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บันทึกรายงานการประชุม 

การเตรียมการพัฒนาแหล่งน ้าตามโครงการคลองสวย น ้าใส 
ครั งที1่/2562  วันที่ 6 มีนาคม 2562  เวลา  10.00 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบุ่งคล้า 
 
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว(ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพ่ือทราบ 
ประธาน(ผวจ.ชัยภูมิ)  3.1  จังหวัดชัยภูมิ  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสราชาภิเษกฯ

ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจังหวัดชัยภูมิได้ก้าหนดกิจกรรมการพัฒนาแหล่ง
น ้าตามโครงการคลองสวย น ้าใส ซึ่งเป็นคลองเชื่อมระหว่างพื นที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลโพนทอง บุ่งคล้า และหนองไผ่ ร่วมกับส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแหล่งน ้าให้มีความสะอาด สวยงาม และเพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสราชาภิเษกฯ โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนและพ่ี
น้องจิตอาสาในพื นที่ 

  ในครั งในจังหวัดได้เชิญส่วนราชการต่างๆหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุม เพื่อ
บูรณาการการท้างานร่วมกัน  โดยครั งนี เลือกต้าบลบุ่งคล้าเพ่ือแก้ปัญหาน ้าท่วม น ้าแล้ง 
โดยเชิญชลประทานจังหวัดเข้าร่วมประชุมและได้แจ้งแผนงานโครงการที่จะด้าเนินการใน
พื นที่ โดยผมให้ค้านิยมว่า “บุ่งคล้าเมืองมีน เมืองปลา”  จกผลงานโครงการคลองสวยน ้า
ใสที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้เข้ามาด้าเนินการก้าจัดวัชพืชตามคูคลองต่างๆ  เราจะเห็น
ความแตกต่างอย่างมากและเห็นความสวยงามของสายน ้าในต้าบลบุ่งคล้า  

นายอ้าเภอเมืองชัยภูมิ การท้างานของเราจะเป็นการท้างานร่วมกันระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ และส่วนราชการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ต้าบลที่มีพื นที่ต่อเนื่องกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้แก่ บุ่งคล้า หนองไผ่ 
กุดตุ้มและโพนทอง  ได้มีการอนุมัติงบประมาณจากจังหวัดจ้านวน 1,000,000 บาท 
เพ่ือด้าเนินการขุดลอกในพื นที่ต้าบลบุ่งคล้า คือคลองไผ่ซึ่งเชื่อมต่อจากล้าประทาว จะ
เป็นค่าวัสดุน ้ามันเชื อเพลิง และหล่อลื่น  

ผู้แทน สนง.จังหวัดชัยภูม ิโครงการคลองสวย น ้าใน ที่อนุมัติงบประมาณ 1 ล้านบาท ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภมูิ
ให้นโยบายในการใช้งบประมาณ คือต้องการให้เกิดการท้างานที่บูรณาการการท้างาน
ร่วมกัน  โดยไม่ใช่การจ้างเหมา แต่จะเป็นการประมาณการค่าน ้ามันเชื อเพลิง โดยขอใช้
เครื่องจักรของทาง อบจ.ชัยภูมิ  และโครงการฝายมีชีวิต งบประมาณ 500,000 บาท 
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ชลประทานชัยภูมิ ส้าหรับการประมาณการค่าน ้ามันเชื อเพลิง เงิน 1 ล้านจะได้ระยะทางประมาณ 2 กม.  

แต่ถ้าเป็นงานจ้างจะได้ปราณ 500 ม. 
นอภ.เมืองชัยภูมิ ขอทราบแผนของชลประทานดูตามแผนที่น ้า ท่านสามรถที่จะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหน   
ชลประทานชัยภูมิ ส้าหรับในส่วนของชลประทาน  ที่ด้าเนินการและที่จะด้าเนินการมีหลายโครงการ  เช่น

ต้าบลโพนทองที่จะเป็นโครงการผันน ้าจากตัวเมืองออกมาทางโพนทอง ก็จะเริ่ม
ด้าเนินการในปีนี  จากประตูน ้าบ้านโนนทัน ต้าบลบ้านเล่า ถึงสระเทวดา  เรื่องค่าชดเชย 
และเส้นทางเราก็พยายามไปแนวเส้นทางท่ีไม่ให้เกิดปัญหา 

 การก่อสร้างแก้มลิง เพื่อรองรับน ้าจากนาเสียว บ้านเล่า โพนทอง งบประมาณประมาณ 
20 ล้านบาท ขณะนี อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

 และอีกโครงการจะด้าเนินการในปี งบประมาณ 2563  คือโครงการก่อสร้างแก้มลิง
หนองโง้ง หมู่ 7  งบประมาณ 10 ล้านบาท มีหอบังคับน ้า 1 แห่ง ท่อรับน ้า 2 แห่ง ขุด
ลอกความลึกประมาณ 3 ม.  

