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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

 
ผู้มาประชุม 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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๒๓ 
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๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 

 

นายสุภณ  ธัญธนาศุภกร 
นางพัฒนวดี   คชบาง 
นางส าอาง  รัตนา 
นายสามารถ  ซื้อค้า 
นายพิชิต  แสนเจ๊ก  
นายประเสริม  พัดพิมาย    
นายรังสรรค์   ผลนา 
นายสมศักดิ์  พัฒนกุล 
นายพิเชฐ  แช่มพุทรา 
นายประจักร  แก้วบัณฑิต 
นายเฉียบ  สบาย 
นางบุหลัน  จันทร์สายบัว 
นายชาลี  เพ็งที 
นายครองสิน  ทองเครือ 
นายฉะอ้อน  แร้นพิมาย 
นางฉันทนา  เรืองการ 
นายเด่นชัย  ปราสาทสูง 
นายอุทัย  สอพิมาย 
นายบุญหลาย  วิไธสง 
นายศรีประจวบ  บุไธสง 
นางปัญญา   จันทรศรี 
นางวิภารัตน์  ไพค านาม 
นายบุญส่ง   สร้างไร่ 
นางโรมจิตร  แงดสันเทียะ
นางสาวอรุณ  มงคลการ 
นางเจนจิรา  เอ้ืออาภาเศรษฐ 
นายไพศาล  เหล็กกรุง 
นายณัฐพงศ์   ศิริสมานจิตติกุล 
นายธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง 
 

รองประธานสภาฯ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 
ส.อบต. หมู่ที่ ๓   
ส.อบต. หมู่ที ่๔ 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 
ส.อบต. หมู่ที่ 7 
ส.อบต. หมู่ที่ 7 
ส.อบต. หมู่ที่ 8 
ส.อบต. หมู่ที่ 9 
ส.อบต. หมู่ที่ 9 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๙ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐ 
 

สุภณ  ธัญธนาศุภกร 
พัฒนวดี  คชบาง 
ส าอาง  รัตนา 
สามารถ  ซื้อค้า 
พิชิต   แสนเจ๊ก 
ประเสริม  พัดพิมาย       
รังสรรค์  ผลนา 
สมศักดิ์  พัฒนกุล 
พิเชฐ  แช่มพุทรา 
ประจักร  แก้วบัณฑิต 
เฉียบ  สบาย 
บุหลัน  จันทร์สายบัว 
ชาลี   เพ็งที 
ครองสิน   ทองเครือ 
ฉะอ้อน  แร้นพิมาย 
ฉันทนา  เรืองการ 
เด่นชัย  ปราสาทสูง 
อุทัย  สอพิมาย 
บุญหลาย  วิไธสง 
ศรีประจวบ  บุไธสง 
ปัญญา  จันทรศรี 
วิภารัตน์   ไพค านาม 
บุญส่ง  สร้างไร่ 
โรมจิตร  แงดสันเทียะ 
อรุณ  มงคลการ 
เจนจิรา  เอ้ืออาภาเศรษฐ 
ไพศาล  เหล็กกรุง 
ณัฐพงศ์   ศิริสมานจิตติกุล 
ธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง 
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๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 

นายประยงค์  อาจศึก 
นายกวี  ศรีสุข 
นายผดุงศักดิ์  พูนดี 
นายวิเชียร  พลีดี 

ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๑ 
เลขานุการสภาฯ 

ประยงค์  อาจศึก 
กวี  ศรีสุข 
ผดุงศักดิ ์ พูนดี 
วิเชียร  พลีด ี

 
 
 

 

ผู้ร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
 

นายบรรเจิด  สอพิมาย 
นายไสว  กิตติถิรกุล 
นายสมบูรณ์  จูงกลาง 
 

นายก อบต.ในเมือง 
รองนายก อบต.ในเมือง 
รองนายก อบต.ในเมือง 
 

บรรเจิด   สอพิมาย 
ไสว  กิตติถิรกุล 
สมบูรณ์  จูงกลาง 
 

 

