
- ส าเนา - 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 
ในวันพฤหัสบดีที่  13  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 

ณ    ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสมมิตร  ภูเดช ประธานสภาฯ สมมิตร  ภูเดช  
๒ นายนพดล  สินถั่ว รองประธานสภาฯ นพดล  สินถั่ว  
3 นางสาวมาวิน  วังเย็น สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ มาวิน  วังเย็น  
๔ นายสุรชัย  ไผ่สุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ สุรชัย  ไผ่สุข  
5 นายนิกร  จําเพียร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 นิกร  จําเพียร  
๖ นายสมชัย  กลางหาญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 สมชัย  กลางหาญ  
๗ นางวรรณรัตน์  มารปริ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 วรรณรัตน์  มารปริ  
๘ นางสุรีย์รัช  กําปั่นทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 สุรีย์รัช  กําปั่นทอง  
๙ นายคําภู  แสงดาว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 คําภู  แสงดาว  

๑๐ นางสาวสุพรรณี  ทรรพนันทน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 สุพรรณี  ทรรพนันทน์  
๑๑ นายทรงกฤษ  คร้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ทรงกฤษ  คร้ามไพบูลย์  
๑๒ นางสุรีรัตน์  เกสร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 สุรีรัตน์  เกสร  
๑๓ นายวีระ  กระทุ่มนา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 วีระ  กระทุ่มนา  
๑๔ นางอุไร  พลนิกร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 อุไร  พลนิกร  
๑๕ นายบุญเลิศ  เทียนเงิน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 บุญเลิศ  เทียนเงิน  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายกนก   บํารุงโลก นายก อบต.บ้านทาม กนก   บํารุงโลก  
2 นายประเสริฐ  เพาะบุญ รองนายก อบต.บ้านทาม ประเสริฐ  เพาะบุญ  
3 นายศักดิ์ชัย  ทารัญ รองนายก อบต.บ้านทาม ศักดิ์ชัย  ทารัญ  
4 นางบังอร  นฤทัย เลขานุการ นายก อบต. บ้านทาม บังอร  นฤทัย  
5 นายวีระชัย รมัณียร์ัตนากลุ ปลัด อบต. บ้านทาม วีระชัย รัมณีย์รตันากลุ  

6 นางอนงค์นาถ  แก้วแก่น เลขานุการสภาฯ อนงค์นาถ  แก้วแก่น  
7 นายมานพ  อาสาสุข ผู้อํานวยการกองช่าง มานพ  อาสาสุข  

8 นางธัญญ์นรี  คล่องแคล่ว หัวหน้าสํานักปลัดฯ ธัญญ์นรี  คล่องแคล่ว  
9 นางสาวเบญจวรรณ หล้าสมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. เบญจวรรณ หล้าสมบูรณ์  

10 นายกิตติพงษ์ หอมจันทร์เจรญิ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กิตติพงษ์ หอมจันทร์เจริญ  
11 นางสาวศุภวรรณ ใหมดี นิติกร ปฏิบัติการ ศุภวรรณ ใหมดี  
12 นายเสกสรร  สาธร นายช่างโยธา ชํานาญงาน เสกสรร  สาธร  

ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี- 
 
 



เริ่มประชมุเวลา   10.๐๐   น. 
   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมมิตร  ภูเดช  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล          
บ้านทาม เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี ๒๕62  
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ประธานสภาฯ  ด้วยที่ประชุมสภาในขณะนี้ไม่มีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ซึ่งตามข้อ 

19 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ระบุไว้ความว่า “ในการประชุมสภา ท้องถิ่นครั้งใด 
ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาท้องถิ่น เลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ  หน้าที่
เลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยนําความในข้อ 13 ข้อ 26 วรรค
สองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทําด้วยวิธีการยกมือ”  

ประธานสภาฯ   ขอให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อ (ขอเชิญครับ)  
นายสุรชัย ไผ่สุข เสนอ นางสุรีย์รัช กําปั่นทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลบ้านทามชั่วคราวครับ  
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ  
ผู้รับรอง 1. นายทรงกฤษ  คร้ามไพบูลย์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6  
                             2. นางอุไร พลนิกร สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 เป็นผู้รับรอง  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม   -ไม่มี  
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่ออีกถือว่า ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้เลือกให้นางสุรีย์รัช กําปั่นทอง 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ชั่วคราว  

ที่ประชุม   มีมตเิป็นเอกฉันท ์

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
   -รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี  
   พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันอังคารที่ 30  เมษายน  ๒๕62 
เลขานุการสภาฯ     -ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจดูรายละเอียดในสําเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  จะมีสมาชิก 
                             ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมในส่วนใดบ้างครับ 

- ไม่มี 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  

บ้านทาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันอังคารที่ 30  เมษายน ๒๕62 
ที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าทาม สมัยสามัญ 

สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันอังคารที่ 30  เมษายน  ๒๕62 ด้วยคะแนนเสียง  
14  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง  ผู้งดออกเสียง ได้แก่ นายสมมิตร ภูเดช   
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ระเบียบวาระท่ี ๓        เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                              บ้านทามแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ประธานสภาฯ  - เนื่องจากเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจาก

ปลัด อบต. ท่านที่แล้ว ได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งปลัด อบต. บ้านนา ทําให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านทาม ว่างตําแหน่งเลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อที่ 
๑๘ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภา ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๗  วรรคแรก ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล คนหนึ่งเป็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและ จัดการ
ประชุมและงานอ่ืนๆ ตามที่ประธานสภาฯ ได้มอบหมาย ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒/๒๕๕๔ ข้อ ๘ 
ข้อ ๑๓ บัญญัติไว้ว่า “วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้นําความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย 
อนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตําแหน่ง” ข้อ ๘ 
ความว่า “วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ์เสนอชื่อ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควร ให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การ
เสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคน โดยใช้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่  ละคนมี
สิทธิ์รับรองได้เพียงครั้งเดียว”  

ประธานสภาฯ  - ต่อไปผมขอให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นเลขานุการสภา อบต.            
บ้านทาม ขอเชิญเสนอชื่อได้ครับ  

นายวีระ  กระทุ่มนา      ขอเสนอนายวีระชัย  รัมณีย์รัตนากุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม เป็นเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ครับ 

ประธานสภาฯ  - ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ผู้รับรอง - ๑.นายนิกร  จําเพียร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  
                              ๒.นายสุรชัย ไผ่สุข  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นเลขานุการสภา อบต.บ้านทาม อีกหรือไม ่ 
                               ขอเชิญครับ  
ที่ประชุม  - ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ  - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม ผมขอให้ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้นาย 
                             วีระชัย  รัมณีย์รัตนากุล เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม  
                             ขอให้ยกมือครับ  
ที่ประชุม  มีมตใิห้ความเห็นชอบให้นายวีระชัย  รัมณีย์รัตนากุล เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน 
                               ตําบลบ้านทาม เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง  14  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง  ผู้งดออก 
                               เสียง ได้แก่ นายสมมิตร ภูเดช   
ประธานสภาฯ  - เมื่อสภาได้เลือกเลขานุการสภา อบต.บ้านทามแล้ว เลขานุการสภา อบต. ชั่วคราว พ้นจาก

หน้าที่ และให้เลขานุการสภาที่ได้รับการคัดเลือก (นายวีระชัย  รัมณีย์รัตนากุล) ทําหน้าที่ 
เลขานุการสภาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4        เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
                             ครั้งที่ 5 
ประธานสภาฯ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5 ขอเชิญเลขานุการ

สภาฯ เป็นผู้ชี้แจง ครับ 
เลขานุการสภาฯ  ตามข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลบ้านทาม อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี มิได้ตั้งงบประมาณ หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ เพ่ือโครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ และ
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เพ่ือโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ซึ่ง การโอน
งบประมาณครั้งนี้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 ข้อ 27   จึงขอโอน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ จํานวน 2 รายการ ดังนี้    

         1) ส านักปลัดฯ  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จํานวน  2  รายการ ดังต่อไปนี้ 
โอนเพิ่ม   
1.1) ด้าน การบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน  บริหารงานทั่วไป (00110) งาน  บริหาร
ทั่วไป (00111) หมวด  ครุภัณฑ์ (541000) ประเภท  ครุภัณฑ์สํานักงาน (410100) 
รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์  
- ความจ าเป็น เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน องค์กร หรือสํานักงานเดียวกัน 
เมื่อต้องการพูดคุยหรือติดต่อประสานงานกัน จึงต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2562 (ตั้งรายการใหม่) จํานวน 26,900.- บาท   

   โอนลด    
                             ด้าน การบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (00120) งาน  

ป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) หมวด ค่าใช้สอย (532000) ประเภท  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) 
รายการ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 

  การป้องกัน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆเช่น ภัยแล้ง
, อุทกภัย, ภัยหนาว, อัคคีภัย, วาตภัย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ 
อบต. บ้านทาม หน้า 149 ลําดับที่ 1 จ านวน 26,900.- บาท  

