


	 ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 
สวนหลวง	ภายใต้การนำของ	นายบุญยืน	ประทุมมาศ	นายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบลสวนหลวง	 ท่ีได้รับความไว้วางใจจากผู้ท่ีได้หย่อนบัตร 
เลือกตั้งลงคะแนนเสียงอย่างมากมาย	 เมื่อวันที่	 11	 ธันวาคม	 2554	 
ให้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง	 และ 
ได้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	 รวมทั้งเลขานุการ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	 เข้ามาเป็นคณะผู้บริหารส่วนตำบล 
สวนหลวงจนถึงปัจจุบันนี้	 ขอชื่นชมกับการที่มีแนวคิดในการจัดทำ 
วารสารของ	อบต.	เพ่ือเป็นการส่ือสาร	ประชาสัมพันธ์กิจการของ	อบต. 
ให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลสวนหลวง	 และท้องที่อื่น	 ๆ	 ได้รับทราบ 
ข่าวสาร	ความเคล่ือนไหวในการทำกิจกรรมต่าง	ๆ	 ท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบ 
วารสาร
	 ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่กิจกรรม 
ของ	 อบต.	 สู่สาธารณชนให้ได้รับทราบอย่างกว้างขว้างนั้น	 จะเป็น 
ประโยชน์อย่างมากที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง	 
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินและได้รับความร่วมมือจากพ่ีน้องประชาชน 
ตลอดไป	 อันจะทำให้เกิดความอยู่ดีมีสุขของพ่ีน้องประชาชนชาวตำบล 
สวนหลวง	และอำเภอเฉลิมพระเกียรติอย่างแน่นอน
 

นายนพ บุญล้อม
นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สาส์นจากนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

นายนพ บุญล้อม

สารบัญ

สาส์นจากนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ		 2

สาส์นจากนายก	อบต.	 3

สาส์นจากประธานสภา	 4

โครงสร้างผู้บริหาร	 5

สมาชิกสภา	อบต.	 6

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลสวนหลวง	 7

สำนักงานปลัด	อบต.	 8

ครูผู้ดูแลเด็ก	อบต.	 9

ส่วนการคลัง	อบต.	 10

ส่วนโยธา	อบต.	 11

ข้อมูลทั่วไปของ	อบต.	 12

ขั้นตอนการดำเนินงานสำนักปลัด	อบต.	 14

ประชาสัมพันธ์ภาษีส่วนการคลัง	 15

งานการเงินและบัญชี	 16

ผลการดำเนินงานของ	อบต.	พ.ศ.	2554	 17

กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 20

ประมวลภาพกิจกรรม	 21

นานาสาระเก็บมาฝาก	 23
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สวัสดีพ่อ แม่พี่น้องชาวตำบลสวนหลวงและชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่เคารพทุกท่าน
	 กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง	 ขอกล่าวขอบคุณอย่างย่ิงจากใจท่ีพ่อแม่ 
พ่ีน้องได้ให้ไว้ความไว้วางใจ	 ให้กระผมและคณะเข้ามาเป็นตัวแทนในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุด	 ตลอดระยะเวลา	 6	 เดือนท่ีผ่านมา	 กระผมและคณะได้มีความ 
มุ่งมั่นและใช้ความพยายาม	ความรู้	ความสามารถอย่างเต็มที่	ในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นของเราให้มีความ 
เจริญก้าวหน้าในทุกๆ	ด้าน	แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือภายใต้ความต้องการที่หลากหลายของพี่น้อง 
ประชาชนและภายใต้ความจำกัดด้านงบประมาณ	 องค์การบริหารส่วนตำบลก็ไม่สามารถที่จะตอบสนอง 
ให้เกิดผลการพัฒนาได้ทันท่วงทีแต่จะพยายามดำเนินการให้ครอบคลุมทุกๆ	 ด้านอย่างท่ัวถึง	 เพ่ือประโยชน์ 
คุ้มค่าต่อพ่ีน้องประชาชนและส่วนรวมมากท่ีสุด	 ส่วนนโยบายเร่งด่วน	 ท่ีกระผมและทีมงาน	 ได้บอกกับท่านไว้ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านถนน	 การขุดลอกคูคลอง	 ไฟฟ้า	 น้ำประปาและน้ำท่วมขังในพื้นที่ป่าพรุ	 ปัญหาเหล่านี้	 
กระผมและคณะพร้อมด้วยข้าราชการส่วนต่างๆ	 จะทำให้ดีที่สุดเพื่อความสะดวกของพ่อแม่พี่น้องชาว 
ตำบลสวนหลวงและชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	 เพราะกระผมและคณะผู้บริหารชุดน้ีเป็นท่ีหวังของพวกท่าน 
ท่ีจะนำพาตำบลสวนหลวงให้สู่จุดหมายปลายทางท่ีท่านต้องการ	 ส่วนการทำงานกระผมและคณะจะรับฟัง 
ความคิดเห็นจาก	กำนัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	สมาชิก	อบต.	 ผู้นำชุมชน	ตลอดจนพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนท่ีเสนอมา 
จะนำมาสู่การปฏิบัติ	 เมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่ผิดระเบียบหรือขัดต่อกฎหมายและตามงบประมาณที่มีอยู่	 เราจะ 
ผนึกกำลังทรัพยากรทุกด้านที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็น	 คน	 เงิน	 วัตถุดิบ	 หรือวิธีการต่างๆ	 ที่จะให้ตำบลของเรา 
มีการพัฒนาที่ยั่งยืน	 มีการบำบัดทุกข์บำรุงสุข	 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลสวนหลวง 
อย่างแท้จริง	 ดังวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้	 “การคมนาคมสะดวก	 สาธารณูปโภคครบครัน	 เศรษฐกิจยั่งยืน	 
การศึกษาก้าวไกล	พลังชุมชนเข้มแข็ง	สิ่งแวดล้อมสมดุล”	
	 วารสารฉบับนี้เป็นสื่อกลางที่จะบอกเล่าให้พี่น้องประชาชน	 ได้เห็นถึงความตั้งใจในการทำงาน 
ของพวกเรา	 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม	 กระผมและคณะ 
ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวตำบลสวนหลวง	 พี่น้องชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	 ผู้นำชุมชน	 ผู้นำท้องถิ่น	 
หน่วยงานภาครัฐ	 ตลอดจนภาคเอกชนทุกส่วนทุกฝ่าย	 ในโอกาสนี้กระผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ ์
ทั้งสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ	 ได้โปรดบันดาลประทานพร	 ให้ท่านประสบสุข	 สมบูรณ์	 และสัมฤทธิ์ผล 
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายบุญยืน ประทุมมาศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

สาส์นจาก นายก อบต.สวนหลวง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
นายบุญยืน ประทุมมาศ

3วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  ’54
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	 สวัสดีครับ	 พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสวนหลวงทุกท่านในฐานะประธานสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลสวนหลวงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือร่วมใจพัฒนาตำบลสวนหลวง	 รวมทั้ง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง	 ที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี 

เพื่อจุดมุ่งหวังที่จะพัฒนาหมู่บ้านตำบลของเรา	 เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้ง	 13	หมู่บ้าน	 

ตำบลสวนหลวง

 

