พระราชดำรัส

เศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป”
พระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนา

“เศรษฐกิจพอเพียง... จะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้
แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน
ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน
ถ้าทำโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้...”
พระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2541
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สวัสดีค่ะ พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลกะปาง และท่านผู้อ่านวารสารที่เคารพรักทุกท่าน
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลกะปาง เป็นวารสารประจำปี 2558
จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ภายใต้การบริหาร
ของ นายทรงยศ กรุณา นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ
ในการพัฒนาตำบลกะปางให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อม โดยผ่านการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน และผูน้ ำชุมชนพร้อมทัง้ เป็น
สื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วง
ที่ผ่านมา ให้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลกะปาง และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ
ผลการปฏิบัติงานที่ปรากฏในวารสารเล่มนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้
ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ภายในระยะเวลา 1 ปี ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ รวมทัง้ องค์กรต่างๆ ภายในตำบลกะปาง ได้มสี ว่ นร่วม
ในการที่จะทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวตำบลกะปางเป็นสำคัญ
และเมือ่ การปฏิบตั งิ านสำเร็จเสร็จสิน้ ตามห้วงระยะเวลาหนึง่ ก็สมควรทีจ่ ะแจ้งให้ประชาชน
ผูร้ บั ประโยชน์ได้รบั ทราบ เพือ่ ร่วมกันดูแล ร่วมกันใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ต่างๆ ให้คงอยู่ รวมทัง้
แนะนำให้การดำเนินงานในปีต่อๆ ไป บังเกิดผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น
เทศบาลตำบลกะปาง ขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทีไ่ ด้รว่ มผลักดันให้ภารกิจของเทศบาลฯ ประสบผลสำเร็จ
ทุกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จะเป็นข้อมูลสำคัญในการนำไปใช้ปรับปรุงวิธีการทำงานให้สามารถสนองความต้องการ
และแก้ปัญหาของประชาชนได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

กัลญา รอดแก้ว

รองปลัดเทศบาลตำบลกะปาง

คณะผู้จัดทำ

POSITIONING

ที่ปรึกษา: นายทรงยศ กรุณา นายกเทศมนตรี, นายอุทัย จงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี, นายลั้น ชูนิรมย์ รองนายกเทศมนตรี,
นายประพันธ์ รักษ์กำเนิด เลขานุการนายกเทศมนตรี, นายเจริญ ใจกระจ่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี,
บรรณาธิการ: นางสาวกัลญา รอดแก้ว รองปลัดเทศบาล
กองบรรณาธิการ: นายชลิต ไทยทอง ปลัดเทศบาล, นางสุภาวดี ชูมี หัวหน้าสำนักปลัด, นางสาวปัทมาพร สุขชนะ ผูอ้ ำนวยการกองคลัง,
นายวัชรินทร์ จามจุรี ผู้อำนวยการกองช่าง, ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างทุกท่าน
ออกแบบและจัดพิมพ์: บริษทั โรงพิมพ์ดชี ยั 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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เทศบาลตำบลกะปาง
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เป นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง
สวัสดีครับ

พี่น้องชาวตำบลกะปาง และท่านผู้อ่านวารสารทุกท่าน
พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับ มาจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลา
3 ปีเต็มแล้ว ที่พี่น้องได้ให้โอกาสกระผมและคณะทีมบริหาร
เข้ามาทำงานแทนพีน่ อ้ งด้วยความหวังทีจ่ ะพัฒนาตำบลกะปาง
ของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิม ด้วยความตั้งใจและความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายจากพี่น้องมาโดยตลอด แต่ก็ไม่อาจ
ทำให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมด การพัฒนาของตำบลกะปางเรา
ถือว่าเป็นการพัฒนาไปพร้อมกันในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภค การส่งเสริม
การศึกษา การส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีผล
โดยตรงต่อพี่น้องประชาชน เช่น
- ถนน ได้ปรับปรุงจากถนนลูกรัง ถนนหินคลุก มาเป็น
ถนนคอนกรีต และถนนลาดยาง เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์
- ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าครัวเรือน และไฟฟ้าสาธารณะ
ได้ดำเนินการเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์
- ประปา ปรับปรุงจากเมื่อก่อนขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
พอสมควร
- ขยะ ดำเนินการเก็บขยะตามที่พี่น้องต้องการ โดยวิธี
การแยกขยะอยู่ในขณะนี้
และอีกหลายๆ โครงการที่ได้ทำไปแล้วนับถึงตอนนี้ ยังมี
เวลาอีก 1 ปีเต็มก่อนจะหมดวาระในการดำรงตำแหน่ง



