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นอมน�าพระราชด�ารัส

เปนแนวทางการบริหารงาน

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าว
ในงานสัมมนาเตรียมการจัดท�าร่างงบ
ประมาณรายจ่ายประจ�าปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ ธั น วาคม
๒๕๕๙ ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร
รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีพระราชด�ารัสว่า
ขอให้ รั ฐ บาลท� า ให้ ป ระชาชนมี ค วาม
สุ ข มากที่ สุ ด โดยใช้ แ นวทางของ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา
ภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ ๙ เรื่องการศึกษา สาธารณสุข การพัฒนาเสริมสร้างชีวิตและ
ท�าให้ปราศจากความขัดแย้ง ความนั้น
องค์การบริหารส่วนต�าบลวังคีรี เป็นองค์กรภาครัฐและเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ใคร่ขอน้อมน�าพระราชด�ารัสดังกล่าว
เพือ่ เป็นแนวทางการบริหารงานไปสูป่ ระชาชนมีสขุ โดยมุง่ เน้นกระบวนการพัฒนาท้อง
ถิน่ ทีก่ อ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของท้องถิน่ ในทางทีด่ ขี นึ้ เจริญรุง่ เรืองขึน้ ในทุกๆด้าน ทัง้
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สามารถจัดการกับภาวการณ์ของ
กระแสโลกาภิวัตน์ ช่วยเหลือตนเองได้ (Aided Self-Help) โดยพัฒนาให้ประชาชนใน
ต�าบลวังคีรพี งึ่ ตนเองได้มากขึน้ ซึง่ องค์การบริหารส่วนต�าบลวังคีรี คอยให้การช่วยเหลือ
ส่งเสริม สนับสนุน ในส่วนทีเ่ กินขีดความสามารถ ภายใต้พระราชบัญญัตสิ ภาต�าบลและ
องค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิม่ เติม ตามอ�านาจหน้าทีข่ ององค์การ
บริหารส่วนต�าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดท�างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยข้อมูล ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นเป็นกระบวนการ
จัดการระบบที่มีกลไก การขับเคลื่อน การพัฒนาองคาพยพ อันมีองค์ประกอบทั้งภาค
รัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กร
หลัก และประชาชนเป็นผู้รับประโยชน์ที่สุขสมบูรณ์ในทุกๆด้านต่อไป
สุดท้ายนี้ กระผมขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน
มีความสุขกาย สุขใจ คิดสิ่งใด ขอให้สมปรารถนาทุกประการ

(นายทิพย์อําพร คําศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลวังคีรี

บรรณาธิการ :

คณะผูจัดท�า
ที่ปรึกษา :

นายอุดมศักดิ์ คําศรี
นายกุศล แก้วรุ่งฟา
นายมนัส ยิ่งยง
นายประพันธ์ สุสิคง

นายก อบต.วังคีรี
รองนายก อบต.วังคีรี
รองนายก อบต.วังคีรี
เลขานุการ นายก อบต.วังคีรี

นายทิพย์อําพร คําศรี

ปลัด อบต.วังคีรี

นางนงนุช รอดกูล
นายปัญญา สาครินทร์
นางสาวจีราวรรณ ขาวคง
นางสาวเสาวภา แก้วลาย
นางสาวกาญจนา ศิริพงษ์
นางจุรีรัตน์ จันทร์ประกอบ
นางสาวจิรา เลขามาศ
นางสาวจันทร์จิรา บัวสด

นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
ผูช้ ว่ ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

กองบรรณาธิการ :

จัดท�าโดย : องค์การบริหารส่วนต�าบลวังคีรี อ�าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92210 โทรศัพท์ 0-7557-8016 WWW.WANGKERE.GO.TH
ออกแบบ/พิมพ์ที่ : บจก.โรงพิมพ์ดีชัย 1/7 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์. 075-322955, 085-8828838
087-2802270 E-mail. dchai@hotmail.co.th
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สารจาก
นายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลวังคีรี
สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวต�าบลวังคีรีและท่านผู้อ่าน
วารสารที่เคารพรักทุกท่าน ทางองค์การบริหารส่วนต�าบลวังคีรี
ได้จัดท�าวารสารและผลการปฏิบัติงานให้พี่น้องประชาชนได้รับ
ทราบข่าวสารข้อมูลต่างๆ
กระผมมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาต�าบลวังคีรี
ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และผูน้ า� ชุมชน พร้อมทัง้ เป็นสือ่ กลางในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสาร และรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา ให้พ่อแม่
พี่น้องชาวต�าบลวังคีรี และสาธารณะชนทั่วไปได้รับทราบ
องค์การบริหารส่วนต�าบลวังคีรี เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดกลาง และมีพื้นที่ต้องการพัฒนาอยู่อีกเป็นจ�านวน
มาก คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลวัง
คีรี ต่างมีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาท้องถิน่ ของตัวเองกันทัง้ นัน้ แต่สงิ่
ที่ต้องยอมรับก็คือ ภายใต้ความต้องการการพัฒนาที่หลากหลาย

ของหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต�าบลวังคีรีไม่สามารถจะสนอง
ความต้องการให้เกิดผลการพัฒนาในโครงการต่างๆ ได้ทันท่วงที
แต่จะพยายามที่จะด�าเนินการให้ครอบคลุมทุกๆ ด้านอย่างทั่วถึง
วาระสารฉบับนี้เป็นเสมือนสื่อกลางที่จะบอกเล่าให้พี่
น้องประชาชนได้เห็นถึงความตั้งใจ ในการด�าเนินงานของกระผม
และคณะผู้บริหาร จึงเกิดผลเป็นโครงการต่างๆที่ประสบความ
ส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนถึงกิจกรรมต่างๆที่ได้ด�าเนิน
การ ก็ล้วนเป็นการตอบสนองความอยู่ดีมีสุขของชาวต�าบลวังคีรี
ทั้งสิ้น สิ่งทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นและประสบความส�าเร็จได้นั้นก็ล้วน
มาจากความร่วมมือ ร่วมใจของพวกเราชาวต�าบลวังคีรีทุกๆคน
ซึง่ กระผมหวังเป็นอย่างยิง่ จะได้เห็นสิง่ เหล่านี้ ให้มแี ละเกิดขึน้ กับ
ต�าบลวังคีรีของเราตลอดไป
(นายอุดมศักดิ์ คําศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลวังคีรี
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โครงสรางผูบริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบลวังคีรี

[2]

[1]

(นายอุดมศักดิ์ คำศรี)

[3]

[1] นายกุศล แกวรุงฟา รองนายก อบต.วังคีรี
[2] นายมนัส ยิ่งยง รองนายก อบต.วังคีรี
[3] นายประพันธ สุสิคง เลขานุการนายก อบต.วังคีรี

นายกองคการบริหารสวนตำบลวังคีรี

โครงสร
า
ง
สมาชิ
ก
สภา
องค์การบริหารส่วนต�าบลวังคีรี

(นายดิลก อินคง)

รองประธานสภา อบต.

(นายสุชัด คำศรี)
ประธานสภา อบต.

(นายปรีดา เหนือคลอง)
สมาชิก อบต. หมูที่ 3

(นายทิพยอำพร คำศรี) (นายธนพนธ หอมจันทร) (นายสัญญา สองแกว) (นายสมโชค ฉิวนอย)
เลขานุการสภา อบต.

สมาชิก อบต. หมูที่ 1

(นายเยื้อน บัวทอง)

(นายศรชัย พลเดช)

สมาชิก อบต. หมูที่ 3

สมาชิก อบต. หมูที่ 4

สมาชิก อบต. หมูที่ 1

สมาชิก อบต. หมูที่ 2

(นายนิรุตน สุขะ)

(นายกรอด เรืองชู)

สมาชิก อบต. หมูที่ 6

สมาชิก อบต. หมูที่ 6
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ส�านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต�าบลวังคีรี
• อํานาจหน้าที่

ส�านักปลัด รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ อบต. และ
ราชการที่มิได้ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดใน
อบต.โดยเฉพาะรวมทัง้ ก�ากับและเร่งรัดการปฏิบตั ริ าชการของการส่วน
ราชการใน อบต.ให้เป็นไปตามนโยบาย ภายในแนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการของ อบต.

• โดยมีการแบ่งส่วนราชการดังนี้

1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานนโยบายและแผน
3. งานกฎหมายและคดี
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. งานสวัสดิการและสังคม
6. งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

(นายปรีชา คำศรี)
หัวหนาสำนักปลัด

(จากซ้ายไปขวา) นายทวีวัตน์ อินคง พนักงานขับรถยนต์, นายกิจประพงษ์ บัวทอง คนงานทั่วไป,
นางสาวจันทร์จิรา บัวสด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน, นางสาวจิรา เลขามาศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,
นางนงนุช รอดกูล นักทรัพยากรบุคคล, นายปัญญา สาครินทร์ นักพัฒนาชุมชน,
นางสาวเสาวภา แก้วลาย เจ้าพนักงานธุรการ, นางสาวจีราวรรณ ขาวคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,
นางจุรรี ตั น์ จันทร์ประกอบ ผูช้ ว่ ยนักทรัพยากรบุคคล, นางสาวกาญจนา ศิรพิ งษ์ ผูช้ ว่ ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,
นางสาวสุกัญญา ขุนอินทร์ แม่บ้าน, นายจวน จันทรเศษ นักการ

