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            11..กิจกรรมขององค์การบริหากิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้มรส่วนต าบลกุดตุ้ม  

รับช าระภาษีประจ าปี รับช าระภาษีประจ าปี ๒๕๖๒๕๖33  

                องคก์ารบรหิารส่วนต าบลกุดตุ้ม รับช าระภาษ ีประเภทต่างๆซึ่งได้แก ่ภาษีโรงเรอืนและทีด่ินภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีองคก์ารบรหิารส่วนต าบลกุดตุ้ม รับช าระภาษ ีประเภทต่างๆซึ่งได้แก ่ภาษีโรงเรอืนและทีด่ินภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษี

ป้าย โดยท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที ่ส่วนการคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดตุม้ หรอืโทรศัพท ์สอบถามได้ป้าย โดยท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที ่ส่วนการคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดตุม้ หรอืโทรศัพท ์สอบถามได้ที ่ที ่๐๔๔๐๔๔--

๘๘๕๘๘๕--๐๕๙ ๐๕๙ โดยมีรายละเอยีดในการช าระภาษีตา่ง ๆ ดังนี ้.โดยมีรายละเอยีดในการช าระภาษีตา่ง ๆ ดังนี ้.--  

??   ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีโรงเรอืนและทีด่ิน จะตอ้งรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด. 2) และช าระภาษภีายในเดือน ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีโรงเรอืนและทีด่ิน จะตอ้งรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด. 2) และช าระภาษภีายในเดือน 

มกราคม มกราคม --    กมุภาพนัธ ์ของทุกปีกมุภาพนัธ ์ของทุกปี  

??   ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีป้าย ตอ้งรับแบบพิมพ์แสดงรายการผู้มีหน้าที่ช าระภาษีป้าย ตอ้งรับแบบพิมพ์แสดงรายการภาษีภาษีป้าย (ภ.ป.1) และช าระภาษีปา้ย ภายใน เดอืนมกราคมป้าย (ภ.ป.1) และช าระภาษีปา้ย ภายใน เดอืนมกราคม--มีนาคม ของทุกปีมีนาคม ของทุกปี  

??   ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่ ต้องช าระภาษีบ ารงุท้องที่ ภายใน เดอืน มกราคม ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่ ต้องช าระภาษีบ ารงุท้องที่ ภายใน เดอืน มกราคม ––เมษายน ของทุกปีเมษายน ของทุกปี  

-บริการจัดเก็บภาษี 

 

 

 

พิธีฉลองเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้าน  

  

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลกุดตุ้ม เข้ารว่มพิธีฉลองเงนิขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผน่ดิน ม.2,17ในวันศุกรท์ี่ 21 

กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงคบ์้านผอื หมู่ที่ 17 อ าเภอเมืองชัยภูม ิจังหวดัชัยภมูิ   

                

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านการจราจร 

อปพร.องคก์ารบรหิารส่วนต าบลกุดตุ้ม ออกปฏิบัตหิน้าทีอ่ านวยความสะดวกดา้นการจราจรให้กับคณะครู นักเรยีน ผู้ใชถ้นน

ในพืน้ที่ต าบลกดุตุ้ม เพือ่ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัตงิานของเจ้าหนา้ที่ต ารวจและฝ่ายปกครอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ควบคุมไฟป่าในพื้นที่ต าบลกุดตุ้ม  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วย อปพร. ควบคุมไฟป่า ใน

เขตพืน้ที่ต าบลกุดตุ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมจัดหาน้ าองค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม สะอาด ใช้ในการอุปโภค-บรโิภค ช่วยภยัแล้งในพื้นที่ 
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เกร็ดความน่ารู้ในชีวติประจ าวัน  ที่คุณต้อง...... 
ไวรัสโคโรนา หรือไควดิ-19 คอือะไร? 
ถูกพบคร้ังแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งทีม่าอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทัง้ในมนุษย์

และสตัว์ ปัจจุบันมีการคน้พบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทัง้หมด 6 สายพนัธุ ์ส่วนสายพันธุ์ที่ก าลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนีเ้ป็น

สายพนัธุ์ทีย่ังไม่เคยพบมาก่อน คอื สายพันธุ์ที่ 7 จึงถูกเรียกวา่เป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภายหลงัถูกตั้งชื่อ

