
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกลาย 
เร่ือง  การโอนเงินและแกไขเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

.............................................. 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลกลาย ไดโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 2552 คร้ังที่ 1/2552 และ 
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552   คร้ังที่ 2/2552 โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวธีิการงบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ 2541จนถึงแกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 3) 
พ.ศ. 2543  ขอ 27, 29  และสภาองคการบริหารสวนตําบลกลายไดอนุมตัิในการประชมุสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจําป 2552 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2552  แลวนั้น 

  ดังนั้น    เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธีิการงบประมาณ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ 2541 จนถึงแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 32    องคการบริหารสวนตําบลกลาย 
จึงขอประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกนั 

ประกาศ   ณ  วันที่   19      เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  2552 
   
                ยุทธยา    พิมเสน 
                         (นายยุทธยา  พมิเสน) 
                            นายกองคการบริหารสวนตําบลกลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552   
อนุมัติเมื่อวันที่    15  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2552    หนวยงานเจาของงบประมาณ 

องคการบริหารสวนตําบลกลาย  อําเภอทาศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช    สํานักปลัดฯ  
โอนครั้งที่           1/2552   

         

ดาน/แผนงาน/ รหัส งบประมาณ งบประมาณ โอนครั้งนี ้
 
     ยอดเงิน 

  
หมายเหตุ 

งาน/หมวด/ประเภท บัญชี อนุมัต ิ คงเหลือ + เพิ่ม    งบประมาณ     
      กอนโอน -  ลด      หลังโอน     

โอนเพิ่ม                 
ดาน:        บริการชุมชนและสังคม 00200               

แผนงาน:  การศึกษา 00210               
งาน:         ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212               

หมวด:     คาครุภัณฑ 450 
  

69,270.00  
  

69,270.00  + 
  

9,000.00  
  

78,270.00      

ประเภท:  ครุภัณฑการศึกษา 452 
  

69,270.00  
  

69,270.00  + 
  

9,000.00               78,270.00      

 รายการ: คาโตะรับประทานอาหารพรอมเกาอี้   
            

30,000.00  
           

30,000.00  + 
  

2,400.00               32,400.00  เพื่อจายเปนคาจัดทาํโตะรับประทาน เนื่องจากงบ 

              อาหารพรอมเกาอี้ ขนาดโตะกวาง 0.60 ม. ประมาณตั้ง 

              ยาว 2.40 ม. ขนาดเกาอี้กวาง 0.30 ม. ไวไมพอจาย 

             ยาว 2.40 ม. ตามแบบแปลน อบต.กลาย   

              จํานวน 6 ชุด ราคาชุดละ 5,400 บาท   

              รวมเปนเงิน  32,400.-บาท  ปรากฏใน   

              แผนงานการศึกษา   

          คําชี้แจงงบประมาณ
                รายจายกรณี 
     มีการแกไขเปลี่ยนแปลง



ดาน/แผนงาน/ รหัส งบประมาณ งบประมาณ โอนครั้งนี ้
 
        ยอดเงิน            หมายเหตุ 

งาน/หมวด/ประเภท บัญชี อนุมัต ิ คงเหลือ + เพิ่ม งบประมาณ     
      กอนโอน -  ลด หลังโอน     

 รายการ: คาชั้นวางของสําหรับเก็บที่นอน   
  

9,000.00  
  

9,000.00   +  
  

6,600.00               15,600.00   เพื่อจายเปนคาจัดทําชั้นวางของสําหรับ   
              เก็บที่นอน ขนาดกวาง 0.40 ม.ยาว 2.40 ม. เนื่องจากงบ 
              ตามแบบแปลน อบต.กลาย จํานวน 3 ชุด ประมาณตั้ง 
              ชุดละ ๆ 5,200.-บาท รวมเปนเงิน 15,600 ไวไมพอจาย 
              บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

รวมโอนเพิ่ม        +  
  

9,000.00        

โอน ลด                      

ดาน:        บริการชุมชนและสังคม 00200               
แผนงาน:  การศึกษา 00210               

งาน:         ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212               

หมวด:     คาครุภัณฑ 450 
  

69,270.00  
  

69,270.00  - 
  

9,000.00               60,270.00    เนื่องจากงบฯ 

ประเภท:  ครุภัณฑการศึกษา 452 
  

69,270.00  
  

69,270.00  - 
  

9,000.00               60,270.00    ที่ตั้งไววาจะ 

 รายการ: คาจัดซื้อโตะทํางาน                   
  

9,870.00  
  

9,870.00   -  
  

9,000.00                    870.00    ไมจาย 
                  

รวมโอนลด        -  
  

9,000.00  
 
    

 
 

                    

              คําชี้แจงงบประมาณ
                    รายจายกรณี
           มีการแกไขเปลี่ยนแปลง 



 ขั้นตอนการนาํเสนอการโอน 
            1.  หัวหนาหนวยงานเจาของงบประมาณที่
ขอโอนเพิ่ม     การอนุมัต ิ  
                             เนื่องจากมกีารแกเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑทําใหจํานวนเงินคาครุภัณฑ
เพิ่มขึ้นจึงจําเปนตองโอนเงินเพิ่ม การโอนครัง้นี้เปนอํานาจของสภาทองถิ่น    4.  ผูบริหารทองถิ่น   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2541       ความเหน็   อนุมัต ิ   
จนถึงแกเพิ่มเติม (ฉบับ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27                    (ลงชื่อ)     ยุทธยา  พิมเสน  
                                  (นายยุทธยา   พิมเสน)  
 (ลงชื่อ)                             ชลธี  ใจหาว                          นายกองคการบริหารสวนตําบลกลาย  

(นางสาวชลธี   ใจหาว)       
หัวหนาสวนการคลัง รักษาราชการแทน      -   สภาทองถิ่นมีมติอนุมัติในการประชุมสภา  สมัยสามัญ  

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล     สมัยที่ 2 ประจําป 2552  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2552  
2. หัวหนาหนวยงานคลัง         
 ความเห็น          เห็นควรใหโอน         
 (ลงชื่อ)                             ชลธี  ใจหาว         

(นางสาวชลธี  ใจหาว)         
ตําแหนง  หัวหนาสวนการคลัง         

3. เจาหนาที่งบประมาณ         
      ความเห็น      เห็นควรใหโอนได         
 (ลงชื่อ)                                  ชลธี  ใจหาว         

(นางสาวชลธี   ใจหาว)         
หัวหนาสวนการคลัง รักษาราชการแทน         

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล         
 



บัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552   
อนุมัติเมื่อวันที่   15   เดือน    พฤษภาคม พ.ศ. 2552 หนวยงานเจาของงบประมาณ  

องคการบริหารสวนตําบลกลาย  อําเภอทาศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักปลัดฯ  
แกไขเปลี่ยนแปลงครัง้ที่   2/2552   

        
ครั้ง
ที่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท งบประมาณ คําชี้แจงงบประมาณรายจายที่ขอเปลี่ยนแปลง หมายเห
  (จายจากเงิน) รหัสบัญชี อนุมัต ิ ขอความเดิม ขอความใหม   
              