WWW.WANGKERE.GO.TH องคการบริหารสวนตําบลวังคีรี
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต�าบลวังคีรี
• บทบาทหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ให้บริการ การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์
และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
สถานศึ ก ษาที่ ใ ห้ก ารอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์
และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรูใ้ ห้เด็กเล็กได้รบั การพัฒนา
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ที่เหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน
ดังนัน้ ระยะเวลาการจัดการเรียนรู้ และแนวทาง
การจัดการเรียนรูข้ องศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กจึงต้อง
ด�าเนินการอย่างต่อเนือ่ งและเหมาะสมเพือ่ ให้
เด็กเล็กได้รับการศึกษาและพัฒนาเป็นไป
ตามวัยแต่ละช่วงอายุ สอดคล้องกับสังคม
วั ฒ นธรรม ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้เด็กเล็ก
พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้นต่อไป

(บุคลากรในภาพจากซ้ายไปขวา)
นางสาวสุกัญญา บัวเกิด ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก,
นางวิภา เล่งล้วน ครูผู้ดูแลเด็ก,
นางสาวศรีสุดา ช่วยชาติ ครูผู้ดูแลเด็ก,
นางส�าเนาว์ ทองผอม ครู, นางสุดใจ ทองแท้ ครู,
นางอุบลรัตน์ จันทรังษี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
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กองคลัง

องค์การบริหารส่วนต�าบลวังคีรี

• อํานาจหน้าที่

รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การจ่ า ยเงิ น การรั บ การน�าส่งเงิน การ
เก็บรักษาเงินและเอกสาร การเงินการตรวจสอบใบส�าคัญ ฏีกางานเกีย่ ว
กับการเงิน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ�าเหน็จบ�านาญ เงินอืน่ ๆ งานทีเ่ กีย่ ว
กับการจัดท�างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท�า
บัญชีทกุ ประเภททะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุม
การเบิกจ่าย งานท�างบทดลองประจ�าเดือนประจ�าป งานเกี่ยวกับการ
พัส ดุ ข ององค์ ก ารบริหารส่ วนต�าบลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้
รับมอบหมาย

• โดยมีการแบ่งส่วนราชการดังนี้

(นายขจรศักดิ์ ชีประวัติชัย)
ผูอำนวยการกองคลัง

1. งานการเงิน
2. งานบัญชี
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

(จากซ้ายไปขวา) นายชัยวัฒน์ ขวัญศรีสุทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้, นางสาวสมใจ เรืองชู ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,
นางนุกูล กวางทะวาย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจ�า),
นางจินตนา เมืองทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นางกานต์พิชชา ค�าศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,
นางสาวหนึ่งฤทัย เพ็ชรพัว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
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กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต�าบลวังคีรี
• อํานาจหน้าที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการส�ารวจ ออกแบบการท�าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ
การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย
งานแผนการปฏิบตั งิ านการก่อสร้างและซ่อมบ�ารุง การควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมแซมบ�ารุงรักษา เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับ
แผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น�้ามันเชื้อ
เพลิงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

• โดยมีการแบ่งส่วนราชการดังนี้

1. งานก่อสร้าง
2. งานผังเมือง
3. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
4. งานประสานสาธารณูปโภค

(นายภูสิทธิ์ สิทธิชัย)
ผูอำนวยการกองชาง

(จากซ้ายไปขวา) นายสาธิต เมืองโมน ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า, นายสมบัติ สุทธิรักษ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา,
นางสาวศุภพิชญ์ อาจหาญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, นายประกอบ ช่วยศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา,
นายเชย สุสิคง ยาม
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สรุปผลการปฏิบัติงาน

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนต�ำบลวังคีรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งบประมาณ

โครงการ
1

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�ำเภอห้วยยอด โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะริมทางสายสามแยก
บ้านผู้ใหญ่เชียร - สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง 1,380 เมตร หมู่ที่ 4

169,254.72 บาท

2

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเขานายพัน - นาไสเผา หมู่ที่ 3

3

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเวื่อง - บ้านนายหน่วง สังข์สุวรรณ หมู่ที่ 4

4

อุดหนุน อบจ.ตรัง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายหนองคล้า - สวนหมอนึก หมู่ที่ 2

