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บทบรรณาธิการ

 เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารเทศบาลตำาบลกะปาง ฉบับนี้ จะเป็นสื่อกลางที่สำาคัญในการสร้างการรับรู้
และเข้าใจที่ดีระหว่างเทศบาลตำาบลกะปางและประชาชน ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงาน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาตำาบลกะปาง ให้ก้าวหน้าย่ิงๆ   ข้ึนไปในอนาคต 

กัลญา รอดแก้ว
รองปลัดเทศบาลตำาบลกะปาง

รองปลัดเทศบาลตำาบลกะปาง
 วารสารฉบับน้ี จัดทำาข้ึนเพ่ือเผยแพร่ผลการดำาเนินงาน
ของเทศบาลตำาบลกะปาง อำาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงการดำาเนินงานด้านต่างๆ ของเทศบาล
ตำาบลกะปาง ตามกรอบภารกิจ และอำานาจหน้าท่ีของเทศบาล
และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
งานและตรวจสอบการทำางานของเทศบาลเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอันเป็นรากฐานสำาคัญ
ต่อการพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ในทุกด้าน อีกท้ังได้สนับสนุนให้ประชาชนตำาบลกะปาง นำาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติ  และชาวตำาบลกะปาง
ได้ร่วมกันต่อสู้กับวิกฤติครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลก ในสถานการณ์
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID 19) ซ่ึงเป็น
ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของทุกคน ขอบคุณทุกท่าน ทั้งประชาชน
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน มีการดำารงชีวิตตามหลัก 
New Normal อย่างไรก็ตาม เรายังต้องเข้มแข็งร่วมระมัดระวัง
กันต่อไป 
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สารจาก...สารจาก...
นายกเทศมนตรนายกเทศมนตรีี

ตำาบลกะปางตำาบลกะปาง

 และในโอกาสน้ี กระผมขอขอบคุณทีมงานฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาล
ผู้นำาชุมชน และพ่อแม่พ่ีน้องชาวเทศบาลตำาบลกะปางทุกท่าน ท่ีคอยช่วยเหลือสนับสนุนการทำางานของกระผมมาโดย
ตลอด และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่านในการดำาเนินงานในคร้ังต่อไป
 สุดท้ายนี้ ผมขออำานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพ่ือท่ีจะได้เป็นกำาลังสำาคัญ ในการร่วมกันพัฒนาท้องถ่ินของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำาบลกะปาง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับน้ี จัดทำาข้ึน
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเผยแพร่ผลงานกิจกรรมต่างๆของเทศบาล ที่ได้ดำาเนินการในรอบปีที่ผ่านมาตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างแพร่หลายและทั่วถึง ซึ่งตลอดช่วงระยะเวลา8 ปีที่ผ่านมา กระผมดำารงตำาแหน่งนายก
เทศมนตรีตำาบลกะปางได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้ดำาเนินงานตามนโยบายที่วาง
ไว้ได้เกือบทุกโครงการ อาจจะมีบางโครงการที่ไม่สามารถทำาให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเนื่องด้วยมีปัญหาใน
เรื่องของการบริหารภายใน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และภัยธรรมชาติต่างๆ  แต่กระผมก็พยายาม
ทำาให้ดีท่ีสุด เพ่ือพ่ีน้องประชาชนชาวตำาบลกะปาง  ตอนน้ีพ่ีน้องประชาชนจะเห็นได้ว่า ในเทศบาลของเรา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ถนนคอนกรีตเกือบจะหมดทุกสาย ไฟฟ้าสว่างทุกครัวเรือน นำ้าประปาทั่วถึง การบริหารภัยพิบัติที่พร้อมช่วยเหลือ
บรรเทาผู้ประสบภัยให้ได้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและทั่วถึง การบริการรถหน่วยแพทย์EMS ได้อย่างรวดเร็วและ
สะดวก ฯลฯ

ทรงยศ กรุณา

นายกเทศมนตรีตำาบลกะปาง
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คณะผู้บริหาร