1 ดาน บริการชุมชนและสังคม (00200) หมวด     คาครุภัณฑ   (450)          69,270.00       

  แผนงาน  การศึกษา (00210) ประเภท  ครุภัณฑการศึกษา (452)          69,270.00        
  งาน  ระดับกอนวัยเรียนและ  รายการ  คาจัดซื้อชั้นวางของสําหรับ          30,000.00   -  คาจัดซื้อชั้นวางของสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - คาโตะรับประทานอาหารพรอมเกาอี้  ตั้งไว  32,400   
           ประถมศึกษา (00212)               ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ชั้นวางของ บาท เพื่อจายเปนคาจัดทําโตะรับประทานอาหารพรอม   
       สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กลาย ขนาดสูง 0.85 เกาอี้ ขนาดโตะกวาง 0.60 เมตร ยาว  2.40 เมตร   
       เมตร ยาว 2.80 เมตร จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท   ขนาดเกาอี้กวาง 0.30 เมตร ยาว 2.40เมตร ตามแบบแปลน    
       รวมเปนเงิน 30,000 บาท ปรากฏในแผนงาน อบต.กลาย  จํานวน  6 ชุด  ราคาชุดละ 5,400 บาท     
        การศึกษา รวมเปนเงิน 32,400 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา   
    รายการ  คาจัดซือ้ชั้นวางของ (สําหรับเก็บ            9,000.00   - คาจัดซื้อชั้นวางของ (สําหรับเก็บที่นอน)  ตั้งไว  - คาชั้นวางของสําหรับเก็บที่นอน ตั้งไว   15,600 บาท   
                  ที่นอน)    9,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ชั้นวางของ (สําหรับ  เพื่อจายเปนคาจัดทําชั้นวางของสําหรับเก็บที่นอน   
       เก็บที่นอน) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเลก็ อบต.กลาย ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว  2.40 เมตร  ตามแบบแปลน   
        ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 3 เมตร  จํานวน 3 ชั้น จํานวน  อบต.กลาย จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 5,200 บาท  รวมเปนเงิน   
         3 ชุด ราคาชุดละ 3,000 บาทรวมเปนเงิน 9,000 บาท 15,600 บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา    
            



 ขั้นตอนการนาํเสนอการแกไขเปลี่ยนแปลง     
 1.  หัวหนาหนวยงานเจาของงบประมาณที่ขอแกไข  การอนุมัติ  
                  เนื่องจากคําชี้แจงประกอบรายการในงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 4.  ผูบริหารทองถิ่น   
 พ.ศ. 2552 เดิม ไมสามารถหาซื้อไดตามทองตลาดและลักษณะของครุภัณฑไมเหมาะสม      ความเห็น                      อนุมัติ  
 กับสถานที่ติดตั้งสําหรับการใชงาน จึงจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลง  การแกไขเปลี่ยน                  (ลงชื่อ)       ยุทธยา  พิมเสน   
   แปลงครั้งนี้เปนอํานาจของสภาทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ                         (นายยุทธยา   พิมเสน)   
 งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 จนถึงแกเพิ่มเติม (ฉบับ 3)พ.ศ. 2543ขอ 29                      นายกองคการบริหารสวนตําบลกลาย  
  (ลงชื่อ)         ชลธี  ใจหาว      
 (นางสาวชลธี   ใจหาว)                         -   สภาทองถิ่นมีมติอนุมัติในการประชุมสภา  สมยัสามัญ  
 หัวหนาสวนการคลัง รักษาราชการแทน                           สมัยที่ 2 ประจําป 2552  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2552   
 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                  
 2. หัวหนาหนวยงานคลัง      

                       ความเห็น  เห็นควรใหโอน     

  (ลงชื่อ)         ชลธี  ใจหาว      
 (นางสาวชลธี  ใจหาว)      
 ตําแหนง  หัวหนาสวนการคลัง      
       
 3. เจาหนาที่งบประมาณ      

                 ความเห็น  เห็นควรใหโอน     

  (ลงชื่อ)      ชลธี  ใจหาว            
 (นางสาวชลธี   ใจหาว)      
 หัวหนาสวนการคลัง รักษาราชการแทน      
 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล      



 
 



 
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกลาย 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป  2552 
วันท่ี  15  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2552 

เวลา  10.00  น.  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกลาย 
 

ลําดับที่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

นายจํานงค  รัจรัญ 
นายสัญติญา  เล่ือนลอย 
นายสุธี  ระเหม 
นายศภุวิทย  ทามาด 
นายชัชพล  ทานันโต 
นายมงคล  พงศยี่ลา 
นายพนม  นาคสิงห 
นางอาภรณ  พราหมโน 
นายชัยวัฒน  ชุมแกว 
นายธีระพล  สิงหณรงค 
นายเพิ่ม  นวลสกุล 
นายประยุทธ  ยอดยิ่ง 
นายสุรเชฐ  ตรึกตรอง 
นายวันชัย รักชาติไทย 
นายสุวิล  จองเยา 
นายสมบูรณ  สามกก 
นายสมพงศ  ภูทรัพยม ี
นายสุชาติ  ทรัพยม ี
นายสุนันท  สีสังขแกว 
นายสุภาพ  พุมสง 
นายธรรมศักดิ ์ สลาม 
นายเอกพล  พนมไตรทิพย 
นายพรศักดิ์  ยิง่ยง 
นายจิระวุฒิ  แกวเขยีว 
 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ 

จํานงค  รัจรัญ 
สัญติญา  เล่ือนลอย 
สุธี  ระเหม 
ศุภวิทย  ทามาด 
- 
- 
พนม  นาคสิงห 
อาภรณ  พราหมโน 
ชัยวัฒน  ชุมแกว 
ธีระพล  สิงหณรงค 
เพิ่ม  นวลสกุล 
ประยุทธ  ยอดยิ่ง 
- 
วันชัย  รักชาตไิทย 
สุวิล  จองเยา 
สมบูรณ  สามกก 
สมพงศ  ภูทรัพยม ี
สุชาติ  ทรัพยมี 
สุนันท  สีสังขแกว 
สุภาพ  พุมสง 
ธรรมศักดิ์  สลาม 
เอกพล  พนมไตรทิพย 
พรศักดิ์  ยิ่งยง 
จิระวุฒิ  แกวเขียว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับที่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
1 
2 
3 
4 
 

นายยุทธยา  พมิเสน 
นายสาแหล  ใบระหมาน 
นายอานนท  ยเุหล็ก 
นางสาวกุลธิดา  เอี่ยมคง 

 

นายก อบต.กลาย 
รองนายกอบต.กลาย 
รองนายก อบต.กลาย 
เลขานุการนายกฯ 

ยุทธยา  พิมเสน 
สาแหล  ใบระหมาน 
อานนท  ยุเหล็ก 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกลาย 
การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป  2552 

วันท่ี  15  พฤษภาคม  2552  ณ   หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกลาย 
ระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 
ประธานสภา   ประธานสภาแจงเรื่องการเรียกสมาชิกประชุมสภาฯ  เนื่องจากเปนไปตามมติของ 
   สภาที่ไดกําหนดสมัยประชมุสมัยประจําป พ.ศ.  2552  ไว  4  สมัย  ซ่ึงไดประชุมสมัยแรก 
   ไปแลวเมื่อเดอืน  กุมภาพันธ  2552  ซ่ึงไดประชุมครั้งนี้เปนสมัยที่  2  ตามมติที่ประชุม 
   ประกอบกับคณะบริหารไดมีขอราชการที่จะหารือกับสมาชิกสภาฯ  ในการประชุมครั้งนี้ 
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวสิามัญ  สมัยที่  1   
ประธานสภา   ขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมรายงานในขอที่ผิดพลาด 
คุณชัยวัฒน  ชุมแกว  กราบเรียนประธานสภาฯทีเ่คารพเพื่อนสมาชิกสภาและคณะผูบริหารทกุทาน 
   กระผมนายชยัวัฒน  ชุมแกว  สมาชิกสภาฯ  หมูที่ 4  ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมไดตรวจสอบบันทึกการประชุมแลว  สรุปไดวามีขอผิดพลาดเล็กนอย 
ในการพิมพ  เชนในบันทึกการประชุมหนาที่  3  ในบรรทัดที่  11  นับจากขางลางในวรรค 
แรก  คําวาโรคฟนฟุ  ใหเปลี่ยนเปนคําวา  ฟนผุ  และขอติงเลขาสภาฯวาในการบันทกึคํา 
วา ม.6  ใหบันทึกวา ม.ที่ 6  ใหเพิ่มหมายเลขหนาในการบันทึกการประชุม  เพื่อสะดวกใน 
การตรวจบันทกึการประชุม  ผมขอรายงานการตรวจสอบบนัทึกการประชุมเพยีงแคนี ้

