
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเจดียห์ลวง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่ 1  ประจําปี  2555 

วันที่  16  มกราคม  พ.ศ. 2555  เวลา 09.00 น. 
ณ   หอ้งประชมุสภาเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
 ผู้มาประชุม    
1. นายศรีนวล    สนั่น ประธานสภาเทศบาล ศรีนวล    สนั่น  
2. นายวงค์ทวี    เป็งน้อย รองประธานสภาเทศบาล วงค์ทวี    เป็งนอ้ย  
3. นางมลธิรา   จาํดี สมาชิกสภาเทศบาล มลธิรา   จําด ี  
4. นายสิงห์คํา   อนิต๊ะไชยวงค์ สมาชิกสภาเทศบาล สิงห์คํา   อินต๊ะไชยวงค์  
5. นายเจรญิ   ปาละปิน สมาชิกสภาเทศบาล เจริญ   ปาละปนิ  
6. นายวิโรจน์    กลุเทพ สมาชิกสภาเทศบาล นายวิโรจน์    กลุเทพ  
7. นายวรรณลภย์   วงค์อารินทร ์ สมาชิกสภาเทศบาล วรรณลภย์   วงค์อารินทร ์  
8. นายเอกวัฒน์   บุญทันตา สมาชิกสภาเทศบาล เอกวัฒน์   บญุทันตา  
9. นายศักดิ์   ธิสงค์ สมาชิกสภาเทศบาล ศักดิ์   ธิสงค์  
10. นายสุพจน์   ทาวรรณะ สมาชิกสภาเทศบาล สุพจน์   ทาวรรณะ  
11. นางแสงเดือน   บุญแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล แสงเดือน   บุญแก้ว  
12. นายอมรเทพ   กระทง สมาชิกสภาเทศบาล อมรเทพ   กระทง  

 ผู้เข้าร่วมประชุม    
1. นายแจ๊ก    ธิสงค์ นายกเทศมนตร ี แจ๊ก    ธิสงค์  
2. นายเฉลิม    ศรีจันทร ์ รองนายกเทศมนตร ี เฉลิม    ศรีจันทร ์  
3. นายสหรัตน์    จันทร์ปงิ รองนายกเทศมนตร ี สหรัตน์    จันทร์ปิง  
4. นายสุวิทย์    สืบปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตร ี สุวิทย์    สืบปัญญา  
5. นางสาวอรนลิน   ลีลาภัทรเดช ปลัดเทศบาล อรนลิน   ลีลาภัทรเดช  
6. นายเรียบ   แสงคํา ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี เรียบ   แสงคํา  
7. นางสาวสายทอง   ต๊ะวิชัย รองปลัดเทศบาล สายทอง   ต๊ะวชิัย  
8. นายศิวกร   ใจบุญมี หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ศิวกร   ใจบุญม ี  
9. นางสุภาวดี    ไร่สอ หัวหน้ากองคลัง สุภาวดี    ไร่สอ  
10. นายนรินทร์   หล้าตัน หัวหน้ากองช่าง นรินทร์   หล้าตนั  
11. นางสาวมานิสา   บุญหล้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มานิสา   บุญหล้า  
12. นายพิธะพร   บุญยืน นายช่างโยธา พิธะพร   บุญยนื  
13. นางสาวกานต์ชนิต   ต๊ะนัย หัวหน้ากองการศึกษา กานต์ชนิต   ตะ๊นัย  
 

 เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมแล้ว  นางสาวอรนลิน  ลีลาภัทรเดช  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ได้ตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ผู้มาประชุมที่ได้ลงช่ือไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ และเมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม
แล้วเลขานุการสภาเทศบาลฯ  ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม 
 

-สําเนา- 
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เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 
นายศรีนวล  สนั่น  ประธานสภาเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  เป็นผู้เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจําปี 2555  และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
  -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง การรับรองรายงานการประชุม  (สมัยวิสามัญ  สมัยที ่1  ประจําปี  2554) 
ประธานสภา -รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมหรือไม่ 
   เมื่อไม่มีขอมติในที่ประชุม 
ที่ประชุม  -มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1    

