
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2563 
วันที่  29 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย  
ผู้มาประชุม 

ล าดั
บที ่

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมานพ         เฟ่ืองบางหลวง ประธานสภาอบต.บางเตย มานพ     เฟ่ืองบางหลวง  
2 นายพูลผล         แซ่ซี รองประธานสภาอบต.บางเตย พูลผล      แซ่ซี  
3 นางธนิศา         รอดรักวงศ์ไท เลขานุการสภาอบต.บางเตย ธนิศา      รอดรักวงศ์ไท  
4 นายบุญมี         น้อยประชา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 บุญมี       น้อยประชา  
5 นายวิม            เปรมปรีดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 วิม          เปรมปรีดิ์  
6 นายเสรี           ปิ่นบัวทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 เสรี          ปิ่นบัวทอง  
7 นายสุรวุฒิ        เกติพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สุรวุฒิ      เกติพันธ์  
8 นายสมศักดิ์      สร้อยทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 สมศักดิ์     สร้อยทอง  
9 นายอรรถพล    พลชัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 อรรถพล   พลชัย  
10 นายนิคม         เจริญลักษณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 นิคม         เจริญลักษณ์  
11 นายฉลอง        จันทราภาษ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ฉลอง        จันทราภาษ  
12 นายอุทัย          แย้มประชา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 อุทัย         แย้มประชา  
13 นางสาววารุณี    แซ่บู๊ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 วารุณี        แซ่บู๊  
14 นายวิทยา         ชิวค้า นายกอบต.บางเตย วิทยา         ชิวค้า  
15 นายสุรพัต         การะเกตุ รองนายกอบต.บางเตย สุรพัต         การะเกตุ  
16 นายสมพงษ์       เฟ่ืองบางหลวง รองนายกอบต.บางเตย สมพงษ์  เฟื่องบางหลวง  
17 นายณัฏฐพล      สุขนันทฬส ปลัดอบต.บางเตย  ณัฏฐพล      สุขนันทฬส  
18 นางสาวอลิสา     เงินค า ผู้อ านวยการกองคลัง ระดับกลาง อลิสา        เงินค า  
19 นางสาวกัญญา     ปรีประชา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ กัญญา        ปรีประชา  
20 นางพนิดา          ประชาชน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ พนิดา         ประชาชน  
21 นางสาวปัตติยา     อาระหัต หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค ปัตติยา     อาระหัต  
22 นางสาวสวิตตา     ตุ่นอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สวิตตา     ตุ่นอินทร์  
23 นางสาวณัฐกาญจน์  เปี่ยมสิน นิติกรช านาญการ ณัฐกาญจน์ เปี่ยมสิน  
 

 

 

 



 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายกฤษดา         สุขสมัย ก านันต าบลบางเตย กฤษดา       สุขสมัย  
2 นายอภิชาติ         สุขสมัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 อภิชาติ        สุขสมัย  
3 นายอ านาจ             ประสงค์สันติสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 อ านาจ     ประสงค์สันติสุข  
4 นายพิมล             สร้อยทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 พิมล         สร้อยทอง  
5 นายณรงค์ฤทธิ์      โถค้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ณรงค์ฤทธิ์    โถค้า  
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2563 
วันศุกร์ที ่ 29   เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย (ชั้น2) 
.................................................... 

เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายมานพ  เฟื่องบางหลวง เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภา 

  (รองประธานสภาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เรื่องรับรอง 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม  
2563 และเรื่องสถานการณ์และมาตรการโควิด19  
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย สมัยวิสามัญ 
    สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 
นายมานพ  เฟ่ืองบางหลวง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ประธานสภาฯ) บางเตย สมัยสามัญ สมัย วิสามัญ สมัยที่  1 ครั้ งที่  2/2563 ว่ามีข้อความใด                 

