
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย (ชั้น 2) 

----------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง ประธานสภา อบต.บางเตย มานพ  เฟ่ืองบางหลวง  
2 นายพูลผล แซ่ซี รองประธานสภา อบต.บางเตย พูลผล  แซ่ซี 
3 นางธนิศา รอดรักวงศ์ไท เลขานุการสภา อบต.บางเตย ธนิศา  รอดรักวงศ์ไท 
4 นายบุญมี น้อยประชา สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 1 บุญมี  น้อยประชา 
5 นายวิม เปรมปรีดิ์ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 2 วิม  เปรมปรีดิ์ 
6 นายเสรี ปิ่นบัวทอง สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 2 เสรี  ปิ่นบัวทอง 
7 นายสุรวุฒ ิ เกติพันธ์ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 3 สุรวุฒิ  เกติพันธ์ 
8 นายสมศักดิ์ สร้อยทอง สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 4 สมศักดิ์  สร้อยทอง 
9 นายอรรถพล พลชัย สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 4 อรรถพล  พลชัย 

10 นายนิคม เจริญลักษณ์ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 5 นิคม  เจริญลักษณ์ 
11 นายฉลอง จันทราภาษ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 6 ฉลอง  จันทราภาษ 
12 นายอุทัย แย้มประชา สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 6 อุทัย  แย้มประชา 
13 นางสาววารุณี แซ่บู๊ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 7 วารุณี  แซ่บู๊ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี – 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1  นายวิทยา ชิวค้า นายก อบต.บางเตย วิทยา  ชิวค้า 
2 นายสุรพัต การะเกตุ รองนายก อบต.บางเตย สุรพัต  การะเกตุ 
3 นายสมพงษ์  เฟ่ืองบางหลวง รองนายก อบต.บางเตย สมพงษ์  เฟ่ืองบางหลวง 
4 นายณัฏฐพล สุขนันทฬส ปลัด อบต.บางเตย ณัฏฐพล  สุขนันทฬส 
5 นางจุฑามณี สืบเสียง หัวหน้าส านักปลัด จุฑามณี  สืบเสียง 
6 นางสาวกฤตาณัฐ แตรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายการเงิน รก.ผอ.กองคลัง กฤตาณัฐ  แตรพันธ์ 
7 นางสาววัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์ ผู้อ านวยการกองช่าง วัชรินทร์ธรณ์  สมบูรณ์พงศ์ 
8 นางพนิดา ประชาชน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ พนิดา  ประชาชน 
9 นางธวัลรัตน์ ชาชาวนา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ธวัลรัตน์  ชาชาวนา 

10 นางสาวปัตติยา อาระหัต หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค ปัตติยา  อาระหัต 
11 นางสาวกัญญา ปรีประชา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ กัญญา  ปรีประชา 
12 นางสาวณัฐกาญจน์   เปี่ยมสิน นิติกรช านาญการ ณัฐกาญจน์  เปี่ยมสิน 
13 นางสาวสวิตตา   ตุ่นอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สวิตตา  ตุ่นอินทร์ 
14 นางพรทิพย์ ตั้งคุรุสรณ์ หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม พรทิพย์ ตั้งคุรุสรณ์ 
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เปิดประชุมเวลา   09.30 นาฬิกา 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ    
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนต าบลบางเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 เรื่อง ขอความ    
    เห็นชอบในการจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ       
    เข้าร่วมกลุ่มพ้ืนที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์การปกครอง   
    ส่วนท้องถิ่น 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
    - สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน     
    ต าบลบางเตย สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  2/2563 ว่ามีข้อความใดต้อง               
    เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ก่อนที่จะมีการลงมติรับรองรายงาน        
    การประชุมต่อไป ขอเชิญ คุณธนิศา รอดรักวงศ์ไท เลขานุการสภาฯ ด าเนินการต่อไป  
นางธนิศา รอดรักวงศ์ไท  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยครั้งที่ผ่านมา ได้ผ่านการ    
เลขานุการสภาฯ   ตรวจจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่น คือ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว        
    แต่ยังอาจจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบและ   
    พิจารณาอีกครั้ง 