ประธาน ผู้น้าในพื นที่ขอให้เสนอปัญหาและความต้องการ 
ก้านันต้าบลบุ่งคล้า ผมขอเสนอล้าห้วยน ้าเค็ม ซึ่งมีความยาวประมาณ 3,500 ม. เพ่ือระบายน ้าออกไป จะ

สามารถแก้ปัญหาน ้าท่วมได้ ซึ่งขณะนี รกและมีวัชพืชหนาแน่นมาก อยากขอให้ทาง
ชลประทานได้ช่วยขุดลอก เมื่อก่อนน ้าจะไหลผ่านจุดนี ไปลงหนองโง้ง เมื่อถนนตัดผ่านน ้า
จึงไหลผ่านไม่ได้ท้าให้เกิดปัญหาน ้าท่วม 

นายก อบต.หนองไผ่ ในพื นที่หนองไผ่จะเป็นปัญหาน ้าท่วม 
ก้านันต้าบลหนองไผ่ น ้าจะไหลผ่านจากบ้านค่ายลงมาตามน ้าชีท้าให้เกิดปัญหาน ้าท่วม 
ก้านันต้าบลโพนทอง ต้าบลโพนทองจะเดือดร้อนเรื่องน ้าท่วม ขณะนี มีการขุดลองหนองใหญ่ เป็นแก้มลิงรองรับ

น ้าจากต้าบลนาเสียว บ้านเล่า โพนทอง งบประมาณ 20 ล้าน ขณะนี ขุดลอกอยู่มีปะตูน ้า 
งบของกรมชลประทาน 

  และโครงการผันน ้าจากตัวเมืองชัยภูมิ ออกมาทางโพนทองจะเริ่มปีนี  ระยะทาง 
8 กม. จากประตูน ้าบ้านโนนทัน ต.บ้านเล่า ถึงสระเทวดา ต.โพนทอง ค่าชดเชยก็อยากให้
สมน ้าสมเนื อเพราะประชาชนบางคนมีท่ีนาเพียง 1-2 ไร่เท่านั น 

นายสุทิน(รองนายก อบต.โพนทอง) โครงการน ้าเลี่ยงเมือง  เริ่มจากประตูระบายน ้าโนนทัน การผันน ้าออก
จากตัวเมืองชัยภูมิ นาเสียว มาซับพระไวย์ ห้วยบง   

  - ส่วนที่สองออกจากประตูระบายน ้าโนนทัน นางเม้ง หนองใหญ่ หนองหญ้ารัง
กา ถึงสระหนองใหญ่ 

  - ส่วนการก้าจัดวัชพืช ห้วยดนิแดง จุดติดต่อกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ ปัจจุบันจะมี
ผักตบชวา  วัชพืชหนามากท้าให้น ้าระบายไม่ได้ 
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นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย(นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ) 
 เทศบาลเมืองเราไม่สามารถท่ีจะห้ามน ้าจากเมืองออกสู่บุ่งคล้า โพนทอง  หนองไผ่ได้  แต่

เราต้องหาวิธีการแก้ปัญหาท้าอย่างไรน ้าจะไหลผ่านพื นที่เหล่านี ได้สะดวก เราต้องมา
ก้าจัดสิ่งกีดขวางร่วมกัน  ที่ต้าบลบุ่งคล้าได้ท้ามาเกือบหมดทุกสายน ้าแล้ว  โดยใช้
เครื่องจักรของทางเทศบาล อบต.บุ่งคล้าสนับสนุนน ้ามันเชื อเพลิง  และควบคุมการจ่าย
น ้ามันเอง  คนของเทศบาลจะท้างานเต็มเวลา ขอให้น ้ามันพร้อม การก้าจัดวัชพืชล้าคลอง 
ห้วย เราจะตบแต่งริมคลองไปด้วยให้ประชาชนสามารถสัญจรได้  ก็ฝากท้องถิ่นอ่ืนๆ  เรา
ขอเพียงแค่ส่งอาหารกลางวันเท่านั น 

นายอเนก สิมาชัย(ผญบ.ม.11)  บ้านบุ่งคล้า ม.11 มีหนองสัมพันธ์ซึ่งสามารถกักเก็บน ้าไว้ใช้ผลิตประปาหลาย
หมู่บ้าน  จะมีทางน ้าเข้าเฉพาะในฤดูฝน  ขณะนี มีล้าเหมืองที่ส่งน ้าเข้าหนองสัมพันธ์ตื น
เขิน  อยากให้ลองล้าเหมืองเพ่ือจะได้มีน ้าส่งเข้าหนองสัมพันธ์ได้มากขึ น สภาพของหนอง
สัมพันธ์จะมีความลาดเอียง ถ้าน ้าไหลเข้าธรรมชาติก็จะไหลออกอีกทาง  ปริมาณน ้า
ขณะนี ประมาณ 2 ล้าน ลบ.ม. 