5

อุดหนุน อบจ. ตรัง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านเขาแก้ว – วัดถ�้ำเขาแก้ววนาราม หมู่ที่ 4

250,000 บาท

6

โครงการต่อเติมท่อเมนจ่ายน�้ำประปาสายบ้านนายวัชรินทร์ - บ้านนางเนียน หมู่ที่ 4

157,000 บาท

7

โครงการต่อเติมท่อเมนจ่ายน�้ำระบบประปาบ้านเขานายพัน - นาไสเผา หมู่ที่ 3

243,000 บาท

8

โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมรอบสระน�้ำหลังอาคารที่ท�ำการองค์การ อบต.วังคีรี หมู่ที่ 2 และล้อมรั้วรอบสระน�้ำหนองเรือ หมู่ที่ 6

159,000 บาท

9

ปรับปรุงต่อเติมขยายผิวจราจรถนนคสล.สายควนนกหว้า - วังล�ำใต้หมู่ที่ 2

489,000 บาท

1,226,000 บาท
96,000 บาท
1,120,000 บาท

10 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ 3

2,328,180.52 บาท

11 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านควนชัน หมู่ที่ 4
12 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 4

2,286,440.00 บาท
2,245,015.28 บาท

13 ก่อสร้างรั้วล้อมรอบหอถังประปาและถังกรองสนิมเหล็ก บ้านควนเคี่ยม บ้านเขาแก้ว บ้านควนชัน
14 โครงการขุดลอกห้วยเดา หมู่ที่ 2 (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต)

39,000 บาท
212,000 บาท

15 โครงการขุดลอกคลองหนองปราง - คลองพล หมู่ที่ 3 (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต)

489,000 บาท

16 โครงการขุดลอกเหมืองล�ำราง หมู่ที่ 3 (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต)
17 โครงการขุดลอกสระน�้ำบ้านเขานายพัน หมู่ที่ 3 (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต)

146,000 บาท
1,200,000 บาท

18 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน�้ำบ้านน�้ำราบ หมูที่ 4 (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต)

15,104,000 บาท

19 โครงการขุดลอกสระเก็บน�้ำบ้านผู้ใหญ่จ้อง หมู่ที่ 4 (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต)

1,600,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 29,558,890.52 บาท

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ
1

วัสดุการเกษตร

งบประมาณ
10,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
โครงการ

งบประมาณ

1
2

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
อาหารกลางวันส�ำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�ำบลวังคีรี

67,000 บาท
528,000 บาท

3

อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านวังล�ำ โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�ำบลวังคีรี

4

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังล�ำและโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด

5

อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังล�ำ ค่าโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (ดนตรีไทย)

6

กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง

20,975 บาท

7

กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน�้ำผู้สูงอายุ

18,700 บาท

8

อุดหนุนวัดสวนเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินกิจกรรมงานประเพณีลากพระ

100,000 บาท

888,841.80 บาท
1,430,000 บาท
250,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 3,303,516.80 บาท
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
โครงการ

11

งบประมาณ

1

โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ เขาลางสาด – ป่าพะยอมพอก – ทะเลสองห้อง

7,500 บาท

2

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก

5,000 บาท

3

กิจกรรมปล่อยกุ้งอ่างเก็บน�้ำบ้านน�้ำราบ

8,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 20,500 บาท

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ

งบประมาณ

1

ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี เช่น น�้ำยาฉีดพ่น ทรายอะเบท วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ

2

อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบลวังคีรี โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

3

จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน “วังคีรีคัพ”

150,000 บาท

4

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาส�ำหรับหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน

29,999 บาท

5

อุดหนุนโครงการฝึกทักษะและแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเสมาสามัคคี

25,000 บาท

6

จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

48,000 บาท

7

จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

869,300 บาท

8

จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ

156,000 บาท

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
โครงการ

20,000 บาท
75,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 1,373,299 บาท

งบประมาณ

1

ค่าใช้จ่ายในการจัดท�ำแผนพัฒนา อบต. และแผนชุมชน

4,800 บาท

2

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา เป็นค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

50,256 บาท

3

ค่าบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน/วัสดุ/ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน

71,227 บาท

4

ค่าวัสดุส�ำนักงาน

5

ค่าจัดซื้อวัสดุน�้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

6

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

7

ค่าสาธารณูปโภค

8

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต�ำบลห้วยยอด

9

ค่าใช้จ่ายป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ

90,474.05 บาท
106,338.50 บาท
185,620 บาท
227,755.20 บาท
6,890 บาท
16,432.2 บาท

10 เงินสมทบประกันสังคม

113,168 บาท

11 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต�ำบลวังคีรี
12 เงินสมทบกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

