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รายงานการประชุมพนักงาน อบต.อ่าวน้อย  ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างฯ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

วันอังคาร ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

**************************************************** 
ผู้เข้าประชุม      

1. นายนคร   ศรีสุทานันท์  รองนายก อบต.อ่าวน้อย   
     2. นายจรรยา  พูลสวัสดิ์  เลขานุการนายก อบต. อ่าวน้อย    
     3. นายธนะกิจ  แทนคุณ   ปลัด อบต.อ่าวน้อย   

4. นายประเสริฐ  ลิ้นจี่   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ      
5. นางพนาไพ  สุขโข   ผู้อ านวยการกองคลัง      

     6. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง  
7. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

(รก.หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม)  
8. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายบัญชี    
9. นางสาวภมรรัตน์  กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน   

     10. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ  
     11. นายหาญชัย  สินสะอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง)  
     12. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)    

13. นายกิตติ  ศรีก าเหนิด  นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ  
14. นายวันชัย  ขวัญพะงุ้น  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  
15. นางสาวพิฐชญาดา ศรีสุขสวัสดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน       
16. นางสุพรรษา  ใจเสงี่ยม  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   

      17. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญงาน            
18. นางสาวเคียงขวัญ นิลลักษณ์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
19. นายอารย  ทองปลื้ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
20. นายชานนท์  ชื่นแดง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

     21. นางสาวนันตพร  หมุยจินดา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน           
     22. นางสาวอารีรัตน์  โตมอญ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายไดป้ฏิบัติงาน 
      23. นางศิริเนตร  ข าส าอาง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

24. นางสาววิชุดา  วิสุทธิประเสริฐ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    
25. นายศักดา  ชื่นจิต   นักการ  
           //26.นางสาว…. 
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26. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
     27. นางสาวปราณี  รอดด ารง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
     28. นางสาวมะปราง  แคล้วคลาด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

29. นางสาวปัทมา  เปียปองวิทย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
30. นางสาวชัชดา  มังกรแก้ว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

     31. นางสาวบงกช  ข าเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
32. นางสาวดวงนภา  จิตรถนอม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
33. นางสาวริญรดา  คงสิน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์   
34. นางสาวนราทิพย์ ปุ่มเพชร   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
35. นางสาวรัษฎาภรณ์ ทาบทอง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     
36. นางสาวสุนทรี  บุญอภิบาลนุกูล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
37. นางสาววีราภรณ์  อ่ิมพราหมณ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
38. นางสาวกมลวรรณ แอบทิพย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                   
39. นางสาวไพรินทร์  เรืองฤทธิ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                 
40. นายทัตเทพ  เอ่ียมทรัพย์  ผู้ช่วยช่างส ารวจ  
41. นายอนุกูล  บัวเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       
42. นายสุชาติ  พระนิมิต  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   
43. นายสัญชัย  เนินทราย  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  

     44. นายไพบูลย์  อ่ิมไพบูลย์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
45. นายเกษม  เย็นใจ   ผู้ช่วยช่างโยธา         
46. นายวศิน  ดิษยบุตร  ผู้ช่วยช่างส ารวจ       
47. นายชนวิทย์  เต็มทวี   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า      
48. นายกิตติศักดิ์  แก้วอาษา  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ               

     49. นายอโนชา  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง       
50. นายเกียรติศักดิ์  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง    
51. นางขนิษฐา  ข าทวี   คนงานทั่วไป               
52. นางสาวณัฐวราพร ช้างแก้ว   คนงานทั่วไป  
53. นายแสน  กลึงกลม   พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)    
54. นายมงคล  จ๊อกกวี้   คนงานทั่วไป (ประจ ารถกู้ชีพ)EMTB  
55. นายทรงวุฒิ  แตงอ่อน  คนงานทั่วไป (ประจ ารถกู้ชีพ)EMTB    
56. นายสังข์  วรพิน   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      
57. นายธนกร  มีท่อธาร   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      
             //58.นาย... 
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     58. นายเสน่ห์  คล้ายเอี่ยม  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)    
     59. นายพีรยุทธ  มณีรัตน์   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)    
     60. นายค ารณ  จันทร์แจง  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)   

