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EDITOR’S NOTE

การมีส่วนร่วมของ ประชาชน
คือแรง ขับเคลื่อน ให้ตำบลกะปาง
พัฒนา ก้าวไกลต่อไปอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะ พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลกะปาง และท่านผู้อ่าน

วารสารที่เคารพรักทุกท่าน ปัจจุบันการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มุ่งเน้นการบริหารหลักในการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนา
คุณภาพชีวิตในทุกด้าน ตลอดจนการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชน เพือ่ นำท้องถิน่ ไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน เทศบาลตำบลกะปาง
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีหน้าที่ในการ
จัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนภายใต้ขอบเขตที่กฎหมาย
กำหนด แต่อย่างไรก็ตามการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ก็ยังมีปัญหาและ
อุปสรรคอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณที่มีจำกัด
และการใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกบังคับด้วยกฎหมาย ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณนั้นถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการดำเนิน
โครงการต่างๆ โดยการดำเนินการให้สำเร็จจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ นอกจากนัน้ จะต้องคำนึง
ถึงการใช้งบประมาณอย่างคุม้ ค่า และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น ภายใต้แนวคิด
หลักธรรมาภิบาล
วารสารเพือ่ การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลกะปางฉบับนี้ เป็นวารสารประจำปี 2560 เป็นอีกช่องทางหนึง่
ที่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานประจำปี ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล
ตำบลกะปาง อันเป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้ติดตามการทำงาน เพื่อให้
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานของเทศบาลตำบลกะปาง ได้มีกำลังในการสร้างสรรค์ผลงานและ
การปฏิบัติงานในท้องถิ่น ให้มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตำบลกะปาง

POSITIONING

กัลญา รอดแก้ว

รองปลัดเทศบาลตำบลกะปาง

ค ณ ะ ผู้ จั ด ทํ า

ที่ปรึกษา: นายทรงยศ กรุณา นายกเทศมนตรี, นายลั้น ชูนิรมย์ รองนายกเทศมนตรี, นางราตรี สมหมาย เลขานุการนายกเทศมนตรี,
นายเจริญ ใจกระจ่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี,
บรรณาธิการ: นางสาวกัลญา รอดแก้ว รองปลัดเทศบาล กองบรรณาธิการ: นายชลิต ไทยทอง ปลัดเทศบาล, นางสุภาวดี ชูมี หัวหน้าสำนักปลัด,
นางสาวปัทมาพร สุขชนะ ผู้อำนวยการกองคลัง, นายวัชรินทร์ จามจุรี ผู้อำนวยการกองช่าง, ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างทุกท่าน
ออกแบบและจัดพิมพ์: บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จำกัด โทร. 075-322-955, 085-882-8838, 087-280-2270 www.dchai@hotmail.co.th
สำนักงาน: เทศบาลตำบลกะปาง ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310 โทรศัพท์ 075-495-262 www.kapang.go.th

สารจาก

นายกเทศมนตรี

ยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างการมีส่วนร่วม
สร้างรอยยิ้ม ยกระดับคุณภาพชีวิต
เพื่อความสุขทีย่ ั่งยืน

สวัสดีครับ

พี่น้องชาวตำบลกะปางและ
ท่านผูอ้ า่ นวารสารตำบลกะปางทุกท่าน กระผมนายทรงยศ กรุณา
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พน่ี อ้ ง
ชาวตำบลกะปาง ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้กระผม
และทีมคณะผูบ้ ริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ได้เข้ามาดูแลความเป็นอยู่ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ในตำบล จนครบวาระ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และ
ดำรงตำแหน่งต่อมาตามคำสัง่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ให้ผู้บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ นและสมาชิกสภาท้องถิ่นยังคงอยู่ใน
ตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป นับจนถึงวันนี้ก็เกือบ
5 ปีแล้ว ถือว่านับเป็นโอกาสที่ดีที่กระผมและทีมผู้บริหาร
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ยังคงได้ดแู ลพีน่ อ้ งชาวตำบล
กะปางต่อไป
พี่น้องชาวตำบลกะปางทุกคนครับ เทศบาลตำบล
กะปางเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิด
กับประชาชนมากที่สุด การดำเนินงานโครงการต่างๆ
ต้องเป็นไปตามระเบียบทีก่ ฎหมายกำหนด โดยงบประมาณ
ทีท่ อ้ งถิน่ จัดเก็บเอง และรัฐบาลสนับสนุนมา ก็มอี ยูอ่ ย่างจำกัด
การบริหารจัดการต่างๆ ก็มีปัญหาอุปสรรคอยู่ไม่น้อย

