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รายงานการประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 

ครั้งท่ี 1/2557 

วันท่ี 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 

 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองออ 

ผูมาประชุม 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ เวลา 

1 นายอนงค  เหลาสุวรรณ ประธานสภาฯ อนงค  เหลาสุวรรณ 09.30 น. 

2 นายสน่ัน  สมวงค รองประธานสภา สน่ัน  สมวงค 09.30 น. 

3 นายคําพันธ  ชาวกระบุตร สมาชิก อบต. ม.4 คําพันธ   ชาวกระบุตร 09.30 น. 

4 นายวรากร  วรรณคีร ี สมาชิก อบต. ม.4 วรากร วรรณคีร ี 09.30 น. 

5 นายจํานง  จินดามน สมาชิก อบต. ม.5 จํานง  จินดามน 09.30 น.  

6 นายจําเนียร  พรมนอย สมาชิก อบต. ม.6 จําเนียร  พรมนอย 09.30 น. 

7 นายทองจันทร กองทรัพย สมาชิก อบต. ม.6 ทองจันทร  กองทรัพย 09.30 น.  

8 นายสวัสด์ิ  วงคพยัคฆ สมาชิก อบต. ม.7 สวัสด์ิ  วงคพยัคฆ 09.30 น. 

9 ด.ต.สุพล  พิมพสุด สมาชิก อบต. ม.7 สุพล  พิมพสุด 09.30 น. 

10 นายสมวงค  ชัยราช สมาชิก อบต. ม.8 สมวงค  ชัยราช 09.30 น. 

11 นายอํานวย  โพธ์ิทอง สมาชิก อบต. ม.9 อํานวย  โพธ์ิทอง 09.30 น. 

12 นายทองคํา  ยอดคีร ี สมาชิก อบต. ม.9 ทองคํา  ยอดคีร ี 09.30 น. 

13 นายคําสิงห  ไชยคุณ สมาชิก อบต. ม.10 คําสิงห  ไชยคุณ 09.30  น. 

14 นายบรรจง  เพียปลัด สมาชิก อบต. ม.10 บรรจง  เพียปลัด 09.30  น. 

15 นายประดุง  อัตถาภูม ิ สมาชิก อบต. ม.11 ประดุง  อัตถาภูม ิ 09.30 น. 

16 นางสุรดา  ปานชนะพงศ สมาชิก อบต. ม.11 สุรดา  ปานชนะพงศ 09.30 น. 

17 พันจาตรีอภิชาติ  จันโทศร ี -เลขานุการสภาฯ อภิชาติ  จันโทศร ี 09.30 น. 
 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ เวลา 

1 นางสงา  พิมพศร ี นายก อบต. สงา  พิมพศร ี 09.30 น. 

2 นายสวาท  บุตรสีนอย รองนายก คนที่ 1 สวาท  บุตรสีนอย 09.30 น. 

3 นายสุพจน   ชินแสน รองนายก คนที่ 2 สุพจน   ชินแสน 09.30 น. 

4 นายปญญา  สมสีดา เลขานุการนายก ปญญา สมสีดา 09.30 น. 

5 นางกัญญาณัฐ  ไชยราช รองปลัด อบต. กัญญาณัฐ  ไชยราช 09.30 น. 

6 นางแสงเพชร  โยกระโทก จนท.วิเคราะหฯ แสงเพชร  โยกระโทก 09.30 น. 
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ผูมาประชุม จํานวน 17 คน 

ผูเขารวมประชุม จํานวน   6 คน 

ขอความ   มีผูมาประชุมครบองคประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ประธานสภา นายอนงค  เหลาสุวรรณ  กลาวเปดการประชุม สําหรับวันน้ีเปนการประชุมสามัญสมัย 

ที่ 2 ครั้ง ที่ 1/2557  เปนการประชุมรับรองแผนพัฒนา 3 ป ขององคการบริหารและ 

คณะกรรมการจัดทําแผนและไดส งรางแผนพัฒนา 3 ป  ที่ทางฝายบริหารและ

คณะกรรมการไดจัดทําข้ึนเพื่อสงเขามาใหสภาพิจารณารับรองแผนเพื่อที่จะนําไปพัฒนา

ตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงใหทราบ 

ประธานสภา เรื่องแจงใหทราบทางประธานสภา  ตอไปฝายบริหารมีเรื่องแจงใหทราบหรือไม 

นายก อบต. มีเรื่องแจงใหทราบ  ดังน้ี    

- เรื่องแผนพัฒนาสามปที่เสนอตอสภาเพื่อพิจารณา 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2557 วันท่ี 3  