นายเสริมเกียรติ แพรกปาน 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

สาส์นจากประธานสภา 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
นายเสริมเกียรติ แพรกปาน
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โครงสร้างผู้บริหาร

นายบุญยืน ประทุมมาศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทวีชัย ก้านกิ่ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิสูตร บุศราทิศ
ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุชาติ คงทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอรุณ แก้วช่วย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

5วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  ’54
องค์การบริหารส่วนตำบล สวนหลวง



of The Municipal Council
Member’s

1.	 นายสมโชค	มากพา	 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	1
2.	 นางกิ้มเซี้ยน	ศิริแก้ว	 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	1
3.	 นายเลี่ยง	ขนานเรด	 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	2
4.	 นายสมเกียรติ	บุญรอด	 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	2
5.	 นายอนันธ์	บรรจงเมือง		 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	3
6.	 นายยุทธนา	จันทวิโรจน์	 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	3
7.	 นายภิรมณ์	รอดแก้ว	 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	4
8.	 นายเสริมเกียรติ	แพรกปาน	 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	4
9.	 นายทนงค์	ปานสงค์	 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	5
10.	นายวิรัตน์	เสือย้อย	 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	5
11.	นายบุรี	ทองยัง		 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	6	
12.	นายคำรพ	พุ่มแก้ว	 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	6	
13.	นายเสริมศักดิ์	ศรีทอง	 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	7

14.	นายวิชัย	แพรกนก	 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	7
15.	นายสมยา	ภูมิสุข	 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	8
16.	นางเตือนจิต	เรืองเต็ม	 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	8
17.	นายมิ่ง	คงดี	 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	9
18.	นางจันทร์เพ็ญ	คำแก้ว	 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	9
19.	นายสายันห์	บัวแก้วเครียะ	 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	10
20.	นายสุรินทร์	ชัยเคร็ง	 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	10
21.	นางสาวฉลวย	ขำทอง	 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	11
22.	นายเชื่อง	บุญกิจ	 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	11
23.	นายอนันต์	ช้างอินทร์	 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	12
24.	นายอุดม	คำทองแก้ว	 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	12
25.	นายวิเชา	คล้ายคง	 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	13	
26.	นายกู้เกียรติ	ชูทอง		 สมาชิก	อบต.	หมู่ที่	13	

สมาชิกสภา

 รายชื่อสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตำบลสวนหลวง
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นายเสริมเกียรติ แพรกปาน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิชัย แพรกนก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

6 Suanluang Subdistrict Administrative Organization :
Nakhon Si Thammarat : Thailand



กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลสวนหลวง

นายสัญญา คงเรือง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

นายสายัณห์ จีนเมือง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

นายสมศักดิ์ คงเกตุ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9

นายจรัญ ยอดบางไทร 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 

นายฉลอง คงทอง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

นายใจ มิ่งวัน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10

นายนิรัตน์ ชูจันทร์
กำนันตำบลสวนหลวง

นายสมศักดิ์ ปานนิ่ม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

นายสุทัศน์ จันทุรส 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

นายสวงค์ ไกรทิพย์ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11

นายประยูร ชูกลิ่น 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

นายสายัญ วงศ์ปนทอง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

นายเคลือบ หนูหยู่ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
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สำนักงานปลัด
องคการบริหารสวนตำบลสวนหลวง

Office of
The Municipal Clerk

1
2 3 4

5
6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 16
17 18

นายเชวง	การดี	 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1.	
นายพิชัย	ชูกลิ่น		 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	2.	
นายสัญชัย	สงแสง		 คนงานประจำรถขยะ	3.	
นายระเมศ	จงไกรจักร		 พนักงานขับรถยนตร์4.	
นายเผชิญ	วงค์มยุรา	 พนักงานประสานงานชนบท5.	
นายสุรศักดิ์	ดำแก้ว		 คนงานทั่วไป6.	
นายศิริชัย	ยมะคุปต์	 คนงานประจำรถขยะ	7.	
นายถาวร	ประทุมสังข์		 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา8.	
นางสาววิไลพร	ไกรนรา	 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	9.	
นางสาวเสาวณี	พรมชาติ		 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	10.	
นางดวงแข	ทิพย์ยอดศรี	 นิติกร11.	
นางพันธุ์ทิพย์	พิกุลรัตน์	 หัวหน้าสำนักงานปลัด	12.	
นางสุภาพันธ์	นาคแป้น	 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล13.	
นางสาวพรรณทิพา	คงดี	 นักวิชาการศึกษา	14.	
นางสาวพรรณภา	รัตนพันธุ์	 เจ้าหน้าที่ธุรการ15.	
นางรัตนาภรณ์	สังข์แก้ว	 บุคลากร	16.	
นางจิรารัตน์	บุญทองสังข์	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	17.	
นางจุฑาพร	ไพบูลย์	 คนงานทั่วไป18.	

 รายชื่อพนักงานสำนักงานปลัด
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ครูผู้ดูแลเด็ก องคการบริหารสวนตำบลสวนหลวง

1
2 3

4 5 6 7 8 9

Teacher

นางสาวกันทกานต์	บดีการ	 ผู้ดูแลเด็ก	1.	
นางพันธุ์ทิพย์		พิกุลรัตน์	 หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2.	
นางสาวพัชรดา	จันทร์สุข	 ผู้ดูแลเด็ก3.	
นางดวงกมล	ขุนนำ	 ครูผู้ดูแลเด็ก	4.	
นางอุไรรัตน์	พันธนียะ	 ผู้ดูแลเด็ก	5.	
นางสุกัญญา	สุขแก้ว	 ผู้ดูแลเด็ก6.	
นางมนตรี	จันทร์ขาว	 ครูผู้ดูแลเด็ก	7.	
นางสายชล	คุ่มสังข์	 ผู้ดูแลเด็ก		8.	
นางสาวอุดมลักษณ์	ศรีภักดี	 ผู้ดูแลเด็ก						9.	

	รายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก	

9วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  ’54
องค์การบริหารส่วนตำบล สวนหลวง



ส่วนการคลัง
องคการบริหารสวนตำบลสวนหลวง

Finance
Division

1 2 3 4

5

6

7
8

นางจิราภรณ์	ยกเกิด	 เจ้าพนักงานพัสดุ1.	
นางกรึงไกร	สระบัว	 นักวิชาการพัสดุ	2.	
นางจรัสศรี	รักบำรุง	 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	3.	
นางนิตติยา	คงเอียด	 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	4.	
นางสาวนิศรา	ขาวทอง	 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุุ	5.	
นางศรีสุดา	แก้วไกรไทย	 หัวหน้าส่วนการคลัง	6.	
นางสาวทิพย์รัตน์	ทิพย์ภักดี	 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	7.	
นางวันทนา	เดชภักดี	 นักวิชาการเงินและบัญชี	8.	

 รายชื่อพนักงานส่วนการคลัง
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ส่วนโยธา องคการบริหารสวนตำบลสวนหลวง

1 2 3 4 5

นายครรชิต	คงเอียด	 ผู้ช่วยช่างโยธา1.	
นายถาวร	จันทรสุวรรณ	 เจ้าพนักงานการประปา	2.	
นายสมชาย	เภรีภาศ	 หัวหน้าส่วนโยธา3.	
นายสิทธิพร	มั่นคง	 นายช่างโยธา	4.	
นายบุญทวี	จันทร์ทอง	 พนักงานสูบน้ำประปา5.	

