
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสมหวงั 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2563 
วนัที่  29  มิถุนายน2563เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสมหวงั 

ผู้เข้าประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายวนิยั   รักจ ารูญ ส.ท.  เขต 1 วนิยั   รักจ ารูญ ลากิจ 

2 นายชวลิต    พูนนวล เลขานุการสภาฯ ชวลิต   พูนนวล ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 

ล าดับ ช่ือ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายนิติธร   ทองชิต ประธานสภาฯ นิติธร   ทองชิต  
2 นายประกอบ  ด าก่ิง รองประธานสภาฯ ประกอบ  ด าก่ิง  
3 นายสมภรณ์  สุวรรณนากิจ ส.ท. เขต 2 สมภรณ์   สุวรรณนากิจ  
4 นางรัชนี   บวัยก ส.ท.เขต 2 รัชนี   บวัยก  
5 นายสุชาติ   บุญแสง ส.ท.  เขต 2 สุชาติ   บุญแสง  
6 นายไชยวชิิต   ศรีเกตุ ส.ท.  เขต 2 ไชยวชิิต   ศรีเกตุ  
7 นายเปรียม   แกว้งาม ส.ท.  เขต 1 เปรียม   แกว้งาม  
8 นายจิรพงศ ์     สงแสง ส.ท.  เขต 1 จิรพงศ ์     สงแสง  
9 นายทนง   สงทิพย ์ ส.ท.  เขต 1 ทนง   สงทิพย ์  
     
     

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นางมณฑารักษ ์  เกตุแสง นายกเทศมนตรี มณฑารักษ ์  เกตุแสง  

2 นายกิตติเชษฐ ์  เกตุแสง รองนายกฯ กิตติเชษฐ ์  เกตุแสง  

3 นายวรีะ  รามรินทร์ รองนายกฯ วรีะ  รามรินทร์  

4 นายวกิูล  ชายจนัทร์ เลขานุการฯ วกิูล  ชายจนัทร์  

5 นางวไิลวรรณ  หนูทอง ผอ.กองคลงั วไิลวรรณ  หนูทอง  
6 นายกฤษกร  บุษบงก ์ ปลดัเทศบาล กฤษกร  บุษบงก ์  
7 นายบ ารุง  หนูอกัษร ผอ.กองช่าง บ ารุง  หนูอกัษร  
8 นายมนตรี   ภกัดีจิตร์ นกัวเิคราะห์ฯ มนตรี   ภกัดีจิตร์  
9 นางสาวจิประภา  ตุง้แกว้ นกัจดัการงานทัว่ไป จิประภา  ตุง้แกว้  

10 นางฉารีฟะฮ ์  โตะ๊ระหนี จพง.สาธารณสุขฯ ฉารีฟะฮ ์  โตะ๊ระหนี  
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เร่ิมประชุม10.00 น. 

 
       เม่ือสมาชิกมาพร้อมกนัแลว้  และครบองคป์ระชุมเชิญนางมณฑารักษ ์  เกตุแสง

นายกเทศมนตรีฯ จุด ธูปเทียนหนา้โตะ๊หมู่บูชาและขอเปิดประชุม  สมยัสามญัสมยั ท่ี 2  
คร้ังท่ี 2ประจ าปี  2563และมีการประชุม 5 วาระดว้ยกนั และจะเร่ิมประชุมไปตามวาระ
การประชุมท่ีแจกใหส้มาชิกสภาฯ   ไปแลว้ 
 
เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 
มีสมาชิกลาประชุม จ านวน  2 ท่าน 

1. นายชวลิต   พูลนวล   เลขานุการสภาฯ 
2. นายวนิยั  รักจ ารูญ     สมาชิกสภาเขต 1 

     ตามท่ีนายชวลิต   พูลนวล   ต าแหน่งเลขานุการสภาฯ  ไดล้าประชุม  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาฯ  ทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2547  (แกไ้ข
เพิ่มเติมฉบบัท่ี 2  พ.ศ.  2544 )  ในการประชุมสภา  ถา้ไม่มีเลขานุการสภา หรือมีแต่ไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หส้ภาเลือกสมาชิกสภาคนหน่ึงเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการ
สภาชัว่คราว  โดยใชว้ธีิการเลือกตามระเบียบขอ้ 13 
เชิญสมาชิกเสนอผูท้  าหนา้ท่ีเลขานุการสภาฯ ชัว่คราว โดยมีผูรั้บรอง 2 คน 
 
