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รานงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565  สมัยที่หนึ่ง 

ครั้งที่ 2/2565 
วันพุธที่  5  มกราคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ ห้องประชุม (ชั้น 3) องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
 
 
 

    ผู้มาประชุม 
๑ นายสมเกียรติ   เจริญสุข ประธานสภา อบต.ละหาร 
2 นายอนุวัตร  ทองคํา รองประธานสภา อบต.ละหาร 
3 นายเดชา  มะปูเลาะ สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 1 
4 นายสมชาย  สะและหน่าย สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 2 
5 นายพิสิทธิ์   เรี่ยวแรง สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 3 
6 นายปิยะวัฒน์  คนตรง สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 4 
7 นายสุริยา  สุขพลอย สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 5 
8 นายฮาบีบุลเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 6 
9 นายสมาน  ลอมาเละ สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 9 

10 นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ เลขานุการสภา อบต.ละหาร/ปลัด อบต. 

   ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายมีศักดิ์  อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
2 นายมนตรี  บินการีม รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
3 นายยศพันธ์  อินแดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
4 นายเกรียงไกร  เหลือน้อย ผู้อํานวยการกองช่าง 
5 นางสาวศิรกาญจน์  บุญญ์วัชรินทร์ ผู้อํานวยการกองคลัง 
6 นายธนกฤต  ขินหนองจอก ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
7 นางจุรี   คําเกลี้ยง ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
8 นายปุริมพัฒน์  รัชตะกิตติวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
9 นางพิมธิดา   ทับทิม นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

10 นางสุภาพร  นิมา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
11 นางรพีพรรณ  ฉะอ้อนศรี เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
12 น.ส.สุพันธนีย์  สุขประเสริฐชยั เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

   ผู้เข้ารับฟังการประชุม 
๑ นายปรีชา  ชัยเจริญสุขกุล  

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
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นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 

เนื่องจากตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ในมาตรา 58/5 ได้บัญญัติให้ก่อนที่นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลจะเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เรียกประชมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแถลง
นโยบายโดยไม่มีการลงมติ การแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนั้น ให้จัดเป็นเอกสารแจกให้กับสมาชิกสภาทุกท่านที่
เข้าร่วมประชุม และให้ติดประกาศนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไว้ ณ   
ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ประชาชนทราบ บัดนี้ ที่ประชุมพร้อมแล้ว 
เรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้เปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ  

ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.2565 
สมัยที่หนึ่ง ครั้งที ่๒/2565 วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.  ณ ห้อง
ประชุม (ชั้น 3) องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   1.1 ประกาศก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ  

      ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ได้มีมติในการประชุม ครั้งแรก เมื่อ
วันที่ 4 มกราคม 2565 กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 2565 ไว้จํานวน     
สี่สมัย นั้น  
      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 25๖๒ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554  ข้อ ๑๑ (๓) ข้อ ๒๑ วรรคสอง และมติที่ประชุมสภาองค ์
การบริหารส่วนตําบลละหาร ในการประชุม ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕               
ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และกําหนดสมัยประชุมสมัยแรก
ของปีถัดไป ดังนี้ 
      สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 256๕  จํานวน ๔ สมัย 
      สมัยที่หนึ่ง   วันที่  1 – 15  มกราคม  256๕    
      สมัยที่สอง  วันที่  1 – 15  เมษายน  256๕    
      สมัยที่สาม วันที่  1 – 15  สิงหาคม  256๕    
      สมัยที่สี ่ วันที่  1 – 15  พฤศจิกายน  256๕    
      สมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีกําหนด ๑๕ วัน  
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ประกาศ ณ วันที่  4  มกราคม  พ.ศ. 256๕ 
                    (นายสมเกียรติ  เจริญสุข) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   ยังไม่มีการรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

นายสมเกียรติ เจริญสุข 
ประธานสภา 

ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ตามมติคณะกรรมการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ได้รับรองผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร นั้น 
       ตามความในมาตรา ๕๘/ ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  กระผม นายมีศักดิ์ 
อิทธิธนากุลชัย ได้รับเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งได้กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้อง
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลก่อนเข้ารับหน้าที่ผู้บริหาร กระผมขอ
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร เพ่ือให้ทุกท่านได้ทราบถึงนโยบาย
การบริหารงานของผู้บริหารที่จะเข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
สําหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
       เพ่ือดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาและนโยบาย
การบริหารงานยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นนทบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอบางบัวทอง อีกทั้งกําหนดนโยบายการบริหารงาน
และพัฒนาที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้ตรงต่อความต้องการของประชาชนทุกๆ ด้าน มุ่งเน้น
การสานต่อภารกิจกับหน่วยงนภาครัฐอื่นๆแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมของประชาชน 
เพ่ือให้เกิดม่ังคั่ง ยั่งยืน อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ลดความเสื่อมล้ํา เท่าเทียม เสมอภาค ทั่วถึง สะดวกรวดเร็ว 
       ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร กระผมมีคติพจน์ว่า           
"เข้าถึง พึ่งได้ จริงใจ พัฒนา" 
       เข้าถึง คือ ประชาชนมีปัญหา ทุกปัญหาที่แก้ไขเองไม่ได้สามารถเข้ามาปรึกษา 
ร้องเรียน แนะนําเสนอแนะ ตรวจสอบ มีส่วนร่วมกับองค์กรได้ทุกช่องทาง ในการติดต่อ
โดยสะดวก เช่น เข้าพบหรือผ่านช่องทาง IT ที่เปีครับฟังความคิดเห็นในแอพพริเคชั่นที่
จัดให้เข้าถึง โดยสะดวกตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
      พึ่งได้ คือ รับฟังทุกข์และปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล
ละหาร มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการหรือส่วนราชการอ่ืนๆ จะหาทางช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
      จริงใจ คือ การให้บริการประชาชน การรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ      
คําติชม การมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบ การคําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ต้องมีความจริงใจ เต็มใจพร้อมที่จะให้บริการทุกด้าน อย่างรวดเร็ว สะดวก
เสมอภาคและเท่าเทียม 
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นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      พัฒนา คือ การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลละหารต้องดําเนินการพัฒนา 
โดยยึดหลักการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งมี ๖ หลัก คือ 

๑.หลักนิติธรรม บังดับใช้กฎหมายแบบเสมอภาค เป็นธรรม เท่าเทียม 
๒. หลักคุณธรรม 
๓. หลักความรับผิดชอบ 
๔. หลักการมีส่วนร่วม 
๕. หลักความคุ้มค่า 
๖. หลักความโปร่งใส 

      สําหรับนโยบายการบริหารและการพัฒนาพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล    
ละหาร ในช่วงระยะเวลา๔ ปี ต่อจากนี้ ดังนี้ 
      ๑. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต 

๑.๑ ด้านการศึกษา 
                องค์การบริหารส่วนตําบลละหารในช่วง ๔ ปขี้างหน้า ระบบการศึกษาเด็ก
ก่อนทุกวัยเรียน ทุกศูนย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร จะมี
การพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามที่รัฐบาล และพ.ร.บ.
การศึกษากําหนดทั้งบุคลากร อุปกรณ์การเรียนการสอน สถานที่ และอาหารความ
ปลอดภัยเด็กต้องได้รับการดูแลด้วยความอบอุ่นเสมือนได้รับความดูแลจากผู้ปกครอง
ตน มีการพัฒนาทั้งทางด้านอารมณ์ ด้านสังคม สติปัญญา มีการพัฒนาตามช่วงวัยให้
พร้อมสําหรับการศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงขึ้นด้วยความสุข รวมถึงการพัฒนาการทาง 
ด้านร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์แข็งแรงสู่เป้าหมายให้เป็นเยาวชนในท้องถิ่นที่มี
คุณภาพและคุณธรรมอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
มาใช้ในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอีกทั้งจะส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้การ
เรียนรู้ทุกช่วงวัยของประชาชนในพื้นท่ีทุกอาชีพ สามารถเข้าถึงเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย 

๑.๒ ด้านความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
                - พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความสงบสุขของ
ตําบลละหาร โดยการติคกล้องระบบ CCTV 
                - จัคตั้งศูนย์ป้องกันภัยและรักษาความปลอคภัย ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการสาธารณภัยกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร เพื่อเตรียม
ความพร้อมและมาตรการเชิงป้องกัน หรือลดความสูญเสียจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น 
อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย เป็นต้น การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญกรรม การจัดตั้ง
สายตรวจเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งตําบลละหาร 
               - ส่งเสริมความเสมอภาค เท่าเทียม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อย 
โอกาส ให้เข้าถึงมีส่วนร่วมการบริการภาครัฐและองค์กร รวมถึงการส่งเสริมอาชีพให้ 
กับประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือให้มีการพัฒนาในอาชีพและการดํารงชีวิต มีรายได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               - จัดให้มีการดูแลสุขภาพของประชาชนเชิงรุก และการป้องกันโรคแก่
ประชาชน ทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 และวิธีการป้องกันใช้ชีวิตแบบ      
(New Normal) 
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               - ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และการช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมต่างๆ เช่น เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุให้ทั่วถึง ทุกคนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร อีกทั้งเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่สังคมสูงวัย 
               - บริการศูนย์ที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับประชาชนตําบลละหาร 

