
ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าชุน 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั งที่ 2  ประจ าปี 2559 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าชุน 
เมื่อวันที่  30  สิงหาคม   2559 

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

ล าดับที่ ชือ่-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสมโพชน์  สว่างภักดี ประธานสภา อบต. - ลา 
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 - ลา 
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  32  คน 
 ผู้ไม่มาประชุม        3    คน 
 ลาประชุม             2  คน 
 เริ่มประชุมเวลา  09.0๐  น. 
  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม  นายวีระพงษ์  ทองอ่วม  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนน้ าชุน   
ท าหน้าทีป่ระธานในที่ประชุม  ด าเนินการประชุม 
 
ระเบียบวารที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- มีมติ  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  ๑  
ประจ าปี 2559   เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2559  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2560    
-  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  มีมติ รับหลักการ่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ. 2560  เมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี 
2559  เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2559  และได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้คณะกรรมการ
แปรญัตติต่อคณะกรรมการ  ภายในวันที่  22  สิงหาคม  2559  เวลา  12.00  น.  และให้
คณะกรรมการแปรญัตติ  รายงานผลการพิจารณาให้ประธานสภาฯ ทราบ 

คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้คงร่างเดิมไม่มีการแปร
ญัตติ  และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุนเสนอขอแปรญัตติ 

ประธานฯ  - ที่ประชุม ไม่มีการแปรญัตติ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 



 ๓ 
 
 
ระเบียบวาระที่  4 - เรื่อง การลงมติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2560 
ประธานฯ  -  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายทั่วไป   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560     วาระรับหลักการและวาระแปร 
                                ญตัติไปแล้วนั้น  การพิจารณาในวาระนี้เป็นการลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ มี 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุมฯ  -  ไม่มีการอภิปราย 
ประธานฯ  -  ขอมติที่ประชุม  ผู้ใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ  พ.ศ. 2560   
ที่ประชุมฯ  - มีมติ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2560  เป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  5   -  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอนุชัย  ใต้กิ  - ด้วยศูนย์ควบคุมป้องกันโรคสหภาพยุโรป  เผยแพร่ข้อมูล  ณ  วันที่  19  สิงหาคม 

  2559  ระบุสถานการณ์ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิก้า ของประเทศไทยอยู่ในระดับสีแดง 
คือมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างกว้างขวาง ในช่วง  3 เดือนที่ผ่านมา  ขณะนี้มีจังหวัดที่ 
พบเชื้อไวรัส คือ เชียงใหม่  จันทบุรี  ,บึงกาฬ  และเพชรบูรณ์   อ าเภอหล่มสัก จึงได้ 
ก าหนดบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีต่าง ๆ เช่นสถาน 
ศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม สภานประกอบการ  สถานพยาบาล  อสม. ผู้น าท้องที่  ผู้น า 
ชุมชน  รณรงค์และป้องกัน  ควบคุมโรคดังกล่าว  อย่างต่อเนื่อง  โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
  ในพ้ืนที่ต าบลน้ าชุน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลน้ าชุนใหญ่  อสม.  และผู้น าท้องที่   จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน/ควบคุมโรคติด 
เชื้อไวรัสซิก้า ในวันที่  30  สิงหาคม  2559  เวลา  13.00  น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต าบลน้ าชุนใหญ่  ดังนั้นจึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุนเข้า 
ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์โดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุมฯ  - รับทราบ 
ประธานฯ  -  มีสมาชิกสภาฯ  จะเสนออะไรต่อที่ประชุมหรือไม่ 
ที่ประชุมฯ  -  ไม่มี 
ประธานฯ  - กล่าวขอบคุณผู้มาประชุมและเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 
 

 (ลงชื่อ)     อนุชัย ใต้กิ      ผูบ้ันทึกการประชุม 
 (นายอนุชัย ใต้กิ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน 
 

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

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม 
   (ลงชื่อ)       
              (นายเจตน์  รุ่งเรือง) 

   (ลงชื่อ 
             (นายสมจิตร พรรณนา) 

   (ลงชื่อ)       
              (นางสมัย จันทา) 


