บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปีพ.ศ. ๒๕๕๙
วันจันทร์ท่ี ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙:๓๐น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว ชั้น ๓
---------------------

๑. นายณรงค์
๒. นายบุญช่วย
๓. นายเชิด
๔. นายพีระพงษ์
๕. นางจันทร์ทา
๖. นางเพ็ญจันทร์
๗. นายอเนก
๘. นายนิกร
๙. นายประวุฒิ
๑๐.นายจีรพงษ์
๑๑.นายอาดิษฐ์

เขื่อนคา
สิทธิผล
พงษ์คา
เจริญพันธ์
สังข์ศริ ิ
ชื่นใจ
งุนคา
มหายศ
ศึกษา
สุธัมมา
อินทจักร์

๑. นายยุทธจักร

โอบอ้อม

๑. นายกิตพิ ัฒน์
๒. นายสิทธระ
๓. นายทวีศักดิ์
๔. นายประคอง
๕. นายดวงจันทร์
๖. นายประยูร
๗. นายแสวง
๘. นางสาวณิรุชา
๙. นางพิมประภา
๑๐.นายเมธี
๑๑.นายเกรียงไกร
๑๒.สิบเอกจีรเวศน์
๑๓.นางสาวสุกัญญา

สุนทรพันธุ์
สุนทรพันธ์
กิตติกุลสุวรรณ
ธรรมไชย
แก้วตา
วรรณราช
จันทวงค์
บัวเจตธรรม
อินทร์ศรีทอง
ทักษิณ
ปิมแปง
หล้าปาวงศ์
มูลถี

ผู้มาประชุม
ประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
รองประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
ผู้ไม่มาประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว(ลา)
ผู้เข้าร่วมประชุม
นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกฯ
ที่ปรึกษานายกฯ
ปลัดเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลฯ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
/ เริ่มประชุม.....

-๒เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๓๐ น.
เลขานุการสภาแจ้งในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตาแหน่ง ๑๑ คน มาประชุม ๑๐ คน
ไม่มาประชุม ๑ คน ถือว่าครบองค์ประชุม
นายณรงค์ เขื่อนค า ประธานสภาเทศบาลตาบลเวีย งพร้าว เปิดการประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล - วันนี้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว ๑ ท่าน ได้ยื่นหนังสือลา คือ นายยุทธจักร
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
โอบอ้อม
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ประธานสภาเทศบาล - ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายณรงค์ เขื่อนคา)

ประธานคณะกรรมการฯ - เรียน ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ
(นายเอนก งุนคา)
และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบล
เวียงพร้าว ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว
ไม่มกี ารแก้ไขแต่อย่างใด เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ
ประธานสภาเทศบาล - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๘ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วยครับ
ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
- รับรอง ๙ เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบี ยบวาระที่ ๓ เรื่ อง การก าหนดจ านวนสมั ยประชุ มสามั ญประจ าปี ระยะเวลาและวั นเริ่ มประชุ ม
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป
ประธานสภาเทศบาล - เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ ได้ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดและข้ อ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การก าหนด
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
สมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
เลขานุการสภาฯ
- เรีย นประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิก สภาเทศบาลฯ และผู้ เ ข้าร่วมประชุมทุก ท่า น
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒

/ นายอาดิษฐ์.....

-๓(นายอาดิ ษ ฐ์ อิ น ทจั ก ร์ )

ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๒๔ ให้ปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสภาครั้งแรกและวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปีให้สภากาหนด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๒๑ กาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยใน
ปีนั้น วั นเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจาปีของปีถั ดไปและระยะเวลาของสมัย ประชุม
สามัญ ประจาปีสมัย แรกของปีถัดไป ให้ป ระธานสภาท้องถิ่นนาปรึก ษาในที่ป ระชุม
สามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี
ประธานสภาฯ
- ขอนาปรึกษากาหนดสมัยประชุมสภาฯ ดังนี้
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
๑. สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๑ เดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ วั น เริ่ ม ประชุ ม
วันที่ ๑– ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีกาหนด ๒๙ วัน
๒. สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๒ เดื อ น พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ วั น เริ่ ม ประชุ ม
วันที่ ๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีกาหนด ๓๐ วัน
๓. สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๓ เดื อ น สิ ง หาคม พ.ศ.๒๕๕๘ วั น เริ่ ม ประชุ ม วั น ที่
๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีกาหนด ๓๐ วัน
๔. สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๔ เดื อ น ธั น วาคม พ.ศ.๒๕๕๘ วั น เริ่ ม ประชุ ม วั น ที่
๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีกาหนด ๓๐ วัน
๕. สมั ย สามัญ สมั ย แรก เดื อ น กุ ม ภาพั นธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ วั น เริ่ม ประชุม วั น ที่
๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีกาหนด ๒๘ วัน
ประธานสภาเทศบาล - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขอเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
พิจารณาเห็นชอบการกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่ม
ประชุมวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีถัดไป ต่อไป
ที่ประชุม

- เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง การพิจารณา ร่างเทศบัญญัติตาบลเวียงพร้าว เรื่องการบริหารกิจการประปา
พ.ศ.๒๕๕๙

ประธานสภาเทศบาล - เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดและข้อกฎหมายเกี่ยวข้อง เชิญครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
เลขานุการสภาฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์) แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกท้องถิ่นจานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผูท้ ี่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
/ ท้องถิ่นอนุมัติ.....