61. นายศิริวัฒน์  คันธมาลย์  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ 
62. นายสมภพ  สิทธิวงศ ์  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ      
63. นายชัยมงคล  คงศรี   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ         
64. นายเทียนชัย  นวลจันทร์  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ       
65. นายทวีศักดิ์  ปานน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ      
66. นายสุริยะ  ปลีสุวรรณ  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
67. นายกมล  ชาวแพรกน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ(ภารกิจ)   
68. นายสุริยัน  สวัสดิมงคล  พนักงานวิทยุ    
69. นายบุญถึง  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
70. นายไพศาล  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ      

     71. นางสาวจรรยารักษ ์ คุ้มมัน   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                   (ประจ าศูนย์เด็กเล็กฯ) 
72. นางเบญจรักษ์  บัวตูม   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   (ประจ าศูนย์เด็กเล็กฯ)  
73. นางสาวอุทัยวรรณ จิรโพธิธรรม  ผู้ดูแลเด็ก   (ประจ าศูนย์เด็กเล็กฯ) 
74. นางสาวสุกัญญา  คล้ายสังข์  ผู้ดูแลเด็ก   (ประจ าศูนย์เด็กเล็กฯ)    
ผู้ไม่เข้าประชุม  
 1. นายพันธุ์ศักดิ ์  ใจใหญ ่   นายก อบต. อ่าวน้อย  (ไปราชการ) 
 2. นายพิศาล  แพใหญ ่  รองนายก อบต. อ่าวน้อย     
 3. นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ  หัวหน้าส านักปลัด  (ไปราชการ) 

      4. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) (ลา) 

     5. นางพิมพ์ลภัส  กลางสุรินทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   (ลา) 
6. นางสาวพชรภรณ์  ทองเงิน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (ลา)  
7. นางสาวปัญจาณี  ยะก๊บ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (ไปราชการ)  

     8. นายอมรศักดิ์  ปรีดิ์เปรม  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ลา)  
9. นายชัยชาญ  บูรณะกูล  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง   (ลา) 
10. นายกรพัฒน์  แย้มคล้าย  คนงานทั่วไป   (ลา) 

     11. นายจามร  หอมหวล  คนงานทั่วไป   (ลา)   
12. นายสุทธิชัย  กาบแก้ว   คนงานทั่วไป   (ไปราชการ)   

     13. นายวรวิทย์  เล้าฐานะเจริญ  คนงานทั่วไป   (ลา)  
14. นายธงชัย  สืบนุช   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ (ลา)      
                                //เริ่มประชุม...             
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เริ่มประชุมเวลา 14.15 น. 
รองนคร ศรีสุทานันท์ -สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้จะเป็นการประชุมพนักงานฯ ประจ าเดือน มกราคม 2562 ก่อนอ่ืนผม

ขอสวัสดีปีใหม่ครับ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ครอบครัวมีความสุขมากๆครับ ขอให้งานทุกด้าน
ประสบความส าเร็จ ราบรื่น และเป็นไปตามเป้าหมายครับ เชิญ ปลัด อบต. ด าเนินการประชุมครับ 

ปลัด อบต. -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ตามที่เราได้ก าหนดให้มีการน าเสนอ
 องค์ความรู้ด้านต่างๆ ส าหรับวันนี้เป็นเรื่องของการจัดเก็บภาษี ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้บรรยายครับ 
นาวสาวเคียงขวัญ นิลลักษณ์ -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับวันนี้ขอ
 เสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการช าระภาษี ซึ่งดิฉันได้ท าแบบสรุปแผ่นพับข้ันตอนต่างๆเกี่ยวกับการช าระภาษี
 และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีละเลยให้กับทุกท่านก่อนด าเนินการประชุมแล้ว จึงขออธิบายโดย
 สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ค่ะ 

