กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองไทร
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๔ /๒๕๕9
วันที่ ๒9 ธันวำคม ๒๕๕9 เวลำ ๑3.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองไทร
…………………………………………………………..
ผู้เข้ำประชุม
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๑. นายเฉลิมเกียรติ จรูญรักษ์
๒. นายสมพร ธรรมนิยม
๓. นายธนชัย นิจอาคม
๔. นายสราวุธ เพชรไชย
๕. นายจารึก อินทร์พรหม
๖. นางอารีพร ภิรมย์
๗. นายไพรัช ช่วยแก้ว
๘. นายพิทยา ทวิชสังข์
๙. นายสุรศักดิ์ ชนะแก้ว
10. นายทรงวุฒิ สุริยาพิทักษ์

ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.

ผู้ไม่มำประชุม
ผู้เข้ำร่วมประชุม
๑. นายศักดิ์ชาย ไชยชานิ
๒. นายทรงวุฒิ ช่อผูก
๓. นายกฤษณพงษ์ สังข์เทพ
๔. นายสุริยา ถึงเจริญ
5. นางจุฑามาศ ทองอินทร์

นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
รองปลัด อบต.

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

เฉลิมเกียรติ จรูญรักษ์
สมพร ธรรมนิยม
ธนชัย นิจอาคม
สราวุธ เพชรไชย
จารึก อินทร์พรหม
อารีพร ภิรมย์
ไพรัช ช่วยแก้ว
พิทยา ทวิชสังข์
สุรศักดิ์ ชนะแก้ว
ทรงวุฒิ สุริยาพิทักษ์

ลงลายมือชื่อ
ลงลายมือชื่อ
ลงลายมือชื่อ
ลงลายมือชื่อ
ลงลายมือชื่อ

สำเนำถูกต้อง

(นำยเฉลิมเกียรติ จรูญรักษ์)
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองไทร

ศักดิ์ชาย ไชยชานิ
ทรงวุฒิ ช่อผูก
กฤษณพงษ์ สังข์เทพ
สุริยา ถึงเจริญ
จุฑามาศ ทองอินทร์

กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองไทร
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๔ /๒๕๕9
วันที่ ๒9 ธันวำคม ๒๕๕9 เวลำ ๑3.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองไทร
เริ่มประชุมเวลา ๑.๐๐ น.
ระเบียบวำระที่ 1

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
-(ไม่มี)

ระเบียบวำระที่ 2
ประธานสภา อบต.

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ
- ผู้ใดประสงค์จะแก้ไขตัดทอนข้อความหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นอย่างอื่นหรือไม่
- ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไขหรือตัดทอนข้อความเป็นอย่างอื่น
- ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 1
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง (ประธานงดออกเสียง)

ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ ๓

เรื่องพิจำรณำ
3.1 กำรขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ประจำปี 2560
ประธานสภา อบต.
-ให้นายก อบต. ชี้แจงต่อที่ประชุม
นายก อบต.
-ก่อนที่จะเสนอจ่ายขาดเงินสะสม ขอให้ผู้อานวยการกองคลัง ได้แถลงสถานะการเงิน
ต่อที่ประชุม
นางจุฑามาศ ทองอินทร์ -ขอแถลงสถานะการเงินการคลัง ดังนี้
(รองปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร จะมีเงินสะสมที่จะนาไปบริหารได้ ดังนี้ (ยอดเงิน
รักษาราชการแทน
สะสมที่นาไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จานวน 15,231,628.25 บาท
ผอ.กองคลัง)
หักเงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 9 ธันวาคม 2559 เงิน
สะสมที่อนุมัตแิ ล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
จนถึงวันที่ รายงาน จานวน 7,708,000.00 บาท คงเหลือเงินสะสมทีน่ าไป
บริหารได้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 จานวน 7,523,628.25 บาท
นายก อบต.
-เสนอขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดทาโครงการ จานวน 7,167,000 บาท รายละเอียด
ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกทุกท่านไปแล้ว
ประธานสภา อบต.
-ขอให้ที่ประชุมพิจารณาทีละโครงการ โดยประธานจะอ่านโครงการทีละโครงการ
หากผู้ใดประสงค์จะอภิปรายให้ยกมือขึ้น
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาทราย 1 ( ตอนที่ 2) พื้นที่ดาเนินการ หมู่ที่ 2
บ้านถนนนาทรายตาบลหนองไทร อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/เพื่อก่อสร้างผิว......

