
-ส าเนา- 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/ 2563 
วันที่  7   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  
……………………………………………….. 

    ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายนิยม  หาญแท้ ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท้  
2 นายปิ่นแก้ว  แก้วศิริ รองประธานสภาฯ ปิ่นแก้ว  แก้วศิริ  
3 นายสถิตย์  จันทร์ขามป้อม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร์ขามป้อม  
4 นายถนัด  สะท้าน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะท้าน  
5 นายส าเร็จ  แซ่ปึง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ส าเร็จ  แซ่ปึง  
6 นายสุนิกร  หมู่อ าพันธ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมู่อ าพันธ์  
7 นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสดิ์ศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายส าเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ส าเนียง ขวัญมา  
10 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 - ขาด 
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค้าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค้าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู้ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล กู้ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุ่งเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต์ บุปผา  
21 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก้ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสดิ์  
23 นายบุญเลิง  หมู่หมื่นศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมู่หมื่นศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ์จันทร์  
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    ผู้เข้าประชุม 

 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  



27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
28 นายยุทธ  กล้าเมืองกลาง สมาชิกสภา อบต.ม.16 ยุทธ กล้าเมืองกลาง  
29 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 เชิงชาย  ฦาชา  
30 นายอุดม  วรรณจงค า สมาชิกสภา อบต.ม.17 อุดม  วรรณจงค า  
31 นายแสวง  พรมหญ้าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ้าคา  
32 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน กระแสกุล  

 
 

                                                      
    ผู้เข้าร่วมประชุม     

             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรัตน์  จันทราศรี นายก อบต.ฯ สุรัตน์  จันทราศรี  
2 นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์  จันทร์ขามป้อม  
3 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
4 นางรินรดา  วงษ์ชู ปลัด อบต.กุดชุมแสง รินรดา  วงษ์ชู  
5 นางสมควร  คลังระหัด ผู้อ านวยการกองคลัง สมควร  คลังระหัด  
6 นายมนตรี  กู้ภูเขียว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 มนตรี  กู้ภูเขียว  
7 นายสมัย  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 สมัย  ยศรุ่งเรือง  
8 นางสนิท  ยุคะลัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 สนิท  ยุคะลัง  
9 นายอภิเชษฐ์  ฦาชา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 อภิเชษฐ์  ฦาชา  
10 นายจตุพล  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 จตุพล  ยศรุ่งเรือง  
11 นายสุดยื้อ  ฦาชา ก านันต าบลกุดชุมแสง สุดยื้อ  ฦาชา  
12 นางพัชรินทร์  กระจ่างศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 พัชรินทร์  กระจ่างศรี  
13 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
14 นางอโณทัย  ป้อมปริยานนท์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อโณทัย  ป้อมปรยิานนท์  
     
     

                                                                   

 
 

/เมื่อถึงเวลา  09.30 น……….. 
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เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน 32 คน  เข้าประชุม จ านวน 31  คน   
   ขาด  1  คน  คือ  นายบุญมี  ถาวงกลาง  มีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  14  คน  ครบองค์ประชุม       
                     นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิดประชุมตาม        

ระเบียบวาระดังนี้ 
ประธานสภาฯ  -  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. 

2563  ในวันที่  1 - 15  กุมภาพันธ์  2563  จึงเรียกประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  1 ครั้งที่  1/2563         
มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

 

วันที่  7  กุมภาพันธ์  2563  มีระเบียบการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 



ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่  1 ครั้งที่ 1/2562) 
ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี   5 เรื่อง อ่ืน ๆ  

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ   
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562) 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภาฯ  -  แจ้งสาระส าคัญของ  พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2563  พร้อมระยะเวลาการ 
                                  ประเมินภาษีใหม่ 
   -  เชิญผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย  
ผู้อ านวยการกองคลัง -  แจ้งสาระส าคัญของ  พ.ร.บ.  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2563  พร้อมระยะเวลาการ

ประเมินภาษีใหม่และแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึง  พ.ร.บ.  ภาษีท่ีดินและปลูกสร้างระยะเวลา
ประเมินภาษีใหม่และให้ประชาชนได้รับทราบถึงการมีผลบังคับให้ตั้งแต่วันที่  13  มีนาคม  
2562  และเริ่มจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่  1  มกราคม  2563  เป็นต้น  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

  สาระส าคัญภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งใหม่ตาม  พ.ร.บ   
  สภาพปัญหา  ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

