
ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าชุน 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั งที่ 1  ประจ าปี 2559 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าชุน 
เมื่อวันที่  19  สิงหาคม   2559 

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

ล าดับที่ ชือ่-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 นายอํานวย  ผลจันทร์ สมาชิกสภาฯ อ านวย  ผลจันทร์  
๕ นายคํามล  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 นายบุญทํา  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 นายคํามูล  ตามา สมาชิกสภาฯ ค ามูล  ตามา  
28 นางแสงระวี  มิ่งรอด สมาชิกสภาฯ แสงระวี  มิ่งรอด  
29 นายสมบูรณ์  ใสยาน้อย สมาชิกสภาฯ สมบูรณ์  ใสยาน้อย  
30 นางธัญชนก  ธัญภัครัชกร สมาชิกสภาฯ ธัญชนก  ธัญภัครัชกร  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
31 นายประมิน  จงใจรบ สมาชิกสภาฯ ประมิน  จงใจรบ  
32 นายประดับ  หาทรัพย์ สมาชิกสภาฯ ประดับ  หาทรัพย์  
33 นายชํานาญ  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.น้ําชุน อนุชัย  ใต้กิ  

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  34  คน 
 ผู้ไม่มาประชุม        3    คน 
 ลาประชุม             -  คน 
 เริ่มประชุมเวลา  09.0๐  น. 
  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม  นายสมโพชน์  สว่างภักดี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนน้ําชุน   
ทําหน้าทีป่ระธานในที่ประชุม  ดําเนินการประชุม 
 
ระเบียบวารที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําชุม  สมัยประชุม
สามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําปี  2559  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ซึ่งจะได้พิจารณาในวาระ
ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
- มีมติ  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  ๑  

ประจําปี 2559   เมื่อวันที่ 29  กรกฎาคม   2559  เป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  พิจารณารับหลักการ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปี 
   งบประมาณ  พ.ศ. 2560    
ประธานฯ  -   ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําชุน ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ทั่วไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําชุน 
 พิจารณา  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําชุน  ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อ 
สภาฯ   

นางภรภัทร  เทืองน้อย  - ชี้แจงรายละเอียด  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  
   2560  ดังต่อไปนี้ 
 
 



 ๓ 
 
 
 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 

 2560  หรอืไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุมสภาฯ 
ที่ประชุมฯ  -  มติ  รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

  เป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ -  หรือมีประชุมสภาฯ  เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี  2560   ให้ที่ประชุมกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปร
ญัตติว่าจะกําหนดกี่คน 

นายสมคิด  ปานนิล -  เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  3  คน 
ที่ประชุมฯ -  ไม่มีการเสนอเพ่ิมอีก 
ประธานสภาฯ -  สมาชิกสภาฯ  ได้เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน 3  คน  และไม่มีสมาชิก

ท่านใดเสนอเพ่ิมอีก  จึงถือว่าที่ประชุมกําหนดให้มีคณะกรรมการ จํานวน  3  คน   
-  การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติให้มีการเลือกคณะกรรมการที่ละคนจนครบ  3  

คน  โดยให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยมี
สมาชิกรับรอง  จํานวน 2  คน  ขอให้ที่ประชุมฯ  ได้เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  1 

นางเบญจภรณ์  แก้ววิลัย - เสนอ  นางสมัย  จันทา  โดยมี นางกนกวรรณ  พรมแสง  และนาย บุญเลิศ   สิงหวงค์ 
  เป็นผู้รับรอง 

ที่ประชุม  -  ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมอีก 
ประธานสภาฯ  -  ในที่ประชุมเสนอชื่อ  นางสมัย  จันทา  เพียงคนเดียว  จึงถือว่า นางสมัย  จันทา   

ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ    ให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  2 
นายสมจิตร  พรรณา - เสนอ  นายสมคิด  ปานนิล   โดยมี นายม่าน  บุดดา   และนายสมบูรณ์  ใสยาน้อย 

  เป็นผู้รับรอง 
ที่ประชุม  -  ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมอีก 
ประธานสภาฯ  -  ที่ประชุมเสนอชื่อ  นายสมคิด  ปานนิล  เพียงคนเดียว  จึงถือว่า นายสมคิด  ปานนิล  

ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

ประธานสภาฯ    ให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  3 
นายประนอบ  ทิพย์เคลือบ- เสนอ  นายเจตน์  รุ่งเรือง    โดยมี นายคํามูล  ตามา     และนางพรรณนา  อินผัด 

  เป็นผู้รับรอง 
ที่ประชุม  -  ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมอีก 
ประธานสภาฯ  -  ที่ประชุมเสนอชื่อ  นายเจตน์  รุ่งเรือง เพียงคนเดียว  จึงถือว่า นายเจตน์  รุ่งเรือง 

ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 



 ๔ 
-  คณะกรรมการแปรญัตติ ที่ได้รับการคัดเลือก  จํานวน  3  คน  คือ 
1.  นางสมัย  จันทา 
2. นายสมคิด  ปานนิล 
3. นายเจตน์  รุ่งเรือง 
- ให้คณะกรรมการแปรญัตติ  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจําปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2560  ภายในวันที่  22  สิงหาคม  2559  และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําชุน  ที่มีความประสงค์จะแปรญัตติให้เสนอคําแปรต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติภายในเวลา  12.00  น.  วันที่  22  สิงหาคม  2559  
และให้คณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการพิจารณาให้ทราบเพื่อจักนัดประชุมสภา
ฯ ต่อไป 

ที่ประชุมฯ  -  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4  -  เรื่อง การปรับลดยอดลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่     

- ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําชุน  ได้เสนอการปรับลดยอดลูกหนี้ภาษีบํารุง
ท้องที่เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําชุนรับทราบมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
ตามท่ี อบต. น้ําชุน  ได้ตั้งยอดลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง ปี พ.ศ. 
2552 มียอดลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระ จํานวน  93,126.04  บาท ซึ่งใน
ยอดเงินจํานวนนี้ มียอดลูกหนี้ซึ่งที่ดินอยู่ในเขตหมู่ที่ 13 ที่ตั้งลูกหนี้ไว้เป็นที่ดินที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ์ใด ๆ  จํานวน 228 ราย  ยอดเงินจํานวน  33,205  บาท  รายละเอียด
ดังนี้ 

ปี 2541   จํานวน   1 ราย   ยอดเงิน  956 บาท 
          ปี 2542   จํานวน 12 ราย   ยอดเงิน 1,561 บาท 
       ปี 2543   จํานวน 15 ราย   ยอดเงิน 1,851 บาท 
       ปี 2544   จํานวน 34 ราย   ยอดเงิน 4,140 บาท 
       ปี 2545   จํานวน 11 ราย  ยอดเงิน 1,365 บาท 
      ปี 2546   จํานวน 14 ราย   ยอดเงิน 1,635 บาท 
       ปี 2547   จํานวน 40 ราย   ยอดเงิน 4,309 บาท 
       ปี 2548   จํานวน 87 ราย   ยอดเงิน 7,665 บาท 
      ปี 2549   จํานวน   3 ราย   ยอดเงิน 105 บาท 
       ปี 2550   จํานวน 14 ราย   ยอดเงิน 1,280 บาท 
       ปี 2551   จํานวน 17 ราย  ยอดเงิน 2,674 บาท 
       ปี 2552   จํานวน 40 ราย   ยอดเงิน 5,664 บาท 
     ทั้งนี้  กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการและหลักเณฑ์การต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.3/ว15289 ลงวันที่ 22 
กันยายน  2551   
ระบุว่า  “ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือที่สาธารณประโยชน์ที่ราษฏรใช้ 
ประโยชน์ร่วมกันให้ยกเลิกแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) และให้งดการ
ประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ สําหรับที่ดินและการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่สําหรับ
ที่ดินนั้น”   



 ๕ 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808/ว 4772  ลงวันที่  23  ธันวาคม  

2552  เรื่อง หลักเกณฑ์การจําหน่ายหนี้สูญ  การลดยอดลูกหนี้ค้างชําระ
และวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองท้องถิ่น ระบุว่าฯ “ กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างชําระโดยไม่มีมูลหนี้หรือจัดเก็บ
ข้อมูลผิดพลาด และได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ประจําปีไว้แล้ว  ทําให้มียอด
ลูกหนี้ค้างชําระไม่ตรงตามความเป็นจริง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับ
ลดยอดลูกหนี้ค้างชําระตามความเป็นจริง  โดยให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
อนุมัติ และแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ”  
นากองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําชุน  ได้อนุมัติปรับลดยอดลูกหนี้ค้างชําระ
ภาษีบํารุงท้องที่ ปี พ.ศ. 2541  ถึงปี พ.ศ. 2552  จํานวน  228  ราย 
ยอดเงิน  33,205  บาท  เนือ่งจากที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้  มีรายชื่อ
ลูกหนี้  ดังนี้ ระหว่างปี พ.ศ.2541-2544 