                               โอนเพิ่ม 
 1.2) ด้าน การบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน  บริหารงานทั่วไป (00110) งาน  บริหาร
ทั่วไป (00111) หมวด  ครุภัณฑ์ (541000) ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) 
รายการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด  
- ความจ าเป็น เนื่องจากงานสวัสดิการชุมชน จําเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือบันทึก
ข้อมูลผู้สูงอายุ และพิการ ซึ่งมีเป็นจํานวนมากในตําบลบ้านทาม และงานสวัสดิการยังมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์เก่าซึ่งใช้การไม่ได้แล้ว  และครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานยังมีไม่
เพียงพอ จึงต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 (ตั้งรายการใหม่) จํานวน 
36,800.- บาท 
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โอนลด ด้าน การบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (00120) 
งาน  ป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) หมวด ค่าใช้สอย (532000) 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(320300) รายการ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การป้องกัน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆเช่น ภัยแล้ง
, อุทกภัย, ภัยหนาว, อัคคีภัย, วาตภัย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ 
อบต. บ้านทาม หน้า 149 ลําดับที่ 1 จ านวน 36,800.- บาท   

 (รายละเอียดการขอโอนงบประมาณตามเอกสารประกอบการประชุม) 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ชี้แจงไปนั้น มีท่านสมาชิกฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
นายทรงกฤษฯ เรียนท่านประธานฯ กระผมนายทรงกฤษ คร้ามไพบูลย์ ส.อบต. หมู่ที่ 6 ผมไม่ขัดข้องใน 
คร้ามไพบูลย์ การโอนงบประมาณ แต่เรียนถามว่างบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

ขณะนี้มีเหลืออยู่เท่าไหร่ เพราะบ้านเราอยู่ริมฝั่งแม่น้ําและมีเงินเหลือพอหรือไม่ หากเกิด
อุทกภัยน้ําท่วมในช่วงฤดูน้ําหลาก ครับ  

นายสุรชัย  ไผ่สุข เรียนท่านประธานฯ กระผมนายสุรชัย ไผ่สุข ส.อบต. หมู่ที่ 2 เรียนถามว่างบประมาณที่
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เพราะเหตุที่ไฟไหม้ครั้งที่
ผ่านมาทาง อบต. ได้ช่วยเหลือหรือไม่ครับ 

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงว่า การตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นการตั้งเฉพาะหมวดที่เก่ียวกับเรื่องของงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่ถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆกรณีฉุกเฉิน ไม่ได้เบิกจากหมวดนี้ 
แต่เบิกจากงบกลาง ประเภทสํารองจ่าย ในส่วนเรื่องไฟไหม้ครั้งที่ผ่านมานั้น อบต.ใช้ระเบียบ
ของป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอ้างอิงจากกระทรวงมหาดไทยงานป้องกันฯ โดย อบต. 
ช่วยเหลือเยียวยา ได้หลังละไม่เกิน 33,000.- บาท เท่านั้นครับ 

นายสุรชัย ไผ่สุข เรียนถามครับว่าในหมวดที่ท่านปลัดได้ชี้แจงไว้ ผมตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่าน อบต. ได้มามีการตั้ง
ด่านในช่วงเทศกาลต่างๆ แต่อุปกรณ์ท่ีใช้ เช่น กรวยยางสะท้อนแสงที่ใช้อยู่ เก่ามาก ไม่มีการ
สะท้อนแล้ว น่าจะมีการบูรณะซ่อมแซม ครับ 

เลขานุการสภาฯ คือช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเทศกาลที่มีการตั้งด่านตรวจ จึงยังไม่ได้ตรวจสภาพอุปกรณ์ที่ใช้งานในการนี้ 
แต่ได้กําชับให้พนักงานได้นําเอาวิทยุสื่อสารที่มีอยู่มาปรับปรุงซ่อมแซม เพราะจําเป็นต้องใช้ 
กรณีฉุกเฉินต่างๆ จะได้มีการสื่อสารที่รวดเร็ว ถ้าใช้โทรศัพท์บางครั้งก็อาจติดต่อกันไม่ได้ 
ครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอความเห็นชอบ และอนุมัติในการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5 จํานวน 2 รายการ จํานวน
เงินทั้งสิ้น 63,700.- บาท ครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ครั้งที่ 5 จํานวน 2 รายการ จํานวนเงินทั้งสิ้น 63,700.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 14 
เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง ผู้งดออกเสียง ได้แก่ นายสมมิตร ภูเดช 

 
 
 

 
/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 5         เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 
ประธานสภาฯ    การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตําบล

บ้านทาม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจง ครับ 
เลขานุการสภาฯ     ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 

พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -
2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 

        กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม กําหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัด
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดําเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 กําหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แลแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น  เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสีปี (พ.ศ. 
2561-2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจําปีจังหวัด จึงอาศัยอํานาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 -
2565) และให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 256 ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติม สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่าง                             
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร ส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ด้วย แ ผ น พั ฒ น า
ท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ได้ ผ่ า น ก า ร
ประชุมประชาคมมาแล้ว และ อบต. ต้องเสนอต่อสภาฯ เพ่ือให้สภาฯ อนุมัติใช้แผนฯ ซึ่ง
จะต้องประกาศใช้ภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2562 และผมขอแนะนําว่า ถ้าโครงการที่จะ
ดําเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง จะต้องมีในแผนของปีที่จะดําเนินการเท่านั้น เช่น 
โครงการที่จะดําเนินการก่อสร้างในปี 2563 ได้จะต้องมีในแผนปี 2563 เท่านั้น จะอยู่ในปี  

 2564 หรือ 2565 ไม่ได้ ถ้าจะดําเนินการก่อสร้างตามโครงการฯในปีนั้น แต่มีในแผนปี
ถัดไป ก็ต้องปรับแผนกันอีกครั้งจึงจะสามารถดําเนินการได้ หน่วยงานตรวจสอบจะทําการ 

 
/ตรวจสอบ... 
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 ตรวจสอบโครงการฯ โดยดูว่าตรงตามแผนในปีนั้นหรือไม่ และในเดือนสิงหาคม 2562 อบต. 
จะต้องจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 แล้ว เรียนท่านสมาชิกฯ ถ้ามีความต้องการจะ
ทําข้อบัญญัติในปี 2563 ขอให้ปรับแผนให้เรียบร้อยด้วย ครับ 

นางสาวเบญจวรรณ เรียนท่านประธานสภาฯ ขอชี้แจงว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ของ 
หล้าสมบูรณ์  อบต. บ้านทาม มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ และแผนของท้องถิ่นจะต้องใกล้เคียงกับข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่สุด โครงการที่ได้มาจากการประชุมประชาคมที่ผ่านมานี้ ได้
สรุปในแต่ละหมู่ โดยได้บรรจุไว้ในแผนฯ แล้ว  (รายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี   
(พ.ศ. 2561-2565) ตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 และมีโครงการที่ตกหล่นหรือไม่คะ  
นายกนก บํารุงโลก เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายกนก บํารุงโลก นายก อบต. บ้านทาม ขอชี้แจงดังนี้ 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ 1 ด้านเศรษฐกิจและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 2 ด้านสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3 ด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 ด้านการเมืองการปกครอง  5 ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แ ผ น ทุ ก ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ จ ะ มี
โครงการที่เกินศักยภาพบ้าง อบต. จะเสนอไปที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข่น กรมฯ อบจ. 
เป็นต้น แต่ควรดูโครงการที่ อบต. มีศักยภาพในการดําเนินการก่อน และผมเห็นว่าท่าน ส.
อบต. ควรพิจารณาว่าโครงการในหมู่ของท่านว่าเหมาะสมที่จะอยู่ในปีใด ครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอความเห็นชอบ และอนุมัติร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ครับ 

 ผมให้เวลาท่านสมาชิกฯ ได้พิจารณารายละเอียด 15 นาที ครับ 
นายสุรชัย ไผ่สุข ตามที่ อบต. ได้มีการประชาคมหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านเสนอโครงการถนนต่างๆ ใน

เบื้องต้นแล้ว แต่รายละเอียดต้องให้ช่างดําเนินการประมาณการคํานวณให้ถูกต้อง เพ่ือบรรจุ
ในแผนฯ ครับ 

นายทรงกฤษ  เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมฯ เห็นว่าแผนฯ ที่บรรจุไว้เป็นร้อยโครงการจะให้ช่างสํารวจ 
คร้ามไพบูลย์ เพ่ือให้ตรงกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีทุกโครงการคงเป็นไปไม่ได้ หลักการที่

ผมเคยทําแผนฯมานั้น ประชาชนที่เสนอโครงการฯเข้ามาเพ่ือให้บรรจุไว้ในแผน จะต้องนํามา
บรรจุไว้ในแผนไว้ก่อน เพราะปัจจุบันนี้งบประมาณมีมาหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นนอก
งบประมาณเงินอุดหนุนรอบโรงไฟฟ้า งบเฉพาะกิจที่ผ่านกองทุนหมู่บ้าน ถ้าไม่มีในแผนจะไม่
สามารถทําได้ กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ ท่านเลขานุการได้ชี้แจงว่า โครงการฯที่บรรจุในแผนปีนี้ แต่ไม่ 