ประธานสภาฯ   สมาชิกทานใดจะมกีารแกไขบันทึกการประชุมอีกหรือไม 
ที่ประชุม   ไมมี 
ประธานสภาฯ   ผมจะขอมติกบัสมาชิกวาสมาชิกทานใดมมีติรับรองรายงานการประชมุสมัย 

ประชุมวิสามญั  สมัยที่ 1  ประจําป  2552  หรือไม 
ที่ประชุม   มีเสียงรับรองรายงานการประชุมดวยเสียง เอกฉันท 
ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองดวนถาม ี
ประธานสภาฯ   สมาชิกทานใดมีเร่ืองดวนจะนําเสนอตอสภาฯบาง 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญคุณธีระพล  สิงหณรงค   
 
 
 



คุณธีระพล  สิงหณรงค  กราบเรียนทานประธานสภา  เพื่อนสมาชิกสภาฯคณะผูบริหารที่เคารพ  ทุกทาน 
   กระผมนายธีระพล  สิงหณรงค  สมาชิกฯ หมูที่ 4  มีเร่ืองดวนทีน่ําเสนอที่ประชุมวา 

ปญหาขยะมูลฝอยบริเวณสีแ่ยกตลาดอาทิตย  ไดเพิ่มจํานวนมากขึน้มีปญหาเรื่องกล่ิน 
และเปนมลภาวะ  แหลงเพาะพันธุเชื้อโรคใหคณะผูบริหารชวยแกไขเรงดวนกอนที่จะทํา 
โครงการเพื่อนําเสนอตอคณะผูบริหารตอไป 

ระเบยีบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
  4.1  เร่ืองพิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553- 2555)  ของ อบต.กลาย 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกชีแ้จงกับสมาชกิสภาฯในเรื่องแผนพัฒนา 3 ป   
นายกฯ    กราบเรียนทานประธานสภาฯ  เพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกทานในเรื่องพจิารณาราง 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2553 – 2555)  ของ อบต.กลาย  ซ่ึงไดนําเสนอเพื่อนสมาชิกเปน 
รูปเลม  ซ่ึงไดมีการประชุมแกไขเพิ่มเติมนอกรอบไปกอนหนานี้แลว  ซ่ึงมีทั้งหมด  88  
หนา  ซ่ึงอยูในมือทานแลว  ซ่ึงตามขอกฎหมายตองนําเขาสภาเพื่อใหสมาชิกไดพิจารณา 
และมีมติจากที่ประชุมสภาฯ  จึงไดมกีารเปดการประชมุในวนันี้  ในแผนพัฒนาสามป 
ซ่ึงไดผานการพิจารณามาจากที่ประชุมประชาคมหมูบาน  ซ่ึงไดจัดเรียบลําดับความสําคัญ 
มาเรียบรอยแลว  ซ่ึงในบางสวนอยูในความตองการของผูบริหารและในบางสวนเปน 
ความตองการของสมาชิกเอง  ซ่ึงตองยอมรับวาเปนงบประมาณที่สูงมาก  ซ่ึงถาจะตองทํา 
ตามแผนพ.ศ. 2553 – 2555  ตองใชวงเงนิถึง 2 พันลานบาท  จึงนําเรียนสมาชิกวาในปนี้ 
ขอใหเปนไปตามนี้กอน  สวนในปหนาจะขอใหปรับเปลี่ยนแผนในกะทัดรัดกวานี ้
เพื่อที่จะใหการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผานเกณฑประเมิน  ซ่ึงในปนี้คณะ 
บริหารจะดําเนินการตามแผนที่ไดนําเสนอมาจากประชาคมหมูบานในโครงการเรงดวน 
 ซ่ึงตองคํานึงถึงวงเงินงบประมาณดวย  ซ่ึงคาดวาในปหนางบประมาณคงถูกปรับลดลง 
ซ่ึงเปนตามภาวะเศรษฐกจิของโลก  และวกิฤติทางการเมืองซึ่งจากการไดรวมเขาประชุม 
คาดวาในปหนางบประมาณจะถูกปรับลดลงประมาณ  20 %  ซ่ึงรายจายประจําของ อบต. 
กลายคอนขางสูงและในสวนโครงการที่เกินขีดความสามารถของ อบต.กลาย  ไดนําเขา 
ไปอยูในแผนขององคการบริหารสวนจังหวัด  เชนโครงการที่วงเงิน 2 ลานบาท  หรือ 
โครงการซอมบํารุงเชนถนนลาดยางที่เสื่อมสภาพ  ซ่ึงไดรับการถายโอนมาประมาณ   
30 กม.  ซ่ึงถาใชงบซอมตองใชวงเงนิประมาณ  30  ลานบาท  จึงไดนําเสนอทาง อบจ. 
นครศรีฯ  ทางหลวงชนบท  ซ่ึงไดหารือกับทานวิรัตน  จําป  ทางหลวงชนบท 
นครศรีธรรมราช  วาทางหลวงชนบทก็มีปญหาเรื่องงบประมาณ  และถนนลาดยางของ 
อบต.กลาย  ซ่ึงสวนใหญก็อยูในความรับผิดชอบของ อบต.กลาย  เองเกอืบทั้งหมด 
ไดเสนอของบประมาณชวยเหลือจาก อบจ.นครศรีฯ  ไปประมาณ  30  ลานบาท  ซ่ึง 
เปนไปไดยากแตพยายามหาชองทางเพื่อการสนับสนุนตอไป  และในสวนของแผนพัฒนา 



สามป  ที่คณะกรรมการจัดทาํแผนไดตรวจดูแลววาไดครอบคลุมทุกสวนแตถาสมาชิก 
ทานใดจะแกไขเพิ่มเติมกใ็หเพิ่มเติมไดในสวนที่บกพรองไดในที่ประชุมแหงนี้  เพื่อให 
สมาชิกไดพิจารณารางแผนพฒันาตําบลกลาย  ตอไป  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกทานใดมีขอสงสัยที่ทานนายกฯ  ไดช้ีแจงในที่ประชุมบาง  ถาไมมี 
   ผมจะถามมติในที่ประชุมวาสมาชิกทานใดเห็นควรใหผานรางแผนพฒันาสามป  เปน 

แผนพัฒนาสามป  พ.ศ. 2553 – 2555  ของ อบต.กลาย  ใหยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   มีมติใหผานดวยจาํนวนเสียงเปนเอกฉันท 
ประธานสภาฯ   ตอไประเบียบวาระที่ 4  ขอ  4.2  เร่ืองการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 

รายจายประจําปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญทานนายกชี้แจงตอสมาชิกสภาฯ 
นายกฯ    กราบเรียนทานประธานสภา  เพื่อนสมาชิกทุกทานที่เคารพ  กระผมนาย 