-  ราคาปานกลางไม่มีการปรับมาเป็นเวลานาน 
- อัตราภาษีถดถอย 
- มีการยกเว้นลดหย่อนจ านวนมาก 
- ฐานภาษีช้ าซ้อนกับภาษีเงินได้ 
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- อัตราภาษีสูง 
- เปิดให้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินค่อนข้างสูง 

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

   วัตถุประสงค์ของภาษีตัวนี้คือ 
- เพ่ือปฏิรูปโคงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินให้มีความความทันสมัย 
- กระตุ้นให้เกิดประโยชน์การใช้ที่ดิน 
- เพ่ิมความเป็นอิสระและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ อปท. 
- สร้างความเข้มแข็งและโปร่งใสในการบริหารการคลังของ อปท. 
- ช่วยให้ท้องถิ่นมีงบประมาณพอเพียงในการพัฒนา 

ฐานภาษีคิดจาก  มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี   

- เจ้าของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 
- เจ้าของห้องชุด 



- ผู้ครอบครองทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
แนวทางการจัดเก็บภาษี 
หลักการ  ไม่กระทบผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง 
การแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

การใช้ประโยชน์ 
เกษตรกรรม 
 ใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เพ่ือการบริโภค  หรือจ าหน่ายเพื่อบริโภค  หรือใช้งานใน
ฟามร์ม 

- ท าเกษตรกรรมเต็มพ้ืนที่ 
- ท าเกษตรกรรมไม่เต็มพ้ืนที่  เสียภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ 

การพิจารณาการเสียภาษี 
- ดูตามสภาพข้อเท็จจริง 
- พ้ืนที่ที่ใช้ท าการเกษตรกรรม 
- รวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อเนื่องที่ใช้ส าหรับเกษตรกรรม 
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ที่อยู่อาศัย 

บ้านหลังหลัก  เจ้าของบ้านมีชื่อในโฉนด + ทะเบียนบ้าน  (ไม่จ าเป็นตัดเป็นเจ้าบ้าน/
เจ้าของคนใดคนหนึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 
บ้านหลังอ่ืน ๆ  
 เจ้าบ้านมีชื่อในโฉนด  แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 
อ่ืน ๆ  

- พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  อาคารส านักงาน  โรงแรม  ร้านอาหาร  และอ่ืน ๆ 
ไม่ใช้ประโยชน์ 

- รกร้างว่างเปล่า  หรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 
- ทิ้งท่ีดินไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ในปีก่อนหน้า 

ยกเว้น  มีกฎหมายห้ามหรือให้ทิ้งไว้เพ่ือการเกษตร/ปล่อยไว้ในการพัฒนาโครงการ 
ส าหรับอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เกษตรกรรม 
อัตราเพดาน  0.15% 
อัตราที่จัดเก็บ 

มูลค่า (ลบ.) อัตรา (%) 

0 -75 0.01 



75 – 100 0.03 

100 – 500 0.05 

500 – 1,000 0.07 

1,000  ขึ้นไป 0.1 
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บุคคลธรรมดา  
 ได้รับยกเว้น  อปท. ละ  50  ล้านบาท 
ภาระภาษ ี(บุคลธรรมดา) 

มูลค่า (ลบ.) ค่าภาษี (บาท) 

50 0 

100 5,000 

200 40,000 

 
บ้านพักอาศัย 
อัตราเพดานภาษี  0.3% 
อัตราที่จัดเก็บ 

มูลค่า (ลบ.) บ้าน 
(บ้านหลังหลัก) 

บ้าน + ที่ดิน 
(บ้านหลังหลัก) 

บ้านหลังอ่ืน 

   0 - 10 ยกเว้นภาษ ี - - 

10 -50 0.02 ยกเว้นภาษ ี 0.02 

50 – 75 0.03 0.03 0.03 
75 -100 0.05 0.05 0.05 

100  ขึ้นไป 0.1 0.1 0.1 
    

ภาระภาษี 
  

มูลค่า (ลบ.) บ้านหลังหลัก บ้านหลังอ่ืน ๆ 



(ยกเว้น 50 ลบ.) 
50 0 10,000 
100 20,000 30,000 
200 120,000 130,000 
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อ่ืน ๆ /ที่รกร้างว่างเปล่า 
   อัตราเพดาน  1.2% 
   อัตราที่จัดเก็บ 

มูลค่า (ลบ.) อัตรา (%) 

0 - 50 0.3 

50 – 200 0.4 

200 – 1,000 0.5 

1,000 – 5,000 0.6 

5,000  ขึ้นไป 0.7 

 
ภาระภาษี 

 
มูลค่า (ลบ.) ค่าภาษี (บาท) 

50 150,000 

100 350,000 

200 750,000 

               1,000 4,750,000 

 
   ที่รกร้างว่างเปล่า 
    เพ่ิมอัตรา  0.3 %  ทุก  3  ปี  แต่อัตราการมีรวมไม่เก็บ  3 % 
   มาตราการดูแลผลกระทบ  
   ยกเว้น   ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภาษี (ใน พ.ร.บ.) 



