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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

สมัยสามัญท่ี 1/2565  คร้ังที่  1 
วันจันทร์ที่  28  กุมภาพันธุ์  2565  เวลา  10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
****************************** 

 
ผู้มาประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี 
นายจรุญ  บุญหล้า 
นายถาวร   ภูกองชนะ 
นายนิวัฒน์  ภูแย้มใส 
นายมิตรไชย  ฤทธิยา 
นายวิเชียร  สิงหาราม 
นายศิตภัทร  สินสมบุญ 
นายสมบัติ   ฆารประเดิม 
นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ ์
นายออง  นิตยาสิทธิ์ 
นายสุริยา  พลเสนา 
นายสมัย  ภูจีวร 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

อุเทน  สิงห์ภักดี 
จรุญ  บุญหล้า 

ถาวร   ภูกองชนะ 
ลา 

มิตรไชย  ฤทธิยา 
วิเชียร  สิงหาราม 
ศิตภัทร  สินสมบุญ 

สมบัติ   ฆารประเดิม 
อดิศักดิ์  สุริยะพันธ ์
ออง  นิตยาสิทธิ์ 
สุริยา  พลเสนา 

สมัย  ภูจีวร 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

ว่าท่ีร้อยตรีนที  มูลสมบัติ 
นางภัทริกา  ต่างใจเย็น 
นางปัญจมาพร  คงสมมาตร 
จ่าเอกคัมภีร์  เกิดศรีทอง 
นายไพรวัลย์  พันเดช 
นายอัคราธร  ศรีสิงห์ 
นายจักรกรด  บุตรกุล 
นางสาวเพ็ญพร  ทักษี 
นายรุ่งโรจน์  เครือสุวรรณ 
นางสาวธนพร  ภูลายเรียบ 
นางสาวญาณิศา  ช่างทองค า 
นางสาวนลินรัตน์  ประทีป 

ปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
รองปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานท่ัวไป 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  
นายช่างโยธา 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
นักจัดการงานท่ัวไป 
นักประชาสัมพันธ ์

นักจัดการจัดเก็บรายได้ฯ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

    นที  มูลสมบัติ 
ภัทริกา  ต่างใจเย็น 

ปัญจมาพร  คงสมมาตร 
คัมภีร์  เกิดศรีทอง 
ไพรวัลย์  พันเดช 
อัคราธร  ศรีสิงห์ 
จักรกรด  บุตรกุล 

เพ็ญพร  ทักษี 
รุ่งโรจน์  เครือสุวรรณ 
ธนพร  ภูลายเรียบ 

ญาณิศา  ช่างทองค า 
นลินรัตน์  ประทีป 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

สมัยสามัญท่ี 1/2565  คร้ังที่  1 
วันจันทร์ที่  28  กุมภาพันธุ์  2565  เวลา  10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
****************************** 

 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการ  
   2.1 รายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี 4/2565  ครั้งท่ี 1 
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่   

5.1 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 (กันเงิน) 
5.2 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
5.3 ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
 เรื่อง  หลักเกณฑ์การด าเนินการประปาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
   

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง ญัตติอื่น ๆ (ถ้ามี)  
  

     
 

************************************** 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

พิธีเปิดการประชุม 
เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย น ากล่าวไหว้พระสวดมนต์ ประธานสภาฯ
ด าเนินการปะชุมตามระเบียบวาระ 
นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -วันนี้เป็นการประชุมของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก

สมัยสามัญท่ี 1/2565 ครั้งท่ี 1 ท่ีประชุมมา
ครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญท่านประธานเปิดการ
ประชุมครับ เรียนเชิญครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี(ประธานสภาเทศบาล) -เรียนท่านนายกเทศมนตรี   คณะผู้บริหาร    
ท่านปลัดเทศบาล  ท่าน หัวหน้ากองเพื่อน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพทุกท่าน วันนี้เป็นวัน
จันทร์ท่ี 28 กุมภาพันธ์  2565  ซึ่งเป็นการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญท่ี 1/2565  
ครั้งท่ี 1 ครับ  เข้าระเบียบวาระการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม    
2.1  รายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี 4/2565 ครั้งท่ี 1 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี(ประธานสภาเทศบาล) -เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ครับ 
นายออง  นิตยาสิทธิ์ (ประธานตรวจรายงานฯ) -เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนาย

ออง  นิตยาสิทธ์  ประธานคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ตามท่ีสภาเทศบาลต าบล
ห้วยเม็กได้ประชุมไปเมื่อคราวสมัยสามัญท่ี 4 / 
2565 ครั้งท่ี 1 ไปแล้วนั้น  ฝ่ายคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ถูกต้องจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล
ต าบลห้วยเพื่อรับรองต่อไปขอบคุณครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี(ประธานสภาเทศบาล) -เชิญท่านสมาชิกตรวจสอบความถูกต้องเพื่อจะ
ได้รับรองรายงานการประชุม  เชิญครับ มีสมาชิก
ท่านใดจะให้แก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ  
หากไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
รับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้น 

นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -เห็นด้วยจ านวน 10 เสียง  งดออกเสียง 1 
เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 

มติที่ประชุม   -เป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมเห็น
ด้วยให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญที่ 1 / 2565 คร้ังที่ 1     

 



4 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่  
5.1 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 (กันเงิน) 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) - ญัตติขอความเห็นชอบโอนกิจการประปา

หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหน่อค าหมู่ 3 เชิญครับ 
นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลหว้ยเม็ก) -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก

และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่ี
เคารพกระผมนายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์  
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กขอเสนอญัตติขอ 

หลักการและเหตุผล 
เร่ืองการขอโอนงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2564 (เบิกตัดปี) 

หลักการ 
          ตามท่ีเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ได้มีการขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564 เมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  สมัยวิสามัญท่ี  2/2564  ครั้งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  29  กันยายน  2564   
ไปแล้วนั้น หากเทศบาลเห็นว่ามีความจ าเป็น หรือมีเหตุผลจ าเป็นต้องโอนเพื่อเปล่ียนจากโครงการหนึ่งเป็นอีก
โครงการหนึ่ง (เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์โครงการ)   ก็สามารถโอน  แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายการท่ีได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปี  
หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 

             ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2543 

          ข้อ  31  การโอน  การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการท่ีได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิก
ตัดปีไว้  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปี  หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 

พระราชบัญญัติเทศบาล  2496  มาตรา  67  เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
          มาตรา  67(8) เงินอุดหนุน  มาตรา  67  ทวิ  การจ่ายเงินมาตรา  67 (8) และการจ่ายเงินเพื่อการ
ลงทุนเทศบาลจะกระท าได้  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  และผู้ว่าราชการอนุมัติ 