เทศบาลตำาบลกะปาง

โครงสร้างสภา

นายทรงยศ กรุณา

นายกเทศมนตรีตำาบลกะปาง

เทศมนตรีตำาบลกะปาง

นางราตรี สมหมาย 

เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายลั้น ชูนิรมย์

รองนายกเทศมนตรีตำาบลกะปาง

นายอภิชาติ ใจกระจ่าง

นายสุรชัย ใจกระจ่าง
รองประธานสภา

นางวันเพ็ญ ยอดทองสมาชิกสภาเทศบาล

เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาล

เขต 2

นายประยุทธ ยอดแก้ว
ประธานสภา

 นายวิรัช สมุทรจิต นายสนิท จันทร์คง นายอัมพร  โสหุรัตน์  นางอารีย์ คุระเอียด 
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 นายธีระพงษ์ บัวทิพย์

 นางนงค์ลักษณ์ น้อมจิตร นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง
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หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวปัทมาพร สุขชนะ
ผู้อำานวยการกองคลัง

นายชลิต ไทยทอง
 ปลัดเทศบาลตำาบลกะปาง

นางสาวกัลญา รอดแก้ว
รองปลัดเทศบาลตำาบลกะปาง

นายรัตน์เศรษฐ์  จามจุรี    
ผู้อำานวยการกองช่าง

เทศบาลตำาบลกะปาง
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นายสามารถ ทองคำา
หัวหน้าฝ่ายอำานวยการ

นางสุภาวดี ชูมี
หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล

นางเกษณี ชัยรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
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สำานักงานปลัด

แถวหน้า  ซ้าย-ขวา
 - นางกุสุมา ขาวนิ่ม นางสาวนภัสวรรณ เทพทอง 
 - นางเกษณี ชัยรัตน์ นางสาวิตรี เสนา นางสาวณัชชา เรืองจรัส
แถวหลัง ซ้าย-ขวา
 - นายรมย์ ศิริกรรณ์ จ่าสิบเอกปานศักดิ์ บัวตุม  
 - นายประภาส คงทองดี

แถวหน้า ซ้าย-ขวา
 - นางพรฤทัย แต๊ะเฮง  นางกิตติยาภรณ์  รัตนอรุณ      
 - นางสาวจิราภรณ์ ทองนุ่น  นายสามารถ ทองคำา 
 - นางศุภลักษณ์ กรุณา  นางสาวภรภัทร เพชรรัตน์  
 - นางรดาพัฒน์  รัตนพันธ์ 
แถวหลัง ซ้าย-ขวา  
 - นางสาวอ้อมใจ ทองศรี  นางณัฏฐณิชา กองแก้ว 
 - นายวัชระ สุดรักษ์ นายสถิต แก้วมรกต นายวิทวัส เพียรดี      
 - นายพิศิษฐ์ พุทธรัตน์  นางจารุวรรณ์  ยอดแก้ว

เทศบาลตำาบลกะปาง

ฝ่ายปกครองฝ่ายปกครอง

ฝ่ายอำานวยการฝ่ายอำานวยการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก

- นางสาวแก้วตา  เทพทอง
- นางกมลวรรณ บุญชู   
- นางสมใจ แก้วอุดม 

- นางวันเพ็ญ เงินแก้ว  
- นายธำารง เกลี้ยงคง  
- นางสาวบุษกร จันทร์คง
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กองคลัง

กองช่าง

นางสาวศศิมา หมวดจันทร์, นางสาวเพ็ญสุภา พรหมเดช, นางกรณ์ศิวรัศฐ์ิ เก้ือเดช, นางสาวสุวรรณอักษร คงแสง,
นางจิราภรณ์ เพียรดี, นางสาวปัทมาพร สุขชนะ, นางกิจจา เพียรดี,  นางวนิดา สุชาติพงค์,  นางสาวเสาวณี เพียรดี, 

