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สำนักงำนเทศบำลตำบลชีลอง
ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่ อง แจ้งประชำสัมพันธ์โครงกำรบริ กำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนที่ ภำษีบำรุ งท้องที่, ภำษีโรงเรื อนและที่ดิน,
ภำษีป้ำย, ค่ำขยะ ประจำปี ๒๕๖๒
เรี ยน กำนัน และ ผูใ้ หญ่บำ้ นตำบลชีลอง
สิ่ งที่ส่งมำด้วย ๑. สำเนำประกำศเทศบำลตำบลชีลอง เรื่ อง ประชำสัมพันธ์โครงกำรบริ กำรจัดเก็บภำษี
นอกสถำนที่ ประจำปี ๒๕๖๒
จำนวน ๑ แผ่น
๒. แผนจัดเก็บภำษีบำรุ งท้องที่, ภำษีโรงเรื อนและที่ดิน, ภำษีป้ำย, ค่ำขยะ
จำนวน ๑ แผ่น
ด้วยเทศบำลตำบลชีลอง จะดำเนินกำรเพื่อให้กำรจัดเก็บภำษีบำรุ งท้องที่, ภำษีโรงเรื อนและ
ที่ดิน, ภำษีป้ำย, ค่ำขยะ ในเขตเทศบำลตำบลชี ลอง มีประสิ ทธิ ภำพในกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรจัดเก็บภำษีและ
เร่ ง รั ด กำรจัด เก็ บ ภำษี ข องเทศบำลต ำบลชี ล อง เพื่ อ น ำภำษี ที่ จ ัด เก็ บ ได้ม ำพัฒ นำสำธำรณู ป โภคและ
สำธำรณูปกำรในเขตตำบลชีลอง และประชำสัมพันธ์ขอ้ มูลข่ำวสำรควำมสำคัญของกำรเสี ยภำษีให้ประชำชน
ทั้ง ๑๗ หมู่บำ้ น โดยจะดำเนินกำรออกให้บริ กำรรับชำระภำษีและบริ กำรให้ขอ้ มูลกำรสอบถำมข้อกฏหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรชำระภำษีต่ำงๆ ของประชำชนได้เข้ำใจและเห็นถึงควำมสำคัญของกำรชำระภำษี
ดังนั้น เทศบำลตำบลชีลอง จึงขอควำมอนุ เครำะห์มำยังท่ำนให้ดำเนิ นกำรประชำสัมพันธ์
ให้ประชำชนในหมู่บำ้ นของท่ำนทรำบ และจัดสถำนที่ให้บริ กำร ตำมวัน เวลำและสถำนที่ที่แจ้งมำนี้ ดว้ ย จัก
ขอบคุณยิง่ รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบและประชำสัมพันธ์โดยทัว่ กัน
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยสงบ สุ ขนำแซง)
นำยกเทศมนตรี ตำบลชีลอง
งำนจัดเก็บรำยได้
กองคลัง ทต.ชีลอง ๐-๔๔๐๕-๑๑๐๑
www.cheelong.go.th

