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รายงานการประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ครั้งที่ 1/2559 

วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 

1 นายอนงค์  เหลาสุวรรณ ประธานสภาฯ อนงค์  เหลาสุวรรณ 09.30 น. 
2 นายสนั่น  สมวงค์ รองประธานสภา สนั่น  สมวงค์ 09.30 น. 
3 นายค าพันธ์  ชาวกระบุตร สมาชิก อบต. ม.4 ค าพันธ์   ชาวกระบุตร 09.30 น. 
4 นายวรากร  วรรณคีรี สมาชิก อบต. ม.4 วรากร วรรณคีรี 09.30 น. 
5 นายจ านง  จินดามน สมาชิก อบต. ม.5 จ านง  จินดามน 09.30 น. 
6 นายจ าเนียร  พรมน้อย สมาชิก อบต. ม.6 จ าเนียร  พรมน้อย 09.30 น. 
7 นายทองจันทร์ กองทรัพย์ สมาชิก อบต. ม.6 ทองจันทร์  กองทรัพย์ 09.30 น. 
8 นายสวัสดิ์  วงค์พยัคฆ์ สมาชิก อบต. ม.7 ลาประชุม - 
9 ด.ต.สุพล  พิมพ์สุด สมาชิก อบต. ม.7 สุพล  พิมพ์สุด 09.30 น. 
10 นายสมวงค์  ชัยราช สมาชิก อบต. ม.8 สมวงค์  ชัยราช 09.30 น. 
11 นายอ านวย  โพธิ์ทอง สมาชิก อบต. ม.9 อ านวย  โพธิ์ทอง 09.30 น. 
12 นายทองค า  ยอดคีรี สมาชิก อบต. ม.9 ทองค า  ยอดคีรี 09.30 น. 
13 นายค าสิงห์  ไชยคุณ สมาชิก อบต. ม.10 ค าสิงห์  ไชยคุณ 09.30 น. 
14 นายบรรจง  เพียปลัด สมาชิก อบต. ม.10 บรรจง  เพียปลัด 09.30 น. 
15 นายประดุง  อัตถาภูมิ สมาชิก อบต. ม.11 ประดุง  อัตถาภูมิ 09.30 น. 
16 นางสุรดา  ปานชนะพงศ์ สมาชิก อบต. ม.11 สุรดา  ปานชนะพงศ์ 09.30 น. 
17 พันจ่าตรีอภิชาติ  จันโทศรี -เลขานุการสภาฯ อภิชาติ  จันโทศรี 09.30 น. 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
1 นางสง่า  พิมพ์ศรี นายก อบต. สง่า  พิมพ์ศรี 09.30 น. 
2 นายสวาท  บุตรสีน้อย รองนายก คนที่ 1 สวาท  บุตรสีน้อย 09.30 น. 
3 นายสุพจน์   ชินแสน รองนายก คนที่ 2 สุพจน์   ชินแสน 09.30 น. 
4 นายปัญญา  สมสีดา เลขานุการนายก ปัญญา สมสีดา 09.30 น. 
5 นางแสงเพชร  โยกระโทก จนท.วิเคราะห์ฯ แสงเพชร  โยกระโทก 09.30 น. 
6 นางสาวสาวิตรี เจตปัญจา ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ สาวิตรี  เจตปัญจา 09.30 น. 

ผู้มาประชุม จ านวน 16 คน 
ผู้ไม่มาประชุม จ านวน   1    คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน   6 คน 
ข้อความ   มีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ประธานสภาฯ นายอนงค์  เหลาสุวรรณ  กล่าวเปิดการประชุม ส าหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัย

สามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง ที ่2/2559  เป็นการประชุมเสนอโอนงบประมาณเหลือจ่ายมาตั้งจ่าย
รายการใหม่  ที่ทางฝ่ายบริหารได้จัดท าข้ึนเพื่อเสนอสภาฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภา เรื่องแจ้งให้ทราบทางประธานสภาฯ  ต่อไปฝ่ายบริหารมีเรื่องแจ้งให้ทราบหรือไม่ 
นายก อบต. มีเรื่องแจ้งให้ทราบ  ดังนี้    

