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	 รายงานแสดงผลการปฏบิตังิานเทศบาลต�าบลป่าซาง	ฉบบันีจ้ดัท�าข้ึน	เพือ่เป็นการรวบรวม 
ผลการด�าเนินงานของเทศบาลต�าบลป่าซางในรอบปีงบประมาณ	2562	ที่ผ่านมา	
	 ผมในฐานะปลัดเทศบาลฯ	 ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต�าบลป่าซาง 
ได้มีโอกาสเข้ามาท�าหน้าที่บริหารงาน	 ตามนโยบายการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	
ภายใต้วสิยัทศัน์	“เทศบาลต�าบลป่าซาง มุง่มัน่พัฒนา ให้ประชามคีวามสขุทีย่ัง่ยนื”  
โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	 ยึดหลัก	 “ธรรมาภิบาล”	 เป็นส�าคัญ 
อันหมายถึงการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นด้วยความซื่อสัตย์	โปร่งใส	ตรวจสอบได้ 
และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน	ยดึถอืประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเป้าหมาย 
ของการพัฒนา	ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การจัดท�า 
แผนพัฒนาเทศบาล	 จะต้องสอดคล้องกับแผนของชุมชน	 ที่มาจากความต้องการ
ของหลายฝ่าย	ทั้งภาคประชาชน	ชุมชน	กลุ่มองค์กรต่าง	ๆ	และหน่วยงานภาครัฐอื่น	ๆ 
ในระดับท้องถิ่น	ไปจนถึงระดับจังหวัด	ระดับภูมิภาค	และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	
น�ามาสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	ในทุกๆ	ด้าน		
	 ซึ่งในการพัฒนาเทศบาลของเราให้เจริญก้าวหน้านั้น	 ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย	 ทั้งฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายนติิบญัญตัิ	ฝ่ายประจ�า	ประชาชนในเขตเทศบาล	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	สิง่ทีส่�าคญัทีสุ่ดนั่นคือ	ความสมคัรสมาน
สามัคคีของคนในชุมชน	 และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 เพื่อให้การพัฒนาเทศบาล	 ต�าบลป่าซางเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุด	 ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	 เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน	ตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
	 ผมหวงัเป็นอย่างย่ิงว่า	รายงานแสดงผลการปฏบิตังิานเทศบาลต�าบลป่าซาง	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	จะเป็นส่วนหนึง่ 
ในการประชาสัมพันธ์	ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต�าบลป่าซาง	ที่มาจากปัญหาความต้องการของประชาชน	ซึ่งเป็น 
การสร้างความเข้าใจอันน�ามาซึ่งความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับประชาชนตลอดจน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาต�าบลป่าซาง-ปากบ่อง	ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

นายไกรเมศร์   วัฒนนันทิพงศ์
ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต�าบลป่าซาง

สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลต�าบลป่าซาง ที่เคารพรักทุกท่าน

สารจากปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต�าบลป่าซาง
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สารจากประธานสภา
เทศบาลต�าบลป่าซาง

	 กระผม	 ในฐานะประธานสภาเทศบาลต�าบลป่าซาง	

บริหารงานราชการฝ่ายนิติบัญญัติปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย	

ระเบียบของทางราชการที่ก�าหนดไว้รวมถึงนโยบายเร่งด่วน 

ของรฐับาล	นโยบายของจงัหวัด	การบรูณาการท�างานแบบ	ประชารัฐ 

ภายใต้วิสัยทัศน์	 “เทศบาลต�าบลป่าซาง	 มุ ่งม่ันพัฒนา 

เพื่อประชามีความสุขที่ยั่งยืน”	 การท�างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	 และการบริการเพื่อประชาชน	 ซึ่งเป็นการบริหาร

งานที่สามารถตรวจสอบได้	มีประสิทธิผล	และเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชน		มีส่วนร่วมในการท�างานทุกขั้นตอน	

โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส	 สามารถตรวจสอบได้เป็นส�าคัญ	 	 เทศบาลต�าบลป่าซางในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ทีม่คีวามใกล้ชดิกบัประชาชนมากทีส่ดุ	เป็นการท�างานเพือ่บ�าบัดทกุข์	บ�ารุงสขุให้กับประชาชนตามนโยบายของกระทรวง

มหาดไทย	ดังนั้น	ในการปฏิบัติงานต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา	โดยยึดหลักตามกระแสพระราชด�ารัส	

“เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา”	

	 การจดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปี		เป็นสิง่ส�าคญัและเป็นช่องทางหนึง่ทีจ่ะท�าให้ประชาชนในท้องถิน่ 

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในด้านการพัฒนาองค์กร	 เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงผลส�าเร็จของการให้บริการสาธารณะ 

แก่ประชาชนในท้องถิน่	การตอบสนองต่อปัญหาและตรงตามความต้องการของประชาชนและบรรลเุป้าหมายตามแผนการ

ด�าเนินงานที่วางไว้หรือไม่	 	 ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมคิด	 ร่วมท�า	 ร่วมพัฒนา	 ร่วมตรวจสอบ	 และการรับฟัง 

ความคิดเห็นของประชาชน	 เชิงสร้างสรรค์	 ซึ่งจะก่อให้เกิดความสมานฉันท์ในการตัดสินใจกระท�าภารกิจขององค์กร 

ในอนาคต	

	 กระผม	หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	รายงานผลการด�าเนนิงานฉบบันี	้จะเกดิประโยชน์ต่อพีน้่องประชาชนในเขตเทศบาล

ต�าบลป่าซางได้อย่างดียิ่ง	ในการที่จะวางแผนการพัฒนาพื้นที่ต�าบลป่าซางและ	ต�าบลปากบ่อง	ให้มีความเจริญก้าวหน้า	

บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมคิด	ร่วมท�า	ร่วมแก้ไขปัญหา	ร่วมตรวจสอบ	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลป่าซาง

ของเรามีความสุขอย่างยั่งยืน	

 นายวิทยา  วังธิยอง

ประธานสภาเทศบาลต�าบลป่าซาง

บทบรรณาธิการ	:	นายวิทยา		วังธิยอง
ประธานสภาเทศบาลต�าบลป่าซาง
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สภาเทศบาลต�าบลป่าซาง

หัวหน้าส่วนราชการ

นายวิทยา  วังธิยอง

ประธานสภาเทศบาล นางวรรณเพ็ญ  ฉางข้าวพรหม

เลขานุการสภาเทศบาล

นายต๋าค�า  แก้วอ้าย

รองประธานสภาเทศบาล

นายวิทยา  วังธิยอง

สมาชิกสภาเทศบาล

นายพันธ์ศักดิ์  ศรีค�า

สมาชิกสภาเทศบาล

นางวรรณเพ็ญ  ฉางข้าวพรหม

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสนิท  เทพประชุม

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสถิตย์  ดัสดีสอง

สมาชิกสภาเทศบาล

นางบริบูรณ์  ค�าสุยะ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายต๋าค�า  แก้วอ้าย

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอภิสิทธ์ิ  อภินันทสิทธ์ิ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอดุลย์  แอมปัญเยา

สมาชิกสภาเทศบาล

นายมานิตย์  อินวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิรัตน์  แก้วอ้าย

สมาชิกสภาเทศบาล

นายจ�ารัส  ปันอิ่น

สมาชิกสภาเทศบาล

นายไกรเมศร์  วัฒนนันทิพงศ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต�าบลป่าซาง

สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2
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ความเป็นมา