-๔ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้ อ งถิ่ น เป็ นกรรมการแปรญั ต ติ เ ต็ มสภา โดยให้ ป ระธานที่ ป ระชุ ม เป็ นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาฯ
- ขอเชิญนายกเทศมนตรีตาบลเวียงพร้าว ได้เสนอญั ตติร่างเทศบั ญญัติตาบลเวียงพร้าว
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
เชิญครับ
นายกเทศมนตรีฯ
- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติร่างเทศบั ญญัติ
(นายกิ ติพั ฒน์ สุนทรพั นธุ์ ) ตาบลเวียงพร้าว เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๕๙ โดยขอสภาเทศบาลฯ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ครับ
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมเห็นชอบกับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ข้อเสนอของ นายกิติพัฒน์ สุนทรพันธุ์ ว่าควรพิจารณาร่างเทศบัญญัติตาบลเวียงพร้าว
เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๕๙ โดยอนุมัตใิ ห้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
ที่ประชุม
- มีมติอนุมัติ ๙ เสียง ไม่เห็นด้วย – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
วาระที่ ๑. การรับหลักการ
ประธานสภาเทศบาล - เชิญนายกเทศมนตรีได้ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ เชิญครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)

นายกเทศมนตรีฯ
- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๑(๑)
(นายกิติพัฒน์ สุนทรพันธุ์) ภายใต้บังคับกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจจัดทากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล เพื่อให้มีน้า
สะอาดหรือการประปา, มาตรา ๖๐(๑) เทศบาลมีอานาจตราเทศบั ญญัติโดยไม่ขัดหรือ
แย้ ง ต่ อ กฎหมาย เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามหน้ า ที่ ข องเทศบาลที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญั ตินี้ และมาตรา ๖๖(๔) เทศบาลอาจมีรายได้ จากการสาธารณูปโภคและ
เทศพาณิชย์ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ.๒๕๕๒ ต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัติน้ีเรียกว่า“เทศบัญญัติตาบลเวียงพร้าว เรื่อง การบริหารกิจการ
ประปา พ.ศ.๒๕๕๙ ”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น ๗ วัน นับแต่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ณ สานักงาน เทศบาลตาบลเวียงพร้าวแล้ว
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัติน้ี
“การประปา” หมายถึง กิจการประปาที่เป็นทรัพย์สิน และบริหารจัดการ
โดยเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
“ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา”หมายถึง เงินหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ที่การ
ประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว เรียกเก็บจากผู้ขอใช้น้าประปา รวมทั้งค่ามาตร
วัดน้า ค่าท่อ อุปกรณ์ ค่าแรง และค่าดาเนินการติดตั้งประปาจนแล้วเสร็จ
แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาภายในอาคาร
/ ผูข้ อใช้น้า.....

