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รายชื่อผู้เข้าประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  2564 

ครั้งที่ 2 วันที่  27  กันยายน  2564  เวลา 9.30 น. 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญกอง  หาญเสนา ประธานสภาฯ บุญกอง  หาญเสนา 
2 นางส าราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ ส าราญ  โคบาล 
3 นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ลาป่วย 
4 นางนารีรัตน์  จันทร์บัว สมาชิก อบต.หมู่ 1 ลากิจ 
5 นายมงคล  บุตรศรี สมาชิก อบต.หมู่ 2 มงคล  บุตรศรี 
6 นางเหรียญทอง   ยังดี สมาชิก อบต.หมู่  2 เหรียญทอง   ยังดี 
7 นายประยูร  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 3 ประยูร  กล้าจริง 
8 นางปานศรี คุ้มบุ่งคล้า สมาชิก อบต.หมู่  3 ปานศรี คุ้มบุ่งคล้า 
9 นายสากล  อ้อนอุบล สมาชิก อบต.หมู่  4 สากล  อ้อนอุบล 

10 นายสระกิต  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 ลากิจ 
11 นายบุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ สมาชิก อบต.หมู่  6 ลากิจ 
12 นายสุนทร  บุญเทียม สมาชิก อบต.หมู่  6 สุนทร  บุญเทียม 
13 นายสังคม  ทองชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่. 7 สังคม  ทองชัยภูมิ 
14 นายวสันต์  คลาดโรค สมาชิก อบต.หมู่  7 วสันต์  คลาดโรค 
15 นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 วิไลพร  วชิรจิตตานนท์ 
16 นายสุรศักดิ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 ลากิจ 
17 นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู่  9 สมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย 
18 นางลัดดา  โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10 ลากิจ 
19 นายสมศักดิ์  เจริญวัย สมาชิก อบต.หมู่ 11 สมศักดิ์  เจริญวัย 
20 นายชาญ  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 12 ชาญ  กล้าจริง 
21 นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ 12 แสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์ 
22 นางชนาภา  สุภักดี เลขานุการสภา ชนาภา  สุภักด ี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 1. นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ลาป่วย 

2. นางนารีรัตน์  จันทร์บัว สมาชิก อบต.หมู่ 1 ลากิจ 
3. นายสระกิต  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 ลากิจ 
4. นายบุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ สมาชิก อบต.หมู่  6 ลากิจ 
5. นายสุรศักดิ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 ลากิจ 

          6. นางลัดดา       โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10 ลากิจ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม                                                                                                                

ที ่ ชื่อ    -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายก อบต.บุ่งคล้า แก่ง หาญบุ่งคล้า 
2 นายวิยุทธร ช่างเหล็ก รองนายก อบต.บุ่งคล้า วิยุทธร ช่างเหล็ก 
3 นางพรทิพย์ ยิ้มสงบ รองนายก อบต.บุ่งคล้า พรทิพย์ ยิ้มสงบ 
4 นางรุ่งทิพย์ ใจสบาย เลขานุการนายก อบต. รุ่งทิพย์ ใจสบาย 
5 นายขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย 
6 นายคมกริช เพชรคมกริช นิติกร คมกริช เพชรคมกริช 
7. นางมาลัย  กล้าประจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ มาลัย  กล้าประจันทร์ 
8 นายสนั่น บัวแก้ว นายช่างโยธาช านาญงาน สนั่น บัวแก้ว 
9 นางสาวสายรุ้ง ระดาบุตร นักบริหารงานทั่วไป สายรุ้ง ระดาบุตร 

10 นางสาวนิศากร ชาวพงษ์ นักบริหารงานการศึกษา นิศากร ชาวพงษ์ 
11 นางนันทพร ไพศาลธรรม นักบริหารงานคลัง นันทพร ไพศาลธรรม 
12 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน ผอ.กองสวัสดิการสังคม พงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.          
เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าห้องประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จ านวน 15 คน ไม่มาประชุม 6 คน 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1           เรือ่ง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน ฯ  - วันนี้มีท่านสมาชิกลาประชุมเนื่องจากป่วย 1 ราย และลากิจ 5 รายเนื่องจากสถาน 
   การณ์น้ า ได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่  บ้านขวาน้อย  หัวนา และอีกหลายหมู่บ้าน 

 