  
 

 
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หมายถึงภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนกับที่ดินที่ 

 ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน   คือ  ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น  

 ตึก อาคาร คอนโดมิเนียม หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนในเขต อบต. ซึ่งใช้หาผลประโยชน์เป็นสถาน  
 ประกอบการพาณิชย์ ต่าง ๆ ให้เช่า หรือให้ผู้อ่ืนอยู่อาศัย อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินกับ  
 อบต. 
  ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนที่ดิน 

1. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างให้เช่า บ้าน ตึกแถว โรงแรม เกสท์เฮ้าท์ คอร์ด  หอพัก ฯลฯ 
2. ที่ท าการค้าขายและท่ีเก็บสินค้า เช่น ร้านค้าทั่วไป โรงภาพยนต์ โกดังเก็บสินค้า 
3. ที่ประกอบอุตสาหกรรม เช่น โรงเลื่อย โรงสี ฯลฯ 
4. ที่ให้ญาติ พ่อ แม่ หรือผู้อื่นอยู่อาศัย 

  ก าหนดยื่นแบบเสียภาษี 
 เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
  การค านวณการประเมินค่ารายปีและอัตราภาษี 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดค่ารายปีของทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี เช่น บ้านให้เช่าในอัตราค่าเช่า
 เดือนละ 1,000 บาท คิดค่ารายปีได้ 12,000 (1,000 × 12 เดือน) ค่าภาษีจะเท่ากับ 1,500 บาท 
  หลักฐานที่ต้องน าไป 

- ส าเนาโฉนดที่ดิน หรือ สัญญาซื้อขายโรงเรือน 
- บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีผู้อื่นมายื่นแบบ ภ.ร.ด. แทน) 
- ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ใบเสร็จ 

 รับเงินปีที่ผ่านมา ใบอนุญาตสะสมอาหาร ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน/บริษัท หรืองบดุล 
                          //ค่าภาษี.... 

ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 
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  ค่าภาษ ี
1. ผู้รับประเมินช าระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี 
2. อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี ค่าภาษี = ค่ารายปี × 12.5% 

  ก าหนดการช าระค่าภาษี 
  เมื่อเจ้าของทรัพย์สิน ได้รับแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8 ) แล้วต้องไปช าระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับ
 จากวันถัดจากที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีเพ่ิม ดังนี้ 

1. ถ้าช าระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่พ้นก าหนดให้เพ่ิมร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีค้าง 
2. ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน นับแต่วันที่พ้นก าหนดให้เพิ่มร้อยละ    5  ของค่าภาษีค้าง 
3. ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่พ้นก าหนดให้เพิ่มร้อยละ 7.5  ของค่าภาษีค้าง 
4. ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันที่พ้นก าหนดให้เพิ่มร้อยละ 10   ของค่าภาษีค้าง 
 ถ้าผ่อนช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ต้องมีวงเงินค่าภาษีจะขอผ่อนผันตั้งแต่  9,000  บาท ขึ้นไป  

 ภายใน ก าหนด  30  วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  โดยแบ่งออกเป็น  3  งวด เท่า ๆ กัน (งวด
 ละ  30  วัน) ถ้าไม่ช าระภาษีและเงินเพ่ิมภายใน  4  เดือน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกค าสั่ง
 เป็นหนังสือให้ยึด  อายัด  หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินผู้ซึ่งค้างช าระภาษีเพ่ือน าเงินมาช าระค่าภาษีเงินเพ่ิม
 ค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่าย  โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรืออกหมายยึด 
 
 
  1. ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (กรณีปกติ) 
 1.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ 
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  - ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ 
  - แผนที่ตั้งพอสังเขป 
  - หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้) 
 1.2 ขั้นตอนการให้บริการ 
  - ยื่นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบเอกสารเพ่ือประเมินภาษี 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน  
  2. ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (กรณีแจ้งใหม่) 
  2.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ 
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  - ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ 
  - แผนที่ตั้งพอสังเขป 
                 //หนังสือ... 

