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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
สมัยประชุม  สมยัวิสามัญ  สมัยที ่ 1  

ครั้งท่ี  1 /2562 
วัน ที่  4 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
********************** 

ผู้มาร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหต ุ
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นายสมัย  อุดง 
นางสาววินัย    ค าด า 
นายทองหล่วน  ไชยจ า 
นายพนัส  ศรีแก้ว 
นายสามิตร  สุทโท 
นางกุลจิรา  ก าเหนิด 
นายขจร    พรมบุตร 
นายวิรัตน์  กลิ่นไกล 
นางวันเพ็ญ  วินิจฉัย 
นายนิรัน  ลามะให 
นายตุ๊   บุญมาก 
นายอ านวย  สุขสอาด 
นายสมคิด   ตุมา 
นางดวงกมล   นนทวงษ์ 
นางวราภรณ์  ศรีอวน 
นายณรงค์สิทธ์ิ    อุดง 
นายชัยมงคล  หัสดง 
นายจรัญ   หัสดง 
นายสุวิทย์  ขอนรัง 
นายจักริน  แสนหนองชาติ 
นางชุติกาญจน์  สายจันทร์ 
นางจ าปี  เหง่าทองหลาง  
นางจิราพร   ลีละศาสตร์ 

ประธานสภา อบต.เขาสามสิบ 
รองประธานสภา อบต.เขาสามสิบ 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  1 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  2 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  2 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  3 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  4 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  4 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  5 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  5 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  6 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  6 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  7 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  8 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  8 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  9 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  10 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  10 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  11 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  12 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  13 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  13 
เลขานุการสภา อบต. เขาสามสิบ 

สมัย  อุดง 
วินัย    ค าด า 
ทองหล่วน  ไชยจ า 
พนัส  ศรีแก้ว 
สามิตร  สุทโท 
กุลจิรา  ก าเหนิด 
ขจร  พรมบุตร 
วิรัตน์  กลิ่นไกล 
-ลา- 
-ลา- 
ตุ๊   บุญมาก 
อ านวย  สุขสอาด 
สมคิด   ตุมา 
ดวงกมล  นนทวงษ์ 
วราภรณ์  ศรีอวน 
ณรงค์สิทธ์ิ    อุดง 
ชัยมงคล  หัสดง 
-ลา- 
สุวิทย์  ขอนรัง 
จักริน  แสนหนองชาติ 
ชุติกาญจน์  สายจันทร์ 
จ าปี  เหง่าทองหลาง 
จิราพร  ลีละศาสตร์ 
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ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายจรัญ  ข าสุขเลศิ 
นายทองอินทร์ ชมโท 
นายสุดใจ  ประกอบผล 
นายด ารง  มะลิวัลย ์
นางสาวโสภี  ไพฑูรย ์
นางพิศมร  เพิ่มพูล 
นางสาวพรนภา  จิวาลักษณ ์
นายอนุชิต   รอหันต์ 
นางสาวชุลีพร  พ้นธาต ุ

 
นายก อบต.เขาสามสิบ 
รองนายก อบต.เขาสามสิบ 
รองนายก อบต.เขาสามสิบ 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผอ.กองคลัง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
ผอ.กองช่าง 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
ผช.จพง.ธุรการ 

 
จรัญ  ข าสุขเลิศ 
ทองอินทร์  ชมโท 
สุดใจ  ประกอบผล 
ด ารง  มะลิวลัย ์
โสภี  ไพฑูรย ์
พิศมร  เพิ่มพูล 
พรนภา  จิวาลักษณ ์
อนุชิต   รอหันต์ 
ชุลีพร  พ้นธาตุ 

 

 
เริ่มประชุมเวลา    09.00   น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-ไม่มี-    

 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชมุสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครัง้ท่ี  2/2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
เมื่อวัน ที่  20  เดือน  สิงหาคม  2562 

   นายสมัย  อุดง   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสามสิบได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบฯ  สมัยสามัญ 
สมัยที่  3  ครั้งท่ี  2/2562  เมื่อวัน ที่  20  เดือน  สิงหาคม  2562  ว่าได้เขียนรายงานการประชุมถูกต้องตรงกันกับการประชุม
หรือไม่  ถ้าหากไม่ถูกต้องตรงกันมสีมาชิกท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมในครั้งนี้ ก็ขอเชิญเสนอแก้ไขได้เชิญครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   ถ้าหากท่านสมาชิกไม่มีข้อทักท้วงหรือมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามญั สมัยที่  3  ครั้งที่  
2/2562  เมื่อวัน ที่  20  เดือน  สงิหาคม  2562  ก็ขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่ขอมตคิรับ 
   ที่ประชุม  มีมติรับรอง   20  เสียง  
   มีสมาชิกท่านใดมีมติไม่รับรอง  ขอมติครับ    -ไม่ม-ี 
   มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง  ขอมติครับ       -ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องเพ่ือทราบ 
 