ที่ประชุม   รับทราบ (และร่วมกันตรวจรายงานการประชุมทีละหน้า) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีก ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม        
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่     
    2/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
    - เห็นชอบ 13   เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    - งดออกเสียง    - เสียง  ขณะนั้นมีสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม  13  ท่าน 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอกระทู้ถามหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี    
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ ได้แก่ เรื่องการตรวจ     
    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ตามเอกสาร            
    การตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ที่แจกให้แล้ว 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  - เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กร               
    ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้าร่วมกลุ่มพ้ืนที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย             
    (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เชิญปลัด อบต. ชี้แจง 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  คือเรื่องนี้เป็นนโยบายของจังหวัดเขาเรียกว่าการ (Clusters) ขยะ จุดคัดแยก       
ปลัด อบต.บางเตย  ขยะรวมของอ าเภอสามพราน ซ่ึงตอนนี้ทั้งอ าเภอสามพราน ใช้บริการระบบการ    
    ก าจัดขยะของกลุ่ม 79 ทิ้งที่วัดน้อยเจริญสุข ของบริษัทก าจัดขยะ มีค่าบริการ    
    ตันละ 680 บาท โดยจุดวัดน้อยเจริญสุขเป็นจุดพักขยะ หลังจากนั้นน าไป              
    ด าเนินการต่อที่บ่อขยะอ าเภอก าแพงแสน เป็นระบบผังกลบ บริษัทนี้รับขยะจาก         
        กทม. มาทิ้งด้วย ซึ่งอนาคตคาดว่าพ้ืนที่จะเต็มแน่นอน ซึ่งโครงการนี้มีการประชุม            
    วางแผนและวางนโยบาย อาจไม่ใช่ส าหรับคนรุ่นเรา อาจจะะเป็นของรุ่นลูกหลาน        
    ต่อไป  เผื่อว่าพ้ืนที่เต็มจะมีการด าเนินการอย่างไร ในการประชุมแจ้งให้แต่ละ      
    ท้องถิ่นหาที่ก าจัดขยะโดยรวม อบต.บางเตยแจ้งต่อที่ประชุมไปว่าไม่พร้อมเนื่องจาก    
    ไม่มีพ่ืนที่ ที่ดินราคาแพง ถ้าจะไปท าเตาเผาขยะข้างๆ บ้านใครก็คงไม่มีใครเห็นชอบ     
    แน่นอน ทุกพ้ืนที่ก็มีความเห็นคล้ายๆ กัน ว่าไม่มีพ้ืนที่  ดังนั้นในที่ประชุมเทศบาล     
    เมืองสามพรานเขารับอาสา เพราะเขาเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ โดยผู้อ านวยการกอง    
    สาธารณสุขรับอาสาจะไปหาพ้ืนที่ หากที่ประชุมเห็นชอบและมอบอ านาจให้       
    เทศบาลเมืองสามพรานด าเนินการ เขาก็จะติดต่อทางหน่วยงานต่างๆ เช่น        
    มหาวิทยาลัยมาศึกษาความเป็นไปได้ ทุกท้องถิ่นในที่ประชุมได้ตกลงท า MOU           
    ร่วมกันในการที่จะให้เทศบาลเมืองสามพรานเป็นจุดศูนย์รวมในการก าจัดขยะ              
    ในพ้ืนที่อ าเภอสามพรานทั้งอ าเภอ ซึ่งอาจจะรวมอ าเภอพุทธมณฑลและนครชัยศรี        
    บางส่วนด้วย ถ้าอ าเภอข้างเคียงยังไม่สามารถหาที่ก าจัดขยะได้ ส่วนจะเป็นระบบ     
    อะไรอาจจะต้องไปร่วมกันหารืออีกครั้ง ทางเราก็ไม่แน่ใจว่าเทศบาลเมืองสามพราน
    จะมีพ้ืนที่จุดไหนที่จะด าเนินการได้ ส่วนผมเคยมีประสบการณ์ไปดูงานเกี่ยวกับการ      
    ก าจัดขยะที่เทศบาลเมืองภูเก็ต งบประมาณในการสร้างที่ก าจัดขยะมีมูลค่าหลาย
    ร้อยล้านบาท แต่เข้าไปไม่มีกลิ่นเลย ทัศนียภาพรอบๆ ก็ปรับปรุงให้สวยงามอย่าง     
    มาก เขาใช้ระบบคัดแยกก่อนเผาเหมือนที่ประเทศญี่ปุ่น โครงการนี้เป็นนโยบายของ
    ทางจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้ด าเนินการ ซึ่งนายก อบต.ได้ร่วม   
    ลงนาม MOU ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนเรียบร้อยแล้ว ก็เหลือขั้นตอน      
    ของสภา ซึ่งการที่จะท านิติสัมพันธ์โดยมอบให้ท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการต้องเป็นอ านาจ    
    ของสภาท้องถิ่น จึงต้องให้มีการประชุมในวันนี้เพ่ือให้สภา อบต.บางเตย มีมติ      
    เห็นชอบให้เทศบาลเมืองสามพรานเป็นจุดศูนย์รวมคัดแยกขยะหรือไม่ 
นางพนิดา ประชาชน  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม จากท่ีท่านปลัดได้กล่าวแล้ว และจากนโยบายเกี่ยวกับการ   
ผอ.กองสาธารณสุข  จัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลรวมถึง    
    นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมที่ต้องการให้จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัด    
    สะอาด ซึ่งได้มีการด าเนินการมาเรื่อยๆ ทั้งนี้จังหวัดนครปฐมถือว่าเป็นจังหวัดที่ต้อง     
    ด าเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะมีปริมาณขยะเป็นจ านวนมาก และพ้ืนที่รองรับขยะ
    ที่กลุ่ม 79 น าไปฝังกลบก็เริ่มจะเหลือน้อยลง ประชาชนในพ้ืนที่รอบๆ ก็ได้รับ   
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นางพนิดา ประชาชน  ความเดือดร้อนเรื่องกลิ่น โครงการคัดแยกขยะที่ท่านปลัดได้กล่าวจึงมีความจ าเป็น       
    อย่างมากในอนาคต ส่วนที่เทศบาลเมืองสามพรานรับเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็จะเชิญ        
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าร่วมท าการวิจัย รวมทั้งส ารวจ        
    พ้ืนที่ในการคัดแยกขยะ อ าเภอสามพรานเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีปริมาณขยะมาก           
    อ าเภอสามพรานมีปริมาณขยะรวมทั้งอ าเภอประมาณ  400-500 ตันต่อวัน     
    ส่วนต าบลบางเตยมีประมาณ 12 ตันต่อวัน  ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณค่อนข้างมาก              
    จึงเป็นเหตุผลให้มีการท าข้อตกลงร่วมกัน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ร่วมกัน           
    ทั้งอ าเภอสามพราน และคาดว่ากลุ่มนี้จะต้องมีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง           
    จึงจ าเป็นต้องให้สภามีมติเกี่ยวกับเรื่องการดังกล่าว 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายอรรถพล พลชัย  บันทึกข้อตกลงดังกล่าวถ้าสัมฤทธิ์ผล จะมีค่าใช้จ่ายตามมาหรือไม่ 
นางพนิดา ประชาชน  ถ้าการด าเนินการเป็นผลส าเร็จ จากเดิมที่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มที่ด าเนินการ      
    ก็อาจจะต้องน ามาจ่ายให้กับกลุ่มคัดแยกขยะที่เราร่วมลงนามกันไว้ดังกล่าวนี้  ก็คือ          
    มีค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมแต่อาจมีเทคโนโลยีในการก าจัดขยะที่ดีขึ้น 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  ในตอนนี้ยังไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะทางเทศบาลเมืองสามพรานจะได้ด าเนินการติดต่อ      
    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยต่างๆ อาจเป็นงบของจังหวัด เรายัง           
    ไม่ต้องจ่ายเงินอย่างแน่นอน แต่ในอนาคตถ้าพ้ืนที่เดิมเต็ม และเขาสร้างเตาเผาขยะ        
    ส าเร็จเราอาจจะต้องไปใช้บริการกับเขาซึ่งก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างแน่นอน ซึ่งใน        
    ส่วนนี้เป็นเรื่องในอนาคต และค่าใช้จ่ายในการเผาขยะค่อนข้างแพง ซึ่งอาจท าให้          
    พ.ร.บ. สาธารณสุขอาจจะต้องเปลี่ยนอัตราค่าบริการให้เพิ่มมากขึ้น 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติเห็นชอบในการจัดท าข้อตกลงร่วมกัน        
    ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้ารวมกลุ่มพ้ืนที่ในการบริหารจัดการ   
    ขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
    ที่จะเข้ารวมกลุ่มพ้ืนที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กร       
    ปกครองส่วนท้องถิน่ 
    - เห็นชอบ 13   เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    - งดออกเสียง    - เสียง  ขณะนั้นมีสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม  13  ท่าน 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  - เรื่องยกฐานะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ       
    เกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้รับค าตอบว่าขณะนี้เรื่องของบางเตยและอีกหลายท้องถิ่น                 
    อยู่ระหว่างรอค าสั่งและนโยบายจากกรมฯ ว่าจะให้ด าเนินการอย่างไรกับท้องถิ่น             
    ที่รอการยกฐานะ ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถด าเนินการใดๆ ได้ เนื่องจากกรมฯ      
     ต้องการข้อมูลจ านวน อปท. ที่แน่นอนส าหรับเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี                
    ในวันนี้ (6 ตุลาคม 2563) เพ่ือมีมติว่าจะเลือกส่วนใดก่อน อบจ. หรือ อบต./      
    เทศบาล ซึ่งในส่วนการด าเนินการยกฐานะของ อบต.บางเตย ก็ได้วางแผนไว้                 
      
                 /อย่างรัดกุม ... 