นางสาวพรรณทิวา สงอาจินต์

แถวหน้า        นางสาวอารีย์ จรูญกิจวิวัฒน์, นางสาวสุภา รัตนามาศ, นายรัตน์เศรษฐ์ จามจุรี, นางสาวสุพิน แก้วอุดม, 
                   นางวิมลพร พรหมมาศ
แถวตรงกลาง  นายสยาม รักษ์จันทร์, นายจงรักษ์ สุขอนันต์, นายสุรชัย แสงช่วย, นายสมเกียรติ ทองพริก  
                    นายจิระศักด์ิ กรุณา, นายวรวุฒิ กลับแก้ว, นายธนภัทร รักษ์กำาเนิด, นายกมลศักด์ิ หอมเกตุ 
แถวหลัง        นายสมพงษ์ กองแก้ว, นายสมชาย ลวณะมาลย์, นายเฉลิม ครุฑสุวรรณ, นายครรชิต พรหมศร  
                   นายพรรษวรรษ  นะดำา,  นายสุรศักด์ิ คำาคง,  นายเมธี พรหมศร,  นายรัตตินันท์ ศิริรัตน์, 
                   นายพรประสิทธ์ิ  รำาเทียมเมฆ

เทศบาลตำาบลกะปาง
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หน่วยตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน

 งานตรวจสอบภายใน (Internal audit work) สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่องค์กรส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุ
ผลสำาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสติ ซื่อสัตย์ เป็นกัลยาณ
มิตรมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ธำารงองค์กรไว้ภายใต้กฎหมาย
ระเบียบ เพื่อเป็นหลักธรรมาภิบาล 

         หน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจบัญชี เอกสารการ เบิกจ่าย
เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษา หลักฐานการบัญชี
งานตรวจสอบพัสดุและเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการหาประโยชน์
จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและได้
รับมอบหมาย และแบ่ง ส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน ได้แก่ 
 งานตรวจสอบการเงินและบัญชี เอกสารการเบิกจ่ายเอกสาร
การรับเงินทุกประเภท งานตรวจสอบการจัดทำางบประมาณ งานแสดง
ฐานะทางการเงิน ทะเบียนควบคุมรายได้้ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้
รับมอบหมาย
 งานตรวจสอบพัสดุและทรัพย์ การเก็บรักษา งานตรวจสอบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง งานตรวจสอบแผนการปฏิบัติตามงบประมาณ งานอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

นางชนกวรรณ  รัตนพันธุ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชำานาญการ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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เทศบาลตำ บลกะปาง 9

   เทศบาลตำาบลกะปาง ได้รับการประสานงานจากกลุ่มธนาคารต้นไม้ สาขา ฅ.รักษ์บ้าน
เกิดตามรอยพ่อให้ประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ร่วมกิจกรรมลงแขก เก็บข้าวไร่ใต้โคนยาง เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วิถีชีวิต และพันธุกรรมพืช 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

    เทศบาลตำาบลกะปาง มีการส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างฝายมีชีวิต (ฝายมีชีวิตบ้านลานช้าง
ฝายมีชีวิตบ้านคลองตูก ฝายมีชีวิตบ้านคลองตูกเหนือ) ในขณะเดียวกันก็มีการจัดตั้งธนาคารต้นไม้
สาขากะปาง ตามหลักการของธนาคารต้นไม้แห่งประเทศไทยควบคู่กัน เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์นำา้ 
โดยมีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในท่ีดินของตนเอง แก้ไขปัญหาด้านนำา้อุปโภคและบริโภค ลดความเดือด
ร้อนของคนในชุมชน มีแหล่งอาหารท่ีปลอดภัยและเพียงพอ พร้อมท้ังสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ผืืนป่า
ต้นนำา้ในชุมชน และสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน  

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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เทศบาลตำ บลกะปาง 10

    วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำาบลกะปาง ร่วมกับ มทบ.43 จัดพิธีบำาเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พล.ต.ภาสกร ทวีตา 
ผบ.มทบ.43 เป็นประธานพิธี และคุณทัตฐานีย์ ทวีตา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.43, สมาชิกแม่บ้านฯ, 
กำาลังพลนายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง , สมาชิกสภาท้องถ่ินข้าราชการเทศบาลตำาบลกะปางตลอดจนพ่ีน้องประชาชน
และประชาชนจิตอาสา

      วันท่ี 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำาบลกะปาง ร่วมกิจกรรมน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลท่ี 5 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
เทศบาลเมืองทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

โครงการบูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการจัดทำา
โครงการกิจกรรม

