
 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1/2563  

วันจันทร์ที่  10  สิงหาคม 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  
 

  



ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวิทยา         ชิวค้า นายกอบต.บางเตย วิทยา         ชิวค้า  
2 นายสุรพัต         การะเกตุ รองนายกอบต.บางเตย สุรพัต         การะเกตุ  
3 นายสมพงษ์       เฟ่ืองบางหลวง รองนายกอบต.บางเตย สมพงษ์  เฟื่องบางหลวง  
4 นายณัฏฐพล      สุขนันทฬส ปลัดอบต.บางเตย  ณัฏฐพล      สุขนันทฬส  
5 นางสาวกฤตาณัฐ แตรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายการเงิน ระดับต้น  

รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
กฤตาณัฐ     แตรพันธ์  

6 นางสาววัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์ ผู้อ านวยการกองช่าง วัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์  
7 นายสุนัน          บ ารุง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  สุนัน          บ ารุง  
8 นางพนิดา        ประชาชน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ พนิดา        ประชาชน  
9 นางจุฑามณี      สืบเสียง หัวหน้าส านักปลัด  จุฑามณี      สืบเสียง  
10 นางสาวกัญญา     ปรีประชา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ กัญญา        ปรีประชา  
11 นางสาวปัตติยา     อาระหัต หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค ปัตติยา     อาระหัต  
12 นางสาวสวิตตา     ตุ่นอินทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สวิตตา     ตุ่นอินทร ์  
13 นางสาวณัฐกาญจน์  เปี่ยมสิน นิติกรช านาญการ ณัฐกาญจน์ เปี่ยมสิน  
14 นางวีนา            แก้วอนุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเตย วีนา            แก้วอนุ  
15 นางสมร            ภานุมาส ผู้อ านวยการ รพ.สต.บางเตย สมร            ภานุมาส  
16 นางสาวอมราภรณ์ ไทยทวี เกษตรผู้ประสานงานต าบลบางเตย อมราภรณ์    ไทยทวี  
17 นายมนตรี         การะเวก ที่ปรึกษานายกอบต.บางเตย มนตรี         การะเวก  
18 นางสาวจิราวรรณ การะเกตุ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จิราวรรณ การะเกต ุ  
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1/2563 
วันจันทร์ที่    10   เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 

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

เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายมานพ  เฟื่องบางหลวง เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563    
ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย สมัยสามัญ 
    สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
นายมานพ  เฟื่องบางหลวง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
(ประธานสภาฯ)   ส่วนต าบลบางเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ว่ามีข้อความใดต้อง 

เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ก่อนที่จะมีการลงมติรับรองรายงาน 
การประชุมต่อไป ขอเชิญ คุณธนิศา รอดรักวงศ์ไทเลขานุการสภาฯชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมขอเชิญครับ 

นางธนิศา รอดรักวงศ์ไท  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยครั้งที่ผ่านมา ได้ผ่าน 
(เลขานุการสภาฯ)  การตรวจรายงานการประชุมจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นคือ คณะกรรมการ 
    ตรวจรายงานการประชุมสภาแล้ว แต่ยังอาจจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอให้ 
    สมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบและพิจารณาอีกครั้ง 
ที่ประชุม    รับทราบ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เมื่อไม่มีผู้ใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีก ก็ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
(ประธานสภาฯ)   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
ที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
     พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

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

ขณะนั้นมีสมาชิกสภาในที่ประชุม 13 ท่าน 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอกระทู้ถามหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม    ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 เรื่องการพิจารณา (ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในวาระที่ 1 

นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนที่จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
(ปลัดอบต.บางเตย)  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ขอรายงานสถานะการเงินโดยสรุปคือ รายรบั 
    ณ ปัจจุบัน ขอเชิญคุณกฤตาณัฐ แตรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายการเงิน ระดับต้น รักษาราชการแทน  
    ผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงสถานการณร์ายงานรับ –จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือน 
    กรกฎาคม ขอเชิญครับ 
นางสาวกฤตาณัฐ แตรพันธ ์  เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รายงานรับ – จ่ายเงิน  
(หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ)   ปีงบประมาณ  2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
    รายรับจริง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563   48,232,170.89.- บาท 
    รายจ่ายจริง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 39,128,288.93.- บาท 
    ประมาณการรายรับ    75,000,000.00.-บาท (เอกสารแนบ 1) 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  ในปีนี้รายรับเข้ามาไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้เนื่องจากมีการปรับใช้กฎหมายใหม่ในเรื่องของ 
(ปลัดอบต.บางเตย)  ภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้างและสถานการณ์โรคโควิด 19  ซึ่งมีการปรับลดการเก็บภาษีเหลือ 
    10 เปอร์เซ็นต์ 
ที่ประชุม    รับทราบ 

นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยชี้แจงรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติ 
(ประธานสภาฯ)   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
นายวิทยา  ชิวค้า   เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร อบต.บางเตยที่ได้วางแผนไว้ตามแผน 
(นายกอบต.บางเตย)  พัฒนาอบต.บางเตย ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้สมาชิกสภาอบต.บางเตย
พิจารณาเห็นชอบขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมต่อสภาฯ 

น.ส.สวิตตา ตุ่นอินทร์  ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยบัดนี้ ถึงเวลา

ที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
/รายจ่าย… 
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รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จึงขอให้ท่านประธานสภาฯ               
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยที่ได้
วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ตลอดปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2564 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
(เอกสารแนบ 2) 

นายมานพ  เฟ่ืองบางหลวง  ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ)   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว มีท่านใดจะอภิปราย ซักถามหรือไม่ 
    เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามอีก จึงขอมติที่ประชุมรับหลักการแห่งร่าง 
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ ในวาระที่ 1 
ที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่ 1 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
    เห็นชอบ  13  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง - เสียง 
    ขณะนั้นมีสมาชิกสภาในที่ประชุม 13  ท่าน 

5.2 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น (คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564) 

นายมานพ  เฟ่ืองบางหลวง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิม 
(ประธานสภาฯ)   เติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่
ไม่เกินเจ็ดคน 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด  ๆอยู่
ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด
ต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่นของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
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(1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

- ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

- การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรอง
ประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง
ก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตาม
จ านวนที่พึงม ี

ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่นถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้
ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

นายอรรถพล พลชัย  ขอเสนอให้มีจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน 3 ท่าน 
(สมาชิกสภาฯหมู่4) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม ่
ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดเสนออีก 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนออีก เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวน 3 ท่าน 
    ก็ขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ จ านวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรการแปรญัตติร่างข้อ 
    บัญญัติ และขอผู้รับรองท่ีเป็นสมาชิกสภาฯ จ านวนไม่น้อยกว่าสองท่าน 
    ขอเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  
นายอรรถพล พลชัย  ขอเสนอ  นางสาววารุณี แซ่บู๊  สมาชิกสภาฯหมู่ที่  7 
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4)  ผู้รับรอง  นายนิคม เจริญลักษณ ์  สมาชิกสภาฯหมู่ที่  5 
      นายฉลอง จันทราภาส  สมาชิกสภาฯหมู่ที่  6 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  ไม่มีท่านใดเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 อีก ก็เป็นอันว่า นางสาววารุณี แซ่บู๊ 
    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
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นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  ขอเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
นายนิคม เจริญลักษณ ์  ขอเสนอ  นายอรรถพล พลชัย  สมาชิกสภาฯหมู่ที่  4 
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5)  ผู้รับรอง  นางสาววารุณี แซ่บู๊  สมาชิกสภาฯหมู่ที่  7 
      นายสมศักดิ์ สร้อยทอง  สมาชิกสภาฯหมู่ที่  4 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  ไม่มีท่านใดเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 อีก ก็เป็นอันว่า นายอรรถพล พลชัย 
    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  ขอเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
นายฉลอง จันทราภาษ  ขอเสนอ  นายบุญมี  น้อยประชา  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6)  ผู้รับรอง  นายอุทัย   แย้มประชา  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 
      นายเสรี     ปิ่นบัวทอง  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 2 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  ไม่มีท่านใดเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 อีก ก็เป็นอันว่า นายบุญมี น้อยประชา 
    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
ที่ประชุม   รับทราบ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยกันพิจารณาเสนอว่าจะก าหนดเสนอค าขอแปรญัตติฯ 

มีก าหนดกี่วัน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

นายนิคม เจริญลักษณ ์ ขอเสนอค าแปรญัตติฯ ไว้ 2 วัน ตั้งแต่วันที่  11- 12 สิงหาคม 2563 
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เป็นอันว่าขอก าหนดเสนอค าขอแปร

