
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 

ครั้งที่  1/2562 
วันที่  9  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 

 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 นายจ านง  จินดามน สมาชิก อบต. ม.5 จ านง  จินดามน 09.30 น. 
5 นายทองจันทร์ กองทรัพย์ สมาชิก อบต. ม.6 ทองจันทร์  กองทรัพย์ 09.30 น. 
6 นายสวัสดิ์  วงค์พยัคฆ์ สมาชิก อบต. ม.7 สวัสดิ์  วงค์พยัคฆ์ 09.30 น. 
7 ด.ต.สุพล  พิมพ์สุด สมาชิก อบต. ม.7 สุพล  พิมพ์สุด 09.30 น. 
8 นายสมวงค์  ชัยราช สมาชิก อบต. ม.8 สมวงค์  ชัยราช 09.30 น. 
9 นายอ านวย  โพธิ์ทอง สมาชิก อบต. ม.9 อ านวย  โพธิ์ทอง 09.30 น. 

10 นายทองค า  ยอดคีรี สมาชิก อบต. ม.9 ทองค า  ยอดคีรี 09.30 น. 
11 นายค าสิงห์  ไชยคุณ สมาชิก อบต. ม.10 ค าสิงห์  ไชยคุณ 09.30 น. 
12 นายบรรจง  เพียปลัด สมาชิก อบต. ม.10 บรรจง  เพียปลัด 09.30 น. 
13 นายประดุง  อัตถาภูมิ สมาชิก อบต. ม.11 ประดุง  อัตถาภูมิ 09.30 น. 
14 นางสุรดา  ปานชนะพงศ์ สมาชิก อบต. ม.11 สุรดา  ปานชนะพงศ์ 09.30 น. 
15 พันจ่าตรีอภิชาติ  จันโทศรี เลขานุการสภาฯ อภิชาติ  จันโทศรี 09.30 น. 

 
 

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 นายพนมไพร  ศรีโคตรอัน รองนายก คนที่ 2 พนมไพร  ศรีโคตรอัน 09.30 น. 
4 นายปัญญา  สมสีดา เลขานายก อบต. ปัญญา  สมสีดา 09.30 น. 
5 นายปัญญา  สาระกุล นักวิเคราะห์ฯ ปัญญา  สาระกุล 09.30 น. 
6 นางแสงเพชร  โยกระโทก จนท.วิเคราะห์ฯ แสงเพชร  โยกระโทก 09.30 น. 
7 นางสาวสาวิตรี เจตปัญจา ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ สาวิตรี  เจตปัญจา 09.30 น. 

 
 
ผู้มาประชุม จ านวน  15 คน 
ผู้ไม่มาประชุม จ านวน   - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  7 คน 
ข้อความ   มีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ประธานสภา    กล่าวเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2562 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
  - ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันแม่แห่งชาติ  12  สิงหาคม  2562  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ                 
  หนองวัวซอ  ตั้งแต่เวลา  07.00 น.  เป็นต้นไป  การแต่งกายข้าราชการชุด  สมาชิกสภาชุด
  สีกากีคอพับแขนยาว    

- แจ้ง เรื่องการแต่งตั้งรองนายก อบต. แทนต าแหน่งที่ว่าง คือ นายพนมไพร  ศรีโคตรอัน    
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562  
  วันที่ 14  มิถุนายน  2562  
ที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
3.1 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานสภา ขอเชิญนายกแถลงงบประมาณประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                   
พ.ศ. 2563 

นายก อบต. นางสง่า  พิมพ์ศรี  นายก อบต.หนองอ้อ  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  
จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
อ้อ  จึงขอแถลงผ่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ทราบถึงสถานการณ์คลัง  
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 256 3  
ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 
       1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ  วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอ้อ  มีสถานะการเงิน  ดังนี้  
   1)  เงินฝากธนาคาร  จ านวน  21,799,33262 บาท   
   2)  เงินสะสมของ อบต. ณ วันที่ 31 ก.ค. 2562 จ านวน 5,408,235.32 บาท 
   3)  เงินทุนส ารองสะสม  จ านวน  6,755,622.81  บาท  

