
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔ 

ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่  ๒๙  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  ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓  วันที่  ๒๙ ธันวาคม  
๒๕๖๓   โดยมีระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
   

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
-  ไม่มี 

ที่ประชุม     -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
เรื่องเดิม     
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ  ได้ประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๑   
ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ   (อาคารอนุสรณ์  อบต. รุ่นที่  ๓) 

 

   ข้อเท็จจริง 
ส านักงานเลขานุการสภา ฯ  ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว  ให้สมาชิกสภา 
เทศบาลต าบลเชียงเครือ  ได้ตรวจสอบพิจารณาแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้ว 

 

   ข้อเสนอ 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ   สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑    
ประจ าปี  ๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ  (อาคารอนุสรณ์  อบต. รุ่นที่  ๓) 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือได้เสนอญัตติเรื่องเพ่ือทราบ 
๑. รายงานแสดงผลการปฏิบัตงิานตามนโยบายทีไ่ด้แถลงต่อสภา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

    ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายชัย  สุริรมย์ นายกเทศมนตรี 

ต าบลเชียงเครือ 
 
 



๓ 

 

๑. รายงานแสดงผลการปฏิบัตงิานตามนโยบายทีไ่ด้แถลงต่อสภา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโนบายของนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 

************ 
เรียน ท่านประธานสภา ฯ รองประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือทุกท่าน 
 

 ตามท่ีกระผม นายชัย  สุริรมย์  นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ  ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของ
เทศบาลต าบลเชียงเครือ  ต่อสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ ตั้งแต่เข้ารับต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ  
ซึ่งก าหนดนโยบายในการบริหารเทศบาลต าบลเชียงเครือไว้  รวม ๗ ด้าน  ดังนี้ 

1. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

4. นโยบายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 

5. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

6. นโยบายด้านบริหารจัดการ 

7. ด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา  ๔๘  ทศ  ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจ าทุกปี  จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังรายละเอียด
ตามเอกสารที่ได้เสนอให้กับท่านสมาชิกทุกท่านครับ 
  



๔ 

 

 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโนบายของนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

๑. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับ โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพ้ืนท่ีต าบลเชียงเครือ หมู่ ๑-
๑๗ 

แผนงานเคหะและชุมชน ๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๗,๐๐๐ กองช่าง 

๒ อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัด
สกลนคร 
ในการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองหอย หมู่ ๔ 

แผนงานเคหะและชุมชน ๒๕๐,๐๐๐ ๒๔๘,๒๖๖.๓๖ กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างขยาย ผิวจราจรถนน คสล.  
บ้านโพนสวาง หมู่ ๒ 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๓๘๕,๐๐๐ ๓๘๔,๐๐๐ กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๑๕ 
(ภายในหมู่บ้าน) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๑๗๒,๐๐๐ ๑๗๑,๐๐๐ กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสว่าง หมู่ ๙  
(สายบ้านโคกสว่างเชื่อมบ้านโนนศาลา) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๔๓๘,๐๐๐ ๔๓๖,๐๐๐ กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงเครือ หมู่ ๑๔  
(สายดอนหอเช่ือมม.เกษตรศาสตรฯ์) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๔๖๙,๐๐๐ ๔๖๘,๐๐๐ กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ ๕  
(สายรอบหมู่บ้าน) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๔๙๒,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเชียงบานใหญ่  
หมู่ ๑๓ (สายวัดโพธิ์ศรี เช่ือม ถนนรอบหนองหาร) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๔๖๕,๐๐๐ ๔๖๓,๐๐๐ กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งมน หมู่ ๘ 
(สายบ้านทุ่งมนเชื่อมบ้านสร้างแกว้สมานมติร) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๔๑๒,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเบ็ญ หมู่ ๑๑ 
(สายหนองกุงเสือ) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๔๖๕,๐๐๐ ๔๖๓,๐๐๐ กองช่าง 