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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    วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำาบลกะปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงยิมเนเซ่ียมเทศบาลเมืองทุ่งสง อำาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

    วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำาบลกะปาง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำาบลกะปาง ร่วมพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง อำาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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มหกรรมกีฬาตำาบลกะปาง ประจำาปี 2563 ครั้งที่ 17 มหกรรมกีฬาตำาบลกะปาง ประจำาปี 2563 ครั้งที่ 17 
ณ โรงยิมค่ายเทพสตรีศรีสุนทร หมู่ที่ 9 ณ โรงยิมค่ายเทพสตรีศรีสุนทร หมู่ที่ 9 
ตำาบลกะปาง อำาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำาบลกะปาง อำาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ภาพรวมกิจกรรมผลงานปีงบประมาณ  2563ภาพรวมกิจกรรมผลงานปีงบประมาณ  2563
กิจกรรมร่วมทำาบุญ 9 วัด แห่เทียนพรรษากิจกรรมร่วมทำาบุญ 9 วัด แห่เทียนพรรษา

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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กิจกรรมปันสุข ภายใต้หัวข้อ  “หยิบไปแต่พอดี ถ้ามีก็แบ่งปัน”กิจกรรมปันสุข ภายใต้หัวข้อ  “หยิบไปแต่พอดี ถ้ามีก็แบ่งปัน”
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กิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังกิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลัง

มวลชน ประชาชนจิตอาสาและภัยพิบัติ  ภายใต้หัวข้อ “เราทำาความดี ด้วยหัวใจ”มวลชน ประชาชนจิตอาสาและภัยพิบัติ  ภายใต้หัวข้อ “เราทำาความดี ด้วยหัวใจ”
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เทศบาลตำ บลกะปาง 14
กิจกรรมประเพณี แห่หมรับ กิจกรรมประเพณี แห่หมรับ 

กิจกรรมชักพระกิจกรรมชักพระ
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โครงการ โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2

โครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียน การสอน  ประจำาปี 25633

โครงการ สุขภาพดี ยิ้มสวย พัฒนาการเด่นของเด็กปฐมวัย1

ด้านการศึกษาด้านการศึกษา  อยู่ที่นี่ เรียนที่นี่อยู่ที่นี่ เรียนที่นี่
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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เทศบาลตำ บลกะปาง 16

เทศบาลตำาบลกะปางเทศบาลตำาบลกะปาง ร่วมด้วยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมด้วยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ (ผู้ประสบปัญหาทางสังคม) มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ (ผู้ประสบปัญหาทางสังคม) มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งน้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

    เทศบาลตำาบลกะปาง ร่วมกับบ้านพักเด็กและ    เทศบาลตำาบลกะปาง ร่วมกับบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้ครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้
ความช่วยเหลือเด็กความช่วยเหลือเด็ก

•  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ•  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำาบลกะปาง โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำาบลกะปาง 

•  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าในพิธีต่างๆ•  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าในพิธีต่างๆ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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กองสวัสดิการสังคม

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผืู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ

ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เอกสารผู้พิการมีหลักฐานดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
จะได้รับเบี้ยความพิการ

1. บุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทยท่ีได้ 
 ลงทะเบียนและยื่นคำาขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. มีภูมิลำาเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม 
 ทะเบียนบ้าน
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วย 
 งานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ได้แก่ ผู้รับเงินบำานาญ เบี้ยหวัด บำานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใด 
 ในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน 
 รายได้ประจำาหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำายกเว้น 
 คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

1.บัตรประจำาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการ
   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมสำาเนา
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำาเนา
3.  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำาเนา สำาหรับ
    กรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงิน
    เบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
4.  ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดย
 ชอบธรรมเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้
 ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ 
 หรือ ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี ยื่นคำาขอแทน
 โดยแสดงหลักฐานเป็นผู้แทนดังกล่าว

1. เป็นบุคคลที่จดทะเบียนคนพิการ ตามพระราชบัญญัต ิ
 ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
2. มีสัญชาติไทย มีภูมิลำาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3. มีบัตรประจำาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการ 
 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และไม่เป็นบุคคล 
 ซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ 
 ของรัฐ

