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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
สมัยประชุมสามัญ    ประจ าปี พ.ศ.2563 

  สมัยที่ 1    ครั้งที่  1/2563 
วันที่     21     เดือน มกราคม      พ.ศ.2563      เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
…………………………… 

  
 รายชื่อผู้เข้าประชุม 

1.นายสมเดช ปรีชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
2.นายสิงห์โต      ดวงสุดา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
3.นางสาวทศพร  เดชรักษา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
4.นายสรพงษ์ เกิดโภคา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.1 
5.นางญาณัจฉรา  จิตรซื่อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.2 
6.นายหลอด แสงค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.2 
7.นางสังเวียน หงษ์อ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.3     
8.นายทองปาน  กระจังทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4 
9.นางอุไรวรรณ์ ใจเอ้ือย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4 
10.นางดาวเรือง   ฉิมสุนทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5  
11.นายอ านาจ  น ามะโนสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 
12.นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.6 
           รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายสมทรง   ช้างชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
2.นายสุพัฒน์ชัย  โพธิ์หอม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
3.นายสุวรรณ     กรทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
4.นายอ านาจ     คงสว่าง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
5.นางสาวผกาวรรณ์  รู้การนา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
6.นายสุรศักดิ์     ป้องโส  ผู้อ านวยการกองช่าง 
7.นางศิริวรรณ    บุตรทัน  นักทรัพยากรบุคคล 
8. นางสาวดาราพร โพนเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9.นางสาวจามรี ทับพุ่ม  เจ้าพนักงานพัสดุ 
10.นางสาวเกษรา ทองกรุง ครูธุรการ 
11.นายพิเชษ สุขสลุง  ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 
12.นางเทวิกา สังขีด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
                   (ไม่มี) 
 ผู้เข้าประชุม       จ านวน        12    คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน        12    คน 

ผู้ไม่มาประชุม     จ านวน        -       คน                       
                                                                           /เปิดประชุมโดย...    
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    เปิดประชุมเวลา 09.30 น. โดยนายสมเดช  ปรีชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ระเบียบวาระท่ี    1       เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 แนะน าตัวข้าราชการที่บรรจุใหม่ 

ประธานสภา อบต.นาโสม  ได้ให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่ได้แนะน าตัว ต่อที่ประชุม 
นางสาวจามรี ทับพุ่ม ได้กล่าวแนะน าตัวเอง ชื่อนางสาวจามรี ทับพุ่ม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 
   ค าสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 สังกัดกอง 

คลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม บ้านอยู่ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธิ จังหวัด 
ลพบุรี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
1.2 แนะน าตัวลูกจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ประธานสภา อบต.นาโสม    ได้ให้ลูกจ้าง แนะน าตัวต่อที่ประชุม 
นางสาวเกษรา ทองกรุง       ได้กล่าวแนะน าตัว ชื่อนางสาวเกษรา ทองกรุง ต าแหน่งครูธุรการของศูนย์พัฒนา- 
                               เด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
รองประธานสภา อบต.นาโสม   ได้เป็นตัวแทนที่ประชุม กล่าวต้อนรับบุคลากรทั้งสองท่าน และได้กล่าวยินดี 

ต้อนรับ 
ประธานสภา อบต.นาโสม    ได้กล่าวขอบคุณรองประธานสภา และได้กล่าวยินดีต้อนรับเจ้าพนักงานพัสดุและ 

ครูธุรการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีกทั้งได้กล่าวต้อนรับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 นายพิเชษ  
สุขสลุง ที่ได้เข้ามาร่วมประชุมกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมในวันนี้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี    2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  
พ.ศ.2562    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี    3  กระทู้ถาม 
      ( ไม่มี ) 

มตทิี่ประชุม        - 

ระเบียบวาระท่ี    4    เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ 
     (ไม่มี) 