	 เทศบาลต�าบลป่าซาง	 ได้รับการเปลี่ยนฐานะ 
เป็นเทศบาลต�าบล	 ตั้งแต่วันที่	 25	 พฤษภาคม	 2542 
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล
เป็นเทศบาล	 พ.ศ.2542	 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา	 เล่ม	 116	 เมื่อวันที่	 3	 สิงหาคม	 2498	
ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่	1	ถึง	หมู่ที่	4	ต�าบลป่าซางและหมู่ที่	1 
ต�าบลปากบ่อง	 โดยเลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาลครั้งแรก
เมื่อวันที่	 22	 ตุลาคม	 2498	 และได้มีการเปลี่ยนแปลง
เขตสุขาภิบาล	 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย	 ลงวันท่ี 
22	 มิถุนายน	 2522	 ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่	 1	 ถึง	 หมู่ที่	 5	
ต�าบลป่าซาง	หมู่ที่	1	และหมู่ที่	5	ต�าบลปากบ่อง	เมื่อวันที ่
30	 พฤษภาคม	 2539	 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้
สุขาภิบาลต�าบลป่าซาง	 ที่มีฐานะเพียงพอที่จะบริหารงาน
ประจ�าของสุขาภิบาลและได้เลือกตั้งประธานกรรมการ
สุขาภิบาล	 ที่มาจากการเลือกตั้ง	 เมื่อวันที่	 10	 กรกฎาคม	
2539	ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยุบรวมองค์การ
บริหารส่วนต�าบลปากบ่องกับเทศบาลต�าบลป่าซาง 
ทีม่อีาณาเขตตดิต่อกนัภายในอ�าเภอเดยีวกนั	ตามเจตนารมณ์ 
ของประชาชนตามความในมาตรา	 41	 จัตวา	 แห่งพระราช
บัญญัติสภาต�าบล	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	พ.ศ.2537	
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต�าบล	และองค์การ
บริหารส่วนต�าบล(ฉบับที่5)	พ.ศ.	2546	และมาตรา	12	แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล	 พ.ศ.2496	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติเทศบาล	 (ฉบับที่	 12	 )	พ.ศ.	 2546	 โดยให้
เทศบาลที่รวมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลมีเขตตามเขต
เทศบาลเดิมรวมกับเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลที่รวม
เข้ากับเทศบาลประกาศเมื่อวันที่	 6	 ตุลาคม	 2547	 และได้

วิสัยทัศน์ เทศบาลต�าบลป่าซาง “มุ่งมั่นพัฒนา ให้ประชามีความสุขที่ยั่งยืน”

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศตามราชกจิจานเุบกษาฉบบัประกาศทัว่ไป	เล่ม	121 
ตอนพิเศษ	113ง	ในวันที่	7	ตุลาคม	2547	(เริ่มใช้บังคับ)
	 ในปัจจุบันเทศบาลต�าบลป่าซางได้ด�าเนินการสร้าง
ส�านักงานเทศบาลต�าบลป่าซางพร้อมโรงจอดรถและอาคาร
โรงจอดรถดับเพลิง	บนเนื้อที่	1	ไร่	32	ตารางวา	เพื่อใช้เป็น 
อาคารในการด�าเนินงานกิจกรรมต่างๆ	 ของเทศบาล 
ต�าบลป่าซางเพิ่มเติมจ�านวน	1	โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
สภาเทศบาลต�าบลป่าซาง	 พิจารณาก่อสร้างอาคาร
ส�านักงานเทศบาลต�าบลป่าซางพร้อมโรงจอดรถและอาคาร 
โรงจอดรถดับเพลิง	โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น
จ�านวน	10,400,000	บาท	และนอกจากนี	้เทศบาลต�าบลป่าซาง 
ยังได้ด�าเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาลหรือ	 (โรงรับจ�าน�า)	
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนทีมี่รายได้น้อย	ให้มีเงินทนุหมนุเวยีน
ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูก	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน	 หรือ
สามารถลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้	 โดยไม่ต้องไปกู้ยืม
ภาคเอกชน	 ซ่ึงต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง	 โดยในการ
ก่อสร้างสถานธนานุบาลของเทศบาลต�าบลป่าซางนั้น 
ได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารตามแบบแปลนเทศบาล
ต�าบลป่าซาง	 จ�านวน	 3,385,000	บาท	 และเปิดให้บรกิาร 
แก่ประชาชน		ตั้งแต่วันที่	16	ตุลาคม	2550	เป็นต้นมา
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ข้อมูลทั่วไป

	 เทศบาลต�าบลป่าซาง	ตั้งอยู่ที่	หมู่ที่	1	ต�าบลป่าซาง	อ�าเภอป่าซาง	จังหวัดล�าพูน	อยู่ทางทิศใต้	ของจังหวัดล�าพูน	

ห่างจากอ�าเภอเมืองล�าพูน	 ประมาณ	 11	 กิโลเมตร	 เป็นท่ีราบโอบล้อมด้วยภูเขา	 และมีแม่น�า้	 3	 สายไหลผ่าน	 ได้แก ่

แม่น�า้ปิง	แม่น�า้กวงและแม่น�า้ทา	มพีืน้ทีร่บัผดิชอบ	จ�านวน	12.168	ตร.กม.มีประชากรประมาณ		8,658	คน		4,093	ครวัเรือน 

ครอบคลุมต�าบลป่าซาง	และต�าบลปากบ่อง	จ�านวน	10	หมู่บ้าน	ประกอบด้วย

หมู่ที่ ต�าบลป่าซาง ชาย หญิง รวม ครัวเรือน/หลังคา

1 ป่าซาง 910 1,164 2,074 1,232

2 บ้านล้อง 422 491 913 312

3 ฉางข้าวน้อยเหนือ 466 513 979 465

4 ฉางข้าวน้อยใต้ 357 432 789 347

5 หนองหอย 240 292 532 222

0 ทะเบียนบ้านกลาง 19 19 38 2

รวม 2,414 2,911 5,325 2,580

หมู่ที่ ต�าบลปากบ่อง ชาย หญิง รวม ครัวเรือน/หลังคา

1 สบทา 585 691 1,276 668

2 ท่าต้นงิ้ว 152 180 332 180

3 หนองสลีก 152 177 329 136

4 หนองผ�า 335 328 663 259

5 ปากบ่อง 337 396 733 270

รวม 1,561 1,772 3,333 1,513

นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำ�บลป่าซาง

	 เทศบาลต�าบลป่าซาง	 ได้ก�าหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย 

รวม	9	ด้าน	ประกอบด้วย	นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน,	นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม,นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต,	

นโยบายด้านเศรษฐกิจ,	 นโยบายด้านชุมชนแลสังคม,	 นโยบายด้านการศึกษา,นโยบายด้านสาธารณสุข,	 นโยบายด้าน 

ศิลปวัฒนธรรม	 การท่องเที่ยว	 และกีฬา,	 นโยบายด้านการจราจร	 โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท�าโครงการ 

หรือกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถ่ินรวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่น

และครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด
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รายงานผลการด�าเนินการ
ตามข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน

และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

รายการ จ�านวนโครงการ จ�านวนงบประมาณ	(บาท)		

การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	พ.ศ.2562 120 43,016,624.00

ผลการด�าเนนิงานตามข้อมลูระบบ		(e-plan)	โครงการท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จ 88 30,621,447.64

คิดเป็นร้อยละ 73.33

โครงการในปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ 5 2,793,000.00

โครงการที่กันเงิน 9 6,362,933.48

โครงการที่ด�าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 7

คิดเป็นร้อยละ 17.50

โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณ	แต่ยกเลิก	และไม่ได้ด�าเนินการ 11

คิดเป็นร้อยละ 9.17

 

	 1.	จ�านวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปี	พ.ศ.2562	 จ�านวน	 120	 โครงการ		

	 2.	ผลการด�าเนินงานตามข้อมูลระบบ	(e-plan)	โครงการที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ	 จ�านวน	 88	 โครงการ

	 3.	 โครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ	 จ�านวน	 5	 โครงการ

	 4.	 โครงการในปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	ที่ขอกันเงินไว้แต่	 จ�านวน	 9	 โครงการ

	 	 ยังไม่ได้ด�าเนินการ

	 5.	 โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณแต่ด�าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	 จ�านวน	 7	 โครงการ

	 6.	 โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณ	แต่ยกเลิก	และไม่ได้ด�าเนินการ	 จ�านวน	 11	 โครงการ

สรุป :	 	จ�านวนโครงการที่ได้ด�าเนินการในปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	 จ�านวน	 109	 โครงการ			

	 	 คิดเป็นร้อยละ	90.83	ซึ่งถือได้ว่าเทศบาลมีการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดท�างบประมาณรายจ่าย	

	 	 ในระดับที่ดี

	 ตลอดระยะเวลาในการบรหิารงานทีผ่่านมา		คณะผู้บริหารเทศบาลต�าบลป่าซาง	ขอขอบคณุทุกท่านท่ีมส่ีวนร่วม

ในการสนบัสนนุและส่งเสรมิการปฏิบัติงาน	ส่งผลให้การด�าเนนิงานประสบผลส�าเร็จด้วยดตีลอดมา	และจะมุง่มัน่พฒันา

เทศบาลต�าบลป่าซางให้มีศักยภาพ	น�าไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป
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• ผลกำรด�ำเนินงำน ประจ�ำปีงบประมำณ 2562

	 	1.	โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	ประจ�าปีงบประมาณ	2562
	 				ในวันที่	24	เมษายน	2562		

• รำยงำนกิจกำรสภำ ส�ำนักปลัดเทศบำล

	 1.	ประชุมคณะผู้บริหาร	พนักงานเทศบาล	ลูกจ้างฯ	ประจ�าเดือน	จ�านวน	 12	 ครั้ง
	 2.	ประชุมสภาเทศบาลต�าบลป่าซางสมัยสามัญ	 จ�านวน	 4	 ครั้ง