ระเบียบวาระท่ี 2            เรือ่ง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       ( สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กันยายน  2564  )                                   

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 15 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง   งดออกเสียง – เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การขออนุญาตใช้พื้นที่ด าเนินโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าหนองระเริง  
ประธาน   เชิญปลัด อบต. ชี้แจง 
ปลัด อบต. ด้วยได้รับหนังสือจากส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 4 กรมทรัพยากรน้ า กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ด าเนินโครงการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าหนองระเริง บ้านขวาน้อย  หมู่ที่ 10 ต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอ
เมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  รายละเอียดโครงการ 

 สภาพทั่วไป 
 ที่ตั้ง บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 10 ต าแหน่งโครงการในระวางแผนที่ 1:50,000 ระวาง 

5440 iv พิกัด 1747255N   184191E 

 สภาพปัญหา 

 แหล่งน้ ามีสภาพตื้นเขินแต่พอถึงฤดูแล้งน้ าจะแห้งขอด เนื่องจากมีตะกอนและวัชพืช

ขึ้นเป็นจ านวนมากฤดูฝนเก็บน้ าได้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของราษฎรไว้ใช้

ในการอุปโภค – บริโภค การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในช่วง

ฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงทุกปี 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนที่รับน้ า ส าหรับบรรเทาป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน 

 2. เพ่ือเป็นแหล่งน้ าส าหรับช่วยเหลือการอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 



 3. เพ่ือเป็นแหล่งน้ าต้นทุนเพ่ือช่วยเหลือการเพาะปลูกให้แก่พ้ืนที่ในลุ่มน้ า 

 

4 
 4. เพ่ือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าให้ประชาชนบริโภคและหารายได้จากการจับสัตว์

น้ า 

 5. เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าธรรมชาติให้เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ า และรักษา

ระบบนิเวศ 

 ขอบเขต 

 1. ขุดขยายแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมความกว้างและความลึกของแหล่งน้ าตามแปลนก่อสร้าง 

 2. ปรับปรุงทางเข้าโครงการ และบริเวณคันแหล่งน้ าให้เป็นเส้นทางสัญจรล าเลียง

พืชผลทางการเกษตร 

 ลักษณะโครงการ 

 4.1 ขุดลอก เพ่ิมความจุน้ า 0.0510 ล้าน ลบ.ม. รวมเป็น 0.0776 ล้าน ลบ.ม. 

 ผลกระทบโครงการ 

 โครงการไม่ส่งผลกระทบกับพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าชี งบประมาณ 2.1759 ล้านบาท ผลผลิต ครัวเรือนที่ได้รับ

บรรเทาภัยแล้ง/อุทกภัย 511 ครัวเรือน พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 49 ไร่ เพ่ิมปริมาณน้ า

เก็บกัก 0.0510 ล้าน ลบ.ม.  

นายสนั่น  บัวแก้ว(นายช่างโยธาช านาญงาน) โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าหนองระเริง   กรม

ทรัพยากรน้ าเป็นผู้ส ารวจออกแบบ แต่หน่วยด าเนินการคือทหารกองพันพัฒนา จะ

ด าเนินการก่อสร้าง  สภาพเดิมหนอง ระเริง  ความลึกประมาณ 3.5 ม. ความกว้าง 

ประมาณ 102 ม. ความยาว ประมาณ 150 ม. ระดับก้นหนอง 146.50 ม. ระดับ

หลังคันดิน ประมาณ 151.50 ม. ระดับเก็บกักในหนองน้ า 150 ม. ความจุที่ระดับ

เก็บกักน้ า 58,000 ลบ.ม. พ้ืนที่ผิวน้ าในหนองน้ า/สระน้ าที่ระดับน้ าเก็บกัก 18,237 

ตร.ม. การก่อสร้าง กว้าง 10 ม. โดยรอบหนอง  การทิ้งดิน ระยะทางไม่เกิน 1 กม. 

ในการประมาณการ ถ้าไม่เกิน 1,500 ม. จะคิดเป็น 1 กม. ถ้าเกิน 1,500 ม. จะคิด

เป็น 2 กม. สถานที่ท้ิงดินที่ผ่านการประชุมประชาคมที่บ้านขวาน้อย ม. 10 คือทิ้งที่

ป่าช้าสาธารณะ และที่ ศาลา SML ม.1 ความสูงดินไม่เกิน 1 ม. 



