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จดหมายข่าว -๒- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และพิธีมอบบ้าน “โครงการก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้เพื่อถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ได้ก�าหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา	
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ตามที่อ�าเภอแม่สายได้
ก�าหนดให้จัดกิจกรรมจิตอาสา	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	๒๘	กรกฎาคม	
๒๕๖๓	 และก�าหนดจัดพิธีมอบบ้าน	 “โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลง
กรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”	ในวันอังคารที่	๒๘	กรกฎาคม	
๒๕๖๓	ณ	 บ้านผู้ยากไร้ฯ	 ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
ต�าบลห้วยไคร้



จดหมายข่าว -๓- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 ตามพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง	พ.ศ.	๒๕๖๒	
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 ๑๓	 มีนาคม	๒๕๖๒	 โดยให้อ�านาจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ตั้งแต่วันที่	
๑	มกราคม	๒๕๖๓	เป็นต้นไป	โดยก�าหนดให้ผู้มีหน้าที่ช�าระภาษี
ด�าเนินการช�าระภาษีภายในเดือนสิงหาคม	๒๕๖๓	นั้น
		 เนื่องด้วยการด�าเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	
ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	เป็นการด�าเนินการตามระเบียบ	กฎหมาย	
เป็นปีแรก	 ส่งผลให้การช�าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างมีความ
ล่าช้า	 ไม่สามารถด�าเนินการจัดเก็บได้ตามกรอบระยะเวลาที่
ระเบียบ	กฎหมายก�าหนด
		 ดังนั้น	 เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิกับประชาชน	 และเพื่อให้การ
ด�าเนนิงานด้านการจดัเกบ็ภาษมีปีระสทิธิภาพ	จงึอาศยัอ�านาจตาม
ความในมาตรา	๑๔	 วรรคแรก	 ขยายก�าหนดเวลาการด�าเนินการ
ตามมาตรา	๔๖	มาตรา	๖๐	มาตรา	๖๑	และมาตรา	๖๘	ถึงมาตรา	
๗๘	 แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง	พ.ศ.	 ๒๕๖๒	
และกฎกระทรวงการผ่อนช�าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 พ.ศ.	
๒๕๖๒	เป็นการทั่วไปเฉพาะในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	ออกไป	ดังนี้

ขยายก�าหนดเวลาการด�าเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓



จดหมายข่าว -๔- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 หากผูเ้สยีภาษมีข้ีอสงสยัประการใด	โปรดตดิต่อที	่กองคลัง	งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้	เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	หมายเลขโทรศพัท์	
๐	๕๓๗๖	๓๒๓๕	ต่อ	๒๐๒	ในวันเวลาราชการ

ที่ เรื่อง ระยะเวลาขยายตามกฎหมาย (เดิม) ระยะเวลาที่ก�าหนดขยายออกไป

๑ การช�าระภาษีตามแบบแจ้งการ
ประเมิน

ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

๒ การผ่อนช�าระภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง

งวดที่ ๑ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๒ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓
งวดที่ ๓ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

งวดที ่๑ ภายในเดือนกนัยายน ๒๕๖๓
งวดที ่๒ ภายในเดือนตลุาคม ๒๕๖๓
งวดที ่๓ ภายในเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๖๓

๓ การส่งหนังสือแจ้งเตือนผู้เสีย
ภาษีที่ค้างช�าระ

ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

๔ การแจ้งรายการภาษีค้างช�าระ
ให้ส�านักงานที่ดิน

ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓



โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีช้ันลอย 
ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

จดหมายข่าว -๕- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ
การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ของชุมชน	 จึงได้จัดท�า
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	 ขนาดเล็กมีช้ันลอย	
ตอกเสาเข็ม	 โรงเรียนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ประจ�า
ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ด�าเนินการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์	ขนาดกว้าง	๒๐	เมตรยาว	๔๕	เมตร	ตามแบบ
แปลนมาตรฐาน	 สน.ศท.	 งบประมาณการก่อสร้างจ�านวน	
๗,๙๐๙,๕๐๐	 บาท	 เพื่อจัดให้มีสถานที่จัดกิจกรรมส�าหรับ
นักเรียน	ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว	 เพื่อใช้ประโยชน์
ในการประชมุสมัมนา	อบรม	กจิกรรมสนัทนาการ	ใช้เป็นพืน้ที่
สร้างสรรค์	ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว	
การบรรยายสรุป	 ประชาสัมพันธ์แนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว	
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน	 จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้
สวยงาม	 ปลอดภัย	 เอื้ออ�านวยต่อการเรียนรู้ตลอดเวลา	 ส่ง
เสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนซึ่งจะเป็นการ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนและเด็กนักเรียนที่จะเป็น
ทรพัยากรมนษุย์ทีส่�าคญั	ในการพฒันาสงัคมและประเทศชาติ
ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป



จดหมายข่าว -๖- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

	 การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง	(BBL:Brain	–	Based	
Learning)	ซึง่มกีารน�าไปใช้การพฒันาพืน้ท่ีเล่น	และเรยีนรู้	ปัจจุบนั
มีผูน้�าแนวคดิดงักล่าวพฒันาสู	่“สนามเดก็เล่นสร้างปัญญา”	ส�าหรับ
เด็กระดับปฐมวัยและประถมศึกษาในสถานศึกษา	 เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการรอบด้านส�าหรับเด็ก	 ให้ค้นพบตนเองและเติบโตไปเป็น
คนที่ไฝ่เรียนรู้
		 ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	 และสถาปนิกผู้
ออกแบบสนามเดก็เล่น	เล่าถึงทีม่าของแนวคิด	“สนามเดก็เล่นสร้าง
ปัญญา”	ว่าได้น้อมน�าหลกัการทีท่ีส่มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราช
ชนนี	สมเดจ็ย่าท่านทรงใช้กระบวนการอบรมเลีย้งดพูระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 อย่างถูกหลัก
ของมนุษย์สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจึงได้แนวคิดจากสิ่งในหลวง
รัชกาลที่	๙	ที่ทรงเล่นในพระราชวัง	 โดยสมเด็จย่าทรงท�าของเล่น
แบบง่ายๆ	เช่น	เล่นกองทราย	เล่นปีนต้นไม้	เล่นปีนเชือก	ท�าสระ
ว่ายน�า้ให้ว่ายน�า้	ปัจจบุนัสนามเดก็เล่นมีอย่างแพร่หลายในโรงเรยีน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โดยมีภาพคร่าวๆคือ	ควรมีพื้นที่อย่างน้อย	
๑๐๐	ตารางวา	มีต้นไม้ใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่ปัจจุบันได้รับการต่อยอด
ไปในชุมชนท้องถิ่น	 ล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วม
กับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 และ
มลูนธิสินามเดก็เล่นสร้างปัญญา	ด�าเนนิโครงการ”ส่งเสรมิการเรียน



จดหมายข่าว -๗- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

รู้เด็กปฐมวัย	ท้องถิ่นไทย	ผ่านการเล่น”	ตามแนวทางเล่นตามรอย
พระยุคลบาท
	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมการเรียน
รู้เด็กปฐมวัย	ท้องถิ่นไทย	ผ่านการเล่น	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	
๒๕๖๓	โดยจดัสร้างสนามเดก็เล่นสร้างปัญญา	จ�านวน	๔	ฐาน	ได้แก่	
ฐานสระน�้าอินจัน	 ฐานสระทารก	 ฐานค่ายกล	 Spiderman	 และ
ฐานเรือสลัดลิง	งบประมาณด�าเนินการ	๑๗๐,๐๐๐	บาท	ส�าหรับ
เดก็นกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้และศนูย์พฒันาเดก็เลก็
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เดก็และเยาวชนมี
สถานที่เล่นแบบธรรมชาติและท�ากิจกรรมต่างๆ	 ส่งเสริมการเรียน
รู ้ที่ดีขึ้น	 เด็กและเยาวชนมีสถานท่ีเล่นแบบธรรมชาติและท�า
กิจกรรมต่างๆ	 ส่งเสริมการเรียนรู ้ที่ดีขึ้น	 และเป็นแบบอย่าง	 
การเล่นกบัลกูให้กับพ่อแม่ผูป้กครองสามารถน�าไปปรบัใช้ทีบ้่านได้



จดหมายข่าวเทศบาลต�าบลห้วยไคร้
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	 ส�านักงานเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ร่วมกับโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพต�าบลห้วยไคร้	 และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้านเขตเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ได้จัดท�าโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคตดิต่อเขตเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	โดยได้รบัการสนบัสนุน
งบประมาณจากกองทนุหลกัประกนัสขุภาพเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	
และวสัดอุุปกรณ์	น�า้ยาพ่นหมอกควนัจากเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	มี
วตัถปุระสงค์เพือ่ณรงค์ก�าจดัแหล่งเพาะพนัธุย์งุลายในครวัเรอืนและ
พ่นหมอกควันก�าจัดยุงลาย	 โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันท่ี	 ๑๗	
สิงหาคม	ถึงวันที่	๒๒	สิงหาคม	๒๕๖๓

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ : 
การรณรงค์และพ่นหมอกควันก�าจัดยุงลาย