1 นางเถียง   บุญเมฆ 115 ม.13 ต.น้ําชนุ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  ยอดเงิน 3,824  บาท 

2 นางพิก   นามวงษา 30 ม.13 ต.น้ําชนุ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์   ยอดเงิน  15 บาท 

3 นายสาํอางค ์  รอดเกิด 243 ม.13 ต.น้ําชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์   ยอดเงิน  180  บาท 

4 นายศักดิ์ดา   สารสงิห์ทา 100 ม.13 ต.น้ําชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ ์ ยอดเงิน  450 บาท 

5 นางบัวฤทธิ ์  จันอ้น 33 ม.2 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ยอดเงิน  300  บาท 

6 นางอรุณ  แดงดง 66 ม.13 ต.น้ําชนุ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  ยอดเงิน  10  บาท 

7 นางอรวรรณ  ลิ่มสวสัดิ์ 77/4 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ยอดเงิน  15  บาท 

8 นายนรมิตร  โฉมอุดม 143/2 ม.12 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ยอดเงิน  15 บาท 

9 นางวนัชืน่       วรินทรา 332 ม.5 ต.น้ําชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ยอดเงิน  75  บาท 

10 นายสรวง      นิมบุญเมฆ 77/343 สุขาภิบาล1 ยานนาวา กทม.ยอดเงิน 150  บาท 

11 นายจาํนง   เอ่ียมคอง 14/3 ถ.คชเสนีย์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ยอดเงิน  450  บาท 

12 ค่ายลูกเสือโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  ยอดเงิน  50 บาท 

13 นางสายหยุด    ใจสอน 67 ม.13 ต.น้ําชนุ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ยอดเงิน  180  บาท 

14 นายสพุิน   พลยศ 100/2 ม.2 ต.น้ําชนุ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ยอดเงิน 200  บาท 

15 นายปน  ทองคม 132 ม.13 ต.น้ําชนุ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  ยอดเงิน  100  บาท 

16 นางแก้ว    บุญมา 59 ม.3 ต.น้าํชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  ยอดเงิน  225  บาท 

17 นายไม ้    บุญตา 56 ม.1 ต.น้าํชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ยอดเงิน  150  บาท 

18 นายทว ี  ชุ่มมะมล 116 ม.6 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ยอดเงิน  200  บาท 

19 นายโชคชัย   พันธ์เพ็ง 250 ม.13 ต.น้ําชนุ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ยอดเงิน  105  บาท 

20 นายเด็ด   มีสุข 61 ม.13 ต.น้าํชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ยอดเงิน  50  บาท 

21 นางวลัลภา   จิตรสุขมงคล 653 ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว ต.วงัทองหลาง กทม.ยอดเงิน  50 บาท 

22 นางสาวจรัส    กองแก้ว 93/1 ม.13 ต.น้ําชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ยอดเงิน  150  บาท 



 ๖ 

23 นายสงัด   กองแก้ว 93/1 ม.13 ต.น้ําชนุ อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ยอดเงิน  150  บาท 

24 นายบุญสุข   โฉมรอด 136 ม.13 ต.น้ําชนุ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ยอดเงิน  50  บาท 

25 นายเบา้    พรหมนัน 213 ม.13 ต.น้ําชนุ อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ยอดเงิน  50 บาท 

26 นางสว่าง   มะลิกุล 207 ม.13 ต.น้ําชนุ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ยอดเงิน  100  บาท 

27 นายวงศ ์  อําพันธ์ 31 ม.2 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ยอดเงิน  125  บาท 

28 นายลาํไพร    ศรีอําขํา 101 ม.13 ต.น้ําชนุ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ยอดเงิน  150 บาท 

29 นายสวุิทย ์ คําก่อ 32 ม.2 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ยอดเงิน  125  บาท 

30 นายวิศุษ    อินตา 2 ม.1 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ยอดเงิน  125 บาท 

31 นายแสงทอง   วงษาศักดิ์ 108 ม.13 ต.น้ําชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ยอดเงิน  100  บาท 