อย่างเป็นทางการวา่ “โควิด-19” (COVID-19) นั่นเอง ดงันั้น ไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ และโควดิ-19 จึงหมายถงึไวรัส

ชนิดเดียวกัน 

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควดิ-19 มาจากไหน? 
แรกเริ่มเดิมทีถูกค้นพบจากสัตว์ก่อน โดยเป็นสตัว์ทะเลที่มกีารติดเชือ้ไวรัสนีแ้ล้วคนที่อยูใ่กล้ คลุกคลีกับสตัว์เหลา่นีก้ต็ิดเชื้อ

ไวรัสมาอีกที โดยเร่ิมจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยมีข้อสงสัยว่ามาจากตลาดที่ค้าขายสตัว์ทะเล และสัตวห์ายากเหลา่นี้ 

อาการเมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควดิ-19  
1.สงสัยว่ามาจากตลาดที่ค้าขายสตัว์ 

2.ไข ้

3.เจ็บคอ 

4.ไอแห้ง ๆ 

5.น้ ามูกไหล 

6.หายใจเหนื่อยหอบ 

วธิีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 
1.หลีกเลีย่งการใกล้ชิดกับผู้ปว่ยที่มีอาการไอ จาม น้ ามูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ 

2.หลีกเลีย่งการเดนิทางไปในพืน้ที่เสี่ยง 

3.สวมหน้ากากอนามยัทุกครัง้เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ 

4.ระมัดระวังการสัมผสัพืน้ผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชือ้โรคเกาะอยู ่รวมถงึสิง่ที่มีคนจับบอ่ยคร้ัง เช่น ที่จับบน BTS, 

MRT, Airport 5.Link  

5.ที่เปิด-ปิดประตูในรถ กลอนประตูตา่ง ๆ กอ๊กน้ า ราวบันได ฯลฯ เมื่อจับแล้วอยา่เอามอืสัมผสัหนา้ และข้าวของ

เครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถอื กระเป๋า ฯลฯ 

6.ลา้งมอืใหส้ม่ าเสมอด้วยสบู ่หรอืแอลกอฮอล์เจลอยา่งนอ้ย 20 วินาที ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ ากวา่ 

70% (ไม่ผสมน้ า) 

7.งดจับตา จมูก ปากขณะทีไ่ม่ไดล้้างมือ 

8.หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด สมัผสัสัตวต์่าง ๆ โดยทีไ่ม่มีการป้องกัน 

9.รับประทานอาหารสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง ไม่ทานอาหารที่ท าจากสัตว์หายาก 

10.ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์หรอืผู้ที่ตอ้งดูแลผู้ปว่ยที่ติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรอืโควดิ-19  

โดยตรงควรใส่หน้ากากอนามยั หรอืใส่แวน่ตานิรภัย เพื่อปอ้งกันเชือ้ในละอองฝอยจากเสมหะหรอืสารคัดหลั่งเขา้ตา 

ทางกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้เผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกับการด ารงอยู่ของ เชือ้ไวรัสโควดิ 19 ที่มีโอกาสอยู่บนพืน้

ต่างๆ โดยไดอ้้างอิงจาก นพ.พิเชษฐ บัญญติ แพทย์เวชศาสตรผ์้องกัน รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ระบุว่า 

https://www.sanook.com/covid-19/
https://www.sanook.com/covid-19/


 

 

1.เชือ้ไวรัสโควดิ 19 ที่อยู่ในละอองฝอยน้ ามูก น้ าเสมหะ น้ าลาย น้ าตา จะอยู่รอดในอากาศได้เพยีง 5 นาที 

2.เชือ้ไวรัสโควดิ 19 มีชีวติอยู่ในน้ าได้นาน 4 วัน 

3.เชือ้ไวรัสโควดิ 19 มีชีวติอยู่ บริเวณ พืน้ โต๊ะ ลูกบดิประตู ได้นาน 7-8 ช่ัวโมง 

4.เชือ้ไวรัสโควดิ 19 อยู่ในผา้หรอืกระดาษทิชชู่ได้นาน 8-12 ช่ัวโมง 

5.เชือ้ไวรัสโควดิ 19 อยู่บนวสัดุพืน้เรียบไดน้าน 24-48 ช่ัวโมง 

6.เชือ้ไวรัสโควดิ 19 อยู่ในอณุภูมิต่ ากวา่ 4 องศาเซลเซยีส ได้นาน 1 เดือน 