 
ผู้ขาดประชุม  -ไม่มี- 
ผู้ลาประชุม ๑. นางฐปณีย์  พรพินิจพงศ์ ประธานสภาฯ  ลากิจ  
    ๒. นายฉลองชัย  บุญก าเนิด   ส.อบต.  หมู่ที่ ๑๑   ลาป่วย 
     ๓. นายเทอม  วิสุทธิญาณภิรมย์ ส.อบต.  หมู่ที่ ๑๕   ลากิจ 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๔๐ น.   
   เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง ได้เชิญสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองเข้าห้องประชุมและนับองค์ประชุมได้  ๓๒  คน ถือว่าครบองค์ประชุม  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองได้เชิญ  นายสุภณ  ธัญธนาศุภกร  รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเมือง  จุดธูป–เทียน  บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  เชิญรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
                ๑.๑   แจ้งการลาของสมาชิก  ประธานกล่าวว่า  วันนี้ท่านประธานสภาองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลในเมือง  นางฐปณีย์  พรพินิจพงศ ์ ลากิจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  จึงได้มอบหมายให้ตนปฏิบัติ
หน้าที่แทน  ก่อนอื่นขอแจ้งการลาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ในเมืองท่านอื่น ดังนี้ 
      นายฉลองชัย  บุญก าเนิด  ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑  ลาป่วย 
      นายเทอม  วิสุทธิญาณภิรมย์  ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕  ลากิจ 

     ๑.๒  แนะน าข้าราชการที่บรรจุใหม่   นายอานันท์  กวยนอก  ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บ
รายไดป้ฏิบัติการ   
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
       ๒.๑  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑  
ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๓ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
      มติที่ประชุม  รับรอง  ๓๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่   
       ๕.๑ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      ประธาน ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองชี้แจงร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  นายกฯ ได้เรียนชี้แจงร่างข้อบัญญัติต่อที่ประชุมว่า  ข้าพเจ้าขอเสนอ
ญัตติร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  เพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองในสมัยประชุมนี้ซึ่งได้เสนอบันทึก
หลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว   ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
   บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานการคลัง 
   1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๔  ณ วันที่ ๑๐  สิงหาคม พ.ศ.      
25๖๓  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 
   ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคาร  จ านวน  ๖๔,๓๖๗,๔๕๗.๕๒  บาท 
   ๑.๑.๒  เงินสะสม  จ านวน  ๒๔,๙๔๓,๓๔๒.๗๔  บาท 
   ๑.๑.๓  เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  ๑๔,๖๙๕,๗๔๔.๒๒  บาท 
   ๑.๑.๔  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน  จ านวน  ๒  โครงการ  
รวม  ๓๒๗,๐๑๓.๐๐  บาท 
   ๑.๑.๕  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  ๕  โครงการ  รวม  
๒๐,๓๕๐.๖๐  บาท 
   ๑.๒  เงินกู้คงค้าง  จ านวน  ๐.๐๐  บาท 
๒.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ณ วนัที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
   ๒.๑  รายรับจริง  จ านวน  ๖๖,๑๓๒,๘๘๘.๕๕  ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร      จ านวน   ๑,๒๕๖,๒๖๙.๔๐  บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน      ๙๑๒,๓๐๙.๔๐  บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จ านวน      ๓๒๕,๕๙๗,๑๙  บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน            ๐.๐๐   บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       จ านวน       ๗๙,๐๐๔.๐๐   บาท 
    หมวดรายได้จากทุน     จ านวน       ๐.๐๐   บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน ๒๙,๔๔๑,๘๐๗.๕๖  บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      จ านวน  ๓๔,๑๑๗,๙๐๑.๐๐  บาท 
   2.๒   เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จ านวน        ๕๖,๑๖๐.๐๐  บาท 
 
 
 



- 4 - 
 

 
  ๒.3   รายจ่ายจริง จ านวน  ๔๔,๘๗๕,๓๖๘.๒๗ บาท ประกอบด้วย 
    งบกลาง     จ านวน  ๑๘,๐๒๖,๘๐๔.๗0  บาท 
     งบบุคลากร     จ านวน  ๑๔,๑๘๗,๔๑๑.๖๘  บาท 
 
     งบด าเนินงาน    จ านวน    ๕,๗๖๒,๕๘๕.๔๔  บาท  
     งบลงทุน     จ านวน    ๔,๔๓๓,๘๙๙.๐๐  บาท 
     งบรายจ่ายอื่น    จ านวน       ๐.๐๐   บาท 
     งบเงินอุดหนุน     จ านวน    ๒,๔๖๔,๖๖๗.๔๕  บาท 
  ๒.4   รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  ๕๖,๖๑๐.๐๐ 
บาท 
   ๒.5   รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม    จ านวน     ๗๖๗,๕๐๔.๙๗  บาท 
   ๒.6   รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน   ๘,๔๕๕,๕๖๙.๕๙  บาท 
   ๒.๗   รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้     จ านวน                 ๐.๐๐  บาท 
   ค าแถลงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ประกอบประมาณการรายรับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

