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กัลญา  รอดแก้ว
รองปลัดเทศบาลต�าบลกะปาง

 สวัสดีคะ่ พอ่แม ่ พีน่อ้งประชาชนต�าบลกะปาง 
และทา่นผูอ้า่นวารสารทีเ่คารพรกัทุกทา่น เทศบาลต�าบลกะปาง 
ในฐานะหนว่ยงานหนึ่งที่ตอ้งท�าหนา้ที่บริการสาธารณะเพื่อ
บ�าบดัทกุขบ์�ารงุสขุตอบสนองความตอ้งการของพีน่อ้งประชาชน 
ก็ตอ้งท�าหนา้ที่อยา่งเข ม้แข็งเต็มก�าลังความสามารถ ดิฉันใน
ฐานะรองปลดัเทศบาล  และเพือ่นพอ้งนอ้งพีพ่นกังาน  ลกูจา้ง  
ไดต้ระหนกัถงึภารกจิหนา้ทีด่งักลา่ว มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะรว่มกนั
ท�าหนา้ที่เพือ่พี่นอ้งประชาชน โดยยึดกรอบระเบียบกฎหมาย  
และนโยบายของทา่นนายกเทศมนตรตี�าบลกะปาง  นายทรงยศ  
กรณุา ทีไ่ดแ้ถลงตอ่สภาเทศบาลต�าบลกะปาง
 การเดนิหนา้ท�าหนา้ทีภ่ารกจิหนา้ทีด่งักลา่ว จะส�าเรจ็
ลุลว่งและเกิดผลดีแกพ่ีน่อ้งประชาชนนัน้ตอ้งไดร้บัความรว่มมอื
จากหลายๆ ฝา่ย คือผูบ้รหิารเปน็คนก�าหนดนโยบายทีส่อดคลอ้ง
กับความตอ้งการของประชาชนภายใตร้ะเบียบของกฎหมาย  ฝา่ย
ขา้ราชการ  พนกังานตลอดจนลูกจา้ง  ตอ้งชว่ยกันน�านโยบายของ
ผูบ้รหิารไปสูก่ารปฏบิตัใิหเ้กดิผลสมัฤทธ์ิเปน็รปูธรรม  นอกจาก
นัน้แลว้ก็ยงัตอ้งไดร้บัความรว่มมอืจากภาคราชการและเอกชนทัง้

ในและนอกพืน้ที ่ และสิง่ส�าคัญทีข่าดไมไ่ดคื้อการมสีว่นรว่มของ
พอ่แมพ่ีน่อ้งประชาชนชาวต�าบลกะปาง ทีจ่ะรว่มมอืกนัพฒันา
ทอ้งถิน่ของเราใหเ้จรญิกา้วหนา้ยิง่ๆ  ขึน้ไป
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การมีส่วนร่วมของ ประชาชน
คือแรง ขับเคล่ือน ให้ต�าบลกะปาง
พัฒนา ก้าวไกลต่อไปอย่างยั่งยืน

ยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างการมีส่วนร่วม
สร้างรอยย้ิม ยกระดับคุณภาพชีวิต 

เพื่อความสุขทีย่ั่งยืน

	 สวัสดีครับ พี่น้องชาวต�าบลกะปางและผู้อ่าน
วารสารทุกท่าน  วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ต�าบลกะปางฉบับนี้  ได้สรุปผลการด�าเนินงานโครงการต่างๆ 
ของเทศบาลต�าบลกะปางในรองปีที่ผ่านมา
 กระผมนายทรงยศ  กรุณา  ผู้บริหารเทศบาลต�าบล
กะปาง  มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
ตลอดระยะเวลา 6-7 ปี ที่ผ่านมาไม่ว่าเป็นด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ประเพณีและ 

วัฒนธรรม และด้านอ่ืนๆ ฯลฯ ตามยทุธศาสตร์การพฒันาโดยยดึ 

หลักธรรมาภิบาล และตามความต้องการความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นหลัก แต่ด้วยงบประมาณในแต่ละปีไม่เพียงพอ
ต่อตามความต้องการท�าให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาไปบ้าง 
การท�างานจะท�าให้ถูกใจทุกคนก็คงจะเป็นไม่ได้ แต่กระผม 

จะยึดความถูกต้องเป็นหลักในการท�างาน ท�าให้ดีที่สุดและเป็น
ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด
 กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงาน เจ้าหน้าที่ขอขอบพระคุณประชาชนทุกท่านที่
ได้ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนา หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้ จะเป็นสิ่งเชื่อมโยงทุกท่านให้เข้าใจ
กับภารกิจหน้าที่ และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ตลอดถึงการแสดงความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานในด้านต่างๆ 
เพราะการปฏิบัติงานในทุกองค์กรในยุคปัจจุบัน ต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของ
ธรรมาภิบาลและการบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดีต่อไปใน
อนาคต

ทรงยศ กรุณา
นายกเทศมนตรีต�าบลกะปาง
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นายกเทศมนตรี



เทศบาลต�าบลกะปาง
โครงสร้างสภา 

คณะผู้บริหาร
เทศบาลต�าบลกะปาง

สมาชิกสภาเทศบาล
เขต1

สมาชิกสภาเทศบาล
เขต2

นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง
นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง นายอภิชาติ ใจกระจ่าง นายสุรชัย ใจกระจ่าง 

