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กะปาง

บทบรรณาธิการ
สวัสดีคะ่ พ่อแม่พน่ี อ้ งชาวตำบลกะปาง และท่านผูอ้ า่ นวารสารทีเ่ คารพรักทุกท่าน
วารสารฉบับนี้เทศบาลตำบลกะปาง จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้
บริหารงานตามแผนพัฒนาตำบลประจำปีงบประมาณ 2557 พร้อมทัง้ เป็นสือ่ กลางในการ
ให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาล
ตำบลกะปางกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้พี่น้อง
ประชาชน ได้เตรียมความพร้อมเพื่อการรองรับสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา พ่อแม่พน่ี อ้ งประชาชนคงจะได้รบั ประโยชน์จากบริการ
สาธารณะของเทศบาลตำบาลกะปางเพิม่ มากยิง่ ขึน้ ตามภารกิจหน้าที่ ทัง้ ทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เศรษฐกิจสังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งภารกิจ
เหล่านี้ต้องอาศัยทั้งบุคลากร งบประมาณ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือ
ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือ “ความร่วมมือจากพ่อแม่พน่ี อ้ งประชาชน” ดังนัน้ การทีจ่ ะให้ตำบลกะปาง
ของเราพัฒนาไปในทิศทางใด เป็นสังคมแห่งความเข้มแข็ง และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งหรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วย
ท้ายนีใ้ นนามของคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิน่ ทุกคนต้อง
ขอขอบคุณประชาชนในเขตตำบลกะปาง ส่วนราชการ เอกชน-รัฐวิสาหกิจ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้นำชุมชน และ
ทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตำบลกะปาง
อย่างต่อเนื่อง และขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขและเป็นกำลังใจในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
กัลญา รอดแก้ว
รองปลัดเทศบาลตำบลกะปาง
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ตำบลกะปาง

สวัสดีครับพีน่ อ้ งประชาชนชาวตำบลกะปาง และท่านผูอ้ า่ นวารสาร
ทุกท่าน ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว ที่กระผมเข้ามาทำงาน และเป็นการรายงานผล
การปฏิบัติงานให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าในปีงบประมาณดังกล่าว
เทศบาลตำบลกะปางได้ทำอะไรไปบ้าง รวมทั้งการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการเป็นสำคัญด้วย
ในเวลาเกือบ 2 ปี ที่ผมได้เดินบนถนนการเมืองท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ถนนที่พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันสร้างขึ้น ถึงแม้ว่าระยะเวลาที่ผ่านจะยัง
ไม่นานนัก แต่ความมุง่ มัน่ มุง่ หวังและความตัง้ ใจมิได้นอ้ ยตามเวลาทีไ่ ด้ทำงาน
มาเลย กระผมตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำพาความเจริญก้าวหน้าสู่ตำบล
กะปางเราต่อไปอีกยาวนาน ซึง่ เป็นภารกิจทีผ่ มจะต้องดำเนินการให้ครบด้าน
ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลกะปาง และตามสัญญาที่
ได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน การบริหารงานที่ผ่านมาได้พยายามผลักดันให้
เกิดผลสำเร็จมากทีส่ ดุ ประชาชนได้รบั ประโยชน์สงู สุด และคุม้ ค่ากับงบประมาณ
ให้มากที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแผนงานโครงการต่างๆ ที่สำเร็จไปได้ด้วยนั้น
คงมิใช่มาจากผมเพียงคนเดียว ผมเป็นเพียงแค่เครือ่ งจักรเล็กๆ ทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ น
แต่หากขาดพลังเชื้อเพลิงนั่นคือ พี่น้องประชาชนและเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้ว
พวกเราทั้งหลายคงไม่ได้มาร่วมชื่นชม ความสำเร็จด้วยกันในวันนี้ ดังนั้น
ถนนสายนี้จะไม่เป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้น แต่จะเป็นสิ่งเตือนใจให้ผม
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ สุจริต ต่อไป เพราะว่าผมมาจากความไว้วางใจ
ของพี่น้องประชาชน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับประชาชน ก็เหมือนความ
สัมพันธ์ระหว่างน้ำกับเรือ ผู้นำคือเรือ ประชาชนคือน้ำ น้ำสามารถทำให้เรือ
ลอยอย่างสง่างามได้ หรือไม่ก็สามารถทำให้เรือจมได้เช่นเดียวกัน
สุดท้ายนีก้ ระผมในนามของนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง ขอขอบคุณ
พี่น้องประชาชน คณะที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง พนักงาน
เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความ
ร่วมมือเช่นนี้ต่อไป และในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ราคายางพาราต่ำอย่างนี้
ขอให้พี่น้องทุกท่านรู้จักคิด รู้จักจ่าย ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียงมาพึงปฏิบัติ และผมขอให้สิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลายที่นับถือ ได้ดลบันดาล
ให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลกะปาง จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ตลอดไป

