


เทศบาลตำบลกะปาง
วิสัยทัศน์ (Vission)

พันธกิจ (Mission)
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ   ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
 ประชาชนมีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน  
 ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน เข้าสู่มาตรฐานตามเกณฑ์ของสาธารณสุข
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐเอกชน และประชาชน
 อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ปรับปรุง พัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว
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คณะผู้จัดทำ

	 สวัสดีค่ะ	 พ่อ	 แม่	 พี่	 น้อง	 ชาวตำบลกะปาง	 และท่านผู้อ่านทุกท่าน	 วารสารฉบับนี้ 

เป็นฉบับแรกของการเป็นเทศบาลตำบลกะปาง	จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์	และเป็น 

สื่อกลางในการสร้างความเข้าใจในบทบาท	 หน้าที่	 การดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

ที่เทศบาลตำบลกะปาง	 ได้ดำเนินการในงบประมาณ	 2556	 รวมทั้งการทำงานของผู้บริหาร 

และพนักงาน	 เจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ	 เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานกับพี่น้อง 

ประชาชนโดยมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นพื้นฐาน

	 นอกจากนี้ในฐานะที่เป็นองค์กรและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนความ 

เจริญให้กับตำบล	นอกเหนือจากด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นต่างๆ	แล้ว	เทศบาลยังเป็น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ที่ต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพา 

องค์กรไปสู่เป้าหมายอนาคตที่ดี	 โดยมีการร่วมคิด	ร่วมทำ	ร่วมแรง	และช่วยตรวจสอบ	ซึ่งจะ 

ทำให้องค์กรมีความเข้มแข็ง	และเป็นสิ่งที่ทุกคนมุ่งหวังมากที่สุดในการพัฒนา	

	 สุดท้ายขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีแต่ความสุข	 ความเจริญตลอดไป	 หากมีข้อบกพร่อง 

หรือพ่ีน้องประชาชนต้องการให้เสนอเพ่ิมเติม	ทางผู้จัดทำยินดีท่ีจะตอบสนองความต้องการน้ันๆ 

กัลญา รอดแก้ว
รองปลัดเทศบาลตำบลกะปาง

ที่ปรึกษา:	 นายทรงยศ	 กรุณา	 นายกเทศมนตรี,	 นายอุทัย	 จงสวัสดิ ์	 รองนายกเทศมนตรี,	 นายลั ้น	 ชูนิรมย์	 รองนายกเทศมนตรี,	 
นายประพันธ์	 รักษ์กำเนิด	 เลขานุการนายกเทศมนตรี,	 นายเจริญ	 ใจกระจ่าง	 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี,	 บรรณาธิการ:	 นางสาวกัลญา	 รอดแก้ว	 
รองปลัดเทศบาล	กองบรรณาธิการ:	 นายชลิต	 ไทยทอง	ปลัดเทศบาล,	 นางสุภาวดี	 ชูมี	 หัวหน้าสำนักปลัด,	 นางสาวปัทมาพร	 สุขชนะ	 ผู้อำนวยการ 
กองคลัง,	นายวัชรินทร์	 จามจุรี	 ผู้อำนวยการกองช่าง,	ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างทุกท่าน	ออกแบบและจัดพิมพ์:	บริษัท	 โรงพิมพ์ดีชัย	จำกัด	 
โทร.	075-323-955,	085-882-8838,	087-280-2270	www.dchai@hotmail.co.th	สำนักงาน:	 เทศบาลตำบลกะปาง	ตำบลกะปาง	อำเภอทุ่งสง	 
จังหวัดนครศรีธรรมราช	80310	โทรศัพท์	075-495-262
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กองคลังและงบรายรับ	-	รายจ่ายจริง