-2เพื่อก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ระยะทาง 394 เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบรูป
และรายการ ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร กาหนด
งบประมาณ 1,080,000.- บาท
ประธานสภา อบต.
-อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายสอบถาม(ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปราย)
-ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ประธานงดออกเสียง
2. โครงการวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้าให้กับ อบต.หนองไทร ถนนสายเอเชีย 41
ถึงบ้านนางผิว พื้นที่ดาเนินการ หมูท่ ี่ 3 บ้านยางงาม ตาบลหนองไทร อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวางท่อ HDPE 100 ø 110 มม.PN 6 ยาว 671 เมตร
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปและรายการ ที่ การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) กาหนด
งบประมาณ 420,000.- บาท
ประธานสภา อบต.
-อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายสอบถาม(ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปราย)
-ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ประธานงดออกเสียง
3. โครงการวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้าให้กับ อบต.หนองไทร ถนนบ้านยางงาม-ท่าผาก
พื้นที่ดาเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านยางงาม ตาบลหนองไทร อาเภอพุนพิน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เพื่อวางท่อ HDPE 100 ø 110 มม.PN 6 ยาว 427 เมตร ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปและรายการ ที่ การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) กาหนด
งบประมาณ 279,000.- บาท
ประธานสภา อบต.
-อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายสอบถาม(ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปราย)
-ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ประธานงดออกเสียง
4. โครงการวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้าให้กับ อบต.หนองไทร ถนนสายบ้านยางงามบ้านทุ่งคา พื้นที่ดาเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านนาทราย ตาบลหนองไทร อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวางท่อ HDPE 100 ø 110 มม.PN 6 ยาว 400 เมตร และ
วางท่อ HDPE 100 ø 160 มม.PN 6 ยาว 1,013 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการรายละเอียดตามแบบรูปและรายการ ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
สุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) กาหนด
งบประมาณ 1,342,000.- บาท
ประธานสภา อบต.
-อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายสอบถาม
/ที่ประชุม.....

-3ที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม

-ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปราย
-ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
-มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ประธานงดออกเสียง
5. โครงการวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้าให้กับ อบต.หนองไทร ถนนสายอ่างทอง 1 พื้นที่
ดาเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านอ่างทอง ตาบลหนองไทร อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อวางท่อ HDPE 100 ø 160 มม.PN 6 ยาว 1,755 เมตร ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปและรายการ ที่ การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขา สุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) กาหนด
งบประมาณ 1,601,000.- บาท
ประธานสภา อบต.
-อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายสอบถามที่ประชุม
-ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปราย
ประธานสภา อบต.
-ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ประธานงดออกเสียง
6. โครงการวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้าให้กับ อบต.หนองไทร ถนนสายหนองไทรดอนเลียบ พืน้ ที่ดาเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านอ่างทอง ตาบลหนองไทร อาเภอพุนพิน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี เพื่อวางท่อ HDPE 100 ø 160 มม.PN 6 ยาว 854 เมตร
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปและรายการ ที่ การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชัน้ พิเศษ) กาหนด
งบประมาณ 865,000.- บาท
ประธานสภา อบต.
-อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายสอบถาม
ที่ประชุม
-ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปราย
ประธานสภา อบต.
-ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ประธานงดออกเสียง
7. โครงการวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้าให้กับ อบต.หนองไทร หมู่ที่ 4 - 5 ถึงบ้านนาย
สุรสิทธิ์ พื้นทีด่ าเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านปากมะรุ หมูท่ ี่ 5 บ้านอ่างทอง ตาบลหนองไทร
อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวางท่อ HDPE 100 ø 110 มม.PN 6 ยาว
568 เมตร ,วางท่อ HDPE 100 ø 160 มม.PN 6 ยาว 359เมตร ,วางท่อ
HDPE100 ø 160 มม.PN 10 ยาว 19 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอี ย ดตามแบบรู ป และรายการ ที่ การประปาส่ ว นภู มิ ภ าคสาขา
สุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) กาหนด
งบประมาณ 901,000.- บาท
ประธานสภา อบต.
-อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายสอบถาม
ที่ประชุม
-ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปราย
ประธานสภา อบต.
-ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
/ที่ประชุม........