 

 2. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
       2.1  รายรับจริง  จ านวน  43,584,752.19.-บาท  
   1)  หมวดภาษีอากร  จ านวน  207,361.00  บาท 
   2)  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน  199,454.80  บาท 
   3)  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน  210,532.43  บาท 
   4)  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00  บาท 
   5)  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  91,500.00  บาท  

  6)  หมวดรายได้จากทุน  จ านวน  00.00  บาท 
   7)  หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน  27,814,546.96  บาท  

  8)  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 15,061,357.00  บาท 
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       2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 2,998,000.00 บาท 
       2.3  รายจ่ายจริง  จ านวน  33,385,036.19  บาท 
   1)  งบกลาง   จ านวน  7,454,189.15  บาท 
   2)  งบบุคลากร   จ านวน  12,956,409.04  บาท  

  3)  งบด าเนินงาน  จ านวน  6,766,208.04  บาท   
   4)  งบลงทุน   จ านวน  4,188,230.00  บาท 
   5)  งบรายจ่ายอื่น  จ านวน  0.00 บาท 
   6)  งบเงินอุดหนุน  จ านวน  2,020,000.00  บาท 
      2.4  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   

   จ านวน  2,020,000.00  บาท 
      2.5  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม    จ านวน  0.00 บาท 
       2.6  รายจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 6,510,000.00 บาท 
       2.7  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้    จ านวน  0.00 บาท   
นายก อบต. ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 46,000,000.00  บาท 
  หมวดภาษีอากร     จ านวน  236,000.00    บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน  247,000.00    บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน  300,000.00    บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน  140,500.00    บาท 
  หมวดรายได้จากทุน    จ านวน         500.00    บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน 29,076,000.00 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน 16,000,000.00 บาท 
 ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 46,000,000.00 บาท 
 งบกลาง      จ านวน 9,312,910.00   บาท 
  งบบุคลากร     จ านวน  18,712,420.00 บาท 
 งบด าเนินงาน     จ านวน  9,762,570.00  บาท 
 งบลงทุน      จ านวน  5,028,100.00  บาท 
 งบเงินอุดหนุน     จ านวน  3,184,000.00  บาท 
 

ประธานสภา ก่อนที่จะพิจารณาว่าจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติหรือไม่นั้น  ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้ชี้แจง
ระเบียบที่เก่ียวข้อง  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ   

 

เลขานุการสภาฯ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 256 3                     
จะพิจารณา  3  วาระ  คือ  วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  วาระที่ 3               
ขั้นลงมติ  จะพิจารณา  3 วาระรวดไม่ได้  เชิญท่านประธานสภาเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา 

ประธานสภาฯ  วาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ 
ประธานสภาฯ ประมาณการรายรับ 46,000,000  บาท  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
  รายละเอียดงบประมาณ ประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2563  ส านักงาน

ปลัด 
 มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายข้อมูลเชิญครับ  

ประธานสภาฯ   ไม่มี 
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ประธานสภาฯ รายละเอียดงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประมาณการรายจ่าย  กองคลัง 
 ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายข้อมูลเชิญครับ 
ประธานสภาฯ รายละเอียดงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 ประมาณการรายจ่าย  กองช่าง 
 ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายข้อมูลเชิญครับ 
 - ไม่มี 

ประธานสภาฯ รายละเอียดงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  256 3 ประมาณการรายจ่าย          
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายข้อมูลเชิญครับ 
 - ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 2563   
 วาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ 
ที่ประชุม  มีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท ์
ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายล าดับต่อไปขอ

เชิญเลขานุการสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระ
ที่ สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมี
มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น ลงมติรับหลักการ
แล้วถ้าจะส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ประธานสภาฯ ให้เสนอผู้สมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ 3 ไม่เกิน 7 คน 
ที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 3 คน 
ประธานสภาฯ ให้เสนอสมาชิกทีละคน 
ส.อบต.ม.8 นายสมวงค์  ไชยราช  เสนอ นายอ านวย  โพธิ์ทอง 
 ส.อบต. ม. 11  นางสุรดา  ปานชนะพงศ ์ รับรอง 
 ส.อบต. ม. 4  นายค าพันธ์  ชาวกระบุตร  รับรอง 

ส.อบต.ม.11 นางสุรดา  ปานชนะพงศ์    เสนอ นายบรรจง  เพียปลัด 
  ส.อบต. ม. 6  นายทองจันทร์  กองทรัพย์  รับรอง 
 ส.อบต. ม. 9  นายทองค า  ยอดคีรี  รับรอง 
ส.อบต.ม.9 นายอ านวย  โพธิ์ทอง  เสนอ นายจ านง  จินดามน 
 ส.อบต. ม. 11  นายประดุง  อัตถาภูมิ  รับรอง 
 ส.อบต. ม. 10  นายค าสิงห์  ไชยคุณ  รับรอง 
ประธานสภาฯ มอบเลขานุการสภาฯ ไปด าเนินการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เลขานุการฯ 

คณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ พัก 10 นาที  
ประธานสภาฯ ประชุมต่อ ให้เลขานุการสภาฯชี้แจงการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
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เลขานุการสภาฯ - ชี้แจง  จากการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติผลการคัดเลือกมีดังนี้ 
 1. นายจ านง  จินดามน  เป็น  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 2. นายบรรจง  เพียปลัด  เป็น  กรรมการแปรญัตติ 
 3. นายอ านวย  โพธิ์ทอง  เป็น  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ ให้ประธานกรรมการแปรญัตติแจ้งก าหนดการยื่นค าแปรญัตติ  
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ก าหนดยื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 

13.00 น.  ถึง 12 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.  คณะกรรมการแปรญัตติจะประชุม
พิจารณาค าแปรญัตติ  ในวันที่  12  สิงหาคม  2562 เวลา  13.00  น.   เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ  
ประธานสภาฯ นัดประชุมครั้งต่อไปวันที่  13  สิงหาคม  2562  เวลา  09.30  น.  เพ่ือพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติ  วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  
 3.2 ญัตติพิจารณาการขออนุมัติตัดลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ

ภาษีป้าย 
ประธานสภาฯ การขออนุมัติตัดลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่ ,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายให้ทางฝ่าย

บริหารชี้แจง 
นายก อบต. ตามที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติการสอบปากค าบุคคลที่เป็นผู้น าหมู่บ้านและบุคคลที่

สามารถให้ข้อมูลลูกหนี้ได้ ตามค าสั่งที่ 315/2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เป็นผู้
สอบปากค าผู้ที่ให้ข้อมูลลูกหนี้ในแต่ละรายซึ่งได้ ทราบถึงข้อมูลของแต่ละบุคคลว่าบางราย
ที่ดินเป็นป่าสงวนแห่งชาติซึ่งได้มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ในบางรายได้เสียชีวิตแล้ว บางรายเป็น
เขตของอปท.อ่ืนและภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ล้มละลายหนีออกนอกประเทศแล้ว
 เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายให้ถูกต้อง เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการอ้างสิทธิ์
ในการครอบครองที่ดินป่าสงวน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จึงขอปรับปรุงขั้นตอนการ
ด าเนินงานการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดินให้ถูกต้องจึงขอจ าหน่าย
บัญชีลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่  ในรายที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน(ป่าสงวนแห่งชาติ), ที่ดินที่เจ้าของ
ที่ดินได้เสียชีวิตแล้ว ที่ดินเป็นเขตปกครองของ อปท.อ่ืน จ านวน 10ราย เป็นจ านวนเงิน 
1,859 บาท และภาษีโรงเรือนและที่ดินจ านวน 2 ราย จ านวนเงิน 12,316.50 บาท ภาษี
ป้าย 1 ราย จ านวนเงิน 1,080 บาท ได้ปิดกิจการซึ่งล้มละลายหนีออกนอกประเทศไม่
สามารถติดตามตัวได ้     
ดังรายละเอียด 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
ทะเบียนลูกหนี้ภาษี บ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