 มีงบประมาณ แต่มีงบประมาณปีถัดไป อบต. จะต้องปรับแผนกันใหม่ใช่หรือไม่ เพราะเราไม่
ทราบว่าปีนี้เงินงบประมาณจะมาเท่าไหร่ จะบรรจุไว้ทุกปีไม่สามารถทําได้ ตําบลบ้านทาม 

 โครงการใหญ่ๆโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น การระบุให้ตรงตาม
ข้อบัญญัติคงจะยุ่งยากซับซ้อนมาก แต่ที่บรรจุไว้ในเอกสารแผนฯ ผมคิดว่าครบถ้วน 
ครอบคลุมแล้วครับ 

นายกนก บํารุงโลก เรียนท่านประธานสภาฯ ผมมีข้อสงสัยว่าก่อนที่จะทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ จะต้องดึงโครงการฯที่มีในแผนและปีนั้น เท่านั้น แต่ถ้า อบต. ต้องการจ่ายขาด
เงินสะสมทําโครงการฯในปีนั้น แต่แผนโครงการนั้น อยู่ในปีถัดไป ก็จะต้องเรียกประชุมสภา 

 
/สมัยวิสามัญ... 
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 สมัยวิสามัญ ปรับแผนฯ เพ่ือให้สภาฯอนุมัติใช่หรือไม่ และสามารถใช้ในวาระเดียวกันที่จะ
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่หลังจากปรับแผนแล้ว 

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตนําเรียนชี้แจง ตามที่ท่านทรงกฤษฯ ได้พูดไว้ถูกต้องครับ ในปัจจุบันหน่วยงาน
ตรวจสอบเข้าตรวจสอบ อปท. ต่างๆ ได้มีการท้วงติงโครงการต่างๆที่ได้ดําเนินการแล้ว แต่
ปรากฏว่าไม่อยู่ในแผนฯ มีการเรียกเงินคืนกันหลายแห่ง แต่ตามแผนฯ ของ อบต. บ้านทาม 
ได้จัดทําครอบคลุมทุกหมู่แล้ว ครับ    

นายกนก  บํารุงโลก ผมเห็นว่า ท่านสมาชิกฯ ควรตรวจสอบดูว่าโครงการฯ ที่บรรจุในแผนฯ แต่ละหมู่ของท่าน
ครบถ้วน  ตกหล่นหรือไม่ ครับ ผมขอเสนอที่ประชุมพักการประชุม เพ่ือให้ท่านสมาชิกจะได้มี
เวลาพิจารณาและไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนครับ 

ประธานสภาฯ ผมขอพักการประชุมและจะได้กลับมาเพ่ือพิจารณาเรื่องแผนฯ ต่อ ขอนัดประชุมเวลา 
13.30 น. ครับ  

 
 พักการประชุมเมื่อเวลา 11.45 น. และเริ่มประชุมต่อเมื่อเวลา 13.30 น. 
 
ประธานสภาฯ เมื่อท่านสมาชิกสภาพร้อมแล้ว จะมีท่านใดขออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอให้ท่าน

พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง ผู้งด
ออกเสียง ได้แก่ นายสมมิตร ภูเดช 

ระเบียบวาระท่ี 6        เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่องกิจการประปาขององค์การบริหาร      
                              ส่วนต าบลบ้านทาม พ.ศ. 2562 

   ขั้นตอนรับหลักการ 

ประธานสภาฯ ผมขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 
นายกฯ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายกนก บํารุงโลก นายกองค์การบริหารส่วนตําบล       

บ้านทาม ขอชี้แจงเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านทาม พ.ศ. 2562 

 หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม พ.ศ. 2562 

ซึ่งในส่วนอัตราและค่าธรรมเนียมต่างๆ มีความจําเป็นต้องปรับปรุงเพ่ิมขึ้น เนื่องจากวัสดุที่ใช้
ในการผลิตน้ําประปามีราคาแพง ทําให้การบริหารกิจการประปาไม่มีกําไร และอยู่ในภาวะ
ขาดทุน  ทําให้งบประมาณในการบริหารต้องขออุดหนุนมาจากงบประมาณของทาง อบต. 
บ้านทาม  ส่วนในเนื้อหาของระเบียบ และกฎข้อบังคับต่างๆ ของร่างข้อบัญญัติ เรื่องกิจการ
ประปาฯ  ไดป้รับปรุงเพ่ิมเติมให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของตําบลบ้านทามแล้ว ถ้าท่าน
สมาชิกฯ ต้องการเพ่ิมเติมหรือแก้ไขในส่วนใดก็เสนอในที่ประชุมเพ่ือขอแก้ไขได้ครับ  ผม
ขอให้ทุกท่านพิจารณาส่วนของอัตราค่าน้ําประปาและค่าธรรมเนียมในการใช้น้ําประปา ท้าย 

 
/ข้อบัญญัติ... 
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 ข้อบัญญัติ เพ่ือไม่ให้เป็นภาระของงบประมาณของ อบต. บ้านทาม ในการบริหาร ถ้ากิจการ
ไม่มีผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลก็จะฉุดให้ด้านอ่ืนไม่พัฒนาตามไปด้วย ซึ่งเดิม อบต. เก็บค่า
น้ําประปา ลบ.ม. ละ 6 บาท โดยขอเพ่ิมเป็น ลบ.ม. 8 บาท ครับ (รายละเอียดร่างข้อบัญญัติ
กิจการประปาฯ ตามเอกสารประกอบการประชุม) 

ประธานสภาฯ  จะมีสมาชิกท่านใดขออภิปรายขั้นตอนรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการประปา 
                             หรือไม่ครับ  ผมขอเสนอความเห็นต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  เรื่องอัตราค่าน้ําประปา 
                            –ค่าน้ําประปาตามจํานวนตัวแสดงในมาตรวัดน้ํา ลูกบาศก์เมตรละ 8 บาท 

-ค่ารักษามาตรน้ําเดือนละ 5 บาท อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ําประปา –ค่าขอใช้
น้ําประปา (ครั้งแรก)  รายละ 300 บาท -ค่ามาตรวัดน้ํา  รายละ 500 บาท -ค่าประกัน
มาตรวัดน้ํา  รายละ 200 บาท -ค่าย้าย ค่าถอด หรือติดตั้ง (กรณีรายเก่า) รายละ 100 บาท 
-ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้น้ําเพ่ือทดลองดับเพลิง   ครั้งละ  300 บาท -ค่าธรรมเนียม
มาตรน้ําชํารุด (เสีย)  ครั้งละ 500 บาท -ค่าธรรมเนียมมาตรวัดน้ําสูญหาย ครั้งละ 500 
บาท -ค่าธรรมเนียม  การโอน  ย้ายที่อยู่  โอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ํา  ครั้งละ 50 บาท         
-ค่าปรบักรณีสูบน้ําจากท่อประปาโดยตรง  ครั้งละ 1,000 บาท -ค่าปรับกรณีทุจริต ตามข้อ 
๒8 ครั้งละ 1,000 บาท -ค่าปรับผู้กระทําความผิดโดยยุติการจ่ายน้ําให้ (ตัดมาตรน้ํา) ตาม
ข้อ 33  ครั้งละ 1,000 บาท 

นายกนก  บํารุงโลก ตามข้อ 4 ค่าธรรมเนียมมาตรน้ําชํารุด (เสีย) ยกเว้นกรณีมิเตอร์ถ้าเสียหายโดยธรรมชาติ ไม่
สามารถจะเก็บค่าธรรมเนียมได้ ในส่วนของเงินประกันมาตรวัดน้ํา ที่ประชุมเห็นว่าจะคงราคา
เดิมหรือไม่ 

นายสุรชัย ไผ่สุข ขอสอบถามว่าปัจจุบัน การขอมาตรวัดน้ํา เก็บเท่าไหร่ ครับ 
นายเสกสรร สาธร ปัจจุบัน อบต. เก็บค่าขอมาตรวัดน้ํา  รายใหม่ 1,000 บาท ถ้ามาตรวัดน้ําเสียภายใน 1 ปี 

อบต. เปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 1 ครั้ง เพราะเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามาตรวัดน้ํา
จะสามารถใช้งานได้ทุกตัว แต่กรณีรายเก่า จะต้องเสียค่าธรรมเนียมติดตั้ง ในส่วนค่ารักษา
มาตรวัดน้ําเดือนละ 5 บาท ในกรณีที่ไม่มีผู้ใช้น้ําแต่ต้องเก็บค่าธรรมเนียมนี้เป็นรายเดือน 
ครับ 

นายทรงกฤษ มาตรวัดน้ําที่ใช้จะต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรม และใช้ยี่ห้อเดียวกัน มาตรวัดน้ําที่ดีแม่เหล็ก 
คร้ามไพบูลย์ จะไม่สามรถดูดติด ครับ  
นายกนก บํารุงโลก ในส่วนข้อ 4 ผมเห็นว่าควรยุบรวมกับข้อ 5 เป็นข้อเดียว โดยใช้ข้อความว่ามาตรน้ําที่เกิดการ