ยุทธยา  พิมเสน  นายก อบต.กลาย  ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ  พ.ศ. 2552  ซ่ึงสมาชิกไดผานใหใชในการพฒันาของ อบต.กลาย  ไปแลวนั้น 
ในขอ  2.1.2  หมวดครภุัณฑการศึกษา  ยงัขอผิดพลาดอยูเล็กนอยในขอที่ 2.1.4.1  คา 
จัดซื้อช้ันวางของสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเลก็ตั้งไว  30,000.-บาท  เพื่อจายเปนคาจดัซื้อช้ัน 
วางของสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต.กลาย  ซ่ึงในขอนี้มีพิมพผิดพลาด  ซ่ึงในที่ 
จริงแลว  คือคาจัดทําโตะและเกาอี้รับประทานอาหาร  และในขอ 2.1.4.3  คาจัดซื้อช้ันวาง 
ของหรือรังนกกระจอกในขอนี้มีขอผิดพลาดในเรื่องขนาดความกวาง  ความยาว  ซ่ึงความ 
ผิดพลาดในขอนี้ทําใหการงบประมาณผิดพลาดงบไมเพยีงพอสําหรับการจัดจางได  เลย 
ขอแกไขคําชี้แจงงบประมาณและก็โอนงบประมาณในสวนของขอ 2.1.4.4  ซ่ึงไดตั้งไว 
เปนคาจัดซื้อโตะทํางานซึ่งไดตั้งไว 9,870.-บาท  เพื่อนําเงินจากสวนนีม้าสมทบกับใน  2  
ขอ  เบื้องตน  เพื่อใหมีเงนิเพยีงพอกับคาดําเนินการ  นําเรียนประธานสภาฯ  ผานไปยัง 
สมาชิกฯ  จากที่ของเดิม ขอ 2.1.2  ครุภัณฑการศึกษาตั้งไว  69,270.-บาท  ขอที่ 2.1.4.1 
คาจัดซื้อช้ันวางของสําหรับศูนยพัฒนาเดก็เล็ก  ตั้งไว  30,000.-บาท  เพื่อจายเปนคา 
จัดซื้อช้ันวางของสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเลก็ อบต.กลาย  ขนาดสูง 0.85  เมตร ยาว 2.80 
  เมตร จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 5,000.-บาท  รวมเปนเงิน  30,000.-บาท  ปรากฏในแผนงาน 
การศึกษา  และขอที่ 2.1.4.3  คาจัดซื้อช้ันวางของ (สําหรับที่นอน)  ตั้งไว  9,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อช้ันวางของ (สําหรับเกบ็ที่นอน)  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
กลาย  ขนาดกวาง 3  เมตร  ยาว 3  เมตร  จาํนวน 3  ช้ัน  จํานวน 3  ชุด ราคาชุดละ 
3,000.-บาท รวมเปนเงนิ  9,000.-บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  และขอแกไข 
เปลี่ยนแปลงวาโอนเพิ่มแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณเปน 
ขอที่  2.1.4.1  คาจัดทําโตะรับประทานอาหารพรอมเกาอี้  ตั้งไว  32,400.-บาท  เพื่อจาย 



เปนคาจัดทําโตะรับประทานอาหารพรอมเกาอี้  ขนาด  โตะกวาง  0.60  เมตร  ยาว 2.40 
เมตร  ตามแบบแปลน อบต.กลาย  จํานวน 6 ชุด ราคาชุดละ 5,400.-บาท  รวมเปนเงนิ 
ทั้งสิ้น  32,400.-บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
ขอ 2.1.4.3  เปนคาชั้นวางของสําหรับเก็บทีน่อนตั้งไว  15,600.-บาท  เพือ่จายเปนคาจดั 
ทําชั้นวางของสําหรับเก็บทีน่อน  ขนาดกวาง 0.40  เมตร  ยาว 2.40  เมตร  ตามแบบแปลน 
 อบต.กลาย  จํานวน  3  ชุด ๆ  ละ 5,200.-บาท  รวมเปนเงิน  15,600.-บาท  ปรากฏใน 
แผนงานการศกึษา  และมีการโอน  (ลด)  งบประมาณ  จาก ขอที่ 2.1.4.4  ดานบริการ 
ชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานการศึกษาระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษา 
  หมวดคาครภุณัฑ  ประเภทครุภัณฑการศึกษา  รายการ  คาจัดซื้อโตะทาํงานระดับ 1 -2  
งบประมาณตัง้ไว  9,870.-บาท  ซ่ึงในขอนีท้าง อบต.กลายไมจําเปนตอใชเพราะมีผูบริจาค 
โตะทํางานใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กแลว  และไดนําเรียนเสนอตอที่ประชุมสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลกลาย  เพื่อพิจารณาตอไป 

ประธานสภาฯ   ตามที่นายกไดช้ีแจง  เสนอญตัติในการโอนและแกไขเปลีย่นแปลงงบประมาณ 
ในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  2552  สมาชิกทานใดมขีอสงสัยที่จะ 
ซักถามหรือไม  ถาไมมี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541  ขอ 27  , 29  ใหสมาชิกสภามีมติเห็นชอบ 
เสียกอน  ฉะนัน้กระผมจะถามมติจากที่ประชุมวา  สมาชกิทานใดเหน็ควรใหมกีารแกไข 
เปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  ใหยกมือขึน้ 

ที่ประชุมสภาฯ   สมาชิกสภามีมติเห็นควรใหผานเปนเสียงเอกฉันท 
ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ  (ถามี) 
ประธานสภาฯ   สมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นจะเสนอทีป่ระชุมสภาฯบาง 
คุณศุภวิทย  ทามาด  กราบเรียนทานประธานสภาฯ  เพื่อนสมาชิกและคณะผูบริหารที่เคารพ  กระผม 
   นายศภุวิทย  ทามาด  สมาชิก อบต. หมูที่ 1  กระผมอยากจะเสนอตอประธานถึงสมาชิก 

ทุกทานวาใหกรุณาปดโทรศัพทมือถือขณะทําการประชุม  เพื่อไมไดรบกวนที่ประชุม 
และขอที่  2  เร่ืองการจัดงานประมงแหงชาติมีชาวบานฝากถามวาจะมีการจัดในลักษณะ 
เดิมหรือไม  ถามประธานสภาถึงคณะผูบริหาร  และขอที ่ 3  เร่ืองขยะทีม่ีตามชุมชนอยาก 
เสนอกับประธานผานไปยังคณะผูบริหารวาใหจดัทําโครงการเรื่องจัดเกบ็ของใหจริงจงั 
เพื่อความเปนระเบียบเรยีบรอยของตําบล  และขอที่  4  เร่ืองไฟสองทางขอใหคณะ 
ผูบริหารชวยซอมแซมและตดิตั้งเพิ่มเติมโดยเฉพาะในหมูที่  1  ซ่ึงผูประกอบการการ 
ทองเที่ยวตองการเพื่อความปลอดภัยกบันกัทองเที่ยว  ขอที่  5  เร่ืองตูโทรศัพทสาธารณะ 
ใหผูบริหารชวยประสานกับองคการโทรศัพทเพื่อซอมแซมและติดตั้งเพิ่มใหมากขึ้น 
กระผมขอนําเสนอตอสภาผานไปยังผูบริหารเพียงแคนี้  สวัสดีครับ 



ประธานสภาฯ   สมาชิกทานใดจะมีขอเสนออีกหรือไม 
คุณสมพงศ  ภูทรัพยม ี  กราบเรียนทานประธานสภาฯ  เพื่อนสมาชิกทุกทานกระผมขออนุญาตนั่ง