 ๑.๓ การศาสนา 
               ให้มีการศึกษาแก่ประชาชนทุกวัยให้เข้าถึงหลักธรรมคําสอนของศาสนา  
จัดกิจกรรมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาสู่สังคมแห่งคุณธรรม 

๑.๔ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
     รักษาจารีตประเพณีท่ีชุมชนถือปฏิบัติสืบต่อกันมา สร้างเป็นองค์ความรู้ 

เช่น จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาหรือวันสําคัญตามวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

       ๒. นโยบายด้านสาธารณสุข 
           - ยกระดับมาตรฐาน การเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการให้ความรู้การดูแล
สุขภาพ ส่งเสริมการออกกําลังกาย การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินให้สะควกรวดเร็วและ ๒๔ 
ชั่วโมง 
           - จัดบริการส่งเสริมสุขภาพพลานมัยที่ดีของประชาชนทุกวัย สนับสนุนการให้
ออกกําลังกายจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาชุมชน 

        ๓. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            - สร้างการเดินทางภายในตําบลและโครงข่ายเชื่อมโยงกับถนนสายหลักให้
สามารถเดินทางด้วยความปลอดภัย รวดเร็ว ลดความสูญเสียทั้งเวลาและทรัพย์สิน     
สะดวกรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน 
            - ประสานจัดทําไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ให้มีความสะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรทุกเส้นทางในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
             - การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในฤคูฝน ออกแบบ ปรับปรุง จัดทําเพื่อการแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขังซึ่งหากต้องร่วมมือกับส่วนราชการหรือเอกชน ประชาชนจะเปิดโอกาส
ให้เข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุน การแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

       ๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
           - จัคระบบการจัดตั้งตลาดนัดให้มีความสะอาด ปลอดภัย ทั้งคุณภาพของ
สินค้า และสถานที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
           - ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกอาชีพที่ต้องการให้องค์ 
การบริหารส่วนตําบลเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุน อบรมอาชีพ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ กลุ่มผู้ที่จบการศึกษาใหม่และว่างงานแรงงานทุกระบบให้ได้รับข้อมูลข่าวสารหรือ
เข้าทํางานในโรงงานในพ้ืนที่ที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อให้ดํารงชีวิตได้อย่างพอเพียง 
          - ส่งเสริมและร่วมมือกับเอกชน ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ทําให้เกิดการร่วมมือ
เพ่ือให้เศรษฐกิจการค้าการลงทุน และการจ้างงานในพ้ืนที่ เพ่ือให้รายได้ทางเศรษฐกิจ 
ดีขึ้น 
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       ๕. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
   - บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน 
เอกชน ผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดความตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม 
            - ให้ความสําคัญในการดูแล รักษา คูคลองในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลละหาร เช่น การจัดเก็บผักตบชวา การขุดลอก ซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
น้ําสะอาด เพ่ือการอุปโภคบริโภคในทุกภาคส่วนที่ใช้น้ํา อีกทั้งป้องกันปัญหาน้ําท่วมขัง 

       ๖. นโยบายการบริหารงานและการจัดการที่ดี 
         - บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ยึดหลักธรรมาภิบาล นิติธรรม 
และคุณธรรมโปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบ คุ้มค่า 
          - พัฒนาระบบงานและการทํางานของข้าราชการและพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลละหารให้เพียงพอเหมาะสม อีกท้ังวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลที่
ทันสมัย เพ่ือรองรับการบริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนและเกิด
ความสะดวกในการเข้ารับบริการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
          - ส่งเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมเละจริยธรรม ปฏิบัติงานภายใต้กรอบ
กฎหมาย ข้อปฏิบัติ เพ่ือสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือและเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ให้เห็นถึงความคุ้มค่าที่เสียภาษีให้องค์กร 
          - พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้
เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว เสมอภาคและทั่วถึง 
       ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมได้แถลงนโบายดังกล่าวเพ่ือให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลที่ทรงเกียรติ และประชาชนได้รับทราบแนวทางการดําเนิน 
งานตลอดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ซึ่ง
กระผมขอให้ความเชื่อมั่นแก่สมาชิกสภาฯ อันเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตําบลละหารทุกท่านว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต    
และยึดประโยชน์สุขของประชาชนในเขตตําบลละหารเป็นที่ตั้งครบั 

 

นายสมเกียรติ เจริญสุข 
ประธานสภา 

ท่านายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหารได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลละหารแล้ว ต่อไประเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

   4.1 เรื่อง เลือกคณะกรรมการพัฒนา อบต.ละหาร (จ านวน 3 คน) 
 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภา 
 
 
 
 
 
 

ในเรื่องของการเลือกคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร เป็น
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้มีคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะ 
กรรมการจะมีจํานวนประมาณ 17 คน โดยมีนายกเป็นประธานโดยตําแหน่ง และมี
กรรมการประกอบด้วยส่วนงานต่างๆ โดยในองค์ประกอบนั้นให้มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลร่วมเป็นกรรมการด้วย 3 คน โดยให้ที่ประชุมสภาเป็นผู้เลือกกันเอง 
ซึ่งกรรมการชุดนี้หน้าที่หลักคือในเรื่องของจัดทําแผนพัฒนา ในเรื่องของการจัดทําร่าง
แผนพัฒนา การจัดทําแผนการดําเนินงาน ร่วมกับนายกและทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
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จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตําบล เพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา ซ่ึงการจัดทํา
แผนพัฒนาโดยหลักแล้วจะมีแผนพัฒนาห้าปี แผนประจําปีเป็นการทบทวนประจําปี  
จะมีการประชุมประชาคมกันก่อนทุกครั้งในการที่จะรวบรวมการเสนอปัญหาความต้อง 
การของประชาชนในการที่จะมาจัดทําร่างแผนพัฒนา ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้แผนพัฒนาห้าปี
เราไดม้ีการประกาศใช้มาแล้ว เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ท่านไปแล้ว และแผนดําเนิน 
งานของปี ๒๕๖๕ แต่แผนสามารถท่ีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมได้อยู่ทีแ่ล้วแตเ่หตุผล 
ว่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพราะสถานการณ์เปลี่ยนไป หรือว่ามีปัญหาใหม่ หรือว่าเรื่องนั้น
มิได้มีการประชุมในแผน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเริ่มต้นมาจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
ก่อนแล้วมาประชาคมตําบล เนื่องจากว่าวาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกสภาตาม
ระเบียบตามคณะกรรมการเดิมที่แต่งตั้งไว้นั้นหมดวาระไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมที่
ผ่านมา ดังนั้น เราจึงต้องเริ่มต้นกระบวนการใหม่ จึงต้องมีคณะกรรมการข้ึนมาใหม่ 
ตอนนี้ขอให้ที่ประชุมเลือกกันเองก่อน ๓ ท่าน ในการเป็นคณะกรรมการพัฒนานี้ก่อน 
การเสนอจะให้สมาชิกสภาเสนอชื่อแล้วต้องมีสมาชิกสภาอย่างน้อย ๒ คน รับรอง จะ
เสนอกี่ชื่อก็ได้ถ้าเสนอเกินกว่า ๓ คน ต้องมีการลงคะแนนลงมติ แต่ถ้าเสนอไม่เกิน ๓ 
คน ถือว่ามติที่ประชุมตามนั้น 

 

นายสมเกียรติ เจริญสุข 
ประธานสภา 

ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอ 

 

นายฮาบีบุลเลาะห์ ชูพุทธพงศ์ 
สมาชิกสภา เขต ๖ 

ขอเสนอ นายสุริยา สุขพลอย  สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๕ 

 

นายสมเกียรติ เจริญสุข 
ประธานสภา 

ขอผู้รับรอง 
๑. นายพิสิทธิ์  เรี่ยวแรง 
๒. นายปิยะวัฒน์  คนตรง 
๓. นายสมาน  ลอมาเละ 
ผู้รับรองถูกต้อง ต่อไปคนที่ ๒ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอ 

 

นายปิยะวัฒน์  คนตรง 
สมาชิกสภา เขต ๔ 

ขอเสนอ นายฮาบีบุลเลาะห์  ชูพุทธพงศ์  สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๖ 
 

 

นายสมเกียรติ เจริญสุข 
ประธานสภา 

ขอผู้รับรอง 
๑. นายเดชา  มะปูเลาะ 
๒. นายสุริยา  สุขพลอย 
๓. นายสมาน  ลอมาเละ 
ผู้รับรองถูกต้อง ต่อไปคนที่ ๓ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอ 

 