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรี กระผมและคณะผู้บริหารจะตั้งใจทำงานที่
ค้างคาเอาไว้ให้สำเร็จลุล่วงให้จงได้ ตามความมุ่งหวังที่พี่น้อง
ได้ให้โอกาสเข้ามาทำงานครับ
สุดท้ายนี้กระผมในนามตัวแทนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลกะปางทุกท่าน
ขอขอบคุณพี่น้องชาวตำบลกะปาง กลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมา
โดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือเช่นนี้
ต่อไป และขอฝากถึงพี่น้องชาวตำบลกะปางทุกท่าน ในช่วง
เศรษฐกิจตกต่ำซึ่งนับมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว ผลผลิตทาง
การเกษตรของพวกเรา คือ ยางพารา ซึง่ ราคาตกต่ำมาโดยตลอด
ส่งผลกระทบให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ขอให้พี่น้อง
ทุกท่านนำเอาแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาพึงปฏิบัติในการดำรงชีวิต
และผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ
ได้ดลบันดาลให้พี่น้องชาวตำบลกะปาง จงประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ตลอดไป

เทศบาลตำบลกะปาง

ทรงยศ กรุณา

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

เปิดใจ...คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกะปาง
สารจากรองนายกเทศมนตรี
สวัสดีครับ พ่อ แม่ พี่น้องชาวตำบล
กะปางทุกท่าน วารสารฉบับนีก้ เ็ ป็นวารสาร
ฉบับที่สาม ในการดำรงตำแหน่งรองนายก
เทศมนตรี ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาในการ
เข้ามารับใช้ พ่อแม่ พี่น้อง นับว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการ
ทำงาน การจัดสรรงบประมาณต่างๆ เพื่อที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้อง
ให้ได้อย่างทั่วถึง พ่อแม่พี่น้องครับ ภารกิจในการดำเนินงานต่างๆ
ของเทศบาลตำบลกะปางนั้นมีมากมาย การพัฒนาที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์กบั ชุมชนในภาพรวมของตำบลกะปาง คือสิง่ สำคัญทีท่ มี
บริหารของเทศบาลตำบลกะปาง จะดำเนินการโดยไม่หยุดนิ่ง
ในทุกๆ ด้าน โดยให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ทั้งตำบลกะปาง
กระผมในนามทีมผูบ้ ริหารจะตัง้ ใจทำงาน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
กับพี่น้องชาวตำบลกะปางให้ได้มากที่สุด และจะประสานการ
ทำงานกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือผู้นำท้องที่
องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนาตำบล
กะปางบ้านเรา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

สารจากรองนายกเทศมนตรี
สวัสดีครับ พ่อ แม่ พีน่ อ้ งชาวตำบลกะปาง
ทุกท่านครับ เทศบาลตำบลกะปาง เป็น
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่ ทีม่ คี วามใกล้ชดิ
กับประชาชนมากที่สุด อีกทั้งยังมีบทบาทที่
สำคัญในการพัฒนาตำบลกะปาง ซึ่งในการพัฒนาตำบลกะปางนั้น
เทศบาลตำบลกะปาง จำเป็นต้องได้รบั การสนับสนุนและความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวตำบลกะปาง สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลกะปาง ผู้นำท้องที่ และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งตลอดเวลา
ทีค่ ณะผูบ้ ริหารได้เข้ามาดำรงตำแหน่ง ต่างได้รบั ความร่วมมือ ร่วมใจ
จากทุกท่านเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบริหารองค์กร
งบประมาณ และการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเป้าหมาย
สูงสุดร่วมกัน คือตอบสนองความต้องการของพีน่ อ้ งชาวตำบลกะปาง
และทำให้ตำบลกะปางของเรามีการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้า
กระผมและคณะผู้บริหารจึงขอขอบพระคุณ พ่อแม่พี่น้อง
ชาวตำบลกะปางทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบลกะปาง
ของเราด้วยดีตลอดมา

