-สาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕61 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เวลา ๐9.๓๐ น.
ณ ศาลาปลายท่าประชารวมใจ หมู่ที่ 1 ตาบลนาทราย อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
-------------------------ผู้มาประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร
นายปรานอม วิหกฤทธิ์
นายฉลาด พรามนาค
นายเวช ธรรมโชติ
นายณรงค์ บุญอมร
นายอนุพงค์ ชูโลก
นายวินัย ชูโลก
นายสมโภชน์ ยิ่งประดิษฐ์
นายไมตรี ยอดมณี
นายพรชัย จุลแก้ว
นายนิคม สุขบาเพ็ญ

ตาแหน่ง
ประธานสภา
รองประธานสภา
สมาชิกสภาฯ ม.1
สมาชิกสภาฯ ม.๒
สมาชิกสภาฯ ม.๒
สมาชิกสภาฯ ม.3
สมาชิกสภาฯ ม.4
สมาชิกสภาฯ ม.4
สมาชิกสภาฯ ม.๕
สมาชิกสภาฯ ม.๕
สมาชิกสภาฯ ม.๖

ผู้ไม่มาประชุม 1. นายณรงค์ บุญอมร ส.อบต.หมู่ที่ 2
3. นายวินัย ชูโลก ส.อบต.หมู่ที่ 4
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
6
7
8
9

ลายเซ็น
ณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร
ปรานอม วิหกฤทธิ์
ฉลาด พรามนาค
เวช ธรรมโชติ
สมโภชน์ ยิ่งประดิษฐ์
พรชัย จุลแก้ว
นิคม สุขบาเพ็ญ

หมายเหตุ

2. นายอนุพงค์ ชูโลก ส.อบต.หมู่ที่ 3
4. นายไมตรี ยอดมณี ส.อบต.หมู่ที่ 5

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายเซ็น

หมายเหตุ

นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์
นายจรรยา พูนพิพัฒน์
นายวันชัย รองพินิจ
นายจาลอง ทรงวิลาศ
นายเอกรินทร์ อินทสาร
นางกชพร แก้วขวัญ
นางสาววีระพัฒน์ ทับทุ่ง
นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง
นางสาวอารีวรรณ ปรีชาชาญ

นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
เลขานุการสภาฯ
รองปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักงานปลัด

สุขเจริญ สุดสมบูรณ์
จรรยา พูนพิพัฒน์
เอกรินทร์ อินทสาร
กชพร แก้วขวัญ
วีระพัฒน์ ทับทุ่ง
อนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง
อารีวรรณ ปรีชาชาญ

ปลัด อบต.

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

-๒ระเบียบวาระการประชุม
เมื่อถึงเวลาการประชุม เวลา 09.30 น. เลขานุการสภา นายเอกรินทร์ อินทสาร ได้เรียนเชิญประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย ได้มาครบองค์ประชุม
แล้ว จึงเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูป เทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย เมื่อเสร็จแล้วก็ดาเนินการประชุม ไปตาม
ระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน วันนี้ก็เป็นการประชุมสภาครั้งแรก ของสมัยแรก ในปีการ
ประธานสภาฯ
ประชุมประจาปี 2561 จึงแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
1.1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ทางอาเภอเมือง จะจัดโครงการวันธรรมสวนะ ที่วัด
น้าสรง หมู่ที่ 3 ตาบลนาทราย อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแจ้งให้สมาชิก
สภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.เข้าร่วมทาบุญ นาปิ่นโต พร้อมนี้จะมีสินค้าราคาถูก และมี
การตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนที่มาร่วม
1.2 ขอแจ้ งให้ ท ราบเรื่อ งขอรับ สมัค ร อาสาสมั ครท้ องถิ่ นรั กษ์ โ ลก (อถล.) โดยน า
หลั กฐานการสมัคร มี รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน สาหรับเยาวชน อายุไม่เกิน 7 ปี ขอให้ผู้ปกครองมาเซ็นต์รับรองด้วย แจ้ง
เพื่อทราบ (ที่ประชุมรับทราบ)
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่
ประธานสภาฯ
1 ประจาปี 2560 วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม ตามบันทึกการประชุมของ อบต.นาทราย
ครั้งที่ผ่านมาตามเอกสารที่มีอยู่ในมือของท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ก็ขอให้ตรวจสอบว่า
มีข้อความอันใด ขาดตก บกพร่อง ตก หล่น หรือจะเพิ่มเติม แก้ไข อันใด ขอเชิญ ครับ
- หากไม่มี กระผม ขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาด้วย ครับ
- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง กระทู้ถาม
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใด
ประธานสภาฯ
ที่จะมีกระทู้ถาม เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว และเรื่องที่
เสนอใหม่ ประการใด ขอเชิญ ครับ
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร - เมื่อไม่มี กระผมขอเข้าระเบียบวาระ ต่อไป
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่5
เรือ่ ง ที่เสนอใหม่
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง เพื่อพิจารณา