ต้องเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ก่อนที่จะมีการลงมติรับรองรายงาน           
การประชุม ต่อไปขอเชิญ คุณธนิศา รอดรักวงศ์ไท เลขานุการสภาฯชี้แจงรายละเอียด                           
เพ่ิมเติมขอเชิญครับ 

นางธนิศา รอดรักวงศ์ไท  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยครั้งที่ผ่านมา ได้ผ่านการตรวจ 
(เลขานุการสภาฯ)  รายงานการประชุมจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นคือ คณะกรรมการตรวจรายงาน 

การประชุมสภาแล้ว แต่ยังอาจจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกัน
ตรวจสอบและพิจารณาอีกครั้ง 

ที่ประชุม    รับทราบ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เมื่อไม่มีผู้ใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีก ก็ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
(ประธานสภาฯ)   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/.2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ

วันที่ 30  มีนาคม พ.ศ.2563 
 
 

/เห็นชอบ... 
 



-2- 

- เห็นชอบ 13 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ - เสียง 
- งดออกเสียง - เสียง 

ขณะนั้นมีสมาชิกสภาในที่ประชุม 13 ท่าน 
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอกระทู้ถามหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม    ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
เรื่องสถานการณ์และมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 

นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  ขอเชิญ คุณพนิดา ประชาชน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขชี้แจงเกี่ยวกับ 
(ประธานสภาฯ)   สถานการณ์และมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ขอเชิญครับ 
นางพนิดา ประชาชน  เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขณะนี้ สถานการณ์และมาตรการ 
(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ)  การป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่ช่วงระยะที่ 3  ต าบลบางเตยได้มีมาตรการการป้องกัน รณรงค์ 

จัดท าแมสได้ด าเนินการแจกให้ประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งจัดท าเอกสารการให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องการใช้น้ ายาในการป้องกันในแต่ละพ้ืนที่  ซึ่งในระยะแรกเราได้ด าเนินการฉีดพ่นน้ ายา
ฆ่าเชื่อที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บางเตย สนามกีฬา รวมทั้งสถานที่ที่เป็นที่สาธารณะแต่ด้วย
มีค าสั่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า สถานที่เหล่านี้ยังไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องท าการฉีดพ่น       
แต่ทางอบต.บางเตยได้ท ามาตรการรองรับโดยการจัดซื้อน้ ายาเก็บไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน       
หากเกิดเหตุการณ์แพร่ ระบาดขึ้ นอีกซึ่ งเรามี เจ้ าหน้ าที่ จากสาธารณสุขอ าเภอ                   
ร่วมประสานงานกับเจ้าหน้าที่อบต.บางเตยเพ่ือท าการเฝ้าระวัง และขณะนี้ได้มีมาตรการ
ผ่อนปรน ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆ เริ่มเปิดให้บริการบ้างแล้วแต่ก็ต้องเฝ้าระวัง
สถานการณ์ ส่วนมาตรการเยียวยาที่ทางอบต.บางเตยได้ช่วยเหลือกรณีผู้ได้รับผลกระทบ
ในช่วงที่ผ่านมาโดยการแจกข้าวสารสิ่งของยังชีพให้กับประชาชนในต าบลบางเตยไปเรียบร้อยแล้ว  

นายอรรถพล พลชัย  เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่คุณหมอบอกถึงเรื่องน้ ายาฆ่าเชื้อ 
(ส.อบต.ม.4)   ปัจจุบันไม่ได้มีการเบิกใช้เลยใช่หรือไม่ 

 
/นางพนิดา… 
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นางพนิดา ประชาชน  ได้มีการเบิกใช้บางส่วนและยังเหลือสต็อกและมีอายุการใช้งานได้หลายปี 
(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ)  
นายอรรถพล พลชัย  ในปัจจุบันมีห้างสรรพสินค้าในพ้ืนที่ต าบลบางเตยได้เปิดให้บริการแล้วหลังจากที่  
(ส.อบต.ม.4)   ได้ปิดในช่วงมาตรการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค19 ซึ่งก่อนที่ทางภาค 
    เอกชนห้างสรรพสินค้าจะเปิดให้บริการได้มีการประสานงานกับทางฝ่ายปกครองท้องที่ 
    เข้าตรวจสอบด้วยหรือไม่ 
นางพนิดา ประชาชน  เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในส่วนของทางท้องถิ่นได้เข้าร่วม 
(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ)  ประสานงานด าเนินการร่วมตรวจสอบซึ่งเป็นการด าเนินงานตามค าสั่งประสานงานตามที่ผู้ว่า 