-  ทรัพย์สินของรัฐที่ไม่ได้หาผลประโยชน์  ทรัพย์สินที่ใช้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ          
(รัฐ/เอกชน) 
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- สหประชาชาติ  สถานทูต 
- ทรัพย์ส่วนของอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร  และนิคมอุตสาหกรรม 
-    บ้านพักอาศัยหลัก  1  หลัง 

                                    -  ส่วนของมูลค่าท่ีไม่เกิน  50  ลบ.  ในกรณีที่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน 
                                    -  ส่วนของมูลค่าท่ีไม่เกิน  10  ลบ.  ในกรณีที่เป็นเจ้าของเฉพาะบ้าน 
   -    ที่ดินเกษตรกรรมของบุคลธรรมดา 
        -  ไม่ต้องเสียภาษีใน  3  ปีแรก 
        -  ปีที่  4  เป็นต้นไป  ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในแต่ละ  อปท.  รวมกันไม่เกิน   
                                       50  ลบ.  เป็นการถาวร 
   ลดหย่อนภาษี  
   การบรรเทาภาระภาษี  (ออกเป็น  พ.ร.บ.) 

-  ลดภาระภาษีให้  ≤  90 %  เช่น 
-  บ้านพักอาศัยซึ่งได้กรรมสิทธิ์มาจากการรับมรดกก่อนที่  พ.ร.บ.  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก  
   สร้างมีผลบังคับใช้ 
-  กิจการสาธารณะ  เช่น  โรงเรียน  เป็นต้น 

- ลดอัตราภาษี  เช่น 
ทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างพัฒนาเพ่ือท าโครงการพักอาศัยและนิคมอุตสาหกรรม  
 (3 ปี ตั้งแตย่ื่นขออนุญาต) 
-ทรัพย์สินที่เป็น NPA  ของสถาบันการเงิน (5 ปี) 

   -    ผ่อนปรน 
        ทยอยปรับภาษีส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม  25 %  และ  75 %  ในช่วง  3  ปีแรก 

- การลดหรือยกเว้น  (อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น)  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  หรือ  รมว.  มหาดไทย  ในกรณี 
-  เกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่ 
-  ทรัพย์สินเสียหายหรือถูกท าลายเฉพาะราย 
กระบวนการแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษี 
การจัดท าบัญชีรายการที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างที่จะใช้การเก็บภาษี 
1. ส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ (ข้อมูล อปท. + กรมท่ีดิน) 
2. ออกประกาศและปิดประกาศก าหนดเวลาส ารวจและแต่งตั้งพนักงานส ารวจ  ณ  ที่ท า

การหรือท่ีอ่ืนในเขต  อปท. 
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3. ด าเนินการส ารวจ  จ านวน  ขนาด  และการใช้ประโยชน์ของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 
4. จัดท าบัญชีรายการที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง  แสดงประเภท  จ านวน  ขนาดและการใช้

ประโยชน์ 
5. ปิดประกาศบัญชีรายการที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง  ณ  ที่ท าการ/สถานที่อ่ืน  ไม่น้อยกว่า  

30  วัน  และจัดส่งข้อมูลตามบัญชีใช้ผู้เสียภาษีด้วย 
6. อปท. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง  และอัตราภาษีท่ีจัดเก็บ  ณ  

ที่ท าการในเขต  อปท.  (ตามหลักเกณฑ์ในกฎ กระทรวง) 
7. อปท.  ส่งแบบประเมิน   (รายการ  ราคาประเมินฯ ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง  อัตราภาษี  

จ านวนภาษี)  ให้ผู้เสียภาษี 
8. ผู้เสียภาษี  ยื่นค าร้องภายใน  30  วัน 
9. แล้วช าระภาษีภายใน  เดือน  สิงหาคม 
10. เฉพาะ  ปี  2563  เท่านั้นส่วนปีอื่น ๆ  เสียภาษีภายในเดือน  เมษายน   ปกติ 