-๕“ผูข้ อใช้นา”หมายถึ
้
ง บุคคลที่ได้ทาคาร้องขอใช้น้าประปา ยื่นไว้ต่อการประปา
เทศบาลตาบลเวียงพร้าว และยังไม่ได้ทาสัญญาการใช้น้าประปาให้ไว้กับการ
ประปาของเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
“ผู้ใ ช้ น้า”หมายถึง บุค คลที่ ไ ด้ท าสัญ ญาการใช้น้ าประปาไว้กั บ การประปา
เทศบาลตาบลเวียงพร้าว
“อุปกรณ์”หมายถึง สิ่งของที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งและจ่ายน้าให้แก่ผู้ใช้
น้านอกจาก ท่อภายใน ท่อภายนอก
“ท่ อ เมนจ่ า ยน้ า” หมายถึ ง ท่ อ เมนจ่ า ยน้ าของการประปา ที่ ว างผ่ า นทาง
สาธารณะหรือ สถานที่ใดๆ เพื่อการส่งน้าประปาไปถึงผู้ใช้น้า
“ประตูน้า” หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับปิด-เปิดจัดส่งจาหน่ายน้าให้แก่ผู้ใช้น้า
“ท่อภายนอก” หมายถึง ท่อและอุปกรณ์ประปาที่ต่อจากท่อเมนจ่ายน้าของ
การประปาไปเชื่อมกับมาตรวัดน้า
“ท่ อ ภายใน” หมายถึง ท่ อ และอุ ป กรณ์ ป ระปาที่ ต่ อจากมาตรวั ด น้าเข้ า สู่
ภายในบริเวณสถานที่ใช้นาหรื
้ อภายในอาคารของผูใ้ ช้น้า
“มาตรวั ด น้ า”หมายถึ ง เครื่ อ งวั ด ปริ ม าณน้ าที่ ก ารประปาเทศบาล
ตาบลเวียงพร้าวได้ตดิ ตั้ง เพื่อแสดงปริมาณการใช้น้าของผู้ใช้น้า
“ค่าประกั นการใช้น้า”หมายถึง เงินที่การประปาเรียกเก็บตามขนาดมาตร
วัดน้าเพื่อเป็นหลักประกันในการชาระค่าน้าประปาในแต่ละเดือน ผู้ใช้น้าจะได้รับ
ค่าประกั นคื นเต็ มจานวนเมื่อเลิ ก การใช้น้ า และไม่ มีหนี้ค้ างชาระค่ าน้าประปา
“การงดจ่ายน้า” หมายถึง การประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว งดจัดส่งและ
จ่ายน้าให้แก่ผู้ใช้น้า จะเป็นด้วยลักษณะหรือวิธีใดก็ตามที่ผู้ใช้น้าจะไม่สามารถใช้
น้าได้อกี ต่อไป
“พนักงานการประปา” หมายถึง บุคคลที่การประปาได้มอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่
ตามเทศบัญญัติน้ี
ข้อ ๔ การประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว จะจัดส่งและจ่ายน้าประปาเข้าไป
ให้ใช้ตามเคหะสถานบ้านเรือน หรือสถานที่ต่างๆ ต่อเมื่อผู้ขอใช้น้าได้ทาสัญญากับ
การประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าวแล้วและตกลงที่ จะปฏิบัติตามเทศบัญญัติน้ี
ข้อ ๕ การขอติดตั้งประปา
ผูข้ อใช้นาประปาต้
้
องนา สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัต รข้าราชการ
,สาเนาทะเบียนบ้านและแผนผังที่ตั้งมาตรวัดน้า มาให้การประปาเทศบาลตาบล
เวี ย งพร้ าวไว้ เ ป็น หลั ก ฐาน ในกรณีที่ ผู้ข อใช้น้ ามีชื่ อเป็น ผู้อ ยู่อ าศัย ในบ้า นหรื อ
บ้านเช่า ต้องให้เจ้าบ้านทาใบมอบอานาจอนุญาตให้ตอ่ ท่อ และ ติดตัง้ มาตรวัดน้า
มามอบให้การประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าวไว้เป็นหลักฐาน
/ เมื่อผู้ขอใช้น้า.....

-๖เมื่ อ ผู้ ข อใช้ น้ ายื่ น ค าขอ ให้ เ ทศบาลต าบลเวี ย งพร้ า วออกส ารวจพร้ อ ม
ประมาณการค่าใช้จ่ายก่อนเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา ตามอัตรา
ท้ายเทศบัญญัติน้ีพร้อมกับออกใบเสร็จรับเงินสาหรับสถานที่ราชการ บ้านพักของ
ทางราชการ โรงเรียนรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ วัดและสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
ต่าง ๆ ที่ได้จดทะเบียนใบอนุญาตแล้ว การขอใช้น้าประปาต้องให้ หัวหน้าส่วน
ราชการ/องค์การหรือผู้มีอานาจตามกฎหมาย เป็นผู้ลงนามยื่นความประสงค์ขอ
ติดตัง้ ประปาและเป็นคู่สัญญาใช้น้าประปากับการประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
บริ ษั ท ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ ธนาคารพาณิ ช ย์ โรงเรี ย น
เอกชน ที่ประสงค์ขอติดตั้งประปาในนามบริษัท ห้างหุ้นส่วนฯ ธนาคารพาณิชย์
โรงเรียนเอกชน ต้องยื่นคาร้องตามแบบของการประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
โดยให้ผู้มีอานาจตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามยื่นความประสงค์ขอติดตั้งประปาและ
เป็นคู่สัญญาใช้น้าประปากับการประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว โดยนาหลักฐาน
มาแสดงแบบคาร้อง แบบคาขอ สัญญาการใช้น้า แผนผัง หรือแบบพิมพ์อื่น ๆ
ให้เป็นไปตามที่เทศบาลตาบลเวียงพร้าวกาหนด
ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามอัตราแนบท้าย
เทศบัญญัติน้ี
(๑) ค่าประกันการใช้น้าหรือค่าประกันการใช้น้าชั่วคราว ให้คดิ ตามขนาด
มาตรวัดน้า
เมื่ อ ผู้ ใ ช้ น้ าแจ้ ง เลิ ก การใช้ น้ า การประปาเทศบาลต าบลเวี ย งพร้ า วจะ
คืนเงินประกั นการใช้น้าให้เ ต็มจานวน หากผู้ใ ช้น้ามีหนี้ค้างชาระ การประปา
เทศบาลตาบลเวียงพร้าวจะหักหนี้ค้างชาระจากเงินประกันการใช้น้าตามจานวน
หนี้สว่ นที่เหลือการประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าวจะคืนให้
(๒) อัตราค่าใช้น้าประปา ให้คิดอัตราค่าใช้น้าประปาเป็นรายลูกบาศก์
ตามอัตราค่าน้าประปาท้ายเทศบัญญัตินี้กรณีมีเหตุจาเป็น จะงดหรือลดอัตรา
ค่าใช้น้าประปาให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะรายได้ ทั้งนี้
ต้องได้รับอนุมัตจิ ากเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
(๓) ค่าใช้จา่ ยในการวางท่อภายนอก ผูใ้ ช้น้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ
ติดตัง้ ท่อภายนอกทั้งหมด
ข้อ ๗ การจัดส่งและจ่ายน้าประปา
(๑) น้าประปาที่จะส่งให้ใ ช้นั้น การประปาเทศบาลตาบลเวีย งพร้าวจะ
ดาเนินการให้เมื่อ ผู้ขอใช้น้าตกลงทาสัญญาและชาระเงินกับการประปาเทศบาล
ตาบลเวียงพร้าว ณ สานักงานเทศบาลตาบลเวียงพร้าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
/ การต่อท่อ.....