นายลั้น ชูนิรมย์

นายอุทัย จงสวัสดิ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

สารจากเลขานุการนายกเทศมนตรี
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง ชาวตำบลกะปาง
และท่านผู้อ่านวารสารที่รักทุกท่านครับ
สำหรับวารสารฉบับนี้ ก็เป็นฉบับที่ 3 แล้ว
ในการเข้ามาในฐานะฝ่ายบริหาร ตั้งแต่
กระผมเริ่มทำงานมาจนถึงวันนี้ พี่น้องมีความพอใจแค่ไหน
ผมคงไม่สามารถตอบเองได้ และผู้ที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุด
คือพี่น้องชาวตำบลกะปางของเรานั่นเอง ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะรับรู้ได้ถึงความตั้งใจของเรา
ในการขับเคลื่อนตำบลกะปาง ให้มีการพัฒนาต่อไปข้างหน้า
ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ยึดหลัก
ความถูกต้อง ยุติธรรม ตามกฎระเบียบแบบแผน มีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีความสุขและรอยยิ้มของ
พี่น้องประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ

รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

สารจากที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
สวั ส ดี ค รั บ พี่ น้ อ งชาวตำบลกะปาง
ทุกท่าน บนเส้นทางสายการทำงานทั้ง
ท้องถิ่น และท้องที่ กระผมต้องขอขอบ
พระคุณในความไว้วางใจของพี่น้องชาว
ตำบลกะปางทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้โอกาสเข้ามาทำงานเพือ่ พีน่ อ้ งชาวกะปาง
มาถึงวันนี้การทำงานภายใต้การบริหารงานของนายทรงยศ กรุณา
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง ได้ดำเนินตามนโยบายโดยได้ดำเนิน
การโครงการต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ภายใต้เงือ่ นไขและข้อจำกัดด้านงบประมาณ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วม กระผมและคณะผู้บริหารต้องขอขอบคุณ พี่น้อง
ชาวตำบลกะปาง สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจน
เจ้าหน้าทีข่ องเทศบาลตำบลกะปาง และผูท้ ม่ี สี ว่ นร่วมในการขับเคลือ่ น
ทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ในการปฏิบตั งิ านจนประสบ
ความสำเร็จเป็นอย่างดี

นายประพันธ์ รักษ์กำเนิด

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

นายเจริญ ใจกระจ่าง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

เทศบาลตำบลกะปาง



โครงสร้างสภา

นายชลิต ไทยทอง
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ

นายประยุทธ ยอดแก้ว
ประธานสภาเทศบาล

นายสุรชัย ใจกระจ่าง
รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง

นายสุรชัย ใจกระจ่าง

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง นายอภิชาติ ใจกระจ่าง

นางนงค์ลักษณ์ น้อมจิตร

นางวันเพ็ญ ยอดทอง

นางอารีย์ คุระเอียด

นายวิรัช สมุทรจิต

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

นายประยุทธ ยอดแก้ว

นายสนิท จันทร์คง

นายธีระพงษ์ บัวทิพย์

นายอัมพร โสหุรัตน์

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวปัทมาพร สุขชนะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชลิต ไทยทอง
ปลัดเทศบาลตำบลกะปาง



นางสาวกัลญา รอดแก้ว
รองปลัดเทศบาลตำบลกะปาง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

นางสุภาวดี ชูมี
หัวหน้าสำนักปลัด

เทศบาลตำบลกะปาง

นายวัชรินทร์ จามจุรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำนักปลัด
ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายปกครอง

นางสุภาวดี ชูมี
หัวหน้าสำนักปลัด

นายสามารถ ทองคำ นายสถิตย์ แก้วมรกต นางพัชรี จันทร์วาสน์
นิติกร

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางจารุวรรณ์ ยอดแก้ว นางอาลักษณ์ รัตนพันธ์
นักวิชาการศึกษา

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

นางณัฏฐณิชา กองแก้ว นางพรฤทัย แต๊ะเฮง
ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีธ่ รุ การ

ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล

นายรมย์ ศิริกรรณ์
พนักงานขับรถยนต์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ

นางณิชากานต์ พรหมเพศ

นายวัชระ สุดรักษ์ นางสาวปริญญา วงศ์เมฆ นางสาววราภรณ์ ใจกระจ่าง

ผูช้ ว่ ยนักวิชาการเกษตร

นางศุภลักษณ์ กรุณา

ผูช้ ว่ ยบุคลากร

ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์

นางสาวณัชชา เรืองจรัส นายเสวี รัตนพันธ์

ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีส่ ขุ าภิบาล ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมสุขภาพ พนักงานขับรถยนต์