หมวดรายได ้ รายรับจริง 
 ปี ๒๕๖๒ 

ประมาณการ
รายรับ 

ปี ๒๕๖๓ 

ประมาณการ
รายรับ 

ปี ๒๕๖๔ 
รายได้จัดเก็บเอง 
   หมวดภาษีอากร      
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   
   หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน     
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      
    
  รวมรายได้จัดเก็บเอง 

 
๕,๓๔๙,๙๘๖.๗๕ 
๑,๒๓๖,๒๔๗.๐๐ 

๓๙๙,๕๐๘.๓๔ 
๒๒๑,๕๑๑.๐๐ 

 
๗,๒๐๗,๒๕๓.๐๙ 

 
5,315,๐๐๐.00 
1,348,750.๐๐ 

300,000.๐๐ 
5,100.๐๐ 

 
6,968,850.๐๐ 

 
๕,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 
๑,๒๔๑,๐๕๐.๐๐ 

๓๙๐,๐๐๐.๐๐ 
๔,๙๕๐.๐๐ 

 
๖,๘๑๖,๐๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    หมวดภาษีจัดสรร 

 
 รวมรายได้ที่ที่รัฐบาลจัดเก็บแลว้จัดสรรให้ 

 
 

๓๖,๙๕๕,๘๙๑.๕๒ 
 

๓๖,๙๕๕,๘๙๑.๕๒ 

 
 

36,๘๑๐,๐๐0.๐๐ 
 

36,๘๑๐,๐๐0.๐๐ 

 
 

๓๖,๙๘๔,๐๐๐.๐๐ 
 

๓๖,๙๘๔,๐๐๐.๐๐ 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 

๓๖,๑๘๒,๑๐๙.๐๐ 
 

๓๖,๑๘๒,๑๐๙.๐๐ 

 
 

36,221,150.๐๐ 
 

36,221,150.๐๐ 

 
 

๓๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๓๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวม ๘๐,๓๔๕,๒๕๓.๖๑ 80,000,000.๐๐ 80,000,000.๐๐ 
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   ค าแถลงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ประกอบประมาณการรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

หมวดรายจ่าย รายจ่ายจริง 
 ปี ๒๕๖๒ 

ประมาณการ
รายจ่าย 
ปี ๒๕๖๓ 

ประมาณการ
รายจ่าย 
ปี ๒๕๖๔ 

จ่ายจากงบประมาณ 
    งบกลาง 
    งบบุคลากร 
    งบด าเนินงาน 
    งบลงทุน 
    งบรายจ่ายอื่น 
    งบเงินอุดหนุน  
  รวมจ่ายจากงบประมาณ 

 
๒๐,๕๘๕,๐๕๔.๕๐ 
๑๗,๑๓๙,๓๕๖.๐๖ 

๙,๒๒๔,๖๑๖.๘๔ 
๙,๙๕๐,๖๕๐.๐๖ 

๐.๐๐ 
๓,๑๕๘,๕๖๐.๔๑ 

๖๐,๐๕๘,๒๓๗.๘๗ 

 
22,537,789.00 
22,534,820.0๐ 
15,754,791.0๐ 
15,422,600.00 

50,000.00 
3,700,000.00 

80,000,000.00 

 
๒๑,๘๖๘,๐๐๐.๐๐ 
๒๑,๒๔๗,๕๒๐.๐๐ 
๑๗,๐๑๐,๑๘๐.๐๐ 
๑๖,๐๗๐,๓๐๐.๐๐ 

๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๓,๗๕๔,๐๐๐.๐๐ 

๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 
   บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
   

 
ด้านบริหารทั่วไป 
    แผนงานบริหารทั่วไป 
    แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานการศึกษา 
    แผนงานสาธารณสุข 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    แผนงานเคหะชุมชน 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
    แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ด้านเศรษฐกิจ 
    แผนงานการเกษตร 
ด้านการด าเนินงานอื่น 
    แผนงานงบกลาง 