   - ไม่มี -  
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 

4.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2563-2567) 
นายสมัย    อุดง  ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ. 2559  ข้อ 17  เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

ประธานสภาฯ ในส่วนรายละเอียดก็ให้ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบ ขอเชิญครับ 
 

  นายจรัญ ข าสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในวันน้ีผมจะ ในส่วนของรายละเอียดก็จะให้ทางฝ่ายแผนได้ช้ีแจงครับ 

  นางพิศมร  เพ่ิมพูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  โครงการที่ขอ    ประจ าปีงบประมาณ 2562 ประกอบไปด้วยดังนี้ 
 



๓ 

 

 
 

นางพิศมร  เพ่ิมพลู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ในส่วนของรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่นที ่
จะเพิ่มเติมมีเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ  

ประธานสภา ฯ ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบถึงการพิจารณาจา่ย 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563 - 2567) มสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ขอเชิญซักถามได้ครบั 
 

นายสมัย  อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  มีท่านสมาชิกท่านใดยังไม่เข้าใจ
หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอีกหรือไม่  ขอเชิญซักถามได้ครับ 

ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบการพิจารณาจ่ายร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563 - 2567)  
หรือไม่ ขอมติครับ 

 
มติท่ีประชุมเห็นชอบ   20  เสียง   

   มีท่านใดไม่เห็นชอบ      ขอมติครับ   -ไม่มี- 
     มีท่านใดงดออกเสียง     ขอมติครับ   -ไม่มี- 
    

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ 
 

   นายสมัย  อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ในระเบียบวาระอื่นๆมีท่าน
สมาชิกท่านใดหรือท่านก านันผู้ใหญ่บ้านมีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบก็ขอเชิญครับ   
 

นายอนุชิต  รอหันต์  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านครับ วันน้ี 
ผมมเีรื่องจะประชาสมัพันธ์เรื่อง การช าระภาษีท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ. 2563  เนื่องด้วยในปี พ.ศ.2562 ไดม้ีการประกาศ พ.ร.บ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับใหม่ ประกาศ ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 13  มีนาคม พ.ศ.2562  และ
จะเริม่ด าเนินการจดัเก็บ ในวันท่ี 1 มกราคม  พ.ศ.2563 เป็นต้นไป  

1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีประเภทใหม่ที่จะน ามาใช้ จัดเกบ็แทนภาษีโรงเรือนและทีด่ิน และภาษีบ ารุงท้องที่  ท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเกบ็อยู่ในปัจจุบัน 
วันเริ่มบังคับใช้กฎหมาย ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2562  
วันเริ่มการจัดเก็บภาษี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หรือเป็นผู้ครอบครองหรือท า

ประโยชน์ในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ  ซึ่งเป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้  และให้หมายความรวมถึงผู้
มีหน้าที่ช าระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษ ี คือ  ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

    ที่ดิน  หมายความว่า  พ้ืนดิน  และให้ความหมายรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย  (แม่น้ าและทะเลไม่ถือ
เป็นที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้) 
   ที่ดินท่ีต้องเสียภาษีได้แก่ 
   (1)  ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  เช่น  โฉนด  ตราจอง  ตราจองที่ตราว่ าได้
ท าประโยชน์  นส.3 , นส.3 ก และ นส.3ข 
   (2)  ที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  แต่อยู่ในความครอบครองของบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล  เช่น  สปก.4 , ก.ส.น. , ส.ค.1 , นค.1 , นค.3 , ส.ท.ก.1ก , ส.ท.ก.2ก , นส.2(ใบจอง) และที่ดินอันเป็น
ทรัพย์สินของรัฐซึ่งมีการครอบครองหรือท าประโยชน์ ฯลฯ  เป็นต้น 
  สิ่งปลูกสร้าง  หมายความว่า  โรงเรือน  อาคาร  ตึก  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้
สอยได้  หรือใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชกรรม  และให้หมายความถึงห้องชุด ตามกฎหมายว่าด้วย
อาคารชุดท่ีได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิห้องชุดแล้ว  หรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือท่ีมีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย 

ฐานภาษี  คือ  มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  โดยการค านวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามราคา
ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินที่



๔ 

 

คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้   
(มาตรา32) 
  (1)  ที่ดิน  ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
  (2)  สิ่งปลูกสร้าง  ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
  (3)  สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด  ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

ประเภทการท าประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบ่งเป็น 4 ประเภท  ดังน้ี 
  1. เกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ า การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อการบริโภค 
หรือจ าหน่ายเพื่อบริโภค หรือใช้งานในฟาร์ม และกิจการอื่นตามที่ประกาศก าหนด  
  2. ที่อยู่อาศัย ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้อยู่อาศัย แบ่งเป็น  

บ้านหลังหลัก คือ เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน หรือ เป็นเจ้าของเฉพาะตัวบ้านมีชื่อในเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ + ทะเบียนบ้าน 
(ไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของคนใดคนหนึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้าน)  
 บ้านหลังอื่นๆ คือ เป็นเจ้าของบ้านมีช่ือในโฉนด แต่ไม่มีช่ือ ในทะเบียนบ้าน 
 

ก าหนดการช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
แจ้งประเมิน   ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
ช าระภาษี      ภายในเดือนเมษายน 2563 
  

2. ภาษีป้าย  
ภาษีป้าย หมายถึง ป้ายท่ีแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการคา้ หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ 

ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ท่ีวัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรอืท าให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ 

 ก าหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพ่ือช าระภาษีป้าย 
ยื่นแบบแสดงรายการ   ภายในเดือนมีนาคม 2563 
ช าระภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน 
 

นายอ านวย  สุขสอาด สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 6 เรียนท่านประธานสภา 
และสมาชิกทุกท่านครับ อยากสอบถามเรื่องการสร้างบ้าน ถ้าคนอยู่จังหวัดกรุงเทพอยากจะมาสร้างบ้านที่จังหวัดสระแก้ว เขาต้องย้าย
ทะเบียนบ้านมาก่อนหรือไม่ ถึงจะท าการสร้างบ้านได้หรือสร้างบ้านได้เลย เสร็จแล้วถึงย้ายทะเบียนบ้านมาครับ 
 

นางสาวพรนภา  จิวาลักษณ์  ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านค่ะ 
เรื่องการสร้างบ้าน ถ้าคนที่จะสร้างอยู่จังหวัดกรุงเทพไม่ได้เจ้าบ้านของบ้านที่จังหวัดกรุงเทพหรือหลังไหนเลย จะต้องมาขออนุญาต
ก่อสร้างบ้านตามปกติค่ะ และท าการย้ายทะเบียนบ้านมาที่จังหวัดที่จะสร้างบ้านเพื่อจะมาเป็นเจ้าบ้านท่ีจังหวัดสระแก้วค่ะ 
 

   นายจรัญ   ข าสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก
ทุกท่านครับ งานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวในปี 2563 นี้นะครับทางอบต.เขาสามสิบได้เลื่อนการจัดงาน แต่ได้ขอความร่วมมือกับ
ทางวัดคลองสิบสามได้จัดงานประเพณีคงเดิม ยังมีการจัดตกแต่งกองข้าวเหมือนเดิมเพียงแต่ไม่มีขบวนรถเท่านั้นเอง ยังคงต้องขอ
รวบรวมข้าวและก าลังพลจากทุกๆหมู่บ้านนะครับ ตรงกับวันท่ี 26 มกราคม - 27 มกราคม 2563 ในวันงานขอความร่วมมือสมาชิก
ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในงานกันหน่อยนะครับ ส่วนเจ้าภาพจะให้ไปร่วมช่วยงานวันไหนก็ขอให้แจ้งมาทางเราด้วยครับ และอีกเรื่อง
นะครับเรื่องเสื้องานกีฬาราชสีห์สิงห์สัมพันธ์ที่จะถึงนี้   เสื้อกีฬาได้ข้อสรุปกันแล้วว่าเป็นสีฟ้านะครับ และจะท าเสื้อกีฬาให้ทั้งก านัน
ผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับ 
 

นายสมัย   อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ มีท่านสมาชิกสภาฯหรือ 
ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ 
 

ถ้าไม่มีกต็้องขอขอบคุณท่านสมาชกิสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ร่วมประชุม 
และท าให้การประชุมในวันนี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้้วยดี  ขอปิดการประชุมครับ   
 
 
 
 
 



๕ 

 

ปิดประชุม  เวลา 12.00 น. 
 

    ลงช่ือ            ผู้จดรายงานการประชุมฯ 
                         (นางจิราพร   ลีละศาสตร)์      

                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
 

 
 
                        ลงช่ือ                 ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 

                        (นายสมยั  อุดง  ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ                  