นายสุริยา  สุขพลอย 
สมาชิกสภา เขต ๕ 

ขอเสนอ นายปิยะวัฒน์  คนตรง  สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 4 
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นายสมเกียรติ เจริญสุข 
ประธานสภา 

ขอผู้รับรอง 
๑. นายเดชา  มะปูเลาะ 
๒. นายฮาบีบุลเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ 
๓. นายสมาน  ลอมาเละ 
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ จะนับ ๑-๒-๓ ถ้าไม่มีถือว่าเป็น
มติเลือก นาย สุริยา สุขพลอย  นายปิยะวัฒน์ คนตรง  นายฮาบีบุลเลาะห์ ชูพุทธพงศ์  
เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 

มติที่ประชุม  เลือกสมาชิกสภา เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
   จ านวน 3 คน 
   ๑. นายสุริยา  สุขพลอย   สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งท่ี ๕ 
   ๒. นายฮาบีบุลเลาะห์ ชูพุทธพงศ์ สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งท่ี ๖ 
   ๓. นายปิยะวัฒน์  คนตรง   สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งท่ี ๔   
  

นายสมเกียรติ เจริญสุข 
ประธานสภา 

4.๒ เรื่อง เลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  อบต.ละหาร 
(จ านวน 3 คน) 

   

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภา 

เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาเช่นเดียวกัน
ว่า ในทุกปีจะต้องมีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา และจะต้องรายงานให้นายกฯ 
ทราบ รายงานให้ที่ประชุมสภาทราบและติดประกาศให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาจะมี
ทั้งหมด ๑๑ ท่าน โดยใน ๑๑ ท่านนี้ให้มีสมาชิสภาจํานวน ๓ ท่าน จะมีหน้าที่ในการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา รายงานเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมินผล
ให้นายกฯ ทราบเพ่ือให้รายงานให้สภาทราบ และติดประกาศรายงานการติดตาม
ประเมินผลให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม เชิญที่
ประชุมเสนอสมาชิกสภา จํานวน ๓ ท่าน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการ 

 

นายสมเกียรติ เจริญสุข 
ประธานสภา 

ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอ 

 

นายสุริยา  สุขพลอย 
สมาชิกสภา เขต ๕ 

ขอเสนอ นายพิสิทธิ์  เรี่ยวแรง  สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๓ 

 

นายสมเกียรติ เจริญสุข 
ประธานสภา 

ขอผู้รับรอง 
๑. นายเดชา  มะปูเลาะ 
๒. นายสมชาย  สะและหน่าย 
๓. นายปิยะวัฒน์  คนตรง 
ผู้รับรองถูกต้อง  ต่อไปคนที่ ๒ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอ 
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นายฮาบีบุลเลาะห์ ชูพุทธพงศ์ 
สมาชิกสภา เขต ๖ 

ขอเสนอ นายสมาน ลอมาเละ  สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๙ 

 

นายสมเกียรติ เจริญสุข 
ประธานสภา 

ขอผู้รับรอง 
๑. นายเดชา  มะปูเลาะ 
๒. นายพิสิทธิ์  เรี่ยวแรง 
๓. นายสุริยา  สุขพลอย 
ผู้รับรองถูกต้อง  ต่อไปคนที่ ๓ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอ 

 

นายสมชาย สะและหน่าย 
สมาชิกสภา เขต ๒ 

ขอเสนอ นายเดชา  มะปูเลาะ  สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

 

นายสมเกียรติ เจริญสุข 
ประธานสภา 

ขอผู้รับรอง 
๑. นายสุริยา  สุขพลอย 
๒. นายฮาบีบุลเลาะห์  ชุพุทธพงศ์ 
๓. นายสมาน  ลอมาเละ 
ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ จะนับ ๑-๒-๓ ถ้าไม่มีถือว่า
เป็นมติเลือก นายพิสิทธิ์ เรี่ยวแรง  นายสมาน ลอมาเละ  นายเดชา มะปูเลาะ  เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ละหาร 

มติที่ประชุม  เลือกสมาชิกสภา เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลละหาร จ านวน  3 คน 
   ๑. นายพิสิทธิ์  เรี่ยวแรง    สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
   ๒. นายสมาน  ลอมาเละ    สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๙ 
   ๓. นายเดชา  มะปูเลาะ     สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
    

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ  

๔.๓  เรื่องเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (จ านวน ๑ คน) 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภา 

ในส่วนของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงตําบล
ละหาร ซึ่งตอนนี้ศูนย์เราตั้งขึ้นมาแล้ว โดยเป็นการรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ   
กับกองสวัสดิการสังคม อาคารอยู่ที่หมู่ ๙ หลังหมู่บ้านนครทองปาร์ควิว  ซ่ึงศูนย์นี้จะมี
การดําเนินงานโดยใช้เงินงบประมาณหลักจากกองทุนส่งเสริมสุขภาพ งบจาก สปสช.
ครึ่งหนึ่ง และงบจาก อบต. สมทบอีกครึ่งหนึ่ง  โดยกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการดูแล 
กิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือว่าผู้มีภาวะพ่ึงพิง เช่น ผู้พิการ ผู้พิการทุพลภาพ 
ผู้ด้อยโอกาส จะมีสมาชิกเป็นกรรมการ จํานวน ๑ คน 

 

นายสมเกียรติ เจริญสุข 
ประธานสภา 

ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอ 
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นายฮาบีบุลเลาะห์ ชูพุทธพงศ์ 
สมาชิกสภา เขต ๖ 

ขอเสนอ นายสมชาย สะและหน่าย  สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

 

นายสมเกียรติ เจริญสุข 
ประธานสภา 

ขอผู้รับรอง 
๑. นายเดชา  มะปูเลาะ 
๒. นายปิยะวัฒน์  คนตรง 
๓. นายสุริยา  สุขพลอย 
ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ จะนับ ๑-๒-๓ ถ้าไม่มีถือว่า
เป็นมติเลือก นายสมชาย สะและหน่าย เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

มติที่ประชุม  เลือกนายสมชาย สะและหน่าย สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นคณะกรรมการ 
   ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ  

๔.๔  เรื่องเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ละหาร (จ านวน ๒ คน) 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภา 

ในส่วนของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นการร่วมกันคือ อบต.ละหารได้สมัครเข้าร่วม 
กับสํานักงานส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งทาง สปสช.จะจัดสรรงบ 
ประมาณมาให้ครึ่งหนึ่งตามจํานวนประชากร และ อบต.สมทบให้อีกครึ่งหนึ่ง กองทุนนี้
จะมีท่านนายกฯ เป็นประธานโดยตําแหน่ง และมีกรรมการจากส่วนประกอบต่างๆ โดย
ในคณะกรรมการนั้นให้มีสมาชิกสภาร่วมเป็นกรรมการด้วย จํานวน ๒ คน กองทุนนี้
ดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว มีเงินกองทุนอยู่ประมาณปีละ ๑ ล้านกว่า
บาท ซึ่งให้กับกลุ่มต่างๆ ใช้ในการออกกําลังกายส่งเสริมสุขภาพ 

 

นายสมเกียรติ เจริญสุข 
ประธานสภา 

ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอ 

 

นายพิสิทธิ์  เรี่ยวแรง 
สมาชิกสภา เขต ๓ 

ขอเสนอ นายสุริยา  สุขพลอย  สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๕ 

 

นายสมเกียรติ เจริญสุข 
ประธานสภา 

ขอผู้รับรอง 
๑. นายเดชา  มะปูเลาะ 
๒. นายสมชาย  สะและหน่าย 
๓. นายสมาน  ลอมาะเละ 
ผู้รับรองถูกต้อง  ต่อไปคนที่ ๒ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอ 

 

นายฮาบีบุลเลาะห์ ชูพุทธพงศ์ 
สมาชิกสภา เขต ๖ 

ขอเสนอ นายปิยะวัฒน์  คนตรง  สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๔ 
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นายสมเกียรติ เจริญสุข 
ประธานสภา 

ขอผู้รับรอง 
๑. นายเดชา  มะปูเลาะ 
๒. นายพิสิทธิ์  เรี่ยวแรง 
๓. นายสุริยา  สุขพลอย 
ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ จะนับ ๑-๒-๓ ถ้าไม่มีถือว่า
เป็นมติเลือก นายสุริยา สุขพลอย และนายปิยะวัฒน์ คนตรง  เป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ละหาร 

 

มติที่ประชุม  เลือกสมาชิกสภา เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ละหาร              
   จ านวน 2 คน 
   ๑. นายสุริยา  สุขพลอย  สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งท่ี ๕ 
   ๒. นายปิยะวัฒน์  คนตรง สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งท่ี ๔ 
 

นายสมเกียรติ เจริญสุข 
ประธานสภา 

เรื่องอ่ืน ๆ  
 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

ขอให้แนะนําตัวทุกท่านทั้งสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภา 

เรียนให้ทราบเราขาดตอนนี้ตําแหน่งที่ว่างอยู่คือ รองปลัด ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ผู้อํานวยการกองการศึกษา เรามีทั้งหมด 7 กอง ตําแหน่งที่ขาดอยู่
ตอนนี้ในระดับผู้อํานวยการกองและหัวหน้าฝ่ายในบางฝ่าย 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