นายสุวรรณ  รักษาภักดี -  ส.อบต.  หมู่  7  ยังไม่เข้าใจ  เพราะมีหลายอย่าง  และสงสัยที่ว่างเปล่าในการเสียภาษี      
                                  พ.ร.บ.  ใหม่ 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. หมู่  1  เช่น  สปก.  เอาหลักเกณฑ์ไม่มีกรรมสิทธิ์  ได้เสียภาษี  หรือเปล่า  และให้

ประชาชนได้ทราบถึงรายละเอียดในการเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

-  เพื่อพิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ้ 11 (3)  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ก าหนดว่า ปีนั้น
จะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปี  กี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมี
ก าหนดกีว่ัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมี
ก าหนดกี่วัน  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ให้มี  2  สมัย  แต่ไม่เกิน  4  สมัย แต่ละสมัยไม่เกิน 
15 วัน หากก าหนด 2 สมัย ให้อยู่ในห้วงเดือน  กุมภาพันธ์ และเดือน สิงหาคม การก าหนด
สมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้ถือเอาปีปฏิทิน 

   -  ให้สมาชิกสภาเสนอว่าจะมีกี่สมัย 
นายส าเนียง  ขวัญมา -  ส.อบต. ม. 4 เสนอมี  4  สมัย 
ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกท่านใด  เสนอเป็นอ่ืน 

-  ไม่มี 
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มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.  2563  เป็น  4  สมัย
และก าหนดสมัยประชุมสามัญที่ 1, 2, 3,  และ 4  ใน  4  สมัย  จะก าหนด  เดือน
ไหนขอผู้เสนอ 

นายส าเร็จ  แซ่ปึง  -  ส.อบต. ม. 1 เสนอการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปี 4 สมัย ดังนี้ 
      สมัยที่  1  1 – 15  กุมภาพันธ์  2563 



      สมัยที่  2  16 – 30  เมษายน  2563 
      สมัยที่  3  6 – 20  สิงหาคม  2563 
      สมัยที่  4  16 – 30  ธันวาคม  2563 
     และปถีัดไป  1 – 15  กุมภาพันธ์  2564 
ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกท่านใด  ก าหนดสมัยประชุมเป็นแบบอื่น 
    -  ขอมติที่ประชุม       
มตทิี่ประชุม    -    เห็นชอบ      30   เสียง 
     -    ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
     -    งดออกเสียง    1  เสียง   
   -  มติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
   สมัยที่  1  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2563  ถึงวันที่  15   กุมภาพันธ์  2563  
   สมัยที่  2  เริ่มตั้งแต่วันที่  16  เมษายน   2563  ถึงวันที่  30   เมษายน   2563 
   สมัยที่  3  เริ่มตั้งแต่วันที่  6  สิงหาคม   2563  ถึงวันที่   20   สิงหาคม   2563 
   สมัยที่  4  เริ่มตั้งแต่วันที่  16  ธันวาคม   2563  ถึงวันที่  30   ธันวาคม   2563 
   สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2564  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2564  ถึงวันที่ 15   
                กุมภาพันธ์  2564 

       

ระเบียบวาระท่ี   5 -  เรื่อง  อื่น ๆ 
ปลัด อบต.ฯ -  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อม  การเลือกตั้ง  แต่ยังไม่มี 
                                  ก าหนดเขตเลือกตั้ง  หมู่บ้านละ  1  เขต  เลือกตั้ง 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. หมู่  1  ได้มีลูกบ้านประสพอัคคีภัย  ขอขอบคุณทุกส่วนทุกหน่วยงาน 
นายก อบต.ฯ  -  การด าเนินการของ อบต. ช้าไป 
นายสุวรรณ รักษาภัคดี -  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,  ผู้พิการ  โอนเข้าบัญชีสะดวกและปลอดภัย  และเรื่องขยะ 
นายมงคล  กู้ภูเขียว -  แหล่งน้ าในเขต  ม. 9  เพ่ือรองรับหน้าฝนที่ก าลังจะมาถึง 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  
   -  ไม่มี         
   -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว  ขอปิดการประชุม  
      ปิดการประชุม  13.00  น.   
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                                             (ลงชื่อ).........สถิตย์  จันทร์ขามป้อม...........ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม     
                            (นายสถิตย์   จนัทร์ขามป้อม) 
                                                        เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  
 
                 (ลงชื่อ)...........วงค์เดือน   แสนแก้ว..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นางวงค์เดือน   แสนแก้ว) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                                               (ลงชื่อ..........สถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง...........ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายสถาปนิกร   ยศรุ่งเรือง) 



           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        
         (ลงชื่อ).............ส าเนียง   ขวัญมา.............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายส าเนียง    ขวัญมา) 
             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
                                              (ลงชื่อ)............นิยม   หาญแท้...............ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายนยิม   หาญแท้ ) 
                                                        ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/ 2563 