-3นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร ขอนาเข้าสู่การพิจารณา เมื่อครั้งที่ผ่านมาทางเลขานุการสภาฯ ได้บันทึกการประชุม
ประธานสภาฯ
สภาฯไม่ครบซึ่งทางสภาฯได้มีมติเห็นชอบแล้วในการกาหนดการประชุมสภาฯในปีต่อไป
ประกอบกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้ามาตรวจ อบต.ได้แนะนาให้มีการประชุม
ในครั้งนี้ ซึ่งพอดีกับการประชุมสมัยแรก คือ
1. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
2. เมษายน พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน พ.ศ. 2561
3. มิถุนายน พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
4. สิงหาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
และกาหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ในวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561
(ที่ประชุมรับทราบ)
6.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1 )
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร ต่อไป พิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ประธานสภาฯ
(ฉบับที่ 1 ) ก็ด้วยเหตุผลว่าในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) จาเป็นต้องมีการ
แก้ไข เปลี่ ย นแปลง เพิ่มเติม ในแผนพัฒ นาเดิมประกอบกับมีการทาประชาคมของ
หมู่บ้านต่างๆ ซึ่งบางโครงการมีความจาเป็นเร่งด่วน ที่ต้องแก้ไขความเดือนร้อนของ
ประชาชน ตามเอกสารที่ แ ก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม เติ ม ที่ อ ยู่ ใ นมื อ ท่ า นขอให้ ท่ า นได้
พิจ ารณา ความเหมาะสมว่า สมควรหรือไม่ เพื่อให้ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
หรือไม่ ขอเชิญพิจารณา ครับ
- หากไม่มี ผมขอมติจะรับพิจารณาหรือไม่ขอมติ ครับ
มติที่ประชุม
เห็นด้วย
6
เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นด้วย 6 เสียง เป็นเอกฉันท์
6.2 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร ท่านสมาชิก ครับ ต่อไป พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
ประธานสภาฯ
พ.ศ. 2561 ก็เป็นความจาเป็นทางฝ่ายบริ ห ารขอเสนอและการทาประชาคมของ
หมู่ บ้ า นในการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ นร้ อ นของประชาชนในหมู่ บ้ า น ซึ่ ง การโอน
งบประมาณต่างมาจากแผนงานการบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานงบกลาง แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานการพาณิชย์ ตามเอกสารที่อยู่ในมือท่าน ก็ ขอให้
พิจารณาว่าเหมาะสมหรือสมควรพิจารณาประการใด ขอเชิญ ครับ (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารหมายเลข 1)
- ก็ ไ ม่ ท ราบว่ า ในระเบี ย บวาระนี้ ในการโอนงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณนี้ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความคิดเห็นประการใด มีความคิดเห็น
ประการใด ขอเชิญ ครับ
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ ประชุม การพิจ ารณาการโอนงบประมาณรายจ่า ย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอมติที่ประชุม

-4มติที่ประชุม

เห็นด้วย
6
เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นด้วย 6 เสียง เป็นเอกฉันท์

