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ประกอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น 
เรื่อง การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
---------------------------------------- 

 
หลักการ 

 ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือใช้บังคับ
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น 
 

เหตุผล 

 เพ่ือให้การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอันเป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น สามารถให้บริการขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพและเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทุ่งกระเต็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมรับผิดชอบบริหารและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านในเชิงธุรกิจด้วยตนเอง อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ร่าง- 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น 
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---------------------------------------- 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น ว่าด้วยการบริหาร
กิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกระเต็น และนายอ าเภอหนองก่ี จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น เรื่อง การบริหาร
กิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น นับแต่วันถัดจาก
วันที่ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน  

 ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ระบบประปาหมู่บ้าน” หมายความว่า ระบบประปาซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหาร  

ส่วนต าบลทุ่งกระเต็น แต่ไม่หมายความรวมถึงระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค  
การประปานครหลวง หรือกิจการประปาระบบหลักที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้
บริการประชาชนและอยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น 

 “สมาชิกผู้ใช้น้ า” หมายความว่า ผู้ที่ยื่นความประสงค์จะใช้น้ าประปาหมู่บ้าน 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบ

ประปาหมู่บ้าน 
 

หมวด ๒ 
การบริหารกิจการประปา 

ข้อ ๖ กิจการประปาเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น โดยมอบให้
คณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านบริหารจัดการ 

 



-๒- 
 
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน โดยเลือกตั้งจาก

สมาชิกผู้ใช้น้ าของระบบประปาหมู่บ้านแห่งนั้นๆ และมีจ านวนกรรมการตามที่สมาชิกผู้ใช้น้ าส่วนใหญ่ก าหนด  
ข้อ ๘ การออกระเบียบ ข้อบังคับของกิจการประปาจะต้องผ่านความเห็นชอบของสมาชิก   

ผู้ใช้น้ าอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกผู้ใช้น้ า โดยจะต้องไม่ขัดกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล   
ทุ่งกระเต็น 

 ข้อ ๙ การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ าต้องมีสมาชิกเข้าประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ผู้ใช้น้ าทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุม 

 
หมวด ๓ 

องค์ประกอบ อ านาจ สิทธิ และหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 ข้อ ๑๐ คณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านจะต้องเป็นสมาชิก
ผู้ใช้น้ าและได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ าของระบบประปาหมู่บ้านแห่งนั้นๆ ก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

 ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านก าหนดจ านวน
สมาชิกโดยพิจารณาจากปริมาณงานหรือจากจ านวนผู้ใช้น้ า และอย่างน้อยต้องมีกรรมการ ดังนี้ 

  (๑) ประธาน 
  (๒) รองประธาน 
  (๓) กรรมการ 
  (๔) เหรัญญิก 
  (๕) อ่ืนๆ (ตามความเหมาะสม) 
 ข้อ ๑๒ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑) วางระเบียบใช้บังคับในการบริหารกิจการประปา โดยผ่านความเห็นชอบจาก

สมาชิกผู้ใช้น้ า 
  (๒) บริหารกิจการประปาให้เป็นไปตามข้อบังคับ ให้เกิดความก้าวหน้า และบริการ

ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
  (๓) พิจารณาอนุญาตหรืองดจ่ายน้ าให้แก่สมาชิกผู้ใช้น้ า โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

กิจการประปาเป็นหลัก 
  (๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นทราบ 

และรายงานผลการด าเนินงานให้สมาชิกผู้ใช้น้ าทราบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นก าหนด 
  (๕) ควบคุม ดูแลการท างานของเจ้าหน้าที่ของกิจการประปา 
  (๖) จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล  

ทุ่งกระเต็น ในกรณีที่รายได้ของกิจการประปาไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าปรึกษาในการบริหารกิจการประปาก็ได ้
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ า 
 ข้อ ๑๔ สถานภาพของคณะกรรมการสิ้นสุดเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) หมดวาระ 



-๓- 
 
  (๔) ที่ประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ ามีมติให้ออกโดยใช้เสียงก่ึงหนึ่ง 
  (๕) ไม่อยู่ในหมู่บ้านเป็นเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน 

  
หมวด ๔ 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกผู้ใช้น้ า 

ข้อ ๑๕ สมาชิกผู้ใช้น้ าต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของการประปาแต่ละหมู่บ้านโดย
เคร่งครัด 

ข้อ ๑๖ สมาชิกผู้ใช้น้ ามีสิทธิแสดงความคิดเห็นและให้ความร่วมมือในการบริหารงานของ
คณะกรรมการ 

 
หมวด ๕ 

สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของกิจการประปา 

ข้อ ๑๗ เจ้าหน้าที่ของกิจการประปา ได้แก่ บุคคลที่คณะกรรมการคัดเลือกให้รับผิดชอบดูแล 
ซ่อมแซมระบบประปา การจัดเก็บค่าน้ า การจัดท าบัญชีและด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด โดย
ให้ได้รับค่าจ้างตามท่ีคณะกรรมการก าหนด แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของรายได้จากการเก็บค่าน้ า 