วันที่  7   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  

……………………………………………….. 
    ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายนิยม  หาญแท้ ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท้  
2 นายปิ่นแก้ว  แก้วศิริ รองประธานสภาฯ ปิ่นแก้ว  แก้วศิริ  
3 นายสถิตย์  จันทร์ขามป้อม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร์ขามป้อม  
4 นายถนัด  สะท้าน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะท้าน  
5 นายส าเร็จ  แซ่ปึง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ส าเร็จ  แซ่ปึง  
6 นายสุนิกร  หมู่อ าพันธ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมู่อ าพันธ์  
7 นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสดิ์ศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายส าเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ส าเนียง ขวัญมา  
10 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  



11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 - ขาด 
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค้าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค้าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู้ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล กู้ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุ่งเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต์ บุปผา  
21 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก้ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสดิ์  
23 นายบุญเลิง  หมู่หมื่นศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมู่หมื่นศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ์จันทร์  
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    ผู้เข้าประชุม 

 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
28 นายยุทธ  กล้าเมืองกลาง สมาชิกสภา อบต.ม.16 ยุทธ กล้าเมืองกลาง  
29 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 เชิงชาย  ฦาชา  
30 นายอุดม  วรรณจงค า สมาชิกสภา อบต.ม.17 อุดม  วรรณจงค า  
31 นายแสวง  พรมหญ้าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ้าคา  
32 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน กระแสกุล  

 
 

                                                      
    ผู้เข้าร่วมประชุม     

             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรัตน์  จันทราศรี นายก อบต.ฯ สุรัตน์  จันทราศรี  
2 นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์  จันทร์ขามป้อม  
3 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
4 นางรินรดา  วงษ์ชู ปลัด อบต.กุดชุมแสง รินรดา  วงษ์ชู  
5 นางสมควร  คลังระหัด ผู้อ านวยการกองคลัง สมควร  คลังระหัด  
6 นายมนตรี  กู้ภูเขียว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 มนตรี  กู้ภูเขียว  
7 นายสมัย  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 สมัย  ยศรุ่งเรือง  



8 นางสนิท  ยุคะลัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 สนิท  ยุคะลัง  
9 นายอภิเชษฐ์  ฦาชา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 อภิเชษฐ์  ฦาชา  
10 นายจตุพล  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 จตุพล  ยศรุ่งเรือง  
11 นายสุดยื้อ  ฦาชา ก านันต าบลกุดชุมแสง สุดยื้อ  ฦาชา  
12 นางพัชรินทร์  กระจ่างศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 พัชรินทร์  กระจ่างศรี  
13 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
14 นางอโณทัย  ป้อมปริยานนท์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อโณทัย  ป้อมปรยิานนท์  
     
     

                                                                   

 
 

/เมื่อถึงเวลา  09.30 น……….. 
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เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน 32 คน  เข้าประชุม จ านวน 31  คน   
   ขาด  1  คน  คือ  นายบุญมี  ถาวงกลาง  มีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  14  คน  ครบองค์ประชุม       
                     นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิดประชุมตาม        

ระเบียบวาระดังนี้ 
ประธานสภาฯ  -  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. 

2563  ในวันที่  1 - 15  กุมภาพันธ์  2563  จึงเรียกประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  1 ครั้งที่  1/2563         
มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

 

วันที่  7  กุมภาพันธ์  2563  มีระเบียบการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่  1 ครั้งที่ 1/2562) 
ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี   5 เรื่อง อ่ืน ๆ  

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ   
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562) 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภาฯ  -  แจ้งสาระส าคัญของ  พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2563  พร้อมระยะเวลาการ 
                                  ประเมินภาษีใหม่ 
   -  เชิญผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย  
ผู้อ านวยการกองคลัง -  แจ้งสาระส าคัญของ  พ.ร.บ.  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2563  พร้อมระยะเวลาการ

ประเมินภาษีใหม่และแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึง  พ.ร.บ.  ภาษีท่ีดินและปลูกสร้างระยะเวลา
ประเมินภาษีใหม่และให้ประชาชนได้รับทราบถึงการมีผลบังคับให้ตั้งแต่วันที่  13  มีนาคม  
2562  และเริ่มจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่  1  มกราคม  2563  เป็นต้น  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  



  สาระส าคัญภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งใหม่ตาม  พ.ร.บ   
  สภาพปัญหา  ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

