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

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าชุน 
เมื่อวันที่  16  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  ผลจันทร ์  
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 - ไม่มี 
นายสมโพชน์ สว่างภักดี  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- มีมติ  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2 
ประจ าปี 2558  เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2558  เป็นเอกฉันท์ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2559 
ประธานฯ -  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุนได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุนตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 
1. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 8 สายบ้านนายปถัม ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร 

ยาว 183 เมตร ขนาดเฉลี่ย 0.20 เมตร ตามแบบ อบต. ก าหนด งบประมาณ 
58,300 บาท 

2. โครงการซ่อมแซมดินลูกรัง หมู่ที่ 8 สายบ้านนายสมบัติ ขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 
305 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ตามแบบ อบต.ก าหนด งบประมาณ 73,100 
บาท 



 ๓ 
3. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 5 สายบ้านนางปัน ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ าชุนก าหนด 
งบประมาณ 63,900 บาท 

4. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 5 สายโรงอิฐ ขนาดถนนกว้าง 8 เมตร ยาว 
300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ าชุนก าหนด 
งบประมาณ 191,500 บาท 

5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายบ้านนายเชื่อม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบ อบต.น้ าชุนก าหนด งบประมาณ 39,900 
บาท 

6. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 5 สายบ้านนางบังอร ขนาดกว้าง 00000 ยาว 
150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร รายละเอียดปริมาณงานตามแบบ อบต.ก าหนด 
งบประมาณ 47,900 บาท 

7. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 10 สายบ้านนายประเสริฐ ขนาดถนนกว้าง 8 
เมตร ยาว 96 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนก าหนด งบประมาณ 61,100 บาท 

8. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 17 สายคลองมะค่า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนก าหนด งบประมาณ 319,000 บาท 

9. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 13 สายบ้านน้ าชุนน้อย ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแนบ อบต.
ก าหนด งบประมาณ 63,900 บาท 

10. ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 13 สายบ้านห้วยน้ าซ า ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.น้ าชุน
ก าหนด งบประมาณ 199,800 บาท 

11. โครงการยกระดับถนน หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 10 ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร สูง 0.80 
เมตร ยาว 820 เมตร ตามแบบ อบต.น้ าชุนก าหนด งบประมาณ 499,000 บาท 

12. ยกระดับถนน หมู่ที่ 3 สายบ้านนางติ๋ม ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว 
22.00 เมตร ตามแบบ อบต.น้ าชุนก าหนด งบประมาณ 17,500 บาท 

13. โครงการยกระดับถนน หมู่ที่ 3 สายบ้านนายสามารถ ขนาดถนนกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน อบต.น้ าชุนก าหนด งบประมาณ 
41,900 บาท 

14. โครงการยกระดับถนน หมู่ที่ 4 ต าบลน้ าชุน ขนาดกว้าง 9.00 เมตร สูง 0.55 เมตร 
ยาว 377 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ าชุนก าหนด งบประมาณ 500,000 
บาท 

15. โครงการยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายคอกวัวนม ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 215 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร 
งบประมาณ 490,700 บาท 

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายหน้าวัด จ านวน 2 ช่วง 



 ๔ 
ช่วงที่ 1 ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 10 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร 

   งบประมาณ 129,400 บาท 
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 215 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. 
งบประมาณ 490,700 บาท 

18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 เชื่อมหมู่ที่ 10 ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 40 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. งบประมาณ 
133,700 บาท 

19. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 สายบ้านตากล่ า จ านวน 2 ชว่ง 
ช่วงที่ 1 ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 112 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 35 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร 
ตามแบบ อบต.น้ าชุนก าหนด งบประมาณ 473,900 บาท 

20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 สายบ้านนายหลอด ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 35 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร 
ตามแบบอบต. ก าหนด งบประมาณ 70,200 บาท 

21. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายทรัพย์น้อย ขนาดถนนกว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 172 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร 
ตามแบบ อบต.น้ าชุนก าหนด งบประมาณ 486,600 บาท 

22. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 สายบ้านนายวินัย ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 125 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร 
ตามแบบ อบต.น้ าชุนก าหนด งบประมาณ 282,700 บาท 

23. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 สายบ้านยายหนู ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 58 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 174 ตารางเมตร 
ตามแบบ อบต.น้ าชุนก าหนด งบประมาณ 101,900 บาท 

24. โครงการขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 ต าบลน้ าชุน  
สภาพเดิม  ปากกว้าง 18 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร  ยาว 460 เมตร 
ขุดลอกใหม่  ปากกว้าง 19 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร  ยาว 460 เมตร 
ปริมาตรดินขุด 15,180 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.น้ าชุน ก าหนดงบประมาณ 
495,300 บาท 