คำแนะนำการชำระภาษีท้องถิ่น
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กราบเรียน พี่น้องชาวตำบลกะปางที่รักและเคารพทุกท่าน
	 จากความมุ่งมั่น	และตั้งใจที่จะทำงานเพื่อรับใช้พี่น้องชาวตำบลกะปาง	โดยการลงสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรี	และ 
ชนะการเลือกต้ังในวันท่ี	 2	 ธันวาคม	 2555	 ด้วยผลคะแนน	 4,141	 คะแนน	 โดยผลคะแนนท่ีได้มาจากความไว้วางใจของพ่ีน้อง 
ประชาชนซ่ึงในเวลา	4	ปีต่อไปน้ี	กระผม	คณะบริหาร	และทีมงานสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน	มีความต้ังใจอย่างเต็มท่ีท่ีจะรับใช้ 
พัฒนา	และดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกท่านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ	ด้าน
	 หลังจากวันเลือกตั้ง	 จนถึงวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้ง	 และประชุมแถลงนโยบายต่อสภา 
เทศบาลตำบลกะปาง	ก็ใช้เวลาร่วม	2	เดือน		หลังจากนั้นกระผมและทีมงาน	เริ่มเดินหน้าทำงานอย่างจริงจัง	และหาแนวร่วม 
ในการทำงาน	 โดยหารือกับคณะบริหาร	และสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง	12	คน	รวมทั้งฝ่ายกำนัน	ผู้ใหญ่บ้าน	 โดยขอให้ร่วมกัน 
ทำงานด้วยความรักและสามัคคี	เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวตำบลกะปาง
 จากนโยบายท่ีให้ไว้กับพ่ีน้องชาวตำบลกะปาง	 กระผมและทีมผู้บริหารจะพยายามทำให้สำเร็จโดยเร็วท่ีสุดตามอำนาจหน้าท่ี	 
และงบประมาณที่มีอยู่	 โดยจะเน้นในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน	 และความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนก่อนซึ่งพี่น้องประชาชน 
ก็จะเห็นอยู่แล้วว่าระยะเวลาท่ีผมได้ทำงานผ่านมาประมาณ	 8	 เดือน	 ผลงานท่ีออกไปให้กับพ่ีน้องในตำบลก็มีอยู่หลายโครงการ 
และโครงการหลักที่ได้ทำก็คือ	 โครงการที่ได้ร่วมมือกับค่ายเทพสตรีศรีสุนทร	 โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลหนัก 
พร้อมด้วยกำลังพลจากกองพลทหารราบที่	5	โดยกองพันทหารช่างที่	5	ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร	มาช่วยปรับปรุงถนนทุกสายที่ 
เป็นหินคลุก	และลูกรังของแต่ละหมู่บ้านโดยรวมระยะทางแล้ว	ประมาณ	100	 กิโลเมตร	รวมงบประมาณไม่เกิน	500,000	บาท 
ซ่ึงในส่วนน้ีได้ช่วยประหยัดงบประมาณของพ่ีน้องลงเป็นจำนวนมาก	 และโครงการท่ีจะต้องทำให้รวดเร็วในปีหน้าคือการจัดเก็บขยะ 
โครงการนี้เป็นโครงการที่ท้าทายสำหรับกระผมและทีมงานมาก	 เพราะปัญหาขยะเป็นปัญหาที่แก้ยากที่สุด	 และเป็นปัญหา 
ระดับประเทศ	 และระดับโลก	 โดยปัญหาน้ีกระผมได้ประชาสัมพันธ์ในท่ีประชุมประจำเดือน	 ถึงวิธีการต่างๆ	 ในการจัดเก็บขยะ 
โดยขอให้พี่น้องทุกคนให้ความร่วมมือตามขั้นตอนที่ทางเทศบาลแนะนำให้	 และคิดว่าปัญหาเรื่องขยะจะสามารถแก้ไขได้อย่าง 
แน่นอน
	 ท้ายนี้กระผม	และคณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลทุกคน	ขอให้คำมั่นว่าจะร่วมกัน 
แก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถ	โปร่งใส	และถูกต้อง	เพ่ือให้พ่ีน้องในตำบลกะปางมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน	และเพ่ือประโยชน์ 
อันสูงสุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลกะปางต่อไป

จาก วิสัยทัศน์ ที่แถลงต่อสภา คือ เป็นเทศบาลตำบลใหม่ แก้ปัญหาด้วยการ   คิดดี  ทำดี  ปฏิบัติดี
โดยประชาชนมีส่วนร่วม นำไปสู่ความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

นายทรงยศ กรุณา
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง
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นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง
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คุยกับรองนายกเทศมนตร ีตำบลกะปาง

คุยกับรองนายกเทศมนตร ีตำบลกะปาง

นายอุทัย จงสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

นายลั้น ชูนิรมย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

 สวัสดีครับ พ่อแม่ พี่น้อง ชาวตำบลกะปางทุกท่าน	 วารสารฉบับนี้ 
เป็นฉบับแรกในการดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกเทศมนตรี	 กระผมได้ยึดหลัก 
แนวทางการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน	ในทุกๆ 
ด้านไม่ว่าจะเป็น	ด้านถนน	ไฟฟ้า	ประปา	และอื่นๆ	ตามแผนงานที่วางเอาไว้ตาม 
นโยบายที่เคยให้ไว้กับพี่น้อง	 สิ่งสำคัญก็คือ	 การเป็นรากฐานของการปกครองใน 
ระบอบประชาธิปไตย	 โดยพี่น้องประชาชนทุกๆ	 คน	 สามารถเข้ามาร่วมในการ 
ตัดสินใจ	 ในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่	 พี่น้อง	 ในตำบลกะปางของเราตามที่ 
กระผมและทีมงานได้เข้ามาบริหารงาน	 ในระยะ	 8	 เดือนที่ผ่านมา	 กระผมและ 
ทีมงาน	ก็ได้แก้ไขปัญหาบางส่วนที่พี่น้องได้รับความเดือดร้อนให้บรรเทาลง	
	 พ่อแม่พ่ีน้องท่ีเคารพครับ	 กระผมและทีมงานขอให้คำม่ันสัญญากับพ่ีน้อง 
ชาวตำบลกะปางว่า	กระผมจะเร่งรัดและผลักดันนโยบายที่สำคัญ	เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของพ่อแม่พี่น้อง	 ประชาชนทุกๆ	 ท่าน	 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ถูกต้อง	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 โดยประชาชนมีส่วนร่วม	 กระผมและทีมงาน	 
ขอขอบคุณ	พ่อแม่พี่น้อง	ทุกๆ	ท่าน	ที่ให้ความไว้วางใจในการบริหารงาน	สุดท้าย 
กระผมและทีมงาน	ขอให้พ่อแม่	พี่น้อง	ที่เคารพรักทุกท่าน	จงประสบแต่ความสุข 
ความเจริญตลอดไป

สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลกะปางทุกท่าน

 นับต้ังแต่กระผมได้มีโอกาสเข้ามาบริหารงาน	 ในฐานะรองนายกเทศมนตรี 

ตำบลกะปาง	 กระผมและทีมงานทราบเป็นอย่างดีว่าปัญหาต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นใน 

ตำบลมีมากมายที่รอการแก้ไข	 และก็ต้องยอมรับว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น	 ก็ต้องได้ 

รับการแก้ไข	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน	 การแก้ปัญหา 

ต่างๆนั้น	ต้องใช้ระยะเวลา	และเป็นไปตามกระบวนการ	แต่อย่างไรก็ตามกระผม 

และทีมงานก็จะดำเนินการเพ่ือให้พ่ีน้องชาวตำบลกะปางได้รับความสะดวกสบาย 

ในด้านต่างๆ	ตามความสามารถ	และกำลังงบประมาณที่มี	

 กระผมขอถือโอกาสนี้	 ขอขอบคุณพี่น้องชาวตำบลกะปาง	 และขอให ้

คำมั่นสัญญาต่อท่านว่า	กระผมและทีมงานบริหารพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกๆ	ท่าน	 เพื่อจะนำ 

ข้อเสนอแนะต่างๆ	 เหล่านั้น	 ไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อพ่อแม ่

พี่น้องชาวตำบลกะปางต่อไป
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คำแถลงนโยบายของ
นายทรงยศ กรุณา 
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลกะปาง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน	จะก่อสร้าง	ปรับปรุง	บำรุงรักษา	ถนนหนทาง	ระบบประปา	ต้องสะอาดและทั่วถึง	ขยายการให้ 

บริการและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง	เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2. นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม	 โดยจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม	 จัดการขยะ	 เพ่ือลดปัญหาขยะท่ีกำลังเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

เช่น	 ส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่	 (Recycle)	 การจัดตั้งธนาคารขยะ	 รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการใช้พลังงานอย่าง 

ประหยัดและคุ้มค่าการใช้พลังงานทดแทนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ จะส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

และส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เสริมจากอาชีพปกติ	รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือท่ีจะสามารถแข็งขันได้ในตลาด

4. นโยบายด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม	จะดำเนินการด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อายุ	3	-	4	ปี	ให้มีคุณภาพ	เพื่อลดภาระ	เป็นที่ 

ไว้วางใจของผู้ปกครองและขยายชั้นอนุบาล	รองรับเด็กเล็กที่จบจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล	เพื่อลดภาระของผู้ปกครองในการ 

หาท่ีเรียนต่อยอดช้ันเรียนในระดับอนุบาล	รวมท้ังจะส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์	ศิลปะ	วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป

5. นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการดูแล	 สงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย	 ให้การสงเคราะห์เด็ก	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 ผู้ด้อย 

โอกาสทางสังคม	 ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง	 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน	 และส่งเสริมกิจกรรมอาสาเพื่อสังคม	 (อสม.) 

จะสนับสนุนให้เยาวชน	 และประชาชนทุกวัย	 ออกกำลังกาย	 เพิ่มพื้นที่ในการเล่นกีฬา	 จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์และจัดทำเป็น 

ศูนย์กีฬาที่ได้มาตรฐานสามารถรองรับการแข่งขันในระดับต่างๆ	ได้

6. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร จะบริหารงานโดยเน้นหลักประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	ใช้จ่ายงบ 

ประมาณอย่างคุ้มค่า	 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน	 ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ 

ประชาชนได้อย่างถูกต้อง	 จะจัดระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานและมีอุปกรณ์อย่างเพียงพอ	 จัดตั้งศูนย ์

อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	 (อปพร.อส.ตร.)	 เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่น 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

7. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	จะดำเนินการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน	ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน 

มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน	 แผนพัฒนาเทศบาล	 จะเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและหาทางออกร่วมกันในการ 

แก้ไขปัญหา	ร่วมกันรับผิดชอบดำเนินการในชุมชน	เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนตนเอง
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เทศบาลตำบลกะปางแนะนำคณะผู้บริหาร

นายทรงยศ กรุณา
นายกเทศมนตรีนายอุทัย จงสวัสดิ์

รองนายกเทศมนตรี
นายลั้น ชูนิรมย์
รองนายกเทศมนตรี

นายเจริญ ใจกระจ่าง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายประพันธ์ รักษ์กำเนิด
เลขานุการนายกเทศมนตรี

แนะนำหัวหน้าส่วนราชการ

1 2 3 4 5

1. นายชลิต ไทยทอง ปลัดเทศบาล 2. นางสาวกัลญา รอดแก้ว รองปลัดเทศบาล
3. นางสุภาวดี ชูมี หัวหน้าสำนักปลัด 4. นางสาวปัทมาพร สุขชนะ ผู้อำนวยการกองคลัง

5. นายวัชรินทร์ จามจุรี ผู้อำนวยการกองช่าง
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เทศบาลตำบลกะปาง แนะนำสมาชิกสภา

1

4

2

5

3

6

1

4

2

5

3

6

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายประยุทธ ยอดแก้ว
ประธานสภาเทศบาล