นางเหรียญทอง (ส.อบต.ม.2)  ถ้าต้องการดินมาถมที่สาธารณะที่หนองฉิมจะได้หรือไม่ 

นายสนั่น  บัวแก้ว(นายช่างโยธาช านาญงาน) ต้องดูระยะทางตามที่แจ้งคือไม่เกิน  1 กม.หรือไม่เกิน 

1,500 ม. 

ประธาน ท่านสมาชิกจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบ
โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าหนองระเริง 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 15 เสียง 
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 4.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา 5 ปี(พ.ศ.2566-2570) 
ประธาน   เชิญปลัด อบต. ชี้แจง 
ปลัด อบต. ด้วยแผนพัฒนา 5 ปี(พ.ศ.2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจะ

หมดในปีงบประมาณ 2565  จึงมีความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนา 5 ปี(พ.ศ.
2566-2570) ขึ้น  โดยก าหนดการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564  
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  3) พ.ศ.2561  
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา  โดยได้จัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ประชาคมต าบล  โดยประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ร่วมวิเคราะห์ ร่วมท า จากประชาชนในท้องถิ่นเอง คณะท างานการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนซึ่งได้จากการจัด
เวทีประชาคม และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง
จากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า    โดยในการจัดท า
แผนพัฒนา 5 ปี(พ.ศ.2566-2570)  ได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning)  และวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ  เศรษฐกิจและ
สังคม เป็น “ต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
ประเพณี ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”  

  การจัดท าแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  มีความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี /แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 /
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1/แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ/แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ/ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  โดยมีรายะเอียดดังนี้ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 
ประกอบด้วย 



 1.การพัฒนาคนสังคมที่มีคุณภาพ 
 2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง 
 3.การพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการเกษตร 
 4.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 5.การส่งเสริมการอนุรักษ์ใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
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 6.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ

เชื่อมโยงสู่ประเทศประชาคมฯ 
 7.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
 8.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ประกอบด้วย 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภคและการเกษตร 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจรายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 -การจัดท าแผนครั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการวิเคราะห์

กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(SWOT) 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร) 
 -บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ตามแบบ ผ.01 (รายละเอียดตามเอกสาร) 
 -บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ตามแบบ ผ.01/1 (รายละเอียดตามเอกสาร) 
 -รายละเอียดโครงการพัฒนา ตามแบบ ผ.02(รายละเอียดตามเอกสาร) 
-บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แบบ ผ.02 
-บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02/1 
(รายละเอียดตามเอกสาร) 
  ในการจัดท าแผนพัฒนา5 ปี(พ.ศ.2566-2570)  ได้ด าเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ ๑๗ การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 



(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความ
ต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทาง
วิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ  
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 และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
ข้อ ๑๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยาและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป 
  ท่านสมาชิกตรวจสอบเอกสารจะสอบถามในรายละเอียดขอเชิญสอบถาม
ได้ค่ะ 

ประธาน  ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 15 เสียง 
 4.3  การเสนอร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2564 
ปลัด อบต. ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ามีความจ าเป็นในการจัดท าร่างข้อบัญญัติต าบล 

เรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2564 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
     

หลักการ 



   เพ่ือเป็นการควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการกระท าของบุคคลที่
ก่อให้เกิดเหตุร าคาญท าให้เกิดผลกระทบต่อราษฎรในต าบลบุ่งคล้า ซึ่งได้รับความ
เดือดร้อนจากผลของการกระท านั้น เพื่อให้การควบคุมเหตุร าคาญเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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    เหตุผล 
   เพ่ือประโยชน์ ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ

ของประชาชนหรือแก้ไขเหตุร าคาญท่ีอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้า ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2564  ไว้เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาเหตุร าคาญ ขึ้น 

 
    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
    เรื่อง  การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2564 
 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง
คล้านี้ไว้  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า และโดยการ
อนุมัติของนายอ าเภอดังต่อไปนี้ 

   ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
เรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2564” 

   ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า นับ
แต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   ข้อ 3 ข้อบัญญัตินี้ 
    “เจ้าพนักงาน” หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง

คล้า 
    “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับ

การแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 
   ข้อ 4 ในกรณีท่ีมีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยในบริเวณ

ใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุร าคาญ 



    4.1 แหล่งน้ า ทางระบายน้ า ที่อาบน้ า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า 
หรือสถานที่อ่ืนใดซึ่งอยู่ในท าเลที่ไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมม
สิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็น หรือละอองสารเป็นพิษ หรือก่อให้เกิด
ความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

    4.2 การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด  หรือมีจ านวนเกินสมควรจน
เป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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    4.3 อาคารอันเป็นที่อยู่อาศัยของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่
ใดประกอบการใดไม่มีการระบายน้ า การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือการควบคุมสารเป็นพิษ 
หรือมี เพียงแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็น หรือละอองสารเป็นพิษ หรือ
ก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

    4.4 การกระท าใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี ความร้อน 
สิ่งมีพิษ และเสียง  

    4.5 ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอ่ืนใด จน
เป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

   ข้อ 5 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใด มิให้ก่อเหตุร าคาญใน
ที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน รวมทั้งการระงับเหตุร าคาญด้วย ตลอดทั้ง
การดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษาบรรดา ถนน ทางบก ทางน้ า รางระบายน้ า คูคลอง 
และสถานที่ต่างๆในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร าคาญ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นอาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเพ่ือระงับ ก าจัดและควบคุมเหตุร าคาญต่างๆได้ 

   ข้อ 6 ในกรณีท่ีปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ว่าไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  และเหตุร าคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระงับเหตุร าคาญนั้น  และอาจ
จัดการตามความจ าเป็นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญนั้นขึ้นอีกโดยบุคคลซึ่งเป็น
ต้นเหตุ หรือเก่ียวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
ส าหรับการจัดการนั้น 

   ข้อ 7 ในกรณีท่ีมีเหตุร าคาญเกิดข้ึนในสถานที่เอกชน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือ  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับ
เหตุร าคาญภายในเวลาอันสมควรตามค าสั่ง และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้กระท าโดยวิธี
ใดเพ่ือระงับเหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญ
เกิดข้ึนในอนาคตให้ระบุไว้ในค าสั่งได้ 



   ในกรณีที่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจระงับเหตุร าคาญนั้นและอาจจัดการตามความจ าเป็น
เพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดข้ึนอีก  และถ้าเหตุร าคาญเกิดข้ึนจากการกระท า 
การละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น เจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้เสีย 
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   ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุร าคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่

เอกชนอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่น จะออกค าสั่ง
เป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้น
ทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับ
เหตุร าคาญนั้น แล้วก็ได้ 

   ข้อ 8 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับต าบลนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
และเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

    8.1 มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆมาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง 
หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

    8.2 เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น 
และพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของท้องถิ่น หรือตามพระราชบัญญัตินี้  ในการให้มีอ านาจสอบถาม
ข้อเท็จจริง หรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้ง หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่นั้น 

    8.3 แนะน าให้ผู้รับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติ
หน้าที่ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตาม
ข้อก าหนดของท้องถิ่น หรือตามพระราชบัญญัตินี้ 

    8.4 ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดี หรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีท่ีจ าเป็น 

    8.5 เก็บหรือน าสินค้า หรือสิ่งของใดๆท่ีสงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ 
หรือจะก่อให้เกิดเหตุร าคาญจากอาคาร หรือสถานที่ใดๆเป็นปริมาณตามสมควรเพื่อ
เป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจ าเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคาให้เจ้าพนักงาน



ท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ในเรื่องใด หรือทุกเรื่องก็ได้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นบุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวตาม
แบบที่ก าหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคลซึ่งเก่ียวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย และให้
บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 
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   ข้อ 9 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้อง  หรือ

กระท าการใดๆที่ฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่ชักช้า 

   ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่งสมควรจะด าเนินการแก้ไขได้โดยเร่งด่วน ให้
เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าการไม่ถูกต้อง หรือฝ่าฝืน
ดังกล่าว แก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือด าเนินการใดๆเพ่ือแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้
ตามสมควร แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 

   ข้อ 10 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัติต าบลนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ 
8 เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  และเพ่ือประโยชน์ในการจับกุม
หรือปราบปรามผู้กระท าความผิด ตามข้อบัญญัติต าบลนี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และ
ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

   ข้อ 11 ผู้ใดก่อเหตุร าคาญตามข้อบัญญัติต าบลบุ่งคล้านี้ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

   ข้อ 12  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า รักษาการตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลฉบับนี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่............เดือน...................................พ.ศ....................... 
 