 รายชื่อพนักงานส่วนโยธา

Technical Bureau
11วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  ’54

องค์การบริหารส่วนตำบล สวนหลวง



ขอมูลทั่วไปของ อบต.สวนหลวง
ประวัติความเป็นมา
 ตำบลสวนหลวงแต่เดิมน้ัน ตามความเป็นมาหมายถึงสถานท่ีของหมู่บ้านหน่ึงในตำบลสวนหลวง 
คือหมู่ท่ี 8 ตำบลสวนหลวง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกว่า “บ้านสวนหลวง” ซ่ึงมีเร่ืองเล่าว่า 
ในเดือนห้าของทุกปี บ้านสวนหลวงจะต้องส่งส่วยให้กับข้าหลวง จึงได้นำช่ือบ้านสวนหลวงมาเป็นช่ือตำบล คือ 
ตำบลสวนหลวง อยู่ในเขตพ้ืนท่ีปกครองของอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีฐานะการปกครอง 
เป็นสภาตำบล โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และเน่ืองจากอำเภอ 
เชียรใหญ่มีพื้นที่ปกครองกว้างขวาง จึงได้จัดตั้งอำเภอเชียรใหญ่ สาขาสวนหลวงขึ้น เพื่อให้บริการแก่ 
ประชาชนใน 3 ตำบล คือตำบลสวนหลวง ตำบลเชียรเขา และตำบลดอนตรอ ทั้งนี้เพื่อรองรับการเสนอ 
ขอจัดต้ังเป็นก่ิงอำเภอสวนหลวงต่อไป ซ่ึงต่อมากรมการปกครอง ได้เสนอโครงการจัดต้ังอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในมหามงคลวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี โดยให้อำเภอ 

พิจารณาคัดเลือกท้องท่ีต้ังอำเภอเป็นกรณีพิเศษ (ไม่ผ่านการเป็นก่ิงอำเภอ) 
อำเภอเชียรใหญ่จึงได้เสนอกิ่งอำเภอสวนหลวงเดิม ขอจัดตั้งเป็นอำเภอ 
เป็นกรณีพิเศษ ช่ือว่า “อำเภอสวนหลวงกาญจนภิเษก” โดยมีพ้ืนท่ี 3 ตำบล 
คือตำบลสวนหลวง ตำบลเชียรเขา ตำบลดอนตรอ และจังหวัดได้ขอโอนพ้ืนท่ี 
ตำบลทางพูน อำเภอร่อนพิบูลย์มาข้ึนกับอำเภอสวนหลวงกาญจนภิเษกด้วย 
และต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ขอใช้ชื่ออำเภอที่จัดตั้งเป็นกรณีพิเศษรวมทั้ง 5 อำเภอ (ทั่วประเทศ)  
โดยขอใช้ชื่อว่า “อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช” และ 
สำนักราชเลขาธิการได้พิจารณาเห็นสมควรกระทรวงมหาดไทยจึงได้มี 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  
5 ธันวาคม 2539
  สภาตำบลสวนหลวงเดิม ได้เปล่ียนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลสวนหลวงตามนัยมาตรา 40, 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล 
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (ประกาศคร้ังท่ี 2 จำนวน 2, 143 
แห่ง) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 113 ตอน 9 ง ลงวันที่ 30 
มกราคม 2539 และมีการเลือกต้ังสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคร้ังแรก 
ในวันที่ 23 เมษายน 2539 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง จึงมีพื้นที่ 
ต้ังอยู่ในเขตปกครองของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
มาจนถึงปัจจุบัน
วิสัยทัศน ์
 การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน เศรษฐกิจยั่งยืน  
การศึกษาก้าวไกล พลังชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมสมดุล 
พันธกิจ 
 1. ก่อสร้างและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม 
 2. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 4. ส่งเสริมการศึกษา 
 5. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 6. การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

จุดมุ่งหมาย 
 1. เส้นทางคมนาคมพอเพียง สะดวก ได้มาตรฐาน 
 2. ก่อสร้างระบบประปา ปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ำ ขุดลอกคู/ 
คลองส่งน้ำ เพื่อให้มีน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 3. เศรษฐกิจของชุมชนมีการเติบโตอย่างย่ังยืน ราษฎรมีรายได้ 
เพียงพอ 
 4. ประชาชนมีความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น 
 5. เยาวชนได้รับการศึกษาทุกคนในระดับท่ีสูงกว่าเกณฑ์บังคับ 
 6. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการองค์กร  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 7. ประชาชนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
สภาพทั่วไป 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน  
4 ตำบลของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจาก 
ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร 
 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.เชียรเขา อบต.ดอนตรอ และ อบต.ทางพูน 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ท้องลำเจียก อบต.แม่เจ้าอยู่หัว 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.ทางพูน อบต.บ้านตูล อำเภอชะอวด 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.แม่เจ้าอยู่หัว 
 เนื้อที่ 
  มีเนื้อทีทั้งหมด จำนวน 88.00 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
22,687.50 ไร่ 
  ภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล 
สวนหลวง พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มมีสันดอนยาว ตามทางหลวงแผ่นดิน 
เป็นแนวแบ่งเขตตำบลและหมู่บ้าน ลักษณะของพื้นที่จะลาดต่ำลงไปทาง 
ทิศใต้ของตำบล ลักษณะดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนปนทรายบริเวณท่ีเป็น 
เนินลาด มีคลองฆ้องเป็นแหล่งน้ำสายหลักซึ่งไหลผ่านหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 
6, 10, 11 และ 12 และคลองกงไหลผ่านหมูที่ 1 , 3 และ 7
 สำหรับพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง มีพ้ืนท่ีป่าสงวน 
แห่งชาติ จำนวน 17,482 ไร่ เป็นป่าเสม็ด มีน้ำขังตั้งอยู่หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 
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10 และ 12 และมีพื้นที่มอบให้ สปก. ประมาณ 25,833 ไร่ เป็นป่าบริเวณ 
คลองฆ้อง 
 จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงเต็ม 
ทั้งหมู่บ้าน 13 หมู่ ได้แก่ 
 หมู่ที่ 1 บ้านศาลาฝาชี จำนวน 253 ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 2 บ้านบางต้า จำนวน 101 ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 3 บ้านดอนทือ จำนวน 226 ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 4 บ้านบน (หน้าห้วย) จำนวน 225 ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเฟื้อ จำนวน 74 ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 6 บ้านดอนยาง จำนวน 70 ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสร้าน จำนวน 276 ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 8 บ้านสระกา (สวนหลวง) จำนวน 323 ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 9 บ้านหนองหม้อ จำนวน 261 ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 10 บ้านทับแขก จำนวน 91 ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งฟ้า จำนวน 223 ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 12 บ้านบางนกวัก จำนวน 66 ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 13 บ้านในแหลม จำนวน 225 ครัวเรือน 
สถานศึกษา 
 โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
  โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
  โรงเรียนบางนกวัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
  โรงเรียนบ้านบางไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
  โรงเรียนวัดพังยอม ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
  โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช 
  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  จำนวน 5 แห่ง 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน 3 แห่ง 
การสาธารณสุข 
   สถานีอนามัยประจำตำบล   1 แห่ง 
  สถานพยาบาลเอกชน    1 แห่ง 
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   3 แห่ง 
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 90 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  สถานีตำรวจ  จำนวน 1 แห่ง 
  ที่พักสายตรวจประจำตำบล  จำนวน 1 แห่ง 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
  มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 17,482 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1, 2, 3  
และหมู่ที่ 10, 12 มีคลองฆ้องไหลผ่านตอนกลางของตำบล