ขัน้ตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 
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  - หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้) 
  - ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
  2.2 ขั้นตอนการให้บริการ 
  - ยื่นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบเอกสาร 
  - ออกใบรับพร้อมแจ้งนัดตรวจสอบ 
  - ตรวจสอบโรงเรือนและท่ีดิน 
  - ออกใบแจ้งรายการประเมิน 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 

       
 
  ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 
   ได้แก่ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ซึ่งมี
  กรรมสิทธิ์ในที่ดินต้องเสียภาษีท้องที่  ได้แก่พ้ืนที่หรือพ้ืนที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย  โดยไม่เป็นที่ดินที่
  เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน 
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 
   ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่  1  มกราคม ของทุกปี  มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับปีนั้น 
  การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
   ให้เจ้าของที่ดินมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)  ณ  องค์การ
  บริหารส่วนต าบลท่าเสา (ส่วนการคลัง) ภายในเดือนมกราคมของปีแรก  ที่มีการตีราคาปานกลางของ
  ที่ดินแบบแสดงรายการที่ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปี  ในรอบระยะเวลา  4  ปี 
  หลักฐานที่ต้องน าไป 

 - ส าเนาโฉนดที่ดิน  นส.3  หรือ  นส.3ก 
 - บัตรประจ าตัวประชาชน 
 - ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว (ถ้ามี) 
 - หนังสือมอบอ านาจ  กรณีที่ให้ผู้อื่นมาท าการแทน 

  การค านวณภาษ ี
   ค านวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการการตีราคาปานกลางที่ดินก าหนดขึ้นเพ่ือใช้
  ในการจัดเก็บภาษีคูณกับเนื้อที่อัตราภาษ ี
   เนื้อท่ีดิน (ไร่)  =  เนื้อท่ีถือครอง  -  เนื้อท่ีเกณฑ์ลดหย่อน 
   ค่าภาษีต่อไร่    =   ตามบัญชีอัตราภาษี ฯ ท้าย พรบ.ฯ 
  การช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีน าเงินมาช าระภาษีในเดือนเมษายนของทุกปี 
                  //เงินเพ่ิม... 

ภาษีบ ารุงท้องท่ี 
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  เงินเพิ่ม – บทก าหนดโทษ 
   1. ผู้ใดจงใจไม่มายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) หรือไม่ยอมชี้แจงหรือไม่ยอมแจ้งจ านวน
  เนื้อท่ีดินต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ า ทั้งปรับ 
   2. ผู้ใดโดยรู้แล้วจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ  หรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยง  
  หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
  2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
   3. ผู้ใดไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปี ของจ านวน
  เงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
   ระยะเวลาการให้บริการโดยประมาณ 10 นาทีต่อราย ไม่รวมเวลาขั้นตอนสอบ 
 

 
  1.ขั้นตอนการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ (กรณีช าระตามปกติ) 

  1.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ 
- ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา 

  1.2 ขั้นตอนการให้บริการ 
- ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
- ออกใบเสร็จรับเงิน 

  2.ขั้นตอนการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ (กรณีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน) 
  2.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ 
          -      ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา             

           -       เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
          -        บัตรประจ าตัวประชาชน           
   2.2 ขั้นตอนการให้บริการ 
  -   ยื่นค าร้อง 
  -   ตรวจสอบเอกสาร 
  -   ออกใบเสร็จรับเงิน 
   3. ขัน้ตอนการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ (กรณีมีการประเมินใหม่) 
   3.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ 
  -    ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  -    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  -   ส าเนาเอกสารสิทธิ์ 
  -   ส าเนาหนังสือการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน 
            //ภาษีป้าย.... 
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  ภาษีป้าย   หมายถึง   ภาษีท่ีจัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ   ยี่ห้อ    หรือเครื่องหมายทีใช้ในการประกอบ
 การค้า หรือประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือ
 โฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย   คือ     เจ้าของป้าย    หรือผู้ครอบครองป้ายในกรณีไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดง
 รายการภาษีป้าย   หรือเม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้    ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็น
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายนั้นได้  ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย    ถ้าไม่อาจหาตัวผู้
 ครอบครองป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือ  ผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินป้ายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยู่เป็นผู้มี
 หน้าที่เสียภาษีป้ายตามล าดับ 
  อัตราภาษีป้าย 