-  ราคาปานกลางไม่มีการปรับมาเป็นเวลานาน 
- อัตราภาษีถดถอย 
- มีการยกเว้นลดหย่อนจ านวนมาก 
- ฐานภาษีช้ าซ้อนกับภาษีเงินได้ 
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- อัตราภาษีสูง 
- เปิดให้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินค่อนข้างสูง 

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

   วัตถุประสงค์ของภาษีตัวนี้คือ 
- เพ่ือปฏิรูปโคงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินให้มีความความทันสมัย 
- กระตุ้นให้เกิดประโยชน์การใช้ที่ดิน 
- เพ่ิมความเป็นอิสระและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ อปท. 
- สร้างความเข้มแข็งและโปร่งใสในการบริหารการคลังของ อปท. 
- ช่วยให้ท้องถิ่นมีงบประมาณพอเพียงในการพัฒนา 

ฐานภาษีคิดจาก  มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี   

- เจ้าของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 
- เจ้าของห้องชุด 
- ผู้ครอบครองทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

แนวทางการจัดเก็บภาษี 
หลักการ  ไม่กระทบผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง 
การแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

การใช้ประโยชน์ 
เกษตรกรรม 
 ใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เพ่ือการบริโภค  หรือจ าหน่ายเพื่อบริโภค  หรือใช้งานใน
ฟามร์ม 

- ท าเกษตรกรรมเต็มพ้ืนที่ 
- ท าเกษตรกรรมไม่เต็มพ้ืนที่  เสียภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ 

การพิจารณาการเสียภาษี 
- ดูตามสภาพข้อเท็จจริง 
- พ้ืนที่ที่ใช้ท าการเกษตรกรรม 
- รวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อเนื่องที่ใช้ส าหรับเกษตรกรรม 
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ที่อยู่อาศัย 
บ้านหลังหลัก  เจ้าของบ้านมีชื่อในโฉนด + ทะเบียนบ้าน  (ไม่จ าเป็นตัดเป็นเจ้าบ้าน/

เจ้าของคนใดคนหนึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 
บ้านหลังอ่ืน ๆ  
 เจ้าบ้านมีชื่อในโฉนด  แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 
อ่ืน ๆ  

- พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  อาคารส านักงาน  โรงแรม  ร้านอาหาร  และอ่ืน ๆ 
ไม่ใช้ประโยชน์ 

- รกร้างว่างเปล่า  หรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 
- ทิ้งท่ีดินไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ในปีก่อนหน้า 

ยกเว้น  มีกฎหมายห้ามหรือให้ทิ้งไว้เพ่ือการเกษตร/ปล่อยไว้ในการพัฒนาโครงการ 
ส าหรับอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เกษตรกรรม 
อัตราเพดาน  0.15% 
อัตราที่จัดเก็บ 

มูลค่า (ลบ.) อัตรา (%) 

0 -75 0.01 

75 – 100 0.03 

100 – 500 0.05 

500 – 1,000 0.07 

1,000  ขึ้นไป 0.1 
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บุคคลธรรมดา  
 ได้รับยกเว้น  อปท. ละ  50  ล้านบาท 
ภาระภาษี (บุคลธรรมดา) 



มูลค่า (ลบ.) ค่าภาษี (บาท) 

50 0 

100 5,000 

200 40,000 

 
บ้านพักอาศัย 
อัตราเพดานภาษี  0.3% 
อัตราที่จัดเก็บ 

มูลค่า (ลบ.) บ้าน 
(บ้านหลังหลัก) 

บ้าน + ที่ดิน 
(บ้านหลังหลัก) 

บ้านหลังอ่ืน 

   0 - 10 ยกเว้นภาษ ี - - 

10 -50 0.02 ยกเว้นภาษ ี 0.02 

50 – 75 0.03 0.03 0.03 
75 -100 0.05 0.05 0.05 

100  ขึ้นไป 0.1 0.1 0.1 
    

ภาระภาษี 
  

มูลค่า (ลบ.) บ้านหลังหลัก 
(ยกเว้น 50 ลบ.) 

บ้านหลังอ่ืน ๆ 

50 0 10,000 
100 20,000 30,000 
200 120,000 130,000 
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อ่ืน ๆ /ที่รกร้างว่างเปล่า 
   อัตราเพดาน  1.2% 
   อัตราที่จัดเก็บ 

มูลค่า (ลบ.) อัตรา (%) 

0 - 50 0.3 

50 – 200 0.4 



200 – 1,000 0.5 

1,000 – 5,000 0.6 

5,000  ขึ้นไป 0.7 

 
ภาระภาษี 

 
มูลค่า (ลบ.) ค่าภาษี (บาท) 

50 150,000 

100 350,000 

200 750,000 

               1,000 4,750,000 

 
   ที่รกร้างว่างเปล่า 
    เพ่ิมอัตรา  0.3 %  ทุก  3  ปี  แต่อัตราการมีรวมไม่เก็บ  3 % 
   มาตราการดูแลผลกระทบ  
   ยกเว้น   ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภาษี (ใน พ.ร.บ.) 