-เชิญชวนให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปร่วมลงประชามติ  ในอาทิตย์ที่ 7  สิงหาคม  2559  
เพ่ือเป็นการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 13  
                    พฤษภาคม 2559 
สมาชิกสภาฯ   นายอ านวย  โพธิ์ทอง  ส.อบต. ม.9 แจ้งให้เปลี่ยนในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ เป็น   

นายทองจันทร์  กองทรัพย์ ส.อบต. ม.6 จากเดิมที่พิมพ์ลงในรายงานการประชุม เป็น                
ส.อบต. ม.9 และนายอ านวย  โพธิ์ทอง ส.อบต.  ม.9 จากเดิมที่พิมพ์ลงในรายงานประชุม 
เป็น ส.อบต. ม.6 

เลขานุการสภาฯ รับทราบและจะด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย 
 
 

ฯลฯ 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  3.1 เสนอโอนงบประมาณเหลือจ่ายมาตั้งจ่ายรายการใหม่   
ประธานสภาฯ ส าหรับระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาการประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 

1/2559  เป็นการพิจารณาโอนงบประมาณเหลือจ่ายมาตั้งจ่ายรายการใหม่  ก็ขอให้ทาง
ฝ่ายบริหารด าเนินการชี้แจงรายละเอียด 

นายกฯ นางสง่า  พิมพ์ศรี  ให้ท่านสมาชิกดูรายละเอียดในเอกสาร โดยเริ่มพิจารณาจากโครงการ 
โอนเงินจากโครงการ 

  1. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้านขนาดเล็ก บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 7 
  แบบถังเหล็กรูปทรงลูกบอล ขนาด 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร พร้อมถังกรอง และตู้ควบคุม 
  อ้างอิงแบบกรมทรัพยากรน้ าพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ราคากลาง  
  544,000 บาท ค่าใช้จ่าย  420,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  124,000  บาท       
         2. โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านโคกศรีแก้ว หมู่ที่ 10 วางท่อพีวีชี ชั้น 1.35 
 ขนาด ศก.2 นิ้ว จ านวน 1,338 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ราคากลาง 
 กลาง  582,000 บาท  ค่าใช้จ่าย 363,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 219,000 บาท       
         3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตอัดแรง ซอยประชาร่วมใจ บ.หนองแวงฮี  
  หมู่ที ่8 ขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึก 0.58 ม. ระยะทาง 160 ม. พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีต
  เสริมเหล็ก  กว้าง 1.00 ม. ระยะทาง 160 ม. และก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตอัดแรง 
  ถนนกลางบ้าน  ขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึก 0.58 ม. ระยะทาง 60 ม. พร้อมขยายผิวจราจร 
  คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.50 ม. ระยะทาง 60 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน                
  1  ป้าย  ราคากลาง  581,000  บาท  ค่าใช้จ่าย  380,000 บาท งบประมาณคงเหลือ   
   งบประมาณคงเหลือ  273,000  บาท       
        4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตอัดแรง ถนนกลางบ้าน  บ้านแสงบูรพา หมู่
  ที่ 11 ขนาดกว้าง 0.60 ม. ระยะทาง 294 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
  ราคากลาง 610,000 บาท  ค่าใช้จ่าย 434,900 บาท งบประมาณคงเหลือ 175,100  บาท   
        5. โครงการซ่อมแซมถนนล าเลียงการเกษตรในเขต อบต.หนองอ้อ จ านวน 21 สาย                
  ลูกรัง 5,450 ลบ.ม. ระยะทางทั้งสิ้น 18.65 กม. ผิวจราจรกว้าง 4.00,5.00 ม. ราคากลาง
  595,000 บาท ณ หมู่ที ่4,5,6,7,8,9,10,11  ค่าใช้จ่าย 520,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  
  75,000  บาท     
  - งบประมาณคงเหลือจาก 5  โครงการ  รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน  866,100  บาท  โอนมาตั้ง
  จ่ายรายการใหม่  จ านวน  3  โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 
    1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อขยะ บ้านค าหมากคูณ  หมู่ที่ 4 ผิว 
  จราจร  กว้าง  5.00  เมตร ระยะทาง  114  เมตร  หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้าง
  ละ 0.00- 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย 
  โครงการจ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน  300,000 บาท 
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  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหินแตก – อ่างเก็บห้วยตาดข่า  
  บ้านหนองแสง หมู่ที่ 9  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 190 เมตร หนา 0.15 เมตร
  ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00- 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตาราง 
  เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  498,000  บาท  
  3. ซ่อมแซมถนนล าเลียงการเกษตรโดยใช้วัสดุหินคลุก ถนนหนองแสงฝายเหล่าใหญ่  
  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 260 เมตร ถนนหนองแสง ถึงอ่างเก็บน้ าตาดข่า 5.00 เมตร  
  ระยะทาง 4,900 เมตร ลงหินคลุกเป็นบางจุด 170 ลบ.ม. เป็นเงิน 60,000  บาท 
สมาชิกสภาฯ นายทองจันทร์  กองทรัพย์   ส.อบต.ม.6 ส าหรับโครงการที่ขอตั้งจ่ายรายการใหม่                     