ญัตติฯ ไว้เป็นระยะเวลา 2  วันและขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ เตรียมการให้มี
การยื่นค าขอแปรญัตติฯ ตามก าหนดเวลาต่อไปและขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
ที่ประชุม รับทราบ 

5.3 เรื่องการพิจารณารับโอนทรัพย์สินที่มีภาระผูกพัน 

นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  ขอเชิญคุณวัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานสภาฯ)   เรื่องการพิจารณารับโอนทรัพย์สินที่มีภาระผูกพัน ขอเชิญครับ 
น.ส.วัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยส านักชลประทานที่ 13   
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  กรมชลประทาน ได้มีหนังสือถ่ายโอนประตูน้ าจ านวน 2 ประตู คือ ประตูน้ า 
    คลองยายจู๋ และ ประตูน้ าคลองหลวง ตามระเบียบต้องเสนอต่อสภาฯเพ่ือพิจารณา 

รับโอนทรัพย์สินที่มีภาระผูกพันตามระเบียบต้องขออนุมัติจากสภาเพ่ือพิจารณารับ
โอนทรัพย์สินที่มีภาระผูกพันที่ต้องดูแลหรือการก่อหนี้ผูกพันซึ่งมีงบประมาณในการ
ด าเนินงานมากกว่า 1 ปีงบประมาณขึ้นไป ซึ่งกรมชลประทาน 
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นายอรรถพล พลชัย  เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับกรณีประตูน้ า 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4) คลองยายจู๋และประตูน้ าคลองหลวง ได้มีการถกเถียงกันตั้งแต่เริ่มด าเนินการแล้วว่า

การมีส่วนร่วมของเจ้าของพ้ืนที่ฝ่ายปกครองหรือทางอบต.แทบไม่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ ในส่วนในท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้าน ก านันได้มีส่วนร่วมคือขอพ้ืนที่เข้าไป
ด าเนินการก่อสร้าง ในส่วนของอบต.คือการขออนุญาตก่อสร้าง  เพราะฉะนั้นการมี
ส่วนร่วมในการก่อสร้างตรวจสอบความโปร่งใสหรือการตรวจสอบคุณภาพของงาน 
เราแทบจะไม่มีส่วนร่วมของตรงนั้นเลย เพราะฉะนั้นงานก่อสร้างทั้ง 2 ตัวนี้ถ้ามอง
ภาพรวมไม่คุ้มกับงบประมาณที่เค้าจัดตั้งขึ้นมา ในส่วนของคลองหลวงหมู่ ที่ 3 
งบประมาณ 12 ล้าน ได้ประตูน้ าที่ไม่มีคุณภาพ ในส่วนของการซ่อมแซมบ ารุง           
ก็เพ่ือให้ผ่านๆไป เพราะฉะนั้นโครงการที่มีมูลค่าสูงและในพ้ืนที่ไม่ได้มีส่วนร่วม         
การวางโครงสร้างพ้ืนฐานงานแบบก่อสร้างต่างๆ เมื่อถึงฤดูกาลน้ าหลากก็ไม่สามารถใช้
การได้ ถ้าท้องถิ่นไม่ได้มีส่วนร่วม โครงการบางอย่างท้องถิ่นเองก็มีงบประมาณจ ากัด 
ถ้าเรารับโอนมาแล้ว อาจจะต้องมีการรับภาระในการซ่อมแซมแต่ที่เคยเสนอไปว่า
ประตูน้ าคลองที่สามารถรับโอนได้ คือ คลองภานุ หมู่ที่ 4 ซึ่งสามารถใช้การได้  

นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  ตามท่ีคุณอรรถพลได้กล่าวมาข้างต้น ก็เป็นเหตุผลที่รับฟังได้และสามารถใช้เป็น 
(ปลัดอบต.บางเตย)  เหตุผลประกอบการพิจารณาจะรับหรือไม่ ดังนั้นเสนอว่าให้ตั้งคณะกรรมการ 
    เพ่ือร่วมกันตรวจสอบทรัพย์สินที่จะรับโอนว่ามีสภาพเป็นอย่างไรบ้าง ผู้โอน 
    จะต้องด าเนินการกับทรัพย์สินอย่างไรบ้างก่อนการส่งมอบเช่น ด าเนินการ 
    ปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้และอยู่ในสภาพที่คณะกรรมการสามารถ 
    ยอมรับได้และให้คณะกรรมการน าเสนอต่อสภาอีกครั้งหนึ่ง  
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดต้องการสอบถามเรื่องการพิจารณารับโอนทรัพย์สินที่มีภาระผูกพัน 
(ประธานสภาฯ)   อีกหรือไม่  
มตทิี่ประชุม   ยังไม่รับโอน และให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประตูน้ าดังนี้ 
    1.นายกฤษดา สุขสมัย ก านันต าบลบางเตย ประธานคณะกรรมการ 
    2.นายอภิชาติ สุขสมัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 กรรมการ 
    3.นายพูลผล  แซ่ซี สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3 กรรมการ 
    4.นายสุรวุฒิ  เกติพันธ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3 กรรมการ 
    5.นายอรรถพล พลชัย สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4 กรรมการ 
    6.นายสมศักดิ์  สร้อยทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4 กรรมการ 
    7.นางสาวณัฐกาญจน์ เปี่ยมสิน นิติกรช านาญการ กรรมการ 
    8.นางสาววัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์  กรรมการ/เลขานุการ  
    5.4 เรื่องการพิจารณาการเช่าที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างหอถังประปา 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  ขอเชิญปลัดอบต.บางเตยชี้แจงรายละเอียดเรื่องการพิจารณาการเช่าที่ราชพัสดุ 
(ประธานสภาฯ) เพ่ือก่อสร้างหอถังประปา ขอเชิญครับ 

/นายณัฏฐพล... 
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นายณัฏฐพล สุขนันทฬส ทางอบต.บางเตยมีความจ าเป็นที่จะต้องเช่าที่ราชพัสดุเพ่ือที่จะก่อสร้างหอถังประปา 
(ปลัดอบต.บางเตย) บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านบางเตยพ้ืนที่ 36 ตารางวาเพ่ือก่อสร้างหอถังประปา 
 ค่าเช่าปีละ 30,000 กว่าบาทการเช่าจะต้องมีภาระผูกพันจะต้องเช่าทุกปี จึงต้องขอ 
 อนุมัติจากสภาเพ่ือท าการเช่า จึงขอให้ทางสภาพิจารณาเรื่องการเช่าที่ราชพัสดุเพ่ือ 

ก่อสร้างหอถังประปา 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง มีท่านใดต้องการสอบถามเรื่องการพิจารณาเรื่องการเช่าที่ราชพัสดุเพ่ือก่อสร้างหอถัง 
(ประธานสภาฯ) ประปาหรือไม่  เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเช่าที่ราชพัสดุเพื่อ 
 ก่อสร้างหอถังประปา 
ที่ประชุม   มีมติการพิจารณาขออนุมัติการเช่าที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างหอถังประปา ดังนี้ 

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

ขณะนั้นมีสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม 13 ท่าน 
5.5 เรื่องการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  ขอเชิญปลัดอบต.บางเตยชี้แจงรายละเอียดเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(ประธานสภาฯ)   งบประมาณ พ.ศ.2563  

นายณัฏฐพล สุขนันทฬส โอนเพิ่ม แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงและ  
(ปลัดอบต.บางเตย) ปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 900,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือซ่อมแซม 
 ทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบ ารุง 
 รักษาทรัพย์สิน ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 งบประมาณตั้งไว้ 900,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจ านวน 9,912.- บาท 
 โอนเพ่ิมจ านวน 150,000.- บาท คงเหลือหลังโอนจ านวน 159,912.- บาท 
 โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ งบบุคลากร หมวด 
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 589,800.- เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกองชา่งตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 งบประมาณคงเหลือหลังโอน 318,600.- โอนลดจ านวน 150,000.- บาท คงเหลือหลัง

โอน 168,600.- บาท จึงขออนุมัติสภาเพ่ือโอนเพ่ิมงบประมาณ พ.ศ.2563 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง   มีท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเรื่องการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม   มีมติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
- เห็นชอบ   13 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ  -- เสียง 
- งดออกเสียง  -- เสียง 