25. โครงการขุดลอกคลองโสกเดื่อ หมู่ที่ 10 สภาพเดิมปากกว้าง 3 เมตร ลึก 1.30 เมตร 
ยาว 570 เมตร ขุดลอกใหม่ปากกว้าง 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.50 เมตร ยาว 570 
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,248 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 497,600 
บาท 



 ๕ 
26. โครงการขุดลอกคลองห้วยลาน หมู่ที่ 6 สภาพเดิมปากกว้าง 3.00 เมตร ลึก 1.20 

เมตร ยาว 610 เมตร ขุดลอกใหม่ปากกว้าง 10 เมตร ลึก 6 เมตร ยาว 610 เมตร 
ตามแบบ อบต.น้ าชุนก าหนด งบประมาณ 497,600 บาท 

27. โครงการขุดลอกคลองน้ าชุน หมู่ที่ 14 สภาพเดิมปากกว้าง 17.00 เมตร ลึก 1.50 
เมตร ยาว 800 เมตร ขุดลอกใหม่ปากกว้าง 18.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
700 เมตร ตามแบบ อบต.น้ าชุนก าหนด งบประมาณ 489,000 บาท 

28. โครงการก่อสร้างถนนท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองกลาง ขนาด 2.10 x 
2.10 เมตร ชนิดช่องทางเดียว ตามแบบ อบต.น้ าชุนก าหนด งบประมาณ 235,000 
บาท 

29. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 4 ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ชนิดหลาย
ช่องทาง จ านวน 2 ช่องน้ าไหล ตามแบบ อบต.น้ าชุนก าหนด งบประมาณ 313,000 
บาท 

30. โครงการยกระดับถนน หมู่ที่ 6 สายบ้านนายเทียบ ป้องแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
สูง 0.70 เมตร ยาว 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.น้ าชุนก าหนด งบประมาณ 
28,300 บาท 

31. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 4 สายบ้านครูโล่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 
เมตร จ านวน 2 แถว ๆ ละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อมรถขุดกลบเกลี่ยแต่ง ตาม
แบบ อบต.น้ าชุนก าหนด งบประมาณ 23,100 บาท 

32. โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ า หมู่ที่ 3 ขนาดสูง 2.20 เมตร ยาว 80 เมตร พร้อมดิน
เสริมตลิ่งกว้าง 1.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.น้ าชุนก าหนด 
งบประมาณ 446,000 บาท 

33. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 12 สายบ้านนาย0000  ชนิดหลายช่องทาง 
จ านวน 2 ช่อง ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ก าหนด งบประมาณ 313,000 บาท 

34. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 4 จุดบ้านนายค าหล้า ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ลึก 0.55 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมรื้อถอนซ่อมสร้าง ถนน คสล. ผิวทาง
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
45 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ก าหนด งบประมาณ 294,000 บาท 

35. โครงการก่อสร้างคันดินป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ 14 ขนาดหลังคันกว้าง 8 เมตร 
ยาว 279 เมตร คันดินสูงเฉลี่ย 4.00 เมตร หลังคันดินกว้าง 4.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ อบต. ก าหนด งบประมาณ 485,000 บาท 

36. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ทิศเหนือยาว 42 เมตร ทิศ
ตะวันออก ยาว 30 เมตร ทิศใต้ยาว 23 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 861.58 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.น้ าชุนก าหนด งบประมาณ 
344,700 บาท 

37. โครงการปรับปรุงถนนยกระดับ หมู่ที่ 5 สายปลาทู ขนาดถนนกว้าง 5.50 เมตร ยาว 
250 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 2 จุด ๆ ละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน ตามแบบ 
อบต.ก าหนด งบประมาณ 292,000 บาท 



 ๖ 
38. โครงการปรับปรุงถนนถมดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 6 ขนาดถนนกว้าง 

4.50 เมตร ยาว 830 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 9 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 54 ท่อน ตาม
แบบ อบต.น้ าชุนก าหนด งบประมาณ 498,800 บาท 

39. โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 12 หลัง อบต.ใหม่ ขนาดถนน
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 220 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 2 จุด ๆ ละ 11 ท่อน รวม 22 
ท่อน พร้อมเกลี่ยป่ายาว 31 เมตร ตามแบบ อบต.น้ าชุนก าหนด เป็นเงิน 377,900 
บาท 

40.  
 
นายสมโพชน์ สว่างภักดี  

 
 

 
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)      เจตน์  รุ่งเรือง 
              (นายเจตน์  รุ่งเรือง) 

   (ลงชื่อ)     สมจิตร พรรณนา 
             (นายสมจิตร พรรณนา) 

   (ลงชื่อ)      สมัย จันทา 
              (นางสมัย จันทา) 