ชํารุดเสียหาย, สูญหายยกเว้นที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และมาตรน้ําที่มีการเสื่อมสภาพที่เกิด
จากการใช้งานเกิน 10 ปีขึ้นไป โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ิมเติม ครับ  

นายคําภู  แสงดาว เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายคําภู  แสงดาว ส.อบต.หมู่ที่ 5 รบกวนถาม อัตราค่า
น้ําประปาและค่าธรรมเนียม ข้อ 9 กรณีที่ทําท่อชํารุด หรือเสียหาย อยู่ในหัวข้อนี้หรือไม่ 
ครับ 

นายกนก  บํารุงโลก กรณีนี้คือ ไม่ชําระค่าน้ําประปา อบต. จึงต้องตัดมาตรวัดน้ํา 1,000 บาท ผมเห็นว่าแพงไป 
ผมเห็นว่าประมาณ 200 บาท รายละเอียดอ้างตามข้อ 33 ครับ  

นายเสกสรร สาธร ที่ผ่านมา อบต. บ้านทามไม่เคยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 9 ครับ 
 
 

/นายกนก... 
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นายกนก  บํารุงโลก ผมเห็นว่าควรเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมกรณีมีผู้กระทําให้ท่อเมนประปา ท่อประปาภายนอก

แตก อ้างตามข้อ 19 โดยให้คิดเป็นค่าดําเนินการจากผู้กระทํา เริ่มต้นที่ 500 บาท จนถึง
ค่าเสียหายที่ต้องจ่ายจริง 

นายทรงกฤษ ในส่วนของเรื่องการเรียกเก็บอัตราและค่าธรรมเนียมในการใช้น้ําประปาวัด มัสยิด ฌาปน 
คร้ามไพบูลย์ สถาน  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้

น้ําประปา ใช่หรือไม่ครับ 
นายกนก บํารุงโลก ผมเห็นว่าควรกําหนดอัตราค่าใช้น้ําประปาไว้คร่าวๆ ก่อน วัดมีพระกี่รูปใช้น้ํามากน้ําแค่ไหน 

ขอนําเรื่องนี้ไปพิจารณากับคณะผู้บริหารอีกครั้ง ครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอสรุปอัตราค่าน้ํ าประปาและ

ค่าธรรมเนียมในการใช้นําประปา เพ่ือขอความเห็นชอบ และอนุมัติร่างข้อบัญญัติกิจการ
ประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม พ.ศ. 2562 ในอัตราค่าธรรมเนียมดังนี้ ครับ 

 
ล าดับที่ 

 
รายการ 

 
อัตราค่าธรรมเนียม 

๑ อัตราค่าน้ําประปา 
๑.๑ ค่าน้ําประปาตามจํานวนตัวแสดงในมาตรวัดน้ํา           ลูกบาศก์เมตรละ 
๑.๒ ค่ารักษามาตรน้ําเดือนละ    

 
8       บาท 
5       บาท 

๒ อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ําประปา  
 ๒.๑  ค่าขอใช้น้ําประปา (ครั้งแรก)                                            รายละ 
 2.2  ค่ามาตรวัดน้ํา                                                              รายละ 
 2.3  ค่าประกันมาตรวัดน้ํา                                                     รายละ 
 ๒.4  ค่าย้าย ค่าถอด หรือติดตั้ง (กรณีรายเก่า)                              รายละ 

 
300    บาท 
500    บาท 
200    บาท 
100    บาท 

๓ ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้น้ําเพื่อทดลองดับเพลิง                      ครั้งละ                ๓๐๐    บาท 
๔ ค่าธรรมเนียมมาตรน้ําชํารุดเสียหาย, สูญหาย                                 ครั้งละ ๕๐๐     บาท 
๕ ค่าธรรมเนียม  การโอน  ย้ายที่อยู่  โอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ํา              ครั้งละ 5๐       บาท 
๖ ค่าปรับกรณีสูบน้ําจากท่อประปาโดยตรง                                      ครั้งละ 1,0๐๐  บาท 
๗ ค่าปรับกรณีทุจริต ตามข้อ ๒8                                                  ครั้งละ 1,0๐๐  บาท 
๘ ค่าปรับผู้กระทําความผิดโดยยุติการจ่ายน้ําให้ (ตัดมาตรน้ํา) ตามข้อ 33  ครั้งละ       200     บาท 
9 ค่าปรับผู้ใดกระทําให้เกิดการชํารุดเสียหาย  ตามข้อ 19                      ขั้นต่ํา               500     บาท 

หมายเหตุ  :  ลําดับที่ 4 ให้ยกเว้นไม่คิดอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
1.  มาตรน้ําที่เกิดการชํารุดเสียหาย, สูญหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ  
2. มาตรน้ําที่มีการเสื่อมสภาพที่เกิดจากการใช้งานเกิน 10 ปีขึ้นไป  

ประธานสภา  ผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะให้รับหลักการแห่งข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการประปาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม พ.ศ. 2562 นี้หรือไม่ ขอให้ยกมือครับ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และอนุมัติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติกิจการประปาขององค์การ

บริหารส่วนตําบลบ้านทาม พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง ผู้
งดออกเสียง ได้แก่ นายสมมิตร ภูเดช 

/ขั้นตอน... 
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   ขั้นตอนแปรญัตติ 
     ที่ประชุมได้มีการตั้งคณะกรรมการเต็มสภา เพ่ือพิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้ง และ 
   ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ และม่ี 
   มติให้ยืนตามร่างข้อบัญญัติโดยไม่มีการแก้ไข 
   ขั้นตอนลงมติ 
ประธานสภาฯ  ขั้นตอนนี้ จะขอให้ท่านสมาชิกได้ลงมติโดยไม่มีการอภิปราย ว่าจะให้ร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ 

ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม เรื่อง กิจการประปาขององค์กาบริหาร
ส่วนตําบลบ้านทาม พ.ศ. 2562 นี้หรือไม่ ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 
เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม พ.ศ. 2562 ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง ผู้งด
ออกเสียง ได้แก่ นายสมมิตร ภูเดช 

 
ประธานฯ     ครับ  สมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอหรือซักถามเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมผมขอขอบคุณ

และปิดประชุม ครับ 

เลิกประชุมเวลา   14.3๐   น. 

 
 
 
     ( ลงชื่อ )              ผู้จดรายงานการประชุม 
                  ( นายวีระชัย  รัมณีย์รัตนากุล ) 
                                                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม  
 
 
                     ( ลงชื่อ )                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                       (   นายสมมิตร ภูเดช   ) 
                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม 
 
-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจแล้วถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

   ลงชื่อ……...........…………………………….   

     ( นางสุรีย์รัช  กําปั่นทอง ) 

   ลงชื่อ……...........…………………………….   

     ( นายบุญเลิศ เทียนเงิน ) 

   ลงชื่อ……...........…………………………….   

    ( นางสุรีรัตน์  เกสร ) 



เอกสารประกอบการประชุม 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดฯ 

1. ขออนุมัติโอนเพิ่ม 
โอนเพิ่ม โอนลด 

ด้าน การบริหารทั่วไป (00100) จ านวน 26,900.- บาท 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป (00110)  
งาน  บริหารทั่วไป (00111) 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ (541000) 
ประเภท  ครุภัณฑ์สํานักงาน (410100) 
รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบตู้สาขา
โทรศัพท์ 

ด้าน การบริหารทั่วไป (00100) จ านวน 26,900.- บาท 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน (00120) 
งาน ป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  
หมวด  ค่าใช้สอย (532000) 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) 
รายการ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆเช่น ภัยแล้ง, อุทกภัย, ภัย
หนาว, อัคคีภัย, วาตภัย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 149 ลําดับที่ 1 
 

ด้าน การบริหารทั่วไป (00100) จ านวน 36,800.- บาท 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป (00110)  
งาน  บริหารทั่วไป (00111) 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ (541000) 
ประเภท  ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ (411600) 
รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
ชุด ราคา 36,800  บาท 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล ราคา30,000บาท 
คุณสมบัติพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 
Core) มีความเร็วนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2  GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญานาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 
MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

ด้าน การเศรษฐกิจ (00300) จ านวน 36,800.- บาท 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน (00120) 
งาน ป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  
หมวด  ค่าใช้สอย (532000) 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) 
รายการ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆเช่น ภัยแล้ง, อุทกภัย, ภัย
หนาว, อัคคีภัย, วาตภัย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) ของ อบต. บ้านทาม หน้า 149 ลําดับที่ 1 
 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภายติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit  ที่
สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภายขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
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โอนเพิ่ม โอนลด 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามรถในการใช้ 
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย 
'- มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย 
'- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
'- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน  1  หนว่ย 
- เครื่องส ารองไฟฟ้า  ราคา 2,500 บาท 
มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต ราคา 4,300 บาท 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษA4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาท(ีppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษA4 ไม่น้อยกว่า 
10 หน้าต่อนาท(ีppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm) 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
 (ตามมาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562)   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประกอบการประชุม 