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
 ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ 
เหมาะแก่การเกษตรกรรมทำนา ทำไร่นาสวนผสม ปลูกผัก เล้ียงโค เน่ืองจาก 
มีคลองฆ้องไหลผ่านทางตอนกลางของตำบล ผลผลิตทางการเกษตรท่ีข้ึนช่ือ 
และทำรายได้ให้แก่เกษตรกรคือ บัวบก ซ่ึงเกษตรกรได้รวมตัวกันต้ังกลุ่มอาชีพ 
การปลูกบัวบก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้สนับสนุนเงินทุนให้กู้ยืม 
เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกจากน้ียังมีผลผลิตทางเกษตรอ่ืน ๆ เช่น 
มาลัยมะลิ ชาตะไร้ ปลาเค็ม ปลาแห้ง เส่ือกระจูด ซ่ึงผลิตทางการเกษตรดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนตำบลจะได้ส่งเสริมเพ่ือให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้ 
ตามทฤษฎีเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองต่อไป สำหรับอาชีพรองจากเกษตรกรรม 
คือ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย กรรมกร และข้าราชการ
สภาพทางสังคม
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 วัด จำนวน 2 แห่ง คือ วัดทุ่งเฟ้ือ ต้ังอยู่พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 5 และ วัดพังยอม 
(หนองหม้อ) ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่ 9 สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง คือ สำนักสงฆ์ 
หินหลัก ต้ังอยู่พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 10 โบสถ์ จำนวน 1 แห่ง คือ คริสตจักรพระกิตติคุณ 
สมบูรณ์ตั้งอยู่หมู่ที่ 14
ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
  เทศกาลเดือนห้า หรือวันว่าง หรือสงกรานต์ เป็นการแสดง 
ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ 
  งานทำบุญเดือนสิบ เป็นประเพณีทำบุญอุทิศผลบุญให้กับ 
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว จะนิยมทำขนมพอง ขนมลา และขนมอื่น ๆ  
เป็นสัญลักษณ์ลูกหลาน ญาติพ่ีน้องท่ีไปอยู่ท่ีอ่ืนจะกลับมาบ้านเกิดเพ่ือทำบุญ 
ร่วมกัน โดยวันทำบุญใหญ่ที่เรียกว่าวัน “หมรับใหญ่” ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ 
เดือนสิบของทุกปี
  งานชักพระ หรือลากพระ ทั้งพระบกและพระน้ำ (ทางเรือ)  
ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของวัด เน้นความสนุกสนาน นิยมทำขนม “ต้ม” หรือ “ปัด” 
ในงานชักพระ ประเพณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่นการทอดกฐิน  
เข้าพรรษา ออกพรรษา ฯลฯ
แหล่งทองเที่ยว / จุดดูงาน
 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงมีแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศและ มีจุดดูงานด้านการเกษตรปลูกพืชผัก คือบัวบก ในหมู่ที่ 2, 3  
แปลงไร่นาสวนผสมของนายนิยม ช่วยเกิด หมู่ท่ี 3 และจุดสาธิตการแปรรูป 
บัวบกของกลุ่มเกษตรทุ่งฟ้าร่วมใจ หมู่ที่ 11 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ของโครงการ 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

13วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  ’54
องค์การบริหารส่วนตำบล สวนหลวง



ขั้นตอนการดำเนินงาน สำนักปลัด อบต.สวนหลวง

 1. งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ให้บริการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ 
การให้บริการรถบรรทุกน้ำอุปโภคบริโภค	 และ 
ให้บริการรถกู้ชีพ	 EMS	 หน่วยบริการอุบัติเหตุ 
และฉุกเฉินในพื้นที่	 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ 
ประชาชน	 ที่ต้องการความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 
เบื้องต้น	 ได้อย่างถูกวิธีปลอดภัย	 ในกรณีนำส่งไป 
โรงพยาบาลเมื่อเกิดเหตุการณ์จำเป็น	เร่งด่วน	โดย 
ไม่คิดค่าใช้จ่าย	ฯลฯ
 2. งานด้านพัฒนาชุมชน พัฒนาเด็ก สตรี  
คนชราและผู้ด้อยโอกาส	 เช่นการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุผู้พิการ	 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง 
ของชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพจิต	ฯลฯ

 3. งานด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา	 เช่น	 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	 
ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การพัฒนาการกีฬา	เสริมสร้าง 
โอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังและเล่นกีฬา 
ส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษา	 ศิลปวัฒนธรรม	 
จารีตประเพณี	 และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ผ่านศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์	 อบต.สวนหลวง	 ผ่าน 
เสียงตามสายทั้ง	13	หมู่บ้าน	ฯลฯ
 4. งานด้านกฎหมาย บริการศูนย์คุ้มครอง 
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน		 
ในเขตพื้นที่ตำบลสวนหลวงสามารถเข้ารับบริการ 
ทางด้านกฎหมายจากฝ่ายนิติกรฟรี		ไกล่เกลี่ย 
ประนีประนอมของพิพาทระหว่างประชาชนกับ 
หน่วยงานราชการ

นายบุญยืน		ประทุมมาศ	นายก	อบต.	รดน้ำผู้สูงอายุวันกตัญญู	ประจำปี	2555

กีฬาเฉลิมพระเกียรติสัมพันธ์
รำลึกถึงสมเด็จย่าครั้งที่	1

ค่ายคนดีเฉลิมพระเกียรติ
โครงการ	1	อำเภอ	1	ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