นางกุสุมา ขาวนิ่ม นายพิศิษฐ์ พุทธรัตน์
นักการ

คนงานทั่วไป

นายจวบ อินทรนก
ยาม

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

จ.ส.อ.ปานศักดิ์ บัวตุม
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสาวิตรี เสนา
นักพัฒนาชุมชน

นายพัชรพล ใจกระจ่าง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก

นางกมลวรรณ บุญชู นางสมใจ แก้วอุดม
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง

นางกาญจนา หนักเกิด นายธำรงค์ เกลี้ยงคง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

นางวันเพ็ญ เงินแก้ว นางสาวบุษกร จันทร์คง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(ผู้ดูแลเด็ก)

เทศบาลตำบลกะปาง



กองคลัง

นางสาวปัทมาพร สุขชนะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางจิราภรณ์ เพียรดี

นางชฎาวรรณ ทองแก้ว
นักวิชาการคลัง

นางกิจจา เพียรดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางวนิดา สุชาติพงศ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวเสาวณี เพียรดี นางสาวพรรณทิวา สงอาจินต์ นางธัญญารัตน์ เกือ้ เดช

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

กองช่าง

นายวัชรินทร์ จามจุรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกำพล ณ พัทลุง นายสุรศักดิ์ คำคง นางสาวสุพิน แก้วอุดม นายสุรชัย แสงช่วย นายครรชิต พรหมศร
นายช่างโยธา

นายช่างไฟฟ้า

เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายกมลศักดิ์ หอมเกตุ นายถนอม บุญหวาน นายวิเชียร สมหมาย นายวัสพล คงชาญกิจ นายอุดม บุญสวัสดิ์ นายสยาม รักษ์จนั ทร์ นายธนภัทร รักษ์กำเนิด
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานจดมาตรน้ำ

พนักงานก่อสร้าง

นายเฉลิม ครุฑสุวรรณ นายสมพงษ์ กองแก้ว นายสุวฒ
ั ใจกระจ่าง นายวุฒศิ กั ดิ์ เจริญสุข นายจิระศักดิ์ กรุณา นายจงรักษ์ สุขอนันต์ นางสาวบุษรีเทพ บุญทอง

พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาดเบา คนงานประจำรถขยะ



คนงานประจำรถขยะ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

คนงานประจำรถขยะ

เทศบาลตำบลกะปาง

พนักงานขับรถขยะ

พนักงานขับรถยนต์

ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีธ่ รุ การ

โครงการที่ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับ

โครงการ

1
2

โครงการก่อสร้างศาลากลางน้ำ หมู่ที่ 6
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมก่อสร้างห้องน้ำ
สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 11
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคงยา - หัวสะพานรัษฎา (ตอนสุดท้าย) หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนแต้ว (ตอนสุดท้าย) หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทอนหมาใน หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไข่ ไชยศร (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายน้อม ศรีสวัสดิ์ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโยธิน - บ้านนางอุไร (ตอนสุดท้าย) หมูท่ ่ี 10
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสนั่น (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุเชาว์ ชูกรณ์ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองตูก - เขาพริก (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายช่องพลี - เขาพริก (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายเลี่ยม คำคง-บ้านคลองตูก
(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 8
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านครูสมร - บ้านนายเคล้า หมู่ที่ 5
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพูน - สวนกล้วย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5
โครงการต่อเติมฟุตบาททางเท้าผู้พิการ (อารยสถาปัตย์) ทางขึ้นสำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง
โครงการบุกเบิกถนนสายคูค่ายเทพฯ หมู่ที่ 6
โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งขมิ้น - หัวสะพานเขาโร หมู่ที่ 3
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสนั่น - วังพระ หมู่ที่ 4
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายทุ่งขมิ้น - บ้านห้วยซาง หมู่ที่ 3
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายเจริญ - วังปราง หมู่ที่ 3
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหลังโรงไม้ยางพารา หมู่ที่ 3
โครงการปรับปรุงระบบประปาของเทศบาลตำบลกะปาง
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของเทศบาลตำบลกะปาง
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านจากบ้านนายสมพงศ์-บ้านทอนไม้งาม หมู่ที่ 1
โครงการขยายเขตประปาหมูบ่ า้ นซอยนาคงยา จากบ้านนายวิรตั น์ นวลสีทอง-บ้านนายวิเชน หมูท่ ่ี 1
โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง เพื่อขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ ประจำตำบล

