 
(ลงชื่อ)              

                      (นายชัยทัด  สายแก้ว ) 
                         ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