ในบางครั้ ง ก็ ท ำให้ เ กิ ด ข้ อ คิ ด ที่ ว่ า ถู ก ต้ อ งแต่ ไ ม่ ถู ก ใจ
และถูกใจแต่ไม่ถกู ต้อง จนในบางครัง้ ก็ไม่สามารถทีจ่ ะแก้ไข
ทุกปัญหาของพีน่ อ้ งได้ แต่ไม่วา่ จะมีอปุ สรรคมากน้อยเพียงใด
กระผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการพัฒนาตำบลกะปาง
ให้ก้าวเดินต่อไปในทิศทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายที่
กระผมได้แถลงไว้ โดยสร้างความเข้มแข็งและมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน การบูรณาการของหน่วยงาน
ในตำบลกะปาง โดยการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน
สุดท้ายนี้ กระผม คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล จะยังคงตั้งใจ และมุ่งมั่นในการทำงาน
สร้างจิตสำนึกทีด่ ี และยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม ช่วยกันคิด
ช่วยกันทำ ช่วยกันรับผิดชอบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี นำมาใช้ในการปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ทรงยศ กรุณา

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง
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คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลกะปาง

นายทรงยศ กรุณา
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

นายลั้น ชูนิรมย์

รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

นางราตรี สมหมาย
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายเจริญ ใจกระจ่าง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

โครงสร้
างสภา
เทศบาลตำบลกะปาง

สมาชิกสภาเทศบาล

เขต

1

นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง นายอภิชาติ ใจกระจ่าง นายสุรชัย ใจกระจ่าง นางนงค์ลักษณ์ น้อมจิตร นางวันเพ็ญ ยอดทอง
รองประธานสภา

สมาชิกสภาเทศบาล

เขต

2

นายประยุทธ ยอดแก้ว
ประธานสภา
4

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

นายวิรัช สมุทรจิต

เทศบาลตำบลกะปาง

นายสนิท จันทร์คง นายธีระพงษ์ บัวทิพย์

นายอัมพร โสหุรัตน์ นางอารีย์ คุระเอียด
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หัเทศบาลตำบลกะปาง
วหน้าส่วนราชการ

นายวัชรินทร์ จามจุรี

นางสุภาวดี ชูมี

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวปัทมาพร สุขชนะ

นายชลิต ไทยทอง

นางสาวกัลญา รอดแก้ว

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลกะปาง

รองปลัดเทศบาลตำบลกะปาง

สำนักปลัด

เทศบาลตำบลกะปาง

นางสุภาวดี ชูมี

นางณิชากานต์ พรหมเพศ นายสามารถ ทองคำ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นายสถิตย์ แก้วมรกต นางจารุวรรณ์ ยอดแก้ว นางอาลักษณ์ รัตนพันธ์ นางพัชรี จันทร์วาสน์
นิติกร

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวภรภัทร เพชรรัตน์
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวิตรี เสนา
นักพัฒนาชุมชน

จ.ส.อ.ปานศักดิ์ บัวตุม นางสาวจิราภรณ์ ทองนุ่น
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

นางณัฎฐณิชา กองแก้ว นางศุภลักษณ์ กรุณา นางสาวณัชชา เรืองจรัส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล ผู้ชว่ ยเจ้าหน้าที่สง่ เสริมสุขภาพ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางกุสุมา ขาวนิ่ม
นักการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง

นางกาญจนา หนักเกิด
ครูผู้ดูแลเด็ก

นายธำรงค์ เกลี้ยงคง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวันเพ็ญ เงินแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวบุษกร จันทร์คง
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(ผู้ดูแลเด็ก)

นายวัชระ สุดรักษ์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายพิศิษฐ์ พุทธรัตน์
คนงานทั่วไป

นักวิชาการศึกษา

นักจัดการงานทั่วไป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางปริญญา ลั่นซ้าย

นางสาววราภรณ์ ใจกระจ่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางพรฤทัย แต๊ะเฮง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายรมย์ ศิริกรรณ์

นายเสวี รัตนพันธ์

นายจวบ อินทรนก

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

ยาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก

นางกมลวรรณ บุญชู
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสมใจ แก้วอุดม
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวแก้วตา เทพทอง
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(ผู้ดูแลเด็ก)
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลกะปาง
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กองคลัง

หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลกะปาง

เทศบาลตำบลกะปาง

นางกิจจา เพียรดี
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางวนิดา สุชาติพงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางจิราภรณ์ เพียรดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางชฎาวรรณ รัตนพันธุ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวปัทมาพร สุขชนะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพรรณทิวา สงอาจินต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวเสาวณี เพียรดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางธัญญารัตน์ เกื้อเดช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

กองช่าง

เทศบาลตำบลกะปาง

นางสาวสุพิน แก้วอุดม
เจ้าพนักงานธุรการ

นายครรชิต พรหมศร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายสุรชัย แสงช่วย
ผู้ช่วยช่างโยธา

นางสาวบุษรีเทพ บุญทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธนภัทร รักษ์กำเนิด
พนักงานก่อสร้าง

นายสมชาย ลวณะมาลย์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายเฉลิม ครุฑสุวรรณ
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

นายสมเกียรติ ทองพริก
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายสยาม รักษ์จันทร์
พนักงานจดมาตรน้ำ

นายสุวัฒ ใจกระจ่าง
คนงานประจำรถขยะ

นายสมพงษ์ กองแก้ว
คนงานประจำรถขยะ

นายอุดม บุญสวัสดิ์
พนักงานผลิตน้ำประปา

6

นายวัชรินทร์ จามจุรี

นายสุรศักดิ์ คำคง
นายช่างไฟฟ้า

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลกะปาง

นายกมลศักดิ์ หอมเกตุ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวิเชียร สมหมาย
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายจิระศักดิ์ กรุณา
พนักงานขับรถขยะ

นายวัสพล คงชาญกิจ
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายจงรักษ์ สุขอนันต์
พนักงานขับรถยนต์
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โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับ

โครงการ

1

งบประมาณ (ตั้งไว้)

โครงการขุดลอกห้วยจากบ้านนายเปลื้อง สมนึก – บ้านนางวรรณา พลศร หมู่ที่ 5 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที่ 1
ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตูก – ลานช้าง หมู่ที่ 2 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจริญ – ถนนวังปราง หมูท่ ่ี 3 ต.กะปาง อ.ทุง่ สง
จ.นครศรีธรรมราช
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลิม ทองเทียบ – บ้านนายวิลาศ หวังวรรค์ หมู่ที่ 8
ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ ภักดีชน – บ้านนางมุกดา
ชุมวงศ์ หมู่ที่ 7 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสวี – บ้านนางเรไร หมูท่ ่ี 7 ต.กะปาง อ.ทุง่ สง
จ.นครศรีธรรมราช
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุทัย – คูค่าย หมู่ที่ 1
ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบนควนห้วยวน หมู่ที่ 4 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
10 โครงการขุดคูระบายน้ำและฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนาวี ไชยศร
หมู่ที่ 5 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
11 โครงการซ่อมแซมราวสะพาน หมู่ที่ 10 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
12 โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
13 โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

185,000

กำลังดำเนินการ

433,000

กำลังดำเนินการ

802,000

799,000
467,000

กำลังดำเนินการ

146,000

กำลังดำเนินการ

705,000
424,000

กำลังดำเนินการ

1,182,000
889,000
30,000

กำลังดำเนินการ

51,000

กำลังดำเนินการ

550,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

โครงการ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ)
โครงการรักษาความสงบและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
โครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
โครงการแข่งขันกีฬา “มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง”
โครงการแข่งขันกีฬากะปางเกมส์
โครงการประเพณีแข่งว่าวประจำปี
อุดหนุนศูนย์กฬี าประจำหมูบ่ า้ น
โครงการรณรงค์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9
(ขนาดกว้าง 4.36 x 8.88 เมตร พื้นที่ใช้สอย 41.11 ตารางเมตร)
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9
(ขนาดกว้าง 10.00 x 25.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 250.00 ตารางเมตร)
โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬากลางตำบลกะปาง หมู่ที่ 6
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 11
โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลกะปาง หมู่ที่ 6

งบประมาณ (ตั้งไว้)

70,000
70,000
700,000
300,000
250,000
80,000
627,000
100,000
82,500
115,000
675,000
551,000
843,000
854,000
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลกะปาง

7
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ลำดับ

1
2
3
4
5

โครงการ

จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลกะปาง
โครงการผู้สูงอายุสุขใจ ร่วมพัฒนาบทบาทใหม่สู่ตำบลน่าอยู่ ประจำปี 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ ำชุมชน/ผูน้ ำสตรีรว่ มใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ

งบประมาณ (ตั้งไว้)

50,000
10,000
250,000
500,000
500,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย
ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
8

