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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2565 

วันที่  14  มิถุนายน  2565 
เวลา 09.30 น.  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 

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

ผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอุดร บัวติ๊บ ประธานสภาฯ อุดร บัวติ๊บ  
2 นายศรีจันทร์  ชาติเวียง รองประธานสภาฯ ศรีจันทร์  ชาติเวียง  
3 นางวนิดา  ปริศนา ส.อบต. หมู่ 3 วนิดา  ปริศนา  
4 นายสิงห์คำ   เชิงดอย ส.อบต. หมู่ 4 สิงห์คำ   เชิงดอย  
5 นายประวิทย์   แสงปาก ส.อบต. หมู่ 6 ประวิทย์   แสงปาก  
6 นายสุบรรณ์   เฉลิมศิริ ส.อบต. หมู่ 9 สุบรรณ์   เฉลิมศิริ  
7 นางสุดา   วงศ์วุฒิ ส.อบต. หมู่ 10 สุดา   วงศ์วุฒิ  
8 นายจรูญ   ไกลถิ่น ส.อบต. หมู่ 11 จรูญ   ไกลถิ่น  
9 นายสงวน   ทองสิทธิ์ ส.อบต. หมู่ 12 สงวน   ทองสิทธิ์  

10 นายสายใจ   เพชรดง ส.อบต. หมู่ 13 สายใจ   เพชรดง  
11 นายสุวิทย์   จำศักดิ์ ส.อบต. หมู่ 16 สุวิทย์   จำศักดิ์  
12 นายเกรียงทอง   กองคำ ส.อบต. หมู่ 17 เกรียงทอง   กองคำ  
13 นายทองดำ   ทัพสุริย์ ส.อบต. หมู่ 18 ทองดำ   ทัพสุริย์  
14 นายธีรศักดิ์   ทนุตัน ส.อบต. หมู่ 19 ธีรศักดิ์   ทนุตัน  
15 นางพิสมัย   ประมวล ส.อบต. หมู่ 21 พิสมัย   ประมวล  
16 นายอรุณ   ไกลถิ่น ส.อบต. หมู่ 22 อรุณ   ไกลถิ่น  
17 นายสุธี   สิ่งของ ส.อบต. หมู่ 23 สุธี   สิ่งของ  
18 นายธีรพงศ์   หมอป่า ส.อบต. หมู่ 24 ธีรพงศ์   หมอป่า  
19 นายพงศ์ชยนต์   แปงคำ ส.อบต. หมู่ 25 พงศ์ชยนต์   แปงคำ  
20 นางจารุมาศ สวัสด ี เลขานุการสภาฯ จารุมาศ สวัสด ี  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสวาท สมใจ นายก อบต.เวียง สวาท สมใจ  
2 นายเทพ เขื่อนศิริ รองนายกฯ เทพ เขื่อนศิริ  
3 นายอินต่วน ดู่อุ๊ด รองนายกฯ อินต่วน ดู่อุ๊ด  
4 นางทรงพร เขื่อนแก้ว เลขานุการนายกฯ ทรงพร เขื่อนแก้ว  
5 นายนรินทร ตุ้มเบญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป นรินทร ตุ้มเบญ  
6 นางสาวอ้อมฤทัย เขาไกรราช นิติกร อ้อมฤทัย เขาไกรราช  
7 นายปารเมศ สิทธิสมบัติ นักพัฒนาชุมชน ปารเมศ สิทธิสมบัติ  
8 นางสาวณัฐรินีย์ เขียวสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ณัฐรินีย์ เขียวสิทธิ์  
9 นางวงศ์พันธ์ อักษรดิษฐ์ หจก.ร่องแช่ทรายงาม วงศ์พันธ์ อักษรดิษฐ์  

10 นายปรุฬวิทย์ อักษรดิษฐ์ หจก.ร่องแช่ทรายงาม ปรุฬวิทย์ อักษรดิษฐ์  
 

สรุป 

มาประชุม    20 คน ลาประชุม -  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   10 คน รวมทั้งสิ้น        30 คน 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 

 เลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเข้านั่งประจำที่ ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ ได้ตรวจ
นับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญที่ 2 (ครั้งที่ 2) ปี พ.ศ. 2565 และดำเนินการประชุมฯ ดังนี้   

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2       : รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ ที่ 2  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