74,000 บาท
133,000 บาท

13 เงินช่วยพิเศษในกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายนายชรินทร์ อินทร์วิเศษ
14 ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน

79,380 บาท
64,530 บาท

15 เงินส�ำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในกรณีจ�ำเป็นหรือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน เมื่อเกิดกรณี ฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัย
และสาธารณภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต�ำบลวังคีรี
16 ค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

27,000 บาท
20,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 1,270,870.95 บาท

่อการประชาพันธ์ องค์การบริหารส่วนต�ำบลวังคีรี WWW.WANGKERE.GO.TH
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งบประมาณ รายรับ

องค์การบริหารส่วนต�ำบลวังคีรี

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายรับจริง ปี 2558

รายรับจริง ปี 2559

รายได้จัดเก็บ
• หมวดภาษีอากร

101,774.82

111,912.61

60,254.25

765,220.54

• หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

103,301.31

102,790.49

• หมวดรายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์

322,320.00

597,090.00

• หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

173,560.00

50,530.00

0.00

0.00

761,210.38

1,627,543.64

• หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

• หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บ

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12,798,840.72

13,477,553.22

12,798,840.72

13,477,553.22

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

6,570,930.00

5,681,180.00

• รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6,570,930.00

5,681,180.00

20,130,981.10

20,786,276.86

รวม

องค์การบริหารส่วนต�ำบลวังคีรี

งบประมาณ รายจ่าย

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายจ่ายจริง
ปี 2558

รายจ่าย

รายจ่ายจริง
ปี 2559

จ่ายจากงบประมาณ
• งบกลาง

529,005.00

474,548.00

• งบบุคลากร

6,168,485.00

6,450,852.00

• งบด�ำเนินงาน

2,777,638.40

3,395,156.16

• งบลงทุน

2,727,340.00

1,556,300.00

• งบเงินอุดหนุน

2,902,225.00

3,426,144.19

รวมจ่ายจากงบประมาณ

16,104,693.40

15,303,000.35

รวม

16,104,693.40

15,303,000.35

ประมวล ภาพกิจกรรม
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องค์การบริหารส่วนต�าบลวังคีรี
ดานโครงสรางพื้นฐาน ปี2559

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมรอบสระน�้าหนองเรือ
หมู่ที่ 6

ก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมรอบสระน�้าหลัง
อาคารที่ท�าการ อบต.วังคีรี หมู่ที่ 2

โครงการขุดลอก
คลองหนองปราง – คลองพล หมู่ที่ 3

โครงการขุดลอกคลอง
หนองปราง – คลองพล หมู่ที่ 3

โครงการขุดลอกห้วยเดา หมู่ที่ 2

โครงการขุดลอกเหมืองล�าราง หมู่ที่ 3

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน�้าบ้านน�้าราบ

โครงการต่อเติมท่อเมนจ่ายน�้าประปา
สายบ้านนายวัชรินทร์ – บ้านนางเนียม

โครงการปรับปรุงต่อเติมขยายผิวจราจรถนน
คสล.สายควนนกหว้า - วังล�าใต้

โครงการปรับปรุงต่อเติมขยายผิวจราจรถนน
คสล.สายควนนกหว้า - วังล�าใต้

ประปาบ้านควนเคี่ยม

โครงการ คสล.
บ้านเขานายพัน - บ้านนาไสเผา

โครงการขุดลอกสระน�้าบ้านเขานายพัน

โครงการขุดลอกสระน�้าผู้ใหญ่จ้อง

ประปาหมู่บ้านบ้านควนชัน

ระบบประปา ม.2

ระบบประปาหนองลุม

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านนายโทง - บ้านนายแหลม

งานไฟฟ้า

ซ่อมประปา

ประปาเขาแก้ว

ประปาเขาแก้ว

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านนายโทง - บ้านนายแหลม

งานไฟฟ้า

ซ่อมประปา

ประปาหมู่บ้านบ้านควนชัน
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ภาพกิจกรรมดานอื่นๆ