รองประธานสภาเทศบาล
 นางนงค์ลักษณ์ น้อมจิตร นางวันเพ็ญ ยอดทอง

 นายวิรัช สมุทรจิต นายสนิท จันทร์คง  นายธีระพงษ์ บัวทิพย์ นายอัมพร  โสหุรัตน์  นางอารีย์ คุระเอียด 

นายทรงยศ กรุณา
นายกเทศมนตรีต�าบลกะปาง

นางราตรี สมหมาย 
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายล้ัน ชูนิรมย์
รองนายกเทศมนตรีต�าบลกะปาง

นายประยุทธ ยอดแก้ว
ประธานสภาเทศบาล

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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เทศบาลต�าบลกะปาง

เทศบาลต�าบลกะปาง

ส�ำนักปลัด

หวัหน้ำส่วนรำชกำร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก

นายสามารถ ทองค�า
หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ นายสถิตย์ แก้วมรกต

นิติกร
นางอาลักษณ์ รัตนพันธ์

นักจัดการงานท่ัวไป
นางพัชรี จันทร์วาสน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวภรภัทร เพชรรัตน์
นักทรัพยากรบุคคล

นางณิชากานต์ พรหมเพศ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง นางจารุวรรณ์ ยอดแก้ว

นักวิชาการศึกษา

นางสาวิตรี เสนา
นักพัฒนาชุมชน

จ.ส.อ.ปานศักด์ิ บัวตุม
เจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

นางสาวจิราภรณ์ ทองนุ่น
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอ้อมใจ ทองศรี
นักวิชาการสุขาภิบาล

นางณัฎฐณิชา กองแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ

นางศุภลักษณ์ กรุณา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล

นายวัชระ สุดรักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางพรฤทัย แต๊ะเฮง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล

นางกุสุมา ขาวนิ่ม
นักการ

นายเสวี รัตนพันธ์
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวณัชชา เรืองจรัส
ผูช่้วยเจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิสขุภาพ

นางสาวแก้วตา เทพทอง
ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลเด็กเล็ก (ผู้

ดูแลเด็ก)

นายพิศิษฐ์ พุทธรัตน์
คนงานท่ัวไป

นางกมลวรรณ บุญชู
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางกาญจนา หนักเกิด
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวบุษกร จันทร์คง
ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลเด็กเล็ก 

(ผู้ดูแลเด็ก)

นายธ�ารงค์ เกลี้ยงคง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวันเพ็ญ เงินแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสมใจ แก้วอุดม
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุภาวดี ชูมี
หัวหน้าส�านักปลัด

นางสาวปัทมาพร สุขชนะ
ผู้อ�านวยการกองคลัง

นายวัชรินทร์ จามจุรี
ผู้อ�านวยการกองช่าง

นางสุภาวดี ชูมี
หัวหน้าส�านักปลัด

นายชลิต ไทยทอง
ปลัดเทศบาลต�าบลกะปางนางสาวกัลญา รอดแก้ว

รองปลัดเทศบาลต�าบลกะปาง

นายรมย์ ศิริกรรณ์
พนักงานขับรถยนต์

Kapang Subdistrict Municpality’s
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นางกิจจา  เพียรดี
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางจิราภรณ์  เพียรดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางธัญญารัตน์  เกื้อเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเพ็ญสุภา  พรหมเดช
นักวิชาการคลัง

นางสาวสภาวดี  งิ้วไชยราช
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวหทัยทิพย์  หนูน้อย
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวเสาวณี เพียรดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางวนิดา  สุชาติพงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวพรรณทิวา สงอาจินต์
ต�าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายวัชรินทร์  จามจุรี
พนักงานกองช่าง

กองช่ำง

กองคลัง

นายสุรศักดิ์  ค�าคง
นายช่างไฟฟ้า

นายสุรชัย  แสงช่วย
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายจิระศักดิ์ กรุณา
พนักงานขับรถขยะ

นายวัสพล คงชาญกิจ
พนักงานผลิตน�้าประปา

นายสยาม รักษ์จันทร์
พนักงานจดมาตรน�้า

นายครรชิต  พรหมศร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายธนภัทร รักษ์ก�าเนิด
พนักงานก่อสร้าง

นายสมชาย ลวณะมาลย์
ผู้ช่วยนายช่างส�ารวจ

นายจงรักษ์  สุขอนันต์
พนักงานขับรถยนต์

นายเฉลิม  ครุฑสุวรรณ
พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดเบา

นางสาวสุพิน  แก้วอุดม
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสมพงษ์ กองแก้ว
คนงานประจ�ารถขยะ

นายสุวัฒ ใจกระจ่าง
คนงานประจ�ารถขยะ

นายกมลศักดิ์  หอมเกตุ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายวิเชียร  สมหมาย
พนักงานผลิตน�้าประปา