เหตุผล 
           จากการรายงานของกองช่าง   ได้เสนอเหตุผลและความจ าเป็นในการบริหารงาน  พบว่ามีบางรายการท่ี
ต้องให้การสนับสนุนการด าเนินงาน  ตามภารกิจหน้าท่ี  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว  มีเหตุผลและความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการจึงขอเสนอญัตติต่อสภาต าบลห้วยเม็ก  เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กตาม
กฎหมายดังนี้ 
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ล าดับที่ 
โอนลด ล าดับ

ท่ี 
โอนเพิ่ม 

รายการ บาท (-) รายการ บาท(+) 
 

1 
กองช่าง 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง (โครงการกัน
เงิน)  โครงการต่อเติม+
ปรับปรุงอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สถานท่ีก่อสร้างเทศบาล
ต าบลห้วยเม็ก (ตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด) 

 
401,400 

 
1 

กองช่าง 
ด้านเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบ
ลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังรงัในเขตเทศบาล  
สถานท่ีก่อสร้าง  ถนนเส้นต่าง 
ๆ ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบล
ห้วยเม็ก  ต าบลห้วยเม็ก  
อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ลักษณะงาน  ลงดิน
ลูกรังช่วงท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ
พร้อมเกรดถนนปรับแต่งให้
เรียบร้อย หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,441 ลูกบาศก์
เมตรปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติมฉบับท่ี 5 ข้อท่ี 81  
หน้าท่ี 28 

 
401,400 

รวมโอนลด 401,400 รวมโอนเพิ่ม 401,400 
  
 

  
-จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพื่อ
พิจารณา 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กได้
เสนอหลักการและเหตุผลต่อท่ีประชุมสภาไป
แล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
ข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี
ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  กระผมขอมติท่ี
ประชุมครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับขอความ
เห็นชอบโอนกิจการประปาหมู่บ้าน/ชุมชน บ้าน
หน่อค าหมู่ 3 โปรดยกมือข้ึน 

นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -เห็นชอบ 9  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
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ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  จ านวน 9  เสียง 
 งดออกเสียง จ านวน 2  เสียง 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล)  -ต่อไปข้อ 5.2 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลหว้ยเม็ก) -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก
และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่ี
เคารพกระผมนายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์  
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กขอเสนอญัตติญัตติ
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 

หลักการและเหตุผล 
เร่ืองการขอโอนงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2565 

หลักการ 
          ตามท่ีเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ได้ประกาศใช้งบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2565  และมีผลบังคับใช้  
ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2564  ไปแล้วนั้น  หากเทศบาลเห็นว่างบประมาณท่ีต้ังเอาไว้  ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้  
หรือมีเหตุผลจ าเป็น  ท่ีต้องต้ังงบประมาณขึ้นใหม่  หรือต้องการเพิ่มงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ  ก็สามารถ
โอนหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณท่ีต้ังเอาไว้นั้นได้  โดยได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

             ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2541                 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2543 

          ข้อ  27  การโอนงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้จ านวนปริมาณ
คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติเทศบาล  2496  มาตรา  67  เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
          มาตรา  67(8) เงินอุดหนุน  มาตรา  67  ทวิ  การจ่ายเงินมาตรา  67 (8) และการจ่ายเงินเพื่อการ
ลงทุนเทศบาลจะกระท าได้  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  และผู้ว่าราชการอนุมัติ 

เหตุผล 
จากการรายงานของกองช่าง   ได้เสนอเหตุผลและความจ าเป็นในการบริหารงาน  พบว่ามีบางรายการท่ีต้องให้
การสนับสนุนการด าเนินงาน  ตามภารกิจหน้าท่ี  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  เพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว  มีเหตุผลและความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการจึงขอเสนอญัตติต่อสภาต าบลห้วยเม็ก  เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กตาม
กฎหมายดังนี้ 

 
  

ล าดับที่ 
โอนลด 

ล าดับที่ 
โอนเพิ่ม 

รายการ บาท (-) รายการ บาท(+) 
 

1 
กองช่าง 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน

 
48,600 

 
1 

กองช่าง 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน  งาน

 
48,600 
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บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบ
ลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังรงัในเขตเทศบาล  
สถานท่ีก่อสร้าง  ถนนเส้นต่าง ๆ 
ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลห้วย
เม็ก  ต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วย
เม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  ลักษณะ
งาน  ลงดินลูกรังช่วงท่ีเป็นหลุม
เป็นบ่อพร้อมเกรดถนนปรับแต่ง
ให้เรียบร้อย หรือปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 2,671 ลูกบาศก์
เมตรปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติมฉบับท่ี 5 ข้อท่ี 81  
หน้าท่ี 28 
 

ไฟฟ้าและประปา งบด าเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ  เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  เข็ม
ขัดรัดสายไฟฟ้า  เทปพัน
สายไฟฟ้า  ปล๊ักไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ฟิวส์  สวิต
ไฟฟ้า  สปอร์ตไลท์  เครื่องตัด
กระแส  ก้านไมโครโฟน  
สายไฟเรืองแสง  โคมไฟฟ้า
สาธารณะ  งาน
สาธารณประโยชน์  และงาน
ประดับตกแต่งท่ีต้องใช้วัสดุ
ไฟฟ้าร่วมด้วย  เป็นต้น 

รวมโอนลด 48,600 รวมโอนเพิ่ม 48,600 
 

-จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพื่อ
พิจารณา 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กได้
เสนอหลักการและเหตุผลต่อท่ีประชุมสภาไป
แล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
ข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี
ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  กระผมขอมติท่ี
ประชุมครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติ
ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2565 

นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -เห็นชอบ 9  เสียง   
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  จ านวน 9  เสียง  
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล)  -ต่อไปข้อ 5.3 ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาล

ต าบลห้วยเม็กเรื่อง  หลักเกณฑ์การด าเนินการ
ประปาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลหว้ยเม็ก) -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก
และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่ี
เคารพกระผมนายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์  
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นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กขอเสนอญัตติร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยเม็กเรื่อง  
หลักเกณฑ์การด าเนินการประปาเทศบาลต าบล
ห้วยเม็ก 

 
หลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

เร่ือง  หลักเกณฑ์การด าเนินการประปาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  พ.ศ.2565 
หลักการ 

เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ว่าด้วยการด าเนินการประปา 
เหตุผล 

การจัดบริการน้ าสะอาด เป็นบริการสาธารณะประเภทหนึ่งท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าท่ีด าเนินการ
ตามภารกิจการถ่ายโอนบริการสาธารณะ ซึ่งในปัจจุบันภารกิจนี้ได้รับการถ่ายโอนมายังท้องถิ่นแล้วดังนั้น จึง
นับว่าเป็นบทบาทหน้าท่ีของท้องถิ่นเองท่ีจะต้องด าเนินการจัดบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้น ฐานให้มี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับ มาตรา ๕1 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จนถึง
ฉบับท่ี 1๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดว่าภายใต้กฎหมายเทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการ (1) การให้มีน้ าสะอาดหรือ
การประปาในเขตเทศบาลได้ ในปัจจุบันเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ได้ขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุม
พื้นท่ี อีกท้ังงานกิจการประปาจะได้บริหารจัดการคุณภาพน้ าให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดให้กับประชาชนใน
พื้นท่ี ประกอบกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการใช้น้ าประปาและอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ ไม่มี
ความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ จึงควรให้มีการปรับปรุง ตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ว่าด้วยการ
บริหารกิจการประปา ขึ้นใหม่นี้ 