ประปาบ้านควนเคี่ยม

อบรมขับขี่ปลอดภัย

ประปาบ้านควนเคี่ยม

วันเด็กป 59

ประปาบ้านบ้านควนชัน

ประเพณีลากพระ

ประชุมประชาคม

ประชุมประชาคม

ช่วยเหลือภัยแล้ง

ปล่อยกุ้ง

ปล่อยกุ้ง

ประชุมประชาคม

รดน�้าผู้สูงอายุ 59

ประเพณีลากพระ

ประชุมประชาคม

ปล่อยกุ้ง

แจกผ้าห่ม

ช่วยเหลือภัยแล้ง

ซ่อม ถนน

ซ่อม ถนน

งานไฟฟ้า

ประชุมประชาคม

ช่วยเหลือภัยแล้ง

แจกผ้าห่ม

แจกผ้าห่ม

กิจกรรมวันพ่อ

กิจกรรมวันแม่

WWW.WANGKERE.GO.TH องคการบริหารสวนตําบลวังคีรี

วารสารเพื่อการประชาพันธ

Wangkere Subdistrict Administrative Organization Journal

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันครู

กิจกรรมวันครู

กิจกรรมวันครู

กิจกรรมวันพ่อ

กิจกรรมปลูกป่าวันแม่

อบรมขับขี่ปลอดภัย

วันเด็กป 59

วันเด็กป 59

วันเด็กป 59

วันเด็กป 59

วังคีรีคัพครั้งที่ 16

วังคีรีคัพครั้งที่ 16

รดน�้าผู้สูงอายุ 59

รดน�้าผู้สูงอายุ 59

วังคีรีคัพครั้งที่ 16

รดน�้าผู้สูงอายุ 59

พ่นหมอกควัน ยุงลาย

พ่นหมอกควัน ยุงลาย

พ่นหมอกควัน ยุงลาย

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกหญ้าแฝก อ่างเก็บน�้าบ้านน�้าราบ

ปลูกหญ้าแฝก อ่างเก็บน�้าบ้านน�้าราบ

ปลูกต้นไม้อ่างเก็บน�้าสะพานหิน

ปลูกต้นไม้ สระน�้า อบต

15
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เก็
บ
ตก
โครงการเด่น
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนต�าบลวังคีรี
งบประมาณ

โครงการ
1

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านควนยกหว้า – บ้านเขาหนาบคลอง หมู่ที่ 6

375,000 บาท

2

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านควนนกหว้า – บ้านนางสาคร หมู่ที่ 2

194,000 บาท

3

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาอุทิศ – บ้านนายข้อย หมู่ที่ 1

727,500 บาท

4

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านวังล�าใต้ – บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2

906,000 บาท

5

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 6

570,000 บาท

6

โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านควนเหมียง หมู่ที่ 4

673,000 บาท

โครงการบุกเบิกถนนสาย
โครงการบุกเบิกถนนสาย
บ้านควนนกหว้า – บ้านนางสาคร หมู่ที่ 2 บ้านควนนกหว้า – บ้านนางสาคร หมู่ที่ 2

เปดถนน

เปดถนน

เปดถนน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านวังล�าใต้ – บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยประชาอุทิศ – บ้านนายข้อย หมู่ที่ 1

ประปาควนเหมียง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านวังล�าใต้ – บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยประชาอุทิศ – บ้านนายข้อย หมู่ที่ 1

WWW.WANGKERE.GO.TH องคการบริหารสวนตําบลวังคีรี
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องค์การบริหารส่วนต�าบลวังคีรี
งบประมาณ

โครงการ
1

โครงการต่อเติมท่อจ่ายน�้าระบบประปาบ้านวังล�าใต้ หมู่ที่ 2

2

ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก

3

โครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายถวิล – บ้านนางเนียม หมู่ที่ 6

100,000 บาท
2,490,000 บาท
880,000 บาท

4

โครงการบุกเบิกถนนสายรอบเขานายพัน หมู่ที่ 3

5
6

โครงการต่อเติมอาคารส�านักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลวังคีรี
โครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนนสายบ้านเขานายพัน – บ้านนาวง หมู่ที่ 3

622,000 บาท

7
8

โครงการวางท่อ คสล. ถนนสายชลประทาน และถนนสายบ้านนางทิพวรรณ – บ้านควนเคี่ยม
โครงการติดตั้งหอถังประปา ขนาดบรรจุ 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรองและเจาะบาดาล โดยใช้หอถังแชมเปญของหมู่ที่ 2 ด�าเนินการที่หมู่ที่ 3

61,500 บาท
448,000 บาท

9

โครงการต่อเติมท่อเมนจ่ายน�้าประปา บ้านควนเหมียง หมู่ที่ 4

324,000 บาท

1, 499,000 บาท
82,000 บาท

10 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2

99,700 บาท

11 โครงการต่อเติมถนน คสล. ถนนสายหนองลุม หมู่ที่ 1
12 โครงการถมหลุมบ่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6