        (ลงนาม).............................. 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
    เห็นชอบ 



 
  (ลงนาม)....................................... 
 (...................................................) 
        นายอ าเภอเมืองชัยภูมิ 
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   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554  หมวด 3 ญัตติ ข้อ 
45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่
สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

                                      ข้อ 47 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี 1 ให้ที่ประชุมสภาปรึกษาใน 
                              หลักการแห่งข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ 
                                      ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 2  ให้ปรึกษาเรียง       
                               ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 
           ข้อ 52 การพิจารณาข้อบัญญัติในวาระที่ 3  ไม่มีการอภิปราย ให้ที่ประชุม    
                               สภาลงมติว่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
 

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม รับหลักการในวาระที่ 1
มติที่ประชุม     เห็นชอบทั้ง 15  เสียง     ไม่เห็นชอบ  -  เสียง    งดออกเสียง – เสียง 

 

ประธาน ในวาระท่ี 2   มีสมาชิกท่านจะขอแปรญัตติหรือไม่ เนื่องจากเป็นการพิจารณา ร่าง   
ข้อบัญญัติที่มิใช่การเงินหรืองบประมาณ สามารถที่จะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
และท่านสมาชิกเป็นคณะกรรมการเต็มสภาฯได้  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบทั้ง 15  เสียง     ไม่เห็นชอบ  -  เสียง    งดออกเสียง – เสียง 
ประธาน   ในวาระท่ี 3 จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 



มติที่ประชุม    เห็นชอบทั้ง 15  เสียง     ไม่เห็นชอบ  -  เสียง    งดออกเสียง – เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่อง อ่ืนๆ    
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆต่อทีประชุมสภา ขอเรียนเชิญ 
นางเหรียญทอง(ส.อบต.ม.2) ขอฝากเรียนถามท่านนายกฯเกี่ยวกับการบริการประชาชน  เนื่องจากสถานการณ์

อุทกภัยครั้งนี้ รถเล็กไม่สามารถเดินทางออกสู่ภายนอกได้ อาจจะมีความจ าเป็นต้อง
ใช้รถบรรทุกหกล้อ  เพ่ือบริการประชาชน 

นายก อบต. รับทราบ 
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ประธาน   ท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอปิดประชุม 
ประธาน                     กล่าวปิดประชุม  
เลิกประชุม    เวลา  15.15 น. 

 
  ลงชื่อ                       ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 

                   ( นางชนาภา  สุภักดี )  เลขานุการสภา อบต. 
 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา    
          

           นารีรัตน์ จันทร์บัว   เหรียญทอง ยังดี   ชาญ กล้าจริง 
         (นางนารีรัตน์ จันทร์บัว)                   (นางเหรียญทอง ยังดี)               (นายชาญ กล้าจริง) 
                กรรมการฯ                                 ประธานฯ                              กรรมการฯ 

 
ลงชื่อ       บุญกอง  หาญเสนา      ผู้ตรวจรายงานประชุม 

 ( นายบุญกอง  หาญเสนา ) 
ประธานสภา อบต. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1 
รายชื่อผู้เข้าประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  2564 

ครั้งที่ 2 วันที่  27  กันยายน  2564  เวลา 9.30 น. 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญกอง  หาญเสนา ประธานสภาฯ บุญกอง  หาญเสนา 
2 นางส าราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ ส าราญ  โคบาล 
3 นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ลาป่วย 
4 นางนารีรัตน์  จันทร์บัว สมาชิก อบต.หมู่ 1 ลากิจ 
5 นายมงคล  บุตรศรี สมาชิก อบต.หมู่ 2 มงคล  บุตรศรี 
6 นางเหรียญทอง   ยังดี สมาชิก อบต.หมู่  2 เหรียญทอง   ยังดี 
7 นายประยูร  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 3 ประยูร  กล้าจริง 
8 นางปานศรี คุ้มบุ่งคล้า สมาชิก อบต.หมู่  3 ปานศรี คุ้มบุ่งคล้า 
9 นายสากล  อ้อนอุบล สมาชิก อบต.หมู่  4 สากล  อ้อนอุบล 