 
โครงการบริการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อให้บริการช าระภาษีนอกสถานที่ การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน (การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ และให้ความรู้ด้านกฎเกณฑ์ กฎหมายข้อบังคับ 
เป็นต้น ให้แก่ประชาชน 
 
หมู่ที่ ๑  บ้านคลองโพธิ์ เสนอโครงการ ดังนี้ 
  ๑. โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองท่าเฝือก หมู่ ๑ – หมู่ ๓ ตําบลสัมพันธ์  กว้าง เมตร ยาว
        เมตร 
  ๒. โครงการขุดลอกคลองท่าเฝือก หมู่ ๑ กว้าง       เมตร  ยาว           เมตร 
  ๓. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะหนองบอน หมู่ ๑ 
  ๔. โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ ๑ – หมู่ ๘  
  ๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ – หมู่ ๘ 
 
หมู่ที่ ๒  บ้านท่าอุดม เสนอโครงการ ดังนี้ 
  ๑. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (ซอยหมอชุบ – บ้านนายสุรชัย อนุเคราะห์) กว้าง ๔ เมตร  
ยาว ๓๐๐ เมตร เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
  ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหมอชุบ ๒ แยก) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐เมตร 
  ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากเดิม – บ้านนางบรรจง ผายศรี) 
  ๔. โครงการขยายท่อเมนประปา (ซอยอยู่สุข) 
  ๕. โครงการวางท่อระบายน้ํา (จากบริเวณบ้านนายประดิษฐ์ ท่าข้าม) 
  ๖. โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (ปากซอยอยู่สุข) กองขยะ 
  ๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยท่าตระคล้อ) 
  ๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายอนุชา สระกํา – ถึงบ้านนางสนใจ มั่งมี) 
  ๙. โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง (ซอยพยาวัง) 
  ๑๐. โครงการย้ายเสาไฟฟ้า ๒ ต้น (บริเวณทางเข้าซอยพยาวัง ๑ ต้น ,บริเวณบ้านนางพิมพ์พร ๑ ต้น) 
  ๑๑. ขอเสาไฟเพ่ิม ๑ ต้น (ปากซอยพยาวัง) 
  ๑๒. โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรัง (ซอยพยาวัง) 
  ๑๓. ปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา เนื่องจากขุ่นเป็นตะกอน 
  ๑๔. โครงการติดตั้งสัญญาณจราจร ,กระจกมองมุม (สี่แยกปากซอยร้านปราณี) 
  ๑๕. ย้ายจุดเสียงไร้สาย/เสียงตามสาย (ไปบ้านนางบุปฝา เทียนสุวรรณ) 
  ๑๖. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ หนองบอน หมู่ ๒ 
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หมู่ที่ ๓  บ้านนา ต าบลบ้านทาม เสนอโครงการ ดังนี้ 
  ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสวนพลู) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร 
  ๒. โครงการขยายท่อประปา (จากดอนยาง – เข้าสวนพลู) ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร 
  ๓. โครงการวางท่อระบายน้ํา วางท่อคู่ข้างท่อเดิม ข้างละ ๒ ท่อน (ทางออกไปถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายแยก อบต.  
  ๔. โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรัง (จากประตูระบายน้ํา-เข้าซอยทะลุท่าแห หมู่ ๘ 
  ๕. โครงการติดตั้งกระจกมองมุมบริเวณ สามแยก สี่แยก  

- ทางลงบ้านท่าแห  
- สามแยกทางลัดบ้านนา หมู่ ๓ 
- ทางแยกบ้านคลองลัดเกาะแดง 
- ถนนลาดยางใหม่ 

  ๖. โครงการวางท่อระบายน้ํา (ซอยสวนพลู) ท่อขนาด ๘๐ ซม. จํานวน ๖ ท่อน เนื่องจากท่อเดิมมี
ขนาดเล็ก 

๗. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (สายคลองลัด – เกาะแดง) 
  ๘. โครงการซ่อมแซมเสียงไร้สาย/เสียงตามสาย 
   - หน้าบ้านนายสมศักดิ์  กลางหาญ 
   - หน้าบ้านนางสมปอง 
 
หมู่ที่ ๔  บ้านคลองลัด ต าบลบ้านทาม เสนอโครงการ ดังนี้ 
  ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณคอสะพานคลองลัด) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ 
เมตร 
  ๒. โครงการไฟฟ้าสาธารณะ (บริเวณคอสะพานคลองลัด) จํานวน ๓ ดวง 
  ๓. โครงการไฟฟ้าสาธารณะ (ถนนทางหลวงชนบท) จํานวน ๓๐ ดวง 
  ๔. โครงการสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุและเยาวชน 
  ๕. โครงการปรับปรุงเสียงไร้สาย/เสียงตามสาย จํานวน ๔ จุด  
   ๕.๑ บริเวณบ้านนายประสิทธิ 
   ๕.๒ บริเวณบ้านนายจรัญ 
   ๕.๓ บริเวณบ้านนายสมชาย 
   ๕.๔ บริเวณวัดโพธิ์ทอง   
  ๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (คลองลัด – บ้านกลาง) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร 

๗. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (คลองลัด – ดอนวัว) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร 
  ๘. โครงการทําเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ต่อจากวัดโพธิ์ทอง ระยะทางประมาณ ๓๕๐ เมตร 
  ๙. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเชื่อมต่อตําบลท่าตูม (บริเวณหน้าวัดโพธิ์ทอง) 
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หมู่ที่ ๕  บ้านหาดงาช้าง ต าบลบ้านทาม เสนอโครงการ ดังนี้ 
  ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากวัดโพธิ์ทอง ดอนวัว – บ้านนายสายชล จันทร์ตรี) 
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
  ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายเผือก) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร 
  ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านสองคร) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
  ๔. โครงการขยายท่อระบายน้ํา (ทางลงบ้านสองคร) ท่อขนาด ๘๐ เซนติเมตร 
  ๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางลงศาลาประชาคมหมู่บ้าน) กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ 
เมตร   
  ๖. โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรัง (วังตาทอง และซอยบ้านนางเกิด) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒.๕ เมตร 

๗. โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรัง (สายนอกกลางทุ่ง) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒.๕ เมตร 
  ๘. โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรัง (ซอยบ้านนางแถว) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร  
 ๙. โครงการเปลี่ยนท่อประปาจากท่อ PVC เป็นท่อเหล็ก 
  ๑๐. โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง (สายสองคร) 
  ๑๑. โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบ้านนายเปีย ซอยบ้านนางคูณ ซอยบ้านนางแฉล้ม 
  ๑๒. โครงการปรับปรุง/เพ่ิมจุดเสียงตามสาย/ไร้สาย (ซอยบ้านนางแฉล้ม) 
   
หมู่ที่ ๖  บ้านวังกระพง ต าบลบ้านทาม เสนอโครงการ ดังนี้ 
  ๑. โครงการไฟฟ้าสาธารณะ (ป้อมตํารวจ)  
  ๒. โครงการไฟฟ้าสาธารณะ (สายท่าโพธิ์ – บ้านนางสาวทํานอง รวดเร็ว) 
  ๓. โครงการไฟฟ้าสาธารณะ (หลังชลประทาน – สะพานท่าโพธิ์) 
  ๔. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (สี่แยกหมู่ ๖) 
  ๕. โครงการติดตั้งหัวดับเพลิงตามแนวท่อประปา กรณีเกิดไฟไหม้ 
  ๖. โครงการขยายคอชาน คสล. (บริเวณวัดหาดนางแก้ว และลงนา) 
  ๗. โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย (บริเวณบ้านนายแดง) 
  ๘. โครงการติดตั้งเสียงตามสาย/ไร้สาย (เพ่ิมจุด) 
  ๙. โครงการวางท่อระบายน้ํา (บริเวณบ้านนางฉะอ้อน บุญคล้าย) ท่อเดิมถูกดินถม 
  ๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายโกมินทร์) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร 
  ๑๑. โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน และทํารั้ว  
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หมู่ที่ ๗  บ้านหาดมะกอก ต าบลบ้านทาม เสนอโครงการ ดังนี้ 
  ๑. โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย/เสียงไร้สาย เนื่องจากไม่ดัง เสียงพูดไม่ดัง เสียงเพลงดังชัด  

เสียงไร้สาย/เสียงตามขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม จํานวน         จุด  
๘.๑ บริเวณบ้าน         
๘.๒ บริเวณบ้าน         
๘.๓ บริเวณบ้าน         
๘.๔ บริเวณบ้าน         
๘.๕ บริเวณบ้าน         

เสียงไร้สาย/เสียงตามของหมู่บ้าน จํานวน      จุด  
๘.๑ บริเวณบ้าน         
๘.๒ บริเวณบ้าน         
๘.๓ บริเวณบ้าน         
๘.๔ บริเวณบ้าน         
๘.๕ บริเวณบ้าน         
 