                    กุมภาพันธ 2557 

ท่ีประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

  3.1 พิจารณารางแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560 

ประธานสภาฯ สําหรับระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 

1/2557  เปนการพิจารณารับรองแผนพัฒนา 3 ป ทานสมาชิกทานใด  เห็นวาจะเอา

โครงการเขาเพิ่มเติมก็ตองเอาเขาไดในตอนพิจารณาอยูน้ี  ก็ขอใหทางฝายบริหารหรือ

เจาหนาที่ดําเนินการได 

    ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค  

แนวทางท่ี 1 การกอสรางและซอมแซมถนน มีดวยกันต้ังแต ขอ 1...ขอ 117   มีทาน

สมาชิกขอเพิ่มเติมโครงการเพื่อขอเปลี่ยนแปลงโครงการเชิญทานสภาชิกอภิปราย 

สมาชิกสภาฯ นายคําพันธ  ชาวกระบุตร  ส.อบต.หมู 4   

ขอเพิ่มเติมและแกไขขอ 8 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยจันทะนาม ขนาดกวาง 4 

เมตร  ยาว 150 เมตร ไหลทางขางละ 0.00-0.50 เมตร และ ขอแกไขขอ 9 กอสรางถนน 

คสล.ซอยจูมรี ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ไหลทางขางละ 0.00-0.50 เมตร  หมู 

4   ขอแกไข จากปงบประมาณ 2560  เปลี่ยนแปลงเปนในปงบประมาณ 2558 จาก

ปงบประมาณ 2559  เปลี่ยนแปลงปงบประมาณ 2558 

สมาชิกสภาฯ นายจํานงค จินดามน ส.อบต.ม.5 ขอแกไขขอ 14  โครงการกอสราง คสล.ซอยบูรณะ ยาว 

100 เมตร กวาง 4 เมตร และ ขอ 15 โครงการกอสราง คสล. ซอยศรีบุญเรือง ระยะทาง

ยาว 1,000 เมตร กวาง 5 เมตร  
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สมาชิกสภาฯ นายทองจันทร กองทรัพย ส.อบต.ม.6 ขอแกไข ขอ 27 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย

หวยหลวง  ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ไหลทางขางละ 0.00-0.50 เมตร  หมู 6 

จากปงบประมาณ 2560  ขอเปลี่ยนแปลงเปนปงบประมาณ  2558  และ ขอแกไข ขอ 31 

กอสรางถนน คสล.ซอย สมสีดา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ไหลทางขางละ 0.00-

0.50 เมตร หมู 6  ยาว 100 เมตร  กวาง 4 เมตร   จากปงบประมาณป 2558 เปน

ปงบประมาณ 2559 

สมาชิกสภา นายสวัสด์ิ  วงคพยัคฆ ส.อบต.ม.7  ขอแกไข ขอ 37 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหวย

โพนเพ็ก 1  ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 300  เมตร ไหลทางขางละ 0.000-0.50 เมตร จาก

ปงบประมาณ 2560  ขอเปลี่ยนแปลงเปนปงบประมาณ 2558  

สมาชิกสภา นายสน่ัน  สมวงค  รองประธานสภาฯ ม.8 ขอตัด ขอ 39 โครงการกอสรางถนน รอบ

หนองแวงฮี กวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ไหลทางขางละ 0.00-0.50 เมตร เพราะได

ดําเนินการเรียบรอยแลว 

สมาชิกสภาฯ นายอํานวย  โพธิ์ทอง  ส.อบต.ม.9 ขอแกไข ขอ 60 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยศรี

เสน กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ไหลทางขางละ 0.00-0.50 เมตร  จากปงบประมาณ 

2559  ขอเปลี่ยนแปลง เปนปงบประมาณ 2558 

สมาชิกสภาฯ นายคําสิงห  ไชยคุณ  ส.อบต.หมู 10 ขอ 65  โครงการกอสรางถนน  คสล.ซอยบําเพ็ญ

ธรรม  ขอเปลี่ยนเปน ซอยภิบาลขันธ  

สมาชิกสภาฯ นายคําพันธ  ชาวกระบุตร  ส.อบต.ม.4  ขอแกไขขอ 75 โครงการกอสรางถนนลูกรังจาก

วัดปาคําหมากคูณ-คํามืด ไปบอขยะ ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร  จาก

ปงบประมาณ 2559  เปลี่ยนเปนปงบประมาณ 2558 

สมาชิกสภาฯ นายสวัสด์ิ  วังคพยัคฆ ส.อบต.ม.7  โครงการกอสรางถนนลูกรัง จากถนนข้ึนวัดภูผาแดง