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

งบประมาณ (ตั้งไว้)

เทศบาลตำบลกะปาง

600,000
530,000
900,000
260,000
900,000
1,008,000
744,000
1,470,000
552,000
396,000
480,000
360,000
870,000
660,000
1,160,000
390,000
478,000
82,000
610,000
429,000
580,000
200,000
230,000
435,000
110,000
10,000
100,000
44,000
810,000
250,000



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

โครงการ

โครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
โครงการรักษาความสงบและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการบริหารจัดการขยะ
โครงการรณรงค์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการพัฒนางานสาธารณสุข (อุดหนุน อสม.) ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุข
โครงการแข่งขันกีฬา "มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง"
โครงการแข่งขันกีฬากะปางเกมส์
โครงการแข่งขันกีฬาทุ่งสงเกมส์
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมทีมกีฬา,นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น
โครงการประเพณีแข่งว่าวประจำปี
โครงการจัดหาวัสดุกีฬา
โครงการ จัดซื้อโต๊ะ เต้นท์ หมู่ที่ 9
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายฟิตเนส หมู่ที่ 9
อุดหนุนกองพันทหารช่างที่ 5 ค่ายเทพสตรีฯ (โครงการกีฬาต้านยาเสพติด พล ร.5)
อุดหนุนกองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ค่ายเทพสตรีฯ (โครงการป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร)
อุดหนุนศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน (โครงการส่งเสริมกีฬาหมู่บ้าน)
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตำบลกะปาง

งบประมาณ (ตั้งไว้)

700,000
70,000
200,000
20,000
100,000
165,000
250,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
295,000
210,000
35,000
35,000
466,000
60,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ลำดับ
1

2
3
4
5
6
7

โครงการ

โครงการแม่บ้านตำบลกะปางยุคใหม่ ร่วมใจพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558
(โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน/สตรี)
โครงการทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
โครงการคนไทยใจอาสา
โครงการผู้สูงอายุสุขใจ ร่วมพัฒนาบทบาทใหม่สู่ชุมชน ประจำปี 2558
โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2558
อุดหนุนกลุ่มสวัสดิการสัจจะวันละบาทตำบลกะปาง (โครงการเทศบาลกะปาง
ใส่ใจสวัสดิการคนพิการ)
อุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 1

งบประมาณ (ตั้งไว้)

250,000
70,000
30,000
250,000
250,000
76,000
20,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย
ลำดับ
1
2
3



4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

โครงการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ
โครงการฝึกอบรมรับการตรวจมาตรฐานการให้บริการสาธารณะของ อปท.
โครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน (กิจกรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ)
อุดหนุนสถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายประชาคมคนกะปาง
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลด้านการบันทึกบัญชี (e-laas)และการจัดเก็บภาษี
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล (กองช่าง) 1 คัน
โครงการสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
โครงการสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านพูน หมู่ที่ 5
โครงการจัดทำประชาคมตำบล สร้างกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำงานประปา

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลกะปาง

งบประมาณ (ตั้งไว้)

100,000
100,000
25,000

20,000
20,000
400,000
895,000
80,000
80,000
345,000
200,000
120,000
97,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ลำดับ

โครงการ

งบประมาณ (ตั้งไว้)

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ประจำปี 2558
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
โครงการวันเด็กแห่งชาติค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ประจำปี พ.ศ.2558
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่อาเซียนโรงเรียนวัดกะโสม
โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดกะโสม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่อาเซียนโรงเรียนบ้านคลองตูก
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนบ้านคลองตูก
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาสู่อาเซียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านพูน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบ้านพูน
โครงการจัดงานรัฐพิธเี พือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีท่ ำการปกครองอำเภอทุง่ สงในการจัดงานรัฐพิธี
ประจำปี 2558
สนับสนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกะปาง
สนับสนุนอาหารเสริมนมแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกะปาง
สนับสนุนอาหารเสริมนมแก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
สนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ประจำปี พ.ศ.2558
โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการสืบสานประเพณีไทย
โครงการวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง (โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจำปี 2558 )
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง (โครงการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง
ประจำปี 2558)
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง (โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
"ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ" ประจำปี 2558)
อุดหนนสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน

100,000
52,000
30,000
90,000
30,000
90,000
38,540
90,000
50,000
80,000
30,000
7,000

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

744,800
283,395
1,495,920
3,544,000
50,000
20,000
20,000
150,000
15,000
25,000
5,000
395,000

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ
1
2
3
4

โครงการ
โครงการ ฅ.รักษ์บ้านเกิด
โครงการรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการสนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลกะปาง
จัดซื้ออุปกรณ์โรงประชุมหมู่บ้านและก่อสร้างซุ้มม้านั่ง หมู่ที่ 9

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

งบประมาณ (ตั้งไว้)
50,000
50,000
50,000
130,000

เทศบาลตำบลกะปาง



ประมวลภาพกิจกกรม
ในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2558

งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช
เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับผูน้ ำชุมชนในพืน้ ที่ และประชาชนตำบลกะปางร่วมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช เพือ่
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ และประชาชนตำบลกะปาง ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม
2558 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง

กิจกรรมปล่อยปลา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา เพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ สระน้ำหนองใหญ่ และสระน้ำหนองหยี
หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลกะปาง

เวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทำแผนพัฒนา 3 ปี 2559-2561
เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับผู้นำในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี
ประจำปี 2559-2561 ระหว่างวันที่ 9-23 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ และนำเข้า
แผนพัฒนาสามปี

โครงการเทิดทูนสถาบัน และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อำเภอทุ่งสง เทศบาลตำบลกะปาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จัดโครงการเทิดทูน
สถาบัน และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมหน่วยงานราชการต่างๆ ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ในวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วัดกะโสมเหนือ

งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เทียนจำนำพรรษาพระราชทาน วัดกะโสมเหนือ หมู่ที่ 6
นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ประดิษฐาน ณ วัดกะโสมเหนือ
หมู่ที่ 6 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลกะปาง



โครงการแข่งขันว่าวประเพณี ประจำปี 2558
เข้าสู่ปีที่ 3 กับโครงการแข่งขันว่าวประเพณี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ซึ่งมีประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันมากมาย
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเล่นว่าวให้เป็นประเพณีคู่ตำบล ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬาค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

ประเพณีแห่เทียนพรรษา
เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมหมูบ่ า้ น จัดโครงการ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 ในวันที่ 29 กรกฎาคม
2558 ณ วัดกะโสมเหนือ

ประเพณีแห่หมรับ
เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน จัดโครงการประเพณีแห่หมรับ ประจำปี 2558 ในวันที่ 10 ตุลาคม
พ.ศ. 2558 ณ วัดกะโสมใต้

สืบสานงานประเพณี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมสืบสานงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 โดยมีนายทรงยศ กรุณา นายกเทศมนตรี
ตำบลกะปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ เทศบาลตำบลกะปาง
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มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับศูนย์กฬี าหมูบ่ า้ น และประชาชนตำบลกะปาง จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี 2558
โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอทุง่ สง เป็นประธานในพิธเี ปิด ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 5 เมษายน 2558 ณ สนามกีฬา
ค่ายเทพสตรีศรีสนุ ทร

กะปางเกมส์ ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด จัดโครงการแข่งขันกีฬา “กะปางเกมส์” ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
และออกกำลังกายให้กับเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬาค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

ทุ่งสงเกมส์ ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ทุ่งสงเกมส์” ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่
27 - 29 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

กีฬาท้องถิ่นทุ่งสงสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด
เทศบาลตำบลกะปาง เข้าร่วมงานกีฬาท้องถิ่นทุ่งสงสัมพันธ์ต้ายยาเสพติด พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอทุ่งสง
ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดก้างปลา
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พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลกะปาง จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตำบลกะปาง ในวันที่ 23 มีนาคม 2558

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กับสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกะปาง โดยมี
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมมอบของขวัญวันเด็ก ในวันที่ 10 มกราคม 2558

ภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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งานอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

พิธีเปิดฝายมีชีวิตบ้านคลองตูก
เทศบาลตำบลกะปาง จัดพิธีเปิดฝายมีชีวิตบ้านคลองตูก เพื่อเฉลิมพระเกียรติครบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ฝายมีชีวิต
บ้านคลองตูก หมู่ที่ 1 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

