
ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าชุน 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั งที่  2  ประจ าปี 2558 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าชุน 
เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2558 

.............................................................. 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสมโพชน์  สว่างภักดี ประธานสภา อบต. สมโพชน์  สว่างภักดี  
๒ นายวีระพงษ์  ทองอ่วม รองประธานสภา อบต. วีระพงษ์  ทองอ่วม  
๓ นายจิตร  ทักคุ้ม สมาชิกสภาฯ จิตร  ทักคุ้ม  
๔ นายอ านวย  ผลจันทร์ สมาชิกสภาฯ อ านวย  ผลจันทร์  
๕ นายค ามล  สีเมือง สมาชิกสภาฯ ค ามล  สีเมือง  
๖ นางสมภาร  ยอดโต สมาชิกสภาฯ สมภาร  ยอดโต  
๗ นางอุไร  กองจีน สมาชิกสภาฯ อุไร  กองจีน  
๘ นางงาม  สืบสันติกุล สมาชิกสภาฯ งาม  สืบสันติกุล  
๙ นางกนกวรรณ  พรมแสง สมาชิกสภาฯ กนกวรรณ  พรมแสง  

๑๐ นางสมัย  จันทา สมาชิกสภาฯ สมัย  จันทา  
๑๑ นายบุญเลิศ  สิงหะวงค์ สมาชิกสภาฯ บุญเลิศ  สิงหะวงค์  
๑๒ ว่าที่ ร.ต.บัณดิษฐ์  พันธุ์ช้าง สมาชิกสภาฯ บัณดิษฐ์  พันธุ์ช้าง  
๑๓ นายสังข์  ใคร้ทอง สมาชิกสภาฯ สังข์  ใคร้ทอง  
๑๔ นางสาวกรวิกา  วันพฤติ สมาชิกสภาฯ กรวิกา  วันพฤติ  
๑๕ นายม่าน  บุดดา สมาชิกสภาฯ ม่าน  บุดดา  
๑๖ นายภูวเดช  แก้ววิลัย สมาชิกสภาฯ ภูวเดช  แก้ววิลัย  
๑๗ นายเจตน์  รุ่งเรือง สมาชิกสภาฯ เจตน์  รุ่งเรือง  
๑๘ นายประวิทย์  ไวเกิด สมาชิกสภาฯ ประวิทย์  ไวเกิด  
๑๙ นายบุญท า  อุปรี สมาชิกสภาฯ บุญท า  อุปรี  
๒๐ นางนิยม  พรมแสง สมาชิกสภาฯ นิยม  พรมแสง  
๒๑ นายสมคิด  ปานนิล สมาชิกสภาฯ สมคิด  ปานนิล  
๒๒ นางเบญจภรณ์  แก้ววิลัย สมาชิกสภาฯ เบญจภรณ์  แก้ววิลัย  
๒๓ นางพรรณนา  อินผัด สมาชิกสภาฯ พรรณนา  อินผัด  
๒๔ นางเพชรไทย  อุประ สมาชิกสภาฯ เพชรไทย  อุประ  
25 นายประนอม  ทิพย์เคลือบ สมาชิกสภาฯ ประนอม  ทิพย์เคลือบ  
26 นางจันทร์แรม  ใสยาน้อย สมาชิกสภาฯ จันทร์แรม  ใสยาน้อย  
27 นายค ามูล  ตามา สมาชิกสภาฯ ค ามูล  ตามา  
28 นางแสงระวี  มิ่งรอด สมาชิกสภาฯ แสงระวี  มิ่งรอด  
29 นายสมบูรณ์  ใสยาน้อย สมาชิกสภาฯ สมบูรณ์  ใสยาน้อย  
30 นางธัญชนก  ธัญภัครัชกร สมาชิกสภาฯ ธัญชนก  ธัญภัครัชกร  
 



 ๒ 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

31 นายประมิน  จงใจรบ สมาชิกสภาฯ ประมิน  จงใจรบ  
32 นายประดับ  หาทรัพย์ สมาชิกสภาฯ ประดับ  หาทรัพย์  
33 นายช านาญ  รือชัย สมาชิกสภาฯ ช านาญ  รือชัย  
34 นายสมจิตร  พรรณนา สมาชิกสภาฯ สมจิตร  พรรณนา  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางภรภัทร  เทืองน้อย นายก  อบต. ภรภัทร  เทืองน้อย  
2 นายสมาน  ดีหมี เลขานุการ นายกฯ สมาน  ดีหม ี  
3 นายอนุชัย  ใต้กิ เลขานุการสภา อบต.น้ าชุน อนุชัย  ใต้กิ   

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  34  คน 
 ผู้ไม่มาประชุม       -    คน 
 ลาประชุม            -   คน 
 เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม  นายสมโพชน์  สว่างภักดี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
น้ าชุน   ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ด าเนินการประชุม 
 
ระเบียบวารที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ - ด้วยกรมชลประทาน  ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา  ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ 
นายสมโพชน์ สว่างภักดี มหาวิทยาลัยนเรศวร  ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  โครงการ

อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าชุนน้อย  จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งวันนี้คณะที่ปรึกษา  ได้เข้าร่วมประชุม
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการ วิธีศึกษา  ซึ่งจะได้พิจารณาในวาระต่อไป 

ที่ประชุมฯ -  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- มีมติ  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1 
ประจ าปี 2558  เมื่อวันที่  3 พฤศจิกายน  2558  เป็นเอกฉันท์ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  ขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการโครงการก่อสร้าง 

อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าชุนน้อย 
ประธานฯ -  ด้วยคณะผู้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นายสมโพชน์ สว่างภักดี และมหาวิทยาลัยนเรศวร  ขออนุญาตเข้าศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 
   โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าชุนน้อย  ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 13 ต าบลน้ าชุน   

อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  และได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ  
และวิธีศึกษา  ขอเชิญคณะผู้ศึกษาวิจัยชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
 



 ๓ 
 

ผู้แทนคณะผู้ศึกษา -  ตามท่ีกรมชลประทานได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวร   
  เพ่ือปฎิบัติงาน  ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอ่างเก็บน้ า 

น้ าชุนน้อย  จังหวัดเพชรบูรณ์  เนื่องจากพ้ืนที่เข้าท าประโยชน์  มีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโปกหล่น  ซึ่งอยู่ในเขตต าบลน้ าชุน  และบางส่วนซ้อนทับกับพ้ืนที่
อุทยานเขาค้อ  ระยะเวลาด าเนินการศึกษา  ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2558  ถึงวันที่ 1 
มิถุนายน 2559  รวมระยะเวลา 240 วัน  จึงขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลน้ าชุน  ขออนุญาตเข้ากระท าการเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา  หรือวิจัยทาง
วิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งขาติตามมาตรา 17 ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 

ที่ประชุมฯ -  มีมติ  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืน ๆ 
   -  ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 

(ลงชื่อ)     อนุชัย ใต้กิ      ผู้บันทึกการประชุม 
 (นายอนุชัย ใต้กิ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน 
 

           (ลงชื่อ)    สมโพชน์ สว่างภักดี 
          (นายสมโพชน์ สว่างภักดี) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน 

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม 
   (ลงชื่อ)       
              (นายเจตน์  รุ่งเรือง) 

   (ลงชื่อ)      
             (นายสมจิตร พรรณนา) 

   (ลงชื่อ)       
              (นางสมัย จันทา) 