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 3 บาท 
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 20 

บาท 
3. (ก)   ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพและหรือเครื่องหมายใด ๆ  

 (ข)   ป้ายที่มีอักษรไทยทั้งหมด     หรือบางส่วนอยู่ใต้และหรืออยู่ต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ     คิดภาษี  
 500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท 
ป้ายเมื่อค านวณพื้นที่จ านวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 ให้เสียภาษีป้ายละ  200  บาท 

  เอกสารหลักฐานที่น ามาใช้ในการติดต่อ 
 1.   ส าเนาทะเบียนบ้าน   บัตรประจ าตัวประชาชน 
 2.   ส าเนาหนังสือรับรองส านักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
 3.   รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย ทั้งลักษณะข้อความ ภาพขนาดรูปร่าง และรูปตัวของป้าย (ถ้ามี) 
 4.   สถานที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย 
 5.  หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอ านาจ) 
  ก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 

 -   เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
 -   ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม   หรือ

 เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 
 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 
  การช าระภาษี 

-   ให้เจ้าของป้ายช าระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
 -   ป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของปี (คิดภาษีป้ายเป็น
 รายงวด งวดละ 3  เดือน) 
                            //เงินเพิ่ม..  

ภาษีป้าย 
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  เงินเพิ่ม 
-   ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี 

 -   ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 
 10  ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม 
 -   ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด  ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย 
  บทก าหนดโทษ 
 1. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่  5,000  บาท ถึง 50,000  บาท 
 2. ผู้ใดโดยรู้หรือจงใจแจ้งความเท็จ  ให้ถ้อยค าเท็จ  หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีป้ายต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  
     1  ปี  หรือปรับตั้งแต่  5,000  บาท ถึง  50,000  บาท  หรือท้ังจ า  ทั้งปรับ 
 3. ผู้ใดไม่แจ้งรับโอนป้าย  หรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้  ณ  ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ  ต้อง
 ระวางโทษปรับตั้งแต่  1,000  บาท ถึง 10,000  บาท 
 
 
 1. ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย ป้ายเดิม (กรณีปกติ) 
 1.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ 
  - ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  - ทะเบียนพาณิชย์  หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
  - แผนที่ตั้งพอสังเขป 
  - หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)  

1.2 ขั้นตอนการให้บริการ 
  - ยื่นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบเอกสารเพ่ือประเมินภาษี 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
 2. ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย  ป้ายเดิม (กรณีเอกสารไม่ชัดเจนครบถ้วน) 
      2.1 เอกสารที่ต้องใช้การติดต่อ 
  - 
 2.2 ขั้นตอนการให้บริการ 
  - ยื่นแบบประเมินภาษี 
  -ตรวจสอบ 
  -ขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ออกส ารวจตรวจสอบป้าย 
  -ค านวณค่าภาษี  แจ้งให้ผู้ยื่นเสียภาษีทราบ 
  -ออกใบเสร็จรับเงิน 
            //3. ขั้นตอน.... 