9,000 บาท
95,000 บาท

13 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 2

ขุดลอกคลองพร้อมวางท่อ
คลองอิโตรก

240,000 บาท

ขุดลอกคลองพร้อมวางท่อ
คลองอิโตรก

โครงการบุกเบิกถนนสาย
สวนนายถวิล – บ้านนางเนียม หมู่ที่ 6

ปรับปรุงถนนเข้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขุดลอกคลองพร้อมวางท่อ
คลองอิโตรก

โครงการบุกเบิกถนนสาย
สวนนายถวิล – บ้านนางเนียม หมู่ที่ 6

ปรับปรุงถนนเข้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ไฟฟ้าสาธารณะ

ปรับปรุงถนนเข้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ไฟฟ้าสาธารณะ
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ปองกันตัว และบรรเทา
ความเสียหายจาก

ปองกันตัว และบรรเทา
ความเสียหายจาก

วาตภัย

1. ติดตามข่าวสาร การพยากรณ์อากาศ
อย่างสมํ่าเสมอ
2. ตรวจสอบบ้านเรือนที่อยู่อาศัยว่ามี
ความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยจาก
แรงลมหรือไม่
3. ตรวจสอบต้นไม้ กิ่งไม้
บริเวณใกล้เคียงอาคารบ้านเรือน
4. เมื่อเกิดลมพายุไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้ง
เพราะอาจเกิดอันตรายได้
5. เมื่อพายุพัดต้นไม้หรือกิ่งไม้ล้มทับ
บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย
รีบแจ้ง อบต.วังคีรี หมายเลข
075-578016

อุทกภัย

1. เมื่อได้รับแจ้งเตือนให้อพยพ
ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูง
อาคารที่มั่นคงแข็งแรง
2. อย่าขับรถยนต์ฝาลงไป
ในกระแสนํ้าหลาก แม้บนถนนก็ตาม
3. ถ้านํ้าท่วมมาก รถออกจากบ้านไม่ได้
ให้ใช้แม่แรงยกรถแล้วนําอิฐบล็อก
หรือขอนไม้ใหญ่คํ้ายันให้รถลอยสูงหนีนํ้า
4. หากระดับนํ้าท่วมสูงกว่า 1 เมตร
ให้หาทางเคลื่อนย้ายสิ่งของไปไว้ชั้นบน
ของบ้าน หรือขนย้ายออกนอกบ้าน
5. หากนํ้าท่วมขังจะเกิดโรคระบบ
ทางเดินอาหาร ให้ระวังความสะอาด
ของนํ้าบริโภค

เกเรืร็่อง วิดธเี อาตัควรอดจากภั
วาม รูยธรรมชาติ

ปองกันตัว และบรรเทา
ความเสียหายจาก

อัคคี ภัย

1. การจุดธูปเทียน จะต้องทําด้วยความระมัดระวัง ต้องมีภาชนะ
ทีไ่ ม่ตดิ ไฟและมีความแข็งแรงรองรับได้ และตรวจตราธูปเทียน
ที่จุดให้ดับสนิทก่อนออกจากบ้าน
2. ตรวจเครื่องใช้ไฟฟาและอุปกรณ์ไฟฟาต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ หากชํารุดให้ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที ควรปด
และถอดปลั๊กของอุปกรณ์ไฟฟาทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน
3. ปดวาล์วที่ถังแกสให้เรียบร้อยเมื่อประกอบอาหารเสร็จ
และควรจัดหาถังดับเพลิงพร้อมศึกษาวิธีการใช้
หรือสอนให้สมาชิกในบ้านรู้จักวิธีใช้งาน หมั่นตรวจสอบ
สภาพถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งานได้เสมอ
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ส�านักปลัด
รับจดทะเบียนพาณิชย์

ลงทะเบียนผูสูงอายุ

ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้
1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด

(เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2559 – 30 กันยายน 2560)
ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้
1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
ของมารดา
2. ส�าเนาเอกสารการฝากครรภ์
หรือ ส�าเนาสมุดบันทึกสุขสภาพ
แม่และเด็ก หน้า 1
3. ส�าเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
4. ส�าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
กรุงไทย ออมสิน ธกส.

