
สําเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลน้ําชุน 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  ประจําป 2558 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลน้ําชุน 
เม่ือวันท่ี  3  พฤศจิกายน  2558 

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

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายสมโพชน  สวางภักดี ประธานสภา อบต. สมโพชน  สวางภักดี  
๒ นายวีระพงษ  ทองอวม รองประธานสภา อบต. วีระพงษ  ทองอวม  
๓ นายจิตร  ทักคุม สมาชิกสภาฯ จิตร  ทักคุม  
๔ นายอํานวย  ผลจันทร สมาชิกสภาฯ อํานวย  ผลจันทร  
๕ นายคํามล  สีเมือง สมาชิกสภาฯ คํามล  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  สิงหะวงค สมาชิกสภาฯ บุญเลิศ  สิงหะวงค  
๑๒ วาท่ี ร.ต.บัณดิษฐ  พันธุชาง สมาชิกสภาฯ บัณดิษฐ  พันธุชาง  
๑๓ นายสังข  ใครทอง สมาชิกสภาฯ สังข  ใครทอง  
๑๔ นางสาวกรวิกา  วันพฤติ สมาชิกสภาฯ กรวิกา  วันพฤติ  
๑๕ นายมาน  บุดดา สมาชิกสภาฯ มาน  บุดดา  
๑๖ นายภูวเดช  แกววิลัย สมาชิกสภาฯ ภูวเดช  แกววิลัย  
๑๗ นายเจตน  รุงเรือง สมาชิกสภาฯ เจตน  รุงเรือง  
๑๘ นายประวิทย  ไวเกิด สมาชิกสภาฯ ประวิทย  ไวเกิด  
๑๙ นายบุญทํา  อุปรี สมาชิกสภาฯ บุญทํา  อุปรี  
๒๐ นางนิยม  พรมแสง สมาชิกสภาฯ นิยม  พรมแสง  
๒๑ นายสมคิด  ปานนิล สมาชิกสภาฯ สมคิด  ปานนิล  
๒๒ นางเบญจภรณ  แกววิลัย สมาชิกสภาฯ เบญจภรณ  แกววิลัย  
๒๓ นางพรรณนา  อินผัด สมาชิกสภาฯ พรรณนา  อินผัด  
๒๔ นางเพชรไทย  อุประ สมาชิกสภาฯ เพชรไทย  อุประ  
25 นายประนอม  ทิพยเคลือบ สมาชิกสภาฯ ประนอม  ทิพยเคลือบ  
26 นางจันทรแรม  ใสยานอย สมาชิกสภาฯ จันทรแรม  ใสยานอย  
27 นายคํามูล  ตามา สมาชิกสภาฯ คํามูล  ตามา  
28 นางแสงระวี  ม่ิงรอด สมาชิกสภาฯ แสงระวี  ม่ิงรอด  
29 นายสมบูรณ  ใสยานอย สมาชิกสภาฯ สมบูรณ  ใสยานอย  
30 นางธัญชนก  ธัญภัครัชกร สมาชิกสภาฯ ธัญชนก  ธัญภัครัชกร  
 



 ๒ 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
31 นายประมิน  จงใจรบ สมาชิกสภาฯ ประมิน  จงใจรบ  
32 นายประดับ  หาทรัพย สมาชิกสภาฯ ประดับ  หาทรัพย  
33 นายชํานาญ  รือชัย สมาชิกสภาฯ ชํานาญ  รือชัย  
34 นายสมจิตร  พรรณนา สมาชิกสภาฯ สมจิตร  พรรณนา  
 
ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นางภรภัทร  เทืองนอย นายก  อบต. ภรภัทร  เทืองนอย  
2 นายสมาน  ดีหมี เลขานุการ นายกฯ สมาน  ดีหมี  
3 นายอนุชัย  ใตกิ เลขานุการสภา อบต.น้ําชุน อนุชัย  ใตกิ   

 
 ผูเขารวมประชุม  34  คน 
 ผูไมมาประชุม       -    คน 
 ลาประชุม            -   คน 
 เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
  เม่ือท่ีประชุมครบองคประชุม  นายสมโพชน  สวางภักดี  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
น้ําชุน   ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม  ดําเนินการประชุม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวารท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 -  ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

- มีมติ  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  2 ครั้งท่ี  1 
ประจําป 2558  เม่ือวันท่ี  25  กันยายน  2558  เปนเอกฉันท 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  พิจารณารางแผนพัฒนาสามป ( ป 2559-2561)  แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  
ประธานฯ -  ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําชุนไดเสนอญัตติรางแผนพัฒนาสามป ( ป  
 2559-2561)  แกไข เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลน้ําชุน มี

ความจําเปนตองแกไข แผนพัฒนาดังกลาว  โดยไมทําใหวัตถุประสงค  และสาระสําคัญ
เดิมเปลี่ยนไป  และเพ่ิมเติมโครงการท่ีไมมีอยูในแผน 3 ป ใหปรากฏในแผนพัฒนา 3 ป 
เพ่ือท่ีจะดําเนินการโครงการตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนตอไป 

นายอนุชัย  ใตกิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวดท่ี 4 การแกไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

 ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
 ขอ 22 การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป  ใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดย

มีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 



 ๓ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนา

สามป ท่ี เ พ่ิม เติม เปลี่ ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจํ า เปน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(3) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุ มัติรางแผนพัฒนาสามป ท่ี เ พ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบล  ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลว
ผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป   
 

ประธานฯ  ขอมติท่ีประชุมในการใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป( ป 2559-2561)   
                                เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  
 
ท่ีประชุมฯ -  มีมติ  เห็นชอบเปนเอกฉันท 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืน ๆ 
   -  ไมมี 
 
ปดประชุมเวลา 11.00 น. 

(ลงชื่อ)     อนุชัย ใตกิ      ผูบันทึกการประชุม 
 (นายอนุชัย ใตกิ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลน้ําชุน 
 

           (ลงชื่อ)    สมโพชน สวางภักดี 
          (นายสมโพชน สวางภักดี) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลน้ําชุน 

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม 
   (ลงชื่อ)       
              (นายเจตน  รุงเรือง) 

   (ลงชื่อ)      
             (นายสมจิตร พรรณนา) 

   (ลงชื่อ)       
              (นางสมัย จันทา) 


