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จดหมายข่าว -๒- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 งานธรุการ	ฝ่ายอ�านวยการ	ส�านกัปลดัเทศบาล	ได้จัด
ท�าโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวขึ้น	
ระหว่างวนัที	่๒๒	–	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๒	โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ,	 กิจกรรม
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	 (ต้นทองอุไร)	เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว	 
ณ	บริเวณสองข้างทางถนนพหลโยธินในเขตเทศบาล	 ของ
คณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	พนักงานและเจ้าหน้าที่
ของเทศบาล	 ประชาชนและจิตอาสา	 และเข้าร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ณ	หอประชุมพระเจ้าพรหม
มหาราชเฉลิมฉลอง	๗๕๐	ปี	เมืองเชียงราย	ที่ว่าการอ�าเภอ
แม่สาย

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



จดหมายข่าว -๓- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ได้เข้าร่วมการส่งเสริมการ
บรหิารจดัการการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน	 ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย
การบริหารจัดการท่ีสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการท่อง
เทีย่วอย่างยัง่ยนืได้อย่างมีเอกภาพ	และภายใต้โครงการฯ	ได้
ก�าหนดให้มีการทวนสอบผลการด�าเนินงานตามมาตรฐาน
การจดัการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื	ซึง่จากการพจิารณาผล
การทวนสอบของคณะผูเ้ช่ียวชาญ	พบว่า	เทศบาลต�าบลห้วย
ไคร้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการ
การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื	(Sustainable	Tourism	Manage-
ment	 Standard:	 STMS)	 ขององค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 (องค์กรมหาชน)	
หรือ	อพท.	โดยได้รับมอบประกาศนียบัตร	การส่งเสริมการ
บรหิารจดัการการท่องเทีย่วให้เป็นไปตามมาตรฐาน	และแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน	ในวันพฤหัสบดีที่	๒๙	สิงหาคม	๒๕๖๒	ระหว่างเวลา	
๑๒.๐๐	–	๑๖.๐๐	น.	ณ	ห้องประชุมดอยตอง	โรงแรม	เดอะ	
ริเวอร์รี	บาย	กะตะธานี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

การด�าเนินงานตามมาตรฐานการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน



จดหมายข่าว -๔- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 โรงเรียนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ได้จัดท�า
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขึ้น	 เพื่อให้
นกัเรยีนของโรงเรยีนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ได้ไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	 ในเขตพื้นท่ี
จังหวัดเชียงราย	ในวันที่	๒๔	กรกฎาคม	๒๕๖๒	
เวลา	๐๘.๐๐	น.	–	๑๕.๓๐	น.	 โดยเดินทางไป
ศกึษาเรียนรู้	ณ	ถ�า้หลวง	สระมรกต	ต�าบลโป่งผา	
อ�าเภอแม่สาย	จงัหวดัเชยีงราย	ศกึษาเรียนรูเ้กีย่ว
กบัร่องรอยการติดถ�า้ของเยาวชนทัง้	๑๓	คน	นกั
ฟุตบอลทีมหมูป ่าอาคาเดมี่ 	 เมื่อวันท่ี	 ๒๓	
มิถุนายน	๒๕๖๑	วัดหิรัญญาวาส	อุทยานเวฬุวัน	
อยู่ที่บ้านเหมืองแดงน้อย	ต�าบลเกาะช้าง	อ�าเภอ
แม่สาย	 จังหวัดเชียงราย	 ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
พระประธานในวิหาร	 ท่ีสานด้วยไม้ไผ่	 หน้าตัก
กว้าง	๙.๙	ศอก	สูง	๑๙	ศอก	รวมทั้งวิหารที่สาน
ด้วยไม้ไผ่ทั้งหลัง	 และสวนนายก	ต�าบลห้วยไคร้	
อ�าเภอแม่สาย	จงัหวดัเชยีงราย	ศกึษาเรียนรูเ้กีย่ว
กับเศรษฐกิจพอเพียง	๔	ไร่แก้จน	รวมทั้งให้เด็ก
นกัเรียนเกดิความรู้ความเข้าใจ	และเป็นการปลกู
ฝังจิตส�านึกให้นักเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี
งาม	 ภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตนอันจะเป็น
แนวทางน�าไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