-4ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ประธานงดออกเสียง
8. โครงการวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้าให้กับ อบต.หนองไทร ถนนสายนาภากร พื้นที่
ด าเนิ น การ หมู่ ที่ 1 บ้ า นหนองไทร ต าบลหนองไทร อ าเภอพุ น พิ น จั ง หวั ด
สุราษฎร์ ธานี เพื่อวางท่อ HDPE 100 ø 110 มม.PN 6 ยาว 531 เมตร ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปและรายการ ที่ การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) กาหนด
งบประมาณ 489,000.- บาท
ประธานสภา อบต.
-อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายสอบถาม(ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปราย)
-ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ประธานงดออกเสียง
9. โครงการวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้าให้กับ อบต.หนองไทร ถนนหนองไทร-ตลิ่งชัน
ถึงหนองขอน พื้นที่ดาเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านหนองไทร ตาบลหนองไทร อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวางท่อ HDPE 100 ø 110 มม.PN 6 ยาว 285 เมตร
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปและรายการ ที่ การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) กาหนด
งบประมาณ 190,000.- บาท
ประธานสภา อบต.
-อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายสอบถาม (ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปราย)
-ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ประธานงดออกเสียง

ประธานสภา อบต.
นายก อบต.
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
นายก อบต.

๓.2 ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรและ
บำรุงรักษำระบบประปำหมู่บ้ำน พ.ศ. ..............
- อนุญาตให้ผบู้ ริหารเสนอร่างข้อบัญญัติต่อสภา
- ก่อนที่จะแถลงหลักการและเหตุผลของข้อบัญญัติ ขอเสนอที่ประชุมให้พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ 3 วาระรวดเนื่องจากไม่ใช่ข้อบัญญัติที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน
-ถามที่ประชุมใครเห็นชอบตามที่นายก อบต. เสนอ
-มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ประธานงดออกเสียง
-แถลงต่อที่ประชุม หลักการให้มีข้อบัญญัตวิ ่าด้วยการบริหารกิจการและบารุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ...........

/บันทึกหลักกำร….

-5บันทึกหลักกำรและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
เรื่อง การบริหารกิจการและบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักกำร
ให้มีข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรว่าด้วย
การบริหารกิจการและบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐
เหตุผล
โดยการสมควรตราข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร เรื่องการบริหารกิจการและ
บ ารุ ง รั ก ษาระบบประปาหมู่ บ้ า น พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศั ย อ านาจตามความนั ย มาตรา ๖๘ (๑) มาตรา ๗๑
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกอบ ข้อ ๖ ข้อ ๑๑ ข้อ ๒๑ วรรค ๒ ข้อ ๒๒ ข้อ ๓๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหาร
กิจการและการบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร โดยความ
เห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรและนายอาเภอพุนพิน จึงตราข้อบัญญัตินี้
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองไทร
เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรและบำรุงรักษำระบบประปำหมู่บ้ำน
พ.ศ. ๒๕๖๐
....................................................
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร เรื่องการบริหาร
กิจการและบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอานาจตามความนัยมาตรา ๖๘ (๑) มาตรา ๗๑ พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบ ข้อ ๖ ข้อ ๑๑ ข้อ ๒๑
วรรค ๒ ข้อ ๒๒ ข้อ ๓๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร โดยความเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองไทรและนายอาเภอพุนพิน จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร ว่าด้วยการ
บริหารกิจการและบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐ ”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร นับแต่วันถัดจากวันที่
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
ข้อ ๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอานาจ
ออกระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
/หมวด ๑....

