องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายอัตราใหม่ กำหนดให้อัตราภาษีป้ายมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษีป้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
2. กำหนดอัตราภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้
ระเ ท าย
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ
และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น

อัตราตาม ัญ ทาย .ร. .
อัตราตามร่าง
อัตรา ุ ั
า าย . . 2510
กฎกระทรวง
3 บาท/500 5 าท/500 ตร.
10 บาท/500 ตร. ม.
ตร. ม.
ม.
20 บาท/500 26 าท/500
100 บาท/500 ตร. ม.
ตร. ม.
ตร. ม.

3. ป้ายดังต่อไปนี้
40 บาท/500 50 าท/500
(ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือ
200 บาท/500 ตร. ม. ตร. ม.
ตร. ม.
เครื่องหมายใด หรือไม่
(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอย่ใต้
200 บาท/500 ตร. ม. 40 บาท/500 40 าท/500
หรือต่ากว่าอักษรต่างประเทศ
ตร. ม.
ตร. ม.
1,010 าท/1
4. ป้ายตามข้อ 1-3 ต่อไปนี้
ตร.ม.
(ก) มีข้อความ เครื่องหมายหรือภาพปราก อย่ใน
ป้ายไม่เกิน 3 เดือน
(ข) มีข้อความ เครื่องหมายหรือภาพปราก อย่ใน
1,020 าท/1
ป้ายเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
ตร.ม.
(ค) มีข้อความ เครื่องหมายหรือภาพปราก อย่ใน
ป้าย
เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน
(ง) มีข้อความ เครื่องหมายหรือภาพปราก อย่ใน
1,030 าท/1
ป้ายเกิน 9 เดือนขึ้นไป
ตร.ม.

หมายเหตุ เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีเศษเกินครึ่งตารางเมตรให้นับเป็นหนึ่งตารางเมตร ถ้าไม่เกินครึ่งตาราง
เมตร ให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 1,010 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 1,010 บาท
3. กำหนดบทเฉพาะกาล โดยเมื่อพ้นกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถ้ายังไม่ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย
ขึ้นใหม่ ให้คิดอัตราภาษีป้ายต่อไปจนกว่าจะมีการกำหนดอัตราภาษีป้ายขึ้นใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้แจกจ่ายทรายเพื่อกำจัดลกน้ำ โดยการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อป้องกันการเกิดโรค
ไข้เลือดออก โดยแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลปอ ทั้ง 20 หม่บ้าน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,300 บาท

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย
ศนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลปอ โดยได้นำ ิงค์ล้างมือ ไปติดตั้งในศนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 17 ศนย์ ในเขตพื้นที่ตำบลปอ

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลปอร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอเวียงแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพส่องค์กรสมรรถนะสง (Walk Rally) ระหว่างวันที่
15 - 17 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปอร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมอำเภอเวียงแก่น

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 คณะผ้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนตำบลปอร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย่หัว
ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ในเดือน ตุลาคม 2563 ศนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ให้ความช่วยเหลือผ้ยากไร้ ราย นางอะ แ ่ลี บ้านห้วย
หานหม่ที่ 9 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยให้การสนับสนุนช่วยเหลือวัสดุก่อสร้างห้องน้ำดังนี้
1. ท่อ ีเมนต์ ขนาด 80 เ นติเมตร จำนวน 3 ท่อ พร้อมฝาปิด จำนวน 1 อัน
2. สังกะสี ขนาด 8 ฟุต
จำนวน 6 แผ่น
3. ปน ีเมนต์
จำนวน 4 ถุง

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหม่บ้าน หม่ที่ 3