ขณะนั้นมีสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม 13 ท่าน 
/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  แจ้งเรื่องยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ขณะนี้ได้ด าเนินการส่งเรื่องไปถึง 
(ปลัดอบต.บางเตย)  จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางจังหวัดก็ได้ด าเนินการส่งเรื่องต่อไปยังกรมส่งเสริม 
    การปกครองท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  คาดการณ์ว่าอย่างเร็วที่สุดน่าจะ 
    อยู่ที่ 3 - 6 เดือน ซึ่งในขณะนี้ อบต.หลายแห่งก็ได้ด าเนินการส่งเรื่องยกฐานะเช่นกัน 

และในส่วนของการเลือกตั้งคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ต้นปีหน้า และมีแนวโน้มว่าจะเป็นการ
เลือกตั้งระดับอบต.ก่อน จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดต้องการสอบถามหรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
นายอรรถพล  พลชัย  แจ้งเรื่องน้ าประปามีตะกอนจ านวนมากเป็นตะกอนที่ค้างในท่อ  
(สมาชิกสภาฯหมู่ 4) 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  รับแจ้งเรื่องน้ าประปามีตะกอนเพ่ือด าเนินการเป่าล้างท่อต่อไป 
(ปลัดอบต.บางเตย)  แจ้งความคืบหน้าเรื่องคดีฟ้องศาลปกครองของอบต. เรื่องกรณีข้อพิพาทการขุดเจาะ 

บ่อบาดาลหมู่ที่ 3 ผู้รับจ้างได้ฟ้องคดีต่อ อบต.บางเตยศาลปกครอง อบต.ได้จัดท า
ค าให้การยื่นต่อศาลแล้ว ชี้แจงโดยยึดหลักกการปฏิบัติงานตามกฎหมายและตามอ านาจ
หน้าที่ ว่าอบต. ได้ด าเนินการภายใต้กฎหมายไม่เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ผลค า
พิพากษาจะเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบ 
เรื่อง ศาลาบริเวณปากทางถนนบางเตยซอย 4 ขอเชิญคุณวัชรินทร์ธรณ์ ผอ.กองช่าง
ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ  

น.ส.วัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์ เนื่องด้วยเบื้องต้นคุณพ่อของคุณสุธาดา ฤทธิ์ค ารพ เป็นผู้สร้างศาลาริมทาง และทาง 
   (ผอ.กองช่าง) อบต.ได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วว่าสถานที่เป็นที่สาธารณะ ซึ่งได้สอบถามนิติกรแล้วว่า

ถ้าปลูกสร้างในที่สาธารณะแล้วก็น่าจะกลายเป็นสาธารณะ แต่ถ้าทางอบต.จะน า
งบประมาณไปในการรื้อถอนหรือก่อสร้างใหม่ก็จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบ    
ข้อกฎหมาย อ านาจหน้าที่เพราะสิ่งปลูกสร้างนี้จะกลายเป็นครุภัณฑ์ของอบต. ในการ 

ที่จะใช้งบประมาณบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ซึ่งขณะนี้ก าลังพิจารณาว่าจะด าเนินการอย่างไร
ในส่วนของการรื้อถอน ต้องมีการเข้ารื้อถอนเพราะว่ามีการช ารุด ไม่มั่นคงแข็งแรง 
อาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่เข้าไปใช้บริเวณศาลาดังกล่าว 

นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  ขอเสนอว่า ถ้าตามกฎหมายระเบียบแล้วนั้นเป็นสาธารณะ ให้ลองประสานงานกับ  
(ปลัดอบต.บางเตย)  เจ้าของผู้ที่สร้าง เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงจึงควรติดต่อประสานไปยังคุณสุธาดา                

ว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 
นายวิม  เปรมปรีดิ์  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ศาลาซอยบางเตย 5 (ศาลาแดง) ซึ่งเดิมเจ้าเป็นของนายสาคร 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2)  นางสุดท้าย การะเกตุ เพ่ือด าเนินการซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่ตามความเหมาะสมซึ่ง 
    คล้ายกรณแีรก ที่อบต.ไม่ได้สร้าง  
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  ถ้าเป็นกรณีมีเจ้าของก็ให้ท าการมอบหมายให้อบต.จะได้ด าเนินการรับและซ่อมแซม 
(ปลัดอบต.บางเตย)   ตามความเหมาะสมต่อไป 