ทรงยศ กรุณา

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

กะปาง

3

4

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบล

กะปาง

ารจากรองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

สวัสดีครับ พ่อแม่ พี่น้อง ชาวตำบลกะปางทุกท่าน วารสารฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่สองใน
การดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกเทศมนตรี กระผมยังคงยึดหลัก แนวทางการบริหารงานให้เป็นไป
ตามนโยบายที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน โดยได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้น
การพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพือ่ ยกระดับความเป็นอยูข่ องพีน่ อ้ งประชาชนให้อยูด่ มี สี ขุ ทัง้ การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน การส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม การป้องกัน
และรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นทุกวัย
ถึงแม้ว่าการบริหารงานอาจจะมีอุปสรรคบ้าง หรือแม้แต่ปัญหาการเมืองระดับประเทศที่ทุกท่าน
ทราบกันดี ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันแต่กระผมก็จะไม่ย่อท้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ และจะตั้งใจ
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ในโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวตำบลกะปางทุกท่าน ตลอดจนหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการทำงานร่วมกับเทศบาลตำบลกะปาง
เพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงและดียิ่งเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจตลอดไป

นายอุทัย จงสวัสดิ์

ารจากรองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตลอดเวลาที่ผ่านมา กระผมได้ตระหนักถึงหน้าที่ที่จะร่วมพัฒนาเทศบาลตำบลกะปางให้
เจริญก้าวหน้า และได้พัฒนาไปหลายๆ ด้าน ซึ่งความสำเร็จในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ก็มิใช่
ผลงานของคณะผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นผลสะท้อนที่บ่งชี้ถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
จากประชาชนและข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน และองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนา อันมีจุดหมายเดียวกัน คือ เพื่อสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น ให้ประชาชนมีความสุข
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทีมงานคณะผู้บริหารจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาไว้เพียงแค่นี้เท่านั้น ยังคง
ดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทุม่ เททัง้ แรงกาย แรงใจ และประสบการณ์ เพือ่ ประโยชน์สขุ
ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุด

นายลั้น ชูนิรมย์

ารจากประธานสภาเทศบาลตำบลกะปาง
สวัสดีครับ พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลกะปางทุกท่าน ตลอดระยะเวลา 17 ปี บนถนน
สายการเมืองท้องถิ่นที่ผ่านมาของกระผมได้รับความไว้วางใจ จากพี่น้องในตำแหน่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น กระผมเองระลึกอยู่เสมอว่า งบประมาณแผ่นดินทุกบาท ทุกสตางค์ จะต้องเกิดประโยชน์
สูงสุด แก่ พ่อ แม่ พี่ น้องชาวตำบลกะปาง และขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปางทุกท่าน
ที่ท่านให้ความไว้ ว างใจให้ ก ระผมมาทำหน้ า ที ่ ประธานสภาเทศบาลตำบลกะปาง ในสมัยนี้
อีกวาระหนึ่ง
สุดท้ายนี้ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลาย ปกป้องรักษา คุ้มครองพี่น้องประชาชนตำบลกะปางขอให้ประสบแต่ความสุข ความ
เจริญในชีวิต และมีโครงการดีๆ เกิดขึ้นตลอดปี 2558

นายประยุทธ ยอดแก้ว

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบล

คณะผู้บริหาร

นายประพันธ์ รักษ์กำเนิด
เลขานุการนายกเทศมนตรี

กะปาง
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เทศบาลตำบลกะปาง

นายอุทัย จงสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรี

นายทรงยศ กรุณา
นายกเทศมนตรี

นายลั้น ชูนิรมย์

รองนายกเทศมนตรี

นายเจริญ ใจกระจ่าง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

โครงสร้างสภา เทศบาลตำบลกะปาง

นายสุรชัย ใจกระจ่าง

รองประธานสภาเทศบาล

นายประยุทธ ยอดแก้ว
ประธานสภาเทศบาล

นายชลิต ไทยทอง

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง เขต 1

นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง

นายสุรชัย ใจกระจ่าง

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง

นายอภิชาติ ใจกระจ่าง

นางนงค์ลักษณ์ น้อมจิตร

นางวันเพ็ญ ยอดทอง

นางอารีย์ คุระเอียด

นายวิรัช สมุทรจิต

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง เขต 2

นายประยุทธ ยอดแก้ว

นายสนิท จันทร์คง

นายธีระพงธ์ บัวทิพย์

นายอัมพร โสหุรัตน์
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เทศบาลตำบล