มติที่ประชุม        - 

ระเบียบวาระท่ี    5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติ เพื่อพิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 
   เรื่องเดิม 
 ตามมติ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ประจ าปี 
พ.ศ.2562  เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เห็นชอบก าหนด สมัยประชุม
สามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563  จ านวน 1 สมัย ระหว่างวันที่ 16 – 30 มกราคม 
พ.ศ.2563  รวมจ านวน 15 วัน แล้วนั้น 
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   ข้อระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น              

พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ 11 (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดว่าปีนั้น จะมีการประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัยแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด
แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
          การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 
            จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 

ที่ประชุม  ได้น าปรึกษา ถึงจ านวนครั้งของการประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 ว่าจะมี 
จ านวนกี่สมัย สรุปได้ว่า ให้มีสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 อีกจ านวน 
3 สมัย  ดังนี้ 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ.2563 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 

พ.ศ.2563 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 16 
พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ จ านวน ไม่มี 
งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ไดก้ าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 เพ่ิมอีกจ านวน 3 สมัย 
ดังนี้ 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.
2563 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม     ถึงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.
2563 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2563 

5.2 เพื่อพิจารณา การก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2564 

ข้อระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น              

พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
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ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่
ละปี โดยให้น าความข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม                             
           เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

                                          ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่ม 
                                ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 
                                สมัยประชุมสามัญประจ าปีหรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว  
                                 ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืนหรือในสมัย 
                                 ประชุมวิสามัญก็ได้ 

                จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุม ได้น าปรึกษา การก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 

เห็นสมควร ก าหนดไว้ ดังนี้ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 
มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง  
 มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน ไม่มี 
 งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 ดังนี้ 
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

2564  
     

5.3  ญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอตั้งเป็นวัด ของส านักสงฆ์ทรัพย์
เจริญ หมู่ที่ 3  
 ด้วยพระครูภาวนาวรานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดถ้ าเขาวง ผู้ยื่นขอตั้งวัด ได้มี
หนังสือ ที่พิเศษ /2562 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 เรื่อง ขอให้บรรจุการ
ขอตั้งวัด  เข้าในวาระการประชุมประจ าเดือน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 ด้วยส านักสงฆ์ทรัพย์เจริญ ได้ยื่นขอตั้งเป็นวัดต่อส านักงาน
พระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาได้มีเงื่อนไข ก าหนดให้ทางส านักสงฆ์ 
แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมได้รับทราบเป็นทางการ 
 จึงใคร่ขอความร่วมมือ จากท่านนายกฯ ได้บรรจุการตั้งวัดในครั้งนี้เข้าวาระ
การประชุมประจ าเดือน เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้รับ
ทราบตามเงื่อนไข การตั้งวัดของส านักงานพระพุทธศาสนาต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 

ประธานสภา อบต.นาโสม   ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอตั้งวัดของส านักสงฆ์ 
ทรัพยเจริญ ม.3 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  กล่าวว่า ในการยื่นขอตั้งวัดของส านักสงฆ์ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 3 นั้น ทางส านักสงฆ์ 
ไม่ได้แจ้งมายังหมู่บ้านเลย ท าให้ตนยังไม่ทราบรายละเอียด ตามกระบวนการแล้ว
ควรต้องผ่านจากหมู่บ้านก่อนเป็นอันดับแรก แล้วขั้นตอนต่อมาจึงเสนอให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ส าหรับเรื่องนี้ คงต้องผ่านการประชุมประชาคม
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หมู่บ้าน หมู่ที่3 ก่อน ซึ่งผมยังไม่ได้ด าเนินการประชุมเลย จึงยังไม่สามารถน ามติที่
ประชุมมาแจ้งยังสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมได้ครับ 

ประธานสภา อบต.นาโสม   ให้ประสานส านักสงฆ์ ได้มีหนังสือหรือได้ประสานกับทางหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ก่อน  
เพ่ือจะได้น าเรื่องนี้เข้าประชุมชาวบ้านก่อน เราจะใช้ความเห็นการประชุมในวันนี้ 
แจ้งไปยังส านักสงฆ์ ให้ด าเนินการน าเรื่องเสนอประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ก่อน 