ขัน้ตอนการเสียภาษีป้าย 



๑๐ 

 

              
   3.ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย ป้ายใหม่ 
  3.1 เอกสารที่ต้องใช้การติดต่อ 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  -ส าเนาทะเบียนบ้าน  

- ทะเบียนพาณิชย์  หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
  - แผนที่ตั้งพอสังเขป 
  - หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง) 
   3.2 ขั้นตอนการให้บริการ 
  - ยื่นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบ 
  - ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกส ารวจตรวจสอบป้าย 
  - ค านวณค่าภาษี  แจ้งให้ผู้ยื่นเสียภาษีทราบ 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
นางสาวเคียงขวัญ นิลลักษณ์ -รายละเอียดโดยสรุปทั้งหมดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน มีท่านใดจะสอบถาม
  เพ่ิมเติมหรือไม่คะ เชิญค่ะ 
นายทัตเทพ เอี่ยมทรัพย์  -ผมขอสอบถามครับ กรณีท่ีเจตนาเลี่ยงการเสียภาษี ไม่ทราบว่ามีบทลงโทษหรือสามารถ
  ด าเนินการได้หรือไม่ อย่างไรครับ 
นางสาวเคียงขวัญ นิลลักษณ์ -ขั้นตอนแรกจะเป็นการติดตามและเจรจาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบถึงระเบียบ 
  กฎหมายและข้อบังคับในการด าเนินกิจการต่างๆค่ะ และหากยังละเลยไม่ถือปฏิบัติจะมีบทลงโทษทาง
  กฎหมายค่ะ ซึ่งในกระบวนการนี้จะด าเนินการเป็นขั้นตอนค่ะ 
ปลัด อบต. -แล้วถ้าเป็นกรณีกิจการที่ก่อให้เกิดความร าคาญแล้วมีประชาชนร้องเรียน จะด าเนินการแก้ไขปัญหา
  อย่างไรครับ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -ผมขอชี้แจงครับ กรณีนี้เราจะมีการด าเนินการอยู่แล้วในส่วนของกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพและสร้างความร าคาญให้แก่สาธารณะ ซึ่งจะมีระเบียบ กฎหมายในการด าเนินการอยู่แล้วครับ 
และหากลงพื้นที่ส ารวจแล้วยังไม่มีการด าเนินการแก้ไข ก็จะมีค่าปรับตามระเบียบครับ 

นิติกร -ผมขอเพ่ิมเติมครับ ส าหรับภาษีโรงเรือนและที่ดินกรณีมีที่อยู่อาศัยจ านวนหลายหลัง สามารถน ามายื่น
ลดหย่อนภาษีได้ แต่จะต้องเป็นหลังที่อยู่อาศัยตามจริงเท่านั้นครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -ส าหรับภาษีบ ารุงท้องที่ ในแต่ละพ้ืนที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บไม่เหมือนกันค่ะ โดยแยกเป็น
พ้ืนที่ว่างเปล่าและพ้ืนที่ทีมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือกิจการอื่นๆค่ะ 

ปลัด อบต. -ขอบคุณส าหรับองค์ความรู้ประจ าเดือนนี้ครับ ถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากครับ  ต่อจะเป็นการ
ด าเนินการประชุมพนักงาน ขอเชิญรองนคร ศรีสุทานันท์ ได้ชี้แจงวาระข้อราชการต่างๆครับ 

          //รองนคร ศรีสุทานันท์... 
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รองนคร ศรีสุทานันท์ -สวัสดีทุกท่านอีกครั้งครับ เรื่องแรกขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่านายอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้

มอบหมายให้ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านส่งผลงานเข้าประกวดก านัน/ผู้ใหญ่บ้านดีเด่นครับ ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติ
ให้ส่งก านันสฤษดิ์ ใจใหญ่ เข้าประกวดในปีนี้ครับ จึงจะขอความร่วมมือจากทุกท่านช่วยด าเนินการในการ
จัดหาข้อมูล โครงการและกิจกรรมต่างๆทุกกิจกรรมที่ท่านได้พัฒนาต าบลของเราครับ  ซึ่งด้านเอกสารได้
มอบหมายให้ นิติกร และ ฝ่ายบุคคล ช่วยด าเนินการครับ 