จดหมายข่าว -๕- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 กองการศึกษา	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ได้จัดท�าโครงการ
อนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา	 ขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์จารีตประเพณีวันเข้าพรรษา	 สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน	 เพื่อสร้างพลังความรัก	 ความสามัคคี	 ปรองดอง
สมานฉันท์ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลต�าบลห้วยไคร้ให้เขม็แขง็ยัง่ยนืต่อไป	
ซึ่งในการจัดท�าโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่	 คณะครู	
นักเรียน	 คณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภาฯ	 พนักงาน	 ลูกจ้างและ
พทุธศาสนกิชนทีส่นใจเข้าร่วมกจิกรรมหล่อเทยีนระหว่าง	วนัที	่๑๑	
–	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๖๒	ณ	วัดห้วยไคร้หลวง	หมู่ที่	๑	ต�าบลห้วย
ไคร้		อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย	วันที่	๑๔	กรกฎาคม	๒๕๖๒	
ประดบัตกแต่งต้นเทยีน	ณ	ศาลาอเนกประสงค์แต่ละหมู่บ้าน	อ�าเภอ
แม่สาย	 จังหวัดเชียงราย	 และในวันที่	 ๑๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๒	 
มีขบวนแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา	ณ	 วดัห้วยไคร้ใหม่	
วดัศาลาเชงิดอย	วัดห้วยไคร้หลวง	ตามล�าดับ

	 กองช่าง	เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ได้จดัท�าโครงการปรับปรุงภมิูทศัน์สวนเฉลิมพระเกยีรติเนือ่งในโอกาสมหามงคล	พระราชพธีิบรม
ราชาภิเษก	พุทธศักราช	๒๕๖๒	ณ	บริเวณอ่างเก็บน�้าขุนน�้าห้วยไคร้	โดยท�าการจัดท�าซุ้มป้ายเฉลิมพระเกียรติ	รัชกาลที่	๑๐	ซ่อมแซม
ทางเดินบล็อกตัวหนอน	ติดตั้งชุดเครื่องเล่นเด็ก	จ�านวน	๕	ชุด	ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์	ปลูกต้นไม้	ไม้ดอกไม้ประดับ	ปรับปรุงซ่อมแซม
ฐานออกก�าลังกายและอื่นๆ	งบประมาณ	๔๓๖,๐๐๐	บาท	ผู้รับจ้างได้แก่	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	อินจักรธุรกิจ	เริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันที่	๒๕	
กรกฎาคม	๒๕๖๒	แล้วเสร็จในวันที่	๒๓	สิงหาคม	๒๕๖๒

โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒



จดหมายข่าว -๖- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีวัตถุประสงค์
			 	 ๑.	เพือ่ปฏริปูโครงสร้างระบบภาษทีรพัย์สนิให้มคีวามทนัสมยั	เป็นสากลเช่นเดยีวกบันานาประเทศและแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษเีดมิ
		 	 ๒.	กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
		 	 ๓.	เพิ่มความเป็นอิสระและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)
		 	 ๔.	สร้างความเข้มแข็งและโปร่งใสในการบริหารการคลังของ	อปท.
		 	 ๕.	ช่วยให้ท้องถิ่น	มีงบประมาณพอเพียงในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความเจริญในระยะยาว
	 	 ระยะเวลาเริ่มต้นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	นับตั้งแต่วันที่	๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	โดยยกเลิกการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน	และภาษีบ�ารุงท้องที่	แต่ลูกหนี้ภาษีหรือผู้ที่เข้าข่ายช�าระภาษีเดิมก่อนวันที่	๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	ยังคงใช้บังคับให้ช�าระตาม
กฎหมายเดิม	(น�าความตามมาตรา	๙๑	มาใช้)
  รูปแบบความแตกต่างของการเก็บภาษี
	 	 แบบเดิม	เป็นการเก็บภาษีโดยการออกส�ารวจ	และใช้ดุลยพินิจในการประเมินและจัดเก็บ
	 	 แบบใหม่	เป็นการออกส�ารวจ	ประเมิน	และเก็บตามมูลค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่กรมธนารักษ์เป็นผู้แจ้งการประเมิน
	 	 การเก็บภาษีสิง่ปลกูสร้างเดิม	เกบ็จากรายได้ค่าเช่า	แบบใหม่เปล่ียนเป็นเก็บจากมลูค่าของสิง่ปลูกสร้างและท่ีดินเท่านัน้	เครือ่งจกัรไม่นบั
 นิยามส�าคัญ
	 “ภาษี”	หมายความว่า	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	 “ผูเ้สยีภาษี”	หมายความว่า	บุคคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลซึง่เป็นเจ้าของทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างหรอืเป็นผูค้รอบครองหรอืท�าประโยชน์
ในทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างอนัเป็นทรพัย์สนิของรัฐ	ซึง่เป็นผู้มหีน้าทีเ่สียภาษตีามพระราชบญัญติันี	้และให้หมายความรวมถงึผูมี้หน้าทีช่�าระ
ภาษีแทนผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
	 “ที่ดิน”	หมายความว่า	พื้นดิน	และให้หมายรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน�้าด้วย
	 “สิ่งปลูกสร้าง”	หมายความว่า	โรงเรือน	อาคาร	ตึก	หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น	ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้	หรือที่ใช้
เป็นทีเ่กบ็สนิค้าหรอืประกอบการอตุสาหกรรมหรอืพาณชิยกรรมและให้หมายความรวมถงึห้องชดุหรือแพทีบ่คุคลอาจใช้อยูอ่าศัยได้หรอื
ที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย
 ฐานภาษี
	 มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเกณฑ์ในการค�านวณ	ดังนี้
	 -	ที่ดิน	ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ
	 -	สิ่งปลูกสร้าง	ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ
	 -	สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด	ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ
แนวทางการจัดเก็บภาษ ีมีหลักการคือไม่กระทบผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง



จดหมายข่าว -๗- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

การแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ใช้ประโยชน์ ไม่ใช้ประโยชน์

เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย อื่นๆ รกร้างว่างเปล่าหรอืไม่ได้ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
*****************************************
o	ทิ้งที่ดินไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท�าประโยชน์ในปีก่อนหน้า	
ยกเว้น	มีกฎหมายห้ามหรือพักการเกษตรเพื่อปรับปรุง
สภาพที่ดิน

	 ใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อ
การบริโภค	หรือจ�าหน่ายเพื่อ
บริโภค	หรือใช้งานในฟาร์ม
o	 ท�าการเกษตรกรรมเต็ม
พื้นที่
o	ท�าเกษตรกรรมไม่เต็มพื้นที่
เสียภาษีตามสัดส่วนการใช้
ประโยชน์
การพิจารณา
o	ดูตามสภาพข้อเท็จจริง
o	พื้นที่ที่ใช้ท�าเกษตรกรรม
o	 รวมถึงที่ดินและสิ่งปลูก
สร ้างต ่อเนื่องที่ ใช ้ส�าหรับ
เกษตรกรรม

บ้านหลังหลัก
เจ้าของบ้านและที่ดิน/
เจ้าของเฉพาะตัวบ้านมีชื่อใน
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
+ทะเบียนบ้าน	(ไม่จ�าเป็น
ต้องเป็นเจ้าบ้าน/เจ้าของคน
ใดคนหนึ่งมีชื่อในทะเบียน
บ้าน)
**************************

บ้านหลังอื่นๆ
เจ้าของบ้านมีชื่อในโฉนด
แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

o	พาณิชยกรรม
o	อุตสาหกรรม
o	โรงแรม
o	อพาร์ทเม้นท์
o	บ้านให้เช่า
o	ฯลฯ

เกษตรกรรม บ้านพักอาศัย อื่น/ที่รกร้างว่างเปล่า

อัตราเพดาน ๐.๑๕ %
อัตราที่จัดเก็บ

มูลค่า	(ลบ.)														อัตรา	(%)
๐-๗๕																								๐.๐๑
๗๕-๑๐๐																				๐.๐๓
๑๐๐-๕๐๐																		๐.๐๕
๕๐๐-๑,๐๐๐															๐.๐๗
๑,๐๐๐	ขึ้นไป															๐.๑

บุคคลธรรมดา
ได้รับยกเว้น	อปท.	ละ	ไม่เกิน	๕๐	ล้านบาท

ภาระภาษี
(บุคคลธรรมดา)