-๗(๒) การต่อท่อจากท่อเมนจ่ายน้าภายนอกอาคาร ถึงที่ตั้งมาตรวัดน้า
พร้อมทั้งก าหนดขนาดสิ่งของเหล่านั้น ผู้หนึ่งผู้ใ ดจะกระทามิไ ด้ เป็นหน้าที่ของ
การประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าวเพียงผู้เดียวโดยผู้ใช้น้าต้องออกค่าใช้จ่ายใน
การจัดทาและติดตั้งทั้งหมด สาหรับท่อและอุปกรณ์หลัง มาตรวัดน้าเข้าไปผู้ใช้น้า
ต้องจัดทาเอง
(๓) มาตรวั ด น้ าจะติ ด ตั้ ง ไว้ ภ ายในเขตสถานที่ ข องผู้ ใ ช้ น้ าที่ ต รวจสอบ
ได้ง่าย ตามเทศบาลตาบลเวียงพร้าวกาหนด เพื่อความสะดวกแก่พนัก งานของ
การประปาเทศบาลต าบลเวี ย งพร้ า ว สามารถตรวจสอบ จดปริ ม าณน้ า
เปลี่ยนแปลงแก้ไข และซ่อมแซมบ ารุงรัก ษาได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ต้องอยู่ในการ
พิจารณาของการประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
(๔) บรรดาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่วางไว้ในถนน หรือนอกเขตบ้าน และ
ในบริเวณเขตบ้า น หรือสถานที่ของผู้ใช้น้า นับจากมาตรวัดน้าออกมาภายนอก
เป็นสมบัติของการประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว ส่วนท่อและอุปกรณ์ภายใน
ต่อจากมาตรวัดน้าเข้าไปเป็นสมบัติของผู้ใช้น้า
(๕) มาตรวั ด น้ าเป็ น สมบั ติ ข องการประปาเทศบาลต าบลเวี ย งพร้ า ว
การประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าวเป็นผู้จัดหา โดยผ่านการตรวจสอบรับรอง
ความเที่ยงตรงจากหน่วยงานที่การประปากาหนด
(๖) ห้ามมิให้ผู้ขอใช้น้าทาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือย้ายที่ติดตั้งประตูน้า
มาตรวัดน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
(๗) ในกรณีจาเป็นผูใ้ ช้น้ายินยอมให้พนักงานประปาเทศบาลตาบล
เวียงพร้าว ซึ่งมีหน้าที่เข้าไปในที่ดิน อาคารหรือบริเวณสถานที่อันเป็นที่อยู่อาศัย
ของผู้ใช้น้า เพื่อตรวจสอบแก้ไขซ่อมแซมมาตรวัดน้าหรือท่ออุปกรณ์ ในการส่งน้า
ได้ทุกเวลาถึงแม้เวลาค่าคืนเมื่อมีเหตุผลสมควร พร้อมทั้งให้ความร่วมมืออานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงานดังกล่าวตามควรแก่กรณี
(๘) ผู้ใช้น้าจะต้องรับผิดชอบ ดูแล รักษาประตูน้า มาตรวัดน้า และท่อ
ภายนอกประตู น้ าให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ เ รี ย บร้ อ ยดี อ ยู่ เ สมอ ถ้ า เกิ ด ช ารุ ด เสี ย หาย
โดยการทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ใช้น้าต้องชดใช้ค่าซ่อมหรือค่าเสียหายให้แก่การ
ประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
(๙) ถ้าปรากฏว่าท่อในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้าเกิดชารุด รั่วไหลขึ้นภายนอก
ประตูน้า ผู้ใช้น้าต้องแจ้งให้การประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าวทราบโดยเร็วที่สุด
เพื่อจะได้ซ่อมให้เ รีย บร้อย ถ้าหากผู้ใช้น้าละเลยผู้ใช้น้าจะต้องรับ ผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหาย
/ ข้อ ๘ อัตรา.....