  -วันที่ 9 มกราคม 2562 จังหวัดก าหนดจัด “KICK OFF แผนรณรงค์ 60 วันแยกก่อนทิ้ง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การแต่งกายเสื้อสีฟ้าสุภาพ พร้อมกัน
เวลา 08.30 น. ครับ 

  -เรื่องต่อไป จากท่ีผมได้เข้าประชุมกับทางจังหวัดเกี่ยวกับการก าจัดขยะ ในการประชุมครั้งนี้ทาง
ค่ายธนรัตน์ได้เข้าประชุมด้วย และได้พูดถึงการสร้างแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากขยะ โดยได้สนับสนุนพ้ืนที่ใน
การด าเนินโครงการ และทางผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้มอบหมายให้อ าเภอหัวหินเป็นเจ้าของโครงการ และ
มอบหมายให้เทศบาลอ าเภอปรานบุรีเป็นผู้ประสานเรื่องพ้ืนที่ โดยใช้พื้นที่ในการด าเนินโครงการ 100 ไร่ 
จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบครับ 

ปลัด อบต.   - วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 นี้ ทาง อบต.อ่าวน้อย ได้จัดโครงการ “วันเด็กแห่งชาติ” โดย
มีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆได้ร่วมสนุกและเสริมสร้างทักษะความรู้ต่างๆ จึงขอให้ทุกท่านมาร่วมกิจกรรม
และอ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการครับ ก าหนดการทางเจ้าของโครงการได้แจ้งบันทึก
ข้อความไปทุกส านัก/กอง แล้ว ขอให้พร้อมกันตามเวลาที่ก าหนดด้วยครับ 

  -เมื่อคราวการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยเรื่องแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยฯ ว่าเห็นควรให้น าไปเผยแพร่ให้ทุกหมู่บ้านใช้เพ่ือด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา จึงขอให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินการแผนให้สมบูรณ์และจัดส่งไปยังหมู่บ้านด้วยครับ 

รองนคร ศรีสุทานันท์ -ผมขอเพ่ิมเติมครับ ส าหรับแผนอพยพผู้ประสบภัยทางอ าเภอได้ด าเนินทุกพ้ืนที่แล้ว สิ่งที่เราควร
เพ่ิมเติมคือแผนเส้นทางที่บ่งบอกถึงถนนทุกเส้นที่สามารถเข้าพ้ืนที่ได้ในทันทีหากเกิดสาธารณภัยฯครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -ขอให้จัดส่งแผนฯทั้งหมดให้จังหวัดและอ าเภอด้วยค่ะ  
รองนคร ศรีสุทานันท์ -ส าหรับแผนต่างๆผมได้ชี้แจงกับนายก อบต. ไว้เบื้องต้นแล้วและจะช่วยประสานด าเนินการให้

ครับ ส าหรับการประชุมเรื่องขยะ มีนโยบายให้ทุก อปท. รณรงค์เกี่ยวกับการแยกก่อนทิ้ง และให้จัดท า
ประกาศเรื่องการจัดเก็บขยะด้วยครับ 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -รับทราบครับ และขอชี้แจงกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ ขอให้ทุกท่านพร้อมกันเวลา 08.30 น. 
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยอุปกรณ์ท าความสะอาด และ รถบรรทุกขยะ
ครับ และขอให้รถยนต์ส่วนกลางทุกท่านอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่พนักงานด้วยครับ 

รองนคร ศรีสุทานันท์ -เรื่องรถเตาเผาขยะผมได้ทราบข้อมูลว่ามีหลายรุ่นที่ระบุอยู่ในราคากลาง ขอให้ด าเนินการ
ตรวจสอบด้วยครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
          //รองนคร ศรีสุทานันท์.... 