ตําแหน่งรองปลัด เรามีก่ีคน มีหรือไม่อย่างไร 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภา 

ตําแหน่งรองปลัดมีอยู่ตําแหน่งเดียวและตอนนี้เป็นตําแหน่งว่าง เพราะคนเดิมขอ
โอนย้ายไปอยู่ภูมิลําเนาเดิม 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในส่วนของข้าราชการถ้าข้าราชการเต็มอัตราเราจะทํางานได้ดีกว่าหรือไม่อย่างไร อยาก 
จะเรียนในสภา สมาชิกทุกท่าน การที่เรามีข้าราชการครบตามจํานวนเราจะทํางานได้
สะดวกกว่าหรือไม่ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านไม่ต้องเกรงใจว่าจะมาทํางานกับนายกใหม่แล้ว
จะทํางานยาก ที่ผ่านมาข่าวลือเยอะมาก ผมไม่สามารถที่ไปทําตามข่าวลือได้ โดยปกติ
นิสัยผมไม่ทําอยู่แล้ว ไม่เป็นไรพวกเราก็ทํางานตามปกติ ผมจะบอกพวกเราว่าผมเป็น
คนทํางาน เพราะฉะนั้นการทํางานต้องไวและมีระเบียบ ต้องไม่ผิด ต้องถูกต้องด้วย     
ถ้าผิดต้องหาวิธีให้ บางอย่างประชาชนต้องการเราไม่สามารถบอกประชาชนได้ว่าไม่ได้
เพราะอะไร ต้องมีเหตุผลบอกเขาชี้แจงเขา งานที่จะหนักคืองานส่วนกองช่าง กอง
สาธารณสุขฯ กองคลัง  ในนามทีมกํานันคิงอยากจะฝากกับส่วนราชการแต่ละกองด้วย
ว่าเรารับเรื่องจากประชาชน  ไม่มีนายก อบต.คนไหนเดินทุกหลังคาเรือนเหมือนผม   
ผมได้รับข้อมูลข่าวสารพร้อมเก็บเป็นวีดีโอ เก็บเป็นคลิปเสียงจากชาวบ้านมาเยอะมาก 
วันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าการทํางานไม่ใช่ผมจะมาบังคับใคร ผมจะมาบอกกับพวกเรา 
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นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

ว่าผมเดินทุกหลังคาเรือนได้ข้อมูลทุกหลังคาเรือน เพ่ือจะมาพัฒนาพร้อมการเปลี่ยน 
แปลง อย่างเช่น กองสาธารณสุขจะมีเรื่องถังขยะ ๑ ใบ ๑ ปี ชาวบ้านบอกมาอย่างนี้ 
การที่เราจะไปตอบชาวบ้าน ๑ ใบ ๑ ปี เป็นเรื่องแปลก ต้องฝากกองสาธารณสุขด้วย
จะต้องทําอย่างไร คิดหา  ฝากท่านปลัดอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องแสงสว่าง เราอยากจะบอก
สมาชิกหรือข้าราชการทุกท่านว่า เรื่องแสงสว่างทั้งตําบล กล้องวงจรปิดทั้งตําบล กล้อง
วงจรปิดเราจะไม่ใช้ปิดแบบเก่า เราจะใช้ปิดแบบใหม่ที่เป็นซิมการ์ด เพ่ือจะได้ดูที่หน่วย 
งานของโรงพัก อําเภอ อบต. ได้เลย เราจะไม่ใช้ประเภทเอาไปติดไว้ตรงนั้นตรงนี้ ทําให้
สิ้นเปลือง บางคนเอาไปตั้งบ้านเขาเขาบอกค่าไฟไม่เคยจ่ายเลยเอากล้องมาปิดปิดดีกว่า
เป็นการตรงชื่อเกินไป เป็นวงจรปิดเกินไปปิดจนไม่มีใครเห็นเลย ฉะนั้นต่อไปนี้เราจะใช้
วงจรปิดชนิดที่ดูได้ทุกหน่วยงานและเป็นความปลอดภัยด้วย อย่างโรงพักเขามีปัญหา
สามารถเข้าไปดูกล้องได้ วันนี้ผมประสานกับผู้กํากับท่านใหม่ เขาได้มา ๒๐๐ ตัว จะให้
ติดในจดุอย่างเช่นละหารเราที่ทิ้งขยะที่รองรับขยะของตําบลอื่นเขา ละหารทั้งนั้น ขยะ
ในละหารเองจะไม่มีกองข้างถนนแน่นอน ถ้าไปดูทุกหมู่ไปสํารวจได้เลย ผมเคยเจอตอน
ดํารงตําแหน่งกํานัน เคยเจอรถขยะและตามรถขยะไปอยู่นอกตําบลหมดเอามาท้ังใน  
ละหาร เช่น หมู่ ๙ เองทั้งซอยเลย ต่อไปนี้เราอยากจะบอกส่วนสาธารณสุขว่าเราจะจับ
แล้วเราจะส่งดําเนินคดีทันที จะจับปรับ ๒,๐๐๐ บาท แล้วปล่อยกลับไม่เอาแน่ ไม่เป็น
การเข็ดหลาบ ฝากท่านปลัดด้วยอยากจะให้ดําเนินคดีเพราะเรามีเจ้าหน้าที่นิติกรอยู่
แล้ว ให้ดําเนินคดีร้องทุกข์กล่าวโทษกับสถานีตํารวจให้ตํารวจทํางานได้ ผมไดป้ระสาน
กับท่านผู้กํากับและท่านนายอําเภอไว้เรียบร้อยแล้วเรื่องพวกนี้  ทุกเรื่องโดยตัวผมเอง
จะทํางานโดยสอดประสานกับส่วนราชการต่างๆ ทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวง อันไหน   
ที่ได้มาก็ฝากทางหัวหน้าส่วนและทางท่านปลัดด้วยว่า อันไหนที่ผมใช้เงินนอก งบนอก
ผมก็ต้องใช้ อันไหนที่จําเป็นเยอะๆ อย่างเช่น การกีฬาตําบลเราก็ยังขาดอยู่ ผมอาจจะ
ประสานในส่วนกีฬา เบื้องต้นผมประสานไว้หมดแล้วแต่ว่าจะดําเนินการอย่างไรผมจะ
เรียนให้ทราบอีกทีภายหลัง 
       เรื่องของโครงการอยากให้เป็นเบื้องตน้คือเรื่องไฟฟ้า อย่างเช่น หมู่ ๑ ถนนเลียบ
คลอง และไฟฟ้าทีย่ังเกะกะอยู่ หมู่ ๑ ๒ ๓ ๔ สายไฟเรี่ยน้ําบ้าง เสาไฟเกะกะไปหมด  
ไม่มีความเรียบร้อย ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเลย เท่าที่ 
ผมดูที่ผ่านมาเหมือนจะแก้ไขเหมือนไม่ได้ แต่ผมก็พยายามประสานเมื่อวานไดคุ้ยกับ
ท่านนายอําเภอว่าในส่วนของไฟฟ้าผมจะขอให้ท่านนายอําเภอเป็นคนประสานให้กับ
ไฟฟ้าบางบัวทองเพ่ือที่จะแก้ไข ขอปรึกษาทางท่านปลัดและกองคลังว่า ในส่วนไฟฟ้า
แสงสว่าง ถ้าเราใช้เป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้องจ้างเหมาหรือจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภา 

ในส่วนของเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างถ้าจะใช้เป็นโซล่าเซลล์ กระบวนการคือตามข้อระเบียบ
กฎหมาย คือ ๑) ต้องอยู่ในแผนพัฒนา ๒) ในการจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณในการที่
จะมาดําเนินการเอง และหลักคือถนนที่จะติดตั้งต้องเป็นเส้นทางสาธารณะที่มีการโอน
กรรมสิทธิ์ให้เป็นทางสาธารณะแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถติดตั้งได้  ตัวอย่าง ถนนรถไฟ
เก่าเขาปักป้ายไว้ว่าที่ส่วนบุคคลสงวนสิทธิ์ เพราะฉะนั้นเราไปแตะต้องอะไรเขาไม่ได้เลย
จะถือว่าเป็นการรุกล้ํา ต้องดูว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์ตรงนั้นให้เป็นเส้นทางสาธารณะแล้ว 
แม้แต่การไฟฟ้านครหลวงเองเขาจะติดตั้งไฟให้เขาจะดูเขาจะขอหลักฐานตรงนั้นเป็น
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ทางสาธารณะแล้วเขาจึงจะดําเนินการให้ จริงอยู่ว่าเรามีหน้าที่เพียงแค่จ่ายเงินให้เขา
เท่านั้นเอง แต่หน้าที่ในการติดตั้งและดูแลซ่อมแซมเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาอยู่  