32 นายวบิูลย ์  อรุณศิริประเสริฐ 141 ม.2 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสกั จ.เพชรบูรณ์ยอดเงิน  74  บาท 

33 ร.ต.ท. วิเชียร    สุทธบิุตร 212/493 ม.5 ต.ทุ่งสองห้อง ดอนเมือง กทม.ยอดเงิน  125  บาท 

34 นางสาวนิราริน   แสงมณี 102 ม.5 ต.น้ําก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ยอดเงิน  150  บาท 

35 นายทศพรหม   โทนแก้ว 48/2 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ยอดเงิน  15  บาท 

36 นายรัด    แก้วจํารอง 95 ม.13 ต.น้ําชนุ อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์  ยอดเงิน  125  บาท 
     

ลูกหนี้ระหว่างปี พ.ศ. 2545 -2548 
 

1 นางสายหยุด    ใจสอน 67 ม.13 ต.น้ําชนุ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์   ยอดรวม  125 บาท 

2 นางสาวจรัส    กองแก้ว 93/1 ม.13 ต.น้ําชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  450 บาท 

3 นายแสงทอง   วงษาศักดิ์ 108 ม.13 ต.น้ําชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  100 บาท 

4 ร.ต.ท. วิเชียร   สุทธบิุตร 212/493 ม.5 ต.ทุ่งสองห้อง ดอนเมือง กทม.ยอดรวม  500 บาท 

5 นายสนิท    ดีพรม   151  หมู่ที่ 13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  660 บาท 

6 นายประดิษฐ ์ พลยศ  65  หมู่ที่ 5  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  600 บาท 

7 นางน ี   สีมี   68  หมู่ที่ 13 ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จเพชรบูรณย์อดรวม  300 บาท 

8 นางน ี   สีมี   68  หมู่ที่ 13 ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จเพชรบูรณย์อดรวม  180 บาท 

9 นายประเทือง  ใจสอน  266 หมู่ที่  13 ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  400บาท 

10 นายสนุัน   พลยศ  15/1  หมู่ที่ 13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม 800 บาท 

11 นางจิตรสุภา ขวัญแสน151 หมู่ที่ 13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  100 บาท 

12 นายอําพร   สงวนสิน  39  หมู่ที่ 13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  300บาท 

13 นายสุรศักดิ ์  กองพิมพ์  36  หมู่ที่ 6  ต.น้ําก้อ   อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม 600 บาท 

14 นางดรุณ ี  กองพิมพ์  36  หมู่ที่ 6  ต.น้ําก้อ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  600 บาท 

15 นางศรีสงา่   กองพิมพ์  36 หมู่ที่  6  ต.น้ําก้อ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  600 บาท 
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16 นายสมศักดิ ์สร้อยสาย122ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสักจ.เพชรบูรณ์ยอดรวม 120 บาท 

17 นางทองอินทร์ ซาพิมพ ์ 181  หมู่ที่  1ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม230 บาท 

18 นายยอด   พลยศ  100/2  หมู่ที่ 2  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  300 บาท 

19 นางสุดใจ หม่ืนพรมมา125/2  หมู่ที่ 2ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  150บาท 

20 นายบุญเทียน โฉมรอด136หมู่ที่ 13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  250 บาท 

21 นายแจ่ม   ฐานศรีม ี 252   หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม 75 บาท 

22 นายลาํยง  คําเพียง   196   หมู่ที่  13   ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม 36บาท 

23 นางนิมล   มาลา  104  หมู่ที่  5  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  90 บาท 

24 นางนิมล   มาลา  104  หมู่ที่  5  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม 50 บาท 

25 นายสาํราญ    กันยา   49  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม 400 บาท 

26 นางลินรัตน ์  หัสดิพันธ ์9  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม 70บาท 

27 นางแดง   โงน่ใหญ่   206  หมู่ที่ 5  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม 60 บาท 

28 นายสมาน   บุดดา   70  หมู่ที่ 1  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  35 บาท 

29 นางวรรณ ี สุขเจริญ  240  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  106บาท 

30 นายยิ่งศักดิ ์  ชูกิตติพงษ ์152/4  ถ.สามัคคีชัย  ต.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม 46 บาท 