 ประจําปี  2554 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1 การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  ซึ่งเป็นเงินสะสมเฉพาะการประปา  
จํานวน  248,000 บาท   เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ประปา ดังน้ี 
 1) จัดซื้ออุปกรณ์ติดต้ังมิเตอร์รัดแยกพร้อมอุปกรณ์ ต้ังแต่ 2-4”จํานวน 400 ชุด งบประมาณ 98,000 บาท 
ประธานสภา -ขอเชิญทางผู้รบัผิดชอบได้ชี้แจง 
หัวหน้ากองช่าง -ชี้แจงโครงการวางท่อประปา หมู่ที่  5, 8,10  ระยะทางยาวรวมไม่น้อยกว่า  14,000 เมตร มีครัวเรอืน 

 ทั้งส้ิน 730 ครวัเรือน ขณะนี้ได้วางท่อไปประมาณ 80 % แล้ว และจะทําการติดตัง้ตัวรัดแยกไว้กอ่น  
 และถ้าผู้จะขอรับบรกิารขอมิเตอรก์็สามารถตดิตั้งมิเตอร์ได้เลย 

นางมลธิรา  จําดี -สอบถามการตดิตั้งสายรัดแยกหน้าบ้านจะทําให้มีปัญหาการขโมยนํ้าไหม 
นายกเทศมนตร ี -เพิ่มเติมการขออนุมัติในวันนีเ้ปน็ส่วนของการเพิ่มเติม และจะไม่มีปัญหาการขโมยนํ้า 
ประธานสภา -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรหรือไม่  เมื่อไม่มีขอมติสภาเทศบาลอนุมัต ิ
   จ่ายขาดเงินสะสมเฉพาะการประปา  เพื่อจดัซือ้อุปกรณ์ติดตั้งมิเตอรร์ัดแยกพร้อมอุปกรณ์  ตัง้แต่  

 2-4” จํานวน 400 ชุด งบประมาณ 98,000 บาท 
มติที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์  จํานวน 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเฉพาะการ 

 ประปา  เพือ่จดัซื้ออุปกรณ์ติดต้ังมิเตอร์รัดแยกพร้อมอุปกรณ์  ต้ังแต่  2-4” จํานวน 400 ชุด  
 งบประมาณ  98,000 บาท 

 2) จัดซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมบํารุงระบบประปาบาดาล และระบบประปาผิวดินเดิม และจ้างเหมา
บุคคลภายนอกซ่อมแซมในส่วนที่ไม่สามารถดําเนินการเองได้  งบประมาณทั้งสิ้น  150,000 บาท 
ประธานสภา -ขอเชิญทางผู้รบัผิดชอบได้ชี้แจง 
นายเฉลิม  ศรีจนัทร์  -ที่ต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเฉพาะการประปา  เพือ่จัดซื้ออุปกรณใ์นการซ่อมบํารงุระบบ 

 ประปาบาดาล และระบบประปาผิวดินเดิม และจ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมแซมในส่วนที่ไม่สามารถ 
   ดําเนินการเองได้ เป็นการดําเนินการระบบประปาในเขต 1 ทั้งหมด  เนื่องมาจากปัญหานํ้าประปาไหล 
   ไม่แรง ทอ่ประปาเป็นท่อเหล็กทําใหเ้กิดการอดุตันของสนิมเหล็กและก็ไม่เคยซ่อมบํารุงมาเกอืบ 20 ปี  

 และน้ําก็ไม่สะอาดด้วย 
นายกเทศมนตร ี -เงินสะสมที่ขออนุมัติจ่ายขาดเป็นเงินสะสมเฉพาะการประปาและไม่เคยขออนุมัติจ่ายขาดเลยซ่ึงระบบ 
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   ประปาเขต 1 ต้องมกีารวางผังใหม่ทั้งหมด เนื่องจากปัญหาระบบท่ออดุตันของสนิมเหล็กในหลายๆจุด 
นายเจรญิ ปาละปิน  -สอบถามความชัดเจนของงบประมาณ  150,000 บาท  ทําระบบประปาตรงส่วนไหนบ้าง 
หัวหน้ากองช่าง -ซ่อมแซมระบบประปาเขต  1  งบประมาณ  60,000 บาท  ที่เหลือเป็นค่าบํารงุรกัษา 
นายวรรณลภย์  วงค์อารินทร์  -เห็นด้วยและสนับสนุนในการอนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสมในส่วนนี้  เพื่อการใช้น้าํประปาที ่