     ขอเสนอนายกฤษกร   บุษบงก ์   ปลดัเทศบาลต าบลสมหวงั 
 
     นายสมภรณ์   สุวรรณนากิจ    สมาชิกสภาฯ เขต 2   รับรอง 
     นายสุชาติ   บุญแสง                 สมาชิกสภาฯ เขต 2  รับรอง 
 
     ตามท่ีนายไชยวชิิต  ศรีเกตุ   เสนอนายกฤษกร  บุษบงก ์  ปลดัเทศบาลต าบลสมหวงั มี
สมาชิกจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มีขอใหย้กมือเพื่อขอมติ 
 
เห็นชอบ          8   เสียง 
ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
งดออกเสียง      1   เสียง 
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เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 
 
มอบหมายใหเ้ลขานุการสภาฯ ชัว่คราว   ไดอ่้านรายละเอียดการประชุมคร้ังท่ีผา่นมาให้
สมาชิกรับทราบ  และรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 
 
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมยัสามญั สมยัท่ี 2 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี  2563 วนัท่ี 15 
มิถุนายน 2563 เวลา  10.00 น.  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลสมหวงันั้น ฝ่าย
เลขานุการสภาฯ  ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมและเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมตรวจสอบเรียบร้อยแลว้  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และรับรองรายงานการ
ประชุม (ขอ้ 33) 
 
     ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ไดเ้สนอรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมาใหส้มาชิกไดรั้บ
ทราบ   และไดจ้ดัส่งส าเนาล่วงหนา้ก่อนการประชุมแลว้นั้น  สมาชิกสภาฯ  จะรับรอง
หรือจะแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความท่ีไม่สมบูรณ์อีกหรือไม่  หากไม่มีเชิญคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม 
 
รายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นสมยัสามญั สมยัท่ี 2   คร้ังท่ี 1  ประจ าปี  2563  วนัท่ี 15 
มิถุนายน   2563    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดต้รวจสอบแลว้เห็นวา่
ถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ดีแลว้และไม่ตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมอีก 
 
สมาชิกท่านใดจะแกไ้ขเพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีจะไดข้อมติรับรองรายงานการ
ประชุม   สมาชิกท่านใดเห็นวา่รายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมาถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้โปรด
ยกมือเพื่อขอมติ 
 
รับรอง           8  เสียง 
ไม่รับรอง      -   เสียง 
งดออกเสียง  1  เสียง 
 
กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
-ไม่มี- 
 
เร่ืองทีค่ณะกรรมการทีส่ภาท้องถิ่นตั้งขึน้เพ่ือพจิารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 
-ไม่มี- 
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เร่ืองทีเ่สนอใหม่ 
5.1 การพิจาณาญตัติเร่ือง  ร่างเทศบญัญติัเร่ืองการจดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยทัว่ไป พ.ศ. 
2563 

 
เชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงขอ้กฎหมาย 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี2 พ.ศ. 2554   
แกไ้ขเพิ่มเติมถึง  ฉบบัท่ี 2   พ.ศ.  2557 ) 
     ขอ้  45  ญตัติร่างขอ้บญัญติัท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินตอ้งพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ท่ี
ประชุมสภาทอ้งถ่ินจะอนุมติัใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินจ านวนไม่
นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนผูท่ี้อยูใ่นท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอก็ได ้  เม่ือท่ีประชุมสภา
ทอ้งถ่ินอนุมติัใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว้  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ี้
ประชุมสภาทอ้งถ่ินเป็นกรรมการแปรญตัติเตม็สภา   โดยใหป้ระธานท่ีประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญตัติ 
 
