
                                                ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อ 
                                                            สมัยสามัญ สมัยที ่ ๓  คร้ังที ่ ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๔ 
                                                           วนัศุกร์ที ่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔   เวลา  ๐๙.๓๐ น.                                                               
                                                              ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อ      
                                                                           ************************      
ระเบียบวาระที ่๑ เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

- ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคอ้  
                            เร่ือง  เรียกประชุมสภาสมยัสามญั  สมยัท่ี ๓   คร้ังท่ี ๓   ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

- เลขานุการสภาฯ  ขอลาป่วย  ท่ีประชุมสภาฯท าการเลือกเลขานุการสภาฯ ชัว่คราวเพื่อท าหนา้ท่ีแทน 
ท่ีประชุมสภาฯ - เลือกนายอลงกต  ทองค าพงษ ์   ท าหนา้ท่ี เลขานุการสภาฯ ชัว่คราว 
 
ระเบียบวาระที ่๒ เร่ืองเพือ่รับรองการประชุมสภาฯ คร้ังทีแ่ล้ว 
                             ในการประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี ๓  คร้ังท่ี ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๔ 
                              เม่ือวนัท่ี  ๖  สิงหาคม   ๒๕๖๔                            
ประธานสภาฯ  - สมาชิกท่ีประชุมเห็นชอบรับรองการประชุมหรือไม่  หากท่ีประชุมเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 
ท่ีประชุมสภาฯ -  ยกมือ  ๒๗  เสียง  
                            ไม่เห็นชอบ – เสียง  
                             ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ,  เลขานุการสภาชัว่คราว  งดออกเสียง  
     
ระเบียบวาระที ่๓ ญตัติเพือ่พิจารณา 
                      ๓.๑ พจิารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕   
                              ขั้นที ่๒  พจิารณาหลกัการ ( แปรญตัติ )  
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงขอ้ระเบียบกฎหมายใหส้มาชิกไดท้ราบ  ครับ 
                           ข้อระเบียบ /กฎหมาย                      
                                     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยร่างขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไ้ข 
                            เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔     ขอ้ ๕๒  ในการพิจารณาร่างขอ้บญัญติัวาระท่ีสอง  ใหป้รึกษา 
                            เรียงตามล าดบัเฉพาะท่ีมีการแปรญตัติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญตัติแกไ้ขเท่านั้น เวน้แต่ท่ีประชุม 
                            สภาทอ้งถ่ินจะไดล้งมติเป็นอยา่งอ่ืน       
                                     ถา้ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินลงมติเห็นดว้ยกบัค าแปรญตัติ  หรือเห็นดว้ยกบัการแกไ้ขขอ้ใดแลว้   
                            ไม่ใหเ้สนอขอแปรญตัติหรือเสนอญตัติเปล่ียนแปลงมตินั้นอีก 
                                     ถา้ขอ้ความในขอ้ใดท่ีไดมี้มติไปแลว้ขดัแยง้กนัหรือบกพร่องในสาระส าคญัท่ีประชุมสภา 
                            ทอ้งถ่ินจะลงมติใหส่้งปัญหานั้นไปใหค้ณะกรรมการแปรญตัติพิจารณาใหม่เฉพาะท่ีขดัแยง้หรือ 
                            บกพร่องได ้ โดยไม่ใหมี้การแปรญตัติในเร่ืองใหม่ข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาใหค้ณะกรรมการ 