• งำนธุรกำร

	 1.	หนังสือรับ	 3,978	 	ฉบับ	 2.	หนังสือส่ง	 2,072	 ฉบับ
	 3.	ค�าสั่ง	 800	 ฉบับ	 4.	บันทึกข้อความ	 1,498	 ฉบับ
	 5.	ประกาศ	 664	 ฉบับ

• งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส�ำนักปลัดเทศบำล

	 1.	การด�าเนินการโอน	(ย้าย)	พนักงานเทศบาล	จ�านวน	2	ต�าแหน่ง
	 2.	การด�าเนินการจัดท�ากิจกรรม	“รณรงค์งดเหล้า	เข้าพรรษา”	ประจ�าปี	2562	ของพนักงานเทศบาล	ลูกจ้าง 
สังกัดเทศบาลต�าบลป่าซาง	อ�าเภอป่าซาง	จังหวัดล�าพูน	เมื่อวันที่	19	กรกฎาคม		พ.ศ.	2562	ณ	เทศบาลต�าบลป่าซาง 
อ�าเภอป่าซาง	จังหวัดล�าพูน						
	 3.	 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติราชการ	 ส�าหรับพนักงานเทศบาล	 ลูกจ้าง 
ของเทศบาลต�าบลป่าซาง	อ�าเภอป่าซาง	จังหวัดล�าพูน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	เมื่อวันที่	7	สิงหาคม	พ.ศ.	2562
	 4.	โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมจรยิธรรมและเพิม่ประสทิธภิาพพนกังานเทศบาล	ลกูจ้างของเทศบาลต�าบลป่าซาง 
ประจ�าปีงบประมาณ	2562	ระหว่างวันที่	2-7	กันยายน	พ.ศ.2562	ห้องประชุมสภาเทศบาลต�าบลป่าซาง	จังหวัดล�าพูน	
จังหวัดกาญจนบุรี	จังหวัดเพชรบุรี	และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์		
	 5.	 โครงการพัฒนาสถานที่ท�างานน่าอยู่	 น่าท�างาน	 (5ส.)	 เทศบาลต�าบลป่าซาง	 อ�าเภอป่าซาง	 จังหวัดล�าพูน 
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2562
	 6.	โครงการสานพลังมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนเทศบาลต�าบลป่าซาง	อ�าเภอป่าซาง	จังหวัด
ล�าพูน	ถนนในบริเวณส�านักงานเทศบาลต�าบลป่าซาง

ส�านักปลัดเทศบาล
เทศบาลต�าบลป่าซาง อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน

พฒันาคน พฒันางาน
เน้นคณุภาพการให้บรกิาร

ประสานชมุชน
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• งำนรัฐพิธี ส�ำนักปลัดเทศบำล

	 1.	 พิธีท�าบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล	 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี	วันที่	3	มิถุนายน	2562
	 2.	 พิธีท�าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล	 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและเป็นพลัง 
ของแผ่นดิน	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	วันที่	28	กรกฎาคม	2562
	 3.	พธีิท�าบญุตกับาตร	เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล	พธิลีงนามถวายพระพรชยัมงคล	เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ประจ�าพุทธศกัราช	2562	ณ	ทีว่่าการอ�าเภอป่าซาง 
วันที่	12	สิงหาคม	2562
	 4.	 พิธีวางพวงมาลา	 และพิธีถวายบังคม	 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ์
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ประจ�าปีพุทธศักราช	2562
	 5.	 พิธีน้อมร�าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาล	 ที่	 5 
วันพุธที่	23	ตุลาคม	2562

• งำนกำรเกษตร ส�ำนักปลัดเทศบำล

	 1.	จัดโครงการส่งเสริมท�าเกษตร	4.0		วันที่	11	ธันวาคม	2561
	 2.	โครงการ	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	“ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”	วันที่	9	สิงหาคม	2562

• งำนทะเบียนรำษฎร์

งานทะเบียนราษฎร์ส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต�าบลป่าซาง	ประจ�าปี	2562
จ�านวนประชากร ชาย  3,975 คน   หญิง  4,683 คน   รวม 8,658 คน
ครัวเรือน	 จ�านวน	4,093	 หลัง	 ออกหนงัสอืรบัรองการเกดิ	20/1	 จ�านวน	 -	 ราย
การแจ้งการเกิด	 จ�านวน	 -	 ราย	 การแจ้งตาย	 จ�านวน	 34	 ราย
การเพิ่มชื่อ	 จ�านวน	 5	 ราย	 การจ�าหน่ายรายการบุคคล	 จ�านวน	 39	 ราย
ก�าหนดบ้านเลขที่ใหม่	 จ�านวน	 27	 ราย	 การแจ้งย้าย	 จ�านวน	 335	 ราย
การแก้ไขรายการในทะเบยีนราษฎร	 จ�านวน	 146	 ราย	 การขอคัดส�าเนาทะเบียนบ้าน		 จ�านวน	 88	 ราย
การคัดรับรองรายการ	 จ�านวน	 199	 ราย	 จ�าหน่ายรื้อถอนบ้าน	 จ�านวน	 10	 ราย	

:	โครงการงานทะเบียนราษฎรท้องถิ่นร่วมกับส�านักทะเบียนอ�าเภอป่าซาง	ปี	พ.ศ.	2562	
:	โครงการปลูกรักร้อยดวงใจสร้างสายใยแห่งครอบครัว	(บริการจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์	14	กุมภาพันธ์	2562)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต�าบลป่าซาง อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน

ศรัทธาในงาน ประสานสร้างเครือข่าย ร่วมมือร่วมใจ ป้องกันภัยให้ประชา

• โครงกำรงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

	 1.	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ประจ�าปีงบประมาณ		2562
	 	 จ�านวน	20,000.-	บาท
	 2.	โครงการหนูไม่จมน�้าแน่...ถ้าช่วยกันดูแลและป้องกัน	ประจ�าปีงบประมาณ	2562
	 	 จ�านวน	10,000.-	บาท		
	 3.	โครงการจัดตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งป้องกันการพนันและยาเสพติด	ประจ�าปีงบประมาณ		2562
	 	 จ�านวน	10,000.-	บาท		
	 4.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอปพร.	และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย										
	 	 ประจ�าปีงบประมาณ	2562	จ�านวน	20,000.-	บาท		
	 5.	โครงการจิตอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ประจ�าปีงบประมาณ	2562									
	 	 จ�านวน	10,000.-	บาท		
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กองช่าง เทศบาลต�าบลป่าซาง อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน

ผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

• โครงกำรงบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ได้ด�ำเนินกำรไปแล้ว ปีงบประมำณ 2562

	 1.	ก่อสร้างก�าแพงกันดินพัง	หมู่	2	ต�าบลปากบ่อง	
	 2.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายธนากร		เสาร์สิงห์	,ซอยป้าบาน	และซอย	7	หมู่	4	ต�าบลป่าซาง	
	 3.	ปรับปรุงรางระบายน�้า	ซอย	4	เชื่อม	ซอย	2	บ้านหนองสลีก	หมู่ที่	3	ต�าบลปากบ่อง		
	 4.	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	หมู่3	เชื่อม	หมู่	4	ต�าบลป่าซาง	
	 5.	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต		ซอย	5	หมู่ที่	4	ต�าบลปากบ่อง	
	 6.	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต		ซอยบ้านนายจรัญ	ซอยหน้าวัดบ้านล้อง	ไปป่าช้าบ้านล้อง	หมู่	2	ต�าบลป่าซาง		
	 7.	ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์	หมู่	1	ต�าบลปากบ่อง		
	 8.	ก่อสร้างรางระบายน�้า	ซอย	1	-	แม่น�้ากวง	,ซอย	2	ชุมชนสบทา	หมู่	1	ต�าบลปากบ่อง	
	 9.	ก่อสร้างรางระบายน�้าข้างถนนหลังป่าช้าบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ	หมู่	3	ต.ป่าซาง		
	 10.ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน	บ้านล้อง	และบ้านดอนนา	หมู่	2	ต.ป่าซาง		
	 11.	ซ่อมแซมท่อระบายน�า้ลอดใต้ถนนและซ่อมแซมถนนหน้าบ้านนายประถม,บรเิวณหน้าสวน	นายบญุส่ง	วงัธยิอง, 
ถนนไปสันยาว	และซ่อมถนนอินทขิล	ซอย	3	จ�านวน	2	จุด												
	 12.วางท่อประปาหมู่บ้าน	หมู่	1	ต�าบลป่าซาง	สายเลียบน�้าทาถึงหลังตลาดป่าซาง	และสายบ้านสันนา			
	 13.	เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	อินทขิล		ซอย	1		หมู่	1	ต�าบลป่าซาง		
	 14.	ก่อสร้างหอถังสูง	ขนาด	30	ลูกบาศก์เมตร		บริเวณประปา	หมู่	4		ต�าบลป่าซาง	
	 15.	ก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซอย	3/1	หมู่	1	ต�าบลปากบ่อง	
	 16.	ก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซอย	13	หมู่	1	ต�าบลป่าซาง		

• โครงกำรเงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ (ขยำยเขตไฟสำธำรณะ)

	 1.	ขยายเขตไฟฟ้า	ซอยบ้านนายธนากร		เสาร์สิงห์	หมู่	4	ต�าบลป่าซาง

• โครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงนิอุดหนุนส�ำหรับ โครงกำรก่อสร้ำง/ซ่อมแซม/ปรบัปรงุซ่อมแซม

   ถนนทำงหลวงท้องถิ่น  ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 (ขอใช้เงินเหลือจ่ำย)

	 1.	เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	สายทางหนองผ�า	ซอย	2	หมู่ที่	4	ต�าบลปากบ่อง	
	 2.	เสรมิผิวพาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต	สายทางบ้านหนองหอยซอย		1/2		ถงึหน้าวดัหนองหอย	หมู	่5	ต�าบลป่าซาง 
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	 3.	เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	สายทางพานิชสิทธิการาม	ซอย	5		หมู่ที่	1	ต�าบลป่าซาง	
	 4.	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	สายทางถนนประชาอุทิศ	1032	เชื่อมหนองดู่	พร้อมรางระบายน�้า	
	 5.	เสรมิผวิพาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี	สายทางแยกซอย	10	หมู	่5		ต�าบลปากบ่อง	ไปซอย	6	หมู	่1	ต�าบลปากบ่อง	 
		 6.	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต		ถนนซอย	8	เชื่อม	ซอย	6	หมู่	5	ต�าบลปากบ่อง

• โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล�ำพูน

	 1.	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ	หมู่ที่	3		ต�าบลป่าซาง	เชื่อม	บ้านป่าข่าหลวง	หมู่ที่	6	
ต�าบลแม่แรง	อ�าเภอป่าซาง		จังหวัดล�าพูน
	 2.	เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	สายทาง	มณีนาคเสน	หมู่ที่	1	ต�าบลป่าซาง	เชื่อม	หมู่ที่	1	และหมู่ที่	5		
ต�าบลปากบ่อง	อ�าเภอป่าซาง		จังหวัดล�าพูน
	 3.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ้านฉางข้าวน้อยใต้	หมู่ที่	4		ต�าบลป่าซาง	เชื่อม	บ้านม่วงน้อย	หมู่ที่	4	
ต�าบลม่วงน้อย	อ�าเภอป่าซาง		จังหวัดล�าพูน	
	 4.	ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็	สายเลยีบคนัคลองบ้านล้อง	หมูท่ี	่2	ต�าบลป่าซาง	เชือ่ม	หมู	่4	ต�าบลปากบ่อง 
อ�าเภอป่าซาง		จังหวัดล�าพูน
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ผลกำรด�ำเนินงำน ประจ�ำปีงบประมำณ 2562

สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงโครงกำรในเทศบัญญัติปีงบประมำณ 2562

ล�าดับ
ที่

โครงการ วงเงินงบ
ประมาณ

วงเงิน
ตามสัญญา

งบประมาณ
คงเหลือ

ผลการ
ด�าเนินงาน

1 โครงการก่อสร้างก�าแพงกันดินพัง	หมู่	2
ต�าบลปากบ่อง	(ตามแบบแปลนเทศบาล)

618,000.00 577,000.00 410,00.00 เบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่	4	ต�าบลป่าซาง	(ตามแบบแปลนเทศบาล)

166,000.00 160,000.00 6,000.00 เบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก	ซอย	3/1	หมู่	1	ต�าบลปากบ่อง

745,000.00 662,000.00 83,000.00 เบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก	ซอย	13	หมู่	1	ต�าบลป่าซาง

554,000.00 509,000.00 45,000.00 เบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว

5 โครงการปรับปรุงรางระบายน�้า
บ้านหนองสะลีก	หมู่	3	ต�าบลปากบ่อง

342,000.00 279,000.00 63,000.00 เบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว

6 โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน	หมู่	1
ต�าบลป่าซาง	(ตามแบบแปลนเทศบาล)

355,000.00 345,000.00 10,000.00 เบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว

7 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก	คอนกรีต
หมู่	3	เชื่อม	หมู่	4	ต�าบลป่าซาง

909,000.00 587,000.00 322,000.00 เบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว

8 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์	ติกคอนกรีต
ซอย	5	หมู่	4	ต�าบลปากบ่อง

199,000.00 194,000.00 5,000.00 เบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว

9 โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์	ติกคอนกรีต
หมู่	2	ต�าบล			ป่าซาง	(ซอยบ้านนายจรัญ
ซอยหน้าวัดบ้านล้อง	ไปป่าช้าบ้านล้อง

846,000.00 610,000.00 236,000.00 เบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว

10 โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์	ติกคอนกรีต
ถนนซอย	8	เชื่อม	ซอย	6	ม.5	ต.ปากบ่อง

663,000.00 420,000.00 243,000.00 เบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว

รวม 5,397,000.00 4,343,000.00 1,054,000.00

กองคลัง เทศบาลต�าบลป่าซาง อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน

เต็มใจให้บริการ สืบสาน
นโยบายใช้จ่ายให้คุ้มค่า 

พัฒนาระบบงาน
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รำยละเอียดรำยรับ – รำยจ่ำย

ณ วันที่ 30 กันยำยน ปีงบประมำณ 2562

รำยรับ

ประมาณการ รายรับจริง

หมวดภาษีอากร 2,500,000.00 2,829,075.56

หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าปรับและใบอนุญาต 790,000.00 1,736,135.55

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 801,000.00 510,675.73

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 311,000.00 26,3116.35

หมวดรายได้จากทุน - 1,500

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 500,000.00 643,652.26

หมวดรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้	อปท 3,6,020,000.00 3,6,822,960.92

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 39,078,000.00 37,385,519.04

รวมรายรับทั้งสิ้น 80,000,000.00 80,192,635.41

รำยจ่ำย

ประมาณการ รายรับจริง

งบกลาง 24,108,461.00 24,080,799.17

เงินเดือน	(ฝ่ายการเมือง) 1,555,470.00 1,555,200.00

เงินเดือน	(ฝ่ายประจ�า) 19,674,947.00 19,612,695.00

ค่าตอบแทน 2,855,089.00 2,665,731.00

ค่าใช้สอย 14,476,960.00 13,389,534.49

ค่าวัสดุ 3,616,752.00 3,009,504.33

ค่าสาธารณูปโภค 1,940,801.00 1,543,026.09

เงินอุดหนุน 2,069,400.00 1,982,399.78

ค่าครุภัณฑ์ 1,778,700.00 1,601,124.84

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,893,420.00 7,805,700.00

รายจ่ายอื่น 30,000.00 25,315.00

รวมรายจ่ายจริง 80,000,000.00 77,271,029.70

รายรับจริงสูง (ต�่า) กว่ารายจ่ายจริง 2,921,605.71

15

รายงานกิจการเทศบาลต�าบลป่าซาง ประจ�าปี 2562



ยึดมั่นธรรมมาภิบาล ประสานชุมชน สังคมเป็นสุข
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีงบประมำณ 2562

• กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพ 

	 -	ผู้สูงอายุ	 จ�านวน	 2,261	 คน	 เป็นเงิน	 17,404,100	 บาท
	 -	ผู้พิการ	 จ�านวน	 533	 คน	 เป็นเงิน	 5,043,400	 บาท
	 -	ผู้ติดเชื้อ	 จ�านวน	 34	 คน	 เป็นเงิน	 17,000	 บาท

     รวมเป็นเงิน 22,464,500 บาท

• โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพผู้สูงอำยุ จ�านวน	 50,000	 บาท

• โครงกำรตัดเย็บเสื้อผ้ำล�ำลองของผู้สูงอำยุ ม.5 ต.ป่ำซำง จ�านวน	 15,000	 บาท	

• โครงกำรประดิษฐ์ของใช้จำกเศษผ้ำ ม.1 ต.ป่ำซำง จ�านวน	 15,000	 บาท

• โครงกำรพัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จ�านวน	 15,000	 บาท

• โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง จ�านวน	 20,000	 บาท

• โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพสตรี จ�านวน	 20,000	 บาท

• โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต จ�านวน	 53,000	 บาท

• โครงกำรสร้ำงควำมสัมพันธภำพในครอบครัว จ�านวน	 10,000	 บาท

• โครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพกำรถนอมอำหำร จ�านวน	 10,000	 บาท

• โครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพกำรท�ำขนม จ�านวน	 20,000	 บาท

• โครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพฝึกทักษะงำนถักโครเชต ์ จ�านวน	 20,000	 บาท

• โครงกำรบูรณำกำรงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต�ำบลป่ำซำง

	 -	โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	 จ�านวน	 10,650	 บาท

	 -	โครงการส่งเสริมการออกก�าลังการด้วยการฟ้อนยอง	 จ�านวน	 4,050	 บาท  

กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลต�าบลป่าซาง อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน
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• โครงกำรบูรณำกำรงบประมำณหน่วยรำชกำรอ่ืน

	 -	โครงการอบรมให้ความรูฝึ้กอาชีพการถกัตะกร้าไหม
เชอืกร่มด้วยโครเชต์	จากกองบรหิารกองทนุผูส้งูอายกุรมกจิการ
ผู้สูงอายุ	เป็นเงิน	84,670	บาท
	 -	 โครงการส�ารวจพื้นที่สร้างสรรค์/พื้นที่อันตราย	
ต่อความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชน	 (ศูนย์พัฒนา
ครอบครวัต�าบลปากบ่อง	อ�าเภอป่าซาง	จังหวัดล�าพูน)	ประจ�าปี 
งบประมาณ	2562	เป็นเงิน	11,000	บาท
	 -	 โครงการส�ารวจพื้นที่สร้างสรรค์/พื้นที่อันตราย	
ต่อความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชน	 (ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวต�าบลป่าซาง	อ�าเภอป่าซาง	จังหวัดล�าพูน)	ประจ�าปี 
งบประมาณ	2562	เป็นเงิน	11,000	บาท
	 -	 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพคนพิการด้านการเย็บ
กระเป๋าผ้า	 และโคมไฟล้านนากลุ่มอาชีพคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการต�าบลป่าซาง-ปากบ่อง	เป็นเงิน	50,000	บาท
	 -	 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจิตอาสาสู่การเป็น 
อาสาสมัครใส่ใจผู้ด้อยโอกาสในสังคมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน	
(ต�าบลป่าซาง,	ต�าบลปากบ่อง)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	
เป็นเงิน	46,750	บาท
	 -	 กิจกรรมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อคนพิการ	 ผู้สูง
อายุ	ผู้ด้อยโอกาส	ต�าบลป่าซาง	ต�าบลปากบ่อง	ประจ�าปี	2562 
เป็นเงิน	30,000	บาท
	 -	โครงการศนูย์ฝึกอาชพีชมุชนหลกัสูตรระยะส้ัน	(หลักสูตร
การท�าโคมไฟ,	กระเป๋าจกัรสาน		30	ชัว่โมง)	เป็นเงนิ16,000	บาท
	 -	 โครงการเด็กและเยาวชนเทศบาลต�าบลป่าซาง 
วัยเรียนวัยใสรักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง	เป็นเงิน	12,000	บาท
	 -	โครงการเสรมิสร้างสขุภาวะทางจติของผูส้งูอายสุ�าหรบั
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง 
	 -	 โครงการวิจัยเร่ืองนวัตกรรมห่อเหม่ียงในล้านนา 

งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• โครงกำรที่ไม่ใช้งบประมำณของทำงรำชกำร

	 -	โครงการศนูย์ดแูลผูส้งูอายุเทศบาลต�าบลป่าซาง	จ�านวน 
6	คร้ัง	ต้ังแต่เดือนตุลาคม	2561	ถงึ	30กันยายน	2562	จ�านวน	6	ครัง้ 
โดยจัดกิจกรรมต่างๆ	 ให้ผูสู้งอายุได้มาท�ากิจกรรมร่วมกนัให้มี	
สขุภาพกายสขุใจทีด่ข้ึีนมคีวามรูใ้นการดแูลตนเองให้เหมาะสม
กบัวยั	และโรคภยัไข้เจ็บต่างๆ	โดยจัดข้ึนทกุวนัพธุที	่2	ของเดือน
	 -	โครงการรดน�า้ด�าหวัผู้สงูอายุ	จ�านวน	1	ครัง้	วนัท่ี	26 

เดอืน	เมษายน	2562	ณ	โรงยมิสนามกีฬาเทศบาลต�าบลป่าซาง

• งบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่น

	 -	โครงการบ้านพอเพยีง	จ�านวน	3	หลงั	เป็นเงนิ	56,868	บาท 
จากส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
จังหวัดล�าพูน	(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน)	
	 -	โครงการบ้านปรบัปรงุซ่อมแซมบ้านผูส้งูอาย	ุจ�านวน	2	หลงั 
เป็นเงิน	54,000	บาทจากส�านักงานพฒันาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดล�าพูน
	 -	เงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบปัญหาทางสงัคม	จ�านวน	20	ราย 
เป็นเงนิ	40,000	บาท	จากศนูย์คุม้ครองคนไร้ท่ีพึง่	จงัหวัดล�าพนู
	 -	 เงินช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	
จ�านวน	41	ราย	 เป็นเงิน	41,000	บาท	จากบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว	จังหวัดล�าพูน
	 -	 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด	 จ�านวน	 47	 ราย	 รายละ	
600	 บาท/เดือน	 จากส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดล�าพูน	เป็นเงิน	338,400	บาท
	 -	เงนิช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาทางสงัคม	จ�านวน	24	ราย 
เป็นเงิน	 48,000	 บาท	 จากส�านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดล�าพูน
	 -	เงนิสงเคราะห์ช่วยเหลอืเด็กและครอบครวั	จ�านวน	3	ราย 
เป็นเงิน	23,000	บาท	จากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดล�าพูน
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วัฒนธรรมล�้าค่า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจการกีฬา น�าพาธรรมาภิบาล

• โรงเรียนอนุบำลและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

  เทศบำลต�ำบลป่ำซำง

	 มุ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐานโรงเรียนอนบุาลและศนูย์พฒันาเดก็เลก็	ปลกูฝัง
คณุธรรม	จรยิธรรมและค่านยิมทีพ่งึประสงค์	ปลกูฝังจติส�านกึ
ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของท้องถิน่ 
ปลกูฝังให้เด็กด�าเนนิชวีติตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ส่งเสรมิให้เดก็ได้มส่ีวนร่วมในการสบืสานประเพณ	ีวฒันธรรม
อันดีงาม	

• งำนก่อนวัยเรียน   

	 1.	โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศกึษา 
	 	 	 	 -	 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต�าบลป่าซาง	
	 			-	เงินอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลป่าซาง
	 2.	 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นเด็ก
เป็นส�าคัญ	
	 3.	โครงการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการและมหกรรม
การศึกษา	 	
	 4.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส�าคัญ	

	 5.	 อาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตเทศบาล 
ต�าบลป่าซาง	
	 6.	อดุหนนุ	(อาหารกลางวนั)	โรงเรยีนในเขตเทศบาล
ต�าบลป่าซาง	
	 7.	โครงการส่งเสรมิความสัมพนัธ์ระหว่างศูนย์เดก็เลก็ 
กับชุมชน	
	 8.	 อุดหนุนโรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย	 โครงการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	
	 9.	 อุดหนุนโรงเรียนป่าซาง	 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน	
	 10.	อุดหนุนโรงเรียนบ้านก้องโครงการค่ายภาษา
พัฒนาสู่อาเซียน	
	 11.	อุดหนุนรงเรียนวัดบ้านก้อง	โครงการอนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	

• งำนศึกษำไม่ก�ำหนดระดับ 

	 1.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	

• งำนกีฬำและนันทนำกำร 

	 2.	โครงการแข่งขนักฬีาชุมชนสมัพันธ์ต้านยาเสพตดิ 
	 3.	 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาให้แก่เด็ก	
เยาวชนและประชาชน	
	 4.	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	

ผลกำรด�ำเนินงำน ประจ�ำปีงบประมำณ 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เทศบาลต�าบลป่าซาง อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน
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• งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น