     การพิจารณาร่างเทศบญัญติัเร่ืองร่างเทศบญัญติัเร่ืองการจดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย
ทัว่ไป พ.ศ. 2563  โดยนายกเทศมนตรี  ไดส่้งร่างใหส้ภาฯ  เม่ือวนัท่ี   19  มิถุนายน  2563 
ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุม ขอ้ 45  ในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
 
ผมขอเสนอใหมี้การพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
 
 
เห็นชอบ          8   เสียง 
ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
งดออกเสียง      1   เสียง 
 
ตามท่ีผูบ้ริหารไดย้ืน่ญตัติเร่ืองร่างเทศบญัญติัเร่ืองการจดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยทัว่ไป 
พ.ศ. 2563  ต่อไปจะมีการพิจารณาวาระท่ี 1  ก่อน  รายละเอียดร่างเทศบญัญติัฝ่าย
เลขานุการไดจ้ดัส่งใหท้่านไดศึ้กษาล่วงหนา้แลว้ 
     เชิญนายกเทศมนตรี  ไดน้ าเสนอรายละเอียดร่างเทศบญัญติัเร่ืองการจดัการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยทัว่ไป พ.ศ. 2563   
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ขอมอบหมายให ้ นายวรีะ   รามรินทร์   รองนายกเทศมนตรีน าเสนอช้ีแจงรายละเอียดร่าง
เทศบญัญติั   เร่ืองร่างเทศบญัญติัเร่ืองการจดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยทัว่ไป พ.ศ. 2563   
 
กระผมนายวรีะ  รามรินทร์   รองนายกเทศมนตรี   ขอช้ีแจงรายละเอียด  ร่างเทศบญัญติั
เทศบาลต าบลสมหวงั   เร่ืองร่างเทศบญัญติัเร่ืองการจดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยทัว่ไป 
พ.ศ. 2563  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  ( ตามเอกสารแนบ 5.1 ) 
 
เชิญสมาชิก   อภิปรายเพื่อประกอบการพิจารณา 
 
ตามท่ีผูบ้ริหารไดเ้สนอญตัติเร่ืองร่างเทศบญัญติัเร่ืองการจดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย
ทัว่ไป พ.ศ. 2563  จากการตรวจสอบรายละเอียดถือวา่ถูกตอ้งและเห็นดว้ยท่ีเทศบาล
ต าบลสมหวงั จะตอ้งมีเทศบญัญติัเก่ียวกบั  การจดัการส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยทัว่ไป
เพราะจะไดมี้บทกฎหมายในการควบคุมเก่ียวกบัขยะมูลฝอยในพื้นท่ีต าบลสมหวงั  ซ่ึง
นบัวนัมีจ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งมาก และสามารถป้องกนัโรคท่ีจะเกิดข้ึนต่อประชาชนใน
พื้นท่ีได ้
 
     เรียนประธานฯ สมาชิกสภาฯ ผูบ้ริหาร จากเดิมท่ีเทศบาลไดด้ าเนินการในเร่ืองของ
การจดัเก็บขยะอยูแ่ลว้ แต่เราไม่มีเทศบญัญติัควบคุมการก ากบัดูแลอาจท าไดไ้ม่เตม็ท่ี 
เม่ือก่อนพื้นท่ีเทศบาลต าบลสมหวงัมีพื้นท่ีเขตชุมชนไม่แออดัเท่าไหร่ แต่ตอนน้ีจ านวน
ประชากรและครัวเรือนเพิ่มข้ึน เราจะปล่อยประละเลยไม่ไดก้ารจ ากดัก็ไม่พร้อมรถขยะก็
คนัเล็กเกินไป  รถดูดส่ิงปฏิกูลก็ไม่มี การก าจดัชาวบา้นก็จดัการกนัเองบา้ง การท่ีผูบ้ริหาร
เสนอร่างเทศบญัญติัฉบบัน้ีถือเป็นส่ิงท่ีดี  การก าจดัขยะอนัตรายก็เช่นกนั ควรก าจดัใหถู้ก
วธีิ  ส่วนตวัเห็นดว้ย 
 
เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ผูบ้ริหาร  จากหลกัการและเหตุผลในร่างเทศบญัญติั
เหตุผลหลกัๆ  เป็นการควบคุมปริมาณขยะจากบุคคลภายนอกพื้นท่ี  จึงจ าเป็นตอ้งออก
เทศบญัญติั  เม่ือผา่นเทศบญัญติั นายอ าเภอลงนามอนุมติั นายกสามารถด าเนินการไดเ้ลย  
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัชาวบา้นก็ไม่มี ขยะไม่เกิน 500 ลิตร / วนั ก็เก็บจ านวน 20 บาท  
หากเกินก็เก็บ 30  บาท โดยเฉพาะร้านคา้ถือเป็นค่าบ ารุงเล็กนอ้ย  ส่วนอตัรา
ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทน
ดว้ยคิดค่าบริการ  ก. รับท าการเก็บและขนก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยทัว่ไป ฉบบัละ 
3,000/ปี   ถือวา่ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลสมหวงั 
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     สมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีขอปิดการอภิปราย
และขอมติ   ในวาระท่ี 1  (รับหลกัการแห่งร่าง)   ผูใ้ดเห็นชอบร่างเทศบญัญติั เร่ืองการ
จดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยทัว่ไป พ.ศ. 2563  ท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา  ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือ 
 
เห็นชอบ          8   เสียง 
ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
งดออกเสียง      1   เสียง 
 
     ต่อไปเป็นขั้นตอนวาระท่ี 2   การแปรญตัติ ร่างเทศบญัญติัเร่ืองการจดัการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยทัว่ไป พ.ศ. 2563  การแปรญตัติตามระเบียบวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภา 
ขอ้ 45  ญตัติร่างขอ้บญัญติัท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินตอ้งพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ท่ีประชุม
สภาทอ้งถ่ินจะอนุมติัใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินจ านวนไม่
นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนผูท่ี้อยูใ่นท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอก็ได ้  เม่ือท่ีประชุมสภา
ทอ้งถ่ินอนุมติัใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว้  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ี้
ประชุมสภาทอ้งถ่ินเป็นกรรมการแปรญตัติเตม็สภา   โดยใหป้ระธานท่ีประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญตัติในวาระท่ี 2  ร่างเทศบญัญติั เร่ืองการจดัการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยทัว่ไป พ.ศ. 2563  มีสมาชิกท่านใดประสงคจ์ะแปรญตัติในร่างเทศบญัญติั
ฉบบัน้ีหรือไม่   หากไม่มีก็ถือวา่ใหค้งร่างเดิมตามท่ีผูบ้ริหารเสนอมา  ไม่มีการแปรญตัติ
จะไดเ้ขา้สู่วาระท่ี 3   ขั้นลงมติ  ใหต้ราเป็นเทศบญัญติั  ผูใ้ดเห็นชอบใหต้ราเป็นเทศ
บญัญติัเร่ืองการจดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยทัว่ไป พ.ศ. 2563  ขอมติ 
 
เห็นชอบ          8   เสียง 
ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
งดออกเสียง      1   เสียง 
 
ถือวา่เทศบญัญติัเร่ืองการจดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยทัว่ไป พ.ศ. 2563   ฉบบัน้ีไดต้รา
เป็นเทศบญัญติั  ประกาศใชใ้นเขตเทศบาลต าบลสมหวงั 
 
5.2  การพจิารณาญตัติเร่ือง การโอนการบริหารกจิการประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่3  บ้านเกาะ
เหรียง 
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     เชิญผูบ้ริหารเสนอ  ญตัติเร่ืองการโอนการบริหารกิจการประปาหมู่บา้น    บา้นเกาะ              
เหรียง   หมู่ท่ี 3  
 
มอบหมายใหน้าย กิตติเชษฐ ์ เกตุแสง   รองนายกเทศมนตรี  ไดเ้สนอรายละเอียดเร่ือง
การโอนการบริหารกิจการประปาหมู่บา้น บา้นเกาะเหรียง หมู่ท่ี 3  
 