นายสมเกียรติ ทองพริก
พนักงานผลิตน�้าประปา

นางสาวปัทมาพร สุขชนะ
ผู้อ�านวยการกองคลัง

นายวัชรินทร์ จามจุรี
ผู้อ�านวยการกองช่าง

เทศบาลต�าบลกะปาง

เทศบาลต�าบลกะปาง

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางชฎาวรรณ รัตนพันธุ์ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

เทศบาลต�าบลกะปาง

นายอุดม บุญสวัสดิ์
พนักงานผลิตน�้าประปา

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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ต�าบลกะปาง
ท่องเที่ยววิถีชุมชน

สถานที่ท่องเที่ยวถ�้าแรด 
หมู่ที่ 8 ต�าบลกะปาง (ชุมชน O TOP นวัตวิถี) 

      ต�าบลกะปางเป็นต�าบลขนาดใหญ่ ต้ังอยู่ใน อ�าเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่ตั้งของสถานราชการที่ส�าคัญ อาทิ ฯ 

ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ,สถานีต�ารวจภูธรกะปาง มีพื้นที่มีพื้นที่ทั้งหมด 
52,431 ไร่ หรือ 83.86 ตารางกิโลเมตร เป็นชุมชนก่ึงเมืองกึ่งชนบท  

มีความหลากหลาย ของทรัพยากรธรรมชาติมากมาย อาทิเช่น ป่าจากสาคู,ถ�้าแรด 
เรามารู้จักต�าบลกะปาง กันก่อนนะครับ

ต�าบลกะปาง มีประวัติความเป็นมายาวนาน ด้านทิศตะวันตกของต�าบล เป็นแนวขนาน 

กับแม่น�้าตรัง (คลองท่าหลวง) ตลอดแนวต�าบล โดยน�้าจะไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่ปากแม่น�้าตรัง ดังนั้น แม่น�้าสายนี ้
เหมือนเป็นเส้นชีวิตที่ใช้สัญจรไป – มา ขนส่งสินค้า สมัยโบราณ พ่อค้าชาวจีนล่องเรือขาย – ซื้อสินค้าทุกชนิดผ่านบริเวณนี ้
มีจุดท่าเรือขายสินค้าที่บ้านพูน (บ้านท่าเลน) มีชาวจีน มาแต่งงานอยู่กินกับคนไทย ตลอดสายน�้า จึงมีลูกหลานเชื้อสายจีน 

อาศัยอยู่มาก เศรษฐกิจสมัยนั้น จึงค่อนข้างดี  ต�าบลกะปางแยกออกมาจาก  ต�าบลที่วัง (แขวงที่มาย) ประมาณ พ.ศ. 2455 โดย
มีนายรัฐ  ค�าแหง  ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นขุนกะปางปรีชา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นก�านันต�าบลกะปางคนแรก  ต�าบลกะปางได้รับ
การยกฐานะเป็นเทศบาลต�าบลกะปางเมื่อวันที่  7  กันยายน  2555  ปัจจุบัน มีนายทรงยศ  กรุณา เป็นนายกเทศมนตรี และ
นายชาตรี อุดมรัตนาเป็นก�านันคนปัจจุบัน ในพื้นที่ของต�าบลกะปางมีความหลากหลาย ของทรัพยากรธรรมชาติ จึงก่อให้เกิด 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นจ�านวนมาก

 เป็นถ�้าที่มีลักษณะสวยงาม มีทั้งหมด 9 ถ�้า นายเลี่ยม  
ค�าคง พรานป่าเข้าไปล่าสัตว์ในบริเวณเทือกเขา ได้เจอแรดน�้า 
หนกัประมาณ  50 – 60   กิโลกรมัซึง่โดนกับดักนายพราน บรเิวณ
ใกล้แอ่งน�้า บริเวณเชิงเขา ซึ่ง พอแรดเจอนายพรานเลยตกใจ 

กระโจนจนกับดักขาด และว่ิงหายลงไปในบริเวณน�้าเชิงเขา  
นายเล่ียม จึงชกัชวนเพือ่น (นายวิน)มาตามแรดทีว่ิ่งลงไปใต้น�า้  

จากการลงไปส�ารวจในน�า้ พบว่าด้านในเป็นถ�า้ลึก เข้าไปประมาณ 

30 – 40 เมตรค้นหาจนทั่ว ปรากฏว่าไม่พบแรดตัวดังกล่าว 

พบแต่โขดหินที่อยู่ใต้น�้า ซึ่งมีลักษณะคล้ายตัวแรดจากนั้น 

ได้กลับมายังปากถ�้า และเดินส�ารวจ พบถ�้าอีกจ�านวน 8 ถ�้า 
ต่อมาชาวบ้านได้เรียกชื่อถ�้าตามลักษณะของถ�้าดังนี้
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 - ถ�า้แรด  เป็นทีอ่ยูข่องค้างคาวจ�านวนมาก
 - ถ�า้วิญญาณ เป็นถ�า้ทีม่คีวามมดืและชืน้ เป็นทีอ่ยู่
ของค้างคาวจ�านวนมา ในความมืดจะมองเห็นตาของค้างคาว
และสัมผัสถึงค้างคาวที่บินไปมา เป็นที่มาของชื่อถ�้าวิญญาณ 
หรือถ�้าค้างคาว
 - ถ�า้ประกายเพชร  เป็นถ�า้ทีม่หีนิงอกหนิย้อย ทีส่วยงาม 