  ๒. โครงการก่อสร้างคอชานคอนกรีตทางข้ึน-ลง ซอยบ้านอําไพ บุญลือ กว้าง  เมตร ยาว
  เมตร สูง   เมตร 
  ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเงิน แซ่บ่าง กว้าง ๓.๕๐ เมตร 
,ยาว ๗๐ เมตร 
  ๔. โครงการก่อสร้างศาลาริมทาง บริเวณหน้านางงาม กระโหนกเพชร 
  ๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางลงบ้านนายวิชัย เล็บครุฑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ 
เมตร  
  ๖. โครงการขยายเขตประปา บ้านนางนงค์นุช แสงเนตร 
  ๗. โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง บริเวณหน้าบ้านนายณรงค์ 
  ๘. โครงการไฟฟ้ารายทาง (ถนนทางหลวงชนบท ๓๐ ดวง) 
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หมู่ที่ ๘  บ้านท่าแห ต าบลบ้านทาม เสนอโครงการ ดังนี้ 
  ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๕ ซอย 
   ๑.๑ ซอยบ้านนายสมมิตร  ภูเดช 
   ๑.๒ ซอยเจ เจ 
   ๑.๓ ซอยบ้านนางอมรประภา หม่องมาเหมด 
   ๑.๔ ซอยร้านอาหารอีสานแซ่บแซบ 
   ๑.๕ ซอยร้านจิ๋มก๋วยเตี๋ยวปลา 
   กว้าง ๓ เมตร ,ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมว่างระบายน้ํา 
 
  ๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง         
             
           
  ๓. ปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา (น้ําไม่ไหลเป็นตะกอน) 
  ๔. ขยายไหล่ทางถนน บริเวณปากซอยวัดสัมพันธ์-คลองไผ่ (บริเวณบ้านนางจําปี เพาะบุญ ข้างละ ๑ 
เมร ระยะทางยาวประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร 
  ๕. ขยายไหล่ทางถนน บริเวณบ้านนายใช้ ปักษี – บ้านนางบุญส่ง เนื่องจากอินทร์ ข้างละ ๑ เมตร 
ระยะทางยาวประมาณ ๓๕๐ เมตร 
  ๖. โครงการวางท่อระบายน้ํา         
             
           
  ๗. โครงการกําจัดผักตบชวาแม่น้ําท่าแห หมู่ที่ ๘  บ้านท่าแห ตําบลบ้านทาม 

๘. โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย/เสียงไร้สาย เนื่องจากไม่ดัง  
เสียงไร้สาย/เสียงตามขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม จํานวน      จุด  

๘.๑ บริเวณบ้าน         
๘.๒ บริเวณบ้าน         
๘.๓ บริเวณบ้าน         
๘.๔ บริเวณบ้าน         
๘.๕ บริเวณบ้าน         

เสียงไร้สาย/เสียงตามของหมู่บ้าน จํานวน      จุด  
๘.๑ บริเวณบ้าน         
๘.๒ บริเวณบ้าน         
๘.๓ บริเวณบ้าน         
๘.๔ บริเวณบ้าน         
๘.๕ บริเวณบ้าน         

 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการประชุม 
 

 
-ร่าง- 

 
 

ข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 

 
 
 
 

เรื่อง  กิจการประปาของ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  พ.ศ. ๒๕62 

 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 
อ าเภอศรมีหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

  
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่อง  กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 

พ.ศ. ๒562 
******************************** 

 
หลักการ 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่องกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม   เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของการประปาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก  รวดเร็ว เป็นผลดีแก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลและประชาชนผู้ใช้น้ําประปา 
 

เหตุผล 
 โดยที่พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๗๑   ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจออกข้อบัญญัติตําบล  เพ่ือใช้บังคับใน
ตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย  หรืออํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล    จึงเห็นสมควรออกข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 

เรื่อง  กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 
พ.ศ. ๒๕62 

          
             โดยที่เป็นการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม  ว่าด้วยกิจการประปาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านทาม 

           อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๘ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่ง
แก้ไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา ๑๖ 
(๔)  แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๖ 
ข้อ ๑๖ ข้อ ๒๑ วรรคสอง ข้อ  ๒๒  และข้อ  ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการ
บํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ มาตรา ๓๓  มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
ทาม  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามและนายอําเภอศรีมหาโพธิ   จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ  ๑   ข้อบัญญัตินี้   เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม  เรื่อง กิจการประปาของ
องคก์ารบริหารส่วนตําบลบ้านทาม  พ.ศ.  ๒๕62” 
  ข้อ  ๒   ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย  ณ  สํานักงานท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ  ๓   บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ  ข้อบังคับ   ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ  ๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้   และให้มีอํานาจออก
ระเบียบ ข้อบังคับ  ประกาศหรือคําสั่ง   เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  พร้อมทั้งมีอํานาจแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นเจ้าหน้าที่การประปา      
  ข้อ  ๕  ในข้อบัญญัตินี้ 
 “การประปา”  หมายถึง    การประปาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม   ตําบลบ้านทาม   อําเภอศรีมหา
โพธิ    จังหวัดปราจีนบุรี 
 “เจ้าหน้าที่การประปา”  หมายถึง    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม   หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจาก
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม    
 “ผู้ขอใช้น้ า” หมายถึง  บุคคล  หน่วยงาน  องค์กรหรือสถานประกอบการที่ยื่นความประสงค์ขอใช้น้ําต่อเจ้า
พนักงานท้องถิน่ 
 “ผู้ใช้น้ า”   หมายถึง  บุคคล  หน่วยงาน  องค์กรหรือสถานประกอบการที่ได้ทําสัญญาการใช้น้ําประปาไว้กับ
การประปาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม    
 
 
 
 
 
 



         - ๒ - 
 
 
         “อัตราค่าน้ าประปาและค่าธรรมเนียมในการใช้น้ าประปา”   หมายถึง   เงินหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านทาม   เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ําประปา รวมทั้ง ค่าท่อ อุปกรณ์ ค่าแรง และค่าดําเนินการติดตั้งประปา
จนแล้วเสร็จ แต่ไม่รวมถึงค่าติดตั้งประปาภายในอาคาร 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”   หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม    
          “พนักงานเจ้าหน้าที่”   หมายถึง   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม   หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ตําบลตําแหน่งอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
                                                                 หมวด  ๑ 

คณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 
      

          ข้อ ๖  ให้มีคณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามโดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม           เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามตามที่ได้รับการคัดเลือก เป็นกรรมการ 
(๔) กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ตามท่ีได้รับการคัดเลือก  เป็นกรรมการ 
(๕) ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน  ตามท่ีได้รับการคัดเลือก เป็นกรรมการ 
(๖) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม  เป็นกรรมการ 
(๗) หัวหน้าสํานักปลัด    เป็นกรรมการ 
(๘) ผู้อํานวยการกองคลัง    เป็นกรรมการ 
(๙) ผู้อํานวยการกองช่างหรือ    

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับมอบหมาย      เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
  ให้คณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามมีหน้าที่ในการกําหนดค่าใช้จ่ายใน
การติดตั้งประปา อัตราค่าน้ําประปา รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ําตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้  และใน
กรณีที่มีความจําเป็นคณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราหรือกําหนด
ค่าใช้จ่ายอื่นเพ่ิมเติมได้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

หมวด  ๒ 
การขอใช้น้ าประปา 

    

ข้อ  ๗  การขอใช้น้ําประปา  ผู้ขอจะต้องยื่นคําร้องขอใช้น้ําต่อเจ้าหน้าที่การประปา   ตามแบบที่กําหนดใน
ข้อบัญญัตินี้   ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม   พร้อมเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) พร้อมสําเนา จํานวน  ๑  ฉบับ 
 
 
 
 
 



           - ๓ - 
 
(๒)  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให้ พร้อมสําเนาจํานวน  ๑   ฉบับ             

 (๓)  กรณีผู้ยื่นคําขอใช้น้ําเป็นผู้เช่าจะต้องนําหนังสือยินยอมของผู้ให้เช่ามายื่นพร้อมคําร้อง 
 (๔)  หากวางท่อตัดผ่านที่ดินของผู้อื่น  จะต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินมายื่นพร้อมคําร้อง 