ไปถึงลําหวยโพนเพ็ก ยาว 700 เมตร กวาง 4 เมตร จากปงบประมาณ 2560  เปลี่ยนเปน

ปงบประมาณ  2558 

สมาชิกสภาฯ นายสน่ัน  สมวงค  รองประธานสภาฯ ขอแกไข ขอ 97 โครงการซอมสรางถนนลูกรังถนน

ลําเลียงเกษตร ยาว 30 เมตร กวาง 4 เมตร และลงทอขนาด 30*100  เปลี่ยนเปลี่ยนเปน 

ยาว 600 เมตร และจากปงบประมาณ 2559  เปนปงบประมาณ 2558 

สมาชิกสภาฯ นายอํานวย โพธ์ิทอง ส.อบต.ม.9  ขอแกไขขอ 100  โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อ

ลําเลียงการเกษตร ซอยอัมพร บานโนนสมบูรณ กวาง 5  เมตร ยาว 700 เมตร ขอแกไข

เปน ยาว  1,500  เมตร และ ขอแกไขขอ 102  กอสรางถนนลูกรังซอยรวมใจพัฒนา วัด

ถํ้าเตา กวาง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร  จากปงบประมาณ 2559  เปลี่ยนเปน

ปงบประมาณ 2558   

สมาชิกสภาฯ นางสุรดา  ปานชนะพงศ  ส.อบต.หมู 11 ขอเพิ่มโครงการกอสราง คสล. จากหวยหลวง-

หนองแวงผีเสื้อ ระยะทาง 200 เมตร กวาง 4 เมตร งบประมาณในป 2558  

ท่ีประชุม แกไขเปลี่ยนแปลงตามที่สมาชิกฯ เสนอ 
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ประธานสภาฯ ตอไปใหพิจารณายุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค  

แนวทางที่  3  การติดต้ังและปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ พิจารณาตามหมูบาน  

สมาชิกสภาฯ นายคําพันธ  ชาวกระบุตร  ส.อบต.ม.4 ขอเพิ่มโครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าขางวัดคํา

หมากคูณ  ระยะทาง  1,500 เมตร   ปงบประมาณ 2558  และขอแกไขขอ 12 โครงการ

ขยายไฟฟาแรงตํ่า ซอยขางวัดปาบานหนองออ  ระยะทางยาว 2,000 เมตร  จาก

ปงบประมาณ 25560  เปลี่ยนเปนปงบประมาณ 2558 

สมาชิกสภาฯ   นายจํานง  จินดามน ส.อบต.ม.5 ขอแกไข แนวทางที่ 3 การติดต้ังปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ  

ขอ 12 โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรจากาถนนศรีบุญเรือง ถึงหวยหมากแปบ 

ระยะทาง  1,000 เมตร  และขอ 18  โครงการ ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรจากสาย 

โนนสําราญ ถึงบะใหญ พรอมติดต้ังหมอแปลง ยาว   2,500 เมตร  ปงบประมาณ  2560  

เปลี่ยนเปลี่ยนเปน  ปงบประมาณ 2558 

สมาชิกสภาฯ นายบรรจง  เพียปลัด  ส.อบต.ม.10  ขอแกไขไฟฟาหนองวัวซอตามโครงการยายเขตไฟฟา

เพื่อการเกษตร จากซอยกลาหาญเช่ือมซอยหนองข้ีเห็น ระยะทาง 1,000 เมตร พรอม

ติดต้ังหมอแปลง  ปงบประมาณ 2560  เปลี่ยนเปนปงบประมาณ 2558 

ประธานสภาฯ ตอไปเขาสูยุทธศาสตรที่ 1  แนวทางที่ 4  การกอสรางและปรับปรุงแหลงนํ้า  ขอแกไข

โครงการกอสรางทาระบายนํ้าเหลี่ยมหวยหมากแปบ ขนาด 1.50 เมตร *1.50 เมตร  2 

ชอง  ปงบประมาณ 2559  ขอเปลี่ยนแปลงเปนปงบประมาณ 2558  และ โครงการขุด

ลอกวัชพืชลําหวยหมากแปบ จากปงบประมาณ 2560  เปลี่ยนแปลงเปนปงบประมาณ 

2558 

สมาชิกสภาฯ นายจํานง  จินดามน ส.อบต. ม5. ขอเพ่ิมโครงการกอสรางประปาภูเขา  ระยะทาง 

2,000 เมตร   ในปงบประมาณ 2558  

สมาชิกสภาฯ นายทองจันทร  กองทรัพย ส.อบต. ม.6  ขอเพิ่มโครงการกอสรางทอนํ้าเหลี่ยม  จํานวน 2  