31 นายสวุัฒน ์  สีทอง 41/2 ม.16 ต.น้ําชนุ อ.หล่มสัก จ.พช.ยอดรวม  100 บาท 

32 นางจิตรลิกาญจน ์  นาถอ้น199  ม.5ต.หล่มเก่า  อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม 200 บาท 

33 นางม ี  หุมนา  53  หมู่ที่  5  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  170 บาท 

34 นางสาวสมบูรณ ์วันเพ็ง 5ม.5 ต.น้ําชนุอ.หล่มสักจ.พช.ยอดรวม 200 บาท 

35 พอ.กระวินบุญผดุง312ซ.จรัญสนิทวงศ์ 71แขวงบางพลัดเขต.บางพลัดกทม.ยอด 700บาท 

36 นางทองคาํ  กํามาทอง  44 หมู่ที่  14  ต.น้ําชนุ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  250 บาท 

37 นายพงษ์ศักดิ์ เพชรอภิรักษ์ 9/1หมู่ที่ 2 ต.หล่มเก่าอ.หล่มเก่าจ.เพชรบูรณ์ยอดรวม 300 บาท 

38 นางหนูหล่าํ     หุมนา 31/1 ม.16 ต.น้ําชุน อ.หล่มสัก จ.พช.ยอดรวม  250 บาท 

39 นายบุญตร ี  จันทร์ก้อน  296  ม.16 ต.น้ําชุน  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  250 บาท 

40 นางทว ี   ฟักทอง   209  หมู่ที่  16  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  500 บาท 

41 นางน้ําทพิย ์ นําพา  255/2 ถ.วจี  ต.หล่มสัก  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  120 บาท 

42 นางเบา้   ดีหมี 27 ม.16 ต.น้ําชุน อ.หล่มสัก จ.พช.ยอดรวม  300 บาท 

43 นายรังสนัต ์   ตันทา  433  ต.แหลมฟ้าผ่า  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการยอดรวม  75บาท 

44 นายใจ   ใจสอน   67  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  75 บาท 

45 นางคาํน้อย   บุญทุ้ม   236หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  25 บาท 

46 นางดา   ปาร ี 76  หมู่ที่ 13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  185 บาท 
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47 นายโฉม   สุขมา   204  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  15 บาท 

48 นายเกียน   กงกร  37  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  44 บาท 

49 นายบุญหล้า   วงษาศักดิ ์11 หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม 75 บาท 

50 นายใจ   ใจสอน   67  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  100 บาท 

51 นายไพร   โฉมงาม   142  หมู่ที่ 13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  120 บาท 

52 นายบันทึก   ศรีสมัย  38  หมู่ที่  15  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม 25 บาท 

53 นายสมัคร ยงเพชร  57  หมู่ที่  13ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  60 บาท 

54 นายลนุ   หอมวงษ์  163  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  25 บาท 

55 นางอําพร   ศรีสด  244  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  5บาท 

56 นางอําพร   ศรีสด  244  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  25 บาท 

57 นางอ่อน   พาปา  29  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  50 บาท 

58 นายถาวร  พิกุล  118  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  5 บาท 

59 นางอ่อน   พาปา  29  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  5บาท 

60 นายสมบัต ิ  พาปา   26   หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ   อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  5 บาท 

61 นางคาํผง   โสดา   193  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  25 บาท 

62 นางแจ่ม   ฐานศรีม ี 252  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม 75 บาท 

63 นายสมจิตร   ฟักพรม  72  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  50 บาท 

64 นายสมจิตร   ฟักพรม  72  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม 5 บาท 

65 นายสมจิตร   ฟักพรม  72  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  25 บาท 

66 นายสวุัตร    สําล ี 132/1  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม 5 บาท 

67 นายสมศักดิ ์ เปอร์ดี   65  หมู่ที่  13   ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  5 บาท 

68 นายเทวนิ   ศรีพุฒ   ยอดรวม  25 บาท 

69 นายอ่ํา   ใจสอน  78  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  75บาท 

70 นายเสนาะ   ใจสอน  78  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  5 บาท 

71 นายสมศํกดิ ์สร้อยสาย 122 ถ.สามัคคีชัยต.หล่มสัก อ.หล่มสักจ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  60 บาท 

72 นางสมพิศ   ศรีรักษา  59  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  5 บาท 

73 นายเพ็ง    บุญเรียบ   18  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  5 บาท 

74 นางสมศิริ  เสมาทอง  206/1ถ.วจี  ต.หล่มสัก  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  100 บาท 