วันที่ 3 กันยายน 2562 

     ล าดับ
ที่ รายชื่อ ภาษีบ ารุงท้องที ่

    ปี 2559 ปี 2560 รวม 

1 นายวรวฒุ ิศรีปราบหล่ม 13.11 14 27.11 
2 นายบัญฑิต โกมลภิส 94 94 188 
3 นายสม นามบุตร 132 132 264 
4 นางหอง ชุมพา 0 55 55 
5 นางเกียง วิริยศ 0 37 37 
6 นายไมตรีปานอ่อน 287 287 574 
7 นางขันทอง ยอดคีรี 84 84 168 
8 นางแดง แสนพลรักษา 85 85 170 
9 นางสาวจริญเนตร ยอดคีร ี 95 95 190 

10 นายบุญมา  สาแก้ว 93 93 186 

  รวม 883.11 976      1,859.11  

     ล าดับ
ที่ รายชื่อ ภาษีป้าย 

     ปี 2558 รวม 
 1 บริษัทเอ็มเคมาร์เก็ตติ้งแอนด์ซัพพลายส์ จ ากัด         1,080          1,080  
   รวม        1,080          1,080  
 

     ล าดับ
ที่ รายชื่อ ภาษีโรงเรือนแลที่ดิน 

    2558 2560 รวม 

1 บริษัทเอ็มเคมาร์เก็ตติ้งแอนด์ซัพพลายส์ จ ากัด     8,656.50  0       8,656.50  

2 นายประสิทธิ ์ การีรัตน ์       3,660.00        3,660.00  

  รวม   8,656.50     3,660.00    12,316.50  
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สรุป 
    1 ภาษีบ ารุงท้อที ่    1,859.11  

  2 ภาษีป้าย    1,080.00  
  3 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  12,316.50  
  

 
รวม  15,255.61  

  ประธานสภาฯ ตามท่ีทางฝ่ายบริหารขอปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษี
โรงเรือนและที่ดินให้ถูกต้องจึงขอจ าหน่ายบัญชีลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่  ในรายที่ไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ที่ดิน(ป่าสงวนแห่งชาติ), ที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้เสียชีวิตแล้ว , ที่ดินเป็นเขตปกครองของ 
อปท.อื่น มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่... ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 12 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ ไม่มี  
ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้   ขอปิดการประชุมในวันนี้

เพียงเท่านี ้
เลิกประชุมเวลา 12.30  น. 
 

                พันจ่าตรี                    ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                           (อภิชาติ  จันโทศรี)    

                         เลขานุการสภา อบต.หนองอ้อ  
 

ประธานสภาตรวจรายงานการประชุม   

                ประธานสภาฯ 
                    (นายอนงค ์ เหลาสุวรรณ) 
                    ประธานสภา อบต.หนองอ้อ   
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   

                ประธาน 
                    (นายสวสัดิ์  วงค์พยัคฆ์) 
                  สมาชิกสภา อบต.หนองอ้อ  หมู่ที่ 7 
 

 
                                         กรรมการ 

                 (นายประดุง  อัตถาภูมิ) 
                สมาชิกสภา อบต.หนองอ้อ หมู่ที่ 11 
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                               กรรมการ 
              (นางสุรดา  ปานชนะพงศ์) 

              สมาชิกสภา อบต.หนองอ้อ หมู่ที่ 11 
 

 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ   รับรองเม่ือวันที่        สิงหาคม  2562 
 
 
 

                             ประธานที่ประชุม 
             (นายอนงค์  เหลาสุวรรณ) 

             ประธานสภา อบต.หนองอ้อ 
 

 