                           แปรญตัติพิจารณาใหม่ดงักล่าวแลว้  การพิจารณาเฉพาะขอ้นั้นๆ เป็นอนัระงบัไวก่้อน  แต่ถา้ไม่เป็น 
                            การขดัขอ้งท่ีจะพิจารณาขอ้อ่ืน ๆ ต่อไป  สภาทอ้งถ่ินอาจลงมติใหพ้ิจารณาจนจบร่างขอ้บญัญติัไว ้
                            ถา้ขอ้ขดัแยง้หรือขอ้บกพร่องตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียวท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินจะ 
                            ลงมติใหด้ าเนินการตามความในวรรคสามก็ได ้
                                      เม่ือคณะกรรมการแปรญตัติไดย้ืน่รายงานการพิจารณาขอ้ท่ีไดร้ะงบัไวน้ั้นตามวรรคสามแลว้   
                            ใหป้ระธานสภาทอ้งถ่ิน  ส่งรายงานนั้นใหแ้ก่สมาชิกสภาทอ้งถ่ินไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บส่ีชัว่โมง  ก่อนวนั 
                            นดัประชุม เวน้แต่กรณีตอ้งพิจารณาเป็นการด่วน 
                                      ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง  ให้ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินลงมติเฉพาะขอ้ท่ีไดร้ะงบัไวเ้ท่านั้น 
ประธานสภาฯ -  ต่อไปขอเชิญคณะกรรมการแปรญตัติ ไดแ้ถลงผลการแปรญตัติต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ 
ประธาน คกก.แปรญตัติ  -  นายประสิทธ์ิ  อ่ิมจนัทร์             แถลงต่อท่ีประชุมสภาฯ 
                                            ตามท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคอ้    ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติในการ 
                             ประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี ๓  คร้ังท่ี ๒  เม่ือวนัท่ี ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เพื่อท าหนา้ท่ีรับค าแปร 
                            ญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕  ซ่ึงคณะกรรมการแปรญตัติไดม้าท าหนา้ท่ี 
                            รับค าแปรญตัติแลว้นั้น  ในวนัท่ี ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.  ปรากฏวา่ 
                            ไม่มีสมาชิกท่านมายืน่ค  าแปรญตัติ  คณะกรรมการแปรญตัติจึงไดมี้ความเห็นใหค้งร่างเดิม                                                                
ท่ีประชุมสภาฯ –  รับทราบ 
ประธานสภาฯ - ต่อไปจะเป็นการขอมติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕              
                          ในวาระท่ี ๒ ขั้นพิจารณาหลกัการ ( แปรญตัติ )    หรือไม่    หากท่ีประชุมเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 
ท่ีประชุมสภาฯ -ยกมือเห็นชอบ   ๒๗  เสียง  
                          ไม่เห็นชอบ – เสียง    
                           ประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาชัว่คราว  งดออกเสียง 
                           ๓.๒  พจิารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕   
                                     ในวาระที ่๓  ขั้นลงมติ 
                            ขอ้ระเบียบ/กฎหมาย 
                                    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  แกไ้ข 
                            เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔   ขอ้ ๒๕ การพิจารณาร่างขอ้บญัญติัในวาระท่ีสาม  ไม่มีการ 
                            อภิปราย  เวน้แต่ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินจะไดมี้มติใหมี้การอภิปราย  ถา้มีเหตุอนัสมควรในการ 
                            พิจารณาวาระน้ี  ใหท่ี้ประชุมสภาทอ้งถ่ินลงมติวา่จะใหต้ราเป็นขอ้บญัญติัหรือไม่     
ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ                    
ประธานสภาฯ  -  ต่อไปจะเป็นการลงมติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕        
                             สมาชิกท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบใหผ้า่นร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ หรือไม่ 
                             หากท่ีประชุมเห็นชอบ   โปรดยกมือข้ึน 
 



ท่ีประชุมสภาฯ -  ยกมือเห็นชอบ   ๒๗   เสียง 
                            ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
                             ประธานสภาฯ  , รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาชัว่คราว  งดออกเสียง 
                            ๓.๓ พจิารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงร่างข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อ 
                                    เร่ือง สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๐   
                            ขอ้ระเบียบ/กฎหมาย                                                                             
                                    พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗   แกไ้ขเพิ่มเติม ( ฉบบั 
                            ท่ี ๗)  พ.ศ.๒๕๖๒   มาตรา ๗๑   องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจออกขอ้บญัยติัองคก์ารบริหารส่วน 
                            ต  าบล  เพื่อใชบ้งัคบัในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้ต่อกฎหมายเพื่อปฎิบติั 
                            การใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   หรือเม่ือมีกฎหมายบญัญติัให้ 
                            องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ออกขอ้บญัญติัหรือใหมี้อ านาจออกขอ้บญัญติัในการน้ี  จะก าหนดธรรม 
                            เนียมท่ีจะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผูฝ่้าฝืนดว้ยก็ได ้ แต่มิใหก้ าหนดโทษปรับเกินหน่ึงพนับาท   
                            เวน้แต่กฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  
ประธานสภาฯ  - ขอเชิญผูบ้ริหารฯแถลงต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ 
นายก อบต.       – เรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคอ้ 
                            ทุกท่าน    ดิฉนันายจนัทร์แรง  ศรีเดช  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคอ้ ขอเสนอแกไ้ขอตัรา 
                            ค่าธรรมเนียมและค่าปรับขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคอ้  เร่ืองสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร 
                            และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๐  ดงัมีรายละเอียดใหส้มาชิกทุกท่านไดพ้ิจารณาตามตารางท่ี 
                            ไดแ้จกให้ทุกท่านเพื่อพิจารณาต่อไป 
ท่ีประชุมสภาฯ  - รับทราบ/พิจารณา 
ประธานสภาฯ   - สมาชิกท่ีประชุมสภาฯ  มีท่านใดสงสัยมีขอ้เสนออะไร เชิญสอบถามไดค้รับ 
ท่ีประชุมสภาฯ -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - ต่อไปจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ  เห็นชอบใหแ้กไ้ขอตัราค่าธรรมเนียมและอตัราค่าปรับ.หรือไม่ 
                           หากท่ีประชุมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
ท่ีประชุมสภาฯ  - ยกมือเห็นชอบ  ๒๗   เสียง 
                            ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
                             ประธานสภาฯ  ,   รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาชัว่คราว  งดออกเสียง 
                             ๓.๔ พจิารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตใช้พืน้ทีใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ        
ประธานสภาฯ  - ขอเชิญผูบ้ริหารฯ ชีแจงต่อสภาฯ ครับ 
นายก อบต.       - เรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคอ้  
                            ทุกท่าน  ดิฉนันางจนัทร์แรง  ศรีเดช  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคอ้  มีเร่ืองน าเรียนต่อท่ี 
                            ประชุมสภาเพื่อพิจารณาการขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์หรือการอยูอ่าศยัภายในเขตป่าสงวน 
                            แห่งชาติ  พื้นท่ีต าบลเขาคอ้ ใหส้ภาไดพ้ิจารณาความเห็นชอบ/รับทราบ  โดยไม่ถือเป็นการอนุญาต   