-รายละเอียดกระผมขอให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดเป็นผู้
ช้ีแจงรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติฯครับ 

นางสาวญาณิศา  ช่างทองค า (นักจัดการจัดเก็บรายได้) -เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิก
สภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้วย
เม็กและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาว
ญาณิศา  ช่างทองค า นักจัดการจัดเก็บรายได้
ช านาญการ   

 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการประปาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
พ.ศ.  ๒๕65 

********************** 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติต าบลห้วยเม็ก  ว่าด้วยการด าเนินการเรื่อง หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการประปาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 51 (1) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496  แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับท่ี 14)  พ.ศ.  2562  ประกอบด้วยมาตรา  16 (4)  แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  เทศบาลต าบล
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ห้วยเม็กจึงตราเทศบัญญัตินี้ไว้  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  และผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์  ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยเม็ก” หลักเกณฑ์การด าเนินการประปา
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก  พ.ศ.  ๒๕65 

 

 ข้อ ๒  เทศบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ส านักงานเทศบาล
ต าบลห้วยเม็กแล้ว ๗  วัน 

 

 ข้อ 3  บรรดาเทศบัญญัติ  ข้อบังคับ  กฎ  ระเบียบ  ประกาศหรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้ว
หรือซึ่งขัดแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
 

หมวด  1 
นิยาม/ข้อความทั่วไป 

 
 ข้อ 4  ในเทศบัญญัติเทศบาลนี้ 
  “การประปาเทศบาล” หมายถึง การประปาท่ีรับโอนกิจการประปามาจากส่วนราชการ การ
ประปาหมู่บ้าน การประปาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก และเทศบาลต าบลห้วยเม็กจัดต้ังขึ้น เพื่อให้บริการ
ประชาชน และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของการประปาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ต าบลห้วยเม็ก        อ าเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

  “ทรัพย์สิน” หมายถึง บรรดาอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งสิทธิเรียกร้อง   ใด 
ๆ ของกิจการประปาซึ่งเกิดขึ้น และท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านของการประปาเทศบาล
ต าบลห้วยเม็ก 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก 
 

  “พนักงานเจ้าหน้าท่ี”  หมายถึง ปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก หรือข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนต าบลต าแหน่งอื่น ท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  “เจ้าหน้าท่ี”  หมายถึง ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในการประปา 
 

  “ผู้ขอใช้น้ า” หมายถึง บุคคล หน่วยงาน  องค์กร หรือสถานประกอบการท่ียื่นความประสงค์
ของใช้น้ าต่อพนักงานท้องถิ่น 
 

  “ผู้ใช้น้ า” หมายถึง บุคคล หน่วยงาน  องค์กร หรือสถานประกอบการท่ีได้ท าสัญญาการใช้
น้ าประปาไว้กับเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
 

“มาตรวัดน้ า”  หมายถึง เครื่องวัดปริมาณน้ าท่ีแสดงถึงผู้ใช้น้ าได้ใช้น้ าจ านวนมากน้อย
เพียงใด 

 

“ท่อเมนจ่ายน้ า” หมายถึง  ท่อส่งน้ าท่ีการประปาเทศบาลต าบลห้วยเม็กวางผ่านหน้าบ้าน
ของผู้ใช้ใน 

 

“ท่อภายใน”  หมายถึง  ท่อท่ีต่อจากมาตรวัดน้ าเข้าสู่ภายในบริเวณสถานท่ีใช้น้ าหรือใน
อาคาร ท่ีพักอาศัย ฯลฯ ของผู้ใช้น้ า 
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“ท่อภายนอก”  หมายถึง  ท่อส่งน้ าท่ีเช่ือมต่อจากท่อเมนต์ของการประปาเทศบาลต าบล
ห้วยเม็กไปเช่ือมกับมาตรวัดน้ า 

 

“ค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์” หมายถึง ค่าแรง ค่ามาตรวัดน้ า ท่อประปา และอุปกรณ์อื่น ท่ี
ใช้ในการติดต้ัง นับจากมาตรวัดน้ าถึงจุดประสานเมนต์ส่งน้ า ซึ่งไม่รวมท่อ และอุปกรณ์หลังจากมาตรวัดน้ าท่ีผู้
ขอใช้น้ าต้องเป็นผู้ด าเนินการเอง 

 

“ค่าประกันการใช้น้ า” หมายถึง เงินท่ีการประปาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เรียกเก็บตามขนาด
มาตรวัดน้ า เพื่อเป็นหลักประกันในการช าระค่าน้ าประปา โดยผู้ใช้น้ าจะได้รับเงินค่าประกันการใช้น้ าคืนเต็ม
จ านวน เมื่อยกเลิกการใช้น้ า และไม่มีหนี้ค้างช าระค่าน้ าประปา เว้นแต่ผู้ขอใช้น้ าประเภทหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรอื่นท่ีได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้วให้ยกเว้นค่าประกันการใช้น้ า และศาสนสถานต่าง ๆ  

 

“อัตราค่าน้ าประปาและค่าธรรมเนียมในการใช้น้ าประปา” หมายถึง อัตราค่าใช้น้ าท่ีการ
ประปาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ าประปา ตามอัตราท่ีก าหนดในบัญชีแนบท้ายนี้ 

 

“ค่ารักษามาตรวัดน้ า” หมายถึง ค่าบ ารุง ซ่อมแซมมาตรวัดน้ าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 

“ค่าซ่อมแซมจากการติดต้ังประปา” หมายถึง การขอใช้น้ าประปาท่ีมีระยะเวลาไม่เกิน    6 
เดือน  ได้แก่ บ้านพักท่ีไม่มีหมายเลขประจ าบ้านจากนายทะเบียน สถานท่ีก าลังด าเนินการสร้าง สถานท่ี
ประกอบกิจการช่ัวคราว ฯลฯ 

“ผู้ประสบสาธารณภัย” หมายถึง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจาก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง 
โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตย์ โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมี
ผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ไม่ว่าภัยท่ีเกิดขึ้นใน
พื้นท่ี หรือนอกพื้นท่ี ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย 

 

“บ้านเช่า” หมายความว่า สถานท่ีใช้น้ าท่ีมีบุคคลพักอาศัย หรือใช้ประโยชย์อย่างอื่น โดยเสีย
ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์แก่เจ้าของเป็นคราว ๆ ท้ังนี้ให้หมายความรวมถึงห้องเช่าด้วย 

 

ข้อท่ี 5 ในข้อบัญญัตินี้ การประปาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเป็นไปเพื่อการอุปโภค บริโภค
พื้นฐานในครัวเรือนเท่านั้น 
   