 สะดวก รวดเรว็และได้มาตรฐานของผู้รับบรกิารระบบน้ําประปาของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 
ประธานสภา -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรหรือไม่  เมื่อไม่มีขอมติสภาเทศบาลอนุมัต ิ
  จ่ายขาดเงินสะสมเฉพาะการประปา เพื่อจดัซือ้อุปกรณ์ในการซ่อมบํารงุระบบประปาบาดาลและระบบ 

 ประปาผิวดินเดิม และจ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมแซมในส่วนที่ไม่สามารถดําเนินการเองได้   
 งบประมาณทั้งส้ิน  150,000 บาท 

มติที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์  จํานวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสยีง  อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเฉพาะการ 
 ประปา  เพือ่จดัซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมบํารุงระบบประปาบาดาล และระบบประปาผิวดินเดิม  
 และจ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมแซมในส่วนที่ไม่สามารถดําเนินการเองได้  งบประมาณทั้งสิ้น   
 150,000 บาท 

 3.2  การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  จํานวน  482,000 บาท  ดังน้ี 
 1) จัดซื้อมิเตอร์วัดนํ้าพร้อมอุปกรณ์เพื่อติดต้ังในประปาผิวดิน  หมู่  3,4,5,6,7,8,10 ที่ติดต้ังใหม่  ประมาณ  
800 หลังคาเรือน  ราคามิเตอร์  450 บาท  รวมเป็นเงิน  360,000 บาท  มิเตอร์ขนาด  1 น้ิว  จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 
1,800 บาท  รวมเป็นเงิน  18,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  378,000 บาท 
ประธานสภา -ขอเชิญทางผู้รบัผิดชอบได้ชี้แจง 
นายกเทศมนตรี -มิเตอร์วัดนํ้าที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวงจัดซื้อจะเป็นมิเตอร์ขนาดใหญ่ 
   ซึ่งราคาแต่เดิมคือ 360 บาท /อัน  ปัจจุบันราคา 450 บาท/อัน  และตามร่างเทศบัญญตัิเทศบาล 

 ตําบลเจดีย์หลวง เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง เทศบาลจะเป็นผู้จัดซื้อและ 
ผู้ขอติดตั้งเป็นผู้เช่า โดยที่ปัจจุบันขณะที่ยังไม่ได้ตราเทศบัญญัติ ผู้ใช้น้ําต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด 

นายอมรเทพ  กระทง   -สอบถาม  800 หลังคาเรือน  คิดจากผู้ใช้น้ําหรือว่าอะไร 
นายกเทศมนตรี -800 หลังคาเรือน คิดจากผู้ใช้น้ําในเขต 2 จํานวน 400 หลังคาเรือน ที่เหลือสํารองไว้เนื่องจากปัจจุบัน 
   มีผู้ขอใช้น้ําจํานวนมาก 
ประธานสภา -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรหรือไม่  เมื่อไม่มีขอมติสภาเทศบาลอนุมัต ิ
   จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  เพื่อจัดซื้อมิเตอร์วดัน้ําพรอ้มอุปกรณ์เพื่อตดิตั้งใน 

 ประปาผิวดิน หมู่  3,4,5,6,7,8,10 ที่ติดตัง้ใหม่  ประมาณ  800 หลังคาเรือน  ราคามิเตอร์  450 บาท   
 รวมเป็นเงิน  360,000 บาท  มิเตอรข์นาด  1 นิ้ว  จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท  รวมเป็นเงิน   
 18,000 บาท  รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน  378,000 บาท 

มติที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์  จํานวน 12  เสียง  อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลเจดียห์ลวง 
 เพือ่จัดซือ้มิเตอร์วัดนํ้าพร้อมอุปกรณ์เพื่อติดต้ังในประปาผิวดิน  หมู่  3,4,5,6,7,8,10 ที่ติดต้ังใหม่   
 ประมาณ  800 หลังคาเรือน  ราคามิเตอร์  450 บาท  รวมเป็นเงิน  360,000 บาท  มิเตอร์ขนาด   
 1 น้ิว  จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท  รวมเป็นเงิน  18,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   
 378,000 บาท 
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 2) โครงการบํารุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล  งบประมาณ  50,000 บาท 
ประธานสภา -ขอเชิญทางผู้รบัผิดชอบได้ชี้แจง 
นายกเทศมนตรี -สืบเน่ืองมาจากการใช้น้ํา การวางระบบท่อมีผลทําให้ถนนเสียหาย เพราะต้องมีการเจาะถนนเพื่อวาง 