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 

 
19,326,799 

๔๖๐,000 
 

6,837,621 
8,214,540 

20,000 
19,046,000 

1,060,000 
1,412,000 

 
1,๗๕๕,๐๔๐ 

21,868,000 
 

80,000,000 

 
   รายละเอียดต่างๆ ปรากฏตามเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ที่ได้ส่ง
ให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
    เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองกล่าวชี้แจงแล้ว  ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองได้ชี้แจงในที่ประชุมและตามเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
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รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ที่ได้จัดส่งให้พิจารณาก่อนแล้วมีผู้ใดจะอภิปรายหรือไม่   
   นายณัฐพงษ์  ศิริสมานจิตติกุล  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๙  เสนอตั้งงบประมาณให้จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
กายและอุปกรณ์ในการซ่อมไฟให้กับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าของ อบต.   
   นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  เสนอขอให้แก้ไขรายละเอียดโครงการในหน้า ๑๓๐ 
โครงการที่ ๓๔  ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.และหรือซ่อมแซม หมู่ที่ ๑๑  โดยขอแก้ไขความกว้างจาก ๔ 
เมตร  แก้ไขเป็นกว้าง ๕ เมตร  และความยาวจาก ๑๐๐ เมตร แก้เป็น  ๘๐ เมตร งบประมาณเท่าเดิม  
    ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ไม่มีผู้ใดอภิปรายจึงให้ลงมติโดยประธาน
สอบถามว่าผู้ใดเห็นชอบให้แก้ไขรายละเอียดโครงการที่ ๓๔  ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.และหรือซ่อมแซม 
หมู่ที่ ๑๑ ให้ยกมือ 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๓๑  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
   ต่อไปให้นายกชี้แจงกรณีข้อเสนอของนายณัฐพงษ์  ศิริสมานจิตติกุล  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๙  ซ่ึง
เสนอให้ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ในการซ่อมไฟให้กับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าของ อบต.   
   นายกได้ชี้แจงว่าไม่ต้องตั้งงบประมาณใหม่  เพราะเครื่องแต่งกายและวัสดุอุปกรณ์ซ่อมไฟฟ้าได้
ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติฯ หน้าที่ ๑๒๑ ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
   เมื่อนายกชี้แจงแล้วประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีจึงให้ที่ประชุมลง
มติโดยสอบถามที่ประชุมว่าผู้ใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  ให้ยกมือ 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบรับหลักการจ านวน  ๓๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
   เมื่อที่ประชุมเห็นชอบในวาระแรก  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  แล้ว  ประธานได้ชี้แจงว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๔๕ ก าหนดไว้ว่า ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวก็ได้ 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธาน
ที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่
สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ  ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้
แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้าย
ระเบียบนี้ 
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ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง  กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติอาจ

เสนอค าแปรบัญญัติด้วยวาจาได้ 
ข้อ ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่าง

เดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้น
อย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจง
ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