เมือ่ต้องแสงไฟ จะส่งประกายระยบิระยบัสวยงามมาก
 - ถ�้าพระประธาน เป็นห้องโถงกว้าง เป็นที่ตั้งของ
พระประธานปางสมาธิ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและ ศาสนกิจ
ภายในถ�า้มคีวามสวยงามและเยอืกเยน็เหมาะแก่การปฏบัิติธรรม

 - ถ�า้น�า้เป็นถ�า้ทีม่ธีารน�า้ไหล ลอดออกมาจากภายในถ�า้ 
 - ถ�้าธรรมนูญ เป็นถ�้าที่มีหินงอกหินย้อย มีลักษณะ
คล้ายพานรัฐธรรมนูญ (อนุสาวรีรัฐธรรมนูญ)
 - ถ�้าดิน
 - ถ�้าขนมโค  ภายในถ�้ามีหินมีลักษณะเป็นหิน เป็น
ลูกๆคล้ายขนมโค จ�านวนมากวางอยู่บนหินลักษณะคล้าย
ภาชนะ(ถาด) เชื่อกันว่าเป็นหินศักดิ์สิทธ์ ปัจจุบันมีจ�านวนไม่
มากเพราะมีการลักขโมยและสูญหายไป   ชุมชนหมู่ที่ 8 บ้าน
ถ�้าแรด เป็นหมู่บ้านในโครงการ ชุมชน OTOP  นวัตวิถี ของ
พัฒนาชุมชนอ�าเภอทุ่งสง มีผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เลือกหา เช่น 
ปลาดุกร้า,แกงน�้าเคยค่ัวแห้ง,น�้าพริก ฯล

ลักษณะพื้นที่ป่า
 - ป่าพรคุวนน�า้ผุด  เป็นควนเนนิสูง 15 เมตร มตีาน�า้ใหญ่ 

ผุดออกมาตรงกลางควน น�้าที่ผุดขึ้นมาได้ไหลลงสู่ป่าจากสาคู
รอบๆควน และลงสู่คลองโสม
 - ป่าพรุวังภาพน�้าขาว ป่าพรุเขานารัง เป็นภูเขา 
ลูกย่อมๆต้ังอยู่กลางป่าพรุมีถ�้าชื่อว่าถ�้าคลาน ประชาชนใช้
ประโยชน์ในการหามูลค้างคาว มีพันธ์ุสัตว์จ�าพวก นก ปลา อาทิ
เช่น นกกวัก ,นกปรอด,ปลาล�าพัน ,ปลาทูน่า และที่โดดเด่น 

เป็นพิเศษคือ ปูแดง,ปูน�้าเงิน

ป่าพรุชุมชน
 กลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปสาคู

ปัจจุบันมีการจัดตั้งเป็น 
 - กลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปสาคู  มีผลิตภัณฑ์จากสาคู 
จ�าพวก แป้งสาคู และขนม ต่างๆ ตลอดจนมีการเลี้ยงด้วงสาคู 
จ�าหน่าย มีการสาธิตการท�าแป้งสาคู และมีเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ เป็นที่ให้ความรู้ด้านความหลากหลายของพันธ์พืช
ในป่าพรุแก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

Kapang Subdistrict Municpality’s

เทศบาลต�าบลกะปาง

Annual Report 2018

8



 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองตูก เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง มีพื้นที่ประมาณ 11 ไร่ มีการจัดท�าการ
เกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นางจารึก พงค์ชนะ 

เป็นผู้ด�าเนินการลักษณะเด่นของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ นอกจาก
การท� า เกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล ้ว ยั งมี 
การปลูกพืชร่วมยาง การสร้างแหล่งอาหารปลอดภัย  ผลผลิต
เหลือจากการบรโิภคและการแบ่งปัน เช่นผักเหนาะ (ผักเคียง)  
ขนมจีน สามารถเก็บขายสร้างรายได้ เป็นประจ�า ประมาณ 
250-300 บาท /วัน 

 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชีวิตและการเเกะสลักงานไม้  
มีการจัดแสดงการนันทนาการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ จัดสอนการแกะสลักงานไม้ ให้แก่
เยาวชนและผู้ที่สนใจ

 ต�าบลกะปางมีการส่งเสริมและสนับสนุน การสร้าง
ฝายมีชีวิตขึ้น ในต�าบลกะปางและต�าบลใกล้เคียง (ฝายมี
ชีวิตบ้านลานช้าง ฝายมีชีวิตคลองตูก ฝายมีชีวิตบ้านคลอง
ตูกเหนือ ฝายมีชีวิตคลองโกง) ในขณะเดียวกันก็มีการจัดตั้ง
ธนาคารต้นไม้ สาขากะปาง ตามหลักการของธนาคารต้นไม้
แห่งประเทศไทยควบคู่กัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์น�้า  

ธนาคารต้นไม้ และ ฝายมีชีวิต

เครือข่ายเกษตรผสมผสานสวนเกษตรสมรม

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิต
และวัฒนธรรมท้องถ่ินบ้านคลองตูก