กะปาง

สำนักปลัด

เทศบาลตำบลกะปาง

นางสุภาวดี ชูมี
หัวหน้าสำนักปลัด

1. นายสถิตย์ แก้วมรกต
2. นายสามารถ ทองคำ 		
3. นางพัชรี จันทร์วาสน์		
4. นางจารุวรรณ์ ยอดแก้ว
5. นางอาลักษณ์ รัตนพันธ์
6. นางสาวิตรี เสนา
7. นางสาวสุพิน แก้วอุดม
8. จ.ส.อ.ปานศักดิ์ บัวตุม
9. นายวัชระ สุดรักษ์
10. นางสาววราภรณ์ ใจกระจ่าง
11. นางณัฏฐณิชา กองแก้ว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

นิติกร
บุคลากร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1

1. นางกมลวรรณ บุญชู 		
2. นางกาญจนา หนักเกิด 		
3. นางสมใจ แก้วอุดม

2

ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก

12. นางสาวพรฤทัย ดิษฐ์คล้าย
13. นายพัชรพล ใจกระจ่าง 		
14. นางศุภลักษณ์ กรุณา 		
15. นายเสวี รัตนพันธ์ 		
16. นายรมย์ ศิรกิ รรณ์ 		
17. นางกุสุมา ขาวนิ่ม 		
18. นายพิศิษฐ์ พุทธรัตน์ 		
19. นายสมพงษ์ กองแก้ว
20. นายจิระศักดิ์ กรุณา
21. นายจวบ อินทรนก

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
นักการ
คนงานทั่วไป
คนงานประจำรถขยะ
พนักงานขับรถขยะ
ยาม

เทศบาลตำบลกะปาง

3

4

4. นายธำรงค์ เกลี้ยงคง 		
5. นางวันเพ็ญ เงินแก้ว 		

5

ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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กองคลัง
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เทศบาลตำบลกะปาง

1

นางสาวปัทมาพร สุขชนะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
1. นางชฎาวรรณ ทองแก้ว 		
2. นางกิจจา เพียรดี
3. นางวนิดา สุชาติพงศ์ 		
4. นางจิราภรณ์ เพียรดี		

กองช่าง

กะปาง

2

4

3

5

นักวิชาการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

6

7

5. นางสาวเสาวณี เพียรดี 		
6. นางสาวพรรณทิวา สงอาจินต์
7. นางธัญญารัตน์ เกื้อเดช

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

เทศบาลตำบลกะปาง

นายวัชรินทร์ จามจุรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
1. นายกำพล ณ พัทลุง
2. นายสุรศักดิ์ คำคง
3. นายรัฐทวี อีซอ
4. นายสุรชัย แสงช่วย		
5. นายครรชิต พรหมศร
6. นายกมลศักดิ์ หอมเกตุ
7. นายถนอม บุญหวาน		

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

นายช่างโยธา
นายช่างไฟฟ้า
เจ้าพนักงานการประปา
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

8. นายวิทยา คล้ายช่วย
9. นายวิเชียร สมหมาย
10. นายวัสพล คงชาญกิจ
11. นายอุดม บุญสวัสดิ์ 		
12. นายวิชาญ รักษ์กำเนิด
13. นายจงรักษ์ สุขอนันต์
14. นางสาวบุษรีเทพ บุญทอง

พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานจดมาตรน้ำ
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบล

กะปาง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
โครงการที
ด
่
ำเนิ
น
การ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ
1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสวัสดิ์ ม.1
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคงยา จากสามแยกบ้านนายวิรตั น์ - หัวสะพานรัษฎา  ม.1
3 .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประยูร ไหมศรี ม.2
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์คลองตูก ม.2
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเตาถ่าน ม.3
6. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านบนควน ม.4
7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพูน-สวนกล้วย ม.5
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจบ แก้วประเสริฐ ม.6
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวาท หอมเกตุ - บ้านนายคำรณ เรืองเพ็ง ม.6
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชอบ-บ้านนางสุทิน ม.7
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนแต้ว บ้านนายสุเทพ ม.7
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลานช้าง-ช่องประ ม.8
13. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าเลน ม.10
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโยธิน-บ้านนางอุไร หมู่ที่ 10
15. โครงการก่อสร้างฟุตบาททางเท้ารอบอาคารศาสนสถานและทำรั้วเหล็กดัดรอบอาคาร หมู่ที่ 11
16. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองใหญ่ ม.4,6   
17. โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.2
18. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ม.5
19. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองขัน ม.4
20. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเทศบาลตำบลกะปาง ม.10
21. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2
22. โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ คสล. ม.5
23. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ รถตักหน้า ขุดหลัง
24. โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ คสล ม.1
25. โครงการก่อสร้างถังประปาหมู่บ้าน ม.7
26. โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (บ้านป่าสงวน) ม.1
27. โครงการก่อสร้างถังน้ำใสประปาหมู่บ้าน