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

ในส่วนของไฟฟ้านครหลวงจริงอยู่อย่างที่ท่านปลัดได้พูด ผมได้ปรึกษาในส่วนของไฟฟ้า
นครหลวงที่เป็นหัวหน้าใหญ่กว่าที่บางบัวทอง เขาบอกว่าเดี๋ยวเรามาปรึกษากัน มีวิธีอ่ืน
ได้ ดวงไฟจะเป็นชนิดไหน สภากําหนดมาชนิดไหน ความสว่างชนิดไหนจากสภากําหนด  
ผมขอเข้าท่ีประชุมการไฟฟ้านครหลวงและอนุมัติให ้อันนี้เป็นผลดีจากที่เราเดินหาเสียง
คนใหญ่คนโตเหล่านี้อยู่ในหมู่ 9 ในตําบลละหารที่ผมเคยเจอตามหมู่บ้านเยอะมาก และ
ก็ให้ความร่วมมือในการพัฒนาตําบลของเราคิดว่าอันไหนที่ทําได้ถ้าทําไม่ได้มีวิธีไหนที่
ทําได ้ฝากการคลังและท่านปลัดช่วยดูด้วย และตรวจสอบภายในเรา ช่วยดูด้วยอันไหน
ที่เป็นความเสี่ยง ฝากตรวจสอบกับนิติกรตรวจสอบให้ละเอียด 

 

นางศิรกาญจน์ บุญญ์วัชรินทร์ 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

เรื่องการจัดซื้อไฟโซล่าเซลล์ กรณีนี้เป็นการซื้อพร้อมติดตั้ง เพราะโซล่าเซลล์ตอนนี้มี
การผลิตและจําหน่ายเป็นอุปกรณ์ได้เลย ฉะนั้นในหลักการคือเป็นงบลงทุนตามแผน
ก่อน งบลงทุนแล้วจะมาเป็นครุภัณฑ์ จัดซื้อพร้อมติดตั้ง เพราะค่าของมากกว่าค่าแรง 
ส่วนใหญ่อุปกรณ์จะมีขายทั่วไปเพราะมาตรฐานอุตสาหกรรมจะมี นําเรียนเบื้องต้นเพ่ือ
พิจารณาว่าถ้าจะนํางบประมาณมาจัดซื้อก็ต้องเป็นงบลงทุน เป็นอํานาจของสภาอยู่แล้ว 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

ลักษณะนี้ผมมองว่าถ้าเป็นการจัดซื้อโดย อบต.เอง ไม่ได้เป็นการจ้างเหมาจะประหยัด
งบประมาณ การจ้างเหมาโซล่าเซลล์มาติดต้ังพร้อมอุปกรณ์ ดวงเดียว 25,000 บาท 
เท่าท่ีผมทราบ อบต.ทั่วๆ ไปเขาติดตั้ง 25,000 บาท แต่ถ้าเป็นการติดตั้งของ อบต. 
เองผมเชื่อว่าต้นทุนไม่น่าถึง 10,000 บาท และน่าจะดกีว่าที่จ้างเหมา 25,000 บาท 
เป็นการทําโดย อบต. ละหารเอง ติดตั้งในที่สาธารณะของ อบต.เอง พนักงานเรามี     
เสาเป็นเสาเหลี่ยมหนึ่งต้นชุบกัลวาไนซ์ 3 รอบ ยังไม่ถึงต้นละ 2,000 , 3,000 บาท 
ดีกว่าของเสาไฟฟ้าที่เขาติดตั้งแสงสว่าง เขาชุบกัลวาไนซ์แค่ 2 รอบ เราชุบ 3 รอบ    
จะดีกว่าและคงทนสนิมกว่า ถ้าเป็นแบบนี้ผมดูแล้วเราติดตั้งได้ทุกวัน ของ อบต.เรา
ตรงไหนไฟขาด ตรงไหนที่สาธารณะสามารถติดตั้งได้ทุกวัน เพราะว่าพนักงานเราก็มี
เยอะอยู่ กองช่างก็มีพนักงานเยอะอยู่ มาจัดทําเป็นโรงซ่อมโรงทํา มีช่างมีอะไรพร้อม
ของเราน่าจะทําได้อยู่ ฝากท่านปลัด กองช่าง และกองคลังด้วย 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภา 

ขอเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวกับการไฟฟ้า เรามีเรื่องค้างอยู่การไฟฟ้าอยู่เยอะเพราะว่าเรา
แจ้งขอไปอย่างขอเปลี่ยนหลอดโคมไฟ เส้นละหาร-ลําโพ ฝั่งหมู่ 2 หมู่ 3 จาก 80 วัตต์ 
เป็น 120 วัตต์ จะปีแล้วไฟฟ้าก็ยังไม่ได้ดําเนินการให้เราเลยเราพร้อมที่จะจ่าย แม้แต่
ถนนทางเข้าซอยศรีเพชรนี้เราก็ขอไปเป็นปีแล้วเหมือนกัน คือการไฟฟ้าอย่างที่เราเคยรู้ 
ถ้าเราเห็นเสาไฟเอนแล้วไปแจ้งเสาไฟเอนแล้วจะล้มเขาจะไม่มา เขาจะรอให้เมื่อไหร่ล้ม
แล้วเขาถึงจะมาเพราะไม่เช่นนั้นเขาเบิกอุปกรณ์ไม่ได้ เบิกล่วงเวลาไม่ได้ เขาเป็นรัฐ 
วิสาหกิจใครก็สั่งเขาไม่ได้ บางทีขอซ่อมไฟคือเราจ่ายเราแจ้งไปบางทีก็ใช้เวลานานก็เข้า 
ใจว่าคนของเขาอาจจะมีน้อย เพราะการไฟฟ้าเขตบางบัวทองเขาต้องรับผิดชอบอําเภอ
บางบัวทองทั้งอําเภอ อําเภอไทรน้อยท้ังอําเภอ และรู้สึกว่าจะกินเขตรับผิดชอบไปถึง
อําเภอบางใหญ่ด้วย  ในเรื่องของการขอขยายเขตไฟฟ้าก็ดีซึ่งเรามีเรื่องที่แจ้งไปขอไป  
เรามีเงินพร้อมที่จะจ่ายให้ตามที่การไฟฟ้าเขาออกแบบและประมาณราคามา 
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นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

ในเรื่องการไฟฟ้าตามท่ีท่านปลัดได้กล่าวเมื่อสักครู่ ผมขอรับผิดชอบในส่วนตรงนี้  

นายสุริยา สุขพลอย 
สมาชิกสภา เขต 5 

สอบถามในกรณีของหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นทางสาธารณะแล้ว เราสามารถขยายเขตไฟฟ้า
ได้หรือไม่ 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภา 

ต้องเรียนว่าหมู่บ้านจัดสรรในทางปฏิบัติคือ เขาจะต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์นั้นให้กับ 
อบต. ก่อน  ถามว่าหมู่บ้านนั้นมีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว
หรือไม่  ถ้าไม่มีเขาต้องจัดตั้งนิติบุคคลจัดสรรให้ได้ก่อน เพราะความรับผิดชอบคืออยู่ที่
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายจัดสรรที่ดิน และถ้านิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะ
โอนกรรมสิทธิ์ตรงนั้นมาให้ อบต. จึงจะทําได้  เพราะที่ผ่านมาเราถูก สตง. ทักท้วงมา
หลายครั้งในเรื่องไปทําสนามกีฬา สนามเด็กเล่นในหมู่บ้านเพราะไม่ใช่ที่สาธารณะ มิได้
เป็นกรรมสิทธิ์ของ อบต.เอง  ตรงนี้เช่นเดียวกันเขาต้องจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลให้ได้
ก่อนอันดับแรก และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจึงจะโอนกรรมสิทธิ์นั้นมาให้ อบต. ได้ 
อย่างหมู่บ้านสุชา ผมเคยทําเรื่องไปที่องค์การจัดการน้ํา เขามีงบปีหนึ่ง 200-300 ล้าน 
เพ่ือจะทําระบบบําบัดน้ําเสีย เขามีของเดิมอยู่แต่ตอนนี้มันพังมานานใช้ไม่ได้ แต่ติด
เงื่อนไขว่าที่ดินต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของ อบต. เขาไม่ยอมโอนให้ตรงนี้ก็ต้องปล่อยหลุดไป 
ทั้งท่ีทาง อจน. เขาพร้อมที่จะให้เงิน คือต้องโอนกรรมสิทธ์มาให้ อบต.ก่อน และต้องไม่
การปิดก้ันทาง หมายความว่าจะมีจุดตรวจใครจะเข้าต้องแลกบัตรนั้นไม่ได้เพราะถือว่า
เป็นทางสาธารณะแล้ว ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องหมู่บ้าน  

 

นายสุริยา สุขพลอย 
สมาชิกสภา เขต 5 

หมู่บ้านนี้เขายกทางเป็นทางสาธารณะแล้ว เราสามารถที่จะเข้าไปขยายเขตไฟฟ้าได้
หรือไม่  

