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ประชาสัมพันธ์ภาษี 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการจัดเก็บภาษี

ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามพระราชบัญญัติการจัดเก็บภาษี โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475              
ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 และภาษีป้าย พ.ศ.2510 เพ่ือให้การเก็บภาษีประเภทต่างๆ มีประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว และน าเงินรายได้ที่จัดเก็บน าไปพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
งอน จึงขอให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ดินและประกอบการในเขต ต าบลแม่งอน ไปติดต่อขอรับแบบแสดง
รายการภาษี  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน หมู่ที่ 14 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่      
ไดใ้นวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีก าหนดการเสียภาษี ดังนี้ 

  1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบฯ พร้อมรับช าระภาษี ภายในเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 
ของทุกปี  

2. ภาษีป้าย ยื่นแบบฯ พร้อมรับช าระภาษี ภายในเดือนมกราคม – เดือน มีนาคม ของทุกปี 

3. ภาษีบ ารุงท้องที ่ยื่นแบบฯ พร้อมรับช าระภาษี  ภายในเดือนมกราคม – เดือนเมษายนของทุกปี 

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีให้กับผู้
มีหน้าที่เสียภาษีทราบ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ 

                ติดต่อเรา ..   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 
                                          เลขท่ี 1  หมู่ 14  ต าบลแม่งอน  อ าเภอฝาง  จังหวดัเชียงใหม่  50320 
                                         โทรศัพท์  0 - 5334 – 6296  
 

                                           E-mail : abtmaengon@hotmail.com 
                                   

          www.maengon.go.th 
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ประชาสัมพันธ์ การป้องกันเด็กจากการจมน ้า  
การจมน้ าเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของเด็กไทย

อายุต่ ากว่า 15 ปี โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มีเด็กจมน้ า
เสียชีวิตประมาณ 1,000 คนต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 3 คน 
โดยเฉพาะเดือนมีนาคม-พฤษภาคม จะมีเด็กจมน้ ามากที่สุด 
เพราะตรงกับช่วงโรงเรียนปิดเทอมและฤดูร้อน ซึ่งเด็กมักจะ
ชักชวนกันไปเล่นน้ าคลายร้อน เมื่อมีรายหนึ่งจมน้ า ก็มักจะ
ลงไปช่วยกันแต่ช่วยไม่เป็น ท าให้จมน้ าเสียชีวิตด้วยกัน 
ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี  มักจะจมน้ าในบ้าน เช่น      
ในถังน้ า อ่างน้ า เป็นต้น โดยพบว่าเด็กไทยอายุต่ ากว่า 15 ปี        
ที่มีประมาณ 13 ล้านคน ว่ายน้ าเป็นเพียงร้อยละ 16.3 
เท่านั้น  

  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน มีความห่วงใยต่อปัญหาดังกล่าวจึงขอเตือนไปยัง พ่อแม่พ่ีน้อง 
ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และชุมชน ให้ช่วยกันดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด รวมถึงสร้างความปลอดภัยทางน้ า 
ป้องกันการสูญเสียชีวิต จากการจมน้ าอันจะน ามาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจแก่คนในครอบครัว โดยขอแนะน า
ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้ 

1. เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี แนะน าให้ใช้วิธี “เทน ้า กั นคอก ปิดฝา เฝ้าดูตลอดเวลา” นั่นคือ เทน้ าทิ้ง
หลังการใช้งาน ฝังกลบหลุมหรือร่องน้ าที่ไม่ได้ใช้งาน กั้นคอก 4 ด้านให้เด็กเล่นอยู่ในที่ปลอดภัย ทั้งยังป้องกัน
ไฟฟ้าช๊อต เด็กพลัดตกหกล้ม หรือรถทับเด็กได้ด้วย 

2. ส าหรับเด็กโตให้ใช้วิธี “ลอยตัวชูชีพ ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล” โดยสอนให้เด็กรู้จักเอาชีวิตรอด
เมื่อตกน้ า โดยการลอยตัวเปล่าหรือใช้อุปกรณ์อ่ืนๆ สอนให้รู้จักกฎความปลอดภัยทางน้ า เช่น ไม่ปล่อยให้
เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ าตามล าพัง เมื่อเดินทางทางน้ าต้องใช้ชูชีพทุกครั้ง  สอนการช่วยเหลือที่ถูกต้องโดยการ   
“ตะโกน โยน ยื่น” ตะโกนคือ ตะโกนให้ผู้ใหญ่มาช่วยและโทร 1669   โยนคือ โยนอุปกรณ์ลงไปช่วย        
เช่น ขวดพลาสติก ห่วงชูชีพ   ยื่นคือ ยื่นไม้ เสื้อ กางเกง เข็มขัด ลงไปช่วย ห้ามกระโดดลงไปช่วยเด็ดขาด 
เพราะอาจถูกกอดรัดและจมน้ าเสียชีวิตไปด้วยกัน 

 ส าหรับการช่วยคนจมน้ า ห้ามจับเด็กอุ้มพาดบ่าแล้วกระแทก วิธีที่ถูกต้องคือ ให้นอนราบบนพ้ืนแห้ง
และแข็ง หากไม่รู้สึกตัวให้เป่าปากและนวดหัวใจ เมื่อรู้สึกตัวหายใจได้เองแล้ว ให้จับนอนตะแคงข้าง     
ศีรษะหงายไปข้างหลัง เพื่อให้น้ าไหลออกจากปากจากนั้นห่มผ้า งดน้ า งดอาหาร และรีบน าตัวส่งโรงพยาบาล
ให้เร็วที่สุด 

 ที่มา : หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์  คอลัมนร์ะวังเด็กจมน ้า หน้า 3 ฉบับวันที่ 14 มีนาคม 2560    

 

 