ราชการจังหวัดนครปฐมสั่งการ มายังอ าเภอ และสั่งการให้อบต.ด าเนินงานในการประสาน
และตรวจสอบร่วมกับทางฝ่ายปกครองท้องที่ก่อนที่ห้างสรรพสินค้าจะเปิดให้บริการ
ประชาชน  

นายอรรถพล พลชัย  จากสถานการณ์ปัจจุบัน มีสถานประกอบการที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลบางเตยได้รับผลกระทบ 
(ส.อบต.หมู่4)   มากน้อยเพียงใด 
นางพนิดา  ประชาชน ในส่วนของพ้ืนที่ต าบลบางเตยนั้น ยังไม่มีแจ้งร้องเรียนในเรื่องความเดือดร้อนหรือ 
(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ) ผลกระทบในด้านอ่ืนเพ่ิมเติม ค่ะ 

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  ขอเชิญ ท่านปลัดอบต.บางเตย ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชน 
(ประธานสภาฯ) ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19)  ขอเชิญครับ 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในส่วนของมาตรการเยียวยา  
(ปลัดอบต.บางเตย)  ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รบความเดือดร้อนฯ นั้นขณะนี้เป็นช่วงของการเก็บตกรอบ2 
    ส าหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งทางอบต.บางเตยได้ด าเนินการประชุมและเสนอ 
    คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาช่วยเหลือต่อไป และในสถานการณ์ตอนนี้ได้เข้าสู่ช่วงระยะที่3 

ซึ่งตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนในหลายๆภาคส่วน แต่ก็ยังมีการประกาศภาวะ
ฉุกเฉินต่อไปอีกหนึ่งเดือน  

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายกฤษดา สุขสมัย  เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอประชาสัมพันธ์เรื่องผู้ใหญ่บ้าน 
(ก านันต.บางเตย)   หมู่ที่ 2 ตอนนี้ได้หมดวาระและจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ซึ่งเนื่องด้วย 
    ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 และให้อยู่ในดุลพินิจของแต่ละพ้ืนที่ว่าจะให้จัดการ 
    เลือกตั้งหรือไม่ ซึ่งได้ก าหนดวันประกาศรับสมัครผู้ลงเลือกตั้งผู้ใหญ่และขอประชาสัมพันธ์ 
    ผู้ที่สนใจลงสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ที่ประชุม    รับทราบ 
/นายมานพ.. 

 
 



-4- 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือมี่เมื่อไม่มีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม 
(ประธานสภาฯ)   ประชุมและขอปิดการประชุม ขอขอบคุณครับ                               
ปิดประชุมเวลา 11.30  น. 
 

ลงชื่อ.................................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                               (นางธนิศา  รอดรักวงศ์ไท) 
                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการตรวจเรียบร้อยแล้ว 
 
 
ลงชื่อ............................. ................................................. 
                (นายบุญมี   น้อยประชา) 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
ลงชื่อ.............................................................................. 
                (นางสาววารุณี   แซ่บู๊) 
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
ลงชื่อ......................... ..................................................... 
                (นายอรรถพล  พลชัย) 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
ตามมติที่ประชุมสภา อบต.บางเตย สมัย   สามัญ   สมัยที่   3   ครั้งที่   1/2563   วันที่   10   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.   2563  

 
 

ลงชื่อ..............................................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                              (นายมานพ  เฟ่ืองบางหลวง) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

 
 