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภา 

ประเด็นคือการที่ใครจะยกที่ดินของตัวเองให้เป็นทางสาธารณะนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ
คนๆ นั้น  แต่การที่องค์กรท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น อบต. เทศบาล อบจ. จะเข้าไปดําเนิน 
การจะต้องโอนสิทธิ์นั้นมาให้เป็นของ อบต. เทศบาล ก่อนจึงจะดําเนินการได้ถึงแม้จะ
เป็นทางสาธารณะแล้วแต่มิใช่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรท้องถิ่นเอง ท้องถิ่นก็เข้าไปทํา
ไม่ได้  สมมุติ ท่านประธานมีที่ดินอยู่ 10 ไร่ ท่านจะยกท่ีนี้ให้ใครก็เป็นสิทธิของท่าน  
แต่ไม่ได้หมายความว่าพอท่านยกให้แล้วบอกว่าเป็นทางสาธารณะแล้ว อบต. จะไปทํา 
ไม่ได้ครับ คือจะต้องมีการยกโอนจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์นั้นมาให้กับ อบต. เท่านั้น 
จึงจะทําได้ ซึ่งโดยหลักจริงแล้วใครจะไปยกท่ีตรงไหนให้เป็นทางสาธารณะ ควรจะต้อง
มาคุยกับ อบต.ก่อน เพราะว่าสภา อบต. จะต้องมีมตริับโอนก่อน เมื่อสภามีมติรับโอน
แล้วค่อยไปจดโอนจึงจะทําได้ เพราะมีภาระผูกพันว่า อบต. จะต้องดูแลรักษา ถ้าไม่มี
นิติบุคคลจะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ดูแล 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

สมมุติว่าในหมู่บ้านนั้น ถนนเขามี 1 ชื่อ คือนาย ก. เจ้าของถนนแต่ยกให้เป็นสาธารณะ 
เอาเข้าสภาแล้วสภาอนุมัติให้ยกเป็นสาธารณะ ให้กรรมสิทธิ์กับ อบต. เลยได้หรือไม่ 
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นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภา 

ได้ครับ อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติว่า ถนนเส้นนั้นเป็นชื่อของท่านประธานอยู่ ไม่ได้จดให้
เป็นทางสาธารณะ ไม่ได้จดเป็นกรรมสิทธิ์ร่วม แล้วประสงค์จะโอนให้ อบต.ก็ทําหนังสือ
แจ้งมาท่ี อบต. ก็เข้าที่ประชุมสภา สภามีมติรับโอน ก็ไปจดโอนให้เป็นของ อบต. อย่าง     
ทุกวันนี้เรามีปัญหาอยู่หลายที่ ตัวอย่าง ที่เรียกกันซอยวายเมต เขาไม่ใช่ถนนสาธารณะ
เพราะเขาไม่โอนแล้วเขาก็ไม่จดเป็นทางสาธารณะด้วย และผมเข้าใจว่าทุกคนที่ไปซื้อ
นั้นคือเจ้าของที่ คือถนนเส้นนั้นอยู่ในที่ของคนที่ซื้อด้วย หรือตรงหมู่ 5 เดิมที่เรียกกัน 
ว่าซอยปู่เชย ก็ไม่ใช่ถนนสาธารณะเพราะว่าบริษัทผู้ที่จัดสรรที่ดินเขายังเป็นกรรมสิทธิ์
ของเขาอยู่ และผมก็ไม่ทราบด้วยว่าเขาขออนุญาตจัดสรรหรือไม่  ไม่ว่าจะเป็นที่ซอย
วายเมต หรือตรงหมู่ 5 ทุกวันนี้ไม่ได้เป็นถนนสาธารณะเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ส่วน
บุคคล โดย เฉพาะซอยวายเมตมันเกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน 

 

นายสมชาย สะและหนา่ย 
สมาชิกสภา เขต 2 

ในกรณีท่ีท่านปลัดเรียนให้ทราบว่ากรณีที่สาธารณะจะต้องทําโอนให้ก่อนถึงจะไป
ดําเนินการได้ ในเมื่อที่ตรงนั้นเป็นสาธารณะแล้วใครจะเป็นผู้ทําโอนที่สาธารณะนั้น
ให้กับ อบต. 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภา 

ต้องแยกประเด็น สมมุติว่าท่านไปจดโอนเป็นที่สาธารณะสมมุติว่าเป็นที่ของท่านเอง
ท่านไปจดโอนเป็นที่สาธารณะ ตรงนี้ที่ผมเรียนไปก่อนที่ท่านจะไปจดโอนต้องมา อบต.
ก่อนว่าประสงค์จะโอนตรงนี้ และโอนคือโอนให้เป็นของ อบต.เลยเพ่ือทําเป็นถนน  

 

นายสมชาย สะและหนา่ย 
สมาชิกสภา เขต 2 

คือทุกคนมอบถนนเส้นนี้ให้เป็นที่สาธารณะไปแล้ว คือทุกคนจะรู้แม้กระทั่งที่ดินก็รู้   
ตรงนี้เป็นเขตสาธารณะ แต่เพ่ือจะให้ อบต.ได้ดูแลถนนนี้  คําว่าสาธารณะนี้จะมอบ
ให้กับ อบต.อย่างไร ใครจะเป็นผู้มอบ 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภา 

นั่นที่เป็นปัญหา อย่างซอยจิตรัตนา กว่าเราจะสามารถเข้ามาปรับปรุงได้ใช้เวลาอยู่เป็น
ปี กว่าจะตามหาผู้เป็นกรรมสิทธิ์ แล้วสุดท้ายเราหารือไปที่สํานักงานอัยการ จนอัยการ
ตอบประเด็นหารือมาว่าได้ เราจึงเข้าท่ีประชุมสภาเพ่ือโอนมาเป็นของเรา  ณ วันนี้เรา 
หาผู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมได้มาเกือบหมด คือเขาจดภาระจํายอมร่วมกันไว้ กว่าจะหามา
ได้ครบหมดใช้เวลา 2-3 ปี  

   