ห้ามใช้ในกิจการอันเป็นธุรกิจ หรือน าไปใช้ในกิจการอันได้มาซึ่งประโยชน์ตอบแทน เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยจะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขท่ีการประปาเทศบาลต าบล-   ห้วย
เม็กก าหนด และต้องเสียค่าธรรมเนียมการติดต้ังการใช้น้ าตามอัตราค่าน้ า และค่าธรรมเนียมท่ีก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 

 

ข้อ 6 การประปาของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก จะให้บริการเฉพาะในเขตพื้นท่ีต าบลห้วยเม็ก 
การให้บริการนอกเหนือจากนี้ จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อกฎหมาย และไม่เกินขีดความสามารถ
ด้านการผลิตของการประปาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

 



11 
 

 

ข้อ 7 การประปาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ไม่มีข้อผูกพันกับผู้ใช้น้ าว่าจะต้องมีน้ าประปาบริการ
ตลอดเวลา และทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายน้ าประปาในเวลาใด เวลาหนึ่งก็ได้ เมื่อเห็นว่ามีความจ าเป็นโดยมิต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้าต่อผู้ใช้น้ าประปาแต่ประการใด 

 

ข้อ 8 ผู้ใช้น้ าของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก จะต้องอ านวยความสะดวก และยินยอมให้
เจ้าหน้าท่ี เข้าตรวจท่อ และอุปกรณ์ประปาในเคหะสถาน ได้ตลอดเวลาแม้ในยามค่ าคืนเมื่อมีเหตุอันควร 

 

ข้อ 9 ผู้ใช้น้ าประปาจะน าน้ าประปาไปขายมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการประปา
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก เป็นลายลักษณ์อักษร และราคาจ าหน่ายต้องไม่สูงเกินอัตราท่ีเทศบาลต าบลห้วยเม็ก
ก าหนด 
 

หมวด 2 
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 
  ข้อ 10 เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจในการก าหนดค่าใช้จ่ายในการติดต้ังประปา อัตราค่า
น้ าประปา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเรียกเก็บจากผู้ใช้น้ า ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงอัตราหรือ
ก าหนดค่าใช้จ่ายอื่น เพิ่มเติมตามบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล   ต าบล
ห้วยเม็ก 
  ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(1) มีหนังสือเรียกผู้ใช้น้ า มาให้ถ้อยค าหรือช้ีแจงข้อเท็จริงหรือค าช้ีแจงเป็น
หนังสือหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นใด ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการประปา เพื่อท าการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และมีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบสถานท่ีใช้น้ า หรืออาคารของผู้ใช้น้ า 

(2) เข้าไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์
ตก หรือในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือแก้ไขระบบประปา เพื่อป้องกันอันตราย หรือ
ความเสียหาย อันอาจเกิดขึ้นได้ต่อระบบประปา ท้ังนี้ต้องแสดงบัตรประจ าตัว เจ้าหน้าท่ี และแจ้งให้ผู้
ครอบครองอาคารสถานท่ีนั้น ๆ ทราบด้วย 

(3) แนะน า ให้ผู้ใช้น้ าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ท่ีได้รับอนุญาต
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ 
 

ข้อ 12 ในกรณีท่ีเกิดปัญหาในการบริหารการประปาของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี หรือผู้ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งต้ัง หรือมอบหมาย ให้แจ้งประสานไปยังก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
ผู้ช่วย ฯ ในพื้นท่ีนั้นร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ด้วย 
   

หมวด 3 
การขอใช้น้ าประปา 

 
 ข้อ 13  ผู้ท่ีประสงค์จะขอใช้น้ าประปาเทศบาลต้องอยู่ในเขตบริการน้ าของเทศบาลต าบลห้วยเม็ ก 
และต้องขอใช้น้ าต่อพนักงานเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  โดยจะต้องยื่นค าขอ
ใช้น้ าตามแบบท่ีเทศบาลต าบลห้วยเม็กก าหนด  พร้อมยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
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(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ  จ านวน  1  ฉบับ   
(3) ถ้าผู้ขอใช้น้ าประปาเป็นนิติบุคคล จะต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลตาม

กฎหมายแสดงต่อพนักงานการประปา 
(4) แผนผังท่ีต้ังมาตรวัดน้ า 
(5) กรณีผู้ยื่นค าขอใช้น้ าเป็นผู้เช่าจะต้องน าหนังสือยินยอมของผู้ให้เช่ามายื่นพร้อมค าร้อง 
(6) หากวางท่อตัดผ่านท่ีดินของผู้อื่นจะต้องมีหนังสือยินยอมของผู้ใช้เช่ามายื่นพร้อมค าร้อง  
(7) หลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลห้วยเม็กก าหนด 

 

 ข้อ 14  เจ้าหน้าท่ีจะก าหนดวันออกท าการส ารวจสถานท่ี เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายภายหลังท่ีการ
ประปาเทศบาลได้รับค าขอใช้น้ า และจะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบและเตรียมวัสดุ - อุปกรณ์  ในการติดต้ังระบบ
ประปาเทศบาล (ค่าใช้จ่ายท้ังหมดผู้ขอใช้น้ าเป็นผู้รับผิดชอบท้ังหมดในครั้งแรกการขอใช้น้ า) 
 

 ข้อ 15 เมื่อเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้รับเงินค่าธรรมเนียมติดต้ังมิเตอร์ จะด าเนินการติดต้ังระบบ
ประปาภายใน  7  วัน 
 
 ข้อ 16 ผู้ขอใช้น้ าจะได้รับอนุญาตเป็นผู้ใช้น้ าของเทศบาลต าบลห้วยเม็กภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

(1) ผู้ใช้น้ าต้องช าระค่าใช้จ่ายตามท่ีเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้แจ้งให้ทราบและได้ลงนามใน
ค าขอใช้น้ าเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(2) ผู้ขอใช้น้ ามีหน้าท่ีต้องติดต้ังท่อภายในให้เสร็จเรียบร้อย 
(3) ผู้ขอใช้น้ ามีหน้าท่ีต้องแจ้งต่อเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เพื่อตรวจสอบการติดต้ังท่อภายใน

และความเรียบร้อยให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
 

หมวด 4 
วิธีการและเง่ือนไขการใช้น้ า 

 
 ข้อ 17 ผู้ใช้น้ ารายใด จะเลิกใช้น้ า มีการย้ายท่ีอยู่ ผู้ใช้น้ ามีหน้าท่ีต้องแจ้งค าขอเป็นหนังสือต่อ
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก ณ ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  7  วัน หากผู้ใช้น้ า
ละเลยไม่ได้มีการแจ้งดังกล่าว ผู้ใช้น้ าต้องผูกพันในหนี้ค่าน้ าประปาค้างจ่ายรวมท้ังรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิด
ขึ้นกับเทศบาลต าบลห้วยเม็กด้วย 
 

ข้อ 18 การโอนสิทธิการใช้น้ าให้กับผู้อื่น ผู้โอนและผู้รับโอนต้องยื่นค าขอเป็นหนังสือต่อเทศบาล
ต าบลห้วยเม็กโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ท้ังนี้ ผู้โอนหรือผู้รับโอนต้องจ่ายเงินท่ีค้างช าระท้ังหมดให้แก่เทศบาล
ก่อนจะใช้น้ าการประปาเทศบาล 

 

 ข้อ 19 ผู้ใช้น้ ารายใดถูกงดจ่ายน้ า เพราะเหตุไม่ช าระหนี้ท่ีค้างช าระหรือกรณีอื่นใด ต่อมาประสงค์จะ
ขอใช้น้ าประปาอีกและได้ยื่นค าขอใช้น้ าแล้วต้องช าระหนี้ท่ีค้างและหนี้อื่น ๆ (ถ้ามี) ให้เสร็จส้ิน พร้อมท้ัง
ค่าธรรมเนียมติดต้ังมิเตอร์  จ านวน  150  บาท/ครั้ง/ราย 
 

 ข้อ 20 ในกรณท่ีมาตรวัดน้ าช ารุดหรือมีสาเหตุอื่น ๆ ท าให้ไม่ทราบปริมาณน้ าท่ีใช้ได้เทศบาล-ต าบล
ห้วยเม็กจะคิดค านวณน้ าท่ีใช้ในเดือนท่ีมาตรน้ าเดือนเป็นปกติย้อนหลัง  2 – 3  เดือน ของการใช้น้ า  
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 ข้อ 21 เมื่อได้รับอนุญาตเป็นผู้ใช้น้ าตามข้อ 16 เทศบาลต าบลห้วยเม็กได้จ่ายน้ าให้ใช้แล้วมาตรวัด
น้ า  เครื่องกั้นน้ า  ท่อภายนอกท้ังปวง ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบลห้วยเม็กโดยทันที และผู้ใช้น้ ามี
หน้าท่ีต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตลอดระยะเวลาท่ียังไม่ได้แจ้งเลิกการใช้น้ าต่อเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
 

 ข้อ 22 ผู้ใช้น้ าประปาท่ีค้างช าระ 3 เดือน หรือ 3 บิล ต้องช าระค่าน้ าอย่างน้อย 2 เดือน หรือ    2 
รอบบิล หากไม่ช าระตามระเบียบเทศบัญญัตินี้ ให้ด าเนินการถอดมิเตอร์มาตรวัดน้ า เพื่องดจ่ายน้ าประปาเป็น
การช่ัวคราว และหากผู้ใช้น้ าประปารายนั้น ๆ ต้องการขอใช้น้ าประปาใหม่ให้ด าเนินการจ่าย  ค่าน้ าประปา
ท้ังหมดพร้อมท้ังจ่ายค่าธรรมเนียมติดต้ังมิเตอร์  จ านวน  150  บาท/ครั้ง/ราย 
 

 ข้อ 23 ผู้ใช้น้ าท่ีติดต้ังมิเตอร์มาตรวัดน้ าเรียบร้อยแล้ว และปรากฏว่าในเดือนท่ีผ่านมาผู้ใช้น้ าจะใช้น้ า
หรือไม่ก็ตาม การประปาเทศบาล จะคิดค่ารักษาเป็นรายเดือนตามอัตราค่าธรรมเนียมในเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 24 บรรดาท่อเมนประปา ท่อภายนอกรวมถึงมาตรวัดน้ า ท่ีเป็นทรัพย์สินของการประปา ผู้ใดหรือ
สัตว์เล้ียงของผู้ใดกระท าเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของการประปาจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
ส าหรับการกระท านั้นต่อการประปาจนเต็มจ านวนกับค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

 

 ข้อ 25 มาตรวัดน้ าท่ีได้รับความเสียหายเนื่องจากสภาพการใช้งานตามปกติ การประปาจะพิจารณา
เปล่ียนหรือซ่อมแซมให้ตามแต่กรณี โดยการประปาจะออกค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน 
 

 ข้อ 26 บ้านใดหรือสถานท่ีใดเคยต่อท่อหรือติดต้ังมาตรวัดน้ า และหรือเคยใช้น้ าประปาอยู่แล้ว แต่ถูก
ยกเลิกใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน ภายหลังจะขอใช้น้ าประปาใหม่ ผู้ขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือหนี้ท่ีค้าง
ช าระอยู่จนครบจ านวน การประปาจึงจะอนุญาตให้ใช้ประปาได้ 
 

ข้อ 27 ผู้ใช้น้ าประปาข้อ 23 หากไม่มีการช าระค่าน้ าประปา 3 เดือน หรือรอบบิล ให้ติดต่อ
เจ้าหน้าท่ี ณ ส านักงานเทศบาลต ากบลห้วยเม็ก กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ท้ังนี้ให้เจ้าหน้าท่ีจัดการตาม
แล้วแต่เห็นสมควร 

 

 ข้อ 28 ห้ามมิให้มีการโยกย้ายมาตรวัดน้ าโดยท่ีไม่ได้รับความเห็นชอบจากการประปาเทศบาล  หาก
เกิดความเสียหาย ผู้กระท าผิดต้องรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในการท าให้คืนสภาพท้ังส้ิน 
 

 ข้อ 29 ห้ามมิให้มีการติดต้ังปั๊มน้ าโดยตรงจากท่อหากจะประสงค์จะติดต้ัง ต้องปล่อยลงท่อพัก
เสียก่อนเพราะอาจท าให้มาตรวัดน้ าช ารุดและท าให้ผู้ใช้น้ ารายอื่นเดือดร้อน 
 

 ข้อ 30 ห้ามมิให้มีการต่อพ่วงการใช้น้ าไปยังบ้านหลังอื่น บ้านหนึ่งหลังต้องมีมาตรวัดน้ าอย่างน้อย
หนึ่งเครื่อง 

 

 ข้อ 31 กรณีบ้านเช่าเมื่อมีผู้เช่าย้ายออกไป หรือบ้านว่างลงด้วยประการใดก็ดี การประปาจะเรียกเก็บ
ค่าน้ าประปาจากผู้ให้เช่า หากบุคคลดังกล่าวเพิกเฉย หรือปฏิเสธความรับผิดชอบการประปาจะด าเนินคดีกับผู้
นั้นตามกฎหาย 
 

 ข้อ 32 ผู้ขอใช้น้ ามีสิทธิและหน้าท่ีตามเทศบัญญัตินี้ ตลอดระยะเวลาท่ียังไม่ได้แจ้งเลิกการใช้น้ าต่อ
การประปา 
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หมวด 5 
การจดมิเตอร์มาตรวัดน้ าและการช าระค่าน้ าประปา 

 
ข้อ 33 การประปาจะส่งพนักงานไปจดบันทึกปริมาตรการใช้น้ าในวันท่ี 10 – 15 ของทุกเดือน หรือ

แล้วแต่เหมาะสม แต่ท้ังนี้ให้ท าการจดมิเตอร์มาตรวัดน้ าเป็นเวลา 5 วันท าการ  
ข้อ 34 การประปาเทศบาลจะส่งพนักงานจัดเก็บรายได้ค่าน้ าประปาทุกเดือน  พร้อมท้ังใบแจ้งหนี้

เป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ใช้น้ าเป็นประจ าทุกเดือน  ผู้ใช้น้ าประปาต้องช าระค่าน้ าประปาภายใน   วันท่ี  30  
หรือวันสุดท้ายของเดือน  ต่อพนักงานท่ีได้รับมอบหมาย หากพ้นก าหนดผู้ใช้น้ าต้องไปช าระค่าน้ าประปาต่อ
เจ้าหน้าท่ีการประปาเองท่ีส านักงานเทศบาลต าบลห้วยเม็ก กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ 
  ผู้ใช้น้ าท่ีได้รับใบแจ้งหนี้ ต้องช าระค่าใช้น้ าตามอัตราค่าน้ าท่ีการประปาเทศบาลก าหนดไว้
โดยคิดตามปริมาณการใช้น้ า พร้อมท้ังช าระค่ารักษามาตรรายเดือน 
  การช าระเงินตามวรรคหนึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายของเดือน 
  ราคาน้ าต่อหน่วยให้คิดตามท่ีการประปาเทศบาลก าหนด 
 

ข้อ 35 ผู้ใช้น้ าประปาของการประปารายใดไม่ช าระค่าน้ าประปาติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 3 
รอบบิล การประปาจะท าการงดส่งน้ า จนกว่าผู้ใช้น้ าจะได้ช าระค่าน้ าท้ังหมด และค่าธรรมเนียมการใช้
น้ าประปาให้ครบจ านวนตามอัตรา 

 

ข้อ 36 เทศบาลต าบลห้วยเม็ก ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าน้ า และค่าใช้จ่ายอื่นตาม
สภาพเศรษฐกิจ ข้อเท็จจริงของต้นทุนการผลิต และจะประกาศให้ผู้ใช้น้ าทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลห้วยเม็ก และสถานท่ีปิดประกาศของหมู่บ้าน 

 
หมวด 6 
บทลงโทษ 

 
 ข้อ 37 ผู้ใดย้ายท่ีต้ังมาตรวัดน้ า ท่อภายนอก และอุปกรณ์ประปาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการประปา
ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน  1,000  บาท 
 ข้อ 38 ผู้ใดดัดแปลง แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงมาตรวัดน้ า ท าให้มาตรวัดน้ าเสียหาย หรือท าให้มาตรวัด
น้ ามีการกลับหรือสลับ เปล่ียนแปลงแก้ไขตัวเลข เพื่อให้เสียค่าน้ าประปาน้อยลง การประปาจะงดจ่ายน้ าให้ใช้ 
และต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000  บาท หรือการประปามีสิทธิด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 ข้อ 39 ผู้ใดโดยทุจริตน าน้ าประปาของการประปาไปใช้ โดยไม่ผ่านมาตรวัดน้ า หรือต่อท่อนอกมาตร
วัดน้ าจะถูกงดจ่ายน้ าให้ใช้ทันที และการประปามีสิทธิด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 ข้อ 40 ผู้ใดน าน้ าท่ีการประปาผลิตไปจ าหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000  
บาท  
 ข้อ 41 ผู้ใดเมื่อเจ้าหน้าท่ีการประปาเรียกให้มาให้ถ้อยค า เพื่อประโยชน์ในกิจการประปาไม่มาให้
ถ้อยค าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000  บาท 
 ข้อ 42 หากผู้ใช้น้ าฝ่าฝืนเทศบัญญัติ หรือระเบียบอื่นใดอันสืบเนื่องกับเทศบัญญัตินี้หรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าแนะน า หรือค าตักเตือนโดยชอบของพนักงานประปา เทศบาลต าบลห้วยเม็กทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายน้ าให้
ใช้ได้ทันที 
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 ข้อ 43 ผู้ใดขัดขวางเจ้าหน้าท่ีการประปาซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
1,000  บาท 

หมวด 7 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 44 เทศบัญญัตินี้เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ าประปา อัตราค่าน้ าประปาอัตรา
ค่าบริการ มิให้กระทบต่อผู้ใช้น้ าตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เรื่องการใช้น้ าประปา และอัตรา
ค่าบริการ  พ.ศ.  2551  ท่ีมีอยู่ก่อนหรือในวันท่ีเทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
 

บัญชีแนบท้าย 
ร่างข้อบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

เร่ืองการบริหารการประปา และการบ ารุงรักษา  พ.ศ.  2565 
 

ท่ี รายการ อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าธรรมเนียมการติดต้ังมิเตอร์ 150  
2 อัตราค่าบริการท่ัวไปรายเดือน   

มาตรวัดน้ าขนาด  Ø 1 / 2” 15  
มาตรวัดน้ าขนาด  Ø 3 / 4” 15  

3 อัตราค่าน้ าประปา   
 -  หน่วยที่ 0 – 15  7  
 -  หน่วยที่ 16 ขึ้นไป 8  

4 อัตราค่าน้ าประปา (คุ้มทรัพย์สมบูรณ์) 4 เนื่องจากใช้น้ าประปาบาดาล 
ยกเว้นมีการเปล่ียนแปลง 

 

หมายเหตุ  ผู้ใช้น้ ารายใดสงสัยว่ามาตรวัดน้ าอาจวัดปริมาณน้ าคลาดเคล่ือน  จากความเป็นจริง  หรือ
เกิดจากความเสียหายท่ีเกิดขึ้นการการประปาของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ให้ผู้ใช้น้ าติดต่อแจ้งค าร้องต่อกอง
ช่างของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีกิจการประปาด้านการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  ส ารวจ
ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น  และรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของผู้ใช้น้ า 
ภายใน 15 วัน  ขอบคุณค่ะ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) -ตามท่ีนักวิชาการจัดเก็บรายได้ได้น าเสนอเป็น

หลักเกณฑ์ท่ีทุกท่านได้รับทราบอยู่แล้วนะครับ
ในหมวดของร่างเทศบัญญัติกับผมขอสรุปง่ายๆ
อย่างนี้นะครับเทศบัญญัติหลักเกณฑ์ประปาของ
พวกเราสืบเนื่องมาจากณตอนนี้ เราบริหาร
กิจการประปายังไม่ครอบคลุมประกอบกับ
กิจการประปามีท้ังกิจการประปาหมู่บ้านประปา
ส่วนภูมิภาคปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยเฉพาะกิจการ
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ประปาของเทศบาลเรานั้นมีท้ังผู้ท่ีแอบขโมยใช้
น้ าซึ่งเราตรวจสอบพบซึ่งเราไม่อยากด าเนินการ
หรือแจ้งความก็ได้ท าการไปพูดคุยหากมีปัญหา
เกิดขึ้นนั้นเราไม่มีระเบียบท่ีเป็นข้อกฎหมาย
รองรับในการด าเนินการต่างๆจะปฏิบัติของ
เจ้าหน้าท่ีและปัญหาต่างๆอีกหลายอย่างท่ีไม่ได้
รองรับระเบียบของเจ้าหน้าท่ีเพราะฉะนั้น
หลักเกณฑ์ท่ีเป็นร่างในส่วนนี้จึงน าเสนอเพื่อท่ีจะ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติของเจ้าพนักงานเพื่อให้
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แนวทางการ
พิจารณาเทศบัญญัติในส่วนนี้ถึงจะเป็นร่างท่ีว่า
ด้วยการเงินเพราะว่ามีเอกสารบัญชีแนบท้าย
ด้วยหากเป็นกรณีท่ีท่านสมาชิกได้เสนอ 1 ใน 3 
ต้องมีค ารับรองของท่านนายกแต่ในส่วนนี้ท่าน
นายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอเองจึงไม่มีส่วนท่ี 3 
แนวทางซึ่ ง แนวทางการพิ จารณามี อยู่  2 
แนวทางดังนี้ 1 หากท่านจะพิจารณาเป็น 3 
วาระรวดท่านประธานญัตติจากท่ีประชุมแล้ว
ด าเนินการได้เลยแต่หากท่านไม่พิจารณา 3 
วาระรวดท่านสามารถพิจารณาเหมือนข้อบังคับ
ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณก็ได้
คือวาระแรกรับหลักการและท่านด าเนินการต้ัง
คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติให้ถูกต้องแล้วน าเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณาวาระท่ี 2 วาระท่ี 3 ต่อไปขึ้นอยู่ ท่ี
ประชุมสภาขออนุญาตน าเรียนตอนท่ีประชุม
สภาขอบคุณครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -เชิญครับ 
นายวิเชียร  สิงหาราม (สมาชิกสภาเทศบาล) -เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล

กระผมนายวิเชียรสิงหารามสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเม็กส าหรับเรื่องการอนุมัติเกี่ยวกับเงิน
งบประมาณท่ีท่านนายกได้น าเสนอเกี่ยวกับ
ระบบน้ าประปาเราจะประชุมอีกครั้งในวันท่ี 2 
เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบของการประชุม
เพร าะ ว่ า ก า รพิ จ า รณา ใน ส่ วนขอ ง เ รื่ อ ง
งบประมาณเราจะพิจารณา 3 วาระรวดไม่ได้ซึ่ง
อาจจะผิดระเบียบอาจจะมีผลต่อสมาชิกสภา
เทศบาลของเราครับ กระผมขอเสนอให้ประชุม
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ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ในวันท่ี 2 มีนาคม 
2565  เวลา  14.30 น.ครับผม 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -สมาชิกสภาท่านใดเห็นด้วยกับท่ีท่านวิ เชียร
สิงหารามได้เสนอให้ประชุมในวันท่ี 2 มีนาคม 
2565 เวลา 14.30 น.โปรดยกมือครับ 

นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -เห็นชอบ 10  เสียง   
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  จ านวน 10  เสียง  
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กได้

เสนอหลักการและเหตุผลต่อท่ีประชุมสภาไป
แล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
ข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี
ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  กระผมขอมติท่ี
ประชุมครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับ
หลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

 เรื่อง  หลักเกณฑ์การด าเนินการประปาเทศบาล
ต าบลห้วยเม็ก 

นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -เห็นชอบ 10  เสียง   
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบรับหลักการ  จ านวน 10  เสียง  
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ในส่วนของคณะกรรมการแปรญัตติขอถามว่าเรา

จะใช้ชุดเดิมหรือจะเลือกชุดใหม่ครับผม 
นายวิเชียร  สิงหาราม (สมาชิกสภาเทศบาล) -ควรใช้คณะกรรมการชุดเดิมครับผมเนื่องจากใน

ปีงบประมาณนี้เราได้มีการแต่งต้ังไปแล้วครับ
ขอบคุณครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ขอมติท่ีประชุมนะครับสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ
การใช้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมโปรดยกมือ
ขึ้นครับ 

นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -เห็นชอบ 10  เสียง   
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  จ านวน 10  เสียง  
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลหว้ยเม็ก) -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก

และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่ี
เคารพกระผมนายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก ขออนุญาตท่าน
ประธานครับเรียนแจ้งในส่วนของโครงการท่ีทาง
เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมในส่วนของการ
จัดการเกี่ยวกับภัยแล้งซึ่งกระผมได้ด าเนินการขอ
โครงการเข้าไปในส่วนของภัยแล้งเทศบาลต าบล
ห้วยเม็กของเราได้รับจัดสรรโครงการท่ีได้  ซึ่ง
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หากในอนาคตเราท าการขุดลอกเราก็จะสามารถ
ใช้น้ าในส่วนของหนองบงผลิตน้ าประปาได้เลยแต่
เบ้ืองต้นในโครงการเราสามารถขุดเจาะบาดาล
เพื่อท่ีจะน ามาใช้ประปาในส่วนนั้นได้ขนาด
ประปาในส่วนนี้คือไซส์ l สามารถรองรับผู้ชายน้ า
ได้จ านวน 300 ครัวเรือนในส่วนนี้เป็นโครงการท่ี
กระผมได้เข้าไปประสานงบประมาณซึ่งได้อนุมัติ
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วและน่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ
ภายใน 30 กันยายน 2565 นี้เบ้ืองต้นได้
ประสานประสานในโครงการท่ี 2 ก็คือบริเวณ
หนังใหญ่เป็นรูปแบบเดียวกันใช้ได้ท้ังบาดาลและ
ผิวดินซึ่งต้ังอยู่บริเวณดอนตาปู่ได้ประสานคาดว่า
น่าจะได้รับการจัดสรรซึ่งหักท้ัง 2 ตัวทั้ง 2 
โครงการรวมไปถึงหมู่ 15 การจัดการการใช้น้ าใน
เขตเทศบาลต าบลห้วยเม็กน่าจะบรรเทาได้ไป
พอสมควรและอีกโครงการนึงคือโครงการขุดลอก
หนองใหญ่บริเวณท่ีทางสภาเห็นว่ามันมีเศษวัชพืช
กับผมก็ได้ด าเนินการขอโครงการซึ่งเบ้ืองต้น
โครงการเราถูกคัดเลือกแล้วหากได้รับการอนุมัติ
จะแจ้งทางสภาต่อไปครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -เชิญครับ 
นายวิเชียร  สิงหาราม (สมาชิกสภาเทศบาล) -ส าหรับผมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการ

เรื่องของประปาโดยเฉพาะบ้านนาค าหมู่ท่ี 3 ท่ี
เราได้รับการถ่ายโอนมาซึ่งอยากจะเสนอให้ทาง
ฝ่ายบริหารได้พิจารณาต้ังงบประมาณหรือหา
งบประมาณในการวางท่อเมนใหม่ซึ่งท่อเมนณ
ปัจจุบันเป็นท่อขนาด 2 นิ้วซึ่งบ้านหนองค ามี
ประชากรท่ีใช้น้ าเกือบจ านวน 200 ครัวเรือน
และอยากจะให้เปล่ียนเป็นท่อ 3 หรือ 4 นิ้ว
เนื่องจากปัจจุบันก าลังมีการก่อสร้างรางระบาย
น้ าถึงอยากจะให้ฝากท่อเช่ือมตรงซอยรวมบัณฑิต
หรือว่าซอยเข้าศูนย์เด็ก หากเป็นไปได้ช่วงนี้เรา
อาจจะฝากท่อไว้ก่อนก็ได้และอยากให้ท าการ
ตรวจสอบมิเตอร์ด้วยครับ  เรื่องต่อมาท่ีอยาก
น าเสนอก็คือช่วงนี้ประชาชนในเขตเทศบาลของ
เราได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัส covid-
19 หลังจากงานธาตุของเราท้ังพนักงานเทศบาล
และพี่น้องประชาชนของเราก็มีการตัดตัวเป็น
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จ านวนมากส่ิงท่ีท าให้พี่น้องได้รับความล าบากก็
คือการกัดตัวและการท ามาหากินก็สะดุดลงซึ่ง
ตอนนี้เราก็ไม่มีงบประมาณในการช่วยเหลือยาวๆ
ต่างๆเหมือนกับท่ีผ่านมาท าให้พี่น้องประชาชน
ได้รับผลกระทบพอสมควรดังนั้นกระผมอยากจะ
เสนอให้ท่านนายกหากท่านมีงบประมาณหรือส่ิง
ใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็ให้
พิจารณาเหมือนกับท่ีผ่านมาท่ีเราได้ออกไป
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งหากท่านเสนอ
เข้าสู่สภาเป็นงบประมาณท่ีมันไม่ขัดกับระเบียบ
เราสมาชิกสภาเทศบาลก็ยินดีท่ีจะอนุมัติ
งบประมาณให้ท่านก็ขอขอบคุณท่านล่วงหน้า  
ขอบคุณครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -เชิญครับ 
นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก) -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก

และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่ี
เ ค า ร พ ก ร ะ ผ ม น า ย ฤ ท ธิ ร ง ค์   เ ส น ฤ ท ธิ์  
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก ปัญหาท่ีเราเจอ
หลังจากงานนมัสการพระธาตุพนมจ าลองเราได้
เกิดคัตเตอร์ผู้ป่วยโควิชในเขตเทศบาลต าบลห้วย
เม็กก็มีหลายท่านด้วยกันเกือบประมาณ 40 คน
ในส่วนของการดูแลเบื้องต้นเดิมเรามีส่วนของ
ศูนย์พักคอยได้ด าเนินจัดต้ังขึ้นโดยมีระเบียบ
รองรับแต่ในครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการ
เปล่ียนแปลงเกี่ยวกับค าส่ังหลายๆค าส่ังด้วยกัน
ดังนั้นเทศบาลต าบลห้วยเม็กจึงไม่สามารถจัดต้ัง
ศูนย์พักคอยได้ครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล)  -การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลของปี  
2565 ครับ เชิญท่านสมาชิกได้เสนอครับ 

นายวิเชียร  สิงหาราม (สมาชิกสภาเทศบาล)  -เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล 
        กระผมนายวิเชียร  สิงหาราม  สมาชิกสภา 

เทศบาลต าบลเม็ก ขอเสนอการก าหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กใน
ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
1.สมัยสามัญท่ี  1/2565 วันท่ี  1 กุมภาพันธ์  
2565 – 2  มีนาคม  2565 ก าหนด  30  วัน 
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2.สมัยสามัญท่ี  2/2565 วันท่ี  1 – 30  
พฤษภาคม  2565 ก าหนด  30  วัน 
3.สมัยสามัญท่ี  4/2565 วันท่ี  1 – 30  
สิงหาคม  2565ก าหนด  30  วัน  
4.สมัยสามัญท่ี  4/2565 วันท่ี  1 – 30  
ธันวาคม  2565ก าหนด  30  วัน 
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2566 คือ
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ มีนาคม  2565 ก าหนด  
30  วัน 
ครับผม 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล)  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่ 
มี) หากไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุมครับ  สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมตามท่ีท่าน
วิเชียรได้เสนอมาโปรดยกมือครับ 

นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -เห็นชอบ 10  เสียง   
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  จ านวน 10  เสียง  
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล)   

เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕65   
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. ๒๕66 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๒๑  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบมติท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  สมัยประชุมสามัญท่ี  ๑/๒๕65  
เมื่อวันจันทร์ท่ี  ๒8  กุมภาพันธ์  ๒๕65  จึงก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕66  และวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕64  ดังนี้ 

1. สมัยสามัญท่ี  ๑/2565 วันท่ี  ๑ กุมภาพันธ์  2565 – 2  มีนาคม  2565 ก าหนด  30  วัน 
2. สมัยสามัญท่ี  ๒/2565 วันท่ี  ๑ – ๓๐  พฤษภาคม  2565 ก าหนด  ๓๐  วัน 
3. สมัยสามัญท่ี  ๓/2565 วันท่ี  ๑ – ๓๐  สิงหาคม  2565ก าหนด  ๓๐  วัน  
4. สมัยสามัญท่ี  ๔/2565 วันท่ี  ๑ – ๓๐  ธันวาคม  2565ก าหนด  ๓๐  วัน 

            วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕66 คือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ มีนาคม  2565 ก าหนด  30  วัน 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกันมีสมาชิกท่าน

ใดท่ีจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่หากไม่มีกับผม
ขอปิดประชุมครับขอบคุณครับ 

 
 

-ปิดประชุม- 
 
 

(นายสมัย  ภูจีวร) 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เม่ือวันที่  8  มีนาคม  2565 
 
 

(ลงช่ือ)..............................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายออง  นิตยาสิทธิ์) 

 
(ลงช่ือ)...............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายศิตภัทร  สินสมบุญ) 
 
(ลงช่ือ).................... ...........................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายวิเชียร  สิงหาราม) 

 
(ลงช่ือ)...............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายมิตรไชย  ฤทธิยา) 

 
(ลงช่ือ)...............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายถาวร  ภูกองชนะ) 

 
(ลงช่ือ)...................... .........................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ์) 

 
(ลงช่ือ)..............................................เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสุริยา  พลเสนา) 
 
 

 
สภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
ในการประชุมสภาเทศบาล.................................................เมื่อวันท่ี..................................................................... 

 
(ลงช่ือ)..............................................................ผู้รบัรองรายงานการประชุม 

                                       (นายอุเทน  สิงห์ภักดี) 
                                 ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
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รายงานการสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยสามัญที่ 1/2565 คร้ังที่  1 

       วันจันทรท์ี่  28  กุมภาพันธ์  2565 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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รายงานการสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยสามัญที่ 1/2565  คร้ังที่ 1 

       วันจันทร์ที่  28  กุมภาพันธ์  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