	 1.	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	 	
	 2.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	
	 3.	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	
	 4.	โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา	
	 5.	อุดหนุนอ�าเภอป่าซาง	งานเทศกาลล�าไย	
	 6.	อดุหนนุอ�าเภอป่าซาง	งานประเพณพีระนางจามเทว ี
และงานฤดูหนาวจังหวัดล�าพูน	
	 7.	อุดหนุนอ�าเภอป่าซาง	งานประเพณีสงกรานต์
อ�าเภอป่าซาง	
	 8.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสบทา	โครงการ
ประเพณีแข่งขันเรือยาววัดบ้านก้อง	
	 9.	อดุหนนุคณะกรรมการหมูบ้่านปากบ่อง	โครงการ
ประเพณีสรงน�้าพระธาตุและกู่ครูบาวัดบ้านก้อง
	 10.	อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บ้านท่าต้นงิว้	โครงการ
ประเพณสีรงน�า้พระบรมสารริีกธาตแุละกูอั่ฐอิดตีเจ้าอาวาส
วัดท่าต้นงิ้ว		
	 11.	อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านล้อง	โครงการ
ประเพณสีรงน�า้พระธาตแุละกู่ครบูาอดตีเจ้าอาวาสวดับ้านล้อง 
	 12.	 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองผ�า	 
โครงการประเพณีสรงน�า้และกูค่รบูาอดตีเจ้าอาวาสวดั	หนองผ�า

	 13.	 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองสลีก	
โครงการประเพณีสรงน�า้และรปูเหมือนครบูาอดตีเจ้าอาวาส
วัดธรรมสังเวช	(วัดหนองสลีก)	
	 14.	อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บ้านวัดฉางข้าวน้อยใต้ 
โครงการประเพณีสรงน�้าพระธาตุกู ่อัฐิครูบาคันธา 
(ครูบาคางเป็ด)	 และสรงน�้าอัฐิธาตุพระครูสุมงคลประยุต	
(ครูบาอินสม	สุมงคโล)	วัดฉางข้าวน้อยใต้
	 15.	อดุหนนุคณะกรรมการหมูบ้่านวดัฉางข้าวน้อยเหนอื 
โครงการประเพณสีรงน�า้พระธาตศุรจีอมยอง	วดัฉางข้าวน้อยเหนอื 
	 16.	 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านป่าซาง	
โครงการประเพณใีส่ขนัดอกไม้บชูาเสาอนิทขลิ	เสาหลักเมอืง
ป่าซาง	งานสรงน�า้พระบรมสารรีกิธาตแุละรปูเหมอืนครบูา
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทขิล	
	 17.	 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านป่าซาง	
โครงการสรงน�า้พระบรมสาริกธาตเุจ้า	และสรงน�า้กูอ่ฐัคิรบูา
อดีตเจ้าอาวาสวัดพานิชสิทธิการาม	
	 18.	 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านป่าซาง	
โครงการประเพณีสรงน�้ากู่อัฐิครูบาเจ้าวัดป่าซางงาม	
	 19.	 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวัดหนองหอย	
โครงการประเพณแีห่ไม้ก�า้และประเพณสีรงน�า้กูค่รบูาอดตี
เจ้าอาวาสวัดหนองหอย
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โรงเรียนอนุบำลและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต�ำบลป่ำซำง

	 มุ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์	ปลูกฝังจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น	ปลูกฝังให้เด็ก
ด�าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี	วัฒนธรรมอันดีงาม

โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต�าบลป่าซาง อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน
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กำรด�ำเนินโครงกำรของกองสำธำรณสขุและสิง่แวดล้อม ประจ�ำปีงบประมำณ 2562

• งำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

	 1.	งานออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
	 	 1.1	ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ
	 	 	 1.	ต่อใบอนุญาต	(รายเดิม)		จ�านวน	116	ราย
	 	 	 2.	ขอรับใบอนุญาต	(รายใหม่)	จ�านวน	2	ราย
	 	 1.2	สถานที่จ�าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
	 	 	 1.	ต่อใบอนุญาต	(รายเดิม)	จ�านวน	77	ราย
	 	 	 2.	ขอรับใบอนุญาต	(รายใหม่)	จ�านวน	2	ราย
	 	 1.3	การขอรับใบอนุญาตการจัดตั้งตลาดสดทั้งประเภทที่	1	และ	2	จ�านวน	4	ราย
	 	 1.4	การขอรับใบอนุญาตการขนและก�าจัดสิ่งปฏิกูล		จ�านวน	1	ราย
	 2.	งานจัดการเหตุร�าคาญทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	 3.	โครงการบ�าบัดน�้าเสียด้วยมือเรา	EM	Ball	ลดโลกร้อน
	 4.	โครงการประชาชนร่วมใจติดตั้งบ่อดักไขมัน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลต�าบลป่าซาง อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน

บ้านเมืองน่าอยู่ ด้วยสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมที่สดใส
ภายใต้การมีส่วนรวมของประชาชน
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• งำนรักษำควำมสะอำด และจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพื้นที่

	 1.	งานบริการเก็บ	ขน	และก�าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
	 2.	งานรักษาความสะอาดในที่หรือทางสาธารณะ
	 3.	โครงการชุมชนลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
	 4.	โครงการชุมชนสวยใส	ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
	 5.	โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

• งำนพัฒนำวิชำกำรด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

	 1.	โครงการ	3Rs	ประชารัฐคัดแยกขยะ
	 2.	โครงการความรู้คู่ชุมชน	สะอาดสดใสไร้มลพิษ

• งำนส่งเสริมสุขภำพ

	 1.	โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่
	 2.	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ

• งำนเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหำในพื้นที่

	 1.	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและน�้า
	 2.	โครงการตรวจสอบคุณภาพน�้าดื่ม	น�้าบริโภคในชุมชน
	 3.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน

• งำนส่งเสริมและพัฒนำกำรด�ำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต�ำบลป่ำซำง

• งำนส่งเสริมและพัฒนำกำรบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน

• งำนสัตว์แพทย์

	 1.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
	 2.	โครงการสัตว์ปลอดโรค	คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
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วิชาการทันสมัย สารสนเทศก้าวไกล สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ 
ใส่ใจธรรมาภิบาลบูรณาการทุกภาคส่วน

รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมข้อมูลในระบบกำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผน

และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

รายการ จ�านวนโครงการ จ�านวนงบประมาณ (บาท)  

การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	พ.ศ.2562 120 43,016,624.00

ผลการด�าเนนิงานตามข้อมลูระบบ		(e-plan)	โครงการท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จ 88 30,621,447.64

คิดเป็นร้อยละ 73.33

โครงการในปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ 5 2,793,000.00

โครงการที่กันเงิน 9 6,362,933.48

โครงการที่ด�าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 7

คิดเป็นร้อยละ 17.50

โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณ	แต่ยกเลิก	และไม่ได้ด�าเนินการ 11

คิดเป็นร้อยละ 9.17

	 1.	จ�านวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปี	พ.ศ.2562	 จ�านวน	 120	 โครงการ		
	 2.	ผลการด�าเนินงานตามข้อมูลระบบ	(e-plan)	โครงการที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ	 จ�านวน	 88	 โครงการ
	 3.	 โครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ	 จ�านวน	 5	 โครงการ
	 4.	 โครงการในปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	ที่ขอกันเงินไว้แต่	 จ�านวน	 9	 โครงการ
	 	 ยังไม่ได้ด�าเนินการ
	 5.	 โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณแต่ด�าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	 จ�านวน	 7	 โครงการ
	 6.	 โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณ	แต่ยกเลิก	และไม่ได้ด�าเนินการ	 จ�านวน	 11	 โครงการ
สรุป :	 	จ�านวนโครงการที่ได้ด�าเนินการในปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	 จ�านวน	 109	 โครงการ			
	 	 คิดเป็นร้อยละ	90.83	ซึ่งถือได้ว่าเทศบาลมีการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดท�างบประมาณรายจ่าย	
	 	 ในระดับที่ดี

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลต�าบลป่าซาง อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน
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ผลกำรด�ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการ

ในแผนพัฒนาฯ
โครงการ

ในเทศบัญญัติ
โครงการ

ด�าเนินการเบิกจ่าย

จ�านวน งบประมาณ จ�านวน งบประมาณ จ�านวน งบประมาณ

๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
				ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ฯ

55 49,491,620.00 19 12,289,120.00 7 2,221,456.00

๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
				ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

11 770,000.00 9 195,000.00 7 125,800.00

๓.	ยุทธศาสตร์ด้านสังคม	วัฒนธรรม
				และคุณภาพชีวิต

43 25,424,770.00 28 23,435,480.00 24 23,104,570.00

๔.	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร
				ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9 685,000.00 9 587,000.00 7 508,625.88

๕.	ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา	และการกีฬา 34 4,585,639.00 17 3,804,674.00 11 2,509,579.10