โครงการเครือข่ายอำเภอบูรณาการ
นิทานเพื่อน้อง

ชาว	ต.สวนหลวงรับของ
พระราชทานช่วยผู้ประสบภัย

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และผู้พิการประจำเดือน

14 Suanluang Subdistrict Administrative Organization :
Nakhon Si Thammarat : Thailand



ขั้นตอนการดำเนินงาน สำนักปลัด อบต.สวนหลวง
ประชาสัมพันธ์ภาษีส่วนการคลัง

สาระนารูเกี่ยวกับภาษี
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้าง 
อย่างอื่นๆ กับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือ สิ่งปลูกสร้างนั้น
  หลักการสำคัญ 
  1. ต้องมีทรัพย์สิน อันได้แก่ 
    1.1 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น 
    1.2 ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
  2. ไม่เข้าข่ายยกเว้น ตามมาตรา 9, 10 และมาตรา 19
  ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจหน้าท่ีรับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
(แบบภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งทรัพย์สิน 
นั้นตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบเจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. 8) 
  3. ผู้รับการประเมิน ต้องชำระเงินภายใน 30 วันนับถัดจากวันได้รับ 
แบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
  เอกสารที่ต้องนำมาแสดง 
  - ใบเสร็จรับเงินของปีก่อน
  หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปี 
  1. ทรัพย์สินให้เช่า ค่าเช่าสมควร ถือค่าเช่า คือค่ารายปี 
  2. ทรัพย์สินให้เช่า ค่าเช่าไม่สมควร หรือหาค่าเช่าไม่ได้ ประเมินโดยเทียบเคียง 
     ค่ารายปีที่ล่วงมาแล้ว 
     ค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่า 
  3. กรณีเทียบเคียงแบบ 2 ไม่ได้ อาจใช้มูลค่าทรัพย์สินมาประกอบการ 
ประเมินค่ารายปีได้
  การอุทธรณ์ 
  หากผู้รับแบบประเมินไม่พอใจในการประเมินให้รับคำร้องขออุทธรณ์  
ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
  อัตราโทษของของค่าปรับ 
  1. ผู้ใดละเลยไม่ย่ืนแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท 
และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี 
  2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริง หรือไม่สมบูรณ์ 
มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือ 
ทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี 
  3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับจากวันถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
การประเมินให้เสียเงินเพิ่ม ดังนี้
   3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5% 
   3.2 เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5 % 
   3.3 เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5 % 
   3.4 เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10 % 
   3.5 เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึดอายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินโดย 
มิต้องขอให้ศาลสั่งออกหมายยึด

 ภาษีป้าย
  ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีท่ีเก็บจากป้ายแสดงช่ือ ย่ีห้อ หรือเคร่ืองหมายท่ีใช้ 
ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือ 
กิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือ 
เครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น 
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
  คือ เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย ในกรณีไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดง 
รายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่า 
ผู้ครอบครองป้ายน้ันเป็นเป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายน้ันได้ 
ให้ถือว่าเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยู่ 
เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ
  อัตราภาษีป้าย
  1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
  2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอำษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ หรือ 

เครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
  3. ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
    ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่ 
    ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ได้หรือต่ำกว่าอักษร 
ต่างประเทศ 
    ป้ายท่ีคำนวณพ้ืนท่ีและประเภทของป้ายแล้ว เสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท 
ให้เสียในอัตรา 200 บาท
  การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
  1. เจ้าของป้ายซ่ึงจะต้องเสียภาษีป้ายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้ังแต่ 
2 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปีโดยเสียภาษีเป็นรายปี ยกเว้นป้ายท่ีเร่ิมติดต้ัง หรือ 
แสดงในปีแรก ให้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วัน และให้เสียภาษีป้าย 
ต้ังแต่วันเร่ิมติดต้ังหรือแสดงจนถึงส้ินปี และเสียภาษีป้ายเป็นรายงวดๆ ละ 3 เดือนของปี 
  2. ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับการประเมินจากพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ 
  3. ถ้าเสียภาษีป้ายเกิน 3,000 บาทจะขอผ่อนชำระเป็นสามงวดเท่าๆกันได้
  การอุทธรณ์ 
  ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นกำร้อง 
อุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
การประเมิน
  อัตราโทษและค่าปรับ 
  1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้ง 
ป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี 
  2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลง 
ต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
  3. ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินเสียภาษี 
เงินเพิ่ม 2 % ต่อเดือนของค่าภาษี 
  4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่  
5,000-50,000 บาท 
  5. ผู้ใดรู้อยู่แล้ว หรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำเท็จ  
ตอบคำถามด้วยคำเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพ่ือหลีกเล่ียงหรือพยายาม 
หลีกเลี่ยงการเสีย

 ภาษีบำรุงท้องที่
 เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินอัตราภาษี จะเสียตามราคา 
ปานกลางของท่ีดินมีหลายอัตราขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าท่ีโดยตรง ท่ีดินว่างเปล่า 
หรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ
  การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี 
  1. ให้เจ้าหน้าที่ของที่ดิน, ผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  
(ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี 
  2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่น 
แบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์
  เอกสารที่ต้องนำมา 
  1. โฉนดที่ดินและสำเนา 
  2. ใบเสร็จรับเงินของปีก่อน
  การลดหย่อน และการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ 
  1. ท่ีดินแปลงท่ีเจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใด 
ท้ังส้ิน ลดหย่อนได้ 5 ไร่ ส่วนท่ีเกินต้องเสียภาษีตามอัตราท่ีกำหนด โรงเรือนและท่ีดิน 
แล้วจะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่
  อัตราโทษและค่าปรับ 
  1. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี เว้นแต่มายื่น 
แบบแสดงรายการที่ดินก่อนเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบเสียเงินเพิ่ม 5% 
  2. ยื่นรายการไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่จะเสียภาษีน้อยต้องเสียภาษี 
เงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม 
  3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลง  
ให้เสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของภาษีบำรุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม 
  4. ชำระภาษีเกินกำหนดวันท่ี 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปี 
ของจำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
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งานการเงินและบัญชี  งบรับ-จ่าย ตามงบประมาณ พ.ศ.2554
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - วันที่ 30 กันยายน 2554

รายการ  ประมาณการ  รายรับจริง 
+  สูง 

-  ต่ำ 

รายรับ      

ภาษีอากร 225,000.00 253,741.35 + 28,741.35 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและในอนุญาต 112,000.00 154,678.00 + 42,678.00 

รายได้จากทรัพย์สิน 150,000.00 138,548.68 - 11,451.32 

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 600,000.00 932,706.00 + 332,706.00 

รายได้เบ็ดเตล็ด 260,000.00 880,682.62 + 620,682.62 

ภาษีจัดสรร 14,153,000.00 15,661,247.04 + 1,508,247.04 

เงินอุดหนุน 11,000,000.00 9,543,400.00 - 1,456,600.00 

รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น 26,500,000.00 27,565,003.69 + 1,065,003.69 

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  12,718,052.72   

รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  12,718,052.72  

รวมรายรับทั้งสิ้น  40,283,056.41

รายการ  ประมาณการ  รายจ่ายจริง  
+ 

- 

 สูง 

 ต่ำ 

รายจ่ายตามประมาณการ

งบกลาง 3,505,360.00 1,534,618.00 - 1,970,742.00 

เงินเดือน 4,811,980.00 4,803,948.00 - 8,032.00 

ค่าจ้างประจำ 253,560.00 235,800.00 - 17,760.00 

ค่าจ้างชั่วคราว 1,102,500.00 908,884.00 - 193,616.00 

ค่าตอบแทน 1,914,500.00 1,868,536.00 - 45,964.00 

ค่าใช้สอย 3,652,100.00 3,166,122.90 - 485,977.10 

ค่าวัสดุ 2,600,000.00 2,570,985.67 - 29,014.33 

ค่าสาธารณูปโภค 1,402,000.00 1,036,652.58 - 365,347.42 

เงินอุดหนุน 2,291,080.00 2,258,512.66 - 32,567.34 

อื่นๆ 1,134,920.00 536,341.00 - 598,579.00 

ค่าครุภัณฑ์ 1,892,000.00 1,367,951.40 - 524,048.60 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,940,000.00 1,912,400.00 - 27,600.00 

รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น 26,500,000.00 22,200,752.21 - 4,299,247.79 

รวมรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุป

ระสงค์  12,402,627.82   

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 34,603,380.03 

สูงกว่า 5,364,251.48 

รายรับ รายจ่าย  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)

1 ก่อสร้างถนน คสล.