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหอย หมู่ ๔  
(ถนนสายเจริญสุข) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๔๙,๐๐๐ กองช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าหว้าน หมู่ ๗ 
(สายส านักสงฆ์ธัมมาปานุสรณ์ บ้านป่าหว้าน หมู่ ๗     
เชื่อมบ้านหนองหอย หมู่ ๔ สน.ถ.๑๒-๐๑๗) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๔๖๕,๐๐๐ ๔๖๓,๐๐๐ กองช่าง 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาค าไฮ หมู่ ๑๐ 
(บริเวณสายคุม้นาเดื่อไปวัดป่าหนองหอย บ้านหนอง
หอยใหม่) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๕๘๗,๐๐๐ ๓๖๔,๘๐๐ กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนศาลา หมู่ ๑๒ 
(ถนนสายชัยพร(บ้านโนนศาลาเชือ่มบ้านหนองบัว
สร้าง)) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๕๔๑,๐๐๐ ๓๒๑,๕๐๐ กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ล าดับ โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ 
๑๗ (ถนนสายคอกวัว) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๒๐๗,๐๐๐ ๒๐๖,๐๐๐ กองช่าง 

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ ๑๗ 
(ถนนสายซอยตัน) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ กองช่าง 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ 
๑๗ (ถนนสายไปประปาเดิม) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๐๐๐ กองช่าง 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเชียงบานน้อย  
หมู่ ๓ (ถนนสายวดัโพธ์ิทอง) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๓๖๗,๐๐๐ ๓๖๖,๐๐๐ กองช่าง 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเชียงบานน้อย  
หมู่ ๓ (ถนนสายวดัป่านภาพิทักษ์) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๒๔๒,๐๐๐ ๒๔๑,๐๐๐ กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพรอ้มบ่อพัก คสล.  
บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ ๑๕ (ข้างถนนสายหลังโรงเรียน 
ทุ่งมนพิทยาคาร) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๓,๐๐๐ กองช่าง 

๒๑ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า บา้นเชียงเครือ หมู่ ๑ 
(ข้างถนนสายกลางหมู่บ้าน) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๔๙๗,๐๐๐ ๔๙๔,๐๐๐ กองช่าง 

๒๒ โครงการขุดลอกล าห้วยม่วง บ้านหนอสนม หมู่ ๖ แผนงานการเกษตร ๔๗๕,๐๐๐ ๔๗๓,๐๐๐ กองช่าง 
๒๓ โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาผิวดิน  

บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๑๖  
แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๔๙,๐๐๐ กองช่าง 

๒๔ ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  
- บ้านเชียงเครือ หมู่ ๑  (๓๕,๒๐๕ บาท) 
- บ้านทุ่งมน หมู่ ๘       (๓๕,๗๐๕ บาท) 
- บ้านโนนศาลา หมู่ ๑๒  (๓๑,๒๕๐ บาท)  
- บ้านเชียงเครือ หมู่ ๑๔  (๓๕,๒๐๕ บาท) 

แผนงานเคหะและชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ ๑๓๗,๔๑๐ กองช่าง 

๒๕ โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด  
บ้านหนองสนม หมู่ ๖ จ านวน ๑ บ่อ 

แผนงานเคหะและชุมชน ๙๘๘,๐๐๐ ๕๗๐,๐๐๐ กองช่าง 

๒๖ โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด  
หนองจอกสาธารณประโยชน์ บ้านหนองสนม หมู่ ๖  
จ านวน ๑ บ่อ 

แผนงานเคหะและชุมชน ๙๕๖,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ กองช่าง 

๒๗ โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด  
สาธารณประโยชน์ (หนองตูบ)บ้านโคกสว่าง หมู่ ๙ 
จ านวน ๑ บ่อ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
๙๖๕,๐๐๐ ๕๕๗,๕๗๗ กองช่าง 

๒๘ โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณประโยชน์  
บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ ๓ จ านวน ๑ แห่ง 

แผนงานเคหะและชุมชน ๔๙๗,๐๐๐ ๔๙๖,๐๐๐ กองช่าง 

๒๙ โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณประโยชน์  
บ้านหนองสนม หมู่ ๖ จ านวน ๑ แห่ง 

แผนงานเคหะและชุมชน ๓๗๓,๐๐๐ ๓๗๒,๐๐๐ กองช่าง 

 
 