๖.	ยุทธศาสตร์ด้านระบบสาธารณสุข 11 1,468,120.00 10 1,430,000.00 10 1,298,416.06

๗.	ยทุธศาสตร์ด้านการเมอืง	การบรหิาร 34 1,658,550.00 28 1,275,350.00 22 853,000.60

รวมทั้งสิ้น 197 84,083,699.00 120 43,016,624.00 88 30,621,447.64

• โครงกำรที่ด�ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2562

	 1.	โครงการจัดท�าแผนพัฒนาของเทศบาลต�าบลป่าซาง	(พ.ศ.2561-2564)
	 2.	โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการจัดท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลป่าซาง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2562
	 3.	โครงการ	ป่าซางเมืองน่าอยู ่เปิดประตูสู่อาเซียน	“กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
และประชาสัมพันธ์	หลักสูตร	20	ชั่วโมง”	ประจ�าปีงบประมาณ	2562
	 4.	โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน	ประจ�าปีงบประมาณ	2562

• กิจกรรมด้ำนกำรประชำสัมพันธ์

	 1.	การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย	 จ�านวน	 1,158	ครั้ง
	 2.	สื่อออนไลน์	Social	Media	,	Facebook	,	Line	
	 	 -	Facebook	 จ�านวน	 149	ครั้ง
	 	 -	Line	 จ�านวน	 102	ครั้ง
	 3.	การเผยแพร่เว็บไซต์	(Website)	เทศบาลต�าบลป่าซาง	 จ�านวน	 119	ครั้ง
	 4.	บอร์ดประชาสัมพันธ์	หน่วยงาน/หมู่บ้าน/ชุมชน	 จ�านวน	 11	ครั้ง
	 5.	การเผยแพร่ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์	(ส่งข่าวอาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือน)	 จ�านวน	 24	ครั้ง
	 6.	จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	(จัดส่งทุกเดือน)	 จ�านวน	 12	ครั้ง
 7.	วารสาร	/	รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปี	(ระหว่างเดอืนตุลาคม–มกราคม)	1	ครัง้/ต่อปี	 จ�านวน	 600	 เล่ม
	 8.ปฏิทินประชาสัมพันธ์	ประจ�าปี	(จัดท�าระหว่างเดือนตุลาคม	–	ธันวาคม)	1	ครั้ง/ต่อปี	 จ�านวน	 4,000	ฉบบั

• ศูนย์บริกำรประชำชนและรับเรื่องรำวร้องทุกข์

	 1.	รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน	จากประชาชน	(ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์)
	 2.	บริการข้อมูลข่าวสารฯ	(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ)	
	 3.	ส�ารวจและรายงานผลการช่วยเหลอืประชาชนทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนจากเหตปัุจจัยต่างๆ	(ศนูย์ช่วยเหลือประชาชน)
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กำรด�ำเนินงำนของศูนย์บริกำรประชำชน

ประจ�ำปีงบประมำณ 2562

ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2561	–	กันยายน	2562	จ�านวน	1,245	ราย	สรุปดังนี้

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

	 ค�าร้องทั่วไป		 จ�านวน	 302	 ราย	 ให้บริการแล้วเสร็จ	 291	 ราย

	 ร้องทุกข์ร้องเรียน	 จ�านวน	 5	 ราย	 ให้บริการแล้วเสร็จ	 4	 ราย

	 ร้องเรียนเกี่ยวกับ	 จ�านวน	 0	 ราย	 ให้บริการแล้วเสร็จ	 0	 ราย

	 การปฏิบัติงาน	ของเจ้าหน้าที่

	 ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง	 จ�านวน	 0	 ราย	 ให้บริการแล้วเสร็จ	 0	 ราย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

	 บริการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ	 จ�านวน	 	4	 ราย	 ให้บริการแล้วเสร็จ	 4	 ราย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

	 อัคคีภัย	 จ�านวน	 2	 ราย	 ให้บริการแล้วเสร็จ	 2	 ราย

	 วาตภัย	 จ�านวน	 996	 ราย	 ให้บริการแล้วเสร็จ	 996	 ราย

	 อุทกภัย	 จ�านวน	 0	 ราย	 ให้บริการแล้วเสร็จ	 0	 ราย

ศูนย์ด�ารงธรรม	 จ�านวน	 0	 ราย	 ให้บริการแล้วเสร็จ	 0	 ราย

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน	 จ�านวน	 0	 ราย	 ให้บริการแล้วเสร็จ	 0	 ราย
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โครงสร้างของสถานธนานุบาลเทศบาลต�าบลป่าซาง  

นายไกรเมศร์		วัฒนนันทพงศ์
ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่	นายกเทศมนตรีต�าบลป่าซาง

นางสาวธรรมิตาว์		วงศ์ณัฐธนากร
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลต�าบลป่าซาง

นางสาวกรรณิการ์		ใจวุฒิ
รักษาการพนักงานรักษาของ

น.ส.เพียงจิต	จันทร์อินยงค์
พนักงานบัญชี

นางญาณิศา		เรืองภูมิ
พนักงานเขียนตั๋ว

นางสาวกรรณิการ์	ใจวุฒิ
พนักงานรักษาสถานที่ฯ

สถานธนานุบาล
เทศบาลต�าบลป่าซาง อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน
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• ข้อมูลทั่วไป 

	 สถานธนานุบาลเทศบาลต�าบลป่าซาง		มีบุคลากร		4		คน		ณ	สิ้นปีงบประมาณ	2562	มีทรัพย์รับจ�าน�าคงเหลือ	
43,504,990.-	บาท
	 สถานธนานุบาลเทศบาลต�าบลป่าซาง	 เป็นเทศพาณิชย์	 	 การด�าเนินงานข้ึนตรงต่อเทศบาลต�าบลป่าซาง 
อ�าเภอป่าซาง	 จังหวัดล�าพูน	 เป็นกิจการที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากกิจการอื่นๆ	 คือ	 เป็นการด�าเนินงานธุรกิจ
การค้าอย่างหนึ่งของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขัดสนเงินทอง 
เป็นการชัว่คราว		โดยประชาชนน�าทรพัย์สนิต่างๆ	(สงัหารมิทรพัย์)	มาเพือ่ประกนัหนีเ้งนิกู	้(จ�าน�า)	เป็นประกนัธรุะแต่ละราย 
มีจ�านวนเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทและเสียดอกเบี้ย	ในอัตราดังนี้
	 	 -	เงินต้นไม่เกิน	5,000	บาท	คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	0.50	บาทต่อเดือน
	 	 -	เงินต้นเกินกว่า	5,000	บาท	ขึ้นไป	คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	1	บาทต่อเดือน
	 ซึง่ต�า่กว่าโรงรับจ�าน�าเอกชน		พร้อมท้ังยังมุง่หวงัหาผลก�าไรไปบรูณะท้องถิน่อกีประการหนึง่ด้วย	ฉะนัน้ความมัน่คง 
ของกิจการสถานธนานุบาล	 	ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นและเป็นสิ่งที่ควรค�านึงถึงเป็นอย่างยิ่ง	 	 เพราะสถานธนานุบาลแต่ละแห่ง 
จะต้องรักษาทรัพย์สินของประชาชนที่มีมูลค่า	 เป็นจ�านวนมาก	 	 ซึ่งจ�าเป็นต้องท�าการตรวจทรัพย์สินอยู่เป็นประจ�า
สม�่าเสมอ		หากการควบคุมดูแลเป็นไปอย่างไม่รัดกุมดีเพียงพอแล้ว		อาจเกิดความเสียหายให้แก่กิจการสถานธนานุบาล
ได้และจ�าเป็นต้องรับผิดชอบชดใช้ทรัพย์สินนั้นๆ	โดยตรง	ถ้าเกิดความเสียหายขึ้น	
	 อนึง่	การด�าเนนิกิจการสถานธนานบุาลเป็นนโยบบายรฐับาลทีช่่วยเหลอืบรรเทา	ความเดอืดร้อนของประชาชน
ในเขตเทศบาล	ชมุชนต่างๆ	พืน้ทีใ่กล้เคยีง		และประชาชนทัว่ไปทีข่าดแคลน	ทนุทรพัย์เป็นครัง้คราว	นบัว่าเป็นสวสัดกิาร
ทางสังคมอย่างหน่ึงของท้องถ่ินด้วย	 ซึ่งการให้บริการดังกล่าว	 เมื่อมีผลก�าไรก็จะน�าไปบูรณะท้องถิ่นและสาธารณกุศล 
ให้เกดิแก่ประชาชนต่อไปและได้ก�าหนดผูค้วบคมุและตรวจตราสถานธนานบุาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประกอบด้วย
	 1.		คณะกรรมการส่งเสริมการด�าเนินงานกิจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง	ส่วนท้องถิ่น	เรียกชื่อย่อ 
“ส.ธ.ท.”	 และคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เรียกชื่อย่อ	 “จ.ส.ท.”	 ซึ่งต้อง
ควบคุมดูแลการด�าเนินงานของสถานธนานุบาลอย่างใกล้ชิดตลอดมา	 มีอ�านาจหน้าที่ออกระเบียบ	 หนังสือส่ังการ 
และข้อหารือ	เกี่ยวกับสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2507	–	2551		เพื่อจัดวางระบบควบคุม
ภายในของสถานธนานุบาล
	 2.	 	 ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลต�าบลป่าซาง	 	 มีหน้าที่มาตรวจสอบทรัพย์รับจ�าน�าและการปฏิบัติงาน 
ของสถานธนานุบาลเทศบาลต�าบลป่าซาง
	 3.	 	 ปลัดเทศบาลต�าบลป่าซาง	 ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลป่าซาง	 	 และ	 รองปลัดเทศบาล 
ต�าบลป่าซาง	 	 ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ตรวจการสถานธนานุบาล	 	 มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ทุกต�าแหน่งให้เป็นไปตามระเบียบต่างๆ
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ผลกำรด�ำเนินงำนสถำนธนำนุบำลเทศบำลต�ำบลป่ำซำง