งบประมาณ (ตั้งไว้)
382,000
604,000
352,000
844,000
1,204,000
704,000
1,619,000
604,000
604,000
604,000
739,000
1,588,000
724,000
484,000
571,000
168,000
263,000
1,247,000
658,000
467,000
1,125,000
2,990,000
596,000
849,000
100,000
749,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ
1. โครงการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาตำบลกะปาง
2. โครงการแข่งขันกีฬากะปางเกมส์
3. โครงการแข่งขันกีฬาทุ่งสงเกมส์
4. โครงการประเพณีแข่งว่าวประจำปี
5. โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
6. โครงการจัดหาวัสดุกีฬา
7. อุดหนุนศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน
8. อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านควนห้วยวน ม.4
9. อุดหนุนกลุ่มสวัสดิการสัจจะวันละบาทตำบลกะปาง

งบประมาณ (ตั้งไว้)
300,000
150,000
200,000
80,000
50,000
100,000
440,000
100,000
72,000

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบล

โครงการ
10. อุดหนุนกลุ่มกลองยาว ม.2
11. โครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชน พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
12. โครงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดด้วยวิธีบำบัดจิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
13. โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
14. โครงการรักษาความสงบและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
15. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
16. โครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
17. โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
18. อุดหนุน อสม. ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

กะปาง

9

งบประมาณ (ตั้งไว้)
35,000
55,000
100,000
750,000
60,000
100,000
700,000
100,000
110,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย		
โครงการ
1. โครงการจัดทำประชาคมตำบล สร้างกระบวนการเรียยนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน
3. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
4. โครงการงานรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ
5. โครงการฝึกอบรมรับการตรวจมารตรฐานการให้บริการสาธารณะของ อปท.
6. โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
8. โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.

งบประมาณ (ตั้งไว้)
180,000
150,000
165,000
150,000
100,000
50,000
50,000
100,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม		
โครงการ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน
4. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสนามเด็กเล่น ม.9
6. สนับสนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกะปาง
7. สนับสนุนอาหารเสริมนมแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกะปาง
8. สนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
9. สนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
10. โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ค่ายเทพสตรีฯ
11. โครงการวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
12. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน (ประเพณีแห่เทียนพรรษา,แห่หมรับ,ชักพระ และลอยกระทง)

งบประมาณ (ตั้งไว้)
50,000
100,000
270,000
50,000
1,089,000
772,800
1,845,275
1,551,224
3,638,000
50,000
200,000
395,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
โครงการ
1. โครงการธนาคารต้นไม้
2. โครงการสนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
3. โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้เทศบาลตำบลกะปาง

งบประมาณ (ตั้งไว้)
50,000
50,000
20,000
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ประมวลภาพกิจกรรม งานการศึกษา ศาสนา
โครงการแข่งขันว่าวประเพณี ประจำปี 2557

และวัฒนธรรม

กลับมาอีกครั้งกับโครงการแข่งขันว่าวประเพณี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
มีประชาชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมมากมาย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ
สนามกีฬาค่ายเทพสตรีศรีสุนทร เพื่อส่งเสริมการเล่นว่าวให้เป็นประเพณีคู่ตำบล

มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี 2557

เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับศูนย์กีฬาหมู่บ้าน และประชาชนตำบล
กะปาง จัดการแข่งขัน มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่
15 มีนาคม – 1 เมษายน 2557 ณ สนามกีฬาค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

กะปางเกมส์ ประจำปี 2557

เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดจัดโครงการการแข่งขันกีฬา
“กะปางเกมส์” ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างความ
สามัคคี ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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ทุ่งสงเกมส์ ประจำปี 2557

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557

เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด
เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั นกีฬา “ทุ่งสงเกมส์” ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียน
ทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน
11 หมู่บ้าน จัดโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี
2557 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ณ วัดกะโสมเหนือ

สืบสานงานประเพณี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
ประจำปี 2557

วันธรรมสวนะ วัดกะโสมเหนือ

เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมสืบสานงานประเพณีรดน้ำ
ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 โดยมีนายทรงยศ กรุณา นายก
เทศมนตรีตำบลกะปาง เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้สูงอายุ
เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว เป็นประธานเปิดงานวันธรรมสวนะ
ณ วัดกะโสมเหนือ ในวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2557 เพื ่ อ ให้
ข้ า ราชการและประชาชน ได้ ร ำลึ ก ถึ ง ความสำคั ญ ของ
พระพุทธศาสนา และยึดมั่นในพระรัตนตรัย
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วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557

เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กับสถานศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกะปาง โดยคณะผู้บริหารร่วมมอบ
ของขวัญวันเด็ก ให้แก่น้องๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ระหว่างวันที่ 10-11
มกราคม 2557

ประมวลภาพกิจกรรม

งานกิจการสภา

เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปางสมัยสามัญที่  2 (ครั้งที่ 1) /2557
วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะปาง

ประมวลภาพกิจกรรม งานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวต
ิ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสังคม
เทศบาลตำบลกะปางร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในชุมชน จังหวัด
นครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กในสังคม เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ให้เด็กและเยาวชนในชุมชนในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ
ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะปาง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบล

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

เทศบาลตำบลกะปาง ออกพืน้ ทีจ่ า่ ยเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทุกวันที่ 6, 7, 8 ของทุกเดือน พร้อมทั้ง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อ
สำรวจปัญหาความต้องการ และความเดือดร้อนต่างๆ

ประมวลภาพกิจกรรม งานสาธารณสุข
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

กะปาง 13

นายทรงยศ กรุณา นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง
พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ ม
ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลกะปาง สร้างทั้งรอยยิ้มและกำลังใจ
ดีดี ให้แก่ผู้ป่วย

เทศบาลตำบลกะปางร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะปาง
ร่วมกันรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก และกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในหมู่บ้าน
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ประมวลภาพกิจกรรม
12 สิงหามหาราชินี

งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ
ประชาชน ร่วมดำเนินโครงการ 12 สิงหามหาราชินี เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งใน
วโรกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลกะปาง

เวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทำแผนพัฒนา 3 ปี 2558-2560

เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับกำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น ลงพืน้ ทีจ่ ดั เวทีประชาคม
หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ประจำปี 2558-2560 ระหว่างวันที่ 6 - 18
กุมภาพันธ์ 2557 เพือ่ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ และจัดเข้าในแผนพัฒนาสามปี

เวทีปรองดองสมานฉันท์เพือ่ การปฏิรปู ตำบลกะปาง

โครงการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาหมูบ่ า้ น ชุมชน เข้มแข็ง

เทศบาลตำบลกะปาง จัดเวทีปรองดองสมานฉันท์เพื่อ
เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
การปฏิรปู ตำบลกะปาง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ เทศบาล จัดโครงการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน เข้มแข็ง โดยมี
ตำบลกะปาง เพื ่ อรับ ฟัง ปัญ หาความเดือดร้อนของพี่น้อง นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานพิธี
ชาวตำบลกะปาง และคืนความสุขให้กับประชาชน
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ วัดกะโสมใต้

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เทศบาลตำบล

กะปาง 15

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง ลงพื้นที่ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแด่ผู้ประสบภัย

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบาลตำบลกะปาง จัดตั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน EMS
ฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557
เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและ ในเขตเทศบาลตำบลกะปาง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์
บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ อย่างทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉิน ตั้งแต่
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี วันที่ 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป
2557 ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2557 ณ เทศบาล
ตำบลกะปาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้อง
ชาวตำบลกะปาง

ภป.จังหวัดนครศรีธรรมราชมอบเสื้อกู้ชีพ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้มอบเสื้อกู้ชีพให้แก่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกะปาง เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องชาวตำบลกะปางยามเกิดภัยพิบัติ
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ประมวลภาพกิจกรรม งานอนุรก
ั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
พิธีเปิดธนาคารต้นไม้ สาขากะปาง
เทศบาลตำบลกะปาง จัดพิธเี ปิดธนาคารต้นไม้ สาขากะปาง ณ ทีท่ ำการ
ธนาคารต้นไม้ สาขากะปาง (บ้านกะโสม) หมู่ที่ 4 ในวันที่ 23 เมษายน 2557
โดยมีผู้จัดการใหญ่ธนาคารต้นไม้แห่งชาติ นายพงศา ชูแนม มาร่วมให้ข้อคิด
ในการปลูกต้นไม้

โครงการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลกะปาง : ธนาคารต้นไม้

คณะกรรมการธนาคารต้นไม้ สาขากะปาง ร่วมประชุมสมาชิก เพื่อแจ้งรายละเอียดกิจกรรม และวัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินงานธนาคารต้นไม้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลกะปาง

ศึกษาดูงานธนาคารต้นไม้ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

ธนาคารต้นไม้ สาขากะปาง และสมาชิก ร่ว ม
ทัศนศึกษาดูงานธนาคารต้นไม้ ณ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2557

