
 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน 
เรื่อง  มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เสียภาษีดีเด่น และผู้สนับสนุนและช่วยเหลือในการจัดเก็บภาษี  

ประจำปี พ.ศ.๒๕6๕   
-------------------------------------- 

 
ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ช่วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕64 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  

๒๕65 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน   ได้รับความร่วมมือจากประชาชน  และผู้นำชุมชนในการ 
ชำระภาษี เพ่ือนำรายได้มาพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ภาษีป้าย และภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจากความ
ร่วมมือดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ได้จัดอันดับของผู้ชำระภาษีดีเด่น ประเภทอัตราภาษี
สูงสุด ประเภทรวดเร็ว - ครบถ้วน อันดับแรกของปีภาษี  และผู้สนับสนุนและช่วยเหลือในการจัดเก็บภาษี  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕65 ดังนี้ 

๑. ผู้ชำระภาษีดีเด่นประเภทอัตราภาษสีูงสุด  คือ 
                     1) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

๒. ผู้ชำระภาษีดีเด่นประเภทรวดเร็ว-ครบถ้วน อันดับแรกของปีภาษี คือ 
                    ๑) นางสุภาพร  นนทะชัย   

3. ผู้สนับสนุนและช่วยเหลือในการจัดเก็บภาษี  จำนวน ๑9 ราย  คือ 
1) นายอภิวัฒน์  พะนะลาภ กำนันตำบลหลุ่งตะเคียน 
2) นายประมูล  บังพิมาย  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 1 ตำบลหลุ่งตะเคียน 
3) นายบุญพร้อม  ยินรัมย์ ผู้ใหญบ่้าน  หมู่ 2 ตำบลหลุ่งตะเคียน 
4) นายโผน  ดีชัยรัมย ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลหลุ่งตะเคียน 
5) นายสุรชาติ  เทียมทะนงค์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 3 ตำบลหลุ่งตะเคียน 
6) นายนำพล  เนื้อนา  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 4 ตำบลหลุ่งตะเคียน 
7) นายพินิจ  พิมพิมาย  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 5 ตำบลหลุ่งตะเคียน 
8) นายสุดที  ปักกะตา  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 6 ตำบลหลุ่งตะเคียน 
9) นายศุภกฤต  ขาวพิมาย ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 7 ตำบลหลุ่งตะเคียน 
10) นายประเสริฐ  กลืนกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 8 ตำบลหลุ่งตะเคียน 
11) นายสมควร  สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 9 ตำบลหลุ่งตะเคียน 
12) นางสาวสมัย  ร่มสบาย ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 10 ตำบลหลุ่งตะเคียน 
13) นายมีชัย  นันทะสอน ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 11 ตำบลหลุ่งตะเคียน 
14) นายไกรสร  กล้าวาจา สมาชิกสภา อบต.หลุ่งตะเคียน หมู่ 12 
15) นายศิริศักดิ ์ สุขสุด  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 13 ตำบลหลุ่งตะเคียน 
16) นายรุ่งนภา  พันทองบุตร ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 14 ตำบลหลุ่งตะเคียน 
17) นายสุชาติ  สร้างนา  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 ตำบลหลุ่งตะเคียน 
18) นางดารุณ ี มหาโคตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 ตำบลหลุ่งตะเคียน 
19) นายภูดิส  สนธิคุณ  ผู้ใหญ่บ้าน       หมู่ 11 ตำบลเมืองพลับพลา 

 

8) เพ่ือเป็นขวัญ………. 
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                      เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจกับผู้เสียภาษี ผู้สนับสนุนและช่วยเหลือในการจัดเก็บภาษี  อันเป็น
ภาษีที่ท้องถิ่นได้จัดเก็บเพ่ือนำรายได้ดังกล่าวมาพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ภาษีป้าย ชำระภายในเดือนมีนาคมของ
ทุกปี และภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน   จึงมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เสีย
ภาษีดีเด่น และผู้สนับสนุนและช่วยเหลือในการจัดเก็บภาษี  ประจำปี พ.ศ. ๒๕6๕  จำนวน 21 ฉบับ  

 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   21   เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
                                                                 (นายทนุศักดิ์  อยู่ศิริบูรณ์)   
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ ผู้เสียภาษีดีเด่น ประเภทอัตราภาษีสูงสุด  ประเภทรวดเร็ว-
ครบถ้วน อันดับแรกของปีภาษี และผู้สนับสนุนและช่วยเหลือในการจัดเก็บภาษี  ประจำปี พ.ศ.๒๕6๕ 

โดย นายทนุศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน 
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โดย นายทนุศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ 
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