คำสั่ งเทศบำลตำบลชีลอง
ที่ .................../๒๕๖๒
เรื่อง แต่ งตั้งให้ พนักงำนเทศบำลตำบลชีลองดำเนินกำรตำมรำงกำรบริกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนที่
ประจำปี ๒๕๖๒
……………………………
เพื่ อ ให้ ก ำรจัดเก็ บ ภำษี บ ำรุ ง ท้อ งที่ ในเขตเทศบำลตำบลชี ล อง มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพในกำร
ปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรจัดเก็บภำษีและเร่ งรัดกำรจัดเก็บภำษีของเทศบำลตำบลชี ลอง เพื่อนำภำษีที่จดั เก็บได้มำ
พัฒนำสำธำรณู ปโภคและสำธำรณู ปกำรในเขตตำบลชี ลอง และประชำสัมพันธ์ขอ้ มูลข่ำวสำรควำมสำคัญ
ของกำรเสี ยภำษีให้ประชำชนทั้ง ๑๗ หมู่บำ้ น โดยจะดำเนิ นกำรออกให้บริ กำรรับชำระภำษี และบริ กำรให้
ข้อมู ล กำรสอบถำมข้อกฎหมำยที่ เกี่ ย วข้องกับ กำรช ำระภำษี ต่ำ งๆ ของประชำชนได้เข้ำ ใจและเห็ นถึ ง
ควำมสำคัญของกำรชำระภำษี นั้น
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรตำมโครงกำรบริ กำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนที่ ประจำปี ๒๕๖๒
เป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อยก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภำพและเป็ นประโยชน์ต่อเทศบำลตำบลชี ลอง และกำรบริ กำร
ประชำชนในเขตเทศบำลตำบลชี ลอง จึงขอแต่งตั้งพนักงำนเทศบำลออกให้บริ กำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนที่
ประจำปี งบประมำณ ๒๕๖๒ ดังรำยชื่อและตำแหน่งต่อไป
๑. นำงสุ ภำรัตน์ แดงใส
๒. นำงรัชนี ศรี ชยั วงษ์
๓. นำงสำววงเดือน แสนซื่อ
๔. นำงจำนงค์ สิ มมะระ
๕. นำงประภำพร รักชิด
๖. นำงสำวสุ กญั ญำ ปำวะรี ย ์
๗. นำงนิตยำ บุญชูรัตนภำพ
๘. นำงสำวจินตหรำ ชำวประทุม
๙. นำยอนุชำ ประเสริ ฐกุล
๑๐. นำยไสว ศรี ธญ
ั รัตน์
๑๑. นำงสำวพนิดำ โพธิ์ ชยั
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ผูอ้ ำนวยกำรกองคลัง
ผูอ้ ำนวยกำรกองสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
นักวิชำกำรพัสดุ
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
เจ้ำพนักงำนพัสดุ
ผูช้ ่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี
ผูช้ ่วยเจ้ำหน้ำที่พสั ดุ
พนักงำนขับรถยนต์
คนงำนทัว่ ไป
คนงำนทัว่ ไป

-๒ให้ผทู ้ ี่ได้รับกำรแต่งตั้งดำเนิ นกำรให้เป็ นไปตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่ได้กำหนดไว้และ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมเรี ยบร้อย ก่อให้เกิดผลดีต่อทำงรำชกำรและหำกมีอุปสรรคหรื อปั ญหำประกำรใดให้
รำยงำนผ่ำนลัดเทศบำลเพื่อเสนอควำมเห็นต่อนำยกเทศมนตรี ทรำบทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ ถึง ๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

(นำยสงบ สุ ขนำแซง)
นำยกเทศมนตรี ตำบลชีลอง

ตำรำงกำหนดวันเวลำสถำนที่ ในกำรบริกำรออกจัดเก็บภำษีบำรุ งท้ องที,่ ภำษีโรงเรือนและทีด่ ิน, ภำษีป้ำย, ค่ ำขยะ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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ชื่ อหมู่บ้ำน / หมู่ที่

เวลำ

สถำนที่

คณะทำงำน

หมู่ที่ ๑บ้ำนชีลอง
หมู่ที่ ๑๖ บ้ำนชีลอง
หมูที่ ๒ บ้ำนกุดเหม่ง
หมู่ที่ ๓ บ้ำนหนองสระ
หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนหนองคล้ำ

๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
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๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ชุด A และ B

หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนหนองหว้ำ
หมู่ที่ ๔ บ้ำนโนนหว้ำน
ไพล
หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนโนนดู่
หมู่ที่ ๙ บ้ำนท่ำขำมแป
หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนใหม่พฒั นำ
หมู่ที่ ๗ บ้ำนโปร่ งเกตุ
หมู่ที่ ๘ บ้ำนหนองปลำโด
หมู่ที่ ๖ บ้ำนหัวหนอง
หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนหัวหนอง
หมู่ที่ ๑๕ บ้ำนโสกน้ ำขำว
หมู่ที่ ๑๗ บ้ำนหนองบัว
ขำว
หมู่ที่ ๕ บ้ำนหนองบัวขำว

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ศำลำประชำคม ม.๑๖
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ศำลำประชำคม ม.๑๓
ที่ทำกำรผูใ้ หญ่บำ้ น ม.๙
ศำลำประชำคม ม.๑๑
ศำลำประชำคม ม.๗
ศำลำประชำคม ม.๘
ศำลำประชำคม ม.๖
ศำลำประชำคม ม.๑๔
ศำลำประชำคม ม.๑๕
ศำลำประชำคม ม.๑๗

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ศำลำประชำคม ม.๕

หมำยเหตุ
คณะทีมงำน ชุ ด A
๑. นำงสุ ภำรัตน์ แดงใส
๒. นำยไสว ศรี ธญ
ั รัตน์
๓. นำงจำนงค์ สิ มมะระ
๔. นำงประภำพร รักชิด
๕. นำงนิตยำ บุญชูรัตนภำพ
๖. นำงสำวพนิดำ โพธิ์ ชยั
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ชุด B
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ชุด A และ B
ชุด A และ B

คณะทีมงำน ชุ ด B
๑. นำงสุ ภำรัตน์ แดงใส
๒. นำงรัชนี ศรี ชยั วงษ์
๓. นำยไสว ศรี ธญ
ั รัตน์
๔. นำงสำววงเดือน แสนซื่อ
๕. นำงสุ กญั ญำ ปำวะรี ย ์
๖. นำงสำวจินตหรำ ชำวประทุม

ประกำศเทศบำลตำบลชีลอง
เรื่ อง ประชำสัมพันธ์โครงกำรบริ กำรจัดเก็บภำษีบำรุ งท้องที่ ภำษีโรงเรื อนและที่ดิน ภำษีป้ำย
และค่ำขยะ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
........................................
ด้วยเทศบำลตำบลชี ลอง จะดำเนิ นกำรเพื่อให้กำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนที่ ในเขตเทศบำล
ตำบลชี ลอง มีประสิ ทธิ ภำพในกำรปฏิ บตั ิงำนด้ำนกำรจัดเก็บภำษีและเร่ งรัดกำรจัดเก็บของเทศบำลตำบล
ชี ล อง เพื่ อ น ำภำษี ที่ จ ัด เก็ บ ได้ ม ำพัฒ นำสำธำรณู ป โภคและสำธำรณู ป กำรในเขตต ำบลชี ล อง และ
ประชำสัมพันธ์ขอ้ มูลข่ำวสำรควำมสำคัญของกำรเสี ยภำษีให้ประชำชนทั้ง ๑๗ หมู่บำ้ น โดยจะดำเนิ นกำร
ออกให้บริ กำรรับชำระภำษีและบริ กำรให้ขอ้ มูลกำรสอบถำมข้อกฏหมำยที่เกี่ ยวข้องกับกำรชำระภำษีต่ำงๆ
ของประชำชนได้เข้ำใจและเห็นถึงควำมสำคัญของกำรชำระภำษี เทศบำลตำบลชีลอง
จึงขอประชำสัมพันธ์โครงกำรบริ กำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนที่ ประจำปี งบประมำณ ๒๕๖๒
รำยละเอียดกำรออกบริ กำรรับชำระภำษีตำมตำมวัน เวลำและสถำนที่แนบท้ำยประกำศนี้
จึงประกำศให้ทรำบโดยทัว่ กัน
ประกำศ ณ วันที่

เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นำยสงบ สุ ขนำแซง)
นำยกเทศมนตรี ตำบลชีลอง