     รายละเอียดเร่ืองการโอนการบริหารกิจการประปาหมู่บา้นบา้นเกาะเหรียง                           
หมู่ท่ี 3  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  (ตามเอกสารแนบ  5.2 ) 
 
     เชิญสมาชิกอภิปรายเพื่อประกอบการพิจารณา 
 
     เรียนประธานสภา   สมาชิกสภา  ผูบ้ริหาร  ในการรับโอนการบริหารกิจการประปา
หมู่บา้นบา้นเกาะเหรียง  หมู่ท่ี 3  ขอช้ีแจงระเบียบการโอนประปา (ขอ้ 6)  ใหมี้
คณะกรรมการบริหารประปา โดยใหป้ระชาชนเป็นผูบ้ริหารแต่จากการเกิดประสบปัญหา
ค่าเส่ือม  ค่าบ ารุงรักษา ท าใหเ้กิดปัญหาไม่สามารถบริหารงานได ้ แต่ตามระเบียบ ขอ้ 
(16)  ก าหนดวา่ประปาของหมู่บา้นยงัเป็นทรัพยสิ์นของเทศบาลถา้หากการซ่อมแซมท่ีใช้
งบประมาณจ านวนมาก เทศบาลสามารถซ่อมแซมไดโ้ดยทนัที  แต่กรรมการประปา
หมู่บา้นตอ้งช้ีแจงใหท้ราบก่อน 
     การโอนประปาหมู่บา้นคืนใหเ้ทศบาลดูแลรับผดิชอบ สามารถท่ีจะด าเนินการไดแ้ต่
ตอ้งผา่นมติของสภาฯ โดยใหส้ภาฯเห็นชอบมีรายละเอียดและรายงานการประชุมของ
หมู่บา้น  เม่ือสภาฯมีมติเห็นชอบหลงัจากนั้นส่งเร่ืองใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัอนุมติั ยกเวน้
ระเบียบเป็นการชัว่คราว  เทศบาลจึงสามารถด าเนินการบริหารงานได ้
 
จากการตรวจดูรายละเอียดและรายงานการประชุมของหมู่บา้น  ประปาหมู่บา้นบา้นเกาะ
เหรียงมีปัญหาเน่ืองจากกรรมการประปาหมู่บา้นไม่สามารถท่ีจะบริหารจดัการระบบ
ประปาหมู่บา้นได ้ เน่ืองจากกรรมการทุกคนมีภารกิจในการประกอบอาชีพ  มติท่ีประชุม
เห็นชอบใหโ้อนกิจการประปาหมู่บา้นกลบัคืนเทศบาล  อยา่งไรก็ตามเทศบาลก็ตอ้งรับ
คืนและรับผดิชอบหากหมู่บา้นไม่พร้อม ประปาแต่ละหมู่บา้นมีปัญหาเยอะเสียบ่อยตอ้ง
ใชง้บประมาณในการซ่อมแซมเยอะจะของบประมาณของเทศบาลบางทีก็ชา้  แต่หาก
เทศบาลด าเนินการเองไม่ทราบจะดูแลไดท้นัหรือเปล่าเม่ือเพิ่มเขา้มา  การตั้งรับ
งบประมาณในการซ่อมแซมเพียงพอหรือไม่  ท่ีผา่นมาประปาหมู่บา้นพรุนาแดก้็มีปัญหา 
ต่อไปการบริหารงานระบบประปาตอ้งมีการบริหารอยา่งเป็นระบบมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
จะตอ้งไม่ขาดทุนเหมือนท่ีผา่นมา 
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เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ผูบ้ริหาร  ส่วนตวัเห็นดว้ยตามท่ีนายกไดเ้สนอญตัติ
การรับโอนการบริหารกิจการประปาหมู่บา้น บา้นเกาะเหรียง หมู่ท่ี 3  ซ่ึงมีปัญหาไม่
สามารถบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นได ้  เทศบาลต าบลสมหวงั จ  าเป็นตอ้งรับ
โอนหากปล่อยไวค้งเป็นปัญหาต่อประชาชนหมู่ท่ี 3  ตนเองเห็นดว้ย 
 