 

ล าดับ โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๓๐ โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณประโยชน์  
บ้านทุ่งมน หมู่ ๘ จ านวน ๑ แห่ง 

แผนงานเคหะและชุมชน ๓๘๙,๐๐๐ ๓๘๘,๐๐๐ กองช่าง 

๓๑ โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณประโยชน์  
บ้านโนนศาลา หมู่ ๑๒ จ านวน ๑ แห่ง 

แผนงานเคหะและชุมชน ๔๖๔,๐๐๐ ๔๖๓,๐๐๐ กองช่าง 



๖ 

 

๓๒ โครงการขุดลอกหนองบัวน้อย  
บ้านโนนศาลา หมู่ ๑๒ จ านวน ๑ แห่ง 

แผนงานเคหะและชุมชน ๔๙๗,๐๐๐ ๔๙๖,๐๐๐ กองช่าง 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
สน.ถ. ๑๒-๐๑๗ สายส านักสงฆ์ธัมมปาโลนุสรณ์  
บ้านป่าหว้านหมู่ ๗ ถึง บ้านหนองหอย หมู่ ๔ 

แผนงานเคหะและชุมชน ๙,๙๙๕,๐๐๐ ๖,๓๒๗,๔๑๘ กองช่าง 

๓๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
สน.ถ. ๑๒-๐๑๙ สายรอบม.เกษตรศาสตร์ฯ จากประตู 
๑ บ้านเชียงเครือ หมู่ ๑ ถึงประตู ๒ บ้านโคกสว่าง หมู่ 
๙ 

แผนงานเคหะและชุมชน ๗,๔๓๔,๐๐๐ ๔,๓๐๐,๐๐๐ กองช่าง 

๓๕ โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด  
บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ ๕ จ านวน ๑ บ่อ 

แผนงานเคหะและชุมชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองช่าง 

๓๖ โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด  
บ้านหนองสนม หมู่ ๖ จ านวน ๑ บ่อ 

แผนงานเคหะและชุมชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองช่าง 

๓๗ โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด 
บ้านป่าหว้าน หมู่ ๗ จ านวน ๑ บอ่ 

แผนงานเคหะและชุมชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองช่าง 

๓๘ โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด 
บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ ๑๕ จ านวน ๑ บ่อ 

แผนงานเคหะและชุมชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองช่าง 

๓๙ โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่  
บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ ๕  

แผนงานเคหะและชุมชน ๔,๒๔๘,๐๐๐ ๑,๙๔๗,๘๑๐.๘๗ กองช่าง 

๔๐ โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด หนองตะไก้
สาธารณประโยชน์ บ้านโคกสว่าง หมู่ ๙ จ านวน ๑ บ่อ 

แผนงานเคหะและชุมชน ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ กองช่าง 

๔๑ โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด  
บ้านป่าหว้าน  หมู่ที่ ๗ จ านวน ๑ บ่อ 

แผนงานเคหะและชุมชน ๓๙๗,๐๐๐ ๓๙๗,๐๐๐ กองช่าง 

๔๒ โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด  
บ้านโคกสว่าง  หมู่ที่ ๒  จ านวน ๑ บ่อ 

แผนงานเคหะและชุมชน ๓๔๓,๐๐๐ ๓๔๓,๐๐๐ กองช่าง 

 

๒. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ล าดับ โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑ โครงการค่ายรวมใจกันท าความดีเพื่อเพิ่มพื้นท่ี
สร้างสรรคเ์สริมส าหรับเด็กและเยาวชน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๘,๙๗๐ กองสวัสดิการฯ 

๒ โครงการรวมใจรักผู้สูงอาย ุ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๘,๘๙๐ กองสวัสดิการฯ 

๓ โครงการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้พิการและ 
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองสวัสดิการฯ 

๔ โครงการหยุดเด็กท้อง ลดเด็กท้ิง ลดคณุแม่วัยใส แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