-  ทรัพย์สินของรัฐที่ไม่ได้หาผลประโยชน์  ทรัพย์สินที่ใช้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ          
(รัฐ/เอกชน) 
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- สหประชาชาติ  สถานทูต 
- ทรัพย์ส่วนของอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร  และนิคมอุตสาหกรรม 
-    บ้านพักอาศัยหลัก  1  หลัง 

                                    -  ส่วนของมูลค่าท่ีไม่เกิน  50  ลบ.  ในกรณีที่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน 
                                    -  ส่วนของมูลค่าท่ีไม่เกิน  10  ลบ.  ในกรณีที่เป็นเจ้าของเฉพาะบ้าน 
   -    ที่ดินเกษตรกรรมของบุคลธรรมดา 
        -  ไม่ต้องเสียภาษีใน  3  ปีแรก 
        -  ปีที่  4  เป็นต้นไป  ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในแต่ละ  อปท.  รวมกันไม่เกิน   
                                       50  ลบ.  เป็นการถาวร 
   ลดหย่อนภาษี  
   การบรรเทาภาระภาษี  (ออกเป็น  พ.ร.บ.) 
   -  ลดภาระภาษีให้  ≤  90 %  เช่น 



   -  บ้านพักอาศัยซึ่งได้กรรมสิทธิ์มาจากการรับมรดกก่อนที่  พ.ร.บ.  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก  
         สร้างมีผลบังคับใช้ 
   -  กิจการสาธารณะ  เช่น  โรงเรียน  เป็นต้น 
   -  ลดอัตราภาษี  เช่น ทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างพัฒนาเพ่ือท าโครงการพักอาศัยและนิคม 
     อุตสาหกรรม  (3 ปี ตั้งแต่ยื่นขออนุญาต) 
   - ทรัพย์สินที่เป็น NPA  ของสถาบันการเงิน (5 ปี) 
   -    ผ่อนปรน ทยอยปรับภาษีส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากเดิม  25 %  และ  75 %  ในช่วง  3  ปีแรก 
   -  การลดหรือยกเว้น  (อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น)  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
      ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  หรือ  รมว.  มหาดไทย  ในกรณี 
   -  เกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่ 
   -  ทรัพย์สินเสียหายหรือถูกท าลายเฉพาะราย 
   กระบวนการแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษี 
   การจัดท าบัญชีรายการที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างที่จะใช้การเก็บภาษี 
   1.  ส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ (ข้อมูล อปท. + กรมท่ีดิน) 
   2.  ออกประกาศและปิดประกาศก าหนดเวลาส ารวจและแต่งตั้งพนักงานส ารวจ  ณ  ที่ท าการ
                 หรือที่อ่ืนในเขต  อปท. 
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3.  ด าเนินการส ารวจ  จ านวน  ขนาด  และการใช้ประโยชน์ของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 
4.  จัดท าบัญชีรายการที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง  แสดงประเภท  จ านวน  ขนาดและการใช้ 
     ประโยชน ์
5.  ปิดประกาศบัญชีรายการที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง  ณ  ที่ท าการ/สถานที่อ่ืน  ไม่น้อยกว่า   
    30  วัน  และจัดส่งข้อมูลตามบัญชีใช้ผู้เสียภาษีด้วย 
6.  อปท. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง  และอัตราภาษีที่จัดเก็บ  ณ   
     ที่ท าการในเขต  อปท.  (ตามหลักเกณฑ์ในกฎ กระทรวง) 
7.  อปท.  ส่งแบบประเมิน   (รายการ  ราคาประเมินฯ ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง  อัตราภาษี    
    จ านวนภาษี)  ให้ผู้เสียภาษี 
8.  ผู้เสียภาษี  ยื่นค าร้องภายใน  30  วัน 
9.  แล้วช าระภาษีภายใน  เดือน  สิงหาคม 
10. เฉพาะ  ปี  2563  เท่านั้นส่วนปีอื่น ๆ  เสียภาษีภายในเดือน  เมษายน   ปกติ 