   ต่อมาได้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ  
   (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไมนอยกว่าสามคนแตไม
เกินเจ็ดคน  
  (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ไดเป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีจ านวนไมนอยกว่าสามคนแตไมเกินเจ็ดคน  
  ขอ ๑๐๕ ภายใต้บังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔  สภาทองถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาทองถิ่น 
หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตางๆ ตามความจ าเปนแกกิจการใน
หนาที่ของสภาทองถิ่น ดังนี้  
   (๑) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
   (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
   (๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
   (๔) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
  ประธาน จึงหารือที่ประชุมในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะให้มีคณะกรรมการแปร
ญัตติจ านวนเท่าใด 
   นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  ๕ คน  ผู้
รับรอง  ได้แกน่ายรังสรรค์  ผลนา  ส.อบต.หมู่ที่ ๕  และนายประจักร  แก้วบัณฑิต  ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
   ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ไม่มีผู้ใดเสนออีก  ประธานจึงสรุปว่า
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีจ านวน ๕ คน  
ต่อไปให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติทีละคนจนครบห้าคน   
  นายธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง  ส.อบต.หมู่ที่ ๒๐  เสนอ นายรังสรรค์  ผลนา  ส.อบต.หมู่ที่ ๕    
ผู้รับรอง  ได้แก่ นายสามารถ  ซ้อค้า  ส.อบต.หมู่ที่ ๕  และนายศรีประจวบ  บุไธสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ 
  ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ เพ่ิมอีกหรือไม่  ไม่มผีู้
เสนอเพ่ิมประธานจึงสรุปว่า  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑  คือนายรังสรรค์  ผลนา  ส.อบต.หมู่ที่ ๕  ต่อไปให้
เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 
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   นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  เสนอนายครองสิน  ทองเครือ  ส.อบต. หมู่ที่ ๙ 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒  ผู้รับรองได้แก่  นายผดุงศักดิ์  พูนดี  ส.อบต.หมู่ที่ ๒๑  และนายบุญหลาย  
วิไธสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ 
  ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ เพ่ิมอีกหรือไม่  ไม่มีผู้
เสนอเพ่ิมประธานจึงสรุปว่า  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒  คือนายครองสิน  ทองเครือ  ส.อบต. หมู่ที่ ๙
ต่อไปให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 
  นางบุหลัน  จันทร์สายบัว   ส.อบต.หมู่ที่ ๗  เสนอ นายประเสริม  พัดพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๔  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓  ผู้รับรองได้แก่  นายเฉียบ  สบาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๗  และนายพิเชฐ  แช่ม
พุทรา   ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
  ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ เพ่ิมอีกหรือไม่  ไม่มีผู้
เสนอเพ่ิมประธานจึงสรุปว่า  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓  คือนายครองสิน  ทองเครือ  ส.อบต. หมู่ที่ ๙
ต่อไปให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ 
  นายเด่นชัย  ปราสาทสูง   ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐  เสนอ  นางเจนจิรา  เอ้ืออาภาเศรษฐ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๘   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔  ผู้รับรองได้แก่  นายณัฐพงษ์  ศิริสมานจิตติกุล  ส.อบต.
หมู่ที่ ๑๙ และนางส าอาง  รัตนา  ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
    ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ เพ่ิมอีกหรือไม่  ไม่มีผู้
เสนอเพ่ิมประธานจึงสรุปว่า  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔  คือนางเจนจิรา  เอื้ออาภาเศรษฐ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๘  ต่อไปให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕ 
    นางพัฒนาวดี  คชบาง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑  เสนอ นางปัญญา  จันทรศรี  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔        
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕  ผู้รับรองได้แก่  นางสาวอรุณ  มงคลการ  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗  และนายอุทัย  
สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑    
    ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕ เพ่ิมอีกหรือไม่  ไม่มีผู้
เสนอเพ่ิมประธานจึงสรุปว่า  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕  คือนางปัญญา  จันทรศรี  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔          
  ประธาน  กล่าวสรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวน  ๕  คน  ประกอบด้วย 
   ๑.  นายรังสรรค์  ผลนา    ส.อบต.หมู่ที่ ๕   
   ๒.  นายครองสิน  ทองเครือ   ส.อบต. หมู่ที่ ๙  
    ๓.  นายประเสริม  พัดพิมาย   ส.อบต.หมู่ที่ ๔   
   ๔.  นางเจนจิรา  เอื้ออาภาเศรษฐ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๘   
    ๕.  นางปัญญา  จันทศรี    ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔    
    เมื่อที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบจ านวน ๕ คนแล้ว  ประธาน ได้สั่งพักการ
ประชุมเป็นเวลา ๑๕ นาที   
   ต่อมาประธานได้เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมต่อและให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
   นายประเสริม  พัดพิมาย   ส.อบต.หมู่ที่ ๔  ได้เสนอระยะเวลารับแบบเสนอขอแปรญัตติต่อที่
ประชุมระหว่างวันที่  ๑๘-๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเมืองโดยมี  นางปัญญา  จันทศรี  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  และนางเจนจิรา  เอื้ออาภาเศรษฐ     
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๘  เป็นผู้รับรอง   
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   ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเป็นวันอื่นหรือไม่  ไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติมแล้ว  
ประธานสภาฯ จึงสรุปว่าวันเสนอค าแปรญัตติคือวันที่ ๑๘-๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ระหวา่งเวลา  ๐๘.๓๐ น.- 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
  ประธานได้แจ้งเน้นย้ าที่ประชุมว่าหากสมาชิกสภาฯผู้ใดต้องการยื่นเสนอค าแปรญัตติให้  ยื่นต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติตามก าหนดที่แจ้งไปแล้ว  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้รับค าแปรญัตติและได้ประชุม
พิจารณาแล้วขอให้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานสภาฯ ทราบ  เพ่ือที่จะได้แจ้งผลการพิจารณาค าแปรญัตตินั้น
ต่อสมาชิกสภาฯต่อไป  
      