/นางจุฑามณี... 
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นางจุฑามณี สืบเสียง  ขอแจ้งเรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร 
(หัวหน้าส านักปลัดฯ)  ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอสามพราน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 63 
    ณ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ ต าบลตลาดจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
    ซึ่งก าหนดการของอบต.บางเตย เป็นการอบรมแบบไป - กลับ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของ 
    เราก็จะเป็นฝ่ายปกครองท้องที่ และฝ่ายสภา ข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมอบรม 
    ขอเชิญเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงรายละเอียดในวันอบรมขอเชิญค่ะ 
จ.ส.อ.อรรถพงศ์ หวลโคกสูง ในส่วนของก าหนดการ วันที่ 3 กันยายน 63 จะเป็นการอบรมภาคบรรยาย 
(เจ้าพนักงานป้องกันฯ)  วันที่ 4 กันยายน 63 เป็นการฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และในวันที่ 5 กันยายน 63 
    จะเป็นวันปิดโครงการ และรับมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรฯ จึงแจ้งให้ผู้ที่ 
    เข้ารับการฝึกอบรมได้จัดเตรียมเสื้อผ้าและรองเท้าที่ส าหรับใช้ในวันที่ 2  ที่จะต้อง 
    ฝึกภาคปฏิบัติให้พร้อมเพรียงกันด้วยครับ 
นางวีนา แก้วอนุ   เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าประชุมทุกท่านในส่วนของโรงเรียนบ้านบางเตย 
(ผู้อ านวยการ ร.ร.บ้านบางเตย) ได้ท าการเปิดภาคเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 แล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นการ 
    สลับวันเรียน และตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 63 เป็นต้นไป จะเป็นการเปิดเรียนแบบ 
    เต็มสัปดาห์ไม่สลับวันเรียน โรงเรียนบ้านบางเตยมีการจัดการเรียนการสอนเพียงพอ 
    ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณทางอบต.บางเตยและทางผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่ส่ง 
    เจ้าหน้าที่ไปช่วยท าความสะอาดและช่วยกันติดตั้งอ่างล้างมือเพ่ือให้เพียงพอต่อการ 
    ใช้งานและเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนบ้านบางเตย ในฐานะ 
    ตัวแทนของโรงเรียนบ้านบางเตยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขณะนี้ เข้าสู่ฤดูฝนจึง 
    อยากจะขอสนับสนุนจากทางอบต.เพ่ือเข้าท าการฉีดพ่นก าจัดยุงลาย ในช่วงนี้ด้วยค่ะ 
นางสมร ภานุมาส   เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของสถานการณ์โรคระบาด 
(ผอ.รพ.สต.บางเตย)  โควิด19 นั้นคาดว่ามีแนวโน้มจะเกิดซ้ าซ้อนและระบาดอีกได้ จึงขอความร่วมมือในการ 
    ป้องกันดูแลรักษาสุขภาพตนเอง และส่วนรวม ในส่วนของ รพ.สต.คลินิคเบาหวาน –  

ความดัน จะมีแพทย์มาให้บริการในวันผู้ป่วยเบาหวานและขอฝากในเรื่องสถานที่ที่จะเท
ปูนในบริเวณรพ.สต.ขอฝากทางคณะท่านผู้บริหารพิจารณาอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ 

นายอรรถพล พลชัย   ขอสอบถามในส่วนของงานทันตกรรม ท าฟัน ว่าเปิดบริการหรือไม่ 
นางสมร ภานุมาส   ในส่วนของงานทันตกรรมจะเป็นเปิดบริการถอนฟันและนัดหมายล่วงหน้า ในส่วนของ 
(ผอ.รพ.สต.บางเตย)   อุดฟันขูดหินปูนที่มีการฟุ้งกระจายสาธารณสุขจังหวัดยังไม่ให้เปิดบริการเพราะเป็นการ 
     ฟุ้งกระจายและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 

ที่ประชุม รับทราบ 

นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม 
(ประธานสภาฯ)   ประชุมและขอปิดการประชุม ขอขอบคุณครับ                                     
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 11.30  น. 
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ลงชื่อ..................... ............................................ผูจ้ดรายงานการประชมุ 
                                               (นางธนิศา  รอดรักวงศ์ไท) 
                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการตรวจเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
ลงชื่อ.............................................................................. 
                (นายบุญมี   น้อยประชา) 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
ลงชื่อ............................................................................. 
                (นางสาววารุณี   แซ่บู๊) 
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
ลงชื่อ.............................................................................. 
                (นายอรรถพล  พลชัย) 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
 
 
 

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

 
 