นายอุดร  บัวติ๊บ   : แจ้งให้ผู้เข้าประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 2 (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565   
ประธานสภาฯ     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565  ไม่มีผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติม บันทึกรายงานการประชุม จึงขอมติ     

ที่ประชุม 

ที่ประชุม   : รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 ขอความเห็นชอบการต่อใบอนุญาตดูดทราย ของ หจก.ร่องแช่ทรายงาม 

นายอุดร  บัวติ๊บ : ด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง ได้แจ้งเรื่อง การขออนุญาตดูดทราย ของ 
ประธานสภาฯ     ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่องแช่ทรายงาม โดยได้ยื่นขออนุญาตดูดทรายในบริเวณแม่น้ำอิง หมู่ 16 
   ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เนื้อท่ีประมาณ 2-0-00 ไร่ ในเขตรับผิดชอบของ 
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   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ตามสำเนารูปแผนที่สังเขปของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย 
   สาขาเทิง แนบท้ายหนังสือ ที่ ชร 0020.06/2339 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 

    ดังนั้นสำนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง จึงมีความประสงค์ขอความเห็นชอบจาก 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ว่ามีความเห็นชอบด้วยหรือไม่ อย่างไร และทั้งนี้ บ้านม่วง -   
ไพรวัลย์ หมู่ 16 ได้จัดประชุมประชาคมเพ่ือขอความเห็นชอบในการขอต่อใบอนุญาต
ดังกล่าว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ต่อใบอนุญาตดูดทรายได้ เนื่องจากไม่ได้สร้างความ
เดือดร้อนให้กับชุมชนและตั้งอยู่ห่างจากชุมชน 

นางวงศ์พันธ์ อักษรดิษฐ์  :    ได้ชี้แจงว่า การประกอบกิจการดูดทรายของห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่องแช่ทรายงาม  
หุ้นส่วนผู้จัดการ    ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ปฏิบัติระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด และทราย 
หจก.ร่องแช่ทรายงาม   ที่นำมาจำหน่ายเป็นทรายแห้ง มิได้ทำให้ถนนเปียกหรือสกปรกแต่อย่างใด 

นายศรีจันทร์ ชาติเวียง : ได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการ ให้รถบรรทุกทรายงดเดินรถในช่วงเวลาที่เด็กนักเรียน 
รองประธานสภาฯ   เดินทางไปโรงเรียน เวลา 07.00 น. – 08.00 น. และเวลา 15.00 น. – 16.00 น.     

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 

นายอุดร  บัวติ๊บ   : แจ้งผู้เข้าประชุมอภิปรายและซักถามพอสมควรแล้ว จึงตรวจนับองค์ประชุม ครบตาม 
ประธานสภาฯ   องค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   : เห็นชอบ  18  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง  

   3.2  ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุม 
          เหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 

นายอุดร  บัวติ๊บ : ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ยื่นญัตติ เรื่อง ขอความเห็นของร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 และให้เลขานุการ 
   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ 
   ประชุมสภาท้องถิ่นฯ 

นางจารุมาศ  สวัสดี  : ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข 
เลขานุการสภาฯ   เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45   

     ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ 
   ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
     ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน 
   ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา 
   ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภา 
   ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ 
   แปรญัตติ 
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  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

นายสวาท  สมใจ  : เสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ  
นายก อบต.เวียง   พ.ศ. 2565 เป็นสามวาระรวดเดียว 

นายอุดร  บัวติ๊บ   : ตรวจนับองค์ประชุม ครบตามองค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ    

มติที่ประชุม   : เห็นชอบ  18  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง  

น.ส.อ้อมฤทัย เขาไกรราช :   นำเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ  
นิติกร อบต.เวียง   พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ 

พ.ศ. 2565 
 

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

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕62 ประกอบกับความในมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และ
มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเวียง โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงและนายอำเภอเทิง จึงตราข้อบัญญัติไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ 
พ.ศ. 2565” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี ้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นับแต่วันที ่ได้ติดประกาศ        
โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแล้วสิบห้าวัน 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ ่งได้ร ับแต่งตั ้งให้ปฏิบัต ิตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงหรือพนักงานส่วน

ตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หรือเจ้าหน้าที่ที ่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มอบหมาย 
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ข้อ ๔ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้อง

ประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ 
(๑) แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ใน

ทำเลที่ไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดที่เป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสาร
เป็นพิษ หรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนำโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(๒) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจำนวนเกินสมควร จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