เป็นโครงการที่มีความส าคัญ และมีประโยชน์ต่อประชนในเขตพ้ืนที่ของ อบต.หนองอ้อ  
ทุกโครงการ   

 สมาชิกสภาฯ นายค าพันธ์  ชาวกระมุด ส.อบต. ม.4 ตามที่ได้ดูรายละเอียดในเอกสารที่ทางฝ่ายบริหาร
เสนอมา ในนามที่เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ม. 4 บ้านค าหมากคูณ ก็ได้ออก
พ้ืนที่ไปดูถนนเส้นทางไปบ่อขยะก็เห็นว่าถนนเส้นดังกล่าวมีความช ารุดยากต่อการสัญจร 
ไปมา  และก็ได้ท าหนังสือเสนอเข้ามายัง อบต.หนองอ้อ  ได้ให้เร่งด าเนินการแก้ไขให้โดย
เร่งด่วน และในวันที่ที่ได้เห็นรายระเอียดโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ่อขยะ  บ้านค าหมากคูณ  ก็รู้สึกดีที่ได้รับการพิจารณาให้ด าเนินโครงการ
เร่งด่วน  และมีความเห็นด้วยกับการขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายมาตั้งจ่ายรายการใหม่
เพ่ือที่จะเร่งด าเนินการในโครงการดังกล่าว   

สมาชิกสภาฯ นางสุรดา  ปานชนะพงศ์  ส.อบต.ม.11  ขอถามไปยังทางฝ่ายบริหารเกี่ยวกับโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตอัดแรง  ถนนกลางบ้าน  บ้านแสงบูรพา ม.11 ได้แจ้งไปยัง
ทางผู้รับเหมาให้มาด าเนินการแก้ไขให้หรือยังเพราะตอนนี้น้ าในรางระบายน้ าเริ่มจะมีการ
ส่งกลิ่นเหม็น 

นายกฯ นางสง่า  พิมพ์ศร ี ส าหรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตอัดแรง  ถนนกลางบ้าน  
บ้านแสงบูรพา  ม.11 ก็ได้ท าหนังสือแจ้งไปยังทางผู้รับเหมาได้มาเซ็นสัญญาแล้ว  เมื่อวันที่  
25  กรกฎาคม  2559   

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมข้อไหนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี สมาชิกท่านใด จะเสนออะไรเพ่ิม
  เติมอีก สภาฯ ใช้เวลาพิจารณาก็นานพอสมควรแล้วจะขอมติที่ประชุมสภาในการพิจารณา
  พิจารณาโอนงบประมาณเหลือจ่ายมาตั้งจ่ายรายการใหม่ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  หนองอ้อ  จ านวน  858,000  บาท  ให้โอนงบประมาณตามระเบียบต่อไป 
ที่ประชุม มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท ์     
ประธานสภาฯ มอบหมายนายกด าเนินการ 