ข้อ ๑๘ ให้เจ้าหน้าที่ประปาด าเนินการดูแลระบบจ่ายน้ าประปาได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
ข้อ ๑๙ ให้เจ้าหน้าที่ประปาด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

หมวด ๖ 
หน้าที่ของผู้ใช้น้ า 

ข้อ ๒๐ ผู้ที่ประสงค์จะใช้น้ าประปา จะต้องยื่นความประสงค์ขอใช้น้ าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
คณะกรรมการ และเม่ือได้รับความยินยอมแล้วจึงต่อใช้น้ าได้โดยเจ้าหน้าที่ของประปา 

ข้อ ๒๑ การจ่ายค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ า ค่าปรับ ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ า ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด  

ข้อ ๒๒ การต่อน้ าออกจากมาตรวัดน้ าให้เป็นหน้าที่ของผู้ยื่นความประสงค์ขอใช้น้ าประปา 
ข้อ ๒๓ การติดตั้งมาตรวัดน้ า ต้องติดตั้งไว้ในที่เปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ หรือห่างจากรั้ว

ไม่เกินหนึ่งเมตร 
ข้อ ๒๔ การกระท าใด ๆ ที่ท าให้ทรัพย์สินของการประปาเสียหายจะโดยเจตนาหรือไม่ 

ผู้กระท าต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่การประปาตามจ านวนเงินทั้งหมด 
ข้อ ๒๕ ผู้ใดทุจริตเอาน้ าประปาหมู่บ้าน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ า หรือ

กระท าการใด ๆ ก็ตามเพ่ือเอาน้ าประปาหมู่บ้านไปใช้ ให้งดจ่ายน้ าทันที และต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่      
การประปาในอัตราที่คณะกรรมการก าหนด  

ข้อ ๒๖ กรณีที่มีการยกเลิกการใช้น้ าหรือโอนให้ผู้อ่ืน ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็น  
ลายลักษณ์อักษร และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียก่อนจึงสิ้นสุดการเป็นผู้ใช้น้ า มิฉะนั้นจะถือว่าเป็น
สมาชิกผู้ใช้น้ าอยู่ และจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ าตามที่การประปาเรียกเก็บ 

ข้อ ๒๗ ระยะเวลาในการเก็บค่าน้ าและระยะเวลาในการค้างช าระค่าน้ า ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

 



-๔- 
 

หมวด ๗  
การเงิน 

ข้อ ๒๘ ระบบประปาหมู่บ้านอาจมีรายได้ ดังนี้ 
  (๑) เงินค่าน้ า 
  (๒) เงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ 
  (๓) เงินบริจาค 
  (๔) เงินที่ได้รับการอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นหรือหน่วยงาน

ราชการอ่ืน 
ข้อ ๒๙ ระบบประปาหมู่บ้านอาจมีรายจ่าย ดังนี้ 
  (๑) รายจ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการผลิตน้ าประปา ระบบการจ่าย

น้ าประปา การบ ารุงรักษาซ่อมแซม และการขยายกิจการประปา 
  (๒) รายจ่ายในการบริหารกิจการประปา เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
  (๓) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเดินทาง 

ค่าท่ีพัก และค่าธรรมเนียมลงทะเบียนของคณะกรรมการที่ได้ด าเนินการไปเพ่ือหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
กิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 

ข้อ ๓๐ ให้คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายให้เก็บรักษาเงินของกิจการประปา น ารายได้
ของกิจการประปาฝากธนาคารในนามของกิจการประปาภายใน ๑๕ วัน หลังจากเก็บค่าน้ าเรียบร้อยแล้ว    
หากมีความจ าเป็นต้องเก็บรักษาเงินไว้จ่ายในกรณีเร่งด่วนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด แต่ต้องไม่เกิน
ห้าพันบาท 

ข้อ ๓๑ การเบิกเงินของกิจการประปาหมู่บ้านต้องลงลายมือชื่อในการเบิกจ่ายเงินอย่างน้อย 
๒ ใน ๓ ของผู้มีอ านาจเบิกจ่าย 

ข้อ ๓๒ ให้คณะกรรมการจัดท าบัญชีตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น
ก าหนด 

ข้อ ๓๓ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น มีอ านาจตรวจสอบการเงินและบัญชีใน
ระยะเวลาตามที่เห็นสมควร หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งคณะกรรมการด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการจัดท าบัญชีรายได้และรายจ่ายของกิจการประปาหมู่บ้าน และ
รายงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่        เดือน                        พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
  
 

(นายบุญธรรม  นนตานอก)  
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น 

               
   
 



 
-๕- 

 
  เห็นชอบ   

 
 
 
       นายวิรัตน์  กลิ่นขจร 

      นายอ าเภอหนองกี ่