อภิปรายผมมขีอเสนอกับสภาแหงนี้  4  ขอ  ขอแรก  เสนอตอประธานสภาฯ  โดยตรง
เร่ืองการตรงตอเวลาในการนัดประชุมในหนังสือเชิญประชุมกรุณาใหตรงตอเวลา 

 เร่ืองที่  2  ปญหาน้ําทวมพื้นที่หมูที่  9  จากปญหาคลองทาลาดที่น้ําไดทลักเขาทวมหมู 
ที่  9  ทุกครั้งที่มีฝนตกลงมาไมสามารถเขาไปแกไขปญหาไดเพราะชาวบานไมยนิยอม
อยากจะถามทานประธาน  ผานไปยังผูบริหารวาจะดําเนนิการอยางไรที่จะเอาพืน้ที่
สาธารณะเขตคลองจะไปทีท่ี่ดินหรือกรมเจาทา  กระผมจะไปดําเนินการเอง  และขอที่ 3 
เร่ืองที่มีคนแอบอางถึงบุคคลที่เขามาจัดประชุมในหมูที่ 9  ที่ใชช่ือกลุมอนุรักษกลาย  เปน
ใครมาจากไหน  อยากถามทานประธานวากลุมไดขึ้นทะเบียนถูกตอง  หรือไมอยางไร 
ไมอยากใหเขาไปจัดประชุมในหมูที่ 9  อีกเพราะไมเชิญผูใหญบาน  กาํนัน  สมาชิก อบต. 
เขารวมประชมุทําใหชาวบานเขาใจผิดคดิวาพวกกระผมรับเงินจากบรษิัท  และขอที่ 4 
กระผมเปนสมาชิกสวนตําบล  กระผมอยูหมูที่ 9  แตตองแลทั้งตําบลขออภัยสมาชิก อบต.
หมูที่  1  หมูที่  11  หมูที่  3  เร่ืองเรือรุนที่มาลากอยูในพื้นที่ตําบลกลาย  ปลอยเกิดขึ้นได
อยางไร  ผมตองพูดเพราะตองปกปองทรัพยากรธรรมชาติไวใหกับพีน่องชาวตําบลกลาย 
ครับ  ผมขออภิปรายเพยีงเทานี้ 

นายกฯ    กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกที่รักทุกทาน  ก็มีหลายเรื่องที่ถามมา 
   เอาเรื่องขยะกอน  ปญหานี้นบัวันชักจะรุนแรงขึ้น  ซ่ึงกระผมเองก็หนักใจคิดแกปญหา 

เร่ืองขยะในการประสานงานระดับกระทรวงยังมั่นใจวาจะทําไดในขณะนี้  แตการ 
แกปญหาเรื่องขยะตองแกปญหาแบบบรณูาการอยางนอยตองรวมมือกับอยางนอย  3 
ตําบล  กลาย,สระแกว,ตล่ิงชัน  แตปญหาที่ดินอยูถือที่ทิง้ขยะผมเคยคดิโครงการจาก 
กระทรวงวิทยาศาสตรในสมัยที่ผมดํารงตําแหนงนายกทีบ่ริเวณโคกผึ้งแตพอผมกลับมา 
อีก 4 ป  บริเวณนั้นทีเ่ปนทีส่าธารณะ  ซ่ึงกระผมไดกั้นเอาไวตลอด  แตตอนนี้ไดปลูก 
ยางพาราเต็มหมดแลว  ถาขอโครงการไดไมมีที่ดินจัดทําปญหาก็แกไมไดถาจะแกใหงายก ็
ตองตั้งขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพื่อจัดทําโครงการเพื่อแกปญหาครั้งเดียวใหจบได 
ประสานงานกบันายกเทพราช  วาถามีพื้นที่ทิ้งขยะจะขอความรวมมือในการขอใชพืน้ที่ 
แตยังไมไดรับคําตอบ  หรือหลาย ๆ  อบต.ชาวบานอุทิศที่ดินเปนที่ทิ้งขยะแตไดรับการ 
รองเรียนจากชาวบานบริเวณนั้น  ตองนํารถมาขนกลับและในสวนของขยะที่ตลาดอาทิตย 
ผมขอนําเรียนกับสมาชิกในพื้นที่วาใหสมาชิกในพืน้ที่หาพื้นที่ของชาวบานสําหรับทิ้ง 
ขยะ  ซ่ึงเชื่อมโยงกับงบแรงงานจังหวัด  ซ่ึงผมไดทําเรื่องขอยืมเครื่องจกัร  ตักหนา   
ขุดหลัง  มาดําเนินการแกไขปญหาเฉพาะหนากับขยะทีบ่ริเวณตลาดอาทิตยกอน  และอีก 
สวนหนึ่งในการจัดงานวันอนุรักษ  ถามวาการจัดงานวันอนุรักษเปาหมายไดเปลีย่นไป 



หรือไมเราใชเงินในการจัดงานครั้งละปละเปนแสน  แตเราไมไดอะไรกลับมาเลย  ยงัมี 
เรือรุนอยางทานสมพงศบอก  และในขณะที่ผมยังเปนนายกผมไดใชเงนิปละ 1 -2 หมื่น 
ในการจดั  เปนจัดเงนิอีกสวนหนึ่งใหกลุมอนุรักษทะเลกลายไปประมาณที่ละ 6 -8 หมื่น 
ผมถามวาอะไรจะเกดิประโยชนมากกวาแตผมคิดจัดเหมอืนเดิมที่กระผมเคยจัด  ใหมกีาร 
อนุรักษจริงไมใชเนนแตความสนุกอยางเดียวแตทั้งนี้ผมขอความคดิเห็นจากสมาชิกใหการ 
แนะนําเพื่อเปนแนวคิดและวางกรอบในการจัดสรรงบประมาณอยาใหผมตัดสินใจเอง 
ซ่ึงผมไดดูงบประมาณจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2552  แลวอยูใน 
หมวดการจัดเรื่องพิธีการ  สงเสริมวัฒนธรรม  ซ่ึงไมนาจะนําไปเปนคาใชจายในเรื่อง 
ดนตรี  นักรองมาแสดงไดแตงบประมาณที่นานํามาใชไดก็นาจะเปนเงนิในโครงการ 
หมูบานสะอาด  ซ่ึงในปนี้ไดรับการประสานงานจากทาน ส.ส.พิมพภทัรา  วิชัยกุล 
ไดรับเงินมาจากจังหวัดมาทดแทนถาสมาชิกเห็นดวยวาจะคงการจดังานเหมือนมดีนตรี 
ผมจะจัดงบโครงการหมูบานสะอาดทดแทนไดและอีกเรือ่งหนึ่งคือบริษัทเซฟรอนได 
ประสานขอพันธุไมมาปลูกทุกพื้นที่ในหมูบานซึ่งผมไดจัดรถไปรับที่ปาพะยอม  เพื่อ 
นํามาสูโครงการปรับภูมิทัศนขางถนน  และอีกพื้นที่ที่ปลักใหญโดยจะใชพนัธไมตน 
ขี้เหล็ก  เพราะดูแลรักษาไดงายสัตวไมกิน  แพะไมกิน  และเรื่องไฟสองแสงสวางผมขอ 
เรียนวามี 2 ประเด็น  ประเดน็แรกก็คือไดติดตั้งหลอดไฟเรียบรอยแลวพรอมใชงานแต 
ผูบริหารชุดเกาไดมีแนวความคิดไปตอกับมิเตอรชาวบาน  ซ่ึงชาวบานไมกลาเปดเพราะ 
กลัวจายคาไฟฟา  ซ่ึงมาตรการของรัฐบาลใชไฟฟรี 6 เดอืน  และประเด็นที่ 2  สวนที่เสีย 
ประมาณ 50%  ซ่ึงอยูในขั้นตอนการสํารวจและซอมอยูในเงื่อนไขเวลาที่ผูบริหารชุดกอน 
ไดซอมไปแลวเมื่อเดือนกรกฎราคมปที่แลวทาํใหชวงเวลาในการซอมชิดกันเกินไป  และ 
อีกเรื่องหนึ่งในขอบัญญัติงบประมาณป  พ.ศ. 2553  ไดหารือกับการไฟฟาไปแลววาจะ 
แกไขอยางไรในเมื่อไดติดตัง้หลอดไวแลวแตชาวบานไมกลาเปด  และไดรับคําแนะนํา 
จากการไฟฟาเขามาคํานวณคาใชจายในการติดตั้งสายใหและทาง อบต.ติดตั้งหลอดไฟ 
เองเพราะถาใหไฟฟาตดิตั้งทั้งหลอดทั้งสายตองใชงบประมาณสูงมาก  แตไมสามารถ 
ทําทีเดียวทั้งตาํบลไดเพราะไฟฟาตองไปคํานวณจากฐานคาไฟฟาที่เขาเก็บไดแลวคิดเปน 
เปอรเซ็นตออกมาวาหมูบานตรงนี้เขาจะตดิตั้งใหกี่หลอดและจะวางสายหลักใหกี่ชุด  ซ่ึง 
ใหการไฟฟามาสํารวจใหเสร็จกอนสิงหาคม  กอนการทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  ซ่ึงขอเรียนวาไมไดทัง้ตําบล  ซ่ึงจะเนนในจุดสําคญัและในการวาง 
สายตองใหไดติดตั้งหลายหลอดและในชวงนี้ไดตอบทกุปญหาแลว  และฝากประเด็นงาน 
อนุรักษชวยเสนอแนะมาดวยสําหรับชวงนี้ขอตอบเพียงแคนี้กอนขอบคุณมาก 
 