-๘ข้อ ๘ อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆเทศบาลตาบลเวียงพร้าวสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายของการประปา
และภาวะเศรษฐกิจทั่วไป ทั้งนี้ตอ้ งได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
ข้อ ๙ ให้ยกเว้นไม่เรียกเก็บเงินประกันการใช้น้าประปา สาหรับสถานที่ราชการ
บ้านพักของทางราชการ โรงเรียนรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ วัด และสถานที่ประกอบพิธี
ทางศาสนาต่างๆ ที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว(ในกรณีเอกชนขอใช้สถานที่เพื่อ
จัดกิจกรรมเพื่อการส่วนตัวและมีสว่ นทาให้อุปกรณ์ของการประปาเสียหายจะต้อง
ชดใช้และรับผิดชอบและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย)
ข้อ ๑๐ กรณีการต่อท่อและติดตั้งประปาจาเป็นต้องขุดผ่านบาทวิถี ถนน ท่อหรือ
รางระบายน้า ณ ที่ใดที่หนึ่ง ค่าซ่อมบาทวิถี ถนน ท่อระบายน้า รางระบายน้า ฯลฯ
ผูข้ อใช้นาเป็
้ นผู้จ่ายค่าซ่อมดังกล่าว
ข้อ ๑๑ ผู้ใช้น้าต้องชาระเงินค่าน้า เมื่อพนักงานเก็บเงินได้มาขอเก็บเงินและเมื่อ
ชาระแล้วพนักงานจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ใช้น้าไม่สามารถ
ชาระได้ในเมื่อพนักงานขอเรียกเก็บ จะต้องนาเงินไปชาระ ณ สานักงานเทศบาล
ตาบลเวียงพร้าว ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งใบแจ้งหนี้ไว้ ณ บ้าน
ผู้ใช้น้า หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว การประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าวมี
สิทธิที่จะงดการส่งน้าแก่ผู้ใช้น้ารายนั้นทันที และผู้ใช้น้ายั งต้องรับผิดชอบชาระ
หนี้สนิ ที่ค้างอยู่ทั้งสิ้น
ข้อ ๑๒ กรณีมาตรวัดน้าชารุดหรือผิดปกติให้คิดอัตราค่าน้าประปาถัวเฉลี่ย
โดยนับจาก เดือนก่อนเสียย้อนขึ้นไปสามเดือน เดือนที่เสียนั้นไม่นับ แล้วหารด้วย
สาม จะเป็นจานวนน้าถัวเฉลี่ยในเดือนที่มาตรวัดน้าเสีย ถ้ามาตรวัดน้าเสียในเดือน
แรกที่เริ่มใช้น้าจะคิดจานวนน้าที่ใช้ไปนั้นตามจานวนที่ใช้ภายหลังเมื่อการประปา
เทศบาลตาบลเวียงพร้าว ได้เปลี่ยนมาตรวัดน้าใหม่แล้ว
ข้อ ๑๓ ผู้ใช้น้าต้องรับผิดชอบดูแลรักษาตราผนึกที่มาตราวัดน้า และที่ข้อต่อ
รวมทั้งลวดที่ใช้ร้ อยตราให้อยู่ใ นสภาพที่เรียบร้อย หากชารุดหรือถูกทาลายไป
หรือลวดที่ใช้ร้อยตราผนึกขาดไปไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามผู้ใช้น้าต้องรีบแจ้งให้
การประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าวทราบ ถ้าปรากฏว่าความเสียหายเกิดขึ้นจาก
การกระทาของผู้ใช้น้า หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทาผู้ใช้น้าจะต้ องชดใช้ค่าเสียหาย
ต่ า งๆ รวมทั้ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วกั บ การนี้ ใ ห้ แ ก่ ก ารประปาเทศบาลต าบล
เวียงพร้าวตามที่เรียกเก็บ
ข้อ ๑๔ ถ้าท่อภายในและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต่อหรือติดตั้งอยู่ภายในมาตรวัดน้าเกิด
ชารุดรั่วไหลผู้ใช้น้าต้อ งจัดการซ่อมแซมเองโดยเร็วที่สุด และต้องชาระค่าน้าที่
สูญเสียไปในการนี้ดว้ ย
/ ข้อ ๑๕ ผูใ้ ช้น้า.....