6.3 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ต่อไป เป็นวาระการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ก็ขอให้ ผู้
ประธานสภาฯ
อานวยการกองคลัง ได้ชี้แจงการจ่ายเงินสะสม สมควรจ่ายได้อย่างไร ขอเชิญ ครับ
นางสาววีระพัฒน์ ทับทุ่ง เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านคะ ณ วันนี้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้อานวยการกองคลัง ได้มีเงินคงคลังอยู่ประมาณ 3,356,125.48 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2547 จะมีดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข 2)
- ค่าจ้างบุคลากร 6 เดือน
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 3 เดือน
- ทางด้านสาธารณะภัย ร้อยละ 10
จึงสามารถใช้ได้ในวงเงินสะสมประมาณ 360,000 บาท คะ
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร ตามที่ผู้อานวยการกองคลังได้ชี้แจงในวงเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ เพื่อการแก้ไขปัญหา
ประธานสภาฯ
ให้กับประชาชนในพื้นที่ เรื่องการประปา จึงมีโครงการก่อสร้างบ่อน้าบาดาลบ้านนา
ทรายในหมู่ที่ 6 ตาบลนาทราย ด้วยเงินงบประมาณ 360,000 บาท (สามแสนหก
หมื่นบาทถ้วน) จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ ขอมติที่ประชุม
ครับ
มติที่ประชุม
เห็นด้วย
6
เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นด้วย 6 เสียง เป็นเอกฉันท์
6.4 การกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจาปี 2561 และสมัยประชุมสามัญสมัย
แรกของปีถัดไป
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ในการกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ต่อไปในปี พ.ศ.
ประธานสภาฯ
2562 ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้พิจารณาว่าจะมีกี่สมัย
นายนิคม สุขบาเพ็ญ
ส. อบต. หมู่ที่ 6

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอให้มีการกาหนดไว้เหมือนเดิม ก็ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกจะมี
ความคิดเห็นเป็นอย่างไร

นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ จะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ตามที่คุณนิคม สุขบาเพ็ญ
ประธานสภาฯ
ได้เสนอมา ขอเชิญครับ
- ถ้าไม่มี เป็นอันว่าการกาหนดการประชุมสามัญประจาปี พ.ศ. 2562 ได้กาหนดไว้
เหมือนเดิม คือ

-51. สมัยสามัญที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
2. สมัยสามัญที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 เมษายน พ.ศ. 2562
3. สมัยสามัญที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562
4. สมัยสามัญที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562
5. สมัยสามัญสมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2562
ผมขอมติที่ประชุม ครับ
มติที่ประชุม
เห็นด้วย
6
เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นด้วย 6 เสียง เป็นเอกฉันท์
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร ในตอนนี้ก็ได้เวลา ขอพักเที่ยง และขอเข้ามาร่วมประชุมพิจารณากันต่อไป เวลา
ประธานสภาฯ
13.30 น.
เวลา 13.30 น. ประชุมสภา ต่อ
เมื่ อ ถึ ง เวลา 13.30 น. เลขานุ ก ารสภาฯ นายเอกริ น ทร์ อิ น ทสาร ได้ เ รี ย นเชิ ญ
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าห้องประชุมสภาฯ เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญ
ประธานสภาดาเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระต่อไป
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร เมื่อที่ประชุมครบแล้ว กระผมก็ขอดาเนินการประชุมต่อไป
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

นายนิคม สุขบาเพ็ญ
ส.อบต.หมู่ที่ 6

เรียนประธานสภาฯ เรื่องจุดไฟฟ้าสาธารณะต่างๆ ในตาบล เนื่องจากผู้ดาเนินการติดตั้ง
เขาไม่ได้รู้จักพื้นที่จึงขอให้เจ้าหน้าที่จัดซ่อมแซมให้ทั่วถึง

นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง เรียนประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ก็กาลังได้มีการดาเนินงานอยู่ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เร่งมือ
ผู้อานวยการกองช่าง จัดการเป็นการเร่งด่วนอยู่
นายฉลาด พรามนาค
ส.อบต.หมู่ที่ 1