คุณสุภาพ  พุมสง  กราบเรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารเพื่อนสมาชิกที่เคารพรักทุกทาน 



กระผมสุภาพ  พุมสง  สมาชิก อบต.  หมูที่  11  ผมขอใชสิทธพาดพิงทานสมพงศ   
ภูทรัพยมี  ที่ไดกลาวถึงเรือรุนหัว  ผมเปนสมาชิก อบต.มา 13 ป  ขอเรียนพี่นองชาวตําบล 
กลาย  วากระผมไดรณรงคในการจัดตั้งกลุมอนุรักษทะเลตําบลกลาย  เมื่อป  2545  ทาน 
กํานันโกมล  เอี่ยมคง  เปนประธานกลุมไดใชงบประมาณนอยมากแตไดมีมาตรการเฝา 
ระวังปองกนัไมเขาจับกุมเรือรุนหัวไดหลายครั้ง  ทําใหทรัพยากรทางทะเลกลับคืนมา 
แตมาในชวงหลังไดมีการจัดงานอนุรักษทีป่ากดวด  มีการแขงขันตกปลา  มีการจาง 
นักรองชื่อดังมาแสดงแตกลุมอนุรักษถูกยกเลิกสมาชิกกลุมอนุรักษพิทกัษทะเล  40  กวา 
คน  อาสาสมัครไมมีการลาดตระเวนผมอยากใหมีการรือ้กลุมอนุรักษขึ้นมาใหมไมใช 
แคเปนการรณรงค  ตองมีการปฏิบัติการเหมือนที่ผานมาตั้งแตสมัยคุณศภุวิทย  ทามาด 
ที่เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้  และในการปฏิบัติตองมีการอนโุลม  เรือลากเคย  เรือลากขางเล็ก 
ไมจับ  จับเฉพาะเรือใหญ  และผมขอสนับสนุนใหมกีารตั้งกลุมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง 
ขอขอบคุณครับ 

นายวันชัย  รักชาติไทย  กราบเรียนทานประธานสภาฯ  เพื่อนสมาชิก  คณะผูบริหาร  ที่เคารพ  กระผม 
   นายวันชัย  รักชาติไทย  สมาชิก อบต.  หมูที่  8  ไดฟงการตอบคําถามของทานนายกฯ 
   เร่ืองไฟสองทาง  ก็ขอเสริมวาในบางจุดมกีารชํารุด  อาจเกิดอันตรายตอผูสัญจรไปมาได 
   และในเรื่องการอนุรักษขอสนับสนุนใหมกีารจัดตั้งขึ้นมาใหม  เพราะจะไดประโยชน 

กับพี่นองชาวตําบลกลาย  และตําบลใกลเคียงจึงขอสนบัสนุนในการจัดตั้งกลุมอนรัุกษ 
ขึ้นมาใหมอีกครั้งหนึ่ง 

คุณเอกพล  พนมไตรทิพย กราบเรียนทานประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  เพื่อนสมาชิกที่เคารพ  กระผม 
   นายเอกพล  พนมไตรทิยพ  สมาชิก อบต. หมูที่  12  มีเร่ืองจะนําเสนอในสภาฯ  แหงนี้ 
   2  เร่ือง  เร่ืองแรกเปนประโยชนแกพีน่องชาวตําบลกลาย  และเปนประโยชนตอเพื่อน 

สมาชิกทุกคน  ประเด็นแรก  เร่ืองขยะพอทีจ่ะมีพืน้ที่พอจะทิ้งขยะไดคือที่บริษัทไดมา 
สรางอยูพื้นที่  ดานหลังพอทีจ่ะทิ้งขยะไดใหไปขอเปนทีท่ิ้งขยะซึ่งเหมาะแกการทิ้งขยะ 
เพราะไมซึมไปรบกวนชาวบาน  ซ่ึงบริษัทมีเครื่องมือหนัก  ขอใหคณะผูบริหารลองขอ 
ไปใชพื้นทีดู่  และเพื่อใหดูสงางามในการประชุมขอใหคณะผูบริหารชวยตอขาไมลใหสูง 
เพื่อใหสะดวกในการอภิปราย  ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม 
คุณพนม  นาคสิงห  กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ผูบริหารเพื่อนสมาชิกสภาฯ  ที่เคารพกระผม 
   พนม  นาคสิงห  สมาชิก อบต.  หมูที่ 3  ในสวนที่ผมนําเสนอเปนประโยชนแกพี่นอง 

ชาวประมงในหมูที่  3  , 10 , 11  และหมูที่  1  ในเรื่องการที่รองน้ําไดตืน้เขินของรองน้ํา 
กลาย  ซ่ึงไดนาํเสนอนายกฯและพาณิชยนาวีแลวและทางพาณิชยนาวไีดตอบวา 
งบประมาณทีต่ั้งไวหมดรองบประมาณเพิม่เติมกอนจะมาแกไขแตปญหาความเดือดรอน 



ที่พี่นองชาวประมงเดือดรอนอยูที่อาศัยรองน้ําที่จะออกไปปากน้ํากลาย  เพราะเวลาน้าํลง 
เรือจะออกไมได  ชาวประมงเสนอมาวาถามีการแกประโยชนเฉพาะหนาไดจะเปน 
ประโยชนกับชาวประมงได  ซ่ึงนําเสนอผานทานประธานถึงคณะผูบริหาร  ขอขอบคุณ 
มากครับ 