-6หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“ระบบประปาหมู่บ้าน” หมายความว่า ระบบประปาซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองไทร แต่ไม่หมายความรวมถึงระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค
การประปานครหลวง หรือกิจการประปาระบบหลักที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ
ประชาชนและอยู่ภายใต้ การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
“การบริหารกิจการประปา” หมายความว่า การจัดการ การบริหาร ระบบการผลิต การใช้น้า
การควบคุมดูแลระบบประปาในเชิงธุรกิจตามแผนการพาณิชย์ หรืองานกิจการประปาที่การประปาดาเนินงานเอง
แล้วเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการจากผู้ใช้น้า โดยมีการแสวงผลกาไรเพื่อนามาใช้จ่ายเป็นเงินทุนในกิจการ
ประปานั้น
“หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านหรือชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
ตามหลักเกณฑ์การแบ่งเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย
“แหล่งน้าดิบ” หมายความว่า แหล่งน้าใต้ดินหรือแหล่งน้าผิวดินที่ใช้สาหรับผลิตระบบประปา
หมู่บ้าน
“สมาชิกผู้ใช้น้า” หมายความว่า ผู้ที่ยื่นความประสงค์ใช้น้าประปาหมู่บ้าน โดยต้องยื่นความ
ประสงค์ขอใช้น้าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ
“การงดจ่ายน้า” หมายถึง การที่การประปางดการจัดส่งหรือจาหน่ายน้าให้แก่ผใู้ ช้น้า จะเป็นไม่
ว่าลักษณะหรือวิธีใดก็ตามอันทาให้ผู้ใช้น้าไม่สามารถใช้นาได้
้ ต่อไปเป็นการถาวรหรือชั่วคราว
“มาตรวัดน้า” หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่การประปาได้ติดตั้งให้กับผู้ใช้น้าเพื่อวัดปริมาตร
น้า
“ท่อเมน” หมายถึง ท่อจ่ายน้าหลักที่ได้ติดตั้งจากแหล่งน้าไปยังหมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆ
“ท่อภายนอก” หมายถึง ท่อที่เชื่อมต่อระหว่างท่อเมนกับมาตราวัดน้า
“ท่อภายใน” หมายถึง ท่อที่เชื่อมต่อจากมาตรวัดน้าเข้าสู่ภายในบริเวณสถานที่ใช้น้าหรืออาคาร
พักอาศัยของผู้ใช้น้า
“อุปกรณ์” หมายถึง สิ่งของที่ใช้เพิ่มประโยชน์ในการจัดส่งหรือจาหน่ายน้าประปาให้แก่ผู้ใช้น้า
“ประตูน้า” หมายถึง เครื่องปิดเปิดน้าที่ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าหรือหลังมาตรวัดน้า
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกิจการและบารุงรักษาระบบประปา

/หมู่บ้านที่ได้รับ..........

-7การเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้นาประปาให้
้
ทาหน้าที่บริหารกิจการและบารุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการบริหารกิจการและบารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน
“องค์การบริหารส่วนตาบล” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
ข้อ ๕ ให้กาหนดชื่อของระบบประปาหมู่บ้านเป็นแนวทางเดียวกันดังนี้ “ระบบประปาหมู่บ้าน
หนองไทร”
ข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร เจ้าของกิจการประปาหมู่บ้านเป็นผู้ดาเนินการให้มี
การเลือกตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้
หมู่บ้านใดที่มีคณะกรรมการอยู่ก่อนที่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรนี้มีผลบังคับ
ใช้ ให้คณะกรรมการคงดารงตาแหน่งต่อไปเท่าที่จะครบวาระ แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันและให้มีการเลือก
คณะกรรมการตามข้อ ๗ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบกาหนดนั้น
หมวด ๒
คณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรและบำรุงรักษำระบบประปำหมู่บ้ำน
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการและบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน โดยมาจากการ
เลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้าของระบบประปาหมู่บ้านแห่งนั้น ๆ โดยมีจานวนกรรมการตามที่สมาชิกผู้ใช้น้าส่วนใหญ่
กาหนด ทั้งนี้ให้พิจารณาจากปริมาณงานหรือจานวนผู้ใช้น้าแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๗ คน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญ ญิ ก กรรมการจานวน ๓ คน และเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการ
คัดเลือกกันเองและให้ประธานกรรมการเป็นผู้แทนของคณะกรรมการและให้ประธานกรรมการเป็นผู้แทนของ
คณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑) วางระเบี ยบข้อบั งคั บ ในการบริห ารกิจการประปา โดยความเห็ น ชอบขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองไทรและต้องไม่ขัดและแย้งกับข้อบัญญัตินี้
(๒) บริห ารกิจการประปาให้ เป็น ไปตามข้อบั ญ ญั ติ นี้ ให้ เกิด ความก้าวหน้ าและบริ การ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
(๓) พิจารณาอนุญาตหรืองดจ่ายน้าให้แก่สมาชิก โดยคานึงถึงประโยชน์ของกิจการประปา
เป็นหลักแต่การงดจ่ายน้าให้แก่สมาชิกผู้ใช้น้าต้องได้รับความเห็นชอบจาก องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร เว้น
แต่กรณีตามข้อ ๓๔
(๔) จัดทารายงานผลการดาเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร และผู้ใช้น้า
ทราบทุกๆ ๓ เดือน
/ (๕) ควบคุม ดูแล….…