๒๐,๐๐๐ ๑๙,๙๖๘ กองสวัสดิการฯ 

๕ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ แผนงานงบกลาง ๑๔,๙๕๔,๖๐๐ ๑๔,๕๘๗,๐๐๐ กองสวัสดิการฯ 
๖ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ แผนงานงบกลาง ๓,๙๕๕,๒๐๐ ๓,๖๘๘,๐๐๐ กองสวัสดิการฯ 
๗ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส ์ แผนงานงบกลาง ๑๒๖,๐๐๐ ๖๐,๕๐๐ กองสวัสดิการฯ 
๘ โครงการปรบสภาพแวดล้อมท่ีอยูอ่าศัยคนพิการ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 
   - - กองสวัสดิการฯ 

๙ โครงการคดักรองผูม้ีแนวโน้มจะพิการและ 
ออกเยี่ยมบ้านนคพิการ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

   - - กองสวัสดิการฯ 

๑๐ การประชุมคณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุต าบล แผนงานสร้างความเข้มแข็ง    - - กองสวัสดิการฯ 



๗ 

 

เชียงเครือ ของชุมชน 

๑๑ การประชุมคณะกรรมการชมรมคนพิการต าบล
เชียงเครือ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

   - - กองสวัสดิการฯ 

๑๒ การประชุมคณะกรรมการกลุ่มพฒันาสตรตี าบล
เชียงเครือ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

   - - กองสวัสดิการฯ 

๑๓ การประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน 
ต าบลเชียงเครือ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

   - - กองสวัสดิการฯ 

 

๓. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ล าดับ โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   แผนงานการศึกษา 
     

๔,๐๘๔,๕๖๐ 
๓,๐๘๙,๗๘๒ กองการศึกษา 

๒ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)  
 -รร.ในสังกัดสพฐ. ๗ แห่ง, รร.ทต.เชียงเครือ, 
  ศพด.หนองหอย ,ศพด.เชียงเครอื 

แผนงานการศึกษา ๒,๘๖๐,๘๙๐ ๒,๕๐๓,๙๗๖ กองการศึกษา 

๓ อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน ๗ แห่ง แผนงานการศึกษา ๔,๐๒๘,๐๐๐ ๓,๘๘๔,๐๐๐ กองการศึกษา 
๔ โครงการเข้าค่ายทักษะภาษาต่างประเทศ แผนงานการศึกษา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองการศึกษา 
๕ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แผนงานการศึกษา ๕๐,๐๐๐  - กองการศึกษา 
๖ อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน ๗ แห่ง แผนงานการศึกษา ๔,๓๘๐,๐๐๐ ๔,๒๓๘,๐๐๐ กองการศึกษา 
๗ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรูข้องเด็กและ

เยาวชน 
แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 

๘ โครงการวันส าคัญและประเพณีทาศาสนา แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 
๙ โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 

๑๐ โครงการส่งเสริมรักการอ่าน แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 
๑๑ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนอกห้องเรียน แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 
๑๒ โครงการสายในหนูน้อยสุขภาพด ี แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 
๑๓ โครงการฟันสะอาดยิม้สวย แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 
๑๔ โครงการสานสมัพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

และรร.เทศบาลเชียงเครือ 
แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 

๑๕ โครงการเยี่ยมบ้าน แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 
๑๖ โครงการพัฒนาการเรยีนสู่ประชาคมอาเซี่ยน แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 
๑๗ โครงการค่านยิม ๑๒ ประการ แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 
๑๘ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 
๑๙ โครงการภูมิปัญญาไทย แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 
๒๐ โครงการให้ความรูผู้้ปกครองนักเรยีนประกอบ

อาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 

๒๑ โครงการผลติสื่อการเรยีนการสอน แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 
๒๒ ปรับปรุง/ซ่อมแซมการอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ รร.เทศบาลเชียงเครือ 
แผนงานการศึกษา ๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๙,๐๐๐ กองการศึกษา 

๒๓ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ลานอเนกประสงค ์
รร.เทศบาลเชียงเครือ 

แผนงานการศึกษา ๔๐๐,๐๐๐ ๓๙๙,๐๐๐ กองการศึกษา 

๒๔ โครงการกีฬานักเรียนสัมพันธ์ แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองการศึกษา 