โดยมกีารส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในท่ีดินของตนเอง แก้ไขปัญหา 
ด้านน�า้อุปโภคและบรโิภค ลดความเดือดร้อนของคนใน ชมุชน  
มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยและเพียงพอ สร้างจิตส�านึกในการ
อนุรักษ์ให้กับคนในชุมชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆ คนในชมุชน
เกิดความสามคัคี เป็นแหล่งเรยีนรู้ศึกษาดูงาน 

 ในช่วงปี 2543 ซึ่งเกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ ท�าให้
ประชาชน หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 6 ต�าบลกะปาง มีแนวคิดที่จะสะสม 

แหล่งอาหารไว้บรโิภคในครวัเรอืน มกีารรวมกลุ่มกันซึง่ใช้ชือ่ว่า  
กลุ่มเกษตรผสมผสาน นายพยนต์ จันทร์มาศ ได้ท�าการปรบัเปล่ียน 

สวนยางพาราของตนเอง ภายในเนื้อที่ 9 ไร่ ให้กลายเป็น 
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โครงการที่ด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จ�านวน  6  ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่ โครงการ งบประมาณ (ตั้งไว้)
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดชมพูพฤกษาราม - หนองอี้ริ้ง หมู่ที่ 1 455,000.00
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องพลี - เขาพริก หมู่ที่ 2 575,000.00
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งขมิ้น - ป่าห้วยซาง หมู่ที่ 3 222,000.00
4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบนควนห้วยวน (ตอนท่ี 2) หมู่ท่ี 4 920,000.00
5 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเสถียร - คูค่ายเทพ หมู่ที่ 6 156,000.00
6 โครงการบุกเบิกถนนสายบริเวณเขาไสกล้วย - ซอย 70 หมู่ที่ 8 815,000.00
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ - คลองใหม่ หมู่ที่ 6 103,000.00
8 โครงการขุดคูระบายน�้ารูปตัววีจากหน้าโรงเรียนบ้านคลองตูก - ห้วยน�้าเขียว หมู่ที่ 1 465,000.00
9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองตูก - เขาพริก หมู่ที่ 2 961,000.00
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจริญ - ถนนสายสวนกล้วย หมู่ที่ 3 911,000.00
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูสมร - บ้านนายเคล้า หมู่ที่ 5 931,000.00
12 โครงการขุดวางท่อระบายน�้าจากบ้านนายสานิตย์ เต็งรัง - คลองพูน หมู่ที่ 5 185,000.00
13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตสายหนองใหญ่ - ควนปลิง - เขตต�าบลท่ีวัง หมู่ท่ี 6 786,000.00
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสวี - บ้านนางเรไร พร้อมวางท่อ หมู่ท่ี 7 988,000.00
15 โครงการก่อสร้างพนงัก้ันตล่ิงพัง (เรียงหนิ) พร้อมก่อสร้างหชู้างบริเวณสะพานบ้านท่าเลน หมู่ท่ี 10 300,000.00
16 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านสายบริเวณหลังวัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที่ 1 156,000.00

สวนผสมผสาน (สวนสมรม) อาศัยความหลากหลายทางพันธุกรรม  
การเก็บรวบรวมพนัธ์พชืท้องถิน่หายากเพือ่การอนรุกัษ์ รวมทัง้ 
การขยายพันธ์ุพืช และพันธ์ปลาหายาก โดยอาศัยการเรียนรู้   
การทดลอง การสังเกต ลักษณะการพึ่งพาอาศัยกันของพืช
และสัตว์ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ เพื่อสร้างความสมดุลให ้

เกิดขึ้นตามความมุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร  
สามารถพึ่งตนเองได้ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา และ ผู้สนใจ ทั่วไปได้เป็นอย่างดี

 สุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้ามาสัมผัสวิถีชุมชน  
ของต�าบลกะปาง ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ท่านจะได้ชื่นชม
ธรรมชาติ  ได้ความรู้มากมาย จากที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้   
ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ยังเป็นแหล่งเรียนรู ้ที่เพียบพร้อม 

