พนักงานจ้าง อบต.ศรีดอนไชย

น.ส.รัศมี สอนศรี

ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ

นายพิพัฒน์ ปันธิ

พนง.ขับรถยนต์

น.ส.กชนันท์กร ทิมาชัย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอนุรักษ์ โพธิอินทร์

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายช้อย ปัญญาราช พนง.ขับเครื่องกลขนาดเบา
นางบัวไหล อินทะโน
คนงานทั่วไป
นายธนเดช ชุ่มใส
จ้างเหมาบริการ
น.ส.บุษบา เทพารักษ์
จ้างเหมาบริการ
น.ส.อภิชญา สมเพชร
จ้างเหมาบริการ
นายแต่ง ปันทิ จ้างเหมาบริการ
นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช จ้างเหมาบริการ

เขตการปกครอง
จานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ศรีดอนไชย เต็มทั้งหมู่บ้าน 10 หมูบ่ ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านป่ารวก กานัน นายเนวิน ป๊อกถา
หมู่ที่ 2 บ้านม่อนมะปราง ผญบ.ม.2 นายเล็ก ยาใจ
หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลอยหลวง ผญบ.ม.3 นายสุเทพ ทะระมา
หมู่ที่ 4 บ้านหนองเลียบ
ผญบ.ม.4 นายลา จันดี
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งต้อม ผญบ.ม.5 นายนิวัช ไชยราช
หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงงาม
ผญบ.ม.6 นายทองสา เทพารักษ์
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่แม่ลอย
ผญบ.ม.7 นายผัด กองตุ้ย
หมู่ที่ 8 บ้านม่อนหลวง
ผญบ.ม.8 นายคามูล ขันแก้ว
ห ห มู่ที่ 9 บ้านทุ่งสง่า ผญบ.ม.9 นายสุมล บุญปั่น
หมู่ที่ 10 บ้านม่อนหินแก้ว ผญบ.ม.10 นายอินตา ชุ่มใส

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษีประจาปี 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย
เรื่อง กาหนดระยะเวลาการชาระภาษี ประจาปี 2559
*********************
ด้วยขณะนี้ถึงเวลาตามที่กฎหมายกาหนดให้ผู้ครอง
ครองทรัพย์สิน ไปยื่นแบบรายการและชาระภาษีประเภทต่างๆ
ประจาปี พ.ศ. 2559 ตามรายการดังต่อไปนี้
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบขอแสดงรายการ เพื่อ
ชาระภาษี (ภ.ร.ด.2)
ภายใน 4 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2559
2. ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชาระภาษี (ภ.ป.1)
ภายใน 4 มกราคม – 31 มีนาคม 2559
3. ภาษีบารุงท้องที่ ชาระค่าภาษี
ภายใน 4 มกราคม – 30 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย จึงเรียนมาเพื่อ
ขอความร่วมมือให้
ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ที่มีหน้าที่ชาระภาษี ไปยื่นแบบแสดง
รายการชาระภาษีประเภทต่างๆ ภายใน กาหนดเวลาดังกล่าว ณ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย
ใน วัน เวลา ราชการ หากพ้นกาหนด ต้องชาระค่าปรับตาม
กฎหมายกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน
***ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง***

Web site : www.sridonchai.go.th
face book: องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย

อบต.ศรีดอนไชย
อ.เทิง จ.เชียงราย

ประวัติความเป็นมา..