หลักเกณฑ์ผู้พิการ
 ให้ผู้พิการที่มีบัตรคนพิการตามกฎหมายและ
ผู้พิการที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในเขตพื้นที่ใหม่  
มาทำาการขึ้นทะเบียนทันทีหลังจากมีบัตรหรือ
ย้ายสถานที่    

การสิ้นสุด
การได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1. ถึงแก่กรรม   
2. ย้ายที่อยู่อาศัย
3. ขาดคุณสมบัติ  
4. ผู้สูงอายุย่ืนหนังสือเพ่ือไม่ประสงค์รับเบ้ียยังชีพ (สละสิทธ์ิ)
*  หมายเหตุ เมื่อผืู้สูงอายุถึงแก่กรรมให้ผืู้ดูแลผืู้สูงอายุ
    แจ้งแก่ งานพัฒนาชุมชน สำานักปลัด ทต.กะปางทราบ     
    ภายใน 7 วัน โดยใช้เอกสารใบมรณะบัตรของผู้ืสูงอายุ

ผู้สูงอายุและคนพิการควรทราบผู้สูงอายุและคนพิการควรทราบ
1. ผู้สูงอายุหรือคนพิการที่รับเงินเบี้ยยังชีพต้องยืนยันสิทธิของ
  ตนเองทุกเดือนกันยายนของทุกปี
2. ผู้สูงอายุและคนพิการเมื่อย้ายที่อยู่ใหม่ต้องแจ้งให้ 
    อปท.เดิมทราบและลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพยัง
     อปท.พื้นที่ทันทีที่ย้ายไป
3. ผู้พิการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เบื้องต้นหรือย้าย
 เข้ามาใหม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ทุกวันทำาการ
4. เมื่อผู้สูงอายุหรือคนพิการถึงแก่กรรม ให้ทายาทหรือผู้ดูแล 
 แจ้งแก่งานพัฒนาชุมชน สำานักปลัด ทต.กะปาง ทราบภาย
    ใน 7 วัน โดยใช้เอกสารใบมรณะบัตร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำ บลกะปาง 17



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำ บลกะปาง 18

ชาวกะปางชาวกะปาง  สุขกาย สุขใจสุขกาย สุขใจ
โครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมใจใส่ใจความสะอาดที่สาธารณะ

โครงการ อสม. นักจัดการสุขภาพตำาบล

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
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   โดย ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  กองคลัง ลงพื้นที่ สำารวจภาคสนาม เพื่อดำาเนินการเก็บข้อมูล
ต่างๆ เก่ียวกับโรงเรือน  ป้าย และแปลงท่ีดิน เพ่ือนำามาปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

เทศบาลตำาบลกะปาง
ภายใต้การนำาของ 
นายทรงยศ กรุณา 

นายกเทศมนตรีตำาบลกะปาง 

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

      การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

 เทศบาลตำาบลกะปาง ร่วมฝึกซ้อม
แผนบูรณาการต้านภัยแล้ง โดยร่วมกับค่าย
เทพสตรีศรีสุนทรและท้องถิ่นอำาเภอทุ่งสง 
ในโครงการ ราษฎ์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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เกษตรกรรรม

 อัตราเพดาน  0.14%  
อัตราที่จัดเก็บ

มูลค่า (ลบ.)        อัตรา(%)
 0-75                 0.01
 75-100              0.03
 100-500            0.05
 500-1,000         0.07
 1,000 ขึ้นไป         0.1

บุคคลธรรมดา
ได้รับการยกเว้น  อปท. ละ

ไม่เกิน 50 ล้านบาท

ภาระภาษี
(บุคคลธรรมดา)

 มูลค่า (ลบ.)    ค่าภาษี (บ.)
 50                    0
 100                  5,000
 200                 50,000

บ้านพักอาศัย

อัตราเพดาน  0.3%  

มูลค่า (ลบ.)      บ้านหลังอื่น

อัตราที่จัดเก็บ

บ้าน                บ้าน+ที่ดิน

(บ้านหลังหลัก) (บ้านหลังหลัก)

0.10  ยกเว้นภาษี

10-50  0.02   ยกเว้นภาษี 0.02

50-75  0.03   0.03  0.03

75-100  0.05  0.05  0.05

100  ขึ้นไป  0.1   0.1   0.1 

ภาระภาษี

มูลค่า (ลบ.) บ้านหลังหลัก 

บ้านหลังอ่ืนๆ

(ยกเว้น 50 ลบ.)