ธนาคารต้นไม้ สาขากะปาง ร่วมปลูกต้นไม้

ธนาคารต้นไม้ สาขากะปาง และสมาชิกพร้อมด้วย
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณประโยชน์
บริเวณรอบสระน้ำหนองใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลกะปาง ออกพื้นที่สำรวจภาษี ประจำปี
2557 เพื่อให้บริการพี่น้องชาวตำบลกะปางในการสำรวจภาษี ประจำปี 2557

ประมวลภาพกิจกรรม

งานพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

งานไฟฟ้าสาธารณะ

งานกิจการประปา
กองพันทหารช่างที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
บูรณาการซ่อมแซมถนนตำบลกะปาง

งานก่อสร้างถนน
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งบรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปี 2556
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ
รายรับ
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้เบ็ดเตล็ด
ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้
เงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายรับตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมรายรับทั้งสิ้น

211,000.00
357,000.00
90,000.00
500,000.00
201,000.00
23,194,000.00
13,000,000.00
37,553,000.00

ประมาณการ
รายจ่าย
งบกลาง
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุนหน่วยงานรัฐฯ
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

1,215,209.00
6,764,780.00
192,810.00
2,454,780.00
790,000.00
6,700,260.00
3,715,861.00
900,000.00
4,508,000.00
467,300.00
9,844,000.00
37,553,000.00

รายรับจริง
227,417.11
173,956.00
224,900.08
1,295,665.00
243,330.00
25,268,337.18
17,898,437.27
45,332,042.64
15,384,602.00
15,384,602.00
60,716,644.64

+
+
+
+
+
+
+

รายจ่ายจริง +9,528,754.00
6,195,685.29
192,810.00
1,916,347.00
1,098,842.00
5,823,503.00
3,041,438.01
1,211,775.99
4,058,882.08
462,200.00
15,353,000.00
48,883,237.37

+
+
+
+
+

สูง ต่ำ
16,417.11
183,044.00
134,900.00
795,665.00
42,330.00
22,074,337.18
14,898,437.27
7,779,042.64

สูง ต่ำ
8,313,545.00
569,094.71
538,433.00
308,842.00
876,757.00
674,422.99
311,775.99
449,117.92
5,100.00
5,509,000.00
11,330,237.37
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556					
เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทรัพย์สิน
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน
เงินสด และเงินฝากธนาคาร
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด
เงินขาดบัญชี
ลูกหนี้ - ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ
- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีบำรุงท้องที่
- ภาษีป้าย
- ค่าน้ำประปา

(หมายเหตุ 1)
(หมายเหตุ 2)

66,000.00
20,563.12
24,604.00
22,214.61
4,696.00
698,767.00

65,521,818.30
33,594,849.96
2,994,000.00
41,275.00

836,844.73
37,466,969.69

หนี้สินและเงินสะสม
ทุนทรัพย์สิน
เงินรับฝากต่างๆ
รายจ่ายรอจ่าย
เงินรายจ่ายค้างจ่าย
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสม
เงินสะสม

นางสาวปัทมาพร สุขชนะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(หมายเหตุ 1)
(หมายเหตุ 3)
(หมายเหตุ 4)
(หมายเหตุ 5)
(หมายเหตุ 6)
(หมายเหตุ 7)
(หมายเหตุ 8)

นายชลิต ไทยทอง
ปลัดเทศบาลตำบลกะปาง

  65,521,818.30
3,760,483.40
415,010.00
3,111,378.36
66,000.00
3,018,200.00
14,454,556.72
12,641,341.21
37,466,969.69

นายทรงยศ กรุณา
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

20

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบล

กะปาง

คำแนะนำในการ
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ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี
อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

ภาษีป้าย
ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม – สิ้นเดือนมีนาคม
ของทุกปี
อัตราภาษี: ป้ายอักษรไทยล้วน อัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
ป้ายอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรือเครื่องหมายหรือภาพ อัตรา 20 บาท
ต่อ 500 ตร.ซม.
ป้ายที่ไม่มีตัวอักษร หรือ มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าอักษร
ต่างประเทศ อัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสีย
ในอัตรา 200 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่
ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และ
ชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่ เดือนมกราคม - เมษายน
ผูไ้ ด้รบั โอนกรรมสิทธิท์ ด่ี นิ ใหม่ หรือ เนือ้ ทีด่ นิ เปลีย่ นแปลงให้ยน่ื แบบแสดงรายการ
ที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์
งานทะเบียนพาณิชย์
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ
อัตราค่าธรรมเนียม
		
ตั้งใหม่ ครั้งละ 50 บาท
		
เปลี่ยนแปลง ครั้งละ 20 บาท
		
เลิก ครั้งละ 20 บาท
		
ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท
		
ตรวจเอกสาร ครั้งละ 20 บาท
		
คัดสำเนาและรับรอง ฉบับละ 30 บาท
ติดต่อ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
เทศบาลตำบลกะปาง ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร: 075-495262 หรือ www.kapang.go.th

ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง
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สานพลังเพื่อร่วมใจพัฒนากะปางกับโครงการสานพลังเครือข่ายเรียนรู้
เพื่อขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะสี่มิติ
นับเป็นเวลา 2 ปีแล้วที่เทศบาลตำบลกะปางร่วมมือกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการโครงการสานพลังเครือข่ายเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะสี่มิติ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาตำบลสู่การ
เป็น “ตำบลแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”ภายใต้ฐานคิดเรื่องสุขภาวะสี่มิติ (กาย จิต สังคม ปัญญา) ตามแนวคิดของ นพ.ประเวศ วะสี
กระทั่งมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพนำใช้ทุนและศักยภาพระบบการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะในตำบลกะปางจัดการให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพื่อนตำบลเครือข่ายอีก 20 ตำบล ระหว่างปี 2558-2559 โดยจากการทำวิจัยชุมชน (RECAP) พบว่า “ของดีมีประโยชน์” หรือ
ระบบการขับเคลือ่ นตำบลกะปาง มีจำนวน 7 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบการจัดการตำบล 2) ระบบวิถชี วี ติ เศรษฐกิจพอเพียง 3) ระบบส่งเสริมสัมมาชีพ
4) ระบบองค์กรการเงินและสวัสดิการสังคม 5) ระบบภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 6) ระบบการดูแลสุขภาพ และ 7) ระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระจายตัวอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ จำนวน 33 แหล่ง (เพิ่มจากระยะพัฒนาเอกสารโครงการ 3 แหล่งเรียนรู้)
ขณะนี้ (เดือนกันยายน 2557) โครงการได้รับความเมตตาจากพี่น้องชาวกะปางได้เข้ามามีส่วนร่วมในหลายลักษณะ ทั้งการเตรียมความพร้อม
ของแหล่งเรียนรู้ และร่วมเป็นเจ้าภาพในระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น ไกด์ โฮมสเตย์ รถและการขนส่ง การจัดการอาหาร สถานที่และบรรยากาศ
ความร่วมมือที่นับวันจะเพิ่มขึ้นๆ นี้ เป็นนิมิตหมายว่าพวกเราชาวกะปางจะได้ร่วมกันต้อนรับเพื่อนๆ ที่เป็นแกนนำตำบลเครือข่ายเข้ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ในเดือนธันวาคม 2557 นี้

ตำบลแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เรียนรู้เพื่อพึ่งตนเอง
ลดรายจ่าย
แบ่งปันช่วยเหลือกัน

การมีส่วนร่วม
“ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบ”

ระบบวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง

ระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
สร้างแหล่งท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน

ระบบองค์กรการเงิน
และสวัสดิการสังคม
ช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแลผู้ยากไร้  
ไม่ทอดทิ้งกัน หลักประกันความมั่งคง
ทางการเงินและสวัสดิการ

ระบบส่งเสริม
สัมมาชีพ

ชุมชน

นำใช้ข้อมูล
เพื่อทำ
แผนงาน

นำใช้ประเพณี
วัฒนธรรม
เพื่อรวมคน

การเรียนรู้
ท้องถิ่น
ท้องที่
บัญชีครัวเรือน
สื่อสารวิทยุชุมชน
ประชาคมสัญจรหมู่บ้าน   
ประชาคมตำบล

ระบบการดูแลสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย

เกื้อกูลชุมชน
แปรรูปเพิ่มมูลค่า
สร้างคุณค่าสร้างรายได้

รัฐ

ระบบภูมิปัญญา
และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
สืบสานภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม
สานสัมพันธ์ทางสังคม

ระบบการจัดการตำบล
วิเคราะห์ปัญหา ตั้งกลุ่มองค์กร
สร้างการเรียนรู้ พึ่งพากันเอง
ช่วยเหลือดูแล ชีวิตปลอดภัย มีความสุข  
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ทำไม?
ต้องขออนุญาต

ก่อสร้างอาคารและขุดดินถมดิน
เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติ
ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556

การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
กฎกระทรวง กำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548
- อาคารสูง ความสูงตั้งแต่ 23.00 เมตร ขึ้นไป
- อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โดยมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
- อาคารชุมนุมคน โดยมีพื้นที่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนตั้งแต่ 500 คน
เอกสารประกอบการขออนุญาต (ผู้ขออนุญาต)
1. คำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) จำนวน 3 ชุด
2. หนังสือแสดงความรับผิดชอบความเสียหาย
จำนวน 3 ชุด
   จากการก่อสร้างอาคาร (แบบ น.1)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,บัตรข้าราชการ
จำนวน 3 ชุด
   หรือบัตรพนักงานของรัฐ
   