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นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  อย่างรัดกุมที่สุดแล้ว แต่ด้วยปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ คือนโยบายในการจัดการ         
    เลือกตั้งของรัฐบาล ท าให้เราต้องรอกันต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
    - มีอีกหนึ่งเรื่องคือ พรุ่งนี้ (7 ตุลาคม 2563) มีนัดประชุมประชาคมหมู่ที่ 5 เรื่อง     
    การเปิด-ปิด ประตูระบายน้ า ซึ่งเป็นปัญหาจึงต้องมีการคุยกัน แต่จริงๆ แล้วในเรื่อง    
    การเปิด-ปิด ประตูระบายน้ า เป็นเรื่องของชุมชนต้องบริหารจัดการกันเอง คือ อบต.      
     สร้างให้แล้ว ซ่อมบ ารุง เป็นหน้าที่ อบต. แต่การเปิด-ปิด เป็นเรื่องของผู้ใช้คลอง     
    ต้องตกลงกัน และแต่งตั้งผู้ดูแล จะปิดก็ต้องปิด เปิดก็ต้องเปิด ซึ่งเราไม่สามารถท า      
    ให้คนทั้งหมดถูกใจได้ แต่ก็ต้องท าตามมติที่ประชุม 
นายนิคม เจริญลักษณ ์  ประตูระบายน้ าแห่งนี้ค่อนข้างจัดการยากเนื่องจากมีหลายบริบท เช่น พ้ืนที่ปลาย     
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  คลองสูง ต้นคลองต่ า มีคนที่ต้องออกมาเก็บผักบุ้ง ผู้สูงอายุบางท่านจะใช้สัญจร            
    มีครัวเรือนหลายครัวเรือน ขอให้เอาประชากรหมู่ที่ 6 เข้าร่วมประชุด้วย 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  ถ้าเช่นนั้นก็ขอให้เชิญสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เข้าร่วมประชาคมพรุ่งนี้ด้วย       
     เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และแจ้งให้ประชาชนหมู่ที่ 6       
    เข้าร่วมประชุมด้วย ให้หัวหน้าส่วนราชการของ อบต. เข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือรับฟัง      
    ปัญหา ดังกล่าวด้วย 
นายสุรพัต การะเกต ุ  มีปัญหาเรื่องขยะบริเวณพ้ืนที่ต้นซอยถนนบางเตยซอย 4 กับห้องแถวบริเวณตรง     
รองนายก อบต. บางเตย  ข้ามถนนบางเตยซอย 4 เชิญสมาชิกหมู่ท่ี 6 ได้ชี้แจง 
นายอุทัย แย้มประชา  เนื่องจากมีปัญหาผู้เช่าห้องแถวบริเวณตรงข้ามถนนบางเตยซอย 4 (บริเวณร้าน       
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6  กาแฟ) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า น าขยะมาทิ้งในถังที่ตั้งไว้บริเวณต้นซอย ซึ่งเป็นถัง       
    ที่มีเจ้าของ เนื่องจากถังขยะเดิมของห้องแถวได้ย้ายเข้าไปไว้ด้านใน ผู้เช่าห้องแถว     
    ดังกล่าวไม่น าขยะไปทิ้งยังจุดที่ตั้งใหม่ น าขยะมาทิ้งในถังบริเวณต้นซอยท าให้ถังเต็ม      
    เร็วมากและมีขยะล้นออกมานอกถังกระจัดจายและส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ซึ่งทางร้าน       
    กาแฟไดส้่งหนังสือร้องเรียนมายัง อบต.ด้วย จึงแจ้งมาให้ด าเนินการ 
นายสุรพัต การะเกต ุ  เดิมถังขยะของห้องแถวอยู่ริมถนน ต่อมาเกิดปัญหามีคนเก็บของเก่ามาคุ้ยขยะท าให้     
    เกิดปัญหาขยะกระจัดกระจาย ทางกองสาธารณสุขได้ด าเนินการให้เจ้าของห้องแถว      
    จัดจุดทิ้งขยะด้านใน แต่ไม่แน่ใจว่าเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด หรือขาดความเข้าใจ     