   50        0       10,000

  100    20,000     30,000

  200    120,000  130,000

อื่นๆ/ที่รกร้างว่างเปล่า

อัตราเพดาน  1.2%  
อัตราที่จัดเก็บ

  มูลค่า (ลบ.)     อัตรา(%)
   0-50              0.3
   50-200           0.4
   200-1,000       0.5
   1,000-5,000     0.6
   5,000  ขึ้นไป     0.7

ภาระภาษี
(บุคคลธรรมดา)

  มูลค่า(ลบ.)     ค่าภาษี(บ.)
   50              150,000
   100             350,000
   200            750,000
   1,000          4,750,000

ที่รกร้างว่างเปล่า

เพิ่มอัตรา 0.3% ทุก 3 ปี

แต่อัตราภาษี
รวมไม่เกิน 3%

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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34,387,608.52

64,878,959.38
46,659.00

2,863,508.49
222,060.00

-
43,525.54

2,242,760.00
400,336.38
46,000.00
46,000.00

70,743,808.79
70,743,808.79

-
-

19,470,618.02
222,060.00

2,349,547.83
22,042,225.85

22,042,225.85

27,012,235.23
21,689,347.71
48,701,582.94
70,743,808.79

35,041,268.52

60,555,116.17
95,100.00

2,863,508.49
-

3,244,000.00
50,365.17

2,162,944.00
391,686.56
26,000.00
26,000.00

69,388,720.39
69,388,720.39
35,041,268.52

  

  
18,464,648.64

-
1,756,162.85

20,220,811.49

20,220,811.49
 

28,530,304.93
20,637,603.97
49,167,908.90
69,388,720.39

ปี 2563 ปี 2562

เทศบาลตำาบลกะปาง อ.ทุ ่งสงเทศบาลตำาบลกะปาง อ.ทุ ่งสง
งบแสดงฐานะการเงิน จ.นครศรีธรรมราชงบแสดงฐานะการเงิน จ.นครศรีธรรมราช 2563ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน
สินทรัพย์
    สินทรัพย์หมุนเวียน              
        เงินสดและเงินฝากธนาคาร        
        เงินฝากกระทรวงการคลัง         
        เงินฝากกองทุน          
        ลูกหนี้เงินยืม          
        รายได้จากรัฐบาลค้างรับ         
        ลูกหนี้ค่าภาษี          
        ลูกหนี้รายได้อื่นๆ          
        ลูกหนี้อื่นๆ                 
        สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
        รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
ทุนทรัพย์สิน
หนี้สิน       
    หนี้สินหมุนเวียน 
        รายจ่ายค้างจ่าย 
        รายจ่ายผัดส่งใบสำาคัญ 
        เงินรับฝาก 
        รวมหนี้สินหมุนเวียน 

รวมหนี้สิน
เงินสะสม    
        เงินสะสม
        เงินทุนสำารองเงินสะสม  
        รวมเงินสะสม
รวมหนี้สินและเงินสะสม   

หมายเหต ุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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      สวัสดีค่ะ ช่างเล่า ช่างเจรจา ขอนำาเสนอเรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การที่เราจะสร้างบ้าน
หรือก่อสร้างอาคารในรูปแบบต่างๆ จำาเป็นท่ีจะต้องขออนุญาตค่ะ เน่ืองจากในการก่อสร้างรูปแบบต่างๆ มีระเบียบ
การก่อสร้างในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ก่อสร้างอาคารจะต้องรับรู้ก่อนการก่อสร้างอาคารจริง ทั้งนี้ในส่วน
ของเอกสารที่จะต้องนำามาสำาหรับใช้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร มีดังนี้