(๓) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบาย
อากาศ ระบายน้ำ การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษ หรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือ
ละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียง จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงอาคารที่พัก
อาศัย โรงงาน และสถานประกอบการทุกประเภททั้งที ่เป็นและไม่เป็นกิจการที ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะต้อง             
ไม่ก่อให้เกิดภาวะดังกล่าว 

(๔) การกระทำใด ๆ อันเป ็นเหตุให ้เก ิดกล ิ ่น แสง ร ังส ี เส ียง ความร ้อน  ส ิ ่งม ีพิษ              
ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ข้อ ๕ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใด มิให้ก่อเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะ หรือ
ในสถานที่เอกชน รวมทั้งการระงับเหตุรำคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ำ 
รางระบายน้ำ คูคลอง และสถานที่ต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุรำคาญ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจ
ออกคำสั่งเป็นหนังสือเพ่ือระงับ กำจัด และควบคุมเหตุรำคาญต่าง ๆ ได ้

ข้อ ๖ ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
ข้อ ๕ และเหตุรำคาญท่ีเกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระงับเหตุรำคาญนั้น และอาจ
จัดการตามความจำเป็น เพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญนั้นขึ้นอีก โดยบุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุ หรือเก่ียวข้องกับการก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการนั้น 

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็น
หนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น ระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง และถ้าเห็น
ว่าสมควรจะให้กระทำโดยวิธีใด เพ่ือระงับเหตุรำคาญนั้น หรือสมควรกำหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้น
ในอนาคตให้ระบุไว้ในคำสั่งได ้

ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ
ระงับเหตุรำคาญนั้น และอาจจัดการตามความจำเป็นเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีก และถ้าเหตุรำคาญเกิดขึ้น
จากการกระทำ การละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่
ดังกล่าว ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการนั้น 

ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ ของประชาชน เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะออกคำสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือ
บางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุรำคาญนั้นแล้วก็ได้ 

ข้อ ๘ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้า
พนักงานสาธารณสุข มีอำนาจดังต่อไปนี้ 

 
 
 



หน้า ๖ 
 

 
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือ 

หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใด เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตยต์ก หรือ

ในเวลาทำการ เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่นหรือตามข้อบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอำนาจ
สอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้ง หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือ
สถานที่นั้น 

(๓) แนะนำให้ผู้รับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง หรือตามข้อกำหนดของท้องถิ่นหรือตามข้อบัญญัตินั้น 

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพ่ือประโยชน์
ในการดำเนินคดี หรือเพ่ือนำไปทำลายในกรณีที่จำเป็น 

(๕) เก็บหรือนำสินค้า หรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรือจะก่อให้เกิดเหตุ
รำคาญจากอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบความจำเป็น ได้ โดยไม่
ต้องใช้ราคา 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ในเรื่องใด หรือทุกเรื่องก็ได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจำตัวตามแบบที่กำหนด ในกฎกระทรวง     
ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย และให้บุคคลซึ่งเก่ียวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร 

ข้อ ๙ ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที ่ไม่ถูกต้อง หรือกระทำการใด ๆ ที่ฝ่าฝืน
ข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป โดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่เหมาะสมกับ
การดำรงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งสมควรจะดำเนินการ
แก้ไขได้โดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าว แก้ไข
หรือระงับเหตุนั้น หรือดำเนินการใด ๆ เพ่ือแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 

ข้อ ๑๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๘ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
และเพ่ือประโยชน์ในการจับกุมหรือปราบปรามผู้กระทำความผิดตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

ข้อ ๑๑ ผู้ใดก่อเหตุรำคาญตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕62 กำหนดโทษปรับตั้งแต่ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท 

ข้อ ๑๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและให้มี
อำนาจในการออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

นายจรูญ ไกลถิ่น : สอบถามกรณีในพื้นที่ บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 11 ตำบลเวียง มีอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ ซึ่งก่อนหน้านั้น 
ส.อบต. หมู่ 11  ได้ตั้งอยู่ห่างจากชุมชน ไม่ค่อยส่งผลกระทบเรื่องเสียงและกลิ่น ต่อมามีการขยายตัวของชุมชน  
  ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้บริเวณอู่ดังกล่าว ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ 
 



หน้า ๗ 
 

 