นายสุรชัย ใจกระจ่าง
รองประธานสภาเทศบาล

1. นางนงค์ลักษณ์ น้อมจิตร

2. นางวันเพ็ญ    ยอดทอง

3. นายสัมพันธ์   ใจกระจ่าง

4. นายสาโรจน์   ใจกระจ่าง

5. นายอภิชาติ    ใจกระจ่าง

6. นายสุรชัย      ใจกระจ่าง

1. นายประยุทธ ยอดแก้ว

2. นางสาวนุชรา ทองอยู่

3. นายสนิท  จันทร์คง

4. นายธีระพงษ์    บัวทิพย์

5. นายอัมพร โสหุรัตน์

6. นางอารีย์  คุระเอียด

นายชลิต ไทยทอง
เลขานุการสภาฯ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา	 1.1	ก่อสร้าง	ปรับปรุง	บำรุงรักษา	ถนน	สะพาน	ระบบระบายน้ำ	และทางเท้า
	 	 	 1.2	จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างในที่สาธารณะ		ถนน	ตรอก	ซอย	อย่างทั่วถึง
	 	 	 1.3	จัดให้มีน้ำที่สะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภคทุกครัวเรือน
	 	 	 1.4	พัฒนาระบบการจราจร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทางการพัฒนา	 2.1	พัฒนาเทศบาลตำบลกะปาง		ให้เป็นตำบลที่น่าอยู่
	 	 	 2.2	ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน
	 	 	 2.3	ส่งเสริมบทบาทของหมู่บ้าน/ชุมชนในการพัฒนาด้านสาธารณสุข
	 	 	 2.4	ส่งเสริมสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	 	 	 2.5	ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
	 	 	 2.6	การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา	 3.1	ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
	 	 	 3.2	ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาด้านต่าง	ๆ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย
แนวทางการพัฒนา 	 4.1	ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้พร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจของบุคลากร	
	 	 	 4.2	ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
	 	 	 4.3	พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลกะปาง		ทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน	ด้านคุณธรรม	
	 	 	 						และจริยธรรม
	 	 	 4.4	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	 	 	 4.5	พัฒนาระบบการบริการประชาชน
	 	 	 4.6	ส่งเสริมระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	 	 	 4.7	ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของผู้นำองค์กร
	 	 	 4.8	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยของชุมชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา	 5.1	ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
	 	 	 5.2	ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
	 	 	 5.3	ส่งเสริมสนับสนุนบำรุงรักษา	บูรณะ	ศาสนสถาน
	 	 	 5.4	ส่งเสริมสนับสนุนประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา	 6.1	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาลตำบลกะปางให้เป็นตำบลน่าอยู่
	 	 	 6.2	ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	ภายในเขตเทศบาลตำบลกะปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนา
เทศบาลตำบลกะปาง
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1. นางจารุวรรณ์ ยอดแก้ว นักวิชาการศึกษา	2. นายสามารถ ทองคำ	บุคลากร
3. นางสาวิตรี เสนา	นักพัฒนาชุมชน	4. นางพัชรี จันทร์วาสน์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
5. นางอาลักษณ์ รัตนพันธ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6. นางสาวสุพิน แก้วอุดม	เจ้าพนักงานธุรการ

7. นายวัชระ สุดรักษ์	ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร	8. นางสาววราภรณ์ ใจกระจ่าง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
9. นายรมย์ ศิริกรรณ์	พนักงานขับรถยนต์	10. นายเสวี รัตนพันธ์	พนักงานขับรถยนต์

11. นายโสพล ยอดแก้ว	คนงานประจำรถขยะ	12. นายสมพงษ์ กองแก้ว	คนงานประจำรถขยะ
13. นางกุสุมา ขาวนิ่ม	นักการ	14. นายจวบ อินทรนก	ยาม

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

4. นายธำรงค์ เกลี้ยงคง ครูผู้ดูแลเด็ก 5. นางวันเพ็ญ เงินแก้ว ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

บุคลากรสำนักปลัด

เทศบาลตำบลกะปาง

เทศบาลตำบลกะปาง

สำนักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสุภาวดี ชูมี
หัวหน้าสำนักปลัด

1
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ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการเข้าวัดฟังธรรม ประจำปี 2556	 	 	 	 	 	 	 		เทศกาลปีใหม่	เป็นเทศกาลแห่งความสุข	เทศบาลตำบลกะปาง	 
ได้จัดโครงการเข้าวัดฟังธรรม	ประจำปี	 2556	ขึ้น	 เมื่อวันที่	 28	ธันวาคม	2555	 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	และ 
ร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียม	ประเพณีไทยอันดีงาม

 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ทรงพระราชทานเทียนพรรษา ให้แก่วัดกะโสมเหนือ

12 สิงหามหาราชินี งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556 
 เทศบาลตำบลกะปาง	 ร่วมกับสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน	 จัดกิจกรรม 
แห่เทียนพรรษา	 ในวันที่	 23	กรกฎาคม	2556	 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2556
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สืบสานงานประเพณี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
	 วันที่	 11	 เมษายน	 2556	 นายทรงยศ	 กรุณา	 นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง	 เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณ	ี
วันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	ประจำปี	2556	ณ	อาคารศูนย์การเรียนรู้และลานกีฬาในร่ม	เทศบาลตำบลกะปาง