75 นายทองใส   อุประบุญ  93  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม 75 บาท 

76 นางพรลดัดาวฒันา 19/577 ถ.ป๊อปปูล่าต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ต จ.นนทบุรียอดรวม 50บาท 

77 นายเปี่ยม   สอนชุมพล  71  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  15บาท 



 ๙ 

78 นายสชุาต ิ  ช่อชูศร ี 149  ม.10  ต.ปากช่อง  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  50 บาท 

79 นายโสภา   วงแหวน   19  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม 5 บาท 

80 นายขันต ี  จันพาณิช  204  หมู่ที่  4  ต.วัดป่า  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  150 บาท 

81 นางม ี หาญวันนา  246  หมู่ที่  13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  250 บาท 

82 ร.ต.อ.รัฐพล เพ็งสงคราม 105/15  ถ.วจี  ต.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ยอดรวม  25 บาท 

83 

นายประจวบ   วงศ์รัชธนา  346/270 ถ.รัชฎาภิเษก ซ.เสือใหญ่อุทิศ แขวงลาดยาว  เขต
จตุจักร  กทม ยอดรวม  25   บาท 
นายประจวบ  วงศ์รัชธนา  346/270 กทม. ยอดเงิน  250 บาท 

84 นายสง่า   ทองบุญตา  18  หมุ่ที่ 4  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  250 บาท 

85 นายลา   ดีเหลือ  48  หมู่ที่  5  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  50 บาท 

86 นายลา   ดีเหลือ  48  หมู่ที่  5  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  200 บาท 

87 นายติ๋ง   แถวบุญตา  ยอดรวม  47บาท 

88 นายเต็ม   อินทรธน ู 66/1  หมู่ที่  4  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  125 บาท 

89 นางอําพร  คําโพธิ์งาม  7  หมู่ที่  14  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  300 บาท 

90 นายประดิษฐ ์ บุญนาค  230หมู่ที่  13 ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ยอดรวม  75 บาท 
 
ลูกหนี้ระหว่างปี พ.ศ.  2549  -  2552 

1 น.ส.รักขณา  โสดาวัง  23  ม.7  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก พช  ยอดรวม  750 บาท 

2 นายดิเรก  นาคด ี 6  ม.5  ต.น้ําชุน  อ.หล่มสัก  พช  ยอดรวม  818 บาท 

3 นายดิเรก  นาคด ี 6  ม.5  ต.น้ําชุน  อ.หล่มสัก  พช ยอดรวม  860 บาท 

4 นางหา  สีบุรินทร์  60  ม.16  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  พช ยอดรวม  450 บาท 

5 นายแก้ว  บุญมา  59  ม.3  ต.บ้านโสก  อ.หล่มสัก  พช  ยอดรวม  150 บาท 

6 นายวบิูลย ์ อรุณศิริประเสริฐ 94 ม.13 ต.น้ําชุน  อ.หล่มสัก ยอดรวม 30 บาท 

7 นางกิมรอง  เสนารถ  102  ม.13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  พชยอดรวม 200 บาท 

8 นางอรทัย  โพธิ์ศรี  41  ม.13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  พช.ยอดรวม 20 บาท 

9 นางสายฝน   พักพรม  72  ม.13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  พช.ยอดรวม 5 บาท 

10 นายไนยชน  หมวกชา  159  ม.13  ต.น้ําชุน  อ.หล่มสัก พชยอดรวม 10 บาท 

11 นางพรลดัดา ฒนา 19/577 ต.บ้านใหม ่อ.ปากเกล็ด นนทบุรี ยอดรวม 10 บาท 

12 นายเกษม  แย้มพลอย 126  ม.13 ต.น้ําชุน  อ.หล่มสัก พช ยอดรวม 150 บาท 

13 นายไสว  ทองกุล 15  ม.5 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ยอดรวม 85บาท 

14 นายศรีศักดิ์  ฆ้องสนัน่  13  ม.13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก พชยอดรวม 200 บาท 

15 นางบู ้ นรพิมพ์  169  ม.13  ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก  พช.ยอดรวม 5 บาท 