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบน - คลองฆ้อง หมู่ที่ 4 1,518,000.00

ก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชน หมู่ที่ 4 117,000.00

2 บุกเบิกถนน

บุกเบิกถนนริมคลองบางบ้าน หมู่ที่ 4 20,000.00

บุกเบิกถนนสายสะพานนายห่วง - บ้านนางจารึก หมู่ที่ 3 120,000.00

3 ซ่อมแซมถนน

ซ่อมแซมถนนสายนางเมียด - นางพะยอม 24,000.00

ซ่อมแซมถนนสายบางไทร - บางนกวัก หมู่ที่ 3 24,000.00

ซ่อมแซมถนนสายหน้า อบต. - คลองฆ้อง หมู่ที่ 4 24,000.00

ซ่อมแซมถนนนายทวน - พังการมวง หมู่ที่ 3 21,000.00

ซ่อมแซมถนนสายดอนทือ - บางไทร หมู่ที่ 3 95,000.00

ซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 10 47,000.00

ซ่อมแซมถนนสายทุ่งสร้าน - ลานช้าง 52,000.00

ซ่อมแซมถนนสายดอนทือ - บางไทร - สะพานเหล็ก หมู่ที่ 4 90,000.00

ซ่อมแซมถนนสายบางลิง - บางไทร หมู่ที่ 6 49,000.00

ซ่อมแซมถนนสายบางนกวัก - บ้านนายสุคนธ์ 29,000.00

ซ่อมแซมหลุมบ่อถนนสายต่าง 22 สาย 1,822,688.00

ซ่อมแซมถนนสายแยกบางไทร-บางนกวัก หมู่ที่ 3 , 1,000,000.00

ซ่อมแซมถนนสายแยกสวนปาล์ม หมู่ที่ 13 ,

ซ่อมแซมถนนสายบางสมภู - สายบ่อล้อ หมู่ที่ 6 , บางหรง หมู่ที่ 6

ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเคลื่อม - บ้านหนองเมา หมู่ที่ 9 50,000.00

4 ปรับปรุงถนน

ปรับปรุงถนนแยกริมคลองบางบ้านฝั่งตะวันตก (ข้างบ้านนายแดง) 120,000.00

ปรับปรุงถนนสายสามแยกดอนยาง - บ้านนายช่วย หมู่ที่ 13 120,000.00

ปรับปรุงถนนสายรักษ์ - บางหรงบน หมู่ที่ 6 97,000.00

ปรัปบรุงถนนสายเนินล่าง หมู่ที่ 9 120,000.00

ปรับปรุงถนนสายบ้านนายพบ - เขต หม่ที่ 12 , หมู่ที่ 13 120,000.00

ปรับปรุงถนนสายบ้านนายน้อม - คูราชินี หมู่ที่ 10 120,000.00

ปรับปรุงถนนสายบางไอ้โต้ง - บางน้ำขาว หมู่ที่ 2 120,000.00

ปรับปรุงถนนสายมิยาซาว่า หมู่ที่ 1 104,000.00

5 ถมไหล่ทาง

ถมไหล่ทางถนนทางเข้าวัดทุ่งเฟื้อ หมู่ที่ 5 30,000.00

6 ขุดลอกคูน้ำ

ขุดลอกคูน้ำริมถนนสายมาบกุล - คลองบางบ้าน หมู่ที่ 4 62,500.00

ขุดลอกคูน้ำริมถนนสายบ้านนางพงค์ - วัดทุ่งเฟื้อ หมู่ที่ 4 48,600.00

ขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ 8 278,000.00

ขุดลอกบริเวณท่อดูดน้ำ หมู่ที่ 4 16,500.00

ผลการดำเนินงานของ อบต.สวนหลวง พ.ศ.2554
17วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  ’54

องค์การบริหารส่วนตำบล สวนหลวง



ผลการดำเนินงานของ อบต.สวนหลวง พ.ศ.2554

ลำดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

(บาท)

7 ขยายท่อเมนประปา

ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 120,000.00

ขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 8 28,600.00

8 ปรับปรุงศาลาประชุม

ปรับปรุงศาลาประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 120,000.00

9 ต่อเติมศาลาประชุม

ต่อเติมศาลาประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 120,000.00

10 รื้อถอนอาคาร

รื้อถอนอาคารเพื่อเตรียมสถานที่ก่อสร้างอาคาร อบต. 176,000.00

11 ถมปรับพื้นที่

ถมปรับพื้นที่เพื่อเตรียมสถานที่ก่อสร้าง อบต.สวนหลวง 617,000.00

รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,640,888.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ลำดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

1 ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเรือพนมพระ 19,500.00

2 โครงการวันเด็ก 129,629.00

3 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 30,750.00

4 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน - เยาวชนและประชาชนของ อบต.สวนหลวง 338,244.00

5 ค่าจัดส่งตัวนักกีฬา 202,880.00

6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ อปพร. 91,350.00

7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 13,500.00

8 โครงการวันกตัญญูเทิดทูนผู้สูงอายุ 99,000.00

9 สนับสนุนการส่งเสริมการออกกำลังกาย 17,000.00

10 โครงการเข้าวัดพัฒนาคุณธรรม 19,500.00

11 โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ 49,275.00

12 กิจกรรมทางพิธีศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 4,000.00

13 การดำเนินงานของชุดปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน 8,200.00

14 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลและงานประเพณีต่าง ๆ 31,889.00

15 โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ 25,237.00

16 โครงการหล่อเทียนหลอมใจ 18,490.00

17 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ 130,000.00

18 โครงการชุมนุมลูกเสือชาวบ้าน 50,000.00

19 จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า 25,380.00

20 น้ำยากำจัดลูกน้ำยุงลาย 15,000.00

21 อุดหนุนอาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 238,828.00

22 อุดหนุนอาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 680,315.00

23 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,287,000.00

24 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 611,520.00
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ลำดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

25 โครงการบ้านท้องถิ่นไทย 79,845.00

26 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 130,000.00

27 โครงการร่วมงานประเพณีสารทเดือนสิบ 20,000.00

28 อุดหนุนอำเภอโครงการจัดงานรัฐพิธี 10,000.00

29 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวัน อสม. 30,000.00

30 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล 30,000.00

31 อุดหนุนโครงการเข่งขันวิชาการทุ่งสร้านเกมส์ 30,000.00

32 อุดหนุนโครงการจัดงานวันครูแห่งชาติ 10,000.00

33 อุดหนุนโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี 12,500.00

34 อุดหนุนโครงการจัดงานวันศิลปินแห่งชาติ 30,000.00

35 อุดหนุนโครงการเข้าปริวาสกรรม 30,000.00

36 พัฒนาผู้ดูแลเด็ก 24,000.00

37 วัสดุเครื่องนอนเด็กเล็ก 10,500.00

38 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 36,000.00

39 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติ 37,261.00

40 สงเคราะห์ชุดสำหรับเด็กเล็ก 77,600.00

41 จัดซื้อรถกู้ชีพ 850,000.00

42 ทุนการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 10,530.00

43 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,633,000.00

44 เบี้ยยังชีพคนพิการ 137,000.00

45 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 166,500.00

รวมทั้งสิ้น 45 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,531,223.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 25,000