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
  ประธาน สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่   
  นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  เสนอที่ประชุมว่าขอให้ผู้บริหารขยายเขตไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะแบบโซลาเซลล์ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
  ประธานขอให้ผู้บริหารตอบข้อเสนอของสมาชิกสภาซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
กล่าวชี้แจงว่า  การขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซลาเซลล์นั้น  ขณะนี้ตนได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซลาเซลล์ไปยังกระทรวงพลังงาน  แต่ยังไม่ทราบว่าจะได้รับงบประมาณ
หรือไม่หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก็จะใช้งบประมาณของ อบต.ต่อไป  การติดตั้งไฟฟ้าระบบโซลา
เซลล์นั้นจะต้องเป็นพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีสายไฟฟ้าไปถึง  หากมีสายไฟฟ้าก็จะติดตั้งไฟแสงสว่างแบบปกติเนื่องจาก
จะมีความคงทนระบบโซลาเซลล์  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองได้ชี้แจงข้อราชการเพ่ิมเติมได้แก่ 
   ๑.  เรื่องการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย  ประจ าปี ๒๕๖๓  ซึ่งคณะกรรมการจัดงานได้ประชุม
ปรึกษากันแล้วมีความเห็นงดการจัดงาน  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (Covid-
19)  
   ๒.  เรื่องโครงการน้ ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโครงการ
แก้ปัญหาภัยแล้ง  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปทุกหมู่บ้านแต่
ขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จ านวน ๖ โครงการ  ซึ่งแจ้งจัดสรร
งบประมาณมาแล้ว  ๓  โครงการ  ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างรอการจัดสรร ดังนี้ 
   -  โครงการขุดลอกคลองนางเหริญ  หมู่ที่ ๖  งบประมาณ  ๔๔๐,๗๐๐  บาท 
   -  โครงการขุดลอกแก้มลิง  หมู่ที่ ๒๐  งบประมาณ  ๓๗๐,๔๐๐  บาท 
   -  โครงการขุดลอกคลองหนองเรือ  หมู่ที่ที่ ๑๕  งบประมาณ  ๔๓๙,๖๐๐  บาท  
  ๓.  เรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เนื่องจากสมาชิกสภาฯจะต้องมีความรู้เรื่องภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือไปประชาสัมพันธ์และชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทราบจึงขออธิบายให้ทุก
ท่านทราบว่าพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ในปี 2563 เป็นปี
แรก โดยจะเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป อย่างไร
ก็ตาม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 (COVID-19) ส่งผลให้คนจ านวนมากได้รับผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 จึงมีมติเห็นชอบให้ลดภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ส าหรับปีภาษี 2563 ในอัตราร้อยละ 90  ของจ านวนภาษีท่ีค านวณได้ เท่ากับว่าเฉพาะในปี 
2563 เราจะเสียภาษีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น เจ้าของที่ดิน / เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง / เจ้าของห้องชุด 
ผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือท าประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)มีชื่อเป็นเจ้าของ หรืออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน ก่อนวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น เช่น หากซื้อคอนโดฯ ในเดือนมิถุนายน 2563 จะยังไม่ต้องเสีย 
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ภาษีท่ีดินในเดือนสิงหาคม 2563 เพราะไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 แต่จะต้อง
เสียภาษีท่ีดินในปี 2564 
    การเก็บภาษีที่ดินใหม่ จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ได้แก่    
เกษตรกรรม, ที่อยู่อาศัย, อ่ืน ๆ (พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม) และที่ดินรกร้างว่างเปล่า โดยคิดอัตราภาษีเป็น
รูปแบบขั้นบันไดเพ่ิมข้ึนตามมูลค่าราคาประเมิน ต่อไปนี้ 
  1. เกษตรกรรม เพดานภาษีสูงสุดร้อยละ 0.15  
 อัตราภาษีปี 2563-2564   
           - มูลค่า 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี ร้อยละ 0.01 (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 100 บาท) 
           - มูลค่าเกิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี ร้อยละ 0.03 (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 300 บาท) 
          - มูลค่าเกิน 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี ร้อยละ 0.05 (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 500 บาท) 
           - มูลค่าเกิน 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี ร้อยละ 0.07 (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 700 บาท) 
           - มูลค่า 1,000 ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี ร้อยละ 0.10 (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 1,000 บาท)
   