ลงทะเบียนผูปวยเอดส์
ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้
1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
1 ฉบับ
2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. ส�าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ธกส. สาขานาวง 1 ฉบับ (ในกรณี
ขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร)

(1 พ.ย. – 30 พ.ย ของทุกปี)
ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้
1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
1 ฉบับ
2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. ส�าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ธกส. สาขานาวง 1 ฉบับ
(ในกรณีขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร)

ลงทะเบียนผูพิการ
ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้
1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
คนพิการ 1 ฉบับ
2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. ส�าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ธกส. สาขานาวง 1 ฉบับ(ในกรณี
ขอรับเบี้ยยังชีพพิการประสงค์
ขอรับเงินผ่านธนาคาร)
4. หนังสือมอบอ�านาจพร้อมส�าเนา
บัตรประจ�าตัวประชาชนของ
ผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบ
อ�านาจ (ในกรณียื่นค�าขอแทน)
ขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อไดที่
ส�านักปลัด องค์การบริหารส่วนต�าบล
วังคีรี หรือทางโทรศัพท์หมายเลข
075 – 578 016

รับสมัครนักเรียนใหม่
คุณสมบัติ
ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้
1. เด็กที่สมัครต้องมีภูมิล�าเนา หรือ
1. ส�าเนาทะเบียนบ้านและฉบับจริง
อาศัยอยู่ในเขต อบต.วังคีรี
จ�านวน 2 ชุด
2. เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ป
2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
บริบรู ณ์ นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
ของบิดาและมารดา 1 ชุด
2560
3. ส�าเนาสูติบัตรและฉบับจริง
3. เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่สุขภาพ
จ�านวน 2 ชุด
แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
4. ต้องน�าเด็กมาแสดงตัวในวันที่
หรือโรคอื่นๆที่จะท�าให้เป็น
ยื่นใบสมัคร
อุปสรรคต่อการเรียน
5. ใบรับรองแพทย์และสมุดบันทึก
สุขภาพพร้อมส�าเนาประวัติ
การรับวัคซีน
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ�านวน 6 ใบ
ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม วันที่ 3 มีนาคม ( ของทุกปี ) 7. ส�าเนาบัตรโรงพยาบาลของเด็ก

รับสมัครนักเรียนใหม่

กองคลัง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือน
และที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

ภาษีบ�ารุงทองที่
ช�าระภาษีบ�ารุงท้องที่
ภายในเดือน มกราคม – เมษายน 2560

ภาษีปาย
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
(ภ.ป.1) ภายในเดือน มกราคม –
มีนาคม 2560

สามารถยื่นแบบช�าระภาษี
ได ณ กองคลัง อบต.วังคีรี
โทร 075-578016

กองช่าง
ค�าขอใชน�้าประปา
ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้
๑. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
๒. ส�าเนาทะเบียนบ้าน
๓. ส�าเนาโฉนดที่ดินในกรณีไม่มีบ้านเลขที่

ค�าขออนุญาตก่อสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร
หรือเคลื่อนยายอาคาร
จ�านวน
จ�านวน
จ�านวน

๑
๑
๑

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

ค�าขอเจาะบ่อน�้าตื้น
ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้
๑. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
จ�านวน
๑ ฉบับ
๒. ส�าเนาทะเบียนบ้าน
จ�านวน
๑ ฉบับ
๓. ส�าเนาโฉนดที่ดินในกรณีไม่มีบ้านเลขที่
จ�านวน
๑ ฉบับ
หมายเหตุ
- ค่าเช่ารถเจาะบ่อน�้าตื้น จ่ายในวันที่รถมาเจาะบ่อ ในอัตราบ่อละ ๓,๖๐๐ บาท

ค�าขอต่อไฟจากมิเตอร์ (ใชไฟฟาแบบมีส่วนร่วม)
ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้
๑. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
๒. ส�าเนาทะเบียนบ้าน

จ�านวน
จ�านวน

๑
๑

ฉบับ
ฉบับ

ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้
๑. แบบฟอร์มค�าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.๑) จ�านวน
๒. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
- ส�าเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต จ�านวน
- ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต จ�านวน
๓. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล
- ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน จ�านวน
๔. ส�าเนาหลักฐานโฉนดที่ดิน, นส. ๓, นส. ๓ ก
ทุกหน้าขนาดเท่าฉบับจริง
จ�านวน
๕. กรณีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารในที่ดินของบุคคลอื่น
- หนังสือแสดงความยินยอม
ให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน
จ�านวน
- ส�าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน จ�านวน
- ส�าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน จ�านวน

หากมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อไดที่กองช่าง
องค์การบริหารส่วนต�าบลวังคีรี หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 075 – 578 016

๑

ชุด

๑
๑

ชุด
ชุด

๑

ชุด

๑

ชุด

๑
๑
๑

ชุด
ชุด
ชุด

ปฏิทCALENDAR
ินปี ๒๕๖๐
2017

มกราคม 2560

กุมภาพันธ์ 2560

มีนาคม 2560

เมษายน 2560

พฤษภาคม 2560

มิถุนายน 2560

กรกฎาคม 2560

สิงหาคม 2560

กันยายน 2560

ตุลาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 2560
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