นางพิสมัย ปาปะข้า(ผญบ..3) ม.3 จะรับน ้าจาก ม. 11 ล้าห้วยกุดแหลม ความยาวประมาณ 1 กม. ความลึก
ประมาณ 5 ม. น ้าใช้ท้านา น ้าไม่เคยแห้ง และจะไหลลงสู่บ่อใต้ สามพันตา กุดตุ้ม 
ประตูน ้ากุดแหลมขณะนี ช้ารุด แต่ทางหมู่บ้านจะสร้างฝายมีชีวิตในจุดนี  เพ่ือเก็บกักน ้า 

นายกเทศมนตรีเมืองฯ ขุดลอกระยะทางไม่เกิน 1 กม.กว้าง 3 ม.ใช้เวลาไม่นาน ก็ขอให้ทางหมู่บ้านและ อบต.
ส้ารวจแนวเขตให้ชัดเจน  

ประธาน อบต.กับผู้ใหญ่บ้านก็ไปประชุมประชาคมและแจ้งประชาชนที่มีท่ีดินติดแนวเขตให้ทราบ
และยินยอมในการขุดลอก แล้วให้ทางเทศบาลเข้ามาช่วยด้าเนินการให้ 

สภาเกษตร เกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้า ทางสภาเกษตรได้ท้าเรื่องนี ในหลายอ้าเภอ  เป็นการเซ็น 
mou ร่วมกันกับหลายหน่วยงาน  แต่ขอให้ทุกอ้าเภอมีคณะกรรมการบริหารจัดการน ้าใน
ระดับต้าบล และระดับอ้าเภอ เราจะเข้ามาช่วยในการจัดตั งคณะกรรมการ เช่นที่อ้าเภอ
คอนสวรรค์  ต้าบลหนองขาม  เราจะดูหนองขามเป็นตัวขับเคลื่อน  และใช้ทั ง 4 แห่งเป็น
โมเดล คือ บุ่งคล้า โพนทอง เทศบาลเมือง  และหนองไผ่  การแต่งตั งคณะกรรมน ้าระดับ
ต้าบลเราจะเข้ามาช่วยตรงนี  

นายกเทศมนตรีเมืองฯ ขอให้ทุกต้าบลเรียกประชุมก้านันผู้ใหญ่บ้าน ให้รีบท้าผังน ้าในระดับต้าบล หมู่บ้านให้ได้  
เราจะได้รู้ทิศทางน ้าแต่ละแห่งที่ต่อเนื่องกัน 

นายก อบต.บุ่งคล้า คลอง 2 เส้นนี  จะคุยกับ นายกบรรยงค์ ท้าให้เสร็จก่อนประชาชนท้านา 
ผญบ.ม.11 ขอเรียนสอบถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เรื่องการก่อสร้างฝายมีชีวิต  ผมในฐานะ

ที่เป็นครูฝาย  ยอมรับว่าโครงการนี เป็นโครงการที่ดี  แต่ส้าหรับต้าบลบุ่งคล้าไม่สามารถที่
จะด้าเนินการได้ทุกหมู่บ้าน เนื่องจากสภาพพื นที่ของต้าบลบุ่งคล้าเป็นที่ลุ่มในขณะนี น ้ายัง 
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 ไม่แห้งจากพื นที่การเกษตรเลย  ถ้าสร้างฝายจะเป็นปัญหาหรือไม่  ถ้าเป็นการก่อสร้าง

เช่นต้าบลท่าหินโงมผมว่าจะเป็นประโยชน์มากแต่ต้าบลบุ่งคล้าไม่สามารถด้าเนินการได้
ทั งหมด  เกรงว่าก่อสร้างแล้วจะมีปัญหาตามมา  จึงอยากขอความชัดเจนจากท่าน 

ประธาน ขอตามสภาพพื นที่ 1,617 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่เหมาะสมก็ต้องท้า  ให้ดูตามสภาพพื นที่ดูที่
เหมาะสมเท่านั น 