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 3 ชุด
5. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
จำนวน 3 ชุด
    (ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ขนาดเท่ากับต้นฉบับจริง)
   
6. แบบแปลนอาคาร
จำนวน 3 ชุด
เอกสารเพิ่มเติม (กรณีโฉนดที่ดินเป็นชื่อบุคคลอื่น)
1. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดินจากเจ้าของโฉนด จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของโฉนด)
จำนวน 3 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของโฉนด)
จำนวน 3 ชุด
กรณีมอบอำนาจให้ผู้ทำการแทน
1. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
จำนวน 3 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัว (ผู้ทำการแทน)
จำนวน 3 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ทำการแทน)
จำนวน 3 ชุด

การขออนุญาตขุดดิน - ถมดิน

1. แผนผังบริเวณ,แบบแปลน,รายการประกอบแบบแปลน
2. สำเนารายการคำนวณวิธีการป้องกันการพังทลายของดิน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
4. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)
5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นทำการแทน)
7. หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน (กรณีให้ผู้อื่นทำการแทน)
8. หนังสือรับรองผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พร้อมสำเนาใบอนุญาต  
9. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน พร้อมสำเนาใบอนุญาต
ถูกต้อง 7 วัน
ถูกต้อง 3 วัน

ผู้ดำเนินการ

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

แจ้งการขุดดินหรือถมดิน

ออกใบรับแจ้ง

พิจารณา
ไม่ถูกต้อง 7 วัน

แจ้งให้แก้ไข

ไม่ถูกต้อง

ผังขั้นตอนการให้บริการขออนุญาตขุดดิน – ถมดิน

จำนวน 3 ชุด
จำนวน 3 ชุด
จำนวน 3 ชุด
จำนวน 3 ชุด
จำนวน 3 ชุด
จำนวน 3 ชุด
จำนวน 3 ชุด
จำนวน 3 ชุด
จำนวน 3 ชุด

คำสั่งให้
การแจ้งสิ้นผล

แก้ไขภายใน 7 วัน

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบล

กะปาง 23

ประชาคมอาเซียนน่ารู้
ความหมาย ของสัญลักษณ์อาเซียน
สัญลักษณ์อาเซียน
ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิก
รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ดอกกล้วยไม้ราตรี

ดอกจำปาลาว

ประเทศมาเลเซีย

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ดอกพู่ระหง

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ราชอาณาจักรกัมพูชา

ดอกซิมปอร์

ดอกลำดวน

สาธารณรัฐสิงคโปร์

ราชอาณาจักรไทย

ดอกกล้วยไม้แวนด้า

ดอกราชพฤกษ์

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยี ดนาม

สหภาพพม่า

ดอกบัว

ดอกประดู่

ดอกพุดแก้ว

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

Advertise
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ประจำปีงบประมาณ 2559 ( รับขึ้นทะเบียนทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี )
ผู้สูงอายุ : คุณสมบัติ
   1. มีสัญชาติไทย
   2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกะปาง
   3. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2498
หลักฐานในการขอขึ้นทะเบียน
   1. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ชุด
   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
      จำนวน 1 ชุด
   3. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธกส. สาขาที่วัง
      จำนวน 1 ชุด (หากประสงค์โอนเงินเข้าบัญชี)

ผู้สูงอายุและผู้พิการจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ
เริ่มรับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
รับขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2557
เวลา 08.30-16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง
หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 075 - 495262

ผู้พิการ : คุณสมบัติ
   (1)  มีสัญชาติไทย
   (2)  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกะปาง
   (3)  มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการ
        ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หลักฐานในการขอขึ้นทะเบียน
   1. สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการ พร้อมฉบับจริง
      จำนวน 1 ชุด
   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการ
      พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ชุด
   3. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมฉบับจริง
      จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเอง
ให้นำหลักฐานพร้อมเอกสารดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   และสำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มอบ) จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   และสำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับมอบ) จำนวน 1 ชุด

เหตุภัยพิบัตฉุกเฉิน หรือแจ้งขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตของตำบลกะปางได้ที่
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.กะปาง (สายตรง) โทรศัพท์ 094-1596903
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ เทศบาลตำบลกะปาง สามารถร้องทุกข์ ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปลัด
เทศบาลตำบลกะปาง และ www.kapang.go.th หรือ สอบถามโทรศัพท์หมายเลข 075-495262

สายตรงนายก 091 - 0430331
เทศบาลตำบลกะปาง

340 ถนนทุ่งสง - ห้วยยอด ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310
โทรศัพท์/โทรสาร. 0 - 7549 - 5262 www.kapang.go.th