 ระบบท่อ เป็นผลทําให้ถนนมีการเสียหายหลายจุด จึงต้องมีการขออนุมัติงบประมาณในส่วนนี้ 
 เพื่อการซ่อมแซมถนนดังกล่าว 

ประธานสภา -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรหรือไม่  เมื่อไม่มีขอมติสภาเทศบาลอนุมัต ิ
   จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  ตามโครงการบํารงุซอ่มแซมถนนภายในเขตเทศบาล 
   จํานวน  50,000 บาท 
มติที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์  จํานวน 12  เสียง  อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลเจดียห์ลวง 
    ตามโครงการบํารุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลจํานวน  50,000 บาท 

ประธานสภา -ในระเบียบวาระที่  3.3  และ 4  จะพิจารณากันในช่วงบ่าย และขอเชิญทางคณะผู้บริหารสมาชิกสภา  
 และผู้เข้าร่วมประชุมได้พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

- เวลา  12.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน – 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 
 3.3  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  เร่ือง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตําบล
เจดีย์หลวง  พ.ศ................. 
ปลัดเทศบาล -ชี้แจงระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   

 ข้อ 45 วรรคหนึ่ง ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุม 
 สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว   
 ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะ 
 เป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระ 
 ที่สองน้ันให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน 
 คณะกรรมการแปรญัตติ 

นายกเทศมนตรี -เสนอให้มีการพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว  
ประธานสภา -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออะไรหรือไม่  และเมื่อไม่มีขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่าจะ 
   พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตําบล 

 เจดีย์หลวง พ.ศ..........  เป็นสามวาระรวดหรือไม่ และให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ 
 เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

มติที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง เร่ือง การบริหารกิจการ 
 ประปาเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง พ.ศ............  เป็นสามวาระรวด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
 เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภา -การพจิารณาในวาระที่  1  ใหท้ี่ประชุมสภาเทศบาลปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติและลงมติ  
 ว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่ และขอเชิญทา่นนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียด 
 ร่างเทศบัญญัตเิทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  เรือ่ง การบริหารกจิการประปาเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง   
 พ.ศ............. 



 - 5 - 
นายกเทศมนตรี -ได้เสนอหลักการและเหตุผลร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  เรื่อง การบริหารกิจการประปา 
   เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง พ.ศ........... ต่อสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ตามเอกสารที่ได้แนบไปพร้อม 

 กับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอช้ีแจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง เรื่อง 
 การบริหารกิจการประปา  เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง พ.ศ............  เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการ 
 พิจารณา ดังนี้ เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ได้ดําเนนิกิจการประปาหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ เนื่องจาก 
 เป็นภารกิจตามอํานาจหน้าที่ที่จะต้องทําในการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชน 
 โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้ให้อํานาจเทศบาล 
 ตําบลตราเทศบัญญัติ  เพื่อใช้ในเขตเทศบาลฯ ดังปรากฏรายละเอียดตามมาตรา  51 (1) ประกอบ 
 มาตรา 60  เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  จึงเห็นสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง เรื่อง 
 การบริหารกจิการประปาเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง พ.ศ.........  เพื่อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการ 
 บริหารกิจการประปา และกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ํา 
 ประปาให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้น้ํา จึงจําเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเจดีย์หลวงฉบับนี้ 
 ขึ้นมา  รายละเอียดปรากฏในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง เรื่อง การบริหารกิจการ 
 ประปาเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง พ.ศ............  ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับไปแล้ว 

ที่ประชุมสภา -ได้มีการอภิปรายกันพอสมควร 
ประธานสภา -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  และเมื่อไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นขอมติในที่ประชุม    

 ว่าจะลงมติรับหลักการในวาระที่  1  หรือไม่ 
ที่ประชุมสภา -มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง เร่ือง การบริหาร 

 กิจการประปาเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  พ.ศ............ ในวาระที่  1 ขั้นรับหลักการ 