ในทุกด้าน

 วิถีชุมชนต�ำบลกะปำงกันนะครับ ลองมำดู ลองมำเที่ยวขอเชิญชวนทุกท่ำน
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
ที่ โครงการ งบประมาณ (ตั้งไว้)
1 โครงการการบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 700,000.00
2 โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงสงกรานต์ ประจ�าปี 2561 70,000.00
3 โครงการรณรงค์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 100,000.00
4 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร 50,000.00
5 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์สนามเด็กเล่นบริเวณหน้าบ้านจ่าเจียม หมู่ที่ 9 259,000.00
6 โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจ�าปี 2561 หมู่ที่ 2 57,000.00
7 โครงการสานสัมพันธ์แข่งขันกีฬาต�าบลกะปาง ประจ�าปี 2561 หมู่ที่ 3 57,000.00
8 โครงการกีฬาร้อยดวงใจประชาชน หมู่ที่ 5 57,000.00
9 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจ�าปี 2561 หมู่ที่ 6 57,000.00
10 โครงการกีฬาค่ายเทพต้านยาเสพติด ประจ�าปี 2561 หมู่ที่ 11 57,000.00
11 โครงการจัดส่งทีมกีฬา/นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น 50,000.00
12 โครงการแข่งขันกีฬา "มหกรรมกีฬาต�าบลกะปาง" 300,000.00
13 โครงการแข่งขันกฬีา"กะปางเกมส์ " 250,000.00
14 โครงการประเพณีแข่งว่าวประจ�าปี 80,000.00
15 โครงการอุดหนุนอสม.หมู่ที่ 1 ต�าบลกะปาง 7,500.00
16 โครงการอุดหนุนอสม.หมู่ที่ 2 ต�าบลกะปาง 7,500.00
17 โครงการอุดหนุนอสม.หมู่ที่ 3 ต�าบลกะปาง 7,500.00
18 โครงการอุดหนุนอสม.หมู่ที่ 4 ต�าบลกะปาง 7,500.00
19 โครงการอุดหนุนอสม.หมู่ที่ 5 ต�าบลกะปาง 7,500.00
20 โครงการอุดหนุนอสม.หมู่ที่ 6 ต�าบลกะปาง 7,500.00
21 โครงการอุดหนุนอสม.หมู่ที่ 7 ต�าบลกะปาง 7,500.00
22 โครงการอุดหนุนอสม.หมู่ที่ 8 ต�าบลกะปาง 7,500.00
23 โครงการอุดหนุนอสม.หมู่ที่ 9 ต�าบลกะปาง 7,500.00
24 โครงการอุดหนุนอสม.หมู่ที่ 10 ต�าบลกะปาง 7,500.00
25 โครงการอุดหนุนอสม.หมู่ที่ 11 ต�าบลกะปาง 7,500.00
26 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดต�าบลกะปาง 150,000.00
27 โครงการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ"ขยับกาย สบายชีวิ" เทศบาลต�าบลกะปาง 20,000.00
28 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพบริเวณสนามกอล์ฟ หมู่ที่ 9 250,000.00
29 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนคุณหญิงมุก หมู่ที่ 11 787,000.00
30 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลพร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลังสโมสร หมู่ที่ 9 394,000.00
31 โครงการคลองตูกกีฬาต้านยาเสพติด ประจ�าปี 2561 หมู่ที่ 1 57,000.00
32 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจ�าปี 2561 หมู่ที่ 4 77,000.00
33 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ�าปี 2561 หมู่ที่ 7 57,000.00
34 โครงการสานสัมพันธ์แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ�าปี 2561 หมู่ที่ 8 57,000.00
35 โครงการกีฬาหมู่ที่ 9 ต้านยาเสพติด ประจ�าปี 2561 57,000.00
36 โครงการแข่งขันกีฬาท่าเลนต้านยาเสพติด ประจ�าปี 2561 หมู่ที่ 10 57,000.00
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ที่ โครงการ งบประมาณ (ตั้งไว้)
37 โครงการแข่งขันกีฬา "ทุ่งสงเกมส์" 200,000.00
38 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,870,000.00
39 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 2,602,000.00
40 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000.00

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่าย
ประชาธิปไตย   

ที่ โครงการ งบประมาณ (ตั้งไว้)
1 โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ประจ�าปี 2561 20,000.00
2 โครงการส่งเสรมิและพฒันากลุ่มอาชีพในต�าบลกะปางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 100,000.00

3 โครงการจัดต้ังศูนย์จ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนต�าบลกะปาง 150,000.00

ที่ โครงการ งบประมาณ (ตั้งไว้)
1 โครงการบริการออกส�ารวจภาษีและรับช�าระภาษีบ�ารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรีอนและท่ีดิน ภาษีป้าย 20,000.00
2 โครงการฝึกอบรมรบัการตรวจมาตรฐานการให้บรกิารสาธารณะของ อปท. 100,000.00

3 โครงการผู้สูงอายุสุขใจ ร่วมพัฒนาบทบาทใหม่สู่ต�าบลน่าอยู่ ประจ�าปี 2561 200,000.00
4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�าชุมชน ผู้น�าสตรีร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�าปี 2561 500,000.00
5 อุดหนุนท่ีท�าการอ�าเภอทุ่งสงโครงการจัดงานรัฐพิธี 7,000.00
6 โครงการอุดหนุนศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างระดับอ�าเภอทุ่งสง 20,000.00
7 โครงการจัดท�าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลต�าบลกะปาง 470,000.00
8 โครงการงานรัฐพิธีและวันส�าคัญของชาติ 170,000.00
9 โครงการจัดงานวันเทศบาล/วันท้องถิ่นไทย 30,000.00
10 โครงการจัดการเลือกต้ังท้องถิ่น 800,000.00
11 โครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 30,000.00
12 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย มิสเตอร์เตือนภัย และอาสาสมัครจราจร ประจ�าปี 60,000.00
13 โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า 50,000.00
14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และห้องปฏิบัติงานของเทศบาลต�าบลกะปาง 100,000.00
15 โครงการประชาคมต�าบล/หมู่บ้าน 120,000.00

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
ที่ โครงการ งบประมาณ (ตั้งไว้)
1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2561 150,000.00
2 โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลต�าบลกะปาง 1,484,000.00
3 โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนสังกัดเทศบาลต�าบลกะปาง 253,000.00