นายสมชาย สะและหนา่ย 
สมาชิกสภา เขต 2 

หมายถึงว่าคนที่มีชื่อภาวะจํายอมทั้งหมด 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขาจะต้องยินยอมให้โอนเป็นทางสาธารณะโอนให้ อบต. ไม่เช่นนั้นถ้าเขาจดภาระจํา
ยอมไว้แล้วถ้าวันใดเขาปิดไม่ยอมให้ผ่าน เหมือนอย่างซอยวายเวต เขาปิดขึ้นมาซึ่งเคย
เกิดข้ึนมาแล้ว  ดังนั้น เมื่อโอนให้เป็นสาธารณะโอนให้เป็นสิทธิของ อบต.แล้ว ไม่
สามารถที่จะมาปิดมาก้ันอะไรได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะผ่านเข้าออกได้หมด แม้แต่การที่จะ
ไปทําลูกระนาดที่เห็นกันก็ผิดเพราะไปสร้างสิ่งกีดขวางทาง เพราะคนอีกลุ่มหนึ่งเขาจะ
เดือดร้อน เป็นการสร้างสิ่งกีดขวาง พอเป็นถนนสาธารณะแล้วจะสร้างสิ่งกีดขวางอะไร
ไมไ่ด้แล้ว แต่ถ้าไปตีเส้นอันนี้ได้  ถ้า อบต. ไปทําเองจะดูความจําเป็น เช่น บริเวณสาม
แยก บริเวณแหล่งชุมชน และต้องคํานึงถึงความปลอดภัย จะมีปัญหาคน 2 กลุ่ม อีก
กลุ่มต้องการ อีกกลุ่มไม่ต้องการ 
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นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ตอบท่านนายกฯ ประเด็นแรกในเรื่องของอัตรากําลังข้าราชการ เรียนให้ทราบว่า
เรากําหนดไว้ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี บางตําแหน่งเป็นตําแหน่งที่ขาดแคลนคือไม่มี 
เช่น วิศวกร หายากเพราะคนที่เขาได้จริงเขาไม่อยู่หรอกครับ อบต. เขาไปอยู่บริษัท  
เอกชนเขาได้ค่าจ้างมากว่า หรืออย่างของกองสาธารณสุข เราอยากได้นักวิชาการ
สาธารณสุข อยากได้นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ แต่ก็เป็นตําแหน่งที่ไม่มีเพราะคนที่เขา
เรียนจบด้านนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล ในส่วนของ
ตําแหน่ง เช่น รองปลัด ผู้อํานวยการกอง หลายๆ คน เช่น ผอ.กองสาธารณสุข อย่างล่า 
สุดเขากโ็อนย้ายกลับไปอยู่บ้านที่เกาะสมุย  และตําแหน่งว่างมาเพราะตําแหน่ง ผอ.กอง
สาธารณสุขเป็นตําแหน่งที่หายาก  ตอนนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิด
สอบคัดเลือกเพ่ือให้ดํารงตําแหน่ง ผอ.กอง หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ซึ่งกําหนดสอบสัมภาษณ์
วันที่ 18-20 นี้ ซึ่งหลังจากสอบแล้วอาจจะมีผู้สอบขึ้นบัญชีได้มาขอลง แต่ส่วนใหญ่
แล้วเขาจะอยู่ใกล้ภูมิลําเนา ใกล้ครอบครัว  ทําให้เกิดปัญหาแบบนี้หลายๆ แห่งไม่ว่าจะ 
อบต. หรือเทศบาล ก็จะเกิดปัญหาในเรื่องนี้ กับเป็นตําแหน่งที่ขาดแคลนถึงเปิดสอบ
บางตําแหน่งกไ็ม่มีผู้สมัครสอบ เป็นปัญหาหนึ่งขององค์กรท้องถิ่นทั้งหลายในเรื่องของ
อัตราตําแหน่งที่ว่าง  
       ในสว่นของเรื่องถังขยะ ตรงนี้เรียนให้ทราบว่ากฎกระทรวงที่ออกมาการจัดหาถัง
ขยะของเอกชนก็ดี ของประชาชนก็ดี ต้องจัดหาเองท้องถิ่นไม่มีหน้าที่ต้องจัดหาถังขยะ
ให้กับประชาชนหรือเอกชน ที่ผ่านมาเราอนุโลมกันเพ่ือความสะดวก โดยถังขยะ 4 สี      
สีน้ําเงิน สีเขียว สีเหลือง สีแดง  อย่างถังสีแดงหรือส้ม ที่เป็นขยะอันตรายจัดตั้งในบาง
จุด เพราะขยะอันตรายจะต้องไปจัดเก็บและไปกําจัดในที่ท่ีมีการกําจัดขยะนี้โดยถูกต้อง
ด้วย เพราะมีการควบคุมตรงนี้อยู่ เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ต้องมีการเก็บรวบ 
รวมเพ่ือกําจดั ณ จุดที่แยกเฉพาะ หรือพวกหลอดไฟ จะให้จัดตั้งถังขยะสีแดงหรือสีส้ม
เป็นจุดๆ  ส่วนถังขยะอ่ืนนั้น โดยหลักแล้วตามกฎกระทรวงคือให้ประชาชนหรือเอกชน
จัดหาเอง เราอนุโลมกันมาแต่เริ่มแรกมากันแล้ว เพ่ือความสะดวกด้วยในการเก็บขยะ 
อย่างหมู่บ้านจัดสรรกฎหมายกําหนดว่าจะต้องมีที่รวบรวมขยะของหมู่บ้านเอง ทุกคน
ต้องเอายะมารวมทิ้งที่ตรงนั้น แล้วเวลาที่ อบต. เทศบาล หรือ กทม. ไปเก็บท่ีตรงนั้น 
ไม่ใช่ตั้งถังขยะตามรายบ้าน  และในส่วนของทิ้งขยะนั้น กฎหมายไม่ได้ให้อํานาจไว้ 
เพียงแค่ให้ท้องถิ่นจับและปรับเท่านั้น ถ้าเสียค่าปรับแล้วถือว่าคดีสิ้นสุด ต้องเรียนให้
ทราบว่าการท่ีท้องถิ่นจะทําอะไรได้แม้แต่หน่วยงานทั้งหลายต้องดูว่ากฎหมายให้อํานาจ
และหน้าที่ไว้หรือไม่และให้ไว้แค่ไหน เราจะไปทําในสิ่งที่กฎหมายไม่ได้ระบุว่าเป็นหน้าที่
และอํานาจไว้ไม่ได้ จะเป็นการไปกระทําล่วงละเมิด เพราะว่าจะมีกฎหมายกําหนดอยู่
ของทุกหน่วยงานว่าหน่วยงานไหนมีหน้าที่ในเรื่องอะไร ต้องดูว่ากฎหมายให้หน้าที่และ
อํานาจกับเราไว้มากน้อยแค่ไหน เราเพียงได้แค่ประสานไปแล้วให้เขาไปดําเนินการ 
อย่างเรื่องติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเราแค่แจ้งไปแล้วให้เขาออกแบบและประมาณราคา 
หรืออย่างของการประปา มีการตกลงกันว่าการขยายประปากับการประปานครหลวง 
เราอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีอยู่ในเขตพ้ืนที่การประปานครหลวง และการไฟฟ้า
นครหลวง ซึ่งระเบียบของการประปานครหลวงกับภูมิภาคเขาไม่เหมือนกัน ไฟฟ้านคร
หลวงกับภูมิภาคเขาก็ไม่เหมือนกันด้วย  เราแจ้งไปแล้วเขาออกแบบประมาณราคามา 
ให้แล้วเราจ่ายเงินเขาไปครึ่งแรกเขาก็จะไปดําเนินการ เช่น การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
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นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภาฯ 

พอเสร็จแล้วเขาก็จะแจ้งเก็บเงินงวด ๒  พอเกิดไฟฟ้าเสียอะไรต่างๆ เราแจ้งเขาไปเขา    
จะมาซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงอะไร แล้วเขาจะแจ้งค่าใช้จ่ายเราว่าเขาเปลี่ยนอะไรบ้าง  
ซ่อมแซมอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายมาให้เรา เราไปแตะต้องเขาไม่ได้ ตั้งที่เขาเองไม่ได้ ยกตัว 
อย่าง อบต.บางเลน เคยโดนการไฟฟ้าฟ้องร้องดําเนินคดีมาเพราะไปซื้อหลอดโคมไฟ
แล้วไปติดเอง ไฟฟ้าเขาฟ้องว่าไปรุกล้ําเขาไปขโมยไฟเขา แต่ถ้าเราจะติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์โดยเราติดตั้งเสาของเราเองอันนี้เราทําได้  เรื่องประปาเราขยายเขตประปาโดยมี
ข้อตกลงกัน ๓ ฝ่าย คือ การประปานครหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ 
อบต. โดยการประปานครหลวงจะจ่าย ๕๐%  อบต. กับ อบจ. จ่ายคนละ ๒๕%  ใน
การขยายเขตให้บริการการประปา  ประปาเขาจะดูว่า สมมุติ เราบอกว่าขอขยายท่อ
ประปาเข้าไปในซอยนี้ความยาวประมาณ 6๐๐ เมตร ประปาเขาจะดูก่อนว่าคุ้มทุน 
หรือไม่ ปรากฏว่าทั้งซอยมีอยู่แค่บ้านหลังเดียวเขาไม่ทําเพราะไม่คุ้มทุน สิ่งที่เขาจะ
แนะนําคือให้คนนั้นไปขอแล้วฝากมิเตอร์ไว้แล้วคุณกเ็ดินท่อเองเข้าไปบ้านคุณ ไฟฟ้าก็
เหมือน กันเขาจะดูก่อนว่าบริเวณนั้นมีผู้อยู่อาศัยหรือไม่ ถ้าไม่มีไม่คุ้มทุน เพราะไฟฟ้า
แสงสว่างที่เราเห็นเขาเอาจากเงินทีเ่ขาเก็บเราไป (ค่า FTทั้งหลาย) ไปเป็นค่าใช้จ่ายค่า
กระแสไฟ ตรงนี้ เพราะการไฟฟ้า การประปา เขาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเขามี
ระบบของเขา  แยกต่างหาก 
       ในเรื่องของ CCTV เรียนให้ทราบ ก่อนหน้านี้มีนโยบายของท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด และได้มีการคุยกันแล้วว่าทาง อบต. อําเภอ สถานีตํารวจภูธรบางบัวทอง จะ 
ติดตั้งบอกว่าเป็นงบของผู้ว่า จากกระทรวง จะติดตั้ง CCTV โดยจะขอใช้ที่ที่ อบต. ป็น
ศูนย์จอมอนิเตอร์ และตํารวจต้องจัดเวรมาอยู่ตรงนี้อย่างน้อย ๑ คน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
จะมีคนของอําเภอด้วย ของเราด้วย เพื่อมาคอยดูแลตรงนี้ ตรงนี้ผมไม่ทราบแล้วก็เงียบ
หายไป เมื่อสักครู่ท่านนายกบอกว่าทางผู้กํากับท่านได้มา ๒๐๐ ชุด ผมไม่ทราบคืองบ 
ประมาณตัวเดียวกันนี้หรือไม่ เพราะระดับขนาดนี้เขาจะต้องมีระบบ เพราะว่าระบบ
กล้อง ผมเคยถามในที่ประชุมแม้แต่ตํารวจว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับระบบ CCTV มาก
น้อยแค่ไหน ทุกคนบอกไม่มีใครรู้ ที่พวกเรารู้คือรู้จากบริษัทผู้ผลิตผู้ขายบอกเรา แต่ใน
ความรู้จริงไม่มีใครรู้ ระบบของมันหลักๆ จะมีอยู่ ๒ อย่างคือ ระบบที่ใช้ระบบสายส่ง
สัญญาณผ่านสายกับที่ใช้ระบบที่ไม่ผ่านสาย ที่ผ่านมาก็มีปัญหา การไฟฟ้าเขาแจ้งทุก
หน่วยงานที่ไปติดตั้งเสียงตามสายก็ดี ระบบกล้องก็ดี ให้เอาออกจากเสาของเขา เพราะ
เขามีข้อตกลงอยู่ตอนนี้อย่างเดียวคือ ของการไฟฟ้ากับองค์การโทรศัพท์  เรียนให้ทราบ
ตรงนี้ว่าในนส่วนของ CCTV ส่วนหนึ่งที่ผ่านมาที่ อบต. ติดตั้งไปเป็นการติดตั้งจากงบ
แต่ก่อนนั้นเรียกว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยอยู่ในโครงการเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ที่ใช้จากงบ อบต.เองแทบจะไม่มีเลย หลายๆที่ก็จะมีปัญหาว่าบางที
พอไปดูภาพแล้วจะเบลอ  อย่างที่ท่านนายกฯ ว่าคือจุดศูนย์รวมของมันจะไปรวมที่ไหน  
ตรงนี้คือสําคัญเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ ในเรื่องของ CCTV  ในเรื่อง
ของขยะ ในเรื่องของไฟฟ้า เรียนให้ทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ แม้แต่ในเรื่องของ
กับกรมชลประทานกับกรมเจ้าท่า อย่างที่ผ่านมาเรามีปัญหาว่าเราจะทําเขื่อนเราต้อง  
ขออนุญาตกรมชลประทาน ส่งแบบไปให้ เสร็จแล้วต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่า ต้องขอ
อนุญาตนายอําเภอ เพราะ อบต.ไม่มีอํานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาคลอง เป็นหน้าที่
ของกรมชลประทานกับกรมเจ้าท่า และมีเรื่องอยู่ว่าที่ไปสร้างอาคารที่เป็นศูนย์พัฒนา
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คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหลังหมู่บ้านนครทอง เราก็สงสัยว่าที่ดินตรงนั้นคือทีดิ่นของใคร  
สตง. ก็ถามว่าที่ดินของใคร ถามไปที่กรมท่ีดิน กรมที่ดินบอกว่าที่ดินแปลงนี้ไม่รู้เป็นของ
ใครเป็นที่ไม่มีเข้าของ พอถามไปที่ชลประทาน ชลประทานบอกไม่ใช่ที่ของชลประทาน 
ชลประทานดูแลแค่จากตลิ่งลงไปเท่านั้นเอง สรุปแล้วไม่รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของใคร แต่ 
พอเวลาที่จะรังวัดที่แล้วติดกับคลองจะเห็นได้ว่าจะต้องมีชลประทานและเจ้าท่ามาชี้กัน
เขต แต่พอถึงตรงนี้ชลประทานบอกว่าชลประทานดูแลแค่จากตลิ่งลงไปในคลองเท่านั้น   
แล้วเวลานั้นเรากไ็ปรังวัดกันเขต ชลประทาน เจ้าท่า ก็ชี้เข้าไป 4-5 เมตร 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