เอกสารหลักฐานท่ีต้องนำ มาย่ืนในการขออนุญาตก่อสร้างท่ีพักอาศัยช้ันเดียว

กรณีเจ้าของท่ีดินและผู้ขอเป็นคนๆ เดียวกัน

กรณีเจ้าของท่ีดินและผู้ขอเป็นคนละคนกัน

1. สำาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำาเนา)                             จำานวน1 ฉบับ
2. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำาเนา)    จำานวน1 ฉบับ
3. สำาเนาโฉนดที่ดิน (พร้อมรับรองสำาเนา)      จำานวน1ฉบับ
4. แบบแปลนอาคารที่จะยื่นขออนุญาต (ใช้กระดาษA3)    จำานวน 2 ชุด
5. หากอาคารท่ีจะขออนุญาต มีเน้ือท่ีเกิน 150 ตารางเมตร ต้องมีสถาปนิกรับรองแบบแปลนด้วย (ตามแบบฟอร์ม
ของเทศบาล พร้อมใบประกอบการของสถาปนิก)

หลักฐานของผืู้ขอ
 1. สำาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำาเนา)    จำานวน 1 ฉบับ
 2. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำาเนา)  จำานวน 1 ฉบับ
 3. แบบแปลนอาคารที่จะยื่นขออนุญาต (ใช้กระดาษA3)  จำานวน 3 ชุด
หลักฐานของเจ้าของที่ดิน
 1. สำาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำาเนา)    จำานวน 1 ฉบับ
 3. สำาเนาโฉนดที่ดิน (พร้อมรับรองสำาเนา)    จำานวน 1ฉบับ
หมายเหต ุ - กรณีเจ้าของที่ดิน (โฉนด) มีหลายคน ต้องใช้เอกสารของทุกคนที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  - เจ้าของที่ดินทุกคน ต้องลงนามยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินให้ทุกคน (ตามแบบฟอร์ม 
                    ของเทศบาล)
  - เจ้าของที่ดินทุกคน ต้องลงนามในคำาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ตามแบบ ข.1)

หมายเหตุ  โฉนดที่ดินถ่ายเอกสารขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า

ช่างเล่า ช่างเจรจา

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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 เทศบาลตำาบลกะปางมุ่งมั่นพัฒนา ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน
ด้วยการปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่าง  ในพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปรับปรุง
เส้นทางถนนเพื่อความมั่นคง ปลอดภัย  ลดอุบัติเหตุ ในการสัญจรของพี่น้องประชาชน

ภารกิจกองช่าง

“นำ�าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก”

โครงการติดตั้ง ปรับปรุง ไฟฟ้าสาธารณะ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการติดตั้ง บำารุงรักษา ซ่อมแซมประปา

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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หน่วยแพทย์ EMS หน่วยแพทย์ EMS หน่วยแพทย์ EMS 
บริการรถฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง24 ชั่วโมง

089-651-7251089-651-7251 และ 075-450-370075-450-370
สายด่วน 16691669 หรือ

เหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน เหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.กะปาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.กะปาง 

(สายตรง) โทรศัพท์ 

ต้องการ
ร้องเรียนร้องทุกข ์เรื่องใด
เทศบาลตำาบลกะปาง
เปิดช่องทางการรับฟังทุกเรื่องราวของท่าน
โทร. 075-495-262  สายตรงนายก 091-043-0331
หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.kapang.go.th หรือ
www.facebook.com/kapang.sao

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำาบลกะปาง
340 สำานักงานเทศบาลตำาบลกะปาง 

ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำาบลกะปาง อำาเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310
Website : www.kapang.go.th
E-mail : admin@kapang.go.th

Facebook : www.facebook.com/kapang.sao

หรือแจ้งขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตของตำาบลกะปางได้ที่

ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำาบลกะปางด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำาบลกะปาง

เทศบาลตำาบลกะปางเทศบาลตำาบลกะปาง

089-651-7251 และ 075-450-370089-651-7251 และ 075-450-370

ชีวิตวิถีใหม่ชีวิตวิถีใหม่

(New Normal)(New Normal)

1. ใส่หน้ากาก

2. ล้างมือ

3. เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

4. ใช้เทคโนโลยี ธุรการออนไลน์

5. เลี�ยงการเดินิทางไปพื้ื�นที�แออดัิ

6. ถึงึบ้้าน อาบ้นำ�าทนัที