2 จัดซื้อถังขยะ 44,000

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 69,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

ลำดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

1 ทัศนศึกษาดูงานของ อบต. 113,200

2 สนับสนุนบุคลากรเข้าฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ 145,738

3 โครงการประชุมประชาคมและจัดทำแผนชุมชน 3,520

4 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1,169,050

5 การประเมินความพึงพอใจการบริการของ อบต. 25,000

6 จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ 39,500

7 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 30,000

รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,526,008

ผลการดำเนินงานของ อบต.สวนหลวง พ.ศ.2554
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โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ตรวจ
สุขภาพ

ช่องป
าก

กิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ

โครงการบัณฑิตน้อย

เปิดสนามสวนหลวงเกมส์



ประมวลภาพกิจกรรม

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบภัย 
 พื้นที่ ต.สวนหลวง จ.นครศรีฯ
 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2555 ณ หมู่ที่ 12 บ้านบางนกวัก ตำบลสวนหลวง 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย สภานายิกา  
สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทน 
พระองค์ นำชุดน้ำใจสภากาดไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 670 ชุด โดยมีนายวิโรจน์  
จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาด 
จังหวัด นายนพ บุญล้อม นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายบุญยืน ประทุมมาศ นายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบลสวนหลวงผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับในพิธีมอบ 
ชุดธารน้ำใจฯ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 
ฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ ตำบลสวนหลวง สำหรับประชาชนที่รับชุดธารน้ำใจพระราชทาน 
และประชาชนท่ีมาต้อนรับ ต่างปล้ืมปิติ และรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงห่วงใยต่อพสกนิกร 
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด

 อบต.สวนหลวงจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 
2555
 เม่ือวันเสาร์ ท่ี 14 มกราคม 2555 ณ ท่ีทำการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง นายบุญยืน ประทุมมาศ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ผู้บริหารเจ้าหน้าท่ี 
ให้การต้อนรับ สว.สิริวัฒน์ ไกรสิน (สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด 
นครศรีธรรมราช) ประธานในพิธี

 ชาว อบต.สวนหลวงร่วมทำบุญข้ึนปีใหม่ 
พร้อมกับเล้ียงต้อนรับ นายบุญยืน ประทุมมาศ 
นายก อบต. คนใหม่
 เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2555 ณ  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง  
นายนพ บุญล้อม นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
พล.ต.อ เอกประสิทธิ์ เผ่าชู ผู้กำกับการสถานี 
ตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยนางสุภาพันธ์ 
นาคแป้น ปลัดฯ อบต.และเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลสวนหลวง จัดทำบุญ 
ขึ้นปีใหม่ พร้อมกับเลี้ยงต้อนรับนายบุญยืน  
ประทุมมาศ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งนายก อบต. 
สวนหลวง คนใหม่ 

 นายบุญยืน ประทุมมาศ นายก อบต. 
สวนหลวงแถลงนโยบาย ต่อท่ีประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลสวนหลวง เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ 19 มกราคม 2555 
 ณ หอประชุมหมู่บ้านหมู่ท่ี 4 ต.สวนหลวง  
นายเสริมเกียรติ แพรกปาน ประธานสภา อบต. 
พร้อมด้วย ส.อบต.ท้ัง 13 หมู่บ้าน นายบุญยืน  
ประทุมมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สวนหลวง ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี จัดประชุมสภาฯ 
เพื่อให้นายบุญยืน แถลงนโยบายก่อนเข้ารับ 

 อบต.สวนหลวงจัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558
 เม่ือวันจันทร์ ท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2555 นายบุญยืน ประทุมมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง 
พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านข้ึน ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง คณะกรรมการ 
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือเสนอปัญหา ความต้องการและกำหนด 
เป็นโครงการ กิจกรรม พร้อมเรียงลำดับความสำคัญหรือความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการกิจกรรม เพ่ือเสนอบรรจุเข้า 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) น้ันในหมู่บ้านตำบลสวนหลวงได้มีการประชุมประชาคมและได้มีการร่วม 
เสนอปัญหา ความต้องการและกำหนดเป็นโครงการ
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 อบต.สวนหลวง จัดการแข่งขันกีฬาสวนหลวงเกมส์ 
ครั้งที่ 16 ประจำปี 2555 
 เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 11.00 น. 
นายพิชัย บุญเกียรติ นายก อบจ.นครศรีฯ เป็นประธาน 
พิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสวนหลวงเกมส์ คร้ังท่ี 16 ประจำปี 
2555 ระหว่างวันท่ี 26 มีนาคม 2555 ถึงวันท่ี 6 เมษายน 
2555 ณ สนามกีฬาวัดทุ่งเฟื้อ ม.5 ต.สวนหลวง  
อ.เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย นายนพ บุญล้อม นายอำเภอ 
เฉลิมพระเกียรติ นายบุญยืน ประทุมมาศ นายก  
อบต.สวนหลวง และเจ้าหน้าท่ี ร่วมเป็นเกียรติใน ขบวน 

พาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสวนหลวงเกมส์ ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวได้สะท้อนภาพ 
ความรักความสามัคคีในท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กร ชุมชน และพ่ีน้องประชาชน 
ในพื้นที่

 อบต.สวนหลวง จัดงานมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2555
 เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านสกา ต.สวนหลวง นายสุพงษวิณัย ชูยก 
ปลัดอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประธานมอบวุฒิบัตร 
บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2555 พร้อมด้วย 
นางพันธ์ุทิพย์ พิกุลรัตน์ หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ผู้รับผิดชอบการจัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปี 
2555 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
สวนหลวงมีเด็กที่จบการเตรียมความพร้อมจาก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมทั้งสิ้น 30 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสกาจำนวน 7 คน ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านบางไทร จำนวน 13 คนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหม้อ จำนวน 10 คน 
ทั้งกิจกรรมภายในงาน การแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์

 หลักสูตรวิชาเคมี ม.ราชภัฎนครศรีฯลงพื้นที่  
อบต.สวนหลวง จัดอบรมอาชีพการทำยาสระผม 
ครั้งที่ 1 /2555
 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2555  
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง นางสุภาพันธ์  
นาคแป้น ปลัด อบต.ให้การต้อนรับ อาจารย์จีราวรณ์  
สังข์ผุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ หลักสูตรวิชาเคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชและนางสาวยาจิตร 
เพชรทอง เจ้าหน้าท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์ อบต.สวนหลวง  
ผู้ประสานงานการจัดอบรมอาชีพการทำยาสระผม  
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับ 
ความสนใจจากประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสวนหลวง 
ประมาณ 30 คน