-8(๕) ควบคุม ดูแล การทางานของเจ้าหน้าที่ของกิจการประปา
(๖) จัดทาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองไทร ในกรณีที่รายได้ของกิจการประปาไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน
(๗) แต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาปรึกษาในการบริหารกิจการประปาได้ตามความจาเป็น
ข้อ ๘ บุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้าให้เป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจา และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านหรือ
ชุมชนนั้น ๆ ติดต่อกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน และเป็นสมาชิกผู้ใช้น้าของกิจการประปาหมู่บ้านที่ตนจะดารง
ตาแหน่งกรรมการ
(๓) เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริตไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม
ข้อ ๙ บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องห้ามมิให้มสี ิทธิได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้า
ให้เป็นกรรมการ คือ
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๒) หูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้
(๓) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๔) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดารง
ตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ข้อ ๑๑ กรรมการพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ครบวาระการดารงตาแหน่ง
(๒) ตาย
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ กรณีที่ยังไม่มีประธานกรรมการ
ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
(๔) ไปเสียจากหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น
(๕) สมาชิกผู้ใช้น้ามีมติให้ออกด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกผู้ใช้น้าทั้งหมด
(๖) ปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ ๘ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ ๙
(๗) ต้องโทษจาคุกฐานกระทาความผิดในคดีอาญา ยกเว้นการกระทาความผิด
ลหุโทษหรือกระทาความผิดโดยประมาท
(๘) กรณีที่กรรมการว่างลงเกินกว่ากึ่งหนึ่งให้กรรมการที่เหลือพ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๑๒ กรณีกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากครบวาระน้อยกว่าหรือเท่ากับกึ่งหนึ่ง ให้มี
การเลือกตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลงและให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่
/ในตาแหน่งได้....
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ให้มีการเลือกตั้งแทนตาแหน่งกรรมการที่วางก็ได้
ข้อ ๑๓ ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึง
เป็นองค์ประชุม
ข้อ ๑๔ มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาดและให้
ถือว่าเป็นที่สุด
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการให้ที่ปรึกษามีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมี
สิทธิแสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ
ข้ อ ๑๖ ให้ ป ระธานกรรมการส่ ง รายงานการประชุ ม ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
หนองไทรทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันประชุม
การออกระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ของกิ จ การประปา ต้ อ งผ่ า นความเห็ น ชอบจากสมาชิ ก ผู้ ใช้ น้ า
อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกผู้ใช้น้า
หมวดที่ ๓
กำรบริหำรกิจกำรประปำหมูบ่ ้ำน
ข้ อ ๑๗ กิ จ การประปาเป็ น ทรัพ ย์ สิ น ขององค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลหนองไทร โดยมอบให้
คณะกรรมการดาเนินการบริหารจัดการภายใต้บังคับข้อ ๗ การบริหารกิจการประปาหมู่บ้านให้ดาเนินการไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร แต่งตั้งให้
เป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการประปา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาระบบประปาให้สามารถจ่ายน้าประปาได้ จัดเก็บ
ค่าน้า จัดทาบัญชี และดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนด โดยให้รับค่าจ้างตามที่คณะกรรมการกาหนด
โดยความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
ข้อ ๑๙ การออกระเบียบ ข้อบังคับของกิจการประปาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกผู้ใช้
น้าอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกผู้ใช้น้า โดยจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๒๐ การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้าต้องมีสมาชิกเข้าประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก
ทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุม
หมวดที่ ๔
สิทธิและหน้ำที่ของสมำชิกผู้ใช้น้ำ
ข้อ ๒๑ สมาชิกผู้ใช้น้าต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของประปาโดยเคร่งครัด
/ข้อ ๒๒ สมาชิกผู้ใช้……..
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กรรมการบริหารกิจการประปา
หมวดที่ ๕
สิทธิและหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของกิจกำรประปำ
ข้อ ๒๓ เจ้าหน้าที่ของกิจการประปา ได้แก่ บุคคลที่คณะกรรมการคัดเลือกและเสนอให้
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรดาเนินการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการประปาหมู่บ้าน
ข้อ ๒๔ ให้เจ้าหน้าที่ของกิจการประปาดาเนินการดูแลระบบจ่ายน้าประปาให้ บริการตลอด ๒๔
ชั่วโมง
ข้อ ๒๕ ให้เจ้าหน้าที่ของกิจการประปามีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ซ่อมแซมระบบประปา การ
จั ด เก็ บ ค่ า น้ า การจั ด ท าบั ญ ชี ด าเนิ น การอื่ น ๆ ไปตามที่ ค ณะกรรมการก าหนด โดยให้ รั บ ค่ า จ้ า งตามที่
คณะกรรมการกาหนด แต่ต้องไม่เกินที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรกาหนดตามอัตราค่าธรรมเนียมการใช้น้า
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท้ายข้อบัญญัตินี้
หมวดที่ ๖
สิทธิและหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของกิจกำรประปำ
ข้อ ๒๖ ผู้ประสงค์จะใช้น้าประปาจะต้องยื่นความประสงค์ขอใช้น้าเป็นลายลักษณ์ อักษรต่อ
คณะกรรมการ เมื่อได้รับความเห็นยินยอมแล้ว จึงจะต่อน้าให้ได้โดยเจ้าหน้าที่ของการประปา คาขอใช้น้าประปา
ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๒๗ ผู้ประสงค์จะใช้น้าประปาจะต้องยื่นความประสงค์ขอใช้น้าเป็นลายลักษณ์ อักษรต่อ
คณะกรรมการพร้อมกับหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
คณะกรรมการต้องพิจารณาหลักฐานและแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายในเจ็ดวัน หากคณะกรรมการ
อนุญาตให้ดาเนินการตามข้อ ๒๖ แต่ถ้าคณะกรรมการมีเหตุขัดข้องหรือไม่อนุญาต ให้แจ้งเหตุผลให้ผู้ยื่นคาขอ
ทราบภายใน ๓ วัน ทั้งนี้ ผู้ยื่นคาขออาจอุทธรณ์ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรได้ภายใน ๑๕ วัน
ข้อ ๒๘ กรณี ระบบประปาช ารุด เสีย หาย ให้ เป็ น หน้ าที่ ของคณะกรรมการต้ อ งด าเนิ น การ
ซ่อมแซมและบารุงรักษา เว้นแต่กรณีการชารุดเสียหายเกินความสามารถของคณะกรรมการถือเป็นห น้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรต้องเข้าดาเนินการซ่อมแซมและบารุงรักษาให้ระบบประปาสามารถใช้การได้อยู่
เสมอ
ข้อ ๒๙ การบารุงรักษาแหล่งน้าดิบเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรที่จะต้อง
ดูแลให้มีความสะอาดและมีปริมาณเพียงพอที่จะใช้ผลิตน้าประปาอยู่เสมอ
/ข้อ ๓๐ การจ่ายค่าธรรมเนียม….