นายสวาท  สมใจ : ในอดีตที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงไม่ได้ตราข้อบัญญัติ  เรื่องการควบคุมเหตุ
นายก อบต.เวียง  รำคาญ ดังนั้นหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และให้ 
  คำแนะนำเพ่ือแก้ไช ปรับปรุง แต่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ หากมีการตราข้อบัญญัติฯ  
  แล้ว จะสามารถเปรียบเทียบปรับได้ 

นายอุดร  บัวติ๊บ   : แจ้งผู้เข้าประชุมอภิปรายและซักถามพอสมควรแล้ว จึงตรวจนับองค์ประชุม ครบตาม 
ประธานสภาฯ   องค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   : เห็นชอบ  18  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง  

 3.3  ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุม 
      เหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 (ขั้นแปรญัติ) 

นายอุดร  บัวติ๊บ : ตามมติที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบให้รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง  
ประธานสภาฯ  การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี  
  2 ขั้นแปรญัตติ ขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ 

มติที่ประชุม  : เห็นชอบ  18  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง 

ที่ประชุม : ได้พิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ  
  พ.ศ.2565  ในวาระ 2 และไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติ ถือว่าที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ให้คงร่างเดิม 

มติที่ประชุม  : เห็นชอบ  18  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง 

  3.4  ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุม 
         เหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 (ขั้นลงมติ) 

นายอุดร  บัวติ๊บ : ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 
ประธานสภาฯ  ได้ผ่านความเห็นชอบในวาระ 1 และวาระ 2 แล้ว ในวาระ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  : เห็นชอบ  18  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ  

   4.1  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 

นายนรินทร  ตุ้มเบญ : ได้นำเสนอประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป   

 

 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 

 ๑) ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 
 (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น หมายความรวมถึง รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขานุการนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท่ีปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๒) ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นต ้องย ึดมั ่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได ้แก่ ชาต ิ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
มีจิตสำนึกท่ีดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 (๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพึงกล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
 (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นพึงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน
โดยรวม และมีจิตสาธารณะ 
 (๖) ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 (๗) ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 (๘) ผู้บริหารท้องถิ่นพึงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
 (๙) ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
การบริหารราชการส่วนท้องถิ ่น การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหาและความเสี่ยงทางจริยธรรม ภูมิสังคมความเป็นอยู่ และวิถีของชุมชน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 (๑๐) ให้บุคคล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ด้วย 
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (๑) สมาชิกสภาท้องถิ ่นต้องยึดมั ่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ 
 (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงกล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
 (๔) สมาชิกสภาท้องถิ ่นพึงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม และมีจิตสาธารณะ 
 (๕) สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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 (๖) สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 (๗) สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
 (๘) สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงรักษาไว้และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
และมติของที่ประชุมโดยเคร่งครัด 
 (๙) สมาชิกสภาท้องถิ ่นพึงปฏิบัติงานตามหน้าที ่และอำนาจสภาท้องถิ ่น เพื ่อให้การตรา
ข้อบัญญัติท้องถิ ่น การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหาและความเสี่ยงทางจริยธรรม ภูมิสังคม ความเป็นอยู่
และวิถีของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 (๑๐) ให้บุคคล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอื่น  ที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ด้วย 

นายอุดร  บัวติ๊บ : ตามท่ีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้นำเสนอประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก 
ประธานสภาฯ  สภาท้องถิ่น ได้มอบเอกสารให้แก่ผู้เข้าประชุมทุกท่าน ขอให้นำไปศึกษาเพ่ิมเติม และยึดถือเป็น 
  แนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
เลิกประชุม เวลา 11.30 น. 
 

     ลงชื่อ                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              (นางจารุมาศ  สวัสดี) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบแล้ว 
 

 
 ลงชื่อ             ประธานกรรมการ 
                 (นายธีรพงศ์  หมอป่า) 
 
 ลงชื่อ          กรรมการ 
          (นายสุธี  สิ่งของ) 
 
 ลงชื่อ           กรรมการ 
               (นายสุบรรณ์  เฉลิมศิริ) 
 

รายงานการประชุมสภาฯ นี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้มีมติรับรองแล้ว ในคราวประชุมสภาฯ   
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2)  ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  ……........................................ 

 

 ลงชื่อ        ผู้รับรองรายงานการประชุม 

             (นายอุดร  บัวติ๊บ) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  