ข้อ  ๘  ผู้ขอใช้น้ําประปา  ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้  เมื่อเจ้าหน้าที่การ
ประปาพิจารณาอนุญาตให้ใช้น้ําประปา 
 ข้อ  ๙  ให้เจ้าหน้าที่การประปาพิจารณาคําร้องขอใช้น้ําภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอใช้
น้ําประปาจากผู้ยื่นคําร้อง 
 กรณีเจ้าหน้าที่ประปาพิจารณาแล้วอนุญาตให้ใช้น้ําประปา   ให้แจ้งผู้ยื่นคําร้องดําเนินการชําระค่าธรรมเนียม
การใช้น้ําประปาต่อไป 
 กรณีเจ้าหน้าที่การประปาพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ใช้น้ําประปา    ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําร้องทราบเป็น
การด่วนพร้อมทัง้เหตุผลที่ไม่อนุญาต 
 ข้อ  ๑๐  การขอใช้น้ําชั่วคราว  ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ  ๗  และข้อ  ๘  และให้นําเอกสารการครอบครอง
ที่ดิน หรือหนังสือรับรองการใช้พ้ืนที่ที่จะดําเนินการก่อสร้างมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่   มาตรวัดน้ําชั่วคราวเป็นหน้าที่ของผู้
ขอใช้น้ําที่จะต้องดําเนินการจัดหาเอง  และให้ติดตั้งท่อประปาได้ขนาดไม่เกินกว่า  Ø  ๓/๔  นิ้ว 
 ข้อ ๑๑  การขอยกเลิกการใช้น้ําประปาชั่วคราว  ให้ผู้ใช้น้ํายื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบพิมพ์ที่
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามกําหนด  โดยผู้ใช้น้ําต้องฝากมาตรวัดน้ําไว้กับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม 
และต้องเสียค่าถอดมาตรวัดน้ําตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้การฝากมาตรวัดน้ํานั้นให้มีกําหนดเวลาคราวละหนึ่งปี  
เมื่อครบกําหนดระยะเวลา  หากผู้ใช้น้ําประสงค์จะฝากมาตรวัดน้ําต่อ  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม   กําหนดภายใน ๓๐  วันนับถัดจากวันครบกําหนด ๑ ปี   หากไม่ยื่นคําขอภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสิทธิการใช้น้ําประปาเป็นอันพับไป 
 ข้อ  ๑๒  เมื่อผู้ใช้น้ําขอยกเลิกการใช้น้ํา   ย้ายที่อยู่   โอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ํา   ให้ยื่นคําร้องต่อการประปา 
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  ๓  วัน  และต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในท้ายข้อบัญญัตินี้   มิฉะนั้นจะถือว่า
ยังเป็นผู้ใช้น้ําอยู่และจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ําตามอัตราที่กําหนด 
 ผู้เข้ามาอยู่ต่อจากผู้ใช้น้ําตามวรรคหนึ่ง   หากมีความประสงค์จะขอใช้น้ําประปาต้องยื่นคําร้องต่อการประปา 
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันย้ายเข้ามาอยู่   มิฉะนั้นจะต้องรับผิดชอบในจํานวนหนี้  ที่ผู้ใช้น้ํารายเก่าค้างชําระอยู่ 
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หมวด  ๓ 
ระเบียบปฏิบัติของผู้ใช้น้ าประปา 

                                                          
 
 ข้อ  ๑๓  ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา  
 (๑)  ท่อเมนประปา   ท่อภายนอกที่ต่อจากท่อเมนและอุปกรณ์เกี่ยวกับการประปา  ที่สร้างโดย
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม   รวมถึงเครื่องก้ันน้ําและตราผนึก 
 (๒)   ท่อ  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการประปา  ที่ต่อหรือติดตั้งอยู่ใน   ตรอก   ซอย   ถนน   
หรือทางสาธารณะ 
 (๓)   ท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการประปา  ที่ต่อหรือติดตั้งไป  ลอดใต้  หรือทับพ้ืนดินหรือ
ทรัพย์สินของผู้ใช้น้ําประปาหรือของผู้อ่ืน  เพ่ือประโยชน์ในการส่งน้ํา  และจ่ายน้ําให้แก่ประชาชน  หรือเพ่ือการ
สาธารณะ  หรือเพ่ือใช้ป้องกันสาธารณภัย 
 ข้อ  ๑๔  การติดตั้งมาตรวัดน้ําเป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ําโดยให้เจ้าหน้าที่การประปาร่วมตรวจสอบและเมื่อติดตั้ง
แล้วให้ถือเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ํา       
 ข้อ  ๑๕  การต่อท่อประปาภายในจากมาตรวัดน้ํา   เป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ําดําเนินการเองและเมื่อติดตั้งแล้วเป็น
ทรัพย์สินของผู้ใช้น้ํา 
 ข้อ  ๑๖   การติดตั้งมาตรวัดน้ําจะต้องติดตั้งไว้ในที่เปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา ซึ่งเหมาะสมแก่
การตรวจสอบ  การจดปริมาตรการใช้น้ํา  หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมบํารุงรักษาได้โดยสะดวก 
 ข้อ  ๑๗  เมื่อติดตั้งมาตรวัดน้ําแล้ว การประปาต้องตรวจการตีตราผนึกมาตรวัดน้ําทุกครั้ง เพ่ือป้องกันการ
ลักลอบใช้น้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต  ตราผนึกมาตรวัดน้ําที่ติดตั้งต้องได้มาตรฐานจากกระทรวงพาณิชย์ได้ตีตราผนึกไว้ตาม
ความในพระราชบัญญัติ มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว  หากตราหรือลวดที่ผนึกไว้แห่งใดชํารุด เพราะผู้ใดจงใจ
กระทําให้มาตรวัดน้ําหรือตราผนึกชํารุด ผู้นั้นต้องจ่ายค่าปรับตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้    

ข้อ  ๑๘   ในกรณีที่พบวงลวดที่มาตราวัดน้ําขาด ผู้ใช้น้ําต้องแจ้งให้การประปาทราบโดยเร็ว หากเพิกเฉยไม่
ดําเนินการและมีการตรวจพบให้ถือว่าผู้ใช้น้ํามีเจตนาลักลอบใช้น้ํา การประปาจะงดการจ่ายน้ําประปาชั่วคราวจนกว่า
จะมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น 
 ข้อ  ๑๙   บรรดาท่อเมนประปา  ท่อภายนอกที่เป็นทรัพย์สินของการประปา   ผู้ใด  หรือสัตว์เลี้ยงของผู้ใด  
กระทําให้เกิดการชํารุดเสียหาย  ผู้นั้นจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายสําหรับการนั้น 
 ข้อ  ๒๐  ห้ามผู้ใช้น้ํา  หรือผู้หนึ่งผู้ใดทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา  ท่อประปา  หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือทําความตกลงกับการประปา  
 ข้อ  ๒๑  หากท่อเมนประปา  ท่อภายนอก  ภายในเกิดชํารุดมีน้ําประปารั่วไหลภายใน หรือภายนอกมาตรวั ด
น้ําเป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ําหรือผู้ที่พบเห็น  ต้องรีบแจ้งให้การประปา ทราบเพ่ือทําการแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยเร็ว 
 ข้อ  ๒๒  กรณีท่อภายในเกิดการชํารุดเสียหาย  ผู้ใช้น้ําจะต้องดําเนินการซ่อมแซมและออกค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งหมด  และต้องชําระค่าน้ําที่สูญไปจากการรั่วไหลเนื่องจากเหตุชํารุดนั้น 
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 ข้อ  ๒๓  ผู้ใช้น้ําจะต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษา  ประตูน้ํา มาตรวัดน้ํา  และท่อภายใน  ให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ  ถ้าเกิดการชํารุดเสียหายโดยการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ใช้น้ําเอง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม   จะ
ไม่รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ    
 ข้อ  ๒๔  ห้ามมิให้ผู้ใช้น้ําประปา   นําน้ําประปาที่การประปาอนุญาตให้ใช้ในบ้าน  ไปจําหน่ายในรูปแบบใด ๆ 
ทั้งสิ้น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากการประปา  

ผู้ใดประสงค์จะนําน้ําประปาของการประปาไปจําหน่าย  ต้องยื่นคําร้องต่อเจ้าหน้าที่การประปาตามระเบียบ   
และหลักเกณฑ์ให้ถูกต้อง   และให้เจ้าหน้าที่การประปาอนุญาตพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

ข้อ  ๒๕  ผู้ใช้น้ําประปารายใด  ประสงค์จะต่อท่อน้ําประปา  เพ่ือใช้ในการดับเพลิงในอาคาร  ให้ยื่นคําร้องเป็น
กรณีพิเศษ  ต่อการประปา  

ท่อดับเพลิงส่วนบุคคล  จะติดตั้งไว้ในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ําก็ได้  แต่ให้ใช้เฉพาะกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เท่านั้น   
ซึ่งการประปาจะตีตราผนึกไว้   ถ้าผู้ใช้น้ํามีความประสงค์จะทําการทดลองดับเพลิงเป็นครั้งคราว   ต้องแจ้งให้การ
ประปาทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมง  โดยให้เสียค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ  ๒๖  ผู้ใช้น้ําประปารายใดประสงค์จะสูบน้ําส่งขึ้นบนอาคารสูง   จะต้องทําบ่อพัก  หรือท่ีพักน้ําก่อนแล้วจึง
สูบน้ําจากบ่อพักน้ําอีกต่อหนึ่ง   ห้ามไม่ให้สูบน้ําจากเส้นท่อประปาโดยตรง   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
เจ้าหน้าทีก่ารประปา  