-๙ข้อ ๑๕ ผูใ้ ช้นาต้
้ องรับผิดชอบดูแลรักษามาตรวัดน้าและประตูน้า ให้อยู่ในสภาพที่
เรียบร้อยใช้การได้ ดังนี้
(๑) ในกรณี ที่มาตรวั ดน้าชารุ ดเสี ย หายเพราะเกิ ดจากการกระท าโดย
เจตนาทาลาย มาตรวัดน้า เป็นเหตุไม่สามารถบันทึกปริมาณการใช้น้าได้ หรือทา
ให้ ตั ว เลขในมาตรวั ดน้ าเดิ นไม่ เ ป็ นปกติ ตามสภาพเดิ ม ที่ติ ด ตั้ ง ไว้ ห รื อ มีเ จตนา
กระทาให้มาตรวัดน้าสูญหายไป การประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว ต้องเปลี่ยน
หรือติดตั้งมาตรวัดน้าใหม่ผู้ใ ช้น้าจะต้องเสีย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเปลี่ยนหรือ
ติด ตั้งมาตรวัดน้าใหม่ และผู้ใช้น้าต้องรับผิดชาระค่าเสีย หายตามที่ก ารประปา
เทศบาลตาบลเวียงพร้าวกาหนด
(๒) ในกรณีที่มาตรวัดน้าชารุดเสียหายเพราะเกิดจากการกระทาของผู้อื่น
ให้ผู้ใช้น้า ใช้สิทธิเรียกร้องจากผู้นั้นให้ชาระค่ามาตรวัดน้าที่เปลี่ ยนให้ใหม่ หรือ
จะต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ในการซ่ อ มแซมมาตรวั ด น้ าแล้ ว แต่ ก รณี ร วมทั้ ง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
(๓) ในกรณี ที่ ม าตรวั ด น้ าเกิ ด การสู ญ หายไม่ ว่ า กรณี ใ ดๆ การประปา
เทศบาลตาบลเวียงพร้าวจะเปลี่ยนมาตรวัดน้าให้ใหม่ โดยผู้ใช้น้าจะต้องชาระค่า
มาตรวัดน้าที่เปลี่ยนให้ใหม่และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าเสียหายถ้ามี
(๔) ในกรณี ที่ ม าตรวั ด น้ าช ารุ ด โดยสภาพ การประปาเทศบาลต าบล
เวียงพร้าวจะดาเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้าให้ใหม่
ข้อ ๑๖ เมื่อผู้ใช้น้าจะเลิกใช้น้าหรือย้ายสถานที่อยู่หรือโอนให้ผู้อื่นต้องแจ้งให้การ
ประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้มาอยู่ใหม่ในสถานที่ของผู้ใช้น้าเดิม ประสงค์จะเป็นผู้ใช้น้าแทน
ผู้ใช้น้าเดิมหรือประสงค์จะรับช่วงการใช้น้าต่อไป ผู้เข้ามาอยู่ใหม่ต้องแจ้งความ
จานงขอใช้น้าต่อการประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว โดยไม่ชักช้า
เพื่อให้ก ารประปาเทศบาลตาบลเวีย งพร้าวพิจารณา โดยผู้เ ข้ามาอยู่ใ หม่ต้อ ง
รับผิดชอบหนี้ค้างชาระที่มอี ยู่เดิมทั้งหมด ในกรณีที่ผู้เข้ามาอยู่ใหม่ได้ใช้น้าแทนผู้ใช้
น้าเดิม แต่มิได้แจ้งให้การประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าวทราบ หากพ้นกาหนด
ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่การประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว แจ้งให้ทราบแล้ว
การประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว มีสทิ ธิงดจ่ายน้าได้
ข้อ ๑๘ สถานที่ใดเคยต่อท่อใช้นาอยู
้ ่ก่อนแล้วแต่ยกเลิกไปภายหลังมีผู้ขอใช้น้าอีก
ผู้ใช้น้าต้องเสียค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้าให้แก่การประปาเทศบาล
ตาบลเวียงพร้าว ตามระเบียบที่กาหนดไว้

/ ข้อ ๑๙ ผูใ้ ช้น้า.....

-๑๐ข้อ ๑๙ ผูใ้ ช้นารายใดถู
้
กงดจ่ายน้าเพราะไม่ชาระหนี้ค้าง หรือกรณีอื่นใด ภายหลัง
แสดงความจานงขอใช้น้าตามเดิมอีก ต้องชาระหนี้ที่ค้างและหนี้อื่นๆ พร้อมทั้ง
ค่าธรรมเนียมในการบรรจบมาตร วัดน้า ครั้งละ ๑๐๐ บาทด้วย แต่ถ้าผูใ้ ช้นาได้
้
รื้อถอนท่อภายในออกไปบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งไม่สามารถบรรจบมาตรวัดน้า
ให้ใช้น้าประปาได้ทันที ให้คิดค่าธรรมเนียมเหมือนผูใ้ ช้นารายใหม่
้
ทุกกรณี
ข้อ ๒๐ การขอย้ายสถานที่ข อใช้ น้าจากอาคารเดิม ไปติ ดตั้ง ยั งอาคารใหม่
คิดค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่นเดียวกับการขอติดตั้งใหม่ เว้นแต่ไม่คิดค่ามาตรวัดน้า
และเงินประกันการใช้น้า
ข้อ ๒๑ กรณีผใู้ ช้นาประปาสงสั
้
ยว่ามาตรวัดน้าอาจวัดจานวนน้าคลาดเคลื่อนต้อง
ยื่นคาร้องขอให้การประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว ไปตรวจสอบ
ข้อ ๒๒ ห้ามผู้ใช้น้าประปานาน้าประปาไปขายหรือกระทาการในเชิงพาณิชย์หรือ
แจกจ่ายให้กับผู้ใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากการประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
เป็นลายลักษณ์อักษร หาก ผู้ใช้น้าฝ่าฝืน การประปามีสิทธิงดจ่ายน้าได้
ข้อ ๒๓ ห้ามผู้ใช้น้าใช้เครื่องสูบน้า หรือเครื่องมืออื่นใดสูบน้าโดยตรงจากท่อจ่าย
น้าของการประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว หรือต่อท่อตรงจากท่อภายใน หากผู้ใช้
น้าฝาฝืนข้อห้ามนี้การประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว มีสทิ ธิงดจ่ายน้าได้
ข้อ ๒๔ ผู้ใช้น้าต้องอานวยความสะดวกแก่พนักงานการประปา ในการเข้าไป
ตรวจสอบท่อและอุปกรณ์ภายในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้าเมื่อมีเหตุสมควร
ข้อ ๒๕ ท่อภายในต้องแยกจากท่อน้าใช้ที่รับมาจากแหล่งอื่น
ข้อ ๒๖ ถ้าผู้ใช้น้าทาการฝ่าฝืนเทศบัญญัติ หรือไม่ปฏิบัติตามคาแนะนา ตักเตือน
โดยชอบของการประปาเทศบาล การประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว ทรงไว้ซึ่ง
สิทธิที่จะดาเนินการตามกฎหมายและงดการจัดส่งและจ่ายน้า
ข้อ ๒๗ ผูใ้ ช้นาที
้ ่ทาคุณประโยชน์ให้แก่กิจการประปาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าน้าประปา โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตาบลเวียงพร้าว
ข้อ ๒๘ กรณีเทศบาลได้รับความเสียหายจากการฝ่าฝืนหรือละเมิดเทศบัญญัติ
ต าบลเวี ย งพร้ า ว เรื่ อ ง การบริ ห ารกิ จ การประปา พ.ศ.๒๕๕๙ จะคิ ด อั ต รา
ค่าเสียหายและค่าทดแทน ให้เป็น ไปตามมติของคณะผู้บริหารเทศบาลตาบลเวียง
พร้าว เป็นกรณีๆ ไป
ข้อ ๒๙ ให้นายกเทศมนตรีตาบลเวียงพร้าว มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
เทศบั ญ ญั ติ แ ละมี อ านาจออกกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คับ ประกาศ หรื อ ค าสั่ ง อื่ น ๆ
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี
/ อัตราค่าน้า.....