 ๑๐ 

16 นางจนัทร์แรม  วงษาศักดิ์  209  ม.13  ต.น้ําชุน  อ.หล่มสักยอดรวม 10 บาท 

17 นางธนัชพร   วงคําตา  211  ม.4 ต.น้ําชุน  อ.หล่มสัก  พช.ยอดรวม 450 บาท 

18 นางสุดาพร  อาจรณกิจนทบุรี  ยอดรวม 5บาท 

19 นางประดิษฐ   อยู่เย็น  19/1  ม.13 ต.น้ําชุน อ.หล่มสัก ยอดรวม 100บาท 

20 นางพา    ระยะ  10  ม.1   ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก   พช.ยอดรวม 50 บาท 

21 นางสว่าง   พายพัตร  101/1  ม.2 ต.น้ําชุน อ.หล่มสัก  พช.ยอดรวม 93 บาท 

22 นางหนูเล็ก   อุดอาจ  46/1  ม.5 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก  พช.ยอดรวม 450 บาท 

23 น.ส.สุพิชญา   อุดอาจ  46/1  ม.5 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก พช.ยอดรวม 450 บาท 

24 นายจนัเพ็ง   พินโยส ี  13/1  ม.1 ต.น้ําชุน อ.หล่มสัก  พช.ยอดรวม 225 บาท 

25 นายบุญมา    คําสิงห ์ 166  ม.4  ต.น้ําชุน อ.หล่มสัก  พช.ยอดรวม 100 บาท 

26 นางเรียม   ใจสอน   129  ม.13 ต.น้ําชนุ อ.หล่มสัก  พช.ยอดรวม 100 บาท 

27 นายขุน     ขุนทว ี 26  ม.13 ต.น้ําชนุ อ.หล่มสัก   พช.ยอดรวม 70 บาท 

28 นายล้าํ    มีตัน  30  ม.13 ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก   พช.ยอดรวม 200 บาท 

29 นายรุ่ง    สานส ี 163  ม.13 ต.น้ําชนุ  อ.หล่มสัก   พช.ยอดรวม 80 บาท 

30 นางกุยฮุง  แซ่เฮียว 2 ม.2 ต.น้ําชุน อ.หล่มสัก  พช.ยอดรวม  1,395 บาท 

31 นายโสภณ  สว่างหลา้  131/1 ม.1 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง ยอดรวม 50 บาท 

32 นายยิ่งศักดิ ์ ชูกิติพงษ ์ 152/4 ต.หล่มสัก  อ.หล่มสัก   พช.ยอดรวม 69 บาท 

33 นายท้วม   กล้าหาญ  37/2 ม.9 ต.น้ําก้อ อ.หล่มสัก  พช.ยอดรวม 60 บาท 

34 นายบัญชา       102  ม.9 ต.น้ําก้อ  อ.หล่มสัก   พช.ยอดรวม 120บาท 

35 นายบัญชา       102  ม.9 ต.น้ําก้อ  อ.หล่มสัก   พช.ยอดรวม 100 บาท 

36 นางบุญต่วน ปลาสร้อย  37/1 ม.9 ต.น้ําก้อ อ.หล่มสัก พช.ยอดรวม 125 บาท 

37 นางสมจิตต ์  สีสม  12  ม.1 ต.น้ําชนุ อ.หล่มสัก   พช.ยอดรวม 63 บาท 

38 นางสมจิตต ์  สีสม  12  ม.1 ต.น้ําชนุ อ.หล่มสัก   พช.ยอดรวม 57 บาท 

39 นางวนัชืน่  วรินทรา   ยอดรวม 225  บาท 

40 นายประสิทธิ ์ จันนวม  ยอดรวม 86 บาท 

41 นางสุพิศ  สมศักดิ์  ยอดรวม 57 บาท 

42 นายทรงเดช  จันพวาน ิ ยอดรวม 1,000 บาท 
 
 
 

 



 ๑๑ 
ที่ประชุม    - มีมติ  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน  ๆ    

- ไม่มี 
 

เลิกประชุมเวลา  12.40  น. 
 

 (ลงชื่อ)     อนุชัย ใต้กิ      ผูบ้ันทึกการประชุม 
 (นายอนุชัย ใต้กิ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําชุน 
 

           (ลงชื่อ)    สมโพชน์ สว่างภักดี 
          (นายสมโพชน์ สว่างภักดี) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําชุน 

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม 
   (ลงชื่อ)       
              (นายเจตน์  รุ่งเรือง) 

   (ลงชื่อ 
             (นายสมจิตร พรรณนา) 

   (ลงชื่อ)       
              (นางสมัย จันทา) 