  2. ที่พักอาศัย เพดานภาษีสูงสุดร้อยละ 0.3  ส าหรับค าจ ากัดความของที่อยู่อาศัยนั้น ต้องเป็นกรณี
ดังต่อไปนี้ 
           - เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพื่อการอยู่อาศัย เช่น ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่
เจ้าของใช้อยู่อาศัยเอง ให้ญาติพ่ีน้องอยู่อาศัย หรือให้เช่าเพ่ืออยู่อาศัย ให้เสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย 
           - ให้ครอบคลุมถึงช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้าง หรือปรับปรุงต่อเติมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ใช้เพื่อการ
อยู่อาศัยด้วย เช่น บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการตกแต่ง เป็นต้น           
  - ส าหรับบ้าน หอพัก อพาร์ตเมนต์ หรือคอนโดฯ ปล่อยเช่ารายเดือนนั้น ให้เก็บตามอัตราภาษีท่ีอยู่
อาศัย ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ แต่หากให้เช่าเป็นรายวัน จะจัดอยู่ในหมวดใช้ประโยชน์เพื่อการอื่น ๆ  
           - โฮมสเตย์ ถือเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือการอยู่อาศัย แต่ต้องเป็นสถานที่พักชั่วคราวที่เจ้าของ
ดัดแปลงเป็นห้องพักซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน จัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวก
ตามสมควร และเป็นการพักรวมกับเจ้าของในชายคาเดียวกัน อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพ่ือหารายได้
เสริมโดยก าหนดให้จัดเก็บตามอัตราภาษี ดังนี้ 
อัตราภาษีปี 2563-2564   
           - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่าไม่ถึง 50 ล้านบาท อัตราภาษีร้อยละ  0.02 (ล้านละ 200 บาท)  
           - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 50-75 ล้านบาท อัตราภาษีร้อยละ  0.03 (ล้านละ 300 บาท)   
          - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี ร้อยละ 0.05 (ล้านละ 500 บาท)   
          - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 100 ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี ร้อยละ 0.10 (ล้านละ 1,000 บาท)  
  3. กลุ่มใช้ประโยชน์อื่น นอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย เช่น เพ่ือการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
เพดานภาษีสูงสุด 1.2ร้อยละ  หมายถึงท่ีดินอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและการอยู่อาศัย เช่น เป็น
ที่ดินเพ่ือเชิงพาณิชย์ อย่างโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซ้ือ โรงงาน หอพักรายวัน  
อัตราภาษีปี 2563-2564   
          - มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษี ร้อยละ 0.3 (ล้านละ 3,000 บาท) 
          - มูลค่า 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี ร้อยละ 0.4 (ล้านละ 4,000 บาท) 
          - มูลค่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี ร้อยละ 0.5 (ล้านละ 5,000 บาท) 
          - มูลค่า 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี ร้อยละ 0.6 (ล้านละ 6,000 บาท) 
          - มูลค่า 5,000 ล้านบาท อัตราภาษี ร้อยละ 0.7 (ล้านละ 7,000 บาท) 
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 4. ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ท าประโยชน์ เพดานภาษีสูงสุด ร้อยละ 1.2 แต่จะเพ่ิมเพดานเป็น ร้อยละ 
3 เมื่อปล่อยรกร้างว่างเปล่า ติดต่อกัน 3 ปี หมายถึง ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ท าประโยชน์ตามควร หรือถูก
ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า 
          - มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษี ร้อยละ 0.3 (ล้านละ 3,000 บาท) 
          - มูลค่า 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี ร้อยละ 0.4 (ล้านละ 4,000 บาท) 
          - มูลค่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี ร้อยละ 0.5 (ล้านละ 5,000 บาท) 
          - มูลค่า 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี ร้อยละ 0.6 (ล้านละ 6,000 บาท) 
          - มูลค่า 5,000 ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี ร้อยละ 0.7 (ล้านละ 7,000 บาท)  นอกจากนี้ หากปล่อย
รกร้าง เป็นเวลา 3 ปีติดตอ่กัน จะถูกเก็บภาษีเพ่ิมอีก ร้อยละ 0.3 ในปีที่ 4 และถูกเก็บเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.3   
ทุก ๆ 3 ปี หากยังไม่ได้มีการน ามาท าประโยชน์ แต่สูงสุดไม่เกิน ร้อยละ3   
   หากสมาชิกต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถศึกษาได้จากสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในระบบ
ออนไลน์ต่างๆ 
  ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่  ไม่มีแล้วจึงสั่งเลิกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเมือง สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ในเวลา  ๑๕.๓๐ น. 
  
 

 