4 โครงการงามอย่างไทย 12,000.00
5 โครงการเอกลักษณ์ประจ�าชาติไทย 15,000.00
6 โครงการสานรักถักร้อย 3,600.00
7 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเทพสตรีฯ หมู่ที่ 11 50,000.00
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที่ โครงการ งบประมาณ (ตั้งไว้)
1 โครงการบริหารจัดการบยะต�าบลกะปาง 20,000.00
2 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ (ขยะเป็นศูนย์) เทศบาลต�าบลกะปาง 120,000.00
3 โครงการรักษ์น�้า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 100,000.00

4 โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรต�าบลกะปาง 50,000.00
5 โครงการธนาคารต้นไม้ต�าบลกะปาง ประจ�าปี 2561 50,000.00
6 โครงการ ต.รักษ์บ้านเกิด 50,000.00

8 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงานสามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านพูน

90,000.00

9 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านพูน 34,000.00
10 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านพูน 496,000.00
11 โครงการพัฒนาคุณธรรมน้อมน�าเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านคลองตูก 50,000.00
12 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน โรงเรียนบ้านคลองตูก 90,000.00
13 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 1,324,000.00
14 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห์ 6
50,000.00

15 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาสู่อาเซี่ยน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 90,000.00
16 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดกะโสม 784,000.00
17 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน โรงเรียนวัดกะโสม 90,000.00
18 โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดกะโสม 40,000.00
19 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประจ�าปี หมู่ที่ 1 45,000.00
20 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีศิลปวัฒนธรรม ประจ�าปี หมู่ที่ 2 45,000.00
21 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจ�าปี หมู่ที่ 3 45,000.00
22 โครงการสืบสานศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ประจ�าปี หมู่ที่ 4 15,000.00
23 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประจ�าปี หมู่ที่ 5 45,000.00
24 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นประจ�าปี หมู่ที่ 6 60,000.00
25 โครงการอนุรักษ์ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจ�าปี หมู่ที่ 7 15,000.00
26 โครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจ�าปี หมู่ที่ 8 60,000.00
27 โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจ�าปี หมู่ที่ 9 15,000.00
28 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจ�าปี หมู่ที่ 10 45,000.00
29 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจ�าปี หมู่ที่ 11 15,000.00
30 อุดหนุนที่ท�าการอ�าเภอทุ่งสงโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ 15,000.00
31 อุดหนุนที่ท�าการอ�าเภอทุ่งสงโครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 4,000.00
32 อุดหนุนที่ท�าการอ�าเภอทุ่งสงโครงการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระ 65,000.00
33 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 100,000.00
34 โครงการจัดงานวันกตัญญูรดน�้าขอพรผู้สูงอายุ 120,000.00
35 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านคลองตูก 492,000.00
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ประมวลภาพ
กิจกรรม
ในปีงบประมาณ  

2561



นโยบายด้านการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรม

ภาพกิจกรรมมหกรรมกีฬาต�าบลกะปาง ประจ�าปี 2561

ภาพกิจกรรมแข่งขันว่าวประเพณี 
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ภาพกิจกรรมรดน�้าขอพรผู้สูงอายุ

ภาพกิจกรรมประเพณีแห่หมรับ

ภาพกิจกรรมประเพณีชักพระ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเกษตร

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.)
ทต.กะปาง ขอเชิญประชาชน เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

โดยสมัครได้ต้ังแต่บดันีเ้ป็นต้นไป ทีง่านสาธารณสุข เทศบาลต�าบลกะปาง

บทบาท/หน้าท่ีของ อถล.
 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการส่ิงปฏกูิลและมลูฝอย  
   การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 
  เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์ในพืน้ทีใ่ห้      
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
  ส่ือสาร เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ ข้อมลูข่าวสารและกิจกรรม 

  เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น
  ให้ความร่วมมอืเก่ียวกับการบรหิารจัดการส่ิงปฏกูิลและมลูฝอย 

   การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้สมัคร
  มีอายุไม่ต�่ากว่า 7 ปี บริบูรณ์ 
  ใช้บัตรประจ�าตัวประชาชน ส�าหรับยื่นเป็นข้อมูลในการสมัคร อถล.
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นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
มหกรรมกีฬากะปางเกมส์
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โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ
ผู้น�าชุมชน

 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในต�าบลกะปางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง “การท�าขนมไทย” 
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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งานสาธารณสุข

โครงการความปลอดภัยอาหาร

      เทศบาลต�าบลกะปางได้จัดอบรมโครงการความปลอดภัยอาหารแก่กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้รับผิดชอบด้าน
อาหารในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมด้านสุขาภิบาลอาหารให้ปลอดภัย ปลอดสารปนเปื้อน  ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ เทศบาล
ต�าบลกะปาง

โครงการบริหารจัดการขยะ

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

 เทศบาลต�าบลกะปางด�าเนนิโครงการบริหารจัดการขยะ ประจ�าปี 2561 โดยการรณรงค์ให้ความรูใ้นการลด การคัดแยกขยะ 

ในครัวเรื่อง แก่ประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ เพื่อเป้าหมายขยะมูลฝอยของต�าบลลดลงอย่างต่อเนื่อง 