3.2 พิจารณาท ากิจการนอกเขตพื้นที่เทศบาลต าบลภูผาแดง ด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนไปบ่อทิ้งขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลภูผาแดง ม.5 ต าบลหนองอ้อ 
งบประมาณ  500,000  บาท 
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ประธานสภาฯ  ให้นายกชี้แจงรายละเอียด 
นายก อบต. ตามหนังสือที่ทางเทศบาลต าบลภูผาแดงได้แจ้งมายังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  

จะด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนไปบ่อทิ้งขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลภูผาแดง ม.5 
ต าบลหนองอ้อ  โดยลงดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัดแน่น  ซึ่งรายละเอียดก็ได้ส่งแนบมา             
ให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ได้พิจารณาด้วย งบประมาณ  500,000 บาท    
เนื่องจากช่วงฤดูฝน  น้ ากัดเซาะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วงน้ าท่วมขัง  ราษฎรที่ใช้
เส้นทางสายนี้สัญจรไป – มา  ไม่สะดวก  ประกอบกับเทศบาลต าบลภูผาแดงต้องใช้
เส้นทางนี้ในการขนขยะมูลฝอยไปทิ้งที่บ่อขยะมูลฝอยของทางเทศบาลต าบลภูผาแดง             
ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง  จึงเสนอมาเพ่ือให้สภาฯ พิจารณาอนุมัต ิ

สมาชิกสภาฯ นายจ านง  จินดามน  ส.อบต. ม.5 เป็นการดีที่ทางเทศบาลต าบลภูผาแดงจะด าเนินการ
ปรับปรุงถนนไปบ่อขยะ เพราะรถบรรทุกขยะจะไม่ได้ผ่านเข้าไปในเขตหมู่บ้าน  ถ้าจะให้ดี
ก็เสนอให้ท าถนนลาดยางเลย  จะได้ไม่ต้องซ่อมแซมบ่อย  

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขออนุมัติท ากิจการนอกเขตเทศบาลต าบล                   
 ภูผาแดง  อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี สมาชิกท่านใด จะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกแล้วจะขอมติที่
 ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาขออนุมัติท ากิจการนอกเขตเทศบาลต าบลภูผาแดง  

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันทใ์ห้เทศบาลต าบลภูผาแดงด าเนินการได้ 
ประธานสภาฯ ให้ฝ่ายบริหารด าเนินการด าเนินการท าหนังสือตอบกลับไปยังเทศบาลต าบลภูผาแดง ต่อไป 
  3.3 เรื่องขอความเห็นชอบวัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (วัดภูผาแดง)  ยังอยู ่   
นายก อบต. นางสง่า  พิมพ์ศรี  ได้รับการประสานจากไวยาวักรวัดป่าเกษรศีลคุณฯ เรื่องที่ทางวัดขอ               

ให้สภาฯ ให้ความเห็นชอบให้วัดป่าเกสรศีลคุณธรรมเจดีย์ (วัดภูผาแดง) ด าเนินการบริหาร
จัดการวัดอยู่ในพื้นท่ีเดิมต่อไป  ให้ที่ประชุมพิจารณา 

ประธานสภาฯ สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวแล้วขออนุมัติ 
ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้วัดภูผาแดงฯ ยังคงอยู่ต่อไป 
 3.4 ชลประทานจังหวัดอุดรธานีขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อพิจารณา

อนุมัติวางท่อส่งน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยโพนเพ็ก และอ่างเก็บน้ าห้วยตาดข่า 
ประธานสภาฯ ให้นายกชี้แจง 
 นายก อบต. นางสง่า  พิมพ์ศรี  ได้รับการประสานจากชลประทานจังหวัดอุดรธานี  เรื่องขออนุมัติวาง