ประเพณีแข่งว่าว
 เทศบาลตำบลกะปาง	จัดโครงการ	ประเพณีแข่งว่าวขึ้น	 ในวันที่	 16	มีนาคม	2556	ณ	สนามกีฬาตำบลกะปาง	หมู่ที่	 6	
ตำบลกะปาง	เพื่อส่งเสริมการเล่นว่าวให้เป็นประเพณีคู่ตำบล

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

 
 

ปฐมนิเทศ
ปฐมวัย 
ประจำปี 2556

Kapang Municipality
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ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตร

รณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว

	 เทศบาลตำบลกะปาง	ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร	ประจำปีการศึกษา	2555	รุ่นที่	5	ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านลานช้างและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก	ในวันที่	14	มีนาคม	2556

	 เทศบาลตำบลกะปางร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทุ่งสง	จัดโครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว	ขึ้นในวันที่	20	ธันวาคม	
2555	โดยในกิจกรรมมีบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว	เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ซึ่งเป็นพาหะนำโรค

 มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี 2556
 เทศบาลตำบลกะปาง	 ร่วมกับศูนย์กีฬาหมู่บ้าน	 จัดโครงการ	 มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง	 ประจำปี	 2556	 ในระหว่างวันที่	 
21	มีนาคม	–	7	เมษายน	2556	ณ	สนามฟุตบอลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร	มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันในหลากหลายชนิดกีฬา

กะปางเกมส์ ประจำปี 2556
 เทศบาลตำบลกะปาง	 ร่วมกับสถาบันการศึกษาในสังกัดจัดการแข่งขันกีฬา 
และ	 กรีฑา	 กะปางเกมส์	 ครั้งที่	 9	 ประจำปี	 2556	 ในวันที่	 10	 กรกฎาคม	 2556	 
ณ	สนามกรีฑาค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2556
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การควบคุมและป้องกันโรคเอดส์
	 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะปาง	 ร่วมกับเทศบาลตำบลกะปาง	 จัดกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	 
ในวันที่	26	กรกฎาคม	2556	ณ	อาคารศูนย์การเรียนรู้และลานกีฬาในร่ม	เทศบาลตำบลกะปาง

 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

ทำบุญเทศบาลตำบลกะปาง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

	 เทศบาลตำบลกะปางร่วมกับ	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล	 จัดโครงการ 
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	 โดยการร่วมกันรณรงค์	 และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ 
ของลูกน้ำยุงลาย

 

เวทีประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี 2557-2559 

	 วันที่	 22	 กุมภาพันธ์	 -	 18	 มีนาคม	 2556	 เทศบาลตำบลกะปาง	
ร่วมกับทีมงานฝ่ายปกครอง	กำนัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	สมาชิกสภาเทศบาล		ได้ออกพ้ืนท่ี 
จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน		เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล	ประจำปี	2557

Kapang Municipality
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1. นายกำพล ณ พัทลุง นายช่างโยธา	2. นายรัฐทวี อีซอ	เจ้าพนักงานการประปา	3. นายครรชิต พรหมศร ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

4. นายสุรชัย แสงช่วย ผู้ช่วยช่างโยธา 5. นายวิทยา คล้ายช่วย พนักงานผลิตน้ำประปา

6. นายวิเชียร สมหมาย พนักงานผลิตน้ำประปา,

7. นายวิชาญ รักษ์กำเนิด พนักงานจดมาตรน้ำ	8. นายจงรักษ์ สุขอนันต์ พนักงานขับรถยนต์

บุคลากรกองช่าง

เทศบาลตำบลกะปางกองช่าง

นายวัชรินทร์ จามจุรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลตำบลกะปาง บูรณาการงานซ่อมแซมถนน
	 เทศบาลตำบลกะปางและพี่น้องชาวตำบลกะปาง	ขอขอบพระคุณ	กองพลทหารราบที่	5	โดย	พ.ท.พรรษิษฐ์	สุพรรณชนะบุรี 
ผู้บังคับกองพันทหารช่างท่ี	 5	 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร	 ท่ีให้การสนับสนุนกำลังพลและเคร่ืองจักร	 และบริษัท	 ปูนซิเมนต์ไทย	 (ทุ่งสง)	 จำกัด 
ได้ให้การสนับสนุนวัสดุหินคลุก	ในการเร่งบูรณาการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก	จำนวน	30	สาย	ในตำบลกะปางทำให้สามารถประหยัด 
งบประมาณค่าซ่อมแซมและช่วยให้พี่น้องชาวตำบลกะปางมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