กรณีที่เจ้าหน้าที่การประปา  ตรวจพบว่ามีการสูบน้ําจากเส้นท่อประปาโดยตรง  ผู้ใช้น้ําหรือผู้กระทําดังกล่าว
จะมีความผิดและต้องชําระค่าปรับตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ  ๒๗  ผู้ใช้น้ําจะต้องไม่ทําการปลูกสร้าง   ต่อเติมโรงเรือน   สิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด  หรือกระทําการใดๆ  อัน
อาจเกิดความเสียหายหรือเป็นอุปสรรคต่อระบบส่งน้ําประปา  การบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา  ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ  เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากการประปา  

หากเจ้าหน้าที่การประปาพบเห็นการกระทําตามวรรคแรก   ให้เจ้าหน้าที่ประปามีสิทธิเข้าทําการรื้อถอนได้ตาม
สมควรแก่กรณี  โดยผู้ใช้น้ําจะต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 ข้อ  ๒๘  หากผู้ใดมีเจตนาทุจริตเอาน้ําประปาไปใช้  หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ํา หรือกระทํา
การใดๆ ก็ตามเพ่ือเอาน้ําประปาไปใช้  การประปาจะงดจ่ายน้ําทันที  และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่การประปา และ
จะดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 ข้อ  ๒๙  ผู้ใช้น้ําประปา   จะต้องยินยอมและอํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบท่อประปา  
หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประปา  ได้ทุกเวลาเมื่อมีเหตุจําเป็น 

ข้อ ๓๐  วัด มัสยิด ฌาปนสถาน  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การใช้น้ําประปาตามข้อ ๘  
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หมวด  ๔ 
อัตราค่าน้ าและการช าระค่าใช้น้ า 

                                                                         
 ข้อ ๓๑ ค่าน้ําประปาจะคิดเป็นลูกบาศก์เมตร ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้  
โดยการประปาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม   จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป  
 ข้อ ๓๒ ผู้ใช้น้ําจะต้องชําระค่าน้ําเมื่อเจ้าหน้าที่การประปาได้นําบิลมาขอรับเงิน  มิฉะนั้นจะต้องนําเงินไปชําระ
ที่ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม  ภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนี้  ถ้าไม่ชําระภายในกําหนดการ
ประปาจะงดส่งน้ําจนกว่าจะได้รับการชําระค่าน้ําเสร็จสิ้น  
 ข้อ 33 ผู้ใช้น้ํา ถูกตัดสิทธิ์การใช้น้ําประปาของผู้กระทําความผิดโดยยุติการจ่ายน้ําให้ (ตัดมาตรน้ํา) หาก
ผู้กระทําความผิดต้องการขอใช้น้ําประปาใหม่ ให้ถือเสมือนเป็นผู้ขอใช้น้ํารายใหม่ ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็น
สมาชิกใหม่ รวมถึงผู้ใช้น้ําที่ค้างชําระค่าน้ําประปา เกิน 2 เดือน  

หมวด  ๕ 
บทเบ็ดเตล็ด               

                                                  
 
  ข้อ  ๓4 การประปา จะไม่รับรองว่ามีน้ําประปาให้ใช้ตลอดเวลา   และการประปา จะทําการงดส่งน้ําเมื่อมีเหตุ
จําเป็น   โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้น้ําทราบล่วงหน้าก็ได้    การงดส่งน้ําตามวรรคหนึ่งหากมีระยะเวลาเกิน  ๑๒  ชั่วโมง  ขึ้น
ไปต้องประกาศให้ผู้ใช้น้ําประปาทราบโดยทั่วกัน 
 ข้อ  ๓5 กิจการประปาเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามและองค์การบริหารส่วนตําบล     
บ้านทาม เป็นผู้มีอํานาจในการบริหารกิจการประปาแต่เพียงผู้เดียว 
 การประปา อาจรับโอนกิจการประปาอ่ืนได้ โดยมติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามมีมติเห็นชอบให้
รับโอนกิจการประปาดังกล่าว 
 ข้อ ๓6 หากผู้ใช้น้ํากระทําการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด   หรือไม่ปฏิบัติตามคําแนะนํา
ตักเตือนโดยชอบของเจ้าหน้าที่การประปา การประปา ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะงดส่งน้ําได้  

                                              ประกาศ    ณ  วันที่                    พ.ศ. ๒๕62 
 

          
                     (นายกนก  บํารุงโลก) 
                                  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม 
 
 
 
                    เห็นชอบ 
 
 
          (นายพงษ์สิทธ์ เนื่องจํานงค์) 
             นายอําเภอศรีมหาโพธิ 
 



 

แบบค าขอใช้น้ าประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม          

1.      ขอวางท่อ 
2. ข   ขอใช้น้ําประปาชั่วคราว 
3.      ขอโอนประเภทการใช้น้ํา 
4.      อ่ืน  ๆ ........................................................................................................... 

 
เลขที่.............../.............                                                           เขียนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม 

     วันที่.....................เดือน...........................พ.ศ...............       
เจ้าของบ้าน          ผู้รับมอบอํานาจ 

ข้าพเจ้า.....................................................................อายุ...................ปี  อยู่บ้านเลขท่ี........................... 
หมู่ที่…………..ถนน....................ตําบล.....................อําเภอ........................จังหวัด..................... โทรศัพท…์…………………..
บัตรประจําตัว......................................เลขที่.......................................................ออกเมื่อ...................................................
วันหมดอายุ..............................................สถานที่ออกบัตร.......................................อาชีพ.................................................
สถานที่ทํางาน....................................................................โทรศัพท์................................................................................... 

  มีความประสงค์จะดําเนินการตามข้อ.............สําหรับบ้านเลขท่ี.............หมู่ที่...........ถนน
..........................ตําบล.......................อําเภอ................................จังหวัด.................... ........โดยมีการต่อท่อภายในขนาด  
Ø………….นิ้ว  และมีก๊อกน้ําขนาด Ø ..............นิ้ว  จํานวน.............ก๊อก 

           ข้าพเจ้ายินดีจะให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม  ในการ
สํารวจและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการประปาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม  เกี่ยวกับการขอใช้
น้ําประปาทุกประการซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้ข้าพเจ้าทราบแล้วในการดําเนินการติดตั้ง 

เอกสารประกอบการยื่นค าขอ 
1. บัตรประจําตัว          
2. สําเนาทะเบียนบ้าน    (ลงชื่อ)........................................................ผู้ขอใช้น้ํา 
3. หลักฐานอื่น  ๆ              (....................................................) 

ความเห็นเจ้าหน้าที่.............................................           
………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..  
  (ลงชื่อ)      ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลฯ หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 (……………………………..………….)     อนุญาต  ไม่อนุญาต         อื่น  ๆ 
ตําแหน่ง......................................................                      (ลงชื่อ)                                                                   

                    (…………………………….………………) 
                                                                               ตําแหน่ง......................................................   



อัตราค่าน้ าประปาและค่าธรรมเนียมในการใช้น้ าประปา 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 

  เรื่อง  กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม   
พ.ศ.  ๒๕62 

    
 

 
ล าดับที่ 

 
รายการ 

 
อัตราค่าธรรมเนียม 

๑ อัตราค่าน้ําประปา 
๑.๑ ค่าน้ําประปาตามจํานวนตัวแสดงในมาตรวัดน้ํา           ลูกบาศก์เมตรละ 
๑.๒ ค่ารักษามาตรน้ําเดือนละ    

 
8       บาท 
5       บาท 

๒ อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ําประปา  
 ๒.๑  ค่าขอใช้น้ําประปา (ครั้งแรก)                                            รายละ 
 2.2  ค่ามาตรวัดน้ํา                                                              รายละ 
 2.3  ค่าประกันมาตรวัดน้ํา                                                     รายละ 
 ๒.4  ค่าย้าย ค่าถอด หรือติดตั้ง (กรณีรายเก่า)                              รายละ 

 
300    บาท 
500    บาท 
200    บาท 
100    บาท 

๓ ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้น้ําเพื่อทดลองดับเพลิง                      ครั้งละ                ๓๐๐    บาท 
๔ ค่าธรรมเนียมมาตรน้ําชํารุด (เสีย)                                               ครั้งละ ๕๐๐     บาท 
๕ ค่าธรรมเนียมมาตรวัดน้ําสูญหาย                                                ครั้งละ ๕๐๐     บาท 
๖ ค่าธรรมเนียม  การโอน  ย้ายที่อยู่  โอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ํา              ครั้งละ 5๐       บาท 
๗ ค่าปรับกรณีสูบน้ําจากท่อประปาโดยตรง                                      ครั้งละ 1,0๐๐  บาท 
๘ ค่าปรับกรณีทุจริต ตามข้อ ๒8                                                  ครั้งละ 1,0๐๐  บาท 
9 ค่าปรับผู้กระทําความผิดโดยยุติการจ่ายน้ําให้ (ตัดมาตรน้ํา) ตามข้อ 33  ครั้งละ 1,0๐๐  บาท 

 