                            เพื่อใหผู้ข้ออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในพื้นท่ี  ไปยืน่เร่ืองขออนุญาตจากป่าไมต้ามระเบียบต่อไป   
                           โดยมีราษฎรมายืน่เร่ืองขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในพื้นท่ี  จ  านวน  ๒  รายดงัน้ี 
                                   ๑.นางสาวธิดารัตน์  จนัทร์เกตุ        จ  านวน ๔ ไร่  ๓๐  ตารางวา 
                                       หมู่ท่ี ๑๓  ต าบลเขาคอ้  อ าเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
                                   ๒.นายปุรุเมธ  จนัทร์เกตุ    จ  านวน  ๒  แปลง 
                                      - แปลงท่ี ๑    จ  านวน  ๔  ไร่  ๕๐  ตารางวา  หมู่ท่ี ๑๓  ต าบลเขาคอ้  อ าเภอเขาคอ้ 
                                      - แปลงท่ี ๒   จ  านวน   ๑  ไร่  ๒ งาน           หมู่ท่ี  ๑๓  ต าบลเขาคอ้  อ าเภอเขาคอ้ 
                              จึงเรียนมาเพื่อใหส้มาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคอ้ทุกท่านไดพ้ิจารณาต่อไป 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามไดค้รับ 
ท่ีประชุมสภาฯ  -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ   - ต่อไปจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ   สมาชิกท่ีประชุมเห็นชอบให้ราษฎรยืน่เร่ืองขออนุญาตป่าไมเ้ขา้ท า 
                             ประโยชน์ในพื้นท่ีต าบลเขาคอ้หรือไม่  หากท่ีประชุมเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 
ท่ีประชุมสภาฯ  - ยกมือเห็นชอบ   ๒๗  เสียง 
                            ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
                             ประธานสภาฯ  ,  รองประธานสภาฯ ,เลขานุการชัว่คราว  งดออกเสียง 
  
ระเบียบวาระที ่ ๔ เร่ืองอืน่ ๆ     
ประธานสภาฯ –   ในวาระน้ี  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรหรือไม่  เชิญไดค้รับ 
ท่ีประชุมสภาฯ -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -   ขอปิดการประชุมสภาสมยัสามญั  สมยัท่ี  ๓  คร้ังท่ี  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๔     เวลา  ๑๑.๓๐  น.      
 
                                                                     ************************* 
 
 
                                                           ลงช่ือ        อลงกต  ทองค าพงษ ์ ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
                                                                      (  นายอลงกต  ทองค าพงษ ์ )                                                        
                                                                         เลขานุการสภาฯชัว่คราว 
 
                                                          ลงช่ือ          สันทศัน์  รูปล ่า  ผูต้รวจการประชุม 
                                                                         ( นายสันทศัน์   รูปล ่า ) 
                                                         ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคอ้ 
 

                                                        