มูลค่า	(ลบ.)														อัตรา	(บ.)
๕๐																												๐

๑๐๐																							๕,๐๐๐
๒๐๐																					๔๐,๐๐๐

อัตราเพดาน ๐.๓ %
อัตราที่จัดเก็บ

มูลค่า(ลบ.)					บ้าน					บ้าน+ที่ดิน				บ้านหลังอื่น
(บ้านหลังหลัก)		(บ้านหลังหลัก)

*********************************************
๐-๑๐									ยกเว้นภาษี
																																		ยกเว้นภาษี				๐.๐๒
๑๐-๕๐										๐.๐๒
๕๐-๗๕										๐.๐๓								๐.๐๓											๐.๐๓
๗๕-๑๐๐								๐.๐๕								๐.๐๕											๐.๐๕
๑๐๐	ขึ้นไป						๐.๑										๐.๑													๐.๑

ภาระภาษี
มูลค่า	(ลบ.)								บ้านหลังหลัก						บ้างหลังอื่นๆ

(ยกเว้น	๕๐	ลบ.)	
*********************************************
๕๐																									๐																๑๐,๐๐๐
๑๐๐																			๒๐,๐๐๐												๓๐,๐๐๐
๒๐๐																		๑๒๐,๐๐๐									๑๓๐,๐๐๐

อัตราเพดาน ๐.๑๕ %
อัตราที่จัดเก็บ

มูลค่า	(ลบ.)							อัตรา	(%)
๐-๕๐																๐.๓
๕๐-๒๐๐												๐.๔
๒๐๐-๑,๐๐๐							๐.๕
๑,๐๐๐-๑๕๐๐๐			๐.๖
๕,๐๐๐	ขึ้นไป							๐.๗

ภาระภาษี
มูลค่า	(ลบ.)						อัตรา	(บ.)
๕๐															๑๕๐,๐๐๐
๑๐๐														๓๕๐,๐๐๐									
๒๐๐											๒,๒๕๐,๐๐๐						
๑,๐๐๐								๔,๗๕๐,๐๐๐

ที่รกร้างว่างเปล่า
เพิ่มอัตรา	๐.๓	%	ทุก	๓	ปี

แต่อัตราภาษีรวมไม่เกิน	๓	%

 



จดหมายข่าวเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

ติดต่อประสานงาน

เลขที่ 395 หมู่ที่ 2 ต�าบลห้วยไคร้ อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รหัสไปรษณีย์ 57220 www.huaykhrai.go.th

เทศบาลต�าบลห้วยไคร้     0-5376-3235

นายเสถียร กาโน (นายกเทศมนตรี)    0-5376-3235 ต่อ 202

นายสมคิด จันทาพูน (รองนายกเทศมนตรี)  0-5376-3235 ต่อ 203

นายอินปั๋น วงค์สุวรรณ (รองนายกเทศมนตรี)  0-5376-3235 ต่อ 204

ส�านักปลัดเทศบาล      0-5376-3235 ต่อ 100

กองคลัง       0-5376-3235 ต่อ 103

กองช่าง       0-5376-3235 ต่อ 105

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    0-5376-3235 ต่อ 207

กองการศึกษา      0-5376-3235 ต่อ 208

โทรสาร       0-5376-3616 ต่อ 101

แจ้งเหตุแพลิงไหม้ในเขตเทศบาล   0-5376-3099

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

	 จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกที่ยังเป็นโรคติดต่อที่ส�าคัญใน
พืน้ที	่จากทัง้สภาวะแวดล้อม	และปัญหาพฤตกิรรมสขุภาพของประชาชน	มทีัง้โรคตดิต่อ
และโรคไม่ติดต่อ	 ซึ่งรวมทั้งโรคไข้เลือดออก	 จนส่งผลกระทบต่อการสาธารณสุขของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องส่งเสริมการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาชน	ในการป้องกัน	การท�าลายพาหะน�าโรคให้ทั่วถึงและครอบคลุม
ทุกพื้นที่	 เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขต
พื้นที่เทศบาลต�าบลห้วยไคร้และพื้นท่ีใกล้เคียง	 และด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	ให้ด�าเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่าง
เข้มข้น	 ท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะน�าโรค	 ให้มีการพ่นหมอกควัน	 และแนะน�า
พฤติกรรมสุขภาพแก่ประชาชน	รวมทั้งการสังเกตอาการส�าคัญของโรคไข้เลือดออก