รองประธานสภา อบต.นาโสม  มีความเห็นว่า ควรน าเรื่องนี้สอบถามไปยังเจ้าคณะต าบล หรือเจ้าคณะอ าเภอ 
ด้วย     

มติที่ประชุม ให้ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ก่อนและควรมีหนังสือแจ้งเจ้าคณะต าบลและ
เจ้าคณะอ าเภอรับทราบด้วย 

ระเบียบวาระท่ี    6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการที่ก าลังด าเนินการ และจะด าเนินการ) 
      กองคลัง 

ผู้อ านวยการกองคลัง ได้น ารายงานผลต่อที่ประชุม ดังนี้ 
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ผู้อ านวยการกองคลัง  ตามรายงานข้างต้นมีท่านใดสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ล าดับต่อไปจะมอบให้รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้เป็นผู้ด าเนินการประชุมแทน เนื่องจากว่า ในวันนี้ ตนเองในฐานะประธาน 
อสม.ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต้องเข้าอบรมกับทางโรงพยาบาลชัยบาดาล ซึ่งได้เน้นให้ประธาน อสม.ทุกหมู่เข้า
อบรมด้วยตนเอง ดังนั้น จึงขออนุญาตที่ประชุม เมื่อเวลา 11.30 น. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้ด าเนินการประชุม 
   6.2 เรื่อง ขอปรึกษาท่ีประชุมเรื่องการใช้น้ าประปา 
นายก อบต.นาโสม ได้น าปรึกษาท่ีประชุม เกี่ยวกับการใช้น้ าประปา ในช่วงนี้น้ าใต้ดินเริ่มแห้งท าให้

น้ าประปาบางหมู่เริ่มแห้ง ซึ่งตอนนี้หมู่ที่ 6 ก็มีปัญหา ซึ่งก็ได้แก้ไขกันมาหลายวัน
แล้ว จนถึงปัจจุบันน้ าได้มีบริการชาวบ้านได้แล้ว แต่ก็ไหลไม่แรง ผลคงมาจากน้ าใต้
ดินเริ่มแห้ง ซึ่งที่ผมได้น าเรื่องนี้มาพูด ก็เพราะว่า หากหมู่บ้านอื่น ได้มีปัญหาเรื่อง
น้ าประปา ก็อยากให้พวกเราได้ช่วยพูดกับชาวบ้านดีๆ อย่าใช้อารมณ์  
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 6.3 เรื่อง ประชาสัมพันธ์และรายงานความคืบหน้า การด าเนินงานตาม

พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เกี่ยวข้องกันอยู่ 3 อย่าง คือ  
  1.ฐานภาษี มาจากการประเมินมูลค่าของ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  2.ผู้เสียภาษี ได้แก่ –เจ้าของที่ดิน เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง 
                         -เจ้าของห้องชุด 

  -ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือท าประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ(ท่ีดินและสิ่ง   
   ปลูกสร้าง) 
3.ผู้จัดเก็บภาษี     
 -เทศบาล  
-อบต. 
-กรุงเทพฯ 
-เมืองพัทยา 
การท าประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
1.เกษตรกรรม ได้แก่ ท านาท าไร่ท าสวนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์น้ าและกิจการ 
อ่ืนตามที่ประกาศก าหนด 
-การจัดเก็บ ดูตามสภาพข้อเท็จจริง ท าเกษตรกรรมไม่เต็มพ้ืนที่ เสียภาษี  
ตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ 
-รวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต่อเนื่องที่ใช้ส าหรับเกษตรกรรม 
2.ที่อยู่อาศัย ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่เจ้าของใช้อยู่อาศัย แบ่งเป็น   
-บ้านหลังหลัก หมายถึงเจ้าของบ้านและที่ดิน/เจ้าของเฉพาะตัวบ้านมีชื่อใน
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์+ทะเบียนบ้าน(ไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน/เจ้าของ
คนใดคนหนึ่ง มีชื่อในทะเบียนบ้าน) 
-บ้านหลังอ่ืนๆ หมายถึงเจ้าของบ้านมีชื่อในโฉนดแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 
3.อ่ืนๆ ได้แก่ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ บ้านให้
เช่า ฯลฯ  
4.ที่ว่างเปล่า/ไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ หมายถึงทิ้งท่ีดินไว้ว่าง
เปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ในปีก่อนหน้า 
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ถึง 2564 
 เกษตรกรรม(เพดาน 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 
     *บุคคลธรรมดา ได้รับยกเว้น อบต.ละไม่เกิน 50 ล้านบาท 
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ที่อยู่อาศัย(เพดาน 0.3%) 
     อัตราที่จัดเก็บ 