 อบต.สวนหลวง จัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุประจำปี 2555 
 เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ วันพังยอม  
ม.9 ต.สวนหลวง นายบุญยืน ประทุมมาศ นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลสวนหลวง พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จัดงาน 
วันกตัญญูผู้สูงอายุประจำปี 2555 ซึ่งกิจกรรมภายในงาน 
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ร่วมถวายภัตตาหารเพล และ จตุปัจจัย 
ไทยธรรมแด่พระสงฆ์ สงน้ำรูปเหมือนพ่อท่านเพิ่มซึ่งท่านเป็นอดีต 
เจ้าอาวาสวัดพังยอมและกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มอบของ 
ที่ระลึก ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ 
ประชาชนในเขต อบต.สวนหลวง ได้ตระหนักถึงคุณค่าและ 
ความสำคัญของผู้สูงอายุ และยกย่องชูเกียรติผู้สูงอายุและสืบสาน 
วัฒนธรรมพื้นบ้านสู่ชุมชน

 อบต.สวนหลวง จัดกิจกรรมโครงการเข้าวัด 
พัฒนาคุณธรรม 
  เม่ือวันอังคาร ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดพังยอม 
หมู่ท่ี 9 ต.สวนหลวง นายบุญยืน ประทุมมาศ นายก อบต. 
สวนหลวง พร้อมด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี ร่วมจัดกิจกรรม 
โครงการเข้าวัดพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. และพนักงานได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ 
ประชาชนในการเข้าไปทำบุญในวัดทุกวันพระ

 อบต.สวนหลวง จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุและเงินสวัสดิการผู้พิการประจำเดือน
 เม่ือวันจันทร์ ท่ี 12 มีนาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบล 
สวนหลวง ได้กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการ 
สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินเบ้ียคนพิการขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลสวนหลวง ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2555 งวดเดือนมีนาคม โดยมีผู้สูงอายุที่ประสงค์ 
รับเบ้ียยังชีพเป็นเงินสด จำนวน 969 รายและผู้พิการจำนวน 204 ราย 
ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ย 
ความพิการให้คนพิการ ตามนโยบายรัฐบาลฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความ 
เรียบด้วย อบต.สวนหลวง จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการพร้อมกันทั้ง 13 หมู่บ้าน ซึ่ง 
บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความประทับใจของผู้มารับเงิน 
เป็นอย่างมาก
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 อบต.สวนหลวง คว้ารางวัลชนะเลิศหนูน้อยวัฒนธรรม งานวัน 
ศิลปินแห่งชาติ “รำลึกเพลงบอกสร้อย เสียงเสนาะ”
 เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการ 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ การจัดงานวันศิลปินแห่งชาติ “รำลึกเพลงบอกสร้อย 
เสียงเสนาะ” ประจำปี 2555โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรม จ.นครศรีธรรมราช ในการน้ี 
อบต.สวนหลวง ได้เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยวัฒนธรรม ซึ่งส่งเด็กหญิง  
มาติกา สังข์แก้ว และ เด็กพงศ์ศรัน สองเมือง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองหม้อ ผลการประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม อบต.สวนหลวง  
คว้ารางวัลชนะเลิศหนูน้อยวัฒนธรรมประจำปี 2555 

 อบต.สวนหลวงเข้าร่วมทำกิจกรรมกับสมาชิกสวนหลวงสัมพันธ์

 เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2555 ณ โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพตำบลสวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ นางพันธุ์ทิพย์ พิกุลรัตน์ 

หัวหน้าสำนักปลัดฯ พร้อม นางสาววิไลพร ไกรนรา เจ้าพนักงาน 

พัฒนาชุมชน เข้าร่วมร่วมทำกิจกรรมกับสมาชิกสวนหลวงสัมพันธ์

 อบต.สวนหลวงร่วมการแข่งขันกีฬา 
เฉลิมพระเกียรติสัมพันธ์รำลึกถึงสมเด็จย่า 
ครั้งที่ 1
 ตามท่ีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช จัด 
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์เป็นการแข่งขัน 
กีฬาเฉลิมพระเกียรติสัมพันธ์รำลึกสมเด็จย่า  
ครั้งที่ 1 ขึ้นในระหว่างวันที่ 20-27 มกราคม  
2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
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นานาสาระเก็บมาฝาก
บทความธรรมะจากธรรมะโมบาย

บางคนมีชีวิตขึ้นกับสายตาของคนอื่น

ไม่เชื่อมั่นในวิจารณญาณของตนเอง 

มักคิดเสมอว่า...ถ้าเราพูดเช่นนี้ ทำอย่างนี้ ใช้โทรศัพท์รุ่นนี้ 

คบเพื่อนคนนี้ ใช้ของยี่ห้อนี้ แล้วคนอื่นจะมองเราอย่างไร 

คนประเภทนี้ ทั้งชีวิตแทบไม่มีช่องว่างให้ความสุขได้เล็ดลอดเข้ามา

ในผืนแผ่นดินใจเลย เพราะ... ใช้ชีวิตตามที่สังคมคาดหวัง...เกรงว่า

ถ้าไม่แสดงตนอย่างที่คนทั่วไปคาดหวัง.. จะถูกลดความสำคัญลง 

สายตาของคนอื่นจะคอยจับเราเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาจนสูญเสีย

ความเป็นตัวเอง วีธีที่จะเอาชนะความทุกข์นี้คือหัดลดความสำคัญ

กับสายตาของคนอื่น ควรรู้จักพูดว่า “ช่างมันฉันไม่แคร์” 

ในบางเวลา ในบางสถานการณ์ 

คนที่ทุกข์เพราะทำงานแล้วเจ้านายไม่เห็นคุณค่า 

ต้องนึกถึงความไม่เที่ยง 

วันนี้เขาไม่เห็นคุณค่า..แต่พรุ่งนี้อาจไม่ใช่ 

ส่วนคนที่ได้รับคำชมเชย จำไว้มันไม่เที่ยง 

คนที่ชมเราวันนี้อาจเป็นคนเดียวกับคนที่ตำหนิเราวันหน้า 

ไฟที่เกิดจากกองเพลิงธรรมดา ไหม้ได้อย่างดีสุดก็แค่ชั่วฟีนหมด 
แต่ไฟแห่งความริษยาที่เราก่อขึ้นในใจ 

ถ้าไม่ได้น้ำแห่งธรรมะมาดับ บางทีล่วงลับข้ามภพไปยังดับไม่ได้ 
ก่อนนอนทุกคืน.... คุณโยมควรปลดสลักความรุนแรงในใจเรา 
เราริษยาใคร.. โกรธใคร.. เราแค้นใคร... แผ่เมตตาให้เขาซะ 

เพราะถ้าเรายังโกรธ ยังริษยา เมื่อนั้นมันคือระเบิดเวลา 
ที่จะทำลายโมงยามแห่งความสุขทุกคืนวันไม่จบไม่สิ้น 

สรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัย 
ไม่ได้เป็นไปตามที่บนบานศาลกล่าว 

หากโลกนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยให้คนสมปรารถนา 
ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง โลกนี้จะเหลือใครบ้างที่เป็นคนผิดหวัง 

หลักของความจริงสากลมีอยู่ว่า..ทุกสิ่งทุกอย่างไหลไปสู่
ความเปลี่ยนแปลง ทางพระเรียกอนิจจัง 

ถ้าเราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง..
ซึ่งถือว่าเป็นกฎธรรมชาติ 

เราถึงได้เป็นทุกข์ 

โดยท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี)
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องค์การบริหารส่วนตำบล สวนหลวง