1

5

2

6

3

7

4

8
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โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
			1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาวี	ไชยศร-นางเอิบ	สมคิด	หมู่ท่ี	5	งบประมาณ	1,047,000	บาท
			2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายน้อม	ศรีสวัสดิ์	หมู่ที่	7	งบประมาณ	717,000	บาท
			3.	โครงการบุกเบิกถนนสายกะโสม	–	ลานช้าง-คูค่าย	หมู่ที่	6	งบประมาณ	1,324,000	บาท
			4.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าเทศบาลตำบลกะปาง	งบประมาณ	389,000	บาท
			5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งขมิ้น	หมู่ที่	3	งบประมาณ	636,000	บาท
			6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายวิรัตน์	–	หัวสะพาน	อ.รัษฎา	หมู่ที่	1	งบประมาณ	660,000	บาท
			7.	โครงการบุกเบิกถนนสายหนองขัน	–	วังพระ	หมู่ที่	4	งบประมาณ	618,000	บาท
			8.	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต	หมู่ที่	6	งบประมาณ	335,000	บาท
			9.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต	หมู่ที่	4	งบประมาณ	280,000	บาท
			10.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านศิวนันท์	(ตอนที่	2)	หมู่ที่	10	งบประมาณ	714,000	บาท
			11.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านศิวนันท์	หมู่ที่	10	งบประมาณ	635,000	บาท
			12.	โครงการปรับปรุงถนนสายเขาพริก-ช่องพลี	หมู่ที่	2	งบประมาณ	712,000	บาท

โครงการที่กำลังดำเนินการ
			1.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน	เทศบาลตำบลกะปาง	งบประมาณ	388,000	บาท
			2.	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต	ศพด.บ้านคลองตูก	หมู่ที่	2	งบประมาณ	423,000	บาท
			3.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม	คสล.	(ขนาด	1	ช่องทาง)	หมู่ที่	1	งบประมาณ	263,000	บาท
			4.	โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีต	หมู่ที่	9	งบประมาณ	183,000	บาท
			5.	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายปรีชา	ชูกรณ์	สวนยางนายเสวี	รัตนพันธ์	หมู่ที่	7	งบประมาณ	177,000	บาท
			6.	โครงการปรับปรุงถนนฟุตบอล	หมู่ที่	8	งบประมาณ	300,000	บาท
			7.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง	สายประปา	หมู่ที่	9	งบประมาณ	695,000	บาท
			8.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง	สายสามแยกมัสยิด	ร้านค้าชุมชน	หมู่ที่	11	งบประมาณ	710,000	บาท
			9.	โครงการก่อสร้างถนน	คสล.	สายบ้านลานช้าง-ช่องประ	หมู่ที่	8	งบประมาณ	700,500	บาท
			10.	โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กสายทุ่งขมิ้น	หมู่ที่	3	งบประมาณ	704,000	บาท
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เทศบาลตำบลกะปาง
กองคลัง

นางสาวปัทมาพร สุขชนะ
ผูัอำนวยการกองคลัง

1. นางกิจจา เพียรดี นักวิชาการเงินและบัญชี	2. นางชฎาวรรณ ทองแก้ว นักวิชาการคลัง
3. นางวนิดา สุชาติพงศ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	4. นางจิราภรณ์ เพียรดี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

5. นางธัญญารัตน์ เกื้อเดช ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

บุคลากรกองคลัง

เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ประมาณการ รายรับจริง สูง ต่ำ+
-

รายรับ 

			ภาษีอากร

			ค่าธรรมเนียม		ค่าปรับและค่าใบอนุญาต

			รายได้จากทรัพย์สิน

			รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

			รายได้เบ็ดเตล็ด

			ภาษีจัดสรร

			เงินอุดหนุนทั่วไป

รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

รวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

เงินที่จ่ายขาดเงินสะสม 

รวมรายรับทั้งสิ้น 

 231,000.00	

	174,000.00	

	50,000.00	

	300,000.00	

	200,000.00	

	20,895,000.00	

	13,000,000.00	

 34,850,000.00 

 9,157.88	

	399,661.00	

	30,288.72	

	198,437.00	

	113,200.00	

	5,029,972.84	

	4,092,468.00	

 2,172,169.62 

 221,842.12	

	596,241.00	

	212,295.45	

	749,307.00	

	86,800.00	

	21,041,648.92	

	17,092,468.00	

 40,000,602.49 

 9,763,104.32 

 9,763,104.32 

 5,500,031.93 

 52,285,305.87 

 

-

+ 

-	

+ 

-	

+ 

- 

+ 
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เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานทางการเงิน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2555 

ประเภท ลำดับที่  รายละเอียด  จำนวนเงิน 
1.	หมวดภาษีอากร

(1.1)	ภาษีจัดเก็บเอง

 

 

1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 													175,214.37	

2 ภาษีบำรุงท้องที่ 															31,536.75	

3 ภาษีป้าย 															15,091.00	

 รวมภาษีที่จัดเก็บเอง              221,842.12 

(1.2)	ภาษีที่รัฐบาล

จัดสรรให้

4 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น	(1	ใน	9) 										5,111,263.26	

5 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม	พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ 										7,299,104.12	

6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 													216,795.63	

7 ภาษีสุรา 										2,466,920.26	

8 ภาษีสรรพสามิต 										4,435,045.84	

9 ภาษีการพนัน 2,330.00	

10 ค่าภาคหลวงไม้ 															27,708.00	

11 ค่าภาคหลวงแร่ 													103,730.49	

12 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 													281,113.32	

13 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 										1,175,377.00	

 รวมรายได้จากภาษีจัดสรร 21,119,387.92 

2.	หมวดค่าธรรมเนียม	

ใบอนุญาตและค่าปรับ

 

 

14 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 															96,680.00	

15 ค่าปรับการผิดสัญญา 													417,772.00	

16 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับอื่น	ๆ	นอกเหนือจากรายการข้างต้น 																		4,100.00	