มูลค่า( ลบ.)                     บ้าน  บ้าน + ที่ดิน บ้านหลังอ่ืนๆ 
     (บ้านหลังหลัก)  (บ้านหลังหลัก) 

0- 10   ยกเว้นภาษี 
   10-50    0.02    ยกเว้นภาษี   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 
     อ่ืน/ที่รกร้างว่างเปล่า (เพดาน 1.2%) 

อัตราที่จัดเก็บ 
มูลค่า( ลบ.)                     อัตรา(%) 

     0 ถึง 50   0.3 
     50-200    0.4 
     100 ถึง 1,000    0.5 
      1,000 ถึง 5,000   0.6 
     5,000 ขึ้นไป    0.7 

 ส าหรับที่ว่างเปล่า/ไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ เพ่ิมอัตรา 0.3% 
ทุก 3 ปี แต่อัตราภาษีรวมไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ 
การดูแลผลกระทบ 
*บ้านหลังหลัก 1 หลัง 
-ส่วนของมูลค่าที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ในกรณีที่เป็นเจ้าของบ้านและท่ีดิน 
-ส่วนของมูลค่าที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ในกรณีที่เป็นเจ้าของเฉพาะบ้าน 
*ที่ดินเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดา 
-ไม่ต้องเสียภาษีใน 3 ปีแรก 
-ปีที่ 4 เป็นต้นไป ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในแต่ละอปท. รวมกันไม่
เกิน 50 ล้านบาทเป็นการถาวร 
ยกเว้น 
-ทรัพย์สินของรัฐที่ไม่ได้หาผลประโยชน์ ทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์
สาธารณะ (รัฐ/เอกชน) 
-สหประชาชาติ สถานทูต 
-ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด ที่ดินสาธารณูปโภคหมู่บ้านจัดสรรและนิคม
อุตสาหกรรม 
ลดหย่อน 
*กิจการสาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงผลิตไฟฟ้าสถานีรถไฟ ที่จอดรถโดยสาร
สาธารณะ เป็นต้น 
*ทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างพัฒนาเพ่ือท าโครงการ พักอาศัยและนิคม
อุตสาหกรรม  (3 ปีตั้งแต่ยื่นขออนุญาต) 
*ทรัพย์สินที่เป็น npa ของสถาบันการเงิน ( 5 ปี) 
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*บ้านพักอาศัยซึ่งได้กรรมสิทธิ์มาจากการรับมรดกก่อนที่ พรบ.ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้ 
ผ่อนปรน ทยอยปรับภาษีส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม 25%  50 % และ 75% 
ในช่วง 3 ปีแรก  
ผ่อนช าระ สามารถผ่อนช าระได้ 3 งวด เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 
หากมียอดภาษีตั้งแต่ 3,000 บาทข้ึนไป 

   
 ส าหรับการส ารวจ ได้ส ารวจครบทุกหมู่บ้านแล้ว และได้บันทึกใน ภ.ด.ส.3 

จ านวน 4 หมู่บ้านแล้ว ยังเหลือ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ซึ่งได้บันทึกยังไม่แล้ว
เสร็จ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
6.4 เรื่อง รายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2563 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   แบบรายงานโครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
2563  วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 

  ณ บริเวณสนามหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ข้อบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่า
ใช้สอย      ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆค่าใช้จ่ายในงานโครงการส่งเสริมการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติประจ าปี 2563 

         กิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2563 
เพ่ือจัดกิจกรรมการแสดงออกของเด็กนักเรียน การเล่นเกม กิจกรรมการ
ตอบค าถาม กิจกรรมการประกวดร้องเพลง กิจกรรมการวาดภาพ กิจกรรม
การให้ความรู้ต่างๆให้กับเด็กที่มาร่วมงาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาโสม 
โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม และเด็กทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมงาน
วันเด็ก ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ. 2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2893 ลงวันที่ 20 
ธันวาคม 2560  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งงบประมาณไว้รวมทั้งสิ้น 40,000 บาท 
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สรุปค่าใช้จ่าย 
1. ค่าจัดท าป้ายไวนิลโครงการ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.65 เมตร 
เป็นเงิน 1,744 บาท 

     2. ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงจ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,500 บาท 
 3. ค่าติดตั้งเต็นท์จ านวน 8 หลังหลังละ 800 บาท รวมเป็นเงิน 6,400 
บาท 
4.ค่าของขวัญของรางวัลและวัสดุอื่นๆส าหรับกิจกรรมการแสดง เป็นเงิน 
5,000 บาท 
5.ค่าจ้างเหมาท าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้มาร่วมงาน เป็น
เงิน 18,500 บาท 
6.ค่าใช้จ่ายและค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งเวทีและสถานที่ เป็น

 เงิน 2,585 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน 38,729 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 96.82 ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
(หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามรายการที่จ่ายจริงและถือหลัก
ประหยัด ทั้งนี้การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทาง
ราชการที่ก าหนดไว้) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

6.5 เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
ครั้งที่ 2/2562 

     หนังสือจังหวัดลพบุรีที่ ลบ 0017.2 /ว95  ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 
         ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติ  2/2561 เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2555 โดยมี โดยมี
นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุม ซึ่งมี
มติเห็นชอบให้มีการรณรงค์ในงานเลี้ยงของส่วนราชการปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยแจ้งหน่วยงานในสังกัด
ดังนี้ 
1.ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
โดยห้ามจ าหน่ายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ราชการ 
2. ขอความร่วมมืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงสังสรรค์ของส่วน
ราชการ 
3. ระมัดระวังมิให้ตกเป็นเครื่องมือของการสื่อสารการตลาดของธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
จังหวัดลพบุรีจึงขอให้หน่วยงานด าเนินการและถือปฏิบัติตามมติที่ประชุม
ดังกล่าวข้างต้น  

มติที่ประชุม      รับทราบ 
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6.6 เรื่อง การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 
2.5) 
หนังสือจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีที่ 
ลบ 0021/23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 

ตามหนังสือที่อ้างถึง กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดลพบุรี ได้แจ้งมาตรการ ข้อสั่งการและแผนเผชิญเหตุป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  จังหวัดลพบุรีปี 2562 เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 แล้วนั้น 
 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแจ้ง
ว่า  pm2.5 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่า พ้ืนที่ภาคกลาง ตลอดจน
ภาคเหนือตอนบน เริ่มมีปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในหลายๆพ้ืนที่ 
ดังนั้นเพื่อเป็นการเน้นย้ าข้อสั่งการของผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ ในการด าเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5  จึงให้ด าเนินการตามมาตรการดังนี้ 
1. ก าชับคณะท างานติดตามสถานการณ์ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัด เฝ้าระวังติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศกับกรมควบคุมมลพิษและ
กระทรวงสาธารณสุข ใกล้ชิด วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ค่า
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  และหากพบสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 มีค่าเกินมาตรฐานให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการโดยเคร่งครัด 
2. เมื่อสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีค่าเกินมาตรฐาน คือ 

50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ไขปัญหา โดยมีการแบ่งพ้ืนที่ การก าหนดตัวบุคคลและหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม และพิจารณาด าเนินการตามความ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ดังนี้ 