โครงการสร้างฝายมีชีวิตบ้านลานช้าง
เทศบาลตำบลกะปาง จัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตบ้านลานช้าง สานต่อความผูกพัน ความรัก ความสามัคคี โดยมีแหล่งน้ำแห่ง
ความมีชีวิตคอยหล่อเลี้ยงทุกชีวิตของคนในชุมชน ณ บ้านลานช้าง หมู่ที่ 8 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ประชุมธนาคารต้นไม้ ณ สำนักงานใหญ่
ธนาคารต้นไม้สาขากะปาง เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญธนาคารต้นไม้ ประจำปี 2557 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน
และศึกษาดูงาน ระหว่าง วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารต้นไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการเลี้ยงผึ้งโพรง
เทศบาลตำบลกะปาง จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร (หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรง) เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
ในท้องถิ่นและสร้างความสมดุลทางธรรมชาติให้เกิดขึ้น ในวันที่ 2 – 3 กันยายน 2558 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง
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ค่ายเยาวชน ฅ.รักษ์บ้านเกิด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับ ธนาคารต้นไม้สาขากะปาง และมูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จัดโครงการค่ายเยาวชน ฅ.รักษ์บ้านเกิด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการ
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558
ณ วัดกะโสมเหนือ

งานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
เทศบาลตำบลกะปาง ออกพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุกวันที่ 6, 7, 8 ของทุกเดือน พร้อมทั้งคณะผู้บริการ สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อสำรวจปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน
เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับ อำเภอทุง่ สง กิง่ กาชาดอำเภอทุง่ สง พร้อมด้วย กำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น และผูน้ ำชุมชน ลงพืน้ ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านนายสมเกียรติ ทองพริก หมู่ที่ 8 บ้านลานช้าง

เยี่ยมบ้านผู้พิการ
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ เพื่อตรวจสอบปัญหาความ
ต้องการเบื้องต้น ในการให้ความช่วยเหลือต่อไป
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โครงการผู้สูงอายุสุขใจ ร่วมพัฒนาศักยภาพใหม่สู่ชุมชน
เทศบาลตำบลกะปาง จัดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ ร่วมพัฒนาศักยภาพใหม่สู่ชุมชน เพื่อสร้างความรักความสามัคคี และสร้าง
กำลังใจที่ดีในหมู่ผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน/สตรีตำบลกะปาง ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลกะปาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน/สตรีตำบลกะปาง ประจำปี 2558 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ผู้นำชุมชนและสตรีตำบลกะปาง ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับ โครงการตำบลสุขภาวะ สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการขับขีป่ ลอดภัย สร้างวินยั จราจร
ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ เทศบาลตำบลกะปาง เพือ่ สร้างวินยั การขับขีอ่ ย่างไร ให้ปลอดภัยบนท้องถนน

โครงการเจ็ดวันอันตราย
เทศบาลตำบลกะปาง จัดโครงการเจ็ดวันอันตราย เพือ่ เป็นจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ และเพือ่ สร้างความปลอดภัยใน
การขับขีใ่ ห้แก่ชาวตำบลกะปาง
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หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

การป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย
เทศบาลตำบลกะปาง โดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้บริการในการออกระงับเหตุสาธารภัยต่างๆ เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวตำบลกะปาง

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

สำรวจภาษี ประจำปี 2558
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ออกพื้นที่ให้บริการสำรวจภาษี ประจำปี 2558

สำรวจภาษีป้าย ประจำปี 2558
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่สำรวจภาษีป้ายในเขตเทศบาลตำบลกะปาง
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งานกิจการสภา
เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครัง้ ที่ 1) เพือ่ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง

งานสาธารณสุข

งานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
งานไฟฟ้าสาธารณะ

งานกิจการประปา

งานก่อสร้างถนน
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รวมรายรับ
รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า)รายจ่าย

หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รวมรายจ่าย
รายรับ

งบกลาง (หมายเหตุ 1)
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ )
(หมายเหตุ 2)
ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว (หมายเหตุ 3)
ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 4)
ค่าใช้สอย (หมายเหตุ 5)
ค่าวัสดุ (หมายเหตุ 6)
ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 7)