ตาบลศรีดอนไชย แยกออกมาจากตาบลแม่ลอย เมื่อ พ.ศ. 2527
ยกฐานะจากสภาตาบลเป็นองค์การบริหาร ส่วนตาบลศรีดอนไชย ยก
ฐานะเมื่อ เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 จัดเป็นองค์การ
บริหารส่วนตาบล ขนาดเล็ก ปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตาบลขนาดกลางโดยแบ่งการปกครองเป็น 10 หมู่บ้าน เป็นกลุ่ม
ชนพื้นเมืองเหนือ 8 หมู่บ้าน และเป็นชาวอีสาน 2 หมู่บ้าน
ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตก ของอาเภอเทิง ห่างจากตัวอาเภอเทิงประมาณ 19
กิโลเมตร ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา ลาดลงสู่ ลาน้าอิง มีแม่น้า
ลอยและแม่น้าอิงไหลผ่าน

มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับตาบลปล้อง
ทิศ
ติดกับตาบลหนองแรด
ตะวันออก
ทิศ
ติดกับตาบลแม่ลอย
ตะวันตก
ทิศใต้

ติดกับลาน้าอิง และเขตตาบลหงส์หิน อาเภอจุน
จังหวัดพะเยา

เส้นทางหลวงสายหลักของตาบลศรีดอนไชย คือทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1020 (สายเทิง – เชียงราย)

จานวนพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย มีเนื้อที่โดยประมาณ
66.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 41,563 ไร่

สถาบันและบริการสาธารณะ
หมู่บ้าน

คณะผู้บริหาร

นายรณชัย ปาลี นายก อบต.ศรีดอนไชย
นายพรมมา ปันธิ

รองนายก อบต.ศรีดอนไชย

นายสี อินต๊ะโน รองนายก อบต.ศรีดอนไชย

วัดพุทธสถาน 10 แห่ง
สานักสงฆ์ 1 แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน 10 แห่ง
หอกระจายข่าว
10
แห่ง

แหล่งน้าในตาบลศรีดอนไชย
ลาน้า , ลาห้วย
8 สาย
บึง, หนองและอื่น ๆ 1
4
แห่ง
ฝาย
14 แห่ง
บ่อบาดาล
66 แห่ง
สระน้า
155 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน
10
แห่ง
ความปลอดภัยด้านชีวิต
และทรัพย์สิน
ตู้ยามตารวจประจาตาบล 1
แห่ง
อพปร. 2 รุ่น
75 คน
สมาชิกตารวจบ้าน 1 รุ่น 121 คน
สมาชิกกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ (กนช.)141 คน
ทีมกู้ชีพ กู้ภัย
10
คน

นางสาววิรัชยา ปัญญาราช

เลขานายก อบต.ศรีดอนไชย

พนักงานส่วนตาบล
นายสมบูรณ์ มาลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
นางสาวนงนุช ตาคา
รองปลัด อบต.
สานักปลัด

นายธนายุทธ ทิพย์บุตร

หัวหน้าสานักงานปล้ด อบต.

น.ส.สวงสุดา คุณาแปง

นักวิชาการเกษตร

นางสุณิศา กาชุ่ม

นักพัฒนาชุมชน

น.ส.น้องนุช จุ่มสนอง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายณัฐพัชร เดชางาม

เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

นางครองขวัญ จีนะเมืองใจ

เจ้าพนักงานธุรการ

กองคลัง

น.ส.ศิริพร จินะวงค์

ผู้อานวยการกองคลัง

นางณฐพร สมฤทธิ์

นักวิชาการคลัง

น.ส.วรรณภา บานใจ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางจุฑามาศ ณ น่าน เจ้าพนักงานพัสดุ
กองช่าง

นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด

ผู้อานวยการกองช่าง

นายสามารถ กาบุตร

นายช่าง

ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.ผกามาศ ทาของดี
นักวิชาการศึกษา
น.ส.สุกัญญา จันทราภินันท์ เจ้าพนักงานธุรการ
นางเกษราภรณ์ สุทธศิลป์ ครู ผู้ดูแลเด็ก
นางจินดา กองตุ้ย
ครู ผู้ดูแลเด็ก
นางสุจิน อุดใจ
ครู ผู้ดูแลเด็ก
นางธนิตา ทะระมา
ผู้ดูแลเด็ก
นางศรีพันธ์ ศรีรัตนพันธ์ ผู้ดูแลเด็ก