 รวมรายได้จากค่าธรรมเนียม ฯ              518,552.00 

3.	รายได้จากทรัพย์สิน 17 รายได้จากทรัพย์สินอื่น	ๆ	นอกเหนือจากรายการข้างต้น 													212,295.45	

  รวมรายได้จากทรัพย์สิน              212,295.45 

ประมาณการ รายจ่ายจริง สูง ต่ำ+
-

รายจ่าย 

			งบกลาง

			เงินเดือน

			ค่าจ้างประจำ

			ค่าจ้างชั่วคราว

			ค่าตอบแทน

			ค่าใช้สอย

			ค่าวัสดุ

			ค่าสาธารณูปโภค

			เงินอุดหนุนหน่วยงานรัฐฯ

			ค่าครุภัณฑ์

			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

																		รายจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม

                          รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

 1,552,651.00	

	5,625,141.00	

	154,400.00	

	2,204,028.00	

	588,210.00	

	6,826,830.00	

	3,632,425.00	

	987,000.00	

	5,498,315.00	

	2,078,500.00	

	5,702,500.00 

 34,850,000.00 

 	841,687.00	

	(342,422.00)

	(8,338.00)

	20,354.00	

	24,900.00	

	1,102,117.00	

	722,013.00	

	(53,602.23)

	551,829.32	

	33,464.00	

	7,500.00	

 2,899,502.09 

 	710,964.00	

	5,967,563.00	

	162,738.00	

	2,183,674.00	

	563,310.00	

	5,724,713.00	

	2,910,412.00	

	1,040,602.23	

	4,946,485.68	

	2,045,036.00	

	5,695,000.00	

 31,950,497.91 

 5,555,722.00 

 5,500,031.93 

 40,271,662.05 

 11,757,643.82 

 

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

	-	

 -   

สูงกว่า

รายรับ                              รายจ่าย

ต่ำกว่า
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 เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ่ายตามหมวดประเภทรายจ่าย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภท ลำดับที่  รายละเอียด  จำนวนเงิน 

รายจ่ายงบกลาง 1 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 	281,210.00	

2 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	(ก.บ.ท.) 	218,500.00	

3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 	138,997.00	

4 เงินสำรองจ่าย	 	72,257.00	

รวมรายจ่ายงบกลาง  710,964.00 

รายจ่ายประจำ 5 เงินเดือน 	5,967,563.00	

 6 ค่าจ้างประจำ 	162,738.00	

 7 ค่าจ้างชั่วคราว 	2,183,674.00	

 8 ค่าตอบแทน		 	563,310.00	

 9 ค่าใช้สอย 	5,724,713.00	

 10 ค่าวัสดุ 	2,910,412.00	

 11 ค่าสาธารณูปโภค 	1,040,602.23	

 12 เงินอุดหนุน 	4,946,485.68	

 รวมรายจ่ายประจำ  23,499,497.91 

 13 ค่าครุภัณฑ์	 	2,045,036.00	

รายจ่ายเพื่อการลงทุน 14 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 	5,695,000.00	

 15 จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 	5,582,942.00	

 16 เงินที่จ่ายขาดจากเงินสะสม 	5,500,031.93	

 รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน  18,823,009.93 

  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  43,033,471.84 

4.	หมวดรายได้จาก

สาธารณูปโภคและ

การพาณิชย์

18 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์อื่น	ๆ	นอกเหนือจากรายการข้างต้น 													749,257.00	

 รวมรายได้จากสาธารณูปโภคฯ              749,257.00 

5.	หมวดรายได้เบ็ด

เตล็ด

19 ค่าขายแบบแปลน 															85,000.00	

20 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	ๆ	นอกเหนือจากรายการข้างต้น 																		1,800.00	

6.	รายรับจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป

 

 รวมรายได้เบ็ดเตล็ด                86,800.00 

21 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

							17,092,468.00	

 รวมเงินอุดหนุนทั่วไป        17,092,468.00 

  รวมรายรับทั้งสิ้น        40,000,602.49 

7.	รายรับจากเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

22 เงินอุดหนุนด้านการศึกษา 													635,249.88	

23 เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 										9,149,160.00	

  รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ           9,784,409.88 

  เงินที่จ่ายขาดจากเงินสะสม	(เงินสะสม) 										5,526,191.93	

8.	รายรับอื่น  รวมรายรับอื่น           5,526,191.93 

  รวมรายได้ 5 หมวด (1-5)     22,908,134.49 

  รวมรายรับทั้งสิ้น     55,311,204.30 

  ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 2555     12,180,941.24 

  ยอดเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 2555     10,070,971.82 

 

ประเภท ลำดับที่  รายละเอียด  จำนวนเงิน 
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คำแนะนำการชำระภาษีท้องถิ่น
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

	 เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก	บ้านเช่า	อาคารร้านค้า	ตึกแถว	บริษัท	ธนาคาร	 โรงแรม	โรงภาพยนตร์	แฟลต	อพาร์ทเม้นท์	หอพัก 

คอนโดมิเนียม	โรงเรียนสอนวิชาชีพ	โรงงานอุตสาหกรรม	สนามม้า	สนามมวย	สนามกอล์ฟ	ท่าเรือ	บ่อนไก่	บ่อนปลา	ฟาร์มสัตว์	คลังสินค้า 