ที่ดินแปลงหลังหมู่บ้านนครทองเป็นที่ดินกันเขตไว้ระหว่างสาธารณะ โดยอํานาจหน้าที่
ของนายอําเภอ กับอบต. หลังจากมี อบต. เดิมตอนนั้นเป็นสภาตําบลจะมีกํานัน ผู้ใหญ่ 
บ้านที่จะต้องดูแลและกันเขตไว้ วันนี้ที่ดินตอบอย่างนี้ผมก็ยังงงว่าที่ดินตอบว่าไม่รู้ว่า
ของใคร แล้วที่นีก้ันเขตไว้ทําไม เขตพ้ืนที่ผมไม่น้อยนะครับ ผมเองจะทําถนนเส้นนั้น  
เดิมมีหลักหินอยู่ในคลองผมก็ไปชี้ให้ ผมทํางานทางอยู่กับท่านนายอําเภอ หายไป 2 ปี 
ผมก็ว่าที่ดิน ที่ดินเขาบอกว่าเขาเสียเนื้อที่เยอะนะผู้ใหญ่ตอนนั้นผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผม
บอกเสียเนื้อทีเ่ยอะก็ไม่ได้เพราะว่าหลักเขตอยู่ในคลองไม่มีหรอก ผมบอกให้ที่ดินไปหา
ข้อมูลมา กฎหมายเขาก็เอาข้อมูลจากกรมท่ีดินเขาบอกว่าที่ดินแปลงที่ติดสาธารณะ
ประโยชน์ให้กันเป็นทางสาธารณะประโยชน์ พอกลับมาได้บันทึกจากมหาดไทยว่าให้
ผู้ใหญ่บ้านเซ็นต์ ก็เป็นลักษณะเดียวกันกับตรงนครทองซึ่งที่ดินเดิมอยู่ ในระดับนั้นเลย
อันนั้นคือที่ดินเดิม แต่ที่มันชิดๆ ถนนนั้นชาวบ้านเลื่อนกันไปทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจะทํา
อะไรต้องให้เบียดชาวบ้านไว้ก่อนพื้นที่สาธารณะจะได้เหลือเยอะ ตอนนี้ถนนของเรา
ตําบลละหารมันเบียดลงคลองหมดแล้วเบียดหาเขื่อนหมด เอาศูนย์กลางของถนนมา
เป็นตัววัดแล้วทําเข่ือน เขื่อนก็เลยไม่ตรง คลองก็เลยคดหมด เพราะฉะนั้นในการวาง
แนวอยากจะให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับสมาชิก ได้ชี้ในแนวเขื่อนด้วย  กองช่างอย่าไป
กําหนดว่าให้วัดจากเส้นขอบถนน ถนนคด เขื่อนก็คดครับ คลองจริงๆ สวย แต่พอเขื่อน
มาข้ึนไม่มีความสวยงามเนื่องจากมันคดตาม ถนนหมู่ 1 ก็โชคดีไปไม่มีถนนชี้ได้เลย    
แต่ตรงไหนที่มีถนนคดตามถนนหมด ฝากกองช่างด้วย 

      ฝากผอ.กองช่าง เขื่อนหมู่ที ่๘ มีชาวบ้านแจ้งมาว่าในการต่อเชื่อมเข่ือนใหม่กับ
เขื่อนเก่าผู้รับเหมาไม่ยอมใส่แผ่นในช่วงต่อ ซึ่งพอทําเขื่อนแล้วช่วงต่อเขื่อนไม่ใส่แผ่นจะ
ทําทําไมเขื่อน ดินก็ไหลลงอยู่ดี ทราบจากคนคุมงานผมแจ้งไปแล้วผมบอกให้ไปดูว่าตรง
นี้มันเป็นอย่างนี้ผู้รับเหมาไม่ยอมต่อนะ ช่างได้แจ้งว่าพูดหลายครั้งแล้วเขาไม่ยอมทํา 
ฝาก ผอ.กองช่างด้วย ฝากกองคลังด้วยเราจ่ายเงินเราต้องรู้  และถนนหมู่ที่ ๕ ที่ทําใหม่
ชาวบ้านเขาฝากถามมาว่ากองช่างไปดูแลอย่างไร ตอนนี้ถนนก็ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วไม่รู้
ว่าหมดสัญญาแล้วหรือยัง  และของหมู่ที่ ๗ ช่วงสะพานปลายหมู่ที่น้ําท่วม บริเวณ
บ้านเลขท่ี ๑๘/๑ มีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซต์ ซึ่งถนนเป็นคอนกรีตแล้วร่องที่มันแตกมัน
เป็นระแหงของปูน ประเด็นรถปิคอัพ รถเก๋ง ล้มคว่ําตีลังกา เข่าแตก ขาหัก  ฝากกอง
ช่างด้วย ในส่วนอื่นๆ ผมก็ยังไม่ได้ทราบข้อมูลมามาก จะมีของหมู่ ๕ หมู่ 7 หมู่ 8 
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นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ  

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ขอปิดประชุม  

เลิกประชุม เวลา  ๑๑.๔๐  น. 

 

 

     (ลงชื่อ)  นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
 
               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วจึงลงลายมือชื่อ 
 
     (ลงชื่อ) นายสมชาย สะและหน่าย   กรรมการตรวจรายงานฯ 
              (นายสมชาย สะและหน่าย) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
      
     (ลงชื่อ) นายปิยะวัฒน์  คนตรง กรรมการตรวจรายงานฯ 
               (นายปิยะวัฒน์  คนตรง) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร เขตเลือกตั้งที่ ๔ 
      
     (ลงชื่อ)  นายสุริยา  สุขพลอย กรรมการตรวจรายงานฯ 
               (นายสุริยา  สุขพลอย) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร เขตเลือกตั้งที่ ๕ 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร มีมติรับรองรายงานการประชุมในการประชุมสมัยสามัญ ประจําปี      
พ.ศ. ๒๕๖๕  สมัยที่หนึ่ง  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕  วันที่ ๒๐ มกราคม  ๒๕๖๕ 
 
     
     (ลงชื่อ) นายสมเกียรติ เจริญสุข ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายสมเกียรติ  เจริญสุข) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร  
 