-๑๑อัตราค่าน้าประปาและค่าธรรมเนียมในการใช้น้าประปา
ของการประปาเทศบาลต้าบลเวียงพร้าว
ท้ายเทศบัญญัติต้าบลเวียงพร้าว เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.2559
1. อัตราค่าธรรมเนียม
1.1. ค่าการขอใช้ประปา
350 บาท
1.2. ค่าย้ายหรือค่าถอดมาตรวัดน้า
200 บาท/ครัง
1.3 ค่าติดตังขันต้น
500 บาท
2. ค่าบ้ารุงรักษามาตรวัดน้า ก้าหนดตามขนาดของมาตรวัดน้า ดังนี
- มาตรวัดน้า ขนาด
½ นิว
10 บาท/เดือน
- มาตรวัดน้า ขนาด
¾ นิว
20 บาท/เดือน
- มาตรวัดน้า ขนาด
1 นิว้
30 บาท/เดือน
- มาตรวัดน้า ขนาด
2 นิวขึนไป
80 บาท/เดือน
3. ค่ามาตรวัดน้า ก้าหนดตามขนาดของมาตรวัดน้า ดังนี
- มาตรวัดน้า ขนาด
½ นิว
370 บาท
- มาตรวัดน้า ขนาด
¾ นิว
1,150 บาท
- มาตรวัดน้า ขนาด
1 นิว้
1,650 บาท
- มาตรวัดน้า ขนาด
2 นิว
7,500 บาท
4. ค่าปรับกรณีท้าให้ท่อช้ารุด แตกเสียหาย คิดค่าใช้จ่ายเท่ากับจ้านวนจริง
5. ค่าประกันการใช้น้า
200 บาท
6. อัตราค่าน้าประปาแบบอัตราก้าวหน้า ดังนี
ช่วงการใช้น้า
(ลูกบาศก์เมตร/เดือน)
0 – 20
21 – 40
41 ขึนไป

อัตราค่าน้าประปา
5 บาท/ลูกบาศก์เมตร
6 บาท/ลูกบาศก์เมตร
8 บาท/ลูกบาศก์เมตร

/ ประธานสภา.....

-๑๒ประธานสภาเทศบาล - ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ชีแ้ จงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติตาบลเวียงพร้าว เรื่อง การบริหาร
กิจการประปา พ.ศ.๒๕๕๙ วาระที่ ๑ (การรับหลักการ) ด้วยครับ
ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
วาระที่ ๒ การแปรญัตติฯ
ประธานสภาเทศบาล - เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดและข้อกฎหมายเกี่ยวข้อง เชิญครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
เลขานุการสภาฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์) ข้อ ๔๕ วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริการท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้ องถิ่ นจ านวนไม่ น้ อยกว่ าหนึ่ งในสามของจ านวนผู้ ที่ อยู่ ในที่ ประชุ มจะเป็ นผู้ เสนอก็ ได้
เมื่ อที่ ประชุ มสภาท้องถิ่ นอนุมั ติ ให้ พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระ
ที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ข้อ ๔๙ วรรคสี่ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระ
รวดเดียว ผูแ้ ปรญัตติอาจเสนอคาแปรญัตติด้วยวาจาได้
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขอแปรญัตติ เชิญครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาฯ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)

- ไม่มีผู้เสนอแปรญัตติ
วาระที่ ๓ การลงมติ
- ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติตาบลเวียงพร้าว เรื่อง การบริหารกิจการ
ประปา พ.ศ.๒๕๕๙ หรือไม่
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติตาบลเวียงพร้าว เรื่อง การบริหารกิจการ
ประปา พ.ศ.๒๕๕๙ จานวน ๙ เสียง ไม่ออกเสียง – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
เสนอต่อผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
- เชิญนายกเทศมนตรีได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในที่ประชุม ด้วยครับ

/ นายกเทศมนตรี.....