และบริเวณที่ดินปกติใช้ร่วมไปกับโรงเรือนนั้น

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษีและการอุธรณ์

	 1.	 เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน	 (ภ.ร.ด.2)	 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	 ซึ่งทรัพย์สินนั้น 

ตั้งอยู่	ตั้งแต่วันที่	2	มกราคม	–	สิ้นเดือนกุมภาพันธ์	ของทุกปี

	 2.	พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน	(ภ.ร.ด.8)	

	 3.	ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน	30	วันนับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน		(ภ.ร.ด.	8)

	 4.	หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมินให้ย่ืน	คำร้องขออุทธรณ์	ภายใน	15	วัน	นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน	(ภ.ร.ด.	8)

ภาษีบำรุงท้องที่    							เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดิน

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี

	 1.	ให้เจ้าของที่ดิน	ผู้ครอบครองที่ดิน	ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน	(ภ.บ.ท.5)		และชำระภาษีปีละครั้ง	ตั้งแต่	วันที่	2	มกราคม 

–	30	เมษายน	ของทุกปี

	 2.	ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน	(ภ.บ.ท.	5)	ภายใน	30	วันนับแต่ 

วันที่โอนกรรมสิทธิ์

ภาษีป้าย

	 เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อยี่ห้อ	หรือเครื่องหมายการค้า	หรือโฆษณา	หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือ 

โฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ	ด้วยอักษร	ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน	แกะสลักจารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

การยื่นแบบประเมิน,การชำระภาษีและการอุทธรณ์

	 1.	 เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้าย	 ยื่นแสดงแบบรายการภาษีป้าย	 ตั้งแต่	 2	 มกราคม	 –	 31	มีนาคม	ของทุกปีโดยเสียเป็น 

รายปี	ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน	15	วัน	และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้ง 

หรือแสดงจนถึงสิ้นปีและเสียภาษีป้ายเป็นรายงวดๆ	ละ	3	เดือนของปี

	 2.	ชำระภาษีป้ายภายใน	15	วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่

	 3.	ถ้าภาษีป้ายเกิน	3,000	บาท	จะขอผ่อนชำระเป็นสามงวดเท่าๆ	กันก็ได้

	 4.	ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ	 

ภ.ป.4	ภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

งานทะเบียนพาณิชย์ 													ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์

	 1.	ข้อมูลที่ได้จากการทดทะเบียนพาณิชย์จะเป็นประโยชน์สำหรับรัฐบาลในการส่งเสริมการพาณิชย์และอุตสาหกรรม

	 2.	เพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบพาณิชยกิจในการใช้เป็นหลักฐานในทางการค้า

	 3.	เป็นศูนย์ข้อมูลกลางซ่ึงพ่อค้าและประชาชนโดยท่ัวไปสามารถใช้เป็นแหล่งในการตรวจดูรายละเอียดข้อมูลทางการค้าต่างๆ

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์

	 1.	สำเนาบัตรประชาชน

	 2.	สำเนาทะเบียนบ้าน

	 3.	สำเนาหนังสือเช่าบ้าน	(กรณีเช่าบ้าน)

หมายเหตุ	:	แจ้งจดทะเบียนพาณิชย์	ภายใน	30	วัน	หลังจากเปิดกิจการ

Kapang Municipality
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บัญชีรายละเอียดการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(จำนวน 15 กระบวนงาน) แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลกะปาง ลงวันที่ 26 มกราคม 2556

เทศบาลตำบลกะปาง
340 ถนนทุ่งสง - ห้วยยอด ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310
โทรศัพท์/โทรสาร. 0 - 7549 - 5262 www.kapang.go.th

ลำดับที่ กระบวนงานบริการ
ระยะเวลาเดิมที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้บริการ
ระยะเวลาที่ปรับลด

1 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 8		นาที/ราย 4		นาที/ราย

2 การจัดเก็บภาษีโรงเรือน 10		นาที/ราย 4			นาที/ราย

3 การจัดเก็บภาษีป้าย 10		นาที/ราย 4		นาที/ราย

4 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

(ขออนุญาตสร้างบ้าน)

10		นาที/ราย 4		นาที/ราย

5 การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ให้แจ้งตอบรับการดำเนินการให้

ผู้ร้องทราบภายใน	5	วันทำการ

ให้แจ้งตอบรับการดำเนินการให้

ผู้ร้องทราบภายใน	5	วันทำการ

6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 1		ชั่วโมง ทันทีที่มีการร้องขอ

7 สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 1		วัน 3		ชั่วโมง/ราย

8 การขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ	(130	ประเภท)	ขออนุญาตใหม่/

ต่อใบอนุญาต

30		วัน/ราย 30		วัน/ราย

9 ขออนุญาตจัดตั้งตลาด

ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30		วัน/ราย 30		วัน/ราย

10 ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย

อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	(พื้นที่	

200	ตร.ม.)	ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30			วัน/ราย 30		วัน/ราย

11 ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ	ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30		วัน/ราย 30		วัน/ราย

12 การขออนุญาตใช้น้ำประปา 10		นาที/ราย 5		นาที/ราย

13		 การขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร 8		นาที/ราย 5		นาที/ราย

14 การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 25		นาที/ราย 12		นาที/ราย

15 การจดทะเบียนพาณิชย์ 15		นาที/ราย 10		นาที/ราย