ท่อส่งน้ าอ่างเก็บน้ าทั้งสองแห่ง คือ อ่างเก็บน้ าห้วยโพนเพ็ก และอ่างเก็บน้ าห้วยตาดข่า
ตามแนวพระราชด าริ  ซึ่งใช้งบประมาณของทางชลประทานจังหวัดอุดรธานีเอง 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ชลประทานจังหวัดอุดรธานีด าเนินการได้ 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องทีจ่ะเสนอหรือว่าซักถามอะไรอีกหรือไม่ 
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สมาชิกสภาฯ  นายอ านวย  โพธิ์ทอง  ส.อบต. ม.9 
  - สอบถามเงินเหลือจ่ายที่จะท าถนนคอนกรีตจุดใด 
  - สอบถามซ่อมแซมถนน  21  สาย ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองอ้อ  เป็นดินโคลนยากต่อการ
  สัญจร  
  - ก าหนดการท่ีจะออกด าเนินการก าจัดวัชพืชที่ฝายเหล่าใหญ่  ก าหนดวันใด 
สมาชิกสภาฯ  นายจ านง  จินดามน ส.อบต.ม.5  สอบถามเรื่องโครงการขยายเขตไฟฟ้าความคืบหน้า              
  ไปถึงไหน 
นายก อบต. นางสง่า  พิมพ์ศรี  ตอบค าถามสมาชิกสภาฯ ม.9 และ ม.5  
 - ถนนคอนกรีตเงินเหลือจ่ายจะท าต่อจากถนน คสล.เดิม  
 - ซ่อมแซมถนน 21 สาย ในพ้ืนที่เขตต าบลหนองอ้อ จากงบประมาณ  595,000 บาท   

ซ่อมแซมเป็นช่วงฤดูฝนจึงด าเนินการได้ไม่ดีนัก 
 - ม.5 ไฟฟ้าก าลังอยู่ในช่วงประมาณการของไฟฟ้าอ าเภอหนองวัวซอ  หลังจากทางฝ่าย

ช่างประมาณการมาเสร็จ ส่งเอกสารมาทาง อบต.หนองอ้อ  ถึงจะได้โอนเงินไปให้   
เลขานุการสภาฯ พันจ่าตรีอภิชาติ  จันโทศรี  ชี้แจงระเบียบต่างๆ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
  รายจ่าย  ประจ าปี พ.ศ. 2560  คือ  เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาก่อน
  วันประชุมอย่างน้อย  3  วัน  และขั้นตอนต่างๆในการพิจารณา   
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม ขอขอบคุณสมาชิสภาฯ ทุกท่านและคณะ

ผู้บริหารที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมในวันนี้  ขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้  
เลิกประชุม เวลา 12.00  น. 
 
 

                   (ลงนาม)       พันจ่าตรีอภิชาติ   จันโทศรี         ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                            (อภิชาติ   จันโทศรี)    

                        เลขานุการสภา อบต.หนองอ้อ  
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
          (ลงนาม) นายสวัสดิ์  วงค์พยัคฆ ์       ประธาน 
                         (นายสวัสดิ์  วงคพ์ยัคฆ)์ 
                             สมาชิกสภา อบต.หนองอ้อ  หมู่ที่ 7 
 
 
           (ลงนาม)  นายประดุง  อัตถาภูม ิ       กรรมการ 
              (นายประดุง  อัตถาภูมิ) 
                           สมาชิกสภา อบต.หนองอ้อ หมู่ที่ 11 
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   (ลงนาม)  นางสุรดา  ปานชนะพงศ์        กรรมการ 
                                    (นางสุรดา  ปานชนะพงศ์)  
                                   สมาชิกสภา อบต.หนองอ้อ หมู่ที่ 11 
 
 

                    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ   รับรองเม่ือวันที่   ..................................... 
 
 
                            (ลงนาม) นายอนงค์  เหลาสุวรรณ       ประธานที่ประชุม 
                                     (นายอนงค์  เหลาสุวรรณ)  
                                   ประธานสภา อบต.หนองอ้อ 
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