    ทางภาษา จึงเกิดปัญหาขึ้น 
นางพรทิพย์ ตั้งคุรุสรณ์  ขอชี้แจงเรื่องห้องแถวดังกล่าวเขามีจัดการขยะที่จัดเก็บไว้ด้านในซึ่งถูกสุขลักษณะ    
หัวหน้าฝ่ายอนามัยฯ  ของเขาอยู่แล้ว และเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการขอถังขยะเพ่ิมไปตั้งไว้บริเวณด้านหน้า        
    ติดริมถนน ซึ่งมีปัญหาตามมาคือมีคนมาคุ้ยขยะท าให้กระจัดกระจาย ปัญหานี้    
    พนักงานของ อบต. รวมทั้งเจ้าของห้องแถวได้แจ้งให้กองสาธารณสุขฯ ทราบแล้ว         
    เบื้องต้นได้แก้ปัญหาโดยน าถังขยะไปไว้ยังจุดทิ้งขยะด้านใน แต่ไม่ทราบว่าด้วย      
    ปัญหาการสื่อสารหรือเหตุใด จึงท าให้มีการน าขยะออกมาทิ้งด้านนอก กรณีนี้กอง   
    สาธารณสุข ขอรับเรื่องไว้ด าเนินการต่อไป 
นางพนิดา ประชาชน  ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาเมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายแล้ว ถังขยะ 2 ถังที่บริเวณ                    
    ต้นซอยถนนบางเตยซอย 4 จุดที่ตั้งถังขยะอยู่ริมถนนมากเกินไป ท าให้มองดูเหมือน     
    เป็นถังขยะสาธารณะจึงท าให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นได้อีกส่วนหนึ่ง ผู้ทิ้งอาจจะ           
    ไม่เข้าใจว่าเป็นถังขยะท่ีมีเจ้าของ ขอแนะน าให้น าถังไปตั้งไว้ในจุดที่ใกล้พ้ืนที่ตนเอง               
 

              /และท าคอกก้ัน ... 
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นางพนิดา ประชาชน  และท าคอกกั้นไว้ ในส่วนถังขยะของห้องแถวทางกองสาธารณสุขขอรับเรื่องไว้        
    ด าเนินการ 
นายสมพงษ์ เฟ่ืองบางหลวง เรื่องขยะบริเวณต้นซอยถนนบางเตยซอย 4 กองสาธารณสุขรับไปด าเนินการแล้ว   
รองนายก อบต. บางเตย  น่าจะเรียบร้อย ส่วนเรื่องการเปิด -ปิดประตูระบายน้ าหมู่ที่  6 ต้องมีการ                               
    ตั้งคณะกรรมการเพ่ือช่วยกันดูแล บริหารจัดการ ให้อ านาจและสิทธิ์ขาดแก่                 
    คณะกรรมการ พรุ่งนี้ก็ให้ที่ประชุมเสนอคณะกรรมการให้เรียบร้อย จะได้ไม่เกิด      
    ปัญหาลักษณะนี้ขึ้นอีก 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่            
    เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และขอปิดการประชุมสภาฯ ขอบคุณครับ 
ปิดประชุมเวลา   10.45  นาฬิกา 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นางธนิศา  รอดรักวงศ์ไท) 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการตรวจเรียบร้อยแล้ว 
 
 
ลงชื่อ 
  (นายบุญมี  น้อยประชา) 
      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
ลงชื่อ 
  (นางสาววารุณี  แซ่บู๊) 
          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
ลงชื่อ 
  (นายอรรถพล  พลชัย) 
     เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย สมัย  สามัญ   สมัยท่ี            4                
  วันที่  12  เดือน      พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563  
 
 
  ลงชื่อ      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                 (นายมานพ  เฟ่ืองบางหลวง) 