ชอง ตามลําหวยหลวง ขนาด 1.50 เมตร * 1.50 เมตร  หมู 6 บานโนนสมบูรณ ใน

ปงบประมาณ 2558 

สมาชิกสภาฯ นายสวัสด์ิ  วงศพยัคฆ  ส.อบต.ม.7  ยุทธศาสตรที่ 1  แนวทางที่ 4  การกอสรางและ

ปรับปรุงแหลงนํ้า  ขอแกไข โครงการกอสรางระบบประปาภูขา จากอางเก็บนํ้าหวยโพน

เพ็ก ม.7 และ โครงการขุดบอบาดาลจากที่ของนายเฮียง ศรีสุธรรม  จํานวน 3  จุด  จาก

ปงบประมาณ 25560  เปลี่ยนเปนปงบประมาณ 2558   

รองประธานสภาฯ  นายสน่ัน  สมวงค  ม.8 ขอตัดขอ 28 โครงการขุดลอกหนองสาธารณะดานทิศเหนือ 

หนองแวงฮี พรอมระบบทอระบายนํ้า  เพราะวาดําเนินการเรียบรอยแลว และขอแกไข ขอ

31 โครงการกอสรางประตูปดเปดนํ้าบริเวณลําหวยหลวงไหลตามหวยโสกแก จํานวน 1 

จุด   ขอ 34 โครงการกอสรางฝายนํ้าลนบริเวณนานางนาง โพธ์ิยา  และหวยหลวง  ขอ

เปลี่ยนเปนปงบประมาณ 2558 ทั้งสองโครงการ 

ประธานสภาฯ  ตอไปเปนยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  แนวทางที่ 1  การ

สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ .ใหสมาชิกพิจารณาแกไขเปนขอๆ ไป 
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สมาชิกสภาฯ นายอํานวย โพธ์ิทอง  ส.อบต.ม.9  ขอตัด ขอ 1  ปจจัยดําเนินชีวิตสําหรับผูดอยโอกาสใน

ชุมชน เพราะวาไมไดดําเนินการ และขอเพิ่มเติมโครงการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (นํ้าด่ืม) 

ในชุมชน ม.9 งบประมาณ  100,000  บาท  ในปงบประมาณ  2558  

สมาชิกสภาฯ นายคําสิงห  ไชยคุณ ส.อบต.ม.10  ขอเพิ่มโครงการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงคบริเวณ

ศาลาประชาคม ม.10 งบประมาณ 200,000 บาท ในปงบประมาณ 2558 

ประธานสภาฯ ตอไปเขาสูยุทธศาสตรที่  5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แนวทางที่  1   

การสรางจิตสํานึกและตระหนักดานการอนุรักษธรรมชาติแลสิ่งแวดลอม มีดวยกันอยู 16 

ขอ  ขอใหสมาชิกพิจารณาเปนขอ ๆ ไป 

สมาชิกสภาฯ นายคําพันธ  ชาวกระบุตร  ส.อบต.ม.4  ขอเพ่ิมโครงการปลูกปาทดแทนและปองกันไฟ

ปา (รสทป.)  งบประมาณ 150,000 บาท  ปงบประมาณ 2558 

ประธานสภาฯ ตอไปเขาสูยุทธศาสตรที่  5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แนวทางที่  2   

การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  มีดวยกันอยู 6 ขอ ขอใหสมาชิกพิจารณาเปนขอๆ ไป 

รองประสภาฯ นายสน่ัน สมวงค  ขอเพิ่มโครงการจัดซื้อรถเก็บขยะเพิ่ม จํานวน 1  คัน งบประมาณ 

2,500,000 บาท  ในปงบประมาณ  2558 และขอเพิ่มโครงการจัดซื้อรถหนาตักหลังขุด  

(ลอหนาเล็ก-ลอหลังใหญ) ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ งบประมาณ 3,400,000 บาท 

ปงบประมาณ 2558 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ประธานสภา  ตอไปเขาสูยุทธศาสตรที่  6 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี  แนวทางที่ 

2  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี มีดวยกัน 17 ขอ  ก็ขอใหทาน 

สมาชิกพิจารณาและแกไขเปนขอ ๆ ไป 

สมาชิกสภาฯ นายทองคํา ยอดคีรี  ส.อบต.ม.9  ขอเพิ่มโครงการจัดซื้อเตนทผาใบและเกาอี้ ประจํา