ปลัดเทศบาล -ขอซักซ้อมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 49 
   วรรคส่ี ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวด  ผู้แปรญัตติอาจ 

 เสนอคําแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
ประธานสภา -เมื่อที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง เรื่อง การบริหารกิจการ 
   เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง พ.ศ.......... ในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการแล้ว  ในวาระที่สองขั้นแปรญัตติ 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอคําแปรญัตติหรือไม่ 
นางมลธิรา  จําดี -เสนอคําแปรญัตติเกี่ยวกับการเก็บอัตราค่าน้ําประปา เป็น 

1. 1-10   ลบ.ม.ๆ ละ  3 บาท 
2. 11-30  ลบ.ม.ๆ ละ  5 บาท 
3. 31-35  ลบ.ม.ๆ ละ  8 บาท 
4. 36-40  ลบ.ม.ๆ ละ  9 บาท 
5. 41-60  ลบ.ม.ๆ ละ  10 บาท 
6. 61-70  ลบ.ม.ๆ ละ  11 บาท 
7. 71-80  ลบ.ม.ๆ ละ  12 บาท 
8. 81-90  ลบ.ม.ๆ ละ  13 บาท 
9. 91-100  ลบ.ม.ๆ ละ 14 บาท 
10. 100  ลบ.ม. ขึ้นไป ลบ.ม.ๆ ละ  15 บาท 
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 โดยมี  (1) นางแสงเดือน  บุญแก้ว    (2) นายสิงห์คํา  อินต๊ะไชยวงค์    เป็นผู้รับรอง 
 เนื่องจากเห็นว่าเป็นการเก็บในระยะอัตราที่เหมาะสม คือ ผู้ใช้น้ําปริมาณน้อยจ่ายน้อย  
 ผู้ใช้น้ําปริมาณมากก็จ่ายมาก 

ประธานสภา -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่  เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุมสภา 
 เทศบาลเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาล 
 ตําบลเจดีย์หลวง  พ.ศ................  ในวาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ 

ที่ประชุมสภา -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามที่ได้แปรญัตติ  ในวาระที ่ 2 

ประธานสภา -เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง เรื่อง การบริหารกิจการประปา 
   เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  พ.ศ............  ดงันั้น จึงขอเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่  3 
ประธานสภา -ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่  3   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม  

 สภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547  ขอ้  52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่  3  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ 
 ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร และในการพิจารณาวาระนี้ ให้ 
 ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  เพื่อที่จะได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด 
 เชียงรายพิจารณาต่อไป 
-สอบถามที่ประชุมสภาเทศบาลว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง เรื่อง การบริหาร 
 กิจการประปาเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  พ.ศ................  หรือไม่ 

ที่ประชุมสภา -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในวาระที่  3  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง เร่ือง 
 การบริหารกิจการประปาเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  พ.ศ................ 

ประธานสภา -เมื่อสมาชิกสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จะได้ส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง เรื่อง การ 
 บริหารกิจการประปาเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง พ.ศ............  เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 
 ตามมาตรา 62 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล  พ.ศ. 2496  (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) ต่อไป 

ระเบียบวาระที่  4  ญัตติอื่น ๆ  
ประธานสภา -ในระเบียบวาระน้ีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออะไรหรือไม่ 
นายสิงห์คํา  อินต๊ะไชยวงค์ -สอบถามถึงระบบการวางท่อประปาเขต 2 หมู่ 8  จะมีการวางระบบท่อไปถึงบริเวณใด 
  -เสนอในเรื่องการปรับปรุงถนนรอบวัดเจดีย์หลวง  ซึ่งปัจจุบันยังไม่เรียบร้อย และต้องมีการเตรียม 

 ความพร้อมในเรื่องการรับเสด็จสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯในเดือนกุมภาพันธ์ฝากในเรื่องนี้ด้วย 
หัวหน้ากองช่าง -ในเรื่องของการวางท่อประปาเขต  2 หมู่  8  ทั้งหมดที่มีการวางระบบท่อประปาจะวางเมนหลักใน 