เรียนประธานสภาฯ เรื่องปัญหาน้าเค็มขึ้นมาทางชาวบ้านขอให้ช่วยดาเนินการได้
อย่างไร

นายสมควร พิมพันธ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

เรียนประธานสภาฯ ผมในฐานะที่ขอเข้าร่วมประชุม ผมขอให้ทาง อบต.ช่วยดาเนิน
การด้วย 2 โครงการ คือ 1) เขื่อนตาแย้ม 2) ก่อสร้างถนน อยากให้ทางอบต.รวมกัน
เป็นโครงการเดียว เพื่อจะสร้างผนังกั้นน้าเค็ม และยังมีเขื่อน หมู่ที่ 5 , 6 ,2 และอยาก
ให้ อบต.ช่วยประสานกับทางกรมชลประทาน ด้วย

-6นายเวช ธรรมโชติ
ส.อบต.หมู่ที่ 2

เรียนท่านประธานสภาฯ ตอนนี้ น้าประปาของหมู่ที่ 2 ไม่ค่อยไหลแล้ว จึงอยากให้ทาง
อบต.ช่วยดาเนินการแก้ไขให้ด้วย

นายจรรยา พูนพิพัฒน์ เรียนประธานสภาฯ ตอนนี้ได้ดาเนินการเช็คกับทางไฟฟ้าแล้ว เรื่องไฟตก ไฟดับ เป็น
รองนายก อบต.
บางจุด เนื่องจากกาลังการใช้งานเกินกาลังกว่ากาลังส่ง จึงขอดาเนินการแก้ไข ลงเฟส
การนาส่งใหม่ พร้อมด้วย ขยายการติดตั้ง สายไฟเพิ่มกาลังส่ง เพื่อให้เหมาะสมกับการ
ใช้งาน จึงดาเนินการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ และในส่วนงานประปา
ทั้ง 13 ตัว ซึ่งในบางจุดเป็นกรด-เป็นด่าง เป็นสนิมเหล็ก ส่วนหนึ่งเพราะตัวกรองเล็ก
กว่าขนาดการใช้งาน จึงจาเป็นต้องขอให้มีการสนับสนุนการแก้ไขโครงการบ่อน้าบาดาล
เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป ครับ
นางกชพร แก้วขวัญ
รองปลัด อบต.

เรียนประธานสภาฯ เรื่องรถดับเพลิงที่ขอรับโอนมาจาก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
มาถึงตอนนี้ทางเราก็ยังดาเนินการไม่ได้ซึ่งทางแขวงการทางจึงขอรับโอนไปต่อจาก
อบต.นาทราย เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ จึงขอรับมาไว้ที่
อบต.
- เรื่องที่ อบจ.ให้ตรวจเช็ค จานวนถังน้าที่ได้รับการสนับสนุนมา จานวน 6 ถัง เพื่อ
แก้ไข ความเดือดร้อนกับประชาชนว่ายังอยู่ดีครบจานวนหรือไม่ เพื่อรายงานในการ
รับส่ง และมอบให้กับทาง อบจ. ให้ถูกต้อง

นายณัฐฏภรณ์ ยิ่งนคร ต่อไปไม่ทราบว่าจะมีท่าน สมาชิกท่านใด จะมีของคิดเห็น เสนอแนะเรื่องอื่นๆ อีกหรือ
ประธานสภาฯ
ไม่ ขอเชิญ ครับ
- ถ้าไม่มี กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก อบต. และท่านเจ้าหน้าที่
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ด้วย ครับ เป็นอันว่า ขอปิดการประชุมในครั้งนี้ ด้วย
ครับ ขอขอบคุณครับ
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.
ลงชื่อ เอกรินทร์ อินทสาร ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายเอกรินทร์ อินทสาร)
ปลัด อบต./เลขานุการสภา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ตรวจถูกต้อง
ลงชื่อ นิคม สุขบาเพ็ญ
ประธานกรรมการ
(นายนิคม สุขบาเพ็ญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
ลงชื่อ พรชัย จุลแก้ว
กรรมการ
(นายพรชัย จุลแก้ว)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
ลงชื่อ
วินัย ชูโลก
กรรมการ
(นายวินัย ชูโลก)
ผู้รับรอง
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ลงชื่อ ณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร ผู้รับรอง
(นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย

