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หลกัการ 

เพื่อให้การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านสามารถให้บริการขั้น
พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่ง-
ตาลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมรับผิดชอบบริหารกิจการและ
บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้นในเชิงธุรกิจดว้ยตนเอง    อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการร่วมกนัคิด  ร่วมกนัตดัสินใจ  ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาอุปสรรค  และร่วมกนับริหารจดัการพฒันาทอ้งถ่ิน
ของตนเอง  อัน เป็นพื้ นฐาน ท่ีส าคัญประการหน่ึงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 

เหตุผล 

เพื่อให้การปฏิบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการบริหาร
กิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น  พ.ศ. 2548  ขอ้  16  ไดก้  าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมอบ
กิจการประปาหมู่บา้นซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    ให้แก่คณะกรรมการบริหารกิจการ
และบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้นท่ีมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกผูใ้ช้น ้ าแห่งหมู่บา้นนั้น ๆ     ไดบ้ริหาร
กิจการประปาใหเ้กิดความกา้วหนา้และบริการประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึงต่อไป  และโดยอาศยัอ านาจตามความใน
มาตรา  68  (1)  และมาตรา  88  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537      
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบบัท่ี  5)   พ.ศ.  2546    คณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองจึงขอเสนอ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เร่ือง การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปา
หมู่บา้น  พ.ศ. 2551  มาเพื่อใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบต่อไป 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 



เร่ือง การบริหารกจิการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 
พ.ศ. 2551 

................................................ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  68  (1)    มาตรา   71   และมาตรา   88     แห่งพระราชบญัญติั
สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์าร
บริหารส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี  5)   พ.ศ. 2546    ประกอบกบั ขอ้  6  ขอ้  16   ขอ้  21 วรรคสอง   ขอ้ 22   และ  ขอ้
35    แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น  พ.ศ. 
2548      องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่ง-
ตาลอง  และนายอ าเภอปากช่อง  จึงออกขอ้บญัญติัไวด้งัต่อไปน้ี 
                      ขอ้ 1  ขอ้บญัญติัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เร่ือง การบริหาร
กิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น  พ. ศ. 2551”  

ขอ้ 2  ขอ้บญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  เม่ือไดป้ระกาศไว้
โดยเปิดเผย  ณ  ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  แลว้เจด็วนั   

ขอ้ 3  ใหย้กเลิก  ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  เร่ือง  การบริหารกิจการ
ประปา  พ.ศ.  2549     

บรรดาขอ้บญัญติั  ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีไดอ้อกไวแ้ลว้ในขอ้บญัญติัน้ี
หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัขอ้บญัญติัน้ีใหใ้ชข้อ้บญัญติัน้ีแทน 

 

หมวด  1 
ข้อความทัว่ไป 

                      ขอ้ 4  ในขอ้บญัญติัน้ี  
                      “องคก์ารบริหารส่วนต าบล”    หมายความวา่    องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
                      “นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล”  หมายความวา่  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
                      “พนกังานส่วนต าบล”   หมายความวา่    พนกังานส่วนต าบลในสังกดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง                    
                      “พนกังานเจา้หนา้ท่ี”    หมายความวา่    นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  รองนายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   หรือพนกังานส่วนต าบล
รวมทั้งลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้งในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง    ท่ีนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลองแต่งตั้งและมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้บญัญติัน้ี 
                       

/“ระบบประปาหมู่บา้น”... 
-    2    - 



 
“ระบบประปาหมู่บา้น”     หมายความวา่    ระบบประปาซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลโป่งตาลอง                      
“หมู่บา้น”     หมายความวา่    หมู่บา้นหรือชุมชนท่ีตั้งอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

โป่งตาลอง  ตามหลกัเกณฑก์ารแบ่งเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย                 
                      “แหล่งน ้าดิบ”    หมายความวา่    แหล่งน ้าใตดิ้นหรือแหล่งน ้าผวิดินท่ีใชส้ าหรับผลิตประปา
หมู่บา้น 
                     “สมาชิกผูใ้ชน้ ้ า”     หมายความวา่    ผูท่ี้ยืน่ความประสงคจ์ะใชน้ ้าประปาหมู่บา้นตามขอ้  25  
และไดรั้บการอนุมติั  
                      “คณะกรรมการ”     หมายความวา่    คณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปา
หมู่บา้นท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองประกาศแต่งตั้งจากผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งจากสมาชิกผูใ้ช้
น ้าประปาใหท้ าหนา้ท่ีบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น 
                      “ประธานกรรมการ”     หมายความวา่     ประธานกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษา
ระบบประปาหมู่บา้น 
                      “ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น”     หมายความวา่     
ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น   เพื่อใหค้  าแนะน าแนวทางการ
บริหารกิจการระบบประปา  และประสานงานตามขอ้บญัญติัน้ี 

“เจา้หนา้ท่ีของกิจการประปา”     หมายความวา่    เจา้หนา้ท่ีของกิจการประปาท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลองแต่งตั้งจากบุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากคณะกรรมการบริหารกิจการและ
บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้นนั้น ๆ  เพื่อใหท้  าหนา้ท่ีและด าเนินการกิจการประปาตามขอ้  20 
                     ขอ้ 5  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองรักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัน้ี   
และใหมี้อ านาจออกระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  หรืออนุมติัหรือเห็นชอบระเบียบขอ้บงัคบัท่ีคณะกรรมการเสนอ
เพื่อปฏิบติัการให้เป็นไปตามขอ้บญัญติัน้ี 

หมวด 2 
คณะกรรมการบริหารกจิการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 

                      ขอ้ 6  ใหมี้คณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น  โดยเลือกตั้งจาก
สมาชิกผูใ้ชน้ ้ าประปาของระบบประปาหมู่บา้นแห่งนั้น ๆ  และมีจ านวนกรรมการตามท่ีสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าส่วน
ใหญ่ก าหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่เจด็คน 
                      ใหก้รรมการคดัเลือกกนัเองใหมี้ประธานกรรมการหน่ึงคน   รองประธานกรรมการหน่ึงคน  
เหรัญญิกหน่ึงคน   และเลขานุการหน่ึงคน    โดยใหป้ระธานกรรมการเป็นผูแ้ทนของคณะกรรมการ 

/ใหน้ายกองคก์าร... 
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ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  จดัใหมี้การเลือกตั้งและประกาศแต่งตั้งคณะ

กรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้นตามล าดบั  ทั้งน้ีโดยวธีิการและขั้นตอนใหเ้ป็นไป
ตามนยัระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น พ.ศ. 
2548 
                      ใหค้ณะกรรมการตามวรรคหน่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกิจการประปาในหมู่บา้น
หรือชุมชนท่ีตนด ารงต าแหน่งอยู ่ ดงัน้ี 

(1) วางระเบียบใชบ้งัคบัในการบริหารกิจการประปาหมู่บา้น  โดยความเห็นชอบขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

(2)  บริหารกิจการประปาใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัใหเ้กิดความกา้วหนา้และบริการ
ประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ                           
                           (3)  พิจารณาอนุญาตหรืองดจ่ายน ้าใหแ้ก่สมาชิก โดยค านึงถึงประโยชน์ของกิจการประปาเป็น
หลกั    แต่การงดจ่ายน ้าใหแ้ก่สมาชิกตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  เวน้แต่
กรณีตามขอ้  29 
  (4)  คดัเลือกบุคคลเพื่อให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  แต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีของ
กิจการประปา  
                           (5)  จดัท ารายงานผลการด าเนินงานให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองทราบ และ
รายงานผลการด าเนินงานให้สมาชิกผูใ้ชน้ ้ าทราบ  อยา่งนอ้ยสามเดือนต่อหน่ึงคร้ังหรือตามท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลองก าหนด 
                           (6)  จดัท าโครงการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
ในกรณีท่ีรายไดข้องกิจการประปาไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
                           (7) ใหค้ณะกรรมการ โดยประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการหรือสมาชิกผูใ้ชน้ ้ า 
ประปา เพื่อพิจารณาปรึกษาหารือการด าเนินกิจการประปาหมู่บา้น หรือการออกระเบียบขอ้บงัคบัของกิจการ
ประปาทั้งน้ีภายใตบ้งัคบัขอ้ 20   ขอ้ 21   และขอ้ 22 
                      คณะกรรมการอาจแต่งตั้งท่ีปรึกษาเพื่อใหค้  าแนะน าปรึกษาในการบริหารกิจการประปาโดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองก็ได ้   หรือเสนอบุคคลเพื่อใหอ้งคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลองประกาศแต่งตั้งโดยใหน้ าความในขอ้  21  และขอ้  22  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
                      ขอ้ 7  บุคคลท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งจากสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าประปาใหเ้ป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติั
ดงัต่อไปน้ี 
                           (1)  มีสัญชาติไทยและมีอายไุม่ต ่ากวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์  
                                      

/(2)  มีภูมิล าเนา... 
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(2)  มีภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูเ่ป็นประจ า  และมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในหมู่บา้นหรือชุมชน 

นั้น ๆ  ติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยแปดสิบวนั   และเป็นสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าของกิจการประปาท่ีตนจะด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 
                           (3)  เป็นบุคคลท่ีประกอบอาชีพสุจริต ไม่ประพฤติตนเป็นภยัต่อสังคม                     

ขอ้ 8  บุคคลท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  เป็นบุคคลตอ้งหา้มมิใหมี้สิทธิไดรั้บการเลือกตั้งจาก 
สมาชิกผูใ้ชน้ ้ าประปาใหเ้ป็นกรรมการ  คือ 
                           (1)  เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช 
                           (2)  หูหนวก และเป็นใบซ่ึ้งไม่สามารถอ่านและเขียนหนงัสือได ้                          

(3)  ติดยาเสพติดให้โทษ 
                           (4)  เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวสิาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือถือวา่กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

ขอ้ 9  กรรมการมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี  นบัแต่วนัท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลองประกาศแต่งตั้ง  กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งในกรณีท่ีถึงคราวออกตามวาระอาจไดรั้บการเลือกตั้ง
ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอีกก็ได ้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่ได ้
                      ขอ้ 10   กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
                           (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
                           (2)  ตาย 
                           (3)  ลาออกโดยยืน่หนงัสือลาออกต่อประธานกรรมการ  กรณีท่ียงัไม่มีประธานกรรมการหรือ
ประธานกรรมการขอลาออกใหย้ืน่หนงัสือขอลาออกต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
                           (4)  ไปเสียจากหมู่บา้นหรือชุมชนนั้น 
                           (5)  ปรากฏภายหลงัวา่ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 7  หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  8 
                           (6)  ตอ้งโทษจ าคุกฐานกระท าความผดิในคดีอาญา  ยกเวน้การกระท าความผดิลหุโทษ  หรือ
กระท าความผดิโดยประมาท 
                            (7)  กรณีท่ีกรรมการวา่งลงเกินกวา่ก่ึงหน่ึง ใหก้รรมการท่ีเหลือพน้จากต าแหน่ง 
                      ขอ้ 11  ในกรณีท่ีกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระนอ้ยกวา่ 
หรือเท่ากบัก่ึงหน่ึง  ใหมี้การเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีต าแหน่งวา่งลง 
และใหผู้ซ่ึ้งไดรั้บเลือกแทนนั้นอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน   เวน้แต่กรณี
ต าแหน่งท่ีวา่งลงมีวาระท่ีเหลืออยูไ่ม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวนัจะไม่จดัใหมี้การเลือกตั้งแทนต าแหน่งกรรมการ
ท่ีวา่งก็ได ้ และใหก้รรมการท่ีเหลืออยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป 
 

/ขอ้ 12  ในกรณีต าแหน่ง... 
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                      ขอ้ 12  ในกรณีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระเกิน
กวา่ก่ึงหน่ึง ตามขอ้ 10 (7)   ใหมี้การเลือกตั้งกรรมการใหม่ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีต าแหน่งกรรมการ 
วา่งลง  และใหน้ าความในขอ้ 9 มาใชบ้งัคบักบัวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
                      ขอ้ 13  ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะถึงคราวออกตามวาระ ตามขอ้ 10 (1) ใหมี้ 
การเลือกตั้งกรรมการใหม่ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลง และใหก้รรมการชุดเดิมปฏิบติั
หนา้ท่ีต่อไปจนกวา่จะไดมี้การเลือกตั้งและประกาศแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่แลว้เสร็จ                    

ขอ้ 14  ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการเขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงจึงจะถือวา่ 
เป็นองคป์ระชุม                  

ขอ้ 15  มติท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก  หากคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานเป็นผูช้ี้ขาด และ 
ใหถื้อเป็นท่ีสุด  กรรมการคนหน่ึงยอ่มมีเสียงหน่ึง ในการออกเสียงลงคะแนน 
                      ขอ้ 16  ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  ท่ีปรึกษามีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและมี
สิทธิแสดงความคิดเห็นใด ๆ   เก่ียวกบัการบริหารกิจการประปา   แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ 
                      ขอ้ 17  ใหป้ระธานกรรมการส่งรายงานการประชุมใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
โป่งตาลองทราบ  ภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีการประชุมเสร็จส้ิน 

 

หมวด 3 
การบริหารกจิการประปาหมู่บ้าน 

                      ขอ้ 18  ใหม้อบกิจการประปาหมู่บา้น    ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
โป่งตาลอง  ใหค้ณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้นแห่งนั้น ๆ  ด าเนินการบริหาร
จดัการ  ใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดป้ระกาศแต่งตั้งคณะกรรมการของหมู่บา้นนั้น ๆ 
                      ขอ้ 19  ภายใตบ้งัคบั ขอ้  6   การบริหารกิจการประปาหมู่บา้นใหด้ าเนินการให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด โดยความเห็นชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
                      ขอ้ 20  ให้คณะกรรมการคดัเลือกบุคคลเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  แต่งตั้ง
เป็นเจา้หน้าท่ีของกิจการประปา โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลรักษาระบบประปาให้สามารถจ่ายน ้ าประปาได ้
จดัเก็บรายได้  จดัท าบัญชี  และด าเนินการอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  โดยให้ได้รับค่าจ้างตามท่ี
คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
                      ขอ้ 21   การออกระเบียบขอ้บงัคบัของกิจการประปาจะตอ้งผา่นความเห็นชอบของสมาชิกผูใ้ช้
น ้าประปาอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าประปาทั้งหมด โดยจะตอ้งไม่ขดักบัขอ้ก าหนด ประกาศ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
                       

/ขอ้ 22  การประชุม... 
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ขอ้ 22  การประชุมสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าตอ้งมีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน

สมาชิกผูใ้ชน้ ้ าทั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
                      ขอ้ 23  กรณีท่ีส่วนหน่ึงส่วนใดของระบบประปาช ารุดเสียหายใหถื้อเป็นหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา       

เวน้แต่กรณีท่ีส่วนหน่ึงส่วนใดของระบบประปาช ารุดเสียหายจนเกินความสามารถของ
คณะกรรมการในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา   ให้ถือเป็นหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองใน
การพิจารณาซ่อมแซมและบ ารุงรักษาใหร้ะบบประปาสามารถใชก้ารไดอ้ยูเ่สมอ 
                      ขอ้ 24  คณะกรรมการจะตอ้งบ ารุงรักษาแหล่งน ้าดิบของระบบประปาหมู่บา้นใหส้ะอาดและมี
ปริมาณน ้าเพียงพอท่ีจะใชผ้ลิตน ้าประปาของกิจการประปาหมู่บา้นอยูเ่สมอ                           

ขอ้ 25  ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชน้ ้าประปาหมู่บา้น จะตอ้งยืน่ความประสงคข์อใชน้ ้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรต่อคณะกรรมการ 
                      ขอ้ 26  ค่าธรรมเนียมในการใชน้ ้าประปา  ค่าปรับ  ค่าติดตั้งมาตรวดัน ้า  และค่าธรรมเนียมอ่ืน
ในการใหบ้ริการเก่ียวกบัน ้าประปาใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

ขอ้ 27  การติดตั้งมาตรวดัน ้าตอ้งติดตั้งไวใ้นท่ีเปิดเผยสามารถตรวจสอบไดห้รือห่างจากร้ัวไม่
เกินหน่ึงเมตร  หรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

ขอ้ 28  ผูใ้ดท่ีท าใหท้รัพยสิ์นของระบบประปาหมู่บา้นเสียหาย  ผูน้ั้นตอ้งชดใชค้่าเสียหาย
ใหแ้ก่กิจการประปาหมู่บา้น 

                      ขอ้ 29  ผูใ้ดทุจริตเอาน ้าประปาหมู่บา้นไปใช ้  หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขตวัเลขในมาตรวดัน ้า 
หรือกระท าดว้ยประการใดๆ  เพื่อเอาน ้าประปาไปใชใ้หง้ดจ่ายน ้าทนัที   และจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่
กิจการประปาหมู่บา้น   และใหค้ณะกรรมการโดยไดรั้บมอบหมายจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง
พิจารณาแจง้ความด าเนินคดี 
                      การด าเนินการของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงให้รวมถึงการด าเนินคดีกบัผูก้ระท าให้
ทรัพยสิ์นของระบบประปาหมู่บา้นเสียหายตามขอ้  28  ดว้ย 
                      ขอ้ 30  กรณีท่ีมีการยกเลิกการใชน้ ้าหรือโอนใหผู้อ่ื้น ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร  และไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการเสียก่อนจึงจะส้ินสุดการเป็นผูใ้ชน้ ้ า   มิฉะนั้นจะถือวา่ 
ยงัเป็นผูใ้ชน้ ้ าอยู ่ และจะตอ้งรับผดิชอบจ่ายค่าน ้าตามท่ีคณะกรรมการหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายเรียกเก็บ 
                      ขอ้ 31  ระยะเวลาในการเก็บค่าน ้า และระยะเวลาในการคา้งช าระค่าน ้า ใหเ้ป็นไปตามท่ี 
คณะกรรมการก าหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

                       
/ขอ้ 32  ระบบประปา... 

-    7    - 



 
ขอ้ 32  ระบบประปาหมู่บา้นอาจมีรายได ้ ดงัน้ี 

                           (1)  เงินค่าน ้า 
                            (2)  เงินค่าธรรมเนียม  เงินค่าปรับ 
                           (3)  เงินบริจาค 
                           (4)  เงินท่ีไดรั้บการอุดหนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
                      ขอ้ 33  ระบบประปาหมู่บา้นอาจมีรายจ่าย  ดงัน้ี 
                           (1)  รายจ่ายในการด าเนินการเก่ียวกบัระบบการผลิตน ้าประปา    ระบบการจ่ายน ้าประปา    
การบ ารุงรักษาซ่อมแซม   และการขยายกิจการประปา                        
          (2)  รายจ่ายในการบริหารกิจการประปา  เช่น   ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี   ค่าวสัดุ   อุปกรณ์ 

(3)  ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ   ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองก าหนด  เช่น  ค่าเบ้ียประชุม 
หรือค่าตอบแทนคณะกรรมการ  โดยความเห็นชอบจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
                      ขอ้ 34  ใหค้ณะกรรมการหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายใหเ้ก็บรักษาเงินของกิจการประปา น าเงิน
รายไดข้องกิจการประปาฝากธนาคารในนามของกิจการประปาทั้งจ  านวนภายในวนัท่ีมีรายได ้ ถา้ฝากในวนัท่ีมี
รายไดไ้ม่ทนัใหน้ าฝากธนาคารในวนัท าการถดัไปทั้งจ  านวน  หากมีความจ าเป็นจะตอ้งเก็บรักษาเงินไวจ่้ายใน
กรณีเร่งด่วนใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
                      ขอ้ 35  ใหค้ณะกรรมการก าหนดตวับุคคลในคณะกรรมการเป็นผูมี้อ  านาจเบิกจ่ายเงินของ
กิจการประปาหมู่บา้นจ านวนไม่นอ้ยกวา่สามคน  ในจ านวนน้ีใหป้ระธานกรรมการและเหรัญญิกเป็นกรรมการ
ผูมี้อ  านาจเบิกจ่ายเงินโดยต าแหน่งสองคน  และกรรมการอ่ืนอีกหน่ึงคน 
                      ขอ้ 36  การเบิกเงินของกิจการประปาหมู่บา้นตอ้งลงลายมือช่ือประธานและกรรมการผูมี้
อ านาจเบิกจ่ายไดร่้วมกนัไม่นอ้ยกวา่สองคนลงลายมือช่ือจึงจะเบิกจ่ายได ้
                      ขอ้ 37  ใหค้ณะกรรมการจดัท า หรือมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีของกิจการประปาจดัท าบญัชีของ 
กิจการประปาหมู่บา้น  ตามรูปแบบท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองก าหนดและแนะน า   และให้องคก์าร
บริหารส่วนต าบลตรวจสอบการเงินและบญัชีอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ัง  หากพบขอ้บกพร่องใหแ้จง้คณะกรรมการ
ด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลแจง้และแนะน าโดยไม่ชกัชา้ 
                      ขอ้ 38  ใหค้ณะกรรมการจดัท าบญัชีรายไดแ้ละรายจ่ายของกิจการประปาหมู่บา้น  รายงานให้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองทราบอยา่งนอ้ยเดือนละหน่ึงคร้ัง 
                      ขอ้ 39  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองโดยนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตา-
ลองแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบล หรือบุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถท่ีคณะกรรมการเสนอใหเ้ป็นท่ีปรึกษาและ
ติดตามผลการด าเนินงานของกรรมการ  เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบและติดตาม  ใหค้  าแนะน าปรึกษา  และ
ช่วยเหลือแก่คณะกรรมการ  ดงัน้ี 

/(1)  ในการจดัท า... 
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(1)  ในการจดัท าร่างระเบียบขอ้ก าหนดค่าธรรมเนียม  ค่าน ้าประปา  ค่าปรับ  ค่าตอบแทนและ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริหารกิจการประปาหมู่บา้น  
                           (2)  ในการจดัท าบญัชีรายไดร้ายจ่าย  หรือบญัชีของกิจการประปาหมู่บา้น   
                           (3)  ในการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานกิจการประปา 
                           (4)  ในการจดัท าโครงการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
โป่งตาลอง         
                           (5)  ในการด าเนินกิจการประปา ตามขอ้ 6 วรรคส่ี  และอ่ืน ๆ  ท่ีจ  าเป็น    ทั้งน้ี เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานในการบริหารกิจการประปาหมู่บา้นเกิดความกา้วหนา้และบริการประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึงตาม
ขอ้บญัญติัน้ี  

(6)  ประชุมร่วมกบัคณะกรรมการอยา่งนอ้ยปีละ   1   คร้ัง 
                      และใหร้ายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีทุกคร้ัง  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง
ทราบภายในเจ็ดวนั 
 

   ประกาศ      ณ      วนัท่ี  31  เดือน  มกราคม  พ. ศ. 2551 
 

(ลงช่ือ)         ทองหล่อ  ชา้งสีทา 
      (นายทองหล่อ  ชา้งสีทา) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
   

ขอรับรองวา่ร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ฉบบัน้ีไดผ้า่นความเห็นชอบจากสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ในคราวประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  สมยัสามญั   
สมยัท่ี  4  คร้ังท่ี  1/2550  เม่ือวนัท่ี  27  ธนัวาคม  2550  จริง 
 

(ลงช่ือ)         ส ารถ  เศรฐวงศ ์
        (นายส ารถ  เศรฐวงศ)์ 

      รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
      ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

             เห็นชอบ 
 

(ลงช่ือ)   นายคณีธิป  บุณยเกตุ   
 (นายคณีธิป  บุณยเกตุ) 
   นายอ าเภอปากช่อง 
 



 
 