๘ 

 
 
 

ล าดับ โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕ จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต าบลต้านภัยยาเสพติด แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา 

๒๖ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการจัดการ
แข่งขันมหกรรมกีฬาต าบลต้านภยัยาเสพตดิ  

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

๒๕๕,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ กองการศึกษา 

๒๗  โครงการจดังานประเพณีแข่งขันเรือหาปลา การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๙๕๖ กองการศึกษาฯ 

๒๘  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการจัดงาน
ประเพณี แข่งขันเรือหาปลา 

การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

๑๗๐,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๒๙  โครงการจดังานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

๑๕๐,๐๐๐ ๔๘,๒๗๕ กองการศึกษาฯ 

๓๐  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการจัดงาน
ประเพณี แห่ปราสาทผึ้ง 

การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

๒๗๕,๐๐๐ ๒๗๕,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๓๑  โครงการสบืสานประเพณีทางพุทธ “วัน
อาสาฬหบูชาและประเพณเีข้าพรรษา” 

การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๓๒ การจัดงานวันส าคัญทางศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- - - 

๓๓ ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๙,๐๐๐ กองช่าง 
๓๔ โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์โรงเรียน

เทศบาลเชียงเครือ 
แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๔๐๐,๐๐๐ ๓๙๙,๐๐๐ กองช่าง 

๓๕ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมี
ช้ันลอย (ฐานแผ่) ส าหรับโรงเรียนเทศบาลเชียง
เครือ 

แผนงานการศึกษา ๗,๐๑๔,๙๐๐ ๑,๔๖๘,๕๐๐ กองการศึกษา 

๓๖ ชุดอุปกรณส์ าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV 

แผนงานการศึกษา ๓๐,๗๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองการศึกษา 

 

๔. นโยบายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
 

ล าดับ โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑ โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองสวัสดิการฯ 

๒ โครงการส่งเสริมอาชีพเครื่องปั้นดนิเผาต าบลเชียงเครือ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

๙๘๘,๖๐๐ ๙๘๘,๖๐๐ กองสวัสดิการฯ 

 

๕. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑ จ้างเหมาบริการทิ้งขยะในบ่อก าจดัขยะ แผนงานเคหะและชุมชน ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๐๕๕,๒๕๕ กองสาธารณสุขฯ 

๒ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนขับ้า แผนงานสาธารณสุขฯ ๒๕,๐๐๐ ๒๓,๙๑๖ กองสาธารณสุขฯ 

๓ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนขับ้า ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ

แผนงานสาธารณสุขฯ ๘๙,๗๖๐ ๘๖,๓๔๙ กองสาธารณสุขฯ 



๙ 

 

ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพรเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัคราชกุมาร ี

๔ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุขฯ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ 

๕ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น แผนงานงบกลาง ๓๘๗,๑๐๐ ๓๗๕,๐๐๗.๕๐ กองสาธารณสุขฯ 

๖ โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-
๑๙)   

แผนงานสาธารณสุขฯ - - กองสาธารณสุขฯ 

๗ โครงการอาหาร ปลอดภัย ใส่ใจสขุภาพชุมชน แผนงานสาธารณสุขฯ - - กองสาธารณสุขฯ 

๘ โครงการรวมพลังประชารัฐร่วมใจขจัดภัยโรคไข้เลือดออก 
โรคตดิเช้ือไวรสัซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย 

แผนงานสาธารณสุขฯ - - กองสาธารณสุขฯ 

๙ โครงการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ สะอาด บริโภคปลอดภัย แผนงานสาธารณสุข - - กองสาธารณสุข
ฯ 

๑๐ โครงการอาหารสะอาดปลอดภยั ใส่ใจสุขภาพชุมชน แผนงานสาธารณสุข - - กองสาธารณสุข
ฯ 

๑๑ ปลูกต้นไม้ประจ าปีคืนธรรมชาตสิูท่้องถิ่น แผนงานการเกษตร - - ส านักปลดั 
 

๖. นโยบายด้านบริหารจัดการ 

ล าดับ โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑ โครงการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓๐๖,๔๐๐ ๓๐๐,๔๐๐ ส านักปลดั 