10 นายสระกิต  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 ลากิจ 
11 นายบุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ สมาชิก อบต.หมู่  6 ลากิจ 
12 นายสุนทร  บุญเทียม สมาชิก อบต.หมู่  6 สุนทร  บุญเทียม 
13 นายสังคม  ทองชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่. 7 สังคม  ทองชัยภูมิ 
14 นายวสันต์  คลาดโรค สมาชิก อบต.หมู่  7 วสันต์  คลาดโรค 
15 นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 วิไลพร  วชิรจิตตานนท์ 
16 นายสุรศักดิ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 ลากิจ 
17 นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู่  9 สมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย 
18 นางลัดดา  โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10 ลากิจ 
19 นายสมศักดิ์  เจริญวัย สมาชิก อบต.หมู่ 11 สมศักดิ์  เจริญวัย 
20 นายชาญ  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 12 ชาญ  กล้าจริง 
21 นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ 12 แสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์ 



22 นางชนาภา  สุภักดี เลขานุการสภา ชนาภา  สุภักด ี
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 1. นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ลาป่วย 

2. นางนารีรัตน์  จันทร์บัว สมาชิก อบต.หมู่ 1 ลากิจ 
3. นายสระกิต  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 ลากิจ 
4. นายบุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ สมาชิก อบต.หมู่  6 ลากิจ 
5. นายสุรศักดิ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 ลากิจ 

          6. นางลัดดา       โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10 ลากิจ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม                                                                                                                

ที ่ ชื่อ    -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายก อบต.บุ่งคล้า แก่ง หาญบุ่งคล้า 
2 นายวิยุทธร ช่างเหล็ก รองนายก อบต.บุ่งคล้า วิยุทธร ช่างเหล็ก 
3 นางพรทิพย์ ยิ้มสงบ รองนายก อบต.บุ่งคล้า พรทิพย์ ยิ้มสงบ 
4 นางรุ่งทิพย์ ใจสบาย เลขานุการนายก อบต. รุ่งทิพย์ ใจสบาย 
5 นายขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย 
6 นายคมกริช เพชรคมกริช นิติกร คมกริช เพชรคมกริช 
7. นางมาลัย  กล้าประจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ มาลัย  กล้าประจันทร์ 
8 นายสนั่น บัวแก้ว นายช่างโยธาช านาญงาน สนั่น บัวแก้ว 
9 นางสาวสายรุ้ง ระดาบุตร นักบริหารงานทั่วไป สายรุ้ง ระดาบุตร 

10 นางสาวนิศากร ชาวพงษ์ นักบริหารงานการศึกษา นิศากร ชาวพงษ์ 
11 นางนันทพร ไพศาลธรรม นักบริหารงานคลัง นันทพร ไพศาลธรรม 
12 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน ผอ.กองสวัสดิการสังคม พงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.          
เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าห้องประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จ านวน 15 คน ไม่มาประชุม 6 คน 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1           เรือ่ง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน ฯ  - วันนี้มีท่านสมาชิกลาประชุมเนื่องจากป่วย 1 ราย และลากิจ 5 รายเนื่องจากสถาน 
   การณ์น้ า ได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่  บ้านขวาน้อย  หัวนา และอีกหลายหมู่บ้าน 

 

ระเบียบวาระท่ี 2            เรือ่ง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       ( สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กันยายน  2564  )                                   

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 15 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง   งดออกเสียง – เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การขออนุญาตใช้พื้นที่ด าเนินโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าหนองระเริง  
ประธาน   เชิญปลัด อบต. ชี้แจง 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………. 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 15 เสียง 
 4.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา 5 ปี(พ.ศ.2566-2570) 
ประธาน   เชิญปลัด อบต. ชี้แจง 
   ……………………………………………………………………………………………………………………. 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 



ประธาน  ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 15 เสียง 
 4.3  การเสนอร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2564 
ปลัด อบต. ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ามีความจ าเป็นในการจัดท าร่างข้อบัญญัติต าบล 

เรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2564 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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หลักการ 

   เพ่ือเป็นการควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการกระท าของบุคคลที่
ก่อให้เกิดเหตุร าคาญท าให้เกิดผลกระทบต่อราษฎรในต าบลบุ่งคล้า ซึ่งได้รับความ
เดือดร้อนจากผลของการกระท านั้น เพื่อให้การควบคุมเหตุร าคาญเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

     เหตุผล 
   เพ่ือประโยชน์ ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ

ของประชาชนหรือแก้ไขเหตุร าคาญท่ีอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้า ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2564  ไว้เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาเหตุร าคาญ ขึ้น 