โครงการ

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้)
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง)
โครงการงานรัฐพิธแี ละวันสำคัญของชาติ
โครงการฝึกอบรมรับการตรวจมาตรฐานการให้บริการสาธารณะของ อปท.
โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลกะปาง
จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน (ตูเ้ อกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 3 ตู)้
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก จำนวน 300 ตัว)
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง)
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน (อุดหนุนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ในระดับอำเภอ)
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง (อุดหนุนการดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี 2560)
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้)
จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (แผงไฟจราจร จำนวน 4 แผง)
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction) ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ปากกา ยางลบ ดินสอ ตรายาง แฟ้ม สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ)
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ถ่านไฟ แบตเตอรี่ หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า และวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ)
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างต่างๆ)
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 พ่วง)
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน)
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน 1 เครื่อง)
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง)
จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง)
โครงการจัดทำประชาคมตำบล สร้างกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จัดซื้อวัสดุประปา
จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา)

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลกะปาง

งบประมาณ (ตั้งไว้)

200,000
10,000
22,000
170,000
100,000
30,000
15,000
100,000
22,000
20,000
7,000
5,000
40,000
17,000
50,000
220,000
70,000
13,000
45,000
25,000
21,000
8,000
200,000
300,000
100,000
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลำดับ

โครงการ

1
2
3
4
5

โครงการวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจำปี 2560 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง)
โครงการจัดงานเทศกาลประเพณีชกั พระอำเภอทุง่ สง ประจำปี 2560 (อุดหนุนทีท่ ำการปกครองอำเภอทุง่ สง)
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม “ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2560”
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง)
โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 11
โครงการกิจกรรมวันเด็ก
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาสู่อาเซี่ยน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม โรงเรียนบ้านคลองตูก
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน โรงเรียนบ้านคลองตูก
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน โรงเรียนวัดกะโสม
โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดกะโสม
โครงการส่งเสริมศิลปะดนตรี โรงเรียนวัดกะโสม
โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านพูน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านพูน
โครงการค่าอาหารกลางวันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
โครงการค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพูน
โครงการค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองตูก
โครงการค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดกะโสม
โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนค่ายเทพสตรีสุนทร
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. บ้านลานช้าง หมู่ที่ 8

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26 โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด. บ้านลานช้าง หมู่ที่ 8
27 โครงการปรับปรุงบริเวณรอบ ศพด. บ้านคลองตูก หมู่ที่ 2

งบประมาณ (ตั้งไว้)

150,000
20,000
15,000
25,000
5,000
405,000
80,000
20,000
1,036,200
65,000
50,000
90,000
35,000
90,000
90,000
40,000
60,000
80,000
30,000
1,260,000
424,000
452,000
740,000
50,000
265,000
กำลังดำเนินการ
113,000
กำลังดำเนินการ
61,000
กำลังดำเนินการ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ลำดับ

1
2
3
4
5
6

โครงการ

โครงการเช่าที่ดินสำหรับใช้ทิ้งขยะ
โครงการจัดซื้อถังขยะ
โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกะปาง
โครงการ ฅ.รักษ์บา้ นเกิด
โครงการธนาคารต้นไม้ สาขากะปาง ประจำปี 2560
โครงการรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ (ตั้งไว้)

150,000
115,000
50,000
50,000
50,000
100,000
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ประมวลภาพกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
นโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 100 วัน (สตมวาร)
เทศบาลตำบลกะปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ
ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครู และพสกนิกรตำบลกะปาง ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ เทศบาลตำบลกะปาง

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
นายทรงยศ กรุณา นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหามหาราชินี เพือ่ เฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พ์ิ ระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์
เทศบาลตำบลกะปาง จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีใน
พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงาน
เทศบาลตำบลกะปาง

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลกะปาง เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดเขาปรีดี อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทำแผนพัฒนา 4 ปี 2561 – 2564
เทศบาลตำบลกะปาง นำโดยนายทรงยศ กรุณา นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง ร่วมกับผู้นำในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภาเทศบาล จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ.2561 – 2564 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน
2559 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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นโยบายด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
เทศบาลตำบลกะปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับ
สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกะปาง และมอบของขวัญวันเด็ก ในวันที่ 13 มกราคม 2560

ภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สืบสานงานประเพณี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมสืบสานงานประเพณีรดน้ำขอพรผูส้ งู อายุ ประจำปี 2560 โดยมีนายทรงยศ กรุณา นายกเทศมนตรี
ตำบลกะปาง เป็นประธานในพิธี สร้างรอยยิม้ และกำลังใจดีๆ ให้ผสู้ งู อายุอย่างมาก ในวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ เทศบาลตำบลกะปาง
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โครงการแข่งขันว่าวประเพณี ประจำปี 2560
โครงการแข่งขันว่าวประเพณี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 มีประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันมากมาย เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมเล่นว่าวให้เป็นประเพณีคู่ตำบล ในวันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลกะปาง ร่ ว มกั บ สภาวั ฒ นธรรมหมู ่ บ ้ า น จั ด โครงการประเพณี แ ห่ เ ที ย นพรรษา ประจำปี 2560
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที่ 1

ประเพณีแห่หมรับ ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลกะปางร่วมกับสภาวัฒนธรรมหมูบ่ า้ น จัดโครงการประเพณีแห่หมรับ ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 กันยายน 2560
ณ วัดอินทาราม หมู่ที่ 3
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ประเพณีชักพระ ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน เข้าร่วมงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2560
ณ สนามที่ว่าการอำเภอทุ่งสง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลกะปาง
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลกะปาง ตั้งอยู่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุน ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ
เกี่ยวกับด้านการเกษตร โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ให้เกษตรกรและชุมชนสามารถ
ปรับตัวและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน

โครงการธนาคารต้นไม้สาขากะปาง
ธนาคารต้นไม้สาขากะปาง ร่วมกับเทศบาลตำบลกะปาง จัดกิจกรรมการตรวจนับต้นไม้ การวัดเส้นรอบวงของต้นไม้
และสำรวจการเจริญเติบโตของต้นไม้ ในตำบลกะปาง
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โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การผลิตเตาชีวมวล)
เทศบาลตำบลกะปาง จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการผลิตและการใช้เตาชีวมวล
เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน และสามารถผลิตใช้เองได้ในครัวเรือน ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560
ณ เทศบาลตำบลกะปาง

โครงการเยาวชนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลกะปาง จัดโครงการเยาวชนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชน ในวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ฐานเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลกะปาง

โครงการบริหารจัดการขยะ
เทศบาลตำบลกะปาง บริการจัดเก็บขยะในพื้นที่ให้กับประชาชน โรงเรียน สถานีอนามัย โดยต้องการให้ตำบลกะปาง
เป็นตำบลปลอดขยะอย่างยั่งยืน โดยการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งลงถัง สนใจเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะ
จากต้นทาง ติดต่อ เทศบาลตำบลกะปาง
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นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับศูนย์กีฬาหมู่บ้าน และประชาชนตำบลกะปาง จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาตำบลกะปาง
ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 ณ สนามกีฬาค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

กะปางเกมส์ ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลกะปางร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด จัดโครงการแข่งขันกีฬา “กะปางเกมส์” ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริม
การเล่นกีฬา และออกกำลังกายให้กับเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬาค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

โครงการผู้สูงอายุสุขใจร่วมพัฒนาบทบาทใหม่สู่ตำบลน่าอยู่
เทศบาลตำบลกะปาง จัดโครงการผู้สูงอายุสุขใจร่วมพัฒนาบทบาทใหม่สู่ตำบลน่าอยู่ เพื่อสร้างความรักความสามัคคี และ
สร้างกำลังใจทีด่ ใี นหมูผ่ สู้ งู อายุ ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2560 ณ เทศบาลตำบลกะปาง, โรงเรียนผูส้ งู อายุ และศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี ร่วมใจพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลกะปาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน/ผู้นำสตรี ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลกะปาง และจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกะปาง
เทศบาลตำบลกะปาง จัดโครงพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุตำบลกะปาง เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่ผสู้ งู อายุในเรือ่ งการออกกำลังกาย
โภชนาการอาหาร และการดูแลสุขภาพ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ เทศบาลตำบลกะปาง

งานสาธารณสุข
โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์ ไม่พร้อม
เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะปาง จัดโครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์
การตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชน ได้รู้ถึงการป้องกันปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลกะปาง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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โครงการครอบครัวร่วมใจห่างไกลโรคอ้วน
เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะปางจัดโครงการครอบครัวร่วมใจห่างไกลโรคอ้วน
เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่เยาวชน และผู้ปกครองในการดูเเลบุตรหลานให้ห่างไกลโรคอ้วน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560
ณ เทศบาลตำบลกะปาง

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับ คณะ อสม. ในตำบลกะปาง ลงพื้นที่รณรงค์ และให้ความความรู้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย
พร้อมทั้งฉีดพ่นสารกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
งานกิจการสภา

เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลกะปาง

การประชุมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลกะปาง จัดการประชุมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างความโปร่งใสในองค์กร ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลกะปาง
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โครงการเจ็ดวันอันตราย
เทศบาลตำบลกะปางจัดโครงการเจ็ดวันอันตราย เพือ่ เป็นจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ คอยอำนวยความสะดวก
และสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ให้พี่น้องชาวกะปาง

การป้องกันระงับเหตุอัคคีภัยและช่วยเหลือภัยแล้ง
เทศบาลตำบลกะปาง โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้บริการในการออกระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ เพื่อดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวตำบลกะปาง และออกบริการน้ำเพื่อสาธารณูปโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่

หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
งานไฟฟ้าสาธารณะ

งานการประปา

งานก่อสร้างถนน
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ประมาณการ

รวม

บริหารงานทั่วไป

รายจ่าย
งบกลาง
14,027,500.00 12,766,877.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
2,849,000.00 2,624,760.00 2,624,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ )
10,531,400.00 7,312,907.21 4,568,741.40
ค่าจ้างประจำ
251,000.00
238,560.00
238,560.00
ค่าจ้างชั่วคราว
5,844,000.00 5,196,563.87 2,039,983.87
ค่าตอบแทน
1,964,540.00
937,554.68
399,102.18
ค่าใช้สอย
8,640,200.00 6,461,918.62 1,746,097.34
ค่าวัสดุ
3,930,260.00 3,206,202.32
593,870.05
ค่าสาธารณูปโภค
1,815,000.00 1,701,097.84
580,425.85
เงินอุดหนุน
6,544,500.00 5,356,519.82
20,000.00
ค่าครุภัณฑ์
689,600.00
650,251.50
287,280.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
9,590,000.00 10,723,498.00
(หมายเหตุ 1)
รวมรายจ่าย
66,677,000.00 57,176,710.86 13,098,820.69
รายรับ
หมวดภาษีอากร
650,000.00
879,182.33
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ
164,000.00
107,305.71
และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 1,600,000.00 1,156,353.00
และการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
186,000.00
281,650.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
200,000.00
162,147.13
หมวดภาษีจัดสรร
30,000,000.00 30,434,364.80
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
33,877,000.00 28,685,484.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1,270,000.00
รวมรายรับ
66,677,000.00 62,976,486.97
รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า)
5,799,776.11
รายจ่าย

รายการ

1,594,460.00
214,758.25
609,040.94
585,732.60
71,462.06
221,081.50
10,672,498.00

455,800.00 292,440.00
65,610.25
1,211,252.00 94,290.00
1,631,946.92
3,556,000.00
16,990.00

258,084.00
929,048.34
57,380.00

69,900.00

1,004,240.00

สร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน

1,077,000.00

799,952.00

ศาสนาและ
วัฒนธรรม

67,998.00

212,880.00

การเกษตร

337,272.75
1,120,671.99
549,557.76
55,000.00
51,000.00

601,000.00

การพาณิชย์

12,766,877.00

งบกลาง

1,616,688.34 8,359,923.17 469,230.00 14,988,599.16 1,004,240.00 1,876,952.00 280,878.00 2,714,502.50 12,766,877.00

82,500.00

1,019,565.81

สาธารณสุข เคหะและชุมชน

1,422,324.00

การศึกษา

302,276.00

การรักษาความ
สงบภายใน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกะปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Kapang Subdistrict Municpality’s

Annual Report 2017

เทศบาลตำบลกะปาง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

21

Kapang Subdistrict Municpality’s

Annual Report 2017

คู่มคำแนะนำในการชำระภาษี
ือบริการประชาชน
ท้องถิ่น
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
• ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
ตั้งแต่เดือน มกราคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
• อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

ภาษีป้าย
• ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
ตั้งแต่เดือน มกราคม - สิ้นเดือนมีนาคม ของทุกปี
• อัตราภาษี: ป้ายอักษรไทยล้วน อัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
• ป้ า ยอั ก ษรไทยปนอั ก ษรต่ า งประเทศหรื อ เครื่ อ งหมาย
หรือภาพ อัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
• ป้ายที่ไม่มีตัวอักษร หรือ มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมด
อยูต่ ำ่ กว่าอักษรต่างประเทศ อัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
• ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า
200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท

ภาษีบำรุงท้องที่

งานทะเบียนพาณิชย์

• ให้เจ้าของทีด่ นิ ผูค้ รอบครองทีด่ นิ ยืน่ แบบแสดงรายการทีด่ นิ
(ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม –
30 เมษายน ของทุกปี
• ผู้ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง
ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์

• ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่ม
ประกอบกิจการ
STORE
• 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

“เงินภาษีชาวกะปางทุกบาทมีค่า เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเรา”
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แถมรักษาโรค

ได้เพียบ!