๒ โครงการอบรมให้ความรู้งานทะเบยีนราษฎร์และบัตร
ประจ าตัวประชาชน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ๑๙,๓๙๕ ส านักปลดั 

 
 

ล าดับ โครงการ 
แผนงาน/
กิจกรรม 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๓ วัสดุ ครภุัณฑแ์ละก่อสร้าง,ต่อเติมอาคารส านักงาน แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

๑,๙๔๔,๙๐๐.๐๐ ๑,๖๕๑,๓๓๓.๐๔  

๔ ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
๑) โครงการต่อเตมิผนังห้องท างานส านักปลดัอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเครือ (๔๗,๐๐๐.-บาท) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๗,๐๐๐ กองช่าง 

 ๒. โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ าสาธารณะ 
จ านวน (๑๗๔,๐๐๐.-บาท) 
๓.โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมประชาคม
เทศบาลต าบลเชียงเครือ (๒๗๙,๐๐๐.-บาท) 

    

๕ โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ในการเพิ่มเตมิ
หรือเปลีย่นแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

บริหารงานทั่วไป - - ส านักปลัด 

๖ จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ (ขนาด  ๑๕๐  แรงม้า) แผนงานเคหะและชุมชน ๔,๘๐๐,๐๐๐ ๔,๗๖๗,๘๘๘ กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

๗. ด้านความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ล าดับ โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑ โครงการประชุมอบรมและสัมมนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพ
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

๓๐,๐๐๐ ๒๑,๑๓๒ ส านักปลดั 

๒ โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ส านักปลดั 

๓ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๑๘,๑๓๐.๒๐ ส านักปลดั 

๔ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

๒๐,๐๐๐ ๑๖,๖๔๐ ส านักปลดั 

๕ สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓๐๐,๐๐๐ ๑๘,๘๒๘ ส านักปลดั 
๖ เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด ๑๗ ฟุต พร้อม

เครื่องยนต์แกสโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบ
หางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน จ านวน ๑ ล า 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ส านักปลดั 

 

ที่ประชุม    รับทราบ 
๒. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและ 
 ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) ก าหนดให้ ผู้บริหารรายงานผลการติดตามและ 
 ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นทราบ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและ 
 ประเมินผลแผนพัฒนาได้ด าเนินการตรวจติดตามรอบเดือนตุลาคม เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 
 วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น กระผมจึงขอรายงานการติดตามและประเมินผล 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลเชียงเครือ  ซึ่งการติดตาม 
 และประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  มีโครงการตามแผน 
 ทั้งหมด ๑๔๐ โครงการ อนุมัติงบประมาณตามแผน จ านวน ๑๓๒  โครงการ  คิดเป็น 

ร้อยละ ๙๔.๒๙  การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ตามยุทธศาสตร์  การพัฒนา  มีงบประมาณเบิกจ่ายประจ าปี ทั้งสิ้น  

   ๔๗,๕๓๔,๖๗๙.๕๐ บาท (สี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พัน หกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้า 
   สิบสตางค์)  โดยแยกตามยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  จ านวน  ๓๓,๓๑๙,๐๘๖.๐๐  บาท  
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จ านวน ๕๗๘,๒๓๑.๐๐  บาท 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จ านวน  ๑,๘๘๐,๕๒๗.๕๐  บาท 
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
จ านวน  ๑๑,๗๓๖,๘๓๕.๐๐  บาท    

 
 



๑๑ 

 

นอกจากการด าเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
เทศบาลต าบลเชียงเครือ ได้ขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน 
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จ านวน ๓๙ โครงการ งบประมาณ  
๓๙,๗๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)  รายละเอียด
ที่ได้น าเสนอ  ท่าน สมาชิกฯ ไปแล้วครับ   

 
ที่ประชุม    รับทราบ 

 
 

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

 
 
 
(ลงชื่อ)                

              (นายณัฏฐนันท์  พลนิโคตร) 
                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
                    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
(ลงชื่อ)              

                      (นายชัยทัด  สายแก้ว ) 
                         ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