หมูบาน  หมู 7  ขอเปลี่ยนแปลงเปนทุกหมูบาน  งบประมาณ 100,000 บาท  ใน

ปงบประมาณ 2560 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ประธานสภา มีทานใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมขอไหนอีกหรือไม ถาไมมีสมาชิกทานใดจะเสนออะไร  

เพิ่มเติมก็ถือวาการพิจารณารางแผนที่คณะกรรมการแผนไดจัดทําข้ึนมาเพื่อที่ใหสภา 

องคการบรหิารสวนตําบลไดพิจารณาก็ถือวาทางสภาไดพิจารณาทุกขอทุกหมวดแลว  สภา

ใชเวลาพิจารณาก็นานพอสมควรแลว ถาไมมีสมาชิกทานใดเสนออะไรประธานจะขอมติ

เห็นชอบรางแผนพัฒนา 3 ป  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองออ  สมาชิกทานใด

เห็นชอบแผนพัฒนา 3 ป ของ องคการบริหารสวนตําบลหนองออ โปรดกรุณายกมือดวย 

ท่ีประชุม มติเห็นชอบ    16 เสียง 

  - งดออกเสียง        - เสียง 

ประธานสภา มอบหมายนายกประกาศใชแผนพัฒนาสามป 2558-2560 ตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ ทานสมาชิกทานใดมีเรื่องทีจ่ะเสนอหรือวาซักถามเชิญ 
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นายสมวงค  ชัยราช  ส.อบต.ม.8  โครงการกอสรางสะพานหวยโศกแก  จะรีบดําเนินการไดหรือยัง

เพราะวากําลังจะถึงหนาฝนจะดําเนินการลําบาก 

นายจํานง  จินดามน  ส.อบต.ม.5 โครงการซอมแซมถนนหวยหลวงปที่ผานมาชํารุดเสยีหายมาก และถนน

ลูกรังซอมถนนไปภูโตโม ใหแกไขปญหาในจุดน้ีดวยใหฝายบริหารรีบดําเนินการใหดวย 

นายบรรจง เพียปลัด  ส.อบต.ม.10   เกี่ยวเน่ืองจากกิ่งไมตามถนน ใหฝายบริหารรีบดําเนินการใหดวย  

นายสวัสด์ิ วงคพยัคฆ ส.อบต.ม.7  การซอมถนน เสนหลังโรงงาน ปที่แลวยังไมมาซอมใหเลย เวลาฝนตก

มาประชาชนสัญจรไปมาไมสะดวกและเดือดรอนมาก 

นายก อบต. โครงการกอสรางสะพานหวยโศกแก ม.8  ตอนน้ีกําลังดําเนินการอยู เปดซองแลวและได

ผูรับเหมาเรียบรอย รับรองไดกอสรางภายในปน้ีแนนอน ซอมแซมถนนไปภูโตโมและถนน

ไปหวยหลวงม.5  และซอมถนนเสนหลังโรงงาน  ม.7  กําลังเรงผูรับเหมาใหดําเนินการ

อยางเรงดวน ก็ขอใหทุกหมูบานสบายใจได  

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

 

ประธานสภาฯ ถาไมมีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเพิ่มเติม ขอปดประชุมไวเพียงเทาน้ี  

ปดประชุม เวลา 14.00  น. 

 

                ลงช่ือ พันจาตรี    อภิชาติ   จันโทศรี        ผูจดบันทึกการประชุม 

                                          (อภิชาติ   จันโทศรี)    

                        เลขานุการสภา อบต.หนองออ  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

  

         ลงช่ือ  นายสวัสด์ิ  วงคพยัคฆ      ประธาน 

                         (นายสวัสด์ิ  วงคพยัคฆ) 

                             สมาชิกสภา อบต.หนองออ  หมูที ่7 

 

        ลงช่ือ        นายประดุง  อัตถาภูม ิ  กรรมการ 

              (นายประดุง  อัตถาภูม)ิ 

                           สมาชิกสภา อบต.หนองออ หมูที่ 11 

   

   ลงช่ือ     นางสุรดา  ปานชนะพงศ    กรรมการ 

                                    (นางสุรดา  ปานชนะพงศ)  

                                   สมาชิกสภา อบต.หนองออ หมูที่ 11 
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สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองออ   รับรองเมื่อวันที่   14  พฤษภาคม 2557 

 

 

                            ลงช่ือ     นายอนงค  เหลาสุวรรณ     ประธานที่ประชุม 

                                     (นายอนงค  เหลาสุวรรณ)  

                                   ประธานสภา อบต.หนองออ 

 