-11ข้ อ ๓๐ การจ่ ายค่ าธรรมเนี ย มการขอใช้ น้ า ค่ าปรับ ค่ าติ ด ตั้ งมาตรวั ด น้ า ให้ เป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด แต่ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรกาหนดตามบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๓๑ การต่อน้าออกจากมาตรวัดน้าให้เป็นหน้าที่ของผู้ยื่นความประสงค์ขอใช้น้า
ข้อ ๓๒ การติดตั้งมาตรวัดน้า ต้องติดตั้งไว้ในที่เปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ ๒๔ ชั่วโมง หรือ
ห่างจากรั้วไม่เกิน ๑ เมตร
ข้อ ๓๓ การกระทาใด ๆ ที่ทาให้ทรัพย์สินของกิจการประปาเสียหาย จะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
ผู้กระทาต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่การประปาตามจานวนเงินทั้งหมด และให้คณะกรรมการโดยได้รับมอบหมาย
จากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรพิจารณาแจ้งความดาเนินคดี
ข้อ ๓๔ หากผู้ใดมีเจตนาจะขโมยน้าใช้ หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้าหรือกระทา
การใดๆ ก็ตาม ที่มีเจตนาขโมยน้ากิจการประปาจะงดจ่ายน้าทันทีและต้องเสียค่าปรับให้แก่การประปาตามมติของ
คณะกรรมการ
ข้อ ๓๕ กรณีมีการยกเลิกการใช้น้า หรือโอนให้ผู้อื่น ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียก่อ นจึงสิ้นสุดการเป็นผู้ใช้น้า มิฉะนั้นจะถือว่ายังเป็นผู้ใช้น้า
อยู่ และจะต้องเสียค่าน้าตามที่การประปาเรียกเก็บ
ข้ อ ๓๖ ระยะเวลาในการเก็ บ ค่ าน้ า และระยะเวลาการค้ างช าระค่ าน้ า ให้ เป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด โดยความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
หมวด ๗
กำรเงินและกำรบัญชี
ข้อ ๓๗ ระบบประปาหมู่บ้านอาจมีรายได้ ดังนี้
(๑) เงินค่าน้า
(๒) เงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ
(๓) เงินบริจาค
(๔) เงินที่ได้รับการอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรหรือหน่วยงาน
ราชการอื่น
ข้อ ๓๘ ระบบประปาหมู่บ้านอาจมีรายจ่าย ดังนี้
(๑) รายจ่ายในการดาเนินการเกี่ยวกับระบบผลิตน้า การจ่ายน้าประปา การบารุง
รักษา ซ่อมแซม การขยายกิจการประปา
(๒) รายจ่ายในการบริหารกิจการประปา เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
(๓) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกาหนดโดยความเห็นชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองไทร เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าธรรมเนียม
/ลงทะเบียนของ........