-๑๓นายกเทศมนตรีฯ
- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
(นายกิติพัฒน์ สุนทรพันธุ์) วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ท าให้ลั ก ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ย น หรือเปลี่ย นแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เ ป็น
อ านาจอนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ตามรายละเอี ย ดเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ หน้ า ๙๔ โครงการขยายผิ ว จราจร จ านวน
๑๘๑,๓๐๐ บาท มีค วามคลาดเคลื่ อนในข้อความ โครงการขยายผิ วจราจร คสล.
พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า ๓๑,๘๐๐ ตารางเมตร เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการขยายผิวจราจร
คสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๘.๐๐ ตารางเมตร
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขออภิปรายหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม ด้วยครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)

ที่ประชุม
ระเบี ยบวาระที่ ๖

- มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการติ ดตามปละประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
- เชิญนายกเทศมนตรีได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในที่ประชุม ด้วยครับ

ประธานสภาฯ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
นายกเทศมนตรีฯ
- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
(นายกิติพั ฒ น์ สุ นทรพั นธุ์) การจัด ท าแผนพั ฒนาองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๖ ข้อ ๓๐
กาหนดให้ค ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและ
เสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นฯ
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาให้ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่ว กันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุก ปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิ ด เผยไม่ น้อ ยกว่า สามสิ บ วั น เทศบาลต าบลเวียงพร้าวได้ จัดท ารายงานการติ ดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว ต่อไป
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขออภิปรายหรือไม่
(นายณรงค์ เขื่อนคา)

ที่ประชุม

- รับทราบ

/ ระเบียบวาระที่ ๗.....

-๑๔ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่นๆ
๗.๑ การรับโอนระบบประปาชนบทบ้านแม่งัด หมูท่ ี่ ๔ ตาบลทุ่งหลวง จากกรม
ทรัพยากรน้า
- เชิญนายกเทศมนตรีได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในที่ประชุม ด้วยครับ

ประธานสภาฯ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
นายกเทศมนตรีฯ
- เรียนประธานสภา สมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
(นายกิติพัฒน์ สุนทรพันธุ์) ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กาหนดให้มี
การโอนภารกิ จในการจั ดบริ หารสาธารณะของรั ฐให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
โดยให้ถ่ายโอนภายในระยะเวลา ๔ ปี ทั้งนีไ้ ม่เกิน ๑๐ ปี (สาหรับกรณีท้องถิ่นที่ยังไม่มี
ความพร้อม) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔-๒๕๕๓ โดยให้จัดทาแผนกระจายอานาจและ
แผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๓ และ ๒๕๔๔ ตามลาดับ กรมทรัพยากรน้าได้ทาการสารวจระบบประปาชนบท
และคัดกรองระบบประปาชนบทที่ยังอยู่ในสถานที่ใช้งานได้ โดยได้จัดทาบัญชีการส่งมอบ
ทรัพย์สินตามภารกิจสาธารณูปโภคโดยส่งมอบให้แก่เทศบาลตาบลเวียงพร้าว จานวน ๑
แห่ง คือ ระบบประปาหมู่บ้านแม่งัด หมู่ ๔ ตาบลทุ่งหลวง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้การบริหารกิจการประปาของเทศบาลตาบลเวีย งพร้าว มีป ระสิทธิภาพ และ
สอดคล้ อ งกั บ สภาวะเศรษฐกิ จ สั ง คมในปั จ จุ บั น จึ ง ขอเสนอญั ต ติ รั บ มอบการโอน
ทรัพย์สินสาธารณูปโภค(ระบบประปาชนบท) ระบบประปาหมู่บ้านแม่งัด หมู่ ๔ ตาบล
ทุ่งหลวง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ต่อสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าวได้พิจารณา
ต่อไป
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขออภิปรายหรือไม่
(นายณรงค์ เขื่อนคา)

ที่ประชุม
- รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒:๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........................................เลขานุการสภาฯ/ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ
(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์)

/ คณะกรรมการ .....

-๑๕คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว

(ลงชื่อ)....................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเอนก งุนคา)

(ลงชื่อ)....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิกร มหายศ)
(ลงชื่อ)....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประวุฒิ ศึกษา)
(ลงชื่อ)....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายจีรพงษ์ สุธัมมา)

(ลงชื่อ).................................................... เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางจันทร์ทา สังข์ศริ ิ)

รับรองรายงานการประชุม ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)