รายจ่าย

รายการ
11,181,997.16
2,848,320.00
5,666,977.81
223,380.00
4,204,593.00
848,195.00
6,534,116.58
3,605,498.43
1,577,719.89
6,184,357.00
2,189,890.00
17,832,500.00

รวม

223,380.00
1,805,336.00
317,486.00
1,166,611.00
722,850.10
564,524.27
52,000.00
402,600.00

2,848,320.00
3,321,597.81

บริหารงาน
ทั่วไป

51,590.00

51,504.00
1,158,747.33
18,210.00

269,670.00

การรักษาความ
สงบภายใน

4,165,540.00

119,900.00
136,591.50
942,400.00
1,703,980.24

1,113,060.00

การศึกษา

110,000.00

96,196.00

206,747.00

1,055,200.00
17,442,500.00

1,375,894.00
342,613.50
582,590.25
686,015.49

842,080.00

สาธารณสุข เคหะและชุมชน

76,000.00
424,000.00

1,209,010.00

สร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน

970,817.00
209,500.00

1,163,839.00
99,902.00

ศาสนาและ
วัฒนธรรม

249,000.00

107,748.00

187,200.00

การเกษตร

$

106,975.00
374,540.60
1,013,195.62
810,000.00
47,000.00
141,000.00

509,516.00

120,570.00

การพาณิชย์

$

$
งบกลาง
11,181,997.16

$

465,928.96
71,590.20
1,404,049.00
159,500.00
184,396.72
28,730,433.93
19,194,200.00
12,340,409.00
1,500,000.00

56,597,386.00 64,050,507.81
1,152,962.94

389,886.00
197,500.00
1,600,000.00
270,000.00
200,000.00
30,940,000.00
23,000,000.00

56,597,386.00 62,897,544.87 11,424,705.18 1,549,721.33 8,181,471.74 412,943.00 22,326,893.24 1,709,010.00 2,444,058.00 543,948.00 3,122,797.22 11,181,997.16

223,543.00
4,314,470.00
2,261,544.00
8,242,980.00
4,199,135.00
1,613,260.00
7,343,540.00
2,435,100.00
15,305,000.00

1,864,070.00
2,848,320.00
5,946,424.00

ประมาณการ

งบรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปี 2558

ของฝากจากงาน.....สาธารณสุข

ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหาขยะ
เทศบาลตำบลกะปาง

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลกะปาง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง

* ขยะอินทรีย์ :
		
* ขยะรีไซเคิล :
* ขยะอันตราย :
* ขยะทั่วไป
:

นำไปทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ทิ้งใต้โคนต้นไม้ เพื่อให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ หรือนำไปขาย
เป็นอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
คัดแยกเป็นประเภท แล้วขายให้ร้านรับซื้อ เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
รวบรวมใส่ถุงดำเก็บไว้ เพื่อให้รถเก็บขยะของเทศบาลเข้าไปจัดเก็บ ทุกวันพุธ
รวบรวมใส่ถุงดำเก็บไว้ เพื่อให้รถเก็บขยะของเทศบาลเข้าไปจัดเก็บ ทุกวันพุธ
สนใจเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะจากต้นทาง โทรศัพท์ 075-495262

“ร่วมด้วย ช่วยกัน เพื่อชุมชนของเราจะได้น่าอยู่อย่างยั่งยืน”
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลกะปาง



คู่มือบริการประชาชน
คำแนะนำในการชำระภาษีท้องถิ่น

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีป้าย

- ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
ตั้งแต่เดือน มกราคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
- อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

-

ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
ตั้งแต่เดือน มกราคม - สิ้นเดือนมีนาคม ของทุกปี
อัตราภาษี: ป้ายอักษรไทยล้วน อัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
ป้ายอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรือเครื่องหมายหรือ
ภาพ อัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
ป้ายที่ไม่มีตัวอักษร หรือ มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ต่ำ
กว่าอักษรต่างประเทศ อัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
ป้ายทีค่ ำนวณพืน้ ทีแ่ ละประเภทป้ายแล้วเสียภาษีตำ่ กว่า 200 บาท
ให้เสียในอัตรา 200 บาท

งานทะเบียนพาณิชย์

ภาษีบำรุงท้องที่
- ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ
ที่ดิน (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
- 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”
เทศบาลตำบลกะปาง

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