อบจ.ชัยภูมิ ส้าหรับเครื่องจักรของ อบจ.คาดว่าหลังวันที่ 31 มีนาคม 2562  จะว่าง ของ อบจ.ก็จะ
รบกวนค่าน ้ามันเชื อเพลิง  อาหาร 

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร(รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ) 
 สรุปการประชุมส้าหรับวันนี  ทั ง 4 แห่งมีทั งน ้าท่วม และแล้ง 
 1. ต้องรู้สภาพพื นที่ของตนเอง รู้ทิศทางไหลของน ้า 
 2. มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างท้องถิ่น อบจ. ทศ.และ อบต. 
 3. กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. การบริหารจัดการน ้าโดยชุมชน จะเดินคู่ขนานกันระหว่างรัฐ ประชาชน โครงการที่

เป็นแพ็คเกตงานใหญ่ๆ ให้เป็นหน้าที่ของชลประทาน ส่วนเรื่องเล็กๆให้เป็นของท้องถิ่น  
ส่วนการก้าจัดวัชพืช ก็ให้ใช้ประชาชนมาเป็นตัวช่วย ถ้าแรงคนไม่ไหวก็ใช้เครื่องจักรของ 
ทศ./อบจ.ช่วย   

ประธาน มอบ ทถจ.ประสานท้องถิ่นทั ง 5 แห่ง เพ่ิมกุดตุ้ม  และให้ใช้จิตอาสาร่วมด้วยในแต่ละ
พื นที่ และให้ออกมาช่วยกันให้แล้วเสร็จก่อน พฤษภาคม 2562 รวมถึงการท้าผังน ้าให้
แล้วเสร็จภายใน 2 เดือนนี ด้วย  และให้เคลียร์เรื่องแนวเขตให้ชัดเจนก่อนด้าเนินการทุก
ครั ง 

  3.2 แผนที่น ้าในพื นที่เก่ียวของ(เทศบาลเมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต้าบล
บุ่งคล้า องค์การบริหารส่วนต้าบลโพนทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองไผ่) 

ประธาน เพ่ิมต้าบลกุดตุ้ม เป็น 5 ต้าบล 
นายกเทศมนตรีเมืองฯ อยากจะฝากท่านนายก อบต.ให้รีบประชุมก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปประชุมชาวบ้าน  และการ

ประชุมครั งหน้าประชุมย่อย ขอเชิญที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ ก้าหนดการมอบให้ท่านท้องถิ่น
จังหวัดเป็นผู้ประสาน 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
 4.1 พื นที่เป้าหมายในการด้าเนินกิจกรรม 
 4.2 หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 4.3 มวลชนกิจกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 4.4 ระยะเวลาด้าเนินกิจกรรม 
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ประธาน ตามท่ีแจ้งแล้วในการด้าเนินการโครงการคลองสวย น ้าใส  ให้เราด้าเนินการให้แล้วเสร็จ

ก่อนพฤษภาคม 2562 ควรก่อนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสราชาภิเษกฯ
ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 การประชุมครั งต่อไปให้ทุกแห่งสามารถที่จะ
ก้าหนดสถานที่จัดกิจกรรมได้  และประชาสัมพันธ์ให้จิตอาสาเข้าร่วมด้วย 

เลิกประชุม เวลา  14.15  น. 
 
    (ลงชื่อ)    บันทึก 
     (นางชนาภา  สุภักดี) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลบุ่งคล้า 
 
    (ลงชื่อ)    ตรวจ 
     (นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบุ่งคล้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้เข้าประชุมการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ตามโครงการคลองสวย น ้าใส จังหวัดชัยภูมิ 
ครั งที่ 1 วันที่  6  มีนาคม  2562  เวลา 10.00 น. 

ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบุ่งคล้า 
 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายณรงค์  วุ่นซิ ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูม ิ นายณรงค์  วุ่นซิ ว 
2 นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร 
3 นายอนุชา  เจริญรักษ์ นายอ้าเภอเมืองชัยภูมิ นายอนุชา  เจริญรักษ์ 
4 นายสุพรม  สิมาชัย ก้านันต้าบลบุ่งคล้า นายสุพรม  สิมาชัย 
5 นายสมทรง  สวัสดิ์สลุง นาย อบต.หนองไผ่ นายสมทรง  สวัสดิ์สลุง 
6 นายสุทิน  สุวรรณพิมล รองนายก อบต.โพนทอง นายสุทิน  สุวรรณพิมล 
7 นายพิชิต  หาญมะโน ผญบ.ม.4 นายพิชิต  หาญมะโน 
8 นางสุธรรมา  เลิศฤทธิ์ ท้องถิ่นอ้าเภอเมือง นางสุธรรมา  เลิศฤทธิ์ 
9 นายอเนก  สิมาชัย ผญบ.ม.11 นายอเนก  สิมาชัย 