-12ลงทะเบียนของคณะกรรมการที่ได้ดาเนินการไปเพื่อหน้าที่ของคณะกรรมการ
ข้อ ๓๙ เงินของกิจการประปาจะต้องนาฝากธนาคารในนามของการประปาทั้งจานวนภายใน
วันที่มีรายได้ คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เก็บเงินของกิจการประปาต้องน้าเงินรายได้ฝากธนาคารใน
นามกิจการประปาโดยประธาน เหรัญญิก หรือผู้ได้รับมอบหมาย ถ้าหากฝากไม่ทันให้นาฝากธนาคารในวันทาการ
ถัดไปทั้งจานวน หากมีความจาเป็นต้องเก็บรักษาเงินไว้จ่ายกรณีเร่งด่วน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
โดยความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
ทั้งนี้ ในท้องที่ใดไม่มีธนาคารในพื้นที่ ให้นาฝากคณะกรรมการเก็บรักษาเงินขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองไทร
ข้อ ๔๐ การเบิกจ่ายเงินของกิจการประปาหมู่บ้านต้องลงลายมือชื่อในการเบิกจ่ายเงินอย่างน้อย
สองในสามของจานวนผู้มีอานาจเบิกจ่าย
ให้คณะกรรมการกาหนดตัวบุคคลในคณะกรรมการเป็นผู้มีอานาจจ่ายเงินของกิจการประปา
หมู่บ้านไม่น้อยกว่าสองคน
ข้อ ๔๑ รูปแบบการทาบัญชี การเปิดบัญชี และข้อกาหนดอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับด้าน
การเงิน การพัสดุของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรกาหนด
ข้อ ๔๒ ให้คณะกรรมการจัดทาบัญชีรายได้และรายจ่ายของกิจการประปาหมู่บ้านและรายงาน
ผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรสามารถเข้าตรวจสอบบัญ ชีและรายจ่ายตามวรรคหนึ่งได้
ตลอดระยะเวลาตามที่เห็นสมควรหากพบข้อบกพร่อง เมื่อแจ้งคณะกรรมการแล้วให้คณะกรรมการดาเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้อง
หมวดที่ ๘
บทกำหนดโทษ
ข้อ ๔๓ ผู้ใดกระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการประปาหมู่บ้านและไม่ยอม
ชดใช้ค่าเสียหาย ค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพัน
บาท
ประกาศ ณ วันที่

เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
( นายศักดิช์ าย ไชยชานิ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร

เห็นชอบ
(........................................)
นายอาเภอพุนพิน
/ประธานสภา อบต……….

-13ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
นายไพรัช ช่วยแก้ว
(ส.อบต.ม.4)
ที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.
ที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ 4
ปลัด อบต.

นายธนชัย นิจอาคม
(ส.อบต.ม.1)
นายสุรศักดิ์ ชนะแก้ว
(ส.อบต.ม.5)
นายธนชัย นิจอาคม
(ส.อบต.ม.1)
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม

- อนุญาตให้สมาชิกอภิปราย
-ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความประสงค์อภิปราย
- ขอมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร เรื่อง การบริหาร
กิจการและบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ..............
- มีมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ประธานงดออกเสียง
- เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแล้วต่อไป ขอให้สมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ
- เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ
- ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
- ต่อไปจะพิจารณากันในวาระที่ 2 การแปรญัตติ
- อนุญาตให้สมาชิกเสนอขอแปรญัตติ
- ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ขอแปรญัตติ
- เมื่อไม่มผี ู้ใดประสงค์ขอแปรญัตติ ต่อไปจะพิจารณากันในวาระที่ 3 การลงมติ
- ให้เลขานุการสภา อบต. ตรวจองค์ประชุม
- องค์ประชุมครบ
- เห็นชอบ
- ขอมติที่ประชุมอนุมัตริ ่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร เรื่อง
การบริหารกิจการและบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ..............
- มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ประธานงดออกเสียง
เรื่องอื่นๆ
- ตามที่เราจาเป็นต้องออกข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการและการบารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน เนื่องจากขณะนี้เราบริหารระบบประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง คือ หมู่ที่ 3
จานวน 2 แห่ง หมู่ที่ 5 จานวน 1 แห่ง ในส่วนของหมู่ที่ 5 มีปญ
ั หาเรื่องระบบน้า
ขุ่นเป็นสนิม ซึ่งขณะนี้หาทางแก้ปัญหาอยู่
- เมื่อระบบประปาภูมิภาคเข้าไปถึงแล้วทาไมไม่ให้ชาวบ้านมาใช้ระบบประปาภูมิภาค
-ประปาส่วนภูมิภาคมีค่าใช้จา่ ยสูงการที่จะไปพูดกับชาวบ้านก็เป็นเรื่องยาก
-เรามีทางแก้อธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจเมื่อเราทาไปแล้วแต่ชาวบ้านไม่ใช้ เท่ากับ อบต.
เสียงบประมาณเปล่า
-เมื่อสรุปไม่ได้ให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมการเข้าไปแก้ปัญหา
-มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาการใช้น้า หมู่ที่ 5
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.นายไพรัช ช่วยแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 4
2.นายสุรศักดิ์ ชนะแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 5
3.นายธนชัย นิจอาคม ส.อบต. หมู่ที่ 1
/ปิดประชุม.......

-14ปิดประชุมเวลา ๑5.๐๐ น.

ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นายทรงวุฒิ สุริยาพิทักษ์)
เลขานุการสภา อบต.

ลงชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายธนชัย นิจอาคม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสราวุธ เพชรไชย)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

ลงชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรศักดิ์ ชนะแก้ว)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

ลงชื่อ

ประธานสภา อบต.
(นายเฉลิมเกียรติ จรูญรักษ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