นายกฯ    กราบเรียนประธานที่เคารพเพื่อนสมาชิกทีรั่กครับ  ตามที่ทานเอกพล   
พนมไตรทิพย นําเสนอมานัน้ผมจะลองไปประสานดูแตผมคิดวาไมนาจะเปนการ 
แกปญหาทีด่ีเพราะพื้นที่เปนหลุมขางลางเปนหินเอาขยะไปใสมีน้ําขังจะเปนปญหาใหเกิด 
แหลงเกดิโรคแตจะนําไปปฏิบัติขอบคุณครับ 

คุณสุภาพ  พุมสง  กราบเรียนทานประธานที่เคารพเพื่อนสมาชิก  กระผมขอเสนอวาการจดัวัน 
อนุรักษวาใหมีการจัดงานเหมือนเดิมแตใหประสานงานกับกรมประมงเพื่อขอพันธุกุง 
มาปลอยใหมพีิธีทางศาสนาทั้งพุทธ  และอิสลามในชวงเชา  และกลางคืนไมมีมหรสพ 
นี้คือความคิดเห็นของกระผมขอแสดงความคิดเห็นเพียงแคนี้ครับผม 

คุณศุภวิทย  ทามาด  กราบเรียนทานประธานสภาฯ  เพื่อนสมาชิกฯที่เคารพ  กระผมนายศภุวิทย 
   ทามาด  สมาชิกหมูที่ 1  กระผมอยากทราบวาแนวนโยบายของนายกคนใหมจะจดังานวัน 

อนุรักษแบบไหน  จะจัดแบบไหนมีชาวบานฝากถามถึงแนวนโยบายของนายกคนใหมวา 
จะจดัแบบไหน  ขอบคุณครับ 

คุณจิระวุฒิ  แกวเขยีว  กราบเรียนทานประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  เพื่อนสมาชิกที่เคารพรัก  กระผม 
   นายจิระวุฒิ  แกวเขยีว  สมาชิก อบต.  หมูที่  5  ขอเสนอแนะในการจัดงานวันอนุรักษ 
   อยากจะใหจัดเหมือนเดิมเพราะเปนการสรางจิตสํานึกใหแกเยาวชนรุนหลังใหมีการ 

ร้ือฟนการอนรัุกษทะเล  ในเรื่องการแจงขาวในการปองกนัทําลายสิ่งแวดลอม  และให 
การสนับสนุนในโครงการของนายกในเรือ่งการจัดเกบ็ขยะใหมีการขดุหลุม  ฝงกลบ  แต 
ละบาน  เพื่อลดปญหาขยะและอยากใหมีการจัดงานวันอนุรักษจะจดัใหญหรือเล็กกต็อง 
จัดเพื่อสืบสานการอนุรักษตอไป  ขอขอบคุณครับ 

คุณพนม  นาคสิงห  กราบเรียนทานประธานสภาฯเพื่อนสมาชกิที่เคารพทุกทาน  กระผมนายพนม 
   นาคสิงห  สมาชิก อบต.หมูที่ 3  กระผมขอเสนอแนวความคิดในการจดังานวนัอนุรักษ 
   วาสมควรใหมกีารจัดแตรูปแบบการจัดใหประชาชนในพื้นที่เปนคนคดิรูปแบบตามความ 

ตองการของพวกเขาเองจะไดประโยชนมากกวา  ครับขอนําเสนอเพยีงแคนี ้
คุณประยุทธ  ยอดยิ่ง  กราบเรียนทานประธานสภาฯ  คณะผูบริหารกระผมประยุทธ  ยอดยิ่ง  ส.อบต. 

หมูที่  6  การจดังานวนัอนุรักษจดัมาแลว 2  นายก  ผมเห็นวานักรองคาตัวแพงไมจาํเปน 
เพราะครั้งที่แลวที่ไดบาววีมาก็ไดรับความรวมมือของอเล็ก  จัดมาให อบต.ไมตองเสีย 
คาตัวนักรองเสียแตคาตัวเครื่องบินเปนความสามารถของคุณอเล็กและในครั้งตอไปจดัแค 
เพียงพอดี  ไมตองเสียคาใชจายในเยอะ  และสําหรับเรื่องขยะใหแกไขเรงดวนในชุมชน 



ใหญกอนเชน  ตลาดอาทิตย  วัดเขา  ดอนใคร  สําหรับขยะในครวัเรือนถาเขาไปขุดตาม 
บานคงเสียคาใชจายเยอะไป  สมควรขุดหลุมขยะรวมกนัทั้งหมูบานกอน  ขอนําเสนอ 
เพียงแคนี้ ขอบคุณครับ 

นายกฯ    กราบเรียนทานประธานฯ  เพื่อนสมาชิกทีเ่คารพ  ในสวนของการจัดงานวัน 
อนุรักษคร้ังทีผ่านมาขอเรียนเพื่อนสมาชกิวาผมไดดูฎีกาเบิกเงินแลวมกีารเบิกจายไปแสน 
กวาบาท  ถาไมมคีาตัวนักรองแลวจะคาใชจายอะไรคาเวทีก็ไมถึง 4 หมื่น แตมีการฝง 
งบประมาณไวเปนคาตวันกัรอง  ถามวามีความผิดไหมก็ไมยดึแตผมชี้แจงเพื่อนสมาชิกวา 
นักรองที่นํามามีคาตัวแนนอน  แตถาคิดวาพี่นองประชาชนตําบลกลาย  และตําบล 
ใกลเคียงไดสนุกผมก็พรอมที่จะจดัอยูทีแ่นวคิดของเพื่อนสมาชิกวาจะเอาอยางไรก็นะ 
ผมมีตัวเงินอยูแลว  คือดังที่เรียนใหทราบวาเงินในโครงการตําบลสะอาด  ผมสามารถหา 
เงินมาทดแทนไดแลวเราจึงสามารถใชเงินกอนนี้ได  แตขอความเห็นจากสมาชิกเพราะไม 
มีในโครงการของขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  เพราะถาจัดสมาชิกจะตําหนผิม 
ได  ผมนําเรียนชี้แจงเพียงแคนี้  ขอบคุณครับ 

คุณสมพงศ  ภูทรัพยม ี  กราบเรียนทานประธานสภา  เพื่อนสมาชิกที่เคารพ  ผมขอเสนอแนวความคิด 
การจัดงานวันอนุรักษวาถาเราเอาเงินหนึ่งแสนมาจัดงานแคคืนเดยีวหมดเสียดายแทนพี่ 
นองชาวตําบลกลาย  สมควรจัดสักสี่หมื่นมกีารจัดรูปแบบเดิมในชวงกลางวันกลางคนืมี 
เวทีเล็กใหเด็กเยาวชนในตําบลแสดงบนเวทเีงินสวนที่เหลือมาจัดตั้งกลุมอนุรักษทะเลจะ 
คุมคากวา  ขอเสนอดวยคดิไวอยางนี้  ขอขอบคุณครับ  ยงัมีอีกนิดทานประธาน  เมื่อชวงที ่
แลวไดถามคณะผูบริหารไปยังไมตอบเรือ่งคลองทาลาดวาจะใหผมเอาอยางไรกับ 
ชาวบานที่ไมยนิยอมใหขุดผมจะดําเนินการอยางไรที่จะเอาสิทธิคืนมา  เพราะถาน้ําทวม 
อีกสมาชิกในพื้นที่เดือดรอนอีก  ขอถามทานนายก ขอบคุณครับ 