 
    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
    เรื่อง  การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2564 
 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง
คล้านี้ไว้  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า และโดยการ
อนุมัติของนายอ าเภอดังต่อไปนี้ 

   ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
เรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2564” 



   ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า นับ
แต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   ข้อ 3 ข้อบัญญัตินี้ 
    “เจ้าพนักงาน” หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง

คล้า 
    “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับ

การแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 
   ข้อ 4 ในกรณีท่ีมีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยในบริเวณ

ใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุร าคาญ 
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    4.1 แหล่งน้ า ทางระบายน้ า ที่อาบน้ า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า 

หรือสถานที่อ่ืนใดซึ่งอยู่ในท าเลที่ไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมม
สิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็น หรือละอองสารเป็นพิษ หรือก่อให้เกิด
ความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

    4.2 การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด  หรือมีจ านวนเกินสมควรจน
เป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

    4.3 อาคารอันเป็นที่อยู่อาศัยของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่
ใดประกอบการใดไม่มีการระบายน้ า การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือการควบคุมสารเป็นพิษ 
หรือมี เพียงแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็น หรือละอองสารเป็นพิษ หรือ
ก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

    4.4 การกระท าใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี ความร้อน 
สิ่งมีพิษ และเสียง  

    4.5 ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอ่ืนใด จน
เป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

   ข้อ 5 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใด มิให้ก่อเหตุร าคาญใน
ที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน รวมทั้งการระงับเหตุร าคาญด้วย ตลอดทั้ง
การดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษาบรรดา ถนน ทางบก ทางน้ า รางระบายน้ า คูคลอง 
และสถานที่ต่างๆในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร าคาญ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นอาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเพ่ือระงับ ก าจัดและควบคุมเหตุร าคาญต่างๆได้ 

   ข้อ 6 ในกรณีท่ีปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ว่าไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  และเหตุร าคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตราย



อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระงับเหตุร าคาญนั้น  และอาจ
จัดการตามความจ าเป็นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญนั้นขึ้นอีกโดยบุคคลซึ่งเป็น
ต้นเหตุ หรือเก่ียวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
ส าหรับการจัดการนั้น 

   ข้อ 7 ในกรณีท่ีมีเหตุร าคาญเกิดข้ึนในสถานที่เอกชน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือ  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับ
เหตุร าคาญภายในเวลาอันสมควรตามค าสั่ง และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้กระท าโดยวิธี
ใดเพ่ือระงับเหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญ
เกิดข้ึนในอนาคตให้ระบุไว้ในค าสั่งได้ 
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   ในกรณีที่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้

เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจระงับเหตุร าคาญนั้นและอาจจัดการตามความจ าเป็น
เพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดข้ึนอีก  และถ้าเหตุร าคาญเกิดข้ึนจากการกระท า 
การละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น เจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้เสีย 

   ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุร าคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่
เอกชนอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่น จะออกค าสั่ง
เป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้น
ทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับ
เหตุร าคาญนั้น แล้วก็ได้ 

   ข้อ 8 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับต าบลนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
และเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

    8.1 มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆมาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง 
หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

    8.2 เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น 
และพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของท้องถิ่น หรือตามพระราชบัญญัตินี้  ในการให้มีอ านาจสอบถาม
ข้อเท็จจริง หรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้ง หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่นั้น 



    8.3 แนะน าให้ผู้รับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติ
หน้าที่ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตาม
ข้อก าหนดของท้องถิ่น หรือตามพระราชบัญญัตินี้ 

    8.4 ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดี หรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีท่ีจ าเป็น 

    8.5 เก็บหรือน าสินค้า หรือสิ่งของใดๆท่ีสงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ 
หรือจะก่อให้เกิดเหตุร าคาญจากอาคาร หรือสถานที่ใดๆเป็นปริมาณตามสมควรเพื่อ
เป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจ าเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคาให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ในเรื่องใด หรือทุกเรื่องก็ได้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่ง 
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ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นบุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวตาม
แบบที่ก าหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคลซึ่งเก่ียวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย และให้
บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

   ข้อ 9 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้อง  หรือ
กระท าการใดๆที่ฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่ชักช้า 

   ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่งสมควรจะด าเนินการแก้ไขได้โดยเร่งด่วน ให้
เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าการไม่ถูกต้อง หรือฝ่าฝืน
ดังกล่าว แก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือด าเนินการใดๆเพ่ือแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้
ตามสมควร แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 

   ข้อ 10 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัติต าบลนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ 
8 เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  และเพ่ือประโยชน์ในการจับกุม
หรือปราบปรามผู้กระท าความผิด ตามข้อบัญญัติต าบลนี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และ
ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

   ข้อ 11 ผู้ใดก่อเหตุร าคาญตามข้อบัญญัติต าบลบุ่งคล้านี้ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 



   ข้อ 12  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า รักษาการตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลฉบับนี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่............เดือน...................................พ.ศ....................... 
 
        (ลงนาม).............................. 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
    เห็นชอบ 
 
  (ลงนาม)....................................... 
 (...................................................) 
        นายอ าเภอเมืองชัยภูมิ 
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   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554  หมวด 3 ญัตติ ข้อ 
45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่
สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

                                      ข้อ 47 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภาปรึกษาใน 
                              หลักการแห่งข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ 
                                      ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 2  ให้ปรึกษาเรียง       
                               ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 
           ข้อ 52 การพิจารณาข้อบัญญัติในวาระที่ 3  ไม่มีการอภิปราย ให้ที่ประชุม    
                               สภาลงมติว่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
 

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม รับหลักการในวาระที่ 1
มติที่ประชุม     เห็นชอบทั้ง 15  เสียง     ไม่เห็นชอบ  -  เสียง    งดออกเสียง – เสียง 

 



ประธาน ในวาระท่ี 2   มีสมาชิกท่านจะขอแปรญัตติหรือไม่ เนื่องจากเป็นการพิจารณา ร่าง   
ข้อบัญญัติที่มิใช่การเงินหรืองบประมาณ สามารถที่จะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
และท่านสมาชิกเป็นคณะกรรมการเต็มสภาฯได้  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบทั้ง 15  เสียง     ไม่เห็นชอบ  -  เสียง    งดออกเสียง – เสียง 
ประธาน   ในวาระท่ี 3 จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบทั้ง 15  เสียง     ไม่เห็นชอบ  -  เสียง    งดออกเสียง – เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่อง อ่ืนๆ    
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆต่อทีประชุมสภา ขอเรียนเชิญ 
นางเหรียญทอง(ส.อบต.ม.2) ขอฝากเรียนถามท่านนายกฯเกี่ยวกับการบริการประชาชน  เนื่องจากสถานการณ์

อุทกภัยครั้งนี้ รถเล็กไม่สามารถเดินทางออกสู่ภายนอกได้ อาจจะมีความจ าเป็นต้อง
ใช้รถบรรทุกหกล้อ  เพ่ือบริการประชาชน 

นายก อบต. รับทราบ 
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ประธาน   ท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอปิดประชุม 
ประธาน                     กล่าวปิดประชุม  
เลิกประชุม    เวลา  15.15 น. 

 
                             ลงชือ่     ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 

( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
 

       ......................................                  ..........................................       .................... .................          
       (นางเหรียญทอง ยังดี)                   (นางนารีรัตน์ จันทร์บัว)               (นายชาญ กล้าจริง) 
                ประธานฯ                                 กรรมการฯ                              กรรมการฯ 
 

ได้รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวการประชุมสมัย  ...............................  
 เมื่อวันที่ ………………………………………. 

 
                          ลงชื่อ                        ผู้ตรวจรายงานประชุม 

 ( นายบุญกอง  หาญเสนา ) 
ประธานสภา อบต. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ลงชื่อ     ชนาภา  สุภักดี     ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 
                   ( นางชนาภา  สุภักดี )  เลขานุการสภา อบต. 

 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา    
          

           นารีรัตน์ จันทร์บัว   เหรียญทอง ยังดี   ชาญ กล้าจริง 
         (นางนารีรัตน์ จันทร์บัว)                   (นางเหรียญทอง ยังดี)               (นายชาญ กล้าจริง) 
                กรรมการฯ                                 ประธานฯ                              กรรมการฯ 

 
ลงชื่อ       บุญกอง  หาญเสนา      ผู้ตรวจรายงานประชุม 

 ( นายบุญกอง  หาญเสนา ) 
ประธานสภา อบต. 

 
 