เคล็ดลับการแกว่งแขนอย่างถูกวิธี
1 ยืนตัวตรง เข่าไม่งอ

6 ตามองตรงไปจุดใดจุดหนึ่ง

แยกเท้าทั้งสองข้างออกจากกัน
โดยมีระยะห่างประมาณความกว้างของหัวไหล่

ทำสมาธิให้รู้สึกอยู่ที่เท้า

2 ปล่อยมือทั้งสองข้าง ลงตามธรรมชาติ
อย่าเกร็ง ให้นิ้วมือชิดกัน หันอุ้มมือไปด้านหลัง

3 หดท้องน้อยเข้า

เบา
30 ํ

หนัก
60 ํ

เอวตั้งตรง เหยียดหลัง ผ่อนคลาย กระดูกลำคอ
ศีรษะ และปาก ผ่อนคลายตามธรรมชาติ

4 จิกปลายนิ้วเท้ายึดเกาะพื้น

ส้นเท้าออกแรงเหยียบลงบนพื้นให้แน่น

5 ควรงอบั้นท้ายขึ้นเล็กน้อย

ระหว่างบริหารต้องหดก้น หรือขมิบทวารหนัก

ประโยชน์ของการแกว่งแขน
• ลดการสะสมของไขมัน		 • ช่วยให้ร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่า
• ลดความดันโลหิตสูง		 • ลดอาการปวดบ่า คอ ไหล่ จากการทำงาน
• ช่วยลดความเครียด		 • แก้โรคออฟฟิตซินโดรม

5

7 แกว่งแขนไปข้างหน้าเบาหน่อย
ทำมุม 30 องศากับลำตัว หายใจเข้า

แล้วแกว่งไปข้างหลังให้แรง

ทำมุม 60 องศากับลำตัว แล้วปล่อยให้เหวี่ยง
กลับมา หายใจออกขณะแกว่งไปข้างหลัง

8 ควรทำต่อเนื่องกันอย่างน้อย

ครั้งละ 10 นาที และใน 1 วัน ควรทำรวมกันให้ได้
อย่างน้อย 30 นาที ทำเช่นนี้ สัปดาห์ละ 5 ครั้ง
หากทำติดต่อกัน อย่างน้อย 1 เดือนครึ่ง ก็น่าจะเห็น
ผลลัพธ์ตามต้องการแล้ว

• ลดน้ำตาลในเลือด
• ลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
• ช่วยชะลอการเสื่อมของเข่า
ข้อมูลจาก สสส.

ข้อเสียหากลูกติดแท็บเล็ต มือถือ

อันตรายที่พ่อแม่คาดไม่ถึง และเคล็ดลับป้องกันลูกติดจอ ติดมือถือ

1. ร่างกายไม่พัฒนาตามวัย:

ถ้าลูกติดแท็บเล็ตลูกจะนั่งดูนิ่งๆ ในท่าเดิมไม่รู้จักเมื่อยหรือขยับไปทำกิจกรรมอื่นๆ เลย ซึ่งเด็กวัย 1-5 ขวบเป็นวัยที่ต้องอยู่ไม่นิ่ง แขนขาจะขยับ สำรวจโลก
ตลอดเวลาแต่ถ้าต้องมานั่งดูแท็บเล็ต จะมีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตของร่างกายแน่นอน เช่น ร่างกายไม่แข็งแรง เคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่ว เหนื่อยง่าย
ป่วยบ่อย เป็นต้น ดังนั้นไม่ควรให้ลูกนั่งหน้าจอดูทีวีหรือแท็บเล็ต ควรพาลูกทำกิจกรรมอื่นๆจะดีกว่า

2. ควบคุมอารมณ์ ไม่ ได้ หงุดหงิดง่าย:

เด็กทีต่ ดิ ทีวี หรือ แท็บเล็ตจะมีอาการรอไม่ได้ ทนไม่ไหว ใจร้อน ควบคุมตัวเองไม่อยู่ หุนหันพลันแล่น เป็นเด็กขีห้ งุดหงิด ก้าวร้าว เพราะหน้าจอทีล่ กู ดูบอ่ ยๆ
เคลือ่ นไหวรวดเร็ว เป็นดังใจตามทีล่ กู ต้องการ จึงทำให้ลกู เป็นเด็กไม่มคี วามอดทน รอคอยไม่เป็น

3. เข้าสังคมปกติได้ยาก:

ถ้าลูกติดอินเตอร์เน็ตมาก จะทำให้เข้าสังคมไม่ได้ เพราะไม่คอ่ ยได้พบเจอเพือ่ นบ้าน ไม่มเี พือ่ นในหมูบ่ า้ น ทำให้ขาดการปรับตัวเมือ่ ต้องเข้าสูส่ งั คม ปรับตัว
เข้าหาผูใ้ หญ่ไม่เป็น การใช้ชวี ติ พืน้ ฐานในการอยูใ่ นสังคมก็จะแย่ลง และอยูก่ บั คนอืน่ ไม่ได้ในทีส่ ดุ

4. อาจทำให้เป็นเด็กอ้วน:

เด็กทีต่ ดิ ทีวหี รือแท็บเล็ตมักจะอ้วนเกินไป เวลาจะกินข้าวก็จะนัง่ ดูแท็บเล็ตหรือทีวไี ปด้วย จึงทำให้การกินอาหารเพลิดเพลินกินไปได้เรือ่ ยๆ มีพอ่ แม่
คอยป้อนให้กนิ หรือเด็กบางคนก็ไม่ยอมนัง่ กินข้าวดีๆ จะกินแต่ขนมทีก่ นิ ได้งา่ ยๆ ไม่เสียเวลาในการดู สิง่ เหล่านีจ้ งึ ทำให้เด็กอ้วนเกินไป

5. ขาดสมาธิ:

เด็กจะไม่มใี จจดจ่อกับกิจกรรมอะไรเลย ทีต่ อ้ งใช้สมาธิหรือสมองในการแก้ปญ
ั หา เพราะเคยเจอแต่หน้าจอทีแ่ สดงสีสนั สดใส เคลือ่ นไหวได้ รวดเร็วทันใจ
ถ้าต้องทำกิจกรรมทีต่ อ้ งใช้เวลาคิดเด็กจะทำไม่ได้ และจะหงุดหงิดง่ายอีกด้วย

เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ติดหน้าจอ

1. คุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่เล่นมือถือหรือเกมให้ลูกเห็น
2. มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน เช่น เล่นได้ 1 ชั่วโมง เมื่อถึงเวลา ลูกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ไม่มีการโอนอ่อนผ่อนตาม
3. พาลูกไปออกกำลังกาย บางครัง้ อยูใ่ นบ้านเฉยๆ ทำให้ลกู เบือ่ ไม่รจู้ ะทำอะไร จึงหันไปเล่นเกม ดูทวี ี เล่นมือถือ แท็บเล็ต
4. พาลูกไปร่วมกิจกรรมทางสังคม พบปะเพื่อนฝูง เพิ่มทักษะการเข้าสังคม
ขอบคุณที่มา :
5. ตั้งกฎกติกา ภายในบ้านให้ชัดเจน เช่น ห้ามเล่นมือถือ หรือดูทีวีขณะทำกิจกรรมอื่นๆ
เว็บไซท์แม่รักลูก/เว็บไซท์ Mama Expert
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลกะปาง
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“ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน”
ภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกะปาง
1. ป้องกันและควบคุมปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
2. รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ความไม่เป็นธรรม
3. ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหรือความขัดแย้งในชุมชน
4. ช่วยเหลือ ดูแล ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรม
5. ช่วยเหลือ สงเคราะห์ แก้ไขฟื้นฟูผู้พ้นโทษ

หากท่านไม่ ได้รับความเป็นธรรม
ติดต่อได้ที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกะปาง งานนิติการ
สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ 075-495262

หน่วยแพทย์
EMS
เทศบาลตำบลกะปาง
บริการรถฉุกเฉิน
สายด่วน

24 ชั่วโมง

1669 หรือ

089-6517251 และ 075-450370

เหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน

หรือแจ้งขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตของตำบลกะปางได้ที่

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.กะปาง
(สายตรง) โทรศัพท์

089-6517251 และ 075-450370
ต้องการ
ร้องเรียนร้องทุกข์ เรื่องใด
เทศบาลตำบลกะปาง
เปิดช่องทางการรับฟังทุกเรื่องราวของท่าน
โทร. 075-495262 สายตรงนายก 091-0430331
หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.kapang.go.th หรือ
www.facebook.com/kapang.sao

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลกะปาง
340 สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง
ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310
Website : www.kapang.go.th
E-mail : admin@kapang.go.th
Facebook : www.facebook.com/kapang.sao