นายกฯ    กราบเรียนทานประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิกที่รัก  ทานประธานที่เคารพผม 
เคยนําเรยีนไปครั้งหนึ่งแลววาโครงการนี้อยูในแผนสามปเรียบรอยแลวแตเราสามารถทํา 
โครงการในแผนสามปไดทุกโครงการหรือไมนั้นเปนไปไมได  หนึ่งเรื่องขอจํากัด 
งบประมาณ  สองในเรื่องที่เกิดปญหาในเรือ่งที่ดินซึ่งนําเรียนใหสมาชิกไปประสานไมใช 
รองเรียน  ถามีปญหาเรื่องแนวเขตที่ดนิใหทานหาโฉนดขางเคียงไป ๆ ไปเพื่อจะไดรูจัก 
พิกัดหลังจากรูพิกัดแลวทานก็ดูแผนที่ระวางวาคลองนั้นกวางเทาไร  โครงการนี้เปน 
โครงการแกไขน้ําทวมของหมูที่ 9  ซ่ึงอยูในกระบวนการทําประชาคมในลําดับที่ 1  ลําดับ 
ตอไปอยูในขั้นตอนการประสานขอพื้นทีเ่สร็จแลวเสนอโครงการ  ผูบริหารจะจดั 
งบประมาณลงไปทําโครงการแตถาทานมปีญหาจะใหผูบริหารชวยแกไข  ผูบริหารจะลง 
ไปชวยแกใหในบางเรื่องแตไมใชทั้งหมด  เชนถาไมที่ดนิแลวไมไดรับความสะดวก 
กระผมจะชวยประสานให  ขอบคุณครับ 



คุณสมพงศ  ภูทรัพยม ี  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  ขอบคุณทานนายกฯทีช่วยอธิบายแตการ 
ดําเนินการขอกระผมไมสะดวกเพราะพืน้ที่ติดอยูสองอําเภอ สิชล  ทาศาลา  วันที่ปลัด 
จังหวดัลงมาเยีย่มน้ําทวมใหรับทราบปญหากระผมถามไปวาถาผมมีปญหาในการเขาไป 
แกไขขอใหทานลงมาชวย  เพราะเวลาผูหลักผูใหญลงมาจะแกปญหาไดเร็ว  ไปถาม 
เจาของที่ที่มีปญหาก็ตอบเพยีงแควาใหลองไปเปดเขื่อนทาลาดลองดกูอนซึ่งผมหมด 
ปญหาเพราะมนี้ําหนกัมาก  ผมเลยนําปญหามาปรึกษานายกฯครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกทานใดจะนําเสนอวนัอนุรักษเพิ่มเติมอีก 
คุณสุธี  ระเหม   กราบเรียนทานประธานฯ  ผูบริหารเพื่อนสมาชิกทุกทานที่เคารพ  กระผม 
   นายสุธี  ระเหม  สมาชิก อบต.  หมูที่ 1  ผมขอเสนอการจัดงานวันอนุรักษวาใหจัดในรูป 

แบบเดิมเพราะวามีผมคุมคาเชิงทองเที่ยวมปีระชาชนตําบลเขารวมงานจํานวนมาก 
นายกฯ    กราบเรียนทานประธานที่เคารพเพื่อนสมาชิกที่รักทุกทาน  กระผมขอเขาประเด็น 

เร่ืองคลองทาลาด  หมูที่ 9  อีกนิด  เร่ืองนีข้ั้นตอนในขอกฎหมายถามวาผมเองมีอํานาจใน 
การไปขอรังวดัที่ดินตรงนัน้  และถามวาโครงการไปลงไดไหม  ถาเจาของที่ดินไม 
ยินยอมก็ลงไมไดอีก  เปนขั้นตอนที่ปวดหัว  ซ่ึงไดทราบจากคุณสมพงศวาทานได 
พยายามเต็มทีแ่ลวแตเจาของที่ดินไมยินยอม  และผมขอตอบวาเขื่อนทาลาดตองเปด 
แนนอนกอนฤดูน้ําหลาก  ประมาณเดือนกนัยายน  ซ่ึงตองเปดแนนอน  ถาเราไปใชขบวน 
ทางกฎหมาย  ผมไมแนใจวามันจะไดผล  ผมกลัววาถาเรือ่งที่พอจะประนีประนอมไวยิ่ง 
ไปกันใหญ  เพราะผมเชื่อวาคลองทาลาดไมไดกัน้เขตไวเยอะแนนอน  ถาพิสูจนความ 
จริงวาเขามีที่ตดิคลองจริงตอไปในอนาคตจะประณีประนอมกันไมได  เพราะจะมีแต 
กระบวนทางกฎหมายเทานั้นเทาที่ผมไดคุยกับเจาของที่วาปนี้ลองเปดเขื่อนดูกอน  แตถา 
ยังทวมอยูในปหนาจะยอมใหขุดเหมือนคณุสมพงศวา  เพราะเขาเชื่อวาที่น้ําทวมเพราะ 
เขื่อนยังปดอยู  ถาเราสูดวยกระบวนทางกฎหมายแลวสูไมได  ในปหนาเขาก็ไมใหเลย 
  และผมแนใจวาโฉนดบริเวณนั้นจดคลอง  หรือถามีการกั้นไวจริงสมมุติจะตองมกีาร 
พิสูจนถากั้นไว  15  เมตร  ตองเขาใจริมตลิ่งคลองมีการฟงเจาของที่บอกวาที่กัน้เอาไวพัง 
หมดแลวกระบวนในการตอสูอยางนอย 2 ป ขั้นตอนพสูิจนของศาลอาศัยเวลาหลายปถึง 
จะแลวเสร็จ  ผมอยากใหสมาชิกในพืน้ทีช่วยผมคือไปขอดูระวางทีด่นิ  หรือกรมเจาทา 
วาของจริงมันอยูอยางไรแลวมาวดักันภายในเสียกอนแบบไมเปนทางการ  ซ่ึงถานายกฯ 
ลงไปชนเองกอนแลวไมสําเร็จ  แลวตอไปใครจะลงไปแกซ่ึงผมไดลงไปพยายามลงไป.
ชวยพดูคุยกับเจาของที่แลวแตเหตุผลของเขาฟงดูมีเหตุผลเพาะปที่แลวเราไมไดเปดเขื่อน 
จริง  และผมนําเรียนคณุสมพงศวาในเดอืนกันยายนนีผ้มขอเปดเขื่อนดูกอนครับ  
ขอบคุณครับ 
 



คุณวันชยั  รักชาติไทย  กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ผูบริหารเพื่อนสมาชิกทีเ่คารพ  กระผมวันชยั 
   รักชาติไทย  สมาชิก อบต. หมูที่ 8  กระผมขอหารือเร่ืองน้ําทวมหมูที่  9  จาก 

ประสบการณการแกปญหาน้ําทวมในหมูที่ 8  ไดเปดเขือ่นคลองรุน  ซ่ึงไดชวยแกปญหา 
น้ําทวมไดทุกปก็ใหหมูที่  9  ลองดูตามที่ทานนายกฯนําเสนอดู  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกทานใดมเีร่ืองอื่น ๆ จะนําเสนออีกหรือไม  ถาไมมีกระผมขอปดการ 
ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจําป  พ.ศ. 2552   
 ปดประชุมเวลา  12.30  น. 
 
 
 
 จิระวุฒิ  แกวเขียว                  พนม  นาคสิงห 

                                      นายจิระวุฒิ  แกวเขียว                นายพนม  นาคสิงห 
                                   เลขานุการสภา อบต.กลาย        ประธานคณะกรรมการตรวจบันทกึการประชุม 
                                     ผูจดบันทึกการประชุม                                        ผูตรวจสอบบันทกึการประชุม 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