10 นายนราศรอจ์  ฤกษ์สงเคราะห์ หน.ฝ่ายวิศวกรรม 
ชลประทานชัยภูมิ 

นายนราศรอจ์  ฤกษ์
สงเคราะห์ 

11 นายสานิตย์  เพียงสุวรรณ์ วิศกรชลประทานฯ นายสานิตย์  เพียงสุวรรณ์ 
12 นางปริศนา  ศรีสว่าง ผญบ.ม.9 นางปริศนา  ศรีสว่าง 
13 นายชม  กัลยาณี ผญบ.ม.8 นายชม  กัลยาณี 
14 นางอุบลรัตน์  คล่องแคล่ว ผช.ผญบ.ม.12 นางอุบลรัตน์  คล่องแคล่ว 
15 นายณัฐวุฒิ  ธิสา หน.ส่วนยุทธศาสตร ์

สนง.สภาเกษตรกรจ.ชัยภูมิ 
นายณัฐวุฒิ  ธิสา 

16 นายสายัณต์  เหล็กพรม ผู้ประสานน ้าชุมชน  นายสายัณต์  เหล็กพรม 
17 นายคมสันต์  หาญสกุล หน.ฝ่ายการโยธา ทศ.เมือง นายคมสันต์  หาญสกุล 
18 นายบุญเลิศ  ทองวิเศษ ช่างฝีมือสนาม ชลประทาน นายบุญเลิศ  ทองวิเศษ 
19 นายสุรศักดิ์  แก้วเชาว์ จพง.ธุรการ อบจ.ชัยภูมิ นายสุรศักดิ์  แก้วเชาว์ 
20 จ.อ.อดุลย์  ลาภเกิด ผอ.รพ.สต.บุ่งคล้า จ.อ.อดุลย์  ลาภเกิด 
21 นายสมบูรณ์  กล้าจริง รอง นายก.อบต.บุ่งคล้า นายสมบูรณ์  กล้าจริง 
22 นางสาริกา  หิมาลัย ก้านันต้าบลโพนทอง นางสาริกา  หิมาลัย 
23 นางกฤษณา  เทพสวัสดิ์ ผญบ.ม.10 นางกฤษณา  เทพสวัสดิ์ 
24 นายโชคชัย  ศรีหิรัญรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ นายโชคชัย  ศรีหิรัญรัตน์ 
25 นายประมวล  เสมอภาคย์ นายช่างโยธาอาวุโส 

สนง.โยธาธิการฯ 
นายประมวล  เสมอภาคย์ 

26 นายฤาชัย  จ้าปานิล ผอ.ชลประทานชัยภูมิ นายฤาชัย  จ้าปานิล 
27 นายสุขสันต์  ชัยพร นวค.ปฏิบัติการ 

สนง.จังหวัดชัยภูม ิ
นายสุขสันต์  ชัยพร 

28 นายอภิเดช  คลังกลาง ผอ.กองช่าง อบต.หนองไผ่ นายอภิเดช  คลังกลาง 
 



ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ 
29 นายสุบิน  ยุทธนรินทร์ นวค.ปฏิบัติการ  

สน.จังหวัดชัยภูม ิ
นายสุบิน  ยุทธนรินทร์ 

30 นางพิสมัย  ปาปะข้า ผญบ.ม.3 นางพิสมัย  ปาปะข้า 
31 นางรุ่งทิพย์  ใจสบาย เลขานุการนายก อบต. นางรุ่งทิพย์  ใจสบาย 
32 นายอดุลย์  ขอกลาง ผช.ผญบ.ม.6 นายอดุลย์  ขอกลาง 
33 นางสมใจ          จันทร์ชลีอง ปลัดอ้าเภอ นางสมใจ    จันทร์ชีลอง 
34 นายสมบัติ  หาดชัยภูมิ ผญบ.ม.2 นายสมบัติ  หาดชัยภูมิ 
35 นายบรรยงค์  เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นายบรรยงค์  เกียรติก้องชู

ชัย 
36 นางชนาภา  สุภักดี ปลัด อบต.บุ่งคล้า นางชนาภา  สุภักดี 
37 นายก่อชนม์  ผลประเสริฐ ปลัดอ้าเภอ นายก่อชนม์  ผลประเสริฐ 
38 นายขจรศักดิ์  สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง อบต.บุ่งคล้า นายขจรศักดิ์  สุพรรณฝ่าย 

 