จากผลการบริหารระบบประปาของเทศบาลท่ีผา่นมา ตอนน้ีถือวา่เป็นปกติแลว้ยอดเงินปี
น้ีเป็นปกติไม่มียอดหน้ีคงคา้ง เจา้หนา้ท่ีสามารถเก็บค่าน ้าประปาไดเ้ป็นปกติ จะมีท่ีคง
คา้งของปีก่อนๆ  ก าลงัติดตามอยู ่
 
     เรียนประธานฯ  สมาชิก  ผูบ้ริหาร  จากการท่ีคณะกรรมการบริหารกิจการประปา
หมู่บา้น บา้นเกาะเหรียง  หมู่ท่ี 3  และขอส่งคืนการบริหารกิจการประปาใหเ้ทศบาลดูแล
รับผดิชอบถือวา่เป็นหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลสมหวงั   ท่ีจะตอ้งรับโอนจากการท่ีกองช่าง
ลงส ารวจ ระบบประปามีปัญหาจริงเก่ียวกบัระบบไฟฟ้าและการกรองน ้า ตอ้งมีการบ ารุง
ซ่อมแซมโดยตอ้งใชง้บประมาณในการซ่อมแซม 
 
มีสมาชิกท่านใดมีขอ้เสนอหรือจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีขอปิดการ
อภิปรายและขอมติ 
     สมาชิกท่านใดเห็นชอบกบัญตัติการรับโอนการบริหารกิจการประปาหมู่บา้น บา้น
เกาะเหรียง  หมู่ท่ี 3  ต าบลสมหวงั  โปรกยกมือเพื่อขอมติ 
 
เห็นชอบ          8   เสียง 
ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
งดออกเสียง      1   เสียง 
 
มติท่ีประชุมเห็นชอบกบัการรับโอนการบริหารกิจการประปาหมู่บา้นบา้นเกาะเหรียง หมู่
ท่ี 3 
ให้พกัรับประทานอาหารเทีย่ง  20 นาท ี
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เร่ืองอ่ืนๆ   
 
เรียนประธานสภาฯ  ผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาทุกท่าน  ตามท่ีเทศบาลต าบลสมหวงัได้
ด าเนินการในการบริหารงานในส่วนของประปาท่ีเทศบาลต าบลสมหวงัรับผดิชอบ อยา่ง
ท่ีทราบมีหน้ีคงคา้งในส่วนของค่าน ้าประปา ท่ีไม่สามารถเรียกเก็บจากผูใ้ชน้ ้ าได ้ซ่ึงมี
ยอดคงคา้งหลายแสนบาท เทศบาลควรมีแนวทางในการแกไ้ขใหช้ดัเจน จะไดมี้รายรับ
เพิ่มเขา้สู่เทศบาล 
 
สมาชิกท่านอ่ืนมีเร่ืองจะแจง้อีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอบคุณสมาชิกสภาฯ  ผูบ้ริหารและ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี   และก็ถือวา่ไดป้ระชุมครบทุกวาระ
ตามท่ีไดแ้จง้ใหส้มาชิกรับทราบ 
ส าหรับวนัน้ีตอ้งขอขอบคุณทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมและใหค้วามร่วมมือดว้ยดีตลอดมา     
ส าหรับวนัน้ีผมขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
 

ลงช่ือ        กฤษกร  บุษบงก ์    ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
           (นายกฤษกร  บุษบงก)์ 
         ปลดัเทศบาลต าบลสมหวงั 
 
ลงช่ือ        สุชาติ   บุญแสง        ผูต้รวจรายงานการประชุม 
           (นายสุชาติ   บุญแสง) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
ลงช่ือ         วนิยั  รักจ ารูญ        ผูต้รวจรายงานการประชุม 
            (นายวนิยั  รักจ ารูญ) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
ลงช่ือ      จิรพงค ์  สงแสง       ผูต้รวจรายงานการประชุม 
           ( นายจิรพงค ์  สงแสง) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
ลงช่ือ    นายนิติธร  ทองชิต      ผูรั้บรองรายงานการประชุม 
           (นายนิติธร  ทองชิต) 
      ประธานสภาเทศบาลต าบลสมหวงั 
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