      เทศบาลต�าบลกะปางได้จัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ�าปี 2561 โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต�าบล ในกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ อสม. การเข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์
ป้องกันลูกน�้ายุงลายในครัวเรือน และควบคุมการแพร่กระจายของไข้เลือดออกโดยการฉีดพ่นหมอดควันท�าลายยุงลายในที่
สาธารณะและบ้านผู้ป่วย
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“ถังขยะอินทรีย์” 
เทศบาลต�าบลกะปาง เชิญชวนทุกท่านจัดท�าถังขยะอินทรีย์ หรือ ถังขยะเปียกในครัวเรือย

ขั้นตอนและวิธีการท�ารูปแบบที่ 1 ขั้นตอนและวิธีการท�ารูปแบบที่ 2

ขั้นตอนที่ 1
 จัดเตรียมภาชนะที่มี
ฝาปิด ขนาดของภาชนะขึ้นอยู ่
กับปรมิาณของขยะในครวัเรอืน 

ขั้นตอนที่ 1
 จัดเตรียมท่อซีเมนต์
หรือจัดท�าคอกไม้ล ้อมรอบ
ต้นไม้หรไว้ส�าหรับรองรับขยะ
อินทร์หรือขยะเปียก

ขั้นตอนที่ 3
 น�าภาชนะทีจั่ดเตรยีม 

ไว้ใส่ในหลุมที่ขุด  

ขั้นตอนที่ 3
 น�าขยะอินทรย์ี ขยะเปียก  
เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษหญ้า 
เศษใบไม้ เทใส่ในจุดทีไ่ด้จัดเตรยีม 

ไว้ตามข้อ 1

ขั้นตอนที่ 5
 จุลินทรีย์ในดิน,ไส้เดือน
ในดิน จะท�าการย่อยเศษอาหารใน 

ภาชนะให้กลายเป็นปุ๋ย  หากต้องการ
ให้ย่อยสลายเร็วขึ้นหรือดับกลิ่นให้
เติมสาร EM หรือเอาเศษหญ้าและ
ใบไม้ขนาดเล็กมากลบปิดช้ัน

ขั้นตอนที่ 5
 พลิกกลับหรือเกลี่ยกอง
เศษขยะอินทรีย ์หรือขยะเปียก
เป็นประจ�าเพ่ือเติมอากาศให้กับ
จุลินทรีย์น�าไปใช้ในกระบวนการ
ย่อยสลาย เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง
ก็จะได้ดินหรือปุ ๋ยท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะแก่การปลูกพืช

ขั้นตอนที่ 2
 ตัดก้นภาชนะเตรยีมไว้ 

ขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 
ส่วน ของความสูงของภาชนะ  
  

ขั้นตอนที่ 2
 รองท่อซีเมนต์ด้วยอิฐ 

หรือวัสดุ เพื่อยกฐานของท ่อ
ซี เมนต ์ ให ้ มีช ่องว ่ างอากาศ  
หลังจากนั้นให้เติมดินหรือใบไม ้

ลงไปท่ีฐานวงล้อซีเมนต์

ขั้นตอนที่ 4
 น�าเศษอาหารทีเ่ป็นขยะ 

อินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลาย
ได้ในครัวเรือน เช่น เศษอาหาร 
ผัก ผลไม้ ใบไม้ 

ขั้นตอนที่ 4
 น�าเศษใบไม้แห้งมาโรยปิด 

เ พ่ือเป ็นการป้องกันกล่ินเหม็น 

และป้องกนัแมลงต่างๆ โดยสามารถ 

เติมน�้ายา EM เพ่ือป้องกันกล่ิน 

และเร่งปฏิกริิยาการหมักได้อีกด้วย

ขั้นตอนที่ 6
 เมื่อปริมาณเศษอาหาร 

มาถึงระดับเดียวกับพื้นดินท่ีขุดไว้ 
ให้เอาดินกลบ แล้วย้ายถังไปท�า
ตามข้ันตอนเดิมท่ีจุดอื่นต่อไป

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

Kapang Subdistrict Municpality’s

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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งานโครงสร้างพื้นฐาน
งานไฟฟ้า

งานถนน

งานประปา

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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หน่วยแพทย์ EMS หน่วยแพทย์ EMS 
บริการรถฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง

089-651-7251 และ 075-450-370
สายด่วน 1669 หรือ

เหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.กะปาง 
(สายตรง) โทรศัพท์ 

ต้องการ
ร้องเรียนร้องทุกข์ เร่ืองใด
เทศบาลต�าบลกะปาง
เปิดช่องทางการรับฟังทุกเร่ืองราวของท่าน
โทร. 075-495-262  สายตรงนายก 091-043-0331
หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.kapang.go.th หรือ
www.facebook.com/kapang.sao

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลต�าบลกะปาง
340 ส�านักงานเทศบาลต�าบลกะปาง 

ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ต�าบลกะปาง อ�าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310
Website : www.kapang.go.th
E-mail : admin@kapang.go.th

Facebook : www.facebook.com/kapang.sao

หรือแจ้งขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตของต�าบลกะปางได้ท่ี

เทศบาลต�าบลกะปาง

089-651-7251 และ 075-450-370

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลต�าบลกะปาง 25