2.1 สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองใน
พ้ืนที่และค าแนะน าวิธีการปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง พร้อมทั้งประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 

2.2 สร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตส านึกให้กับประชาชน ในการ
แก้ไขปัญหา โดยการไม่เพ่ิมปัญหาหมอกควันในอากาศ เช่นห้ามเผาขยะ 
เศษใบไม้กิ่งไม้หรือเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และสนับสนุนการน าเศษวัสดุ
ทางการเกษตรไปแปรรูปเพ่ือใช้ประโยชน์เช่นการท าปุ๋ยหมัก การผลิต
พลังงานทดแทนเป็นต้น 

2.3 ก าชับส านักงานขนส่งจังหวัดและเจ้าหน้าที่ต ารวจ เข้มงวด
กวดขันตรวจจับรถยนต์ที่ปล่อยควันด า อ านวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาการจราจรติดขัด รวมถึงมใิห้มีการจอดรถริมถนนสายหลัก สถานที่
ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และจุดชุมชน 
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2.4 บริหารจัดการเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมืออุปกรณ์ 
ของหน่วยงานที่มีศักยภาพในพ้ืนที่เช่น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชนใน
การฉีดพ่นละอองน้ าเพ่ือลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และเพ่ิม
ความชื้นในอากาศรวมทั้งเพ่ิมรอบในการกวาดล้างท าความสะอาดถนน
จนกว่าฝุ่นละอองจะลดลงอยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินค่ามาตรฐาน 
3. กรณีการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 5 หน่วยงานมีบริเวณพ้ืนที่
ก่อสร้างอาคาร/ถนน ขอให้ความร่วมมือจากผู้รับเหมาก่อสร้างปิดกั้นบริเวณ
นี้ให้เกิดการกระจายของฝุ่นละออง  ด าเนินการฉีดล้างท าความสะอาด และ
ฉีดพ่นละอองน้ าบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ือลดปริมาณฝุ่นละออง 
จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

6.7 เรื่องการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
หนังสือนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ที่ ลบ  0010(12)/270 ลงวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2562 

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ด าเนินการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งการด าเนินการยื่นเรื่องขอ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง มี
ส่วนที่ก าหนดให้ด าเนินการเสนอขอความเห็นชอบจาก สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้องที่ท่ีป่านั้นตั้งอยู่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา
การอนุญาต และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ลพบุรี ได้เสนอเรื่องที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขต
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ(ป่าชัยบาดาล) ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่าระดับจังหวัดลพบุรีเพ่ือรับทราบเมื่อ
วันที่ 16 กันยายน 2562 แล้วนั้น 

นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จึงขอส่ง
เอกสารที่ได้รับมอบจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ มาเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีการเปิดสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและเม่ือได้ด าเนินการเสร็จแล้ว นิคมสหกรณ์ชัย
บาดาลจะได้รวบรวมหลักฐานเพ่ือด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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6.8 เรื่องการขยายก าหนดเวลาด าเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
หนังสือจังหวัดลพบุรีด่วนที่สุดที่ ลบ  0023.3/ว5101 ลงวันที่ 20 
ธันวาคม 2562 

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ก าหนดให้
เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้น
ไปนั้น 
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า  ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 88 แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ก าหนดให้
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังออกกฎหมายล าดับรองในความ
รับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ยังคงมีกฎหมายล าดับรองที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยอีกจ านวน 8 ฉบับ 
ซึ่งยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทราบ
รายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่สามารถด าเนินการ
แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องครบถ้วนตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562  ดังนั้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถด าเนินการ
ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึง
อาศัยอ านาจตามมาตรา 14 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  เห็นชอบให้ขยายก าหนดเวลาด าเนินการของผู้มี
หน้าที่ต้องปฏิบัติตามก าหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้างพ.ศ. 2562  เฉพาะการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าปี 
2563 เป็นการทั่วไปรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
สรุปเรื่องท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ 
ขยายก าหนดเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563 
1. การจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือประกาศพร้อมทั้งจัดส่ง 
คนที่เก่ียวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อกฎหมาย 1.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างพ.ศ. 2562 มาตรา 30 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562  ข้อ 
23   ระยะเวลาตามกฎหมาย ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562  ระยะเวลา
ที่ขยายออกไป ภายในเดือนมีนาคม 2563 
2. การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตรา

ภาษีท่ีจัดเก็บและรายละเอียดอ่ืนๆที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษี องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 1.พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 39      
2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ 
อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นๆในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ…….. 
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ข้อ 3   ระยะเวลาตามกฎหมายก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  ระยะเวลาที่ขยาย
ออกไป ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563 
3. การแจ้งการประเมินภาษีด้วยการส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ผู้มีหน้าที่
ต้องปฏิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมาย 1.พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้างพ.ศ. 2562 มาตรา 44    2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562               
ข้อ 6  ระยะเวลาตามกฎหมายภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563  ระยะเวลาที่ขยาย
ออกไปภายในเดือนมิถุนายน 2563 
4. การช าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
ข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562              
มาตรา 46  ระยะเวลาตามกฎหมายภายในเดือนเมษายน 2563  ระยะเวลาที่
ขยายออกไปภายในเดือนสิงหาคม 2563 
5. การผ่อนช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ข้อ
กฎหมาย 1.พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 52 
วรรค 2   2. ร่างกฎกระทรวงการผ่อนช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ…….     
ข้อ 3  ระยะเวลาตามกฎหมาย 1.งวดที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 2563            
2. งวดที่ 2 ภายในเดือนพฤษภาคม 2563   3. งวดที่ 3 ภายในเดือนมิถุนายน 
2563  ระยะเวลาที่ขยายออกไป 1.งวดที่ 1 ภายในเดือนสิงหาคม 2563         
2. งวดที่ 2 ภายในเดือนกันยายน 2563 3. งวดที่ 3  ภายในเดือนตุลาคม 2563 
6. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีท่ีมีภาษีค้างช าระ ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ. ศ. 
2562 มาตรา 61  ระยะเวลาตามกฎหมาย ภายในเดือนพฤษภาคม 2563  
ระยะเวลาที่ขยายออกไปภายในเดือนกันยายน 2563 
7. การแจ้งรายการภาษีค้างช าระให้ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขา ผู้มี
หน้าที่ต้องปฏิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 มาตรา 60  ระยะเวลาตามกฎหมาย ภายในเดือน
มิถุนายน 2563  ระยะเวลาที่ขยายออกไป ภายในเดือนตุลาคม 2563 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  
รองประธานสภา อบต.นาโสม     มีท่านใดประสงค์จะเพ่ิมเติมเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี                    

ขณะนี้เป็นเวลา 12.30 น.แล้ว ผมขอปิดการประชุมในวันนี้ครับ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ปิดการประชุมเวลา 12.30 น. 

ลงชื่อ............................................... ผู้บันทึกการประชุม 
       ( นางสาวทศพร   เดชรกัษา  ) 

                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 

                                                    ลงชื่อ.............................................. ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม 
                                                             (  นายสมเดช    ปรีชานนท์  ) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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บันทึกการประชุมนี้  ได้ตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จริง   
เมื่อวันที่....31.... เดือนมกราคม  พ.ศ...2563......................เสร็จแลว้จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ได้แก้ไขบันทึกจ านวน .......-.........แห่ง  ในหน้าที่................................................................... ....................... 
                                      
                                                                                                                      
                                      (ลงชื่อ)................................................ประธานคณะกรรมการ 
       ( นางญาณัจฉรา    จิตรซื่อตรง )                                            
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หมู่ที่  2    
 
 
(ลงชื่อ)................................................กรรมการ              (ลงชื่อ).............................................กรรมการ 
          (  นายสิงห์โต    ดวงสุดา  )                          (  นายศักดิ์ชาย    ช่างภักดี  ) 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หมู่ที่  6 

 
 
 
 

   
 

         
 
 
 
 
 
  

 
 
 