๑๒ 

 

รองนคร ศรีสุทานันท์ -เชิญทุกส านัก/กอง ชี้แจงงานต่างๆครับ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ผมมีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับงานวันเด็กแห่งชาติครับ ตามที่ท่านรองนายก อบต. ได้แจ้งให้ทุก

ท่านได้รับทราบแล้ว ผมขอเพ่ิมเติมเรื่องของกิจกรรมฐานต่างๆ ขอให้ทุกท่านตรวจสอบรายชื่อด้วยว่าท่าน
มีภารกิจใดในกิจกรรมและขอความร่วมมือด้วยครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -ส าหรับกองคลังขอฝากทุกส านัก/กอง พิจารณาเรื่องต่างๆที่กองคลังได้ท าบันทึกไปด้วยค่ะ 
ส าหรับแผนการจัดหาพัสดุมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอขอให้ทุกท่านตรวจสอบและศึกษาอยู่ตลอดเวลาด้วย
ค่ะ และขอให้มีการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆในองค์กรอย่างสม่ าเสมอด้วยค่ะ ส าหรับอาคารบางจุดที่
ช ารุดเสียหายขอให้ด าเนินการตั้งเรื่องเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นิติกร -ส าหรับอาคารที่จะปรับปรุงต้องใช้วิศวกรในการออกแบบและรับรอง ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการครับ 
นักทรัพยากรบุคคล -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับงานบริหารงานบุคคลมีเรื่องเกี่ยวสิทธิและ

สวัสดิการของพนักงานจากส านักงานประกันสังคมมาแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินทดแทนกรณี
พนักงานได้รับอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของร่างกายจากการปฏิบัติงาน
ราชการนั้น เบื้องต้นดิฉันได้รับทราบข้อมูลแล้ว แต่จะขอศึกษาโดยละเอียดอีกครั้งแล้วจะน ามาชี้แจงให้
ทุกท่านได้รับทราบค่ะ เบื้องต้นท่านใดอยากทราบข้อมูลสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่ เว็บไซด์
ประกันสังคมค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ปลัด อบต.   - มีท่านใดจะชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญผู้อ านวยการกองทุกท่านมอบกระเช้า
เพ่ือสวัสดีปีใหม่ให้กับผู้บริหารฯครับ เชิญครับ และล าดับต่อไปขอเป็นพิธีการมอบเงินช่วยเหลืองาน
ฌาปนกิจศพ บิดาของคุณอนุภาพ พูลสวัสดิ์ เป็นเงินจ านวน 18,200 บาท ขอเชิญท่านรองนายก อบต. 
เป็นผู้มอบครับ 

 ที่ประชุม -ด าเนินการมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพเป็นที่เรียบร้อย 
รองนคร ศรีสุทานันท์ -มีท่านใดจะชี้แจงเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่าง

พร้อมเพรียง ขอปิดประชุมครับ       
ปิดประชุมเวลา 17.00 น.            
 

ลงชื่อ.................กัญญา เล็กบ ารุง......................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
    

      
            ลงชื่อ..................ชานนท์  ชื่นแดง......................ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                                                       (นายชานนท์  ชื่นแดง) 
        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

           วันที่   12   มกราคม  2562  
                     //ลงชื่อ....

    



๑๓ 

 

      
 

          ลงชื่อ.....................นริันดร์ ประยูรวงษ.์.................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายนิรันดร์ ประยูรวงษ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
                                       รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
            วันที่   14  มกราคม  2562 
            
 

ลงชื่อ..................เสริมศิริ ก าเหนิดดิษฐ......................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                (นางสาวเสริมศิริ ก าเหนิดดิษฐ) 
                                                       หัวหน้าส านักปลัด 
                                                 วันที่  15 มกราคม  2562      

  
 

             ลงชื่อ...................ธนะกิจ  แทนคุณ.......................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายธนะกิจ  แทนคุณ) 
                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
             วันที่  18 มกราคม  2562 
 
                     ลงชื่อ..................พิศาล แพใหญ.่.........................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                          รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
    วันที่  18  มกราคม  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 
 
 รูปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานฯ ประจ าเดือน  มกราคม 2562  

วันอังคาร  ที่  8 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