นายสุวรรณ  รักษาภักดี -  ส.อบต.  หมู่  7  ยังไม่เข้าใจ  เพราะมีหลายอย่าง  และสงสัยที่ว่างเปล่าในการเสียภาษี      
                                  พ.ร.บ.  ใหม่ 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. หมู่  1  เช่น  สปก.  เอาหลักเกณฑ์ไม่มีกรรมสิทธิ์  ได้เสียภาษี  หรือเปล่า  และให้

ประชาชนได้ทราบถึงรายละเอียดในการเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

-  เพื่อพิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 



-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ้ 11 (3)  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ก าหนดว่า ปีนั้น
จะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปี  กี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมี
ก าหนดกีว่ัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมี
ก าหนดกี่วัน  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ให้มี  2  สมัย  แต่ไม่เกิน  4  สมัย แต่ละสมัยไม่เกิน 
15 วัน หากก าหนด 2 สมัย ให้อยู่ในห้วงเดือน  กุมภาพันธ์ และเดือน สิงหาคม การก าหนด
สมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้ถือเอาปีปฏิทิน 

   -  ให้สมาชิกสภาเสนอว่าจะมีกี่สมัย 
นายส าเนียง  ขวัญมา -  ส.อบต. ม. 4 เสนอมี  4  สมัย 
ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกท่านใด  เสนอเป็นอ่ืน 

-  ไม่มี 
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มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.  2563  เป็น  4  สมัย
และก าหนดสมัยประชุมสามัญที่ 1, 2, 3,  และ 4  ใน  4  สมัย  จะก าหนด  เดือน
ไหนขอผู้เสนอ 

นายส าเร็จ  แซ่ปึง  -  ส.อบต. ม. 1 เสนอการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปี 4 สมัย ดังนี้ 
      สมัยที่  1  1 – 15  กุมภาพันธ์  2563 
      สมัยที่  2  16 – 30  เมษายน  2563 
      สมัยที่  3  6 – 20  สิงหาคม  2563 
      สมัยที่  4  16 – 30  ธันวาคม  2563 
     และปถีัดไป  1 – 15  กุมภาพันธ์  2564 
ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกท่านใด  ก าหนดสมัยประชุมเป็นแบบอื่น 
    -  ขอมติที่ประชุม       
มตทิี่ประชุม    -    เห็นชอบ      30   เสียง 
     -    ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
     -    งดออกเสียง    1  เสียง   
   -  มติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
   สมัยที่  1  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2563  ถึงวันที่  15   กุมภาพันธ์  2563  
   สมัยที่  2  เริ่มตั้งแต่วันที่  16  เมษายน   2563  ถึงวันที่  30   เมษายน   2563 
   สมัยที่  3  เริ่มตั้งแต่วันที่  6  สิงหาคม   2563  ถึงวันที่   20   สิงหาคม   2563 
   สมัยที่  4  เริ่มตั้งแต่วันที่  16  ธันวาคม   2563  ถึงวันที่  30   ธันวาคม   2563 
   สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2564  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2564  ถึงวันที่ 15   
                กุมภาพันธ์  2564 

       

ระเบียบวาระท่ี   5 -  เรื่อง  อื่น ๆ 
ปลัด อบต.ฯ -  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อม  การเลือกตั้ง  แต่ยังไม่มี 



                                  ก าหนดเขตเลือกตั้ง  หมู่บ้านละ  1  เขต  เลือกตั้ง 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. หมู่  1  ได้มีลูกบ้านประสพอัคคีภัย  ขอขอบคุณทุกส่วนทุกหน่วยงาน 
นายก อบต.ฯ  -  การด าเนินการของ อบต. ช้าไป 
นายสุวรรณ รักษาภัคดี -  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,  ผู้พิการ  โอนเข้าบัญชีสะดวกและปลอดภัย  และเรื่องขยะ 
นายมงคล  กู้ภูเขียว -  แหล่งน้ าในเขต  ม. 9  เพ่ือรองรับหน้าฝนที่ก าลังจะมาถึง 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  
   -  ไม่มี         
   -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว  ขอปิดการประชุม  
      ปิดการประชุม  13.00  น.   
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                                             (ลงชื่อ)....................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     
                          (นายสถิตย์   จันทร์ขามป้อม) 
                                                      เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  
 
                 (ลงชื่อ)..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นางวงค์เดือน   แสนแก้ว) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 
                                               (ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายสถาปนิกร   ยศรุ่งเรือง) 
           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

                                        
         (ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายส าเนียง    ขวัญมา) 
             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 

 
                                              (ลงชื่อ).................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                          (นายนิยม   หาญแท้ ) 
                                                     ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 
 
 
 
 

 
 