 ชุมชนใหญ่เป็นหลักก่อน  ในอนาคตถ้ามีผู้ขอติดตั้งก็จะมีการต่อท่อให ้
นายกเทศมนตรี -ในส่วนของการเทลาดบริเวณรอบวัดเจดีย์หลวงจะมีการเข้าแผนไว้  ส่วนถนนด้านข้างจะแจ้งไปยัง 
   บริษัททรูฯ เพื่อมาทําการแก้ไข 
นายสุพจน์  ทาวรรณะ -สอบถามถึงเรื่องรถโรงเรียนว่าจะได้มาเมื่อไร 
นายกเทศมนตรี -ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
  -แจ้งเรื่องท่าทรายของพ่อกํานันบรรจง  แสงคํา  ซึ่งปกติเครื่องดูดทรายตั้งอยู่ท่าทรายเขตของ อบต. 
   ศรีถ้อย แต่ปัจจุบันจะทําการเปล่ียนที่ตั้งเครื่องดูดทรายมาอยู่ในเขตของเทศบาลตําบลเจดียห์ลวง 
   ซึ่งก็จะเกี่ยวเนื่องกับการเสียค่าธรรมเนียมดูดทราย และก็จะขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบล 
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 เจดีย์หลวงในการขออนุมัติอัตราการเสียค่าธรรมเนียมดูดทรายต่อไป โดยจะทําหนังสือแจ้ง 
 ขออนุมัติเข้ามาในภายหลัง 

  -บ้านเทิดไท้  ซึ่งได้วางแนวทางปฏิบัติว่าจะทําการก่อสร้างจํานวน  6  หลัง แบ่งเป็นเขตละ 2 หลัง  
 และจะบรรจุเข้าแผนไว้ภายในระยะเวลา  3  ปี จะทําให้ครบจํานวน  6 หลัง 

นายอมรเทพ  กระทง   -สอบถามเรื่องไฟกิ่งที่เคยสํารวจไว้ครั้งก่อนของเขต 1 ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ดําเนินการ 
  -กระจกโค้งในบางจุดซึ่งอันตรายยังไมไ่ด้รับการติดตั้ง 
  -ท่อระบายน้ํา หมู่ 4 ซอย 13 พบปัญหานํ้าท่วมเป็นประจํา 
  -การขุดลอกรางระบายนํ้า หมู่ 3  เชื่อมหมู่  7 
นายกเทศมนตรี -ในเรื่องไฟกิ่งขณะนี้จะเริ่มดําเนินการติดตั้งแล้ว แต่ในจุดที่ไม่มีสายพาดดับก็จะทําการติดตั้งไม่ได้ 
  -กระจกโค้งได้ทําการส่ังซื้อไปแล้ว จํานวน  5 ชุด  โดยใช้งบประมาณของกองช่าง 
  -ท่อระบายน้ําที่น้ําท่วมและการขุดลอกรางระบายนํ้า หมู่ 3 เชื่อมหมู่ 7 จะให้รองนายกเฉลิม  ศรีจันทร์   

 ได้ออกไปตรวจสอบอีกทีว่าจุดไหน 
นายเฉลิม  ศรีจันทร์  -ในเรื่องท่อระบายน้ํา หมู่  4 ซอย 13 ที่พบปัญหานํ้าท่วม  ได้เคยมีการแก้ไขโดยการระบายทราย 

 ออกไปแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งปัญหาก็เกิดจากการทับถมทราย และคงจะแก้ไขยาก 
นางมลธิรา  จําดี -ฝากในเรื่องการขุดลอกรางระบายนํ้าถนนข้างลําห้วย หมู่ 3 ซึ่งพบปัญหาเศษหญ้ากิ่งไม้ติดเป็นประจํา 
นายวโรจน์  กุลเทพ   -ฝากในเรื่องการวางระบบท่อประปาเขต 2  ซึ่งมีการวางท่อแล้วยกปลายท่อขึ้นมาแล้วไม่มีการปิด 

 ปากท่อ แล้วมีเด็กเอาทรายเข้าเทที่ปลายท่อ  ฝากในเรื่องการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ด้วย 
นายสุพจน์  ทาวรรณะ   -ฝากในเรื่องการติดตั้งปั๊มของระบบประปาเขต 2  ซึ่งในบางจุดไม่สะดวกเพราะอยู่ไกลเกินไป 
ประธานสภา -มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือผู้เข้าร่วมการประชุมท่านใดจะเสนออะไรหรือไม่ 
   เมื่อไม่มีขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  16.00  น. 
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