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562

ประชาชนมาใช้บริการด้านการรับจ�าน�า 8,862		ราย 10,772	ราย

จ�านวนเงินรับจ�าน�า 133,147,700	บาท 167,521,420	บาท

ดอกเบี้ยรับจ�าน�า 4,118,513.75		บาท 4,612,034.50		บาท

ผลการด�าเนินงาน ก�าไร		2,078,228.10	บาท ก�าไร		2,604,000.00	บาท

	 สถานธนานุบาลเทศบาลต�าบลป่าซาง	 มีการเก็บรักษาทรัพย์รับจ�าน�าในที่ปลอดภัย	 มั่นคง	 มีกล้องวงจรปิด 
มีสัญญาณกันขโมย	และมีเจ้าหน้าที่	เฝ้าตลอดเวลา		มีการจัดวางทรัพย์อย่างเป็นระเบียบ	สะดวก	รวดเร็วต่อการค้นหา

• ประเภททรัพย์สินที่รับจ�ำน�ำ

	 เช่น		ทองค�า		นาก		เครื่องเพชร			เครื่องเงิน	นาฬิกา	เครื่องเสียง		โทรทัศน์สี		ตู้เย็น		เครื่องซักผ้า		เครื่องสูบน�้า 
จักรอุตสาหกรรม		กล้องถ่ายรูป		โน๊ตบุ๊ค		ไดร์สูบน�้า		กบไฟฟ้า	และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
• ประเภททรัพย์สินที่ไม่รับจ�ำน�ำ

	 เช่น	รถยนต์		เรือยนต์		รถจักรยานยนต์		โฉนดที่ดิน	อาวุธปืน	และสิ่งของที่มีทะเบียน
• หลักเกณฑ์กำรคิดอัตรำดอกเบี้ย

	 -	ถ้ารับจ�าน�าไม่เกิน		15		วัน		คิดดอกเบี้ยครึ่งเดือน		ถ้าเกิน		15		วัน		คิดอัตราดอกเบี้ย		1		เดือน
		 -	เงินต้นไม่เกิน		5,000	บาท		คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ		0.50		บาท	ต่อเดือน
	 -	เงินต้นเกินกว่า	5,000	บาท		คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ		1	บาท	ต่อเดือน
	 -	น�าทรัพย์สินที่จะจ�าน�ายื่นพร้อมบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้จ�าน�า		(ยกเว้นทรัพย์สินที่มีทะเบียน)
• สำเหตุที่ทรัพย์หลุดจ�ำน�ำ

	 ผู้จ�าน�า	 	 มาเกินระยะเวลาท่ีก�าหนด	 เนื่องจากต๋ัวรับจ�าน�า	 1	 ใบ	 มีก�าหนด	 	 4	 เดือน	 ผ่อนผันให้อีก	 30	 วัน 
นับจากหลังวันที่จ�าน�า			(หรือ	4	เดือน		30	วัน)
• กำรป้องกันไม่ให้ทรัพย์หลุดจ�ำน�ำ   ควรปฏิบัติดังนี้

	 ผู้จ�าน�าจะต้องมาส่งดอกเบีย้ภายในระยะ		4		เดอืน		ไม่ต้องมาทกุเดอืนกไ็ด้		แต่ไม่ควรมาในระยะท่ีผ่อนผนั		30		วนั 
เพราะถ้าหากลืม		หรือมาเกิน		30		วัน		ทรัพย์ที่จ�าน�าไว้จะหลุดได้		และยังเปิดโอกาสให้ท่านซื้อทรัพย์หลุดได้	โดยการ
ยื่นเรื่องซื้อทรัพย์หลุดคืนต่อสถานธนานุบาลในเวลาราชการ
• กำรจ�ำหน่ำยทรัพย์หลุด

	 เปิดประมูลจ�าหน่ายทรัพย์หลุดให้แก่ประชาชนที่สนใจ	 	 ทุกวันเสาร์แรกของเดือน	 	 ตั้งแต่เวลา	 	 9.00	 น. 
เป็นต้นไป		บริเวณภายในส�านักงานสถานธนานุบาลเทศบาลต�าบลป่าซาง
• ข้อควรจ�ำ

	 อย่าลืมน�าบัตรประจ�าตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่ใช้บริการสถานธนานุบาล		(โรงจ�าน�า	)
	 เวลาเปิดท�าการ	 วันจันทร์	–	วันศุกร์	 เวลา		8.00	น.	–	16.00	น.
	 วันหยุดท�าการ	 วันเสาร์	–	วันอาทิตย์	 วันหยุดตามประกาศของส�านักงาน	จ.ส.ท.		
	 และวันหยุดตามประกาศของเทศบาลต�าบลป่าซาง
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ประเพณีและวัฒนธรรม
ในเขตต�ำบลป่ำซำงและต�ำบลปำกบ่อง

ประเพณีแข่งเรือยาววัดบ้านก้อง
	 การแข่งขันเรือยาวประเพณีเป็นมรดกวัฒนธรรมทางสายน�้า 

ทีส่ะท้อนถึงวถีิชวีติท่ีผกูพนักบัสายน�า้	เรือและผูค้น	บนพืน้ฐานความสามคัคี 

พร้อมเพรียงเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกันของคนในชุมชน	 	 ประเพณีการ

แข่งขันเรือยาวที่มักจัดคู่ไปกับการเข้าวัดท�าบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาล 

ออกพรรษา	 ทอดกฐินผ้าป่าสามัคคี	 ประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณีนี้	

เป็นเกมกีฬาเก่าแก่ย้อนกลับไปถึงสมัยอยุธยากรุงเก่า	 เป็นที่นิยมเล่นกัน 

ทัง้ภายในพระราชวงัไปจนถงึชาวบ้านร้านตลาด	ดงัทีม่ปีรากฏมณเทยีรบาล 

เกี่ยวกับพระราชพิธีต่างๆโดยจัดเป็นประจ�าทุกปี

สถำนที่จัดงำน 

 บริเวณท่าน�้าหลังโรงเรียนวัดบ้านก้อง	ต.ปากบ่อง	อ.ป่าซาง	

จ.ล�าพูน

ประเพณีสรงน�้าเดือนเมษายน ตำ�บลป่าซาง – ตำ�บลปากบ่อง
วันที่ 15 – 16 เมษายน	 วัดหนองสลีก	,วัดท่าต้นงิ้ว		 วันที่ 17 – 18 เมษายน	 วัดบ้านล้อง	ดอนนา	,	วัดหนองผ�า

วันที่ 18 – 19 เมษายน	 วัดฉางข้าวน้อยเหนือ

วันที่ 19 – 20 เมษายน	 วัดบ้านก้อง	,	วัดหนองหอยกอแก

วันที่ 22 – 24 เมษายน	 วัดฉางข้าวน้อยใต้

วันที่ 29 พฤษภาคม	 วัดพาณิชสิทธิการาม

เดือนพฤษภาคม	 วัดอินทขิล

เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม			วัดป่าซางงาม
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 ประวัติวัดอินทขีล	สร้างเมื่อวันที่	 13	พฤษภาคม	

พ.ศ.2337	 โดยปฐมมูลศรัทธา	 พระเป็นเจ้าธัมมลังก๋า 

มหาอุปราชหอหน้า	 (บุญมา)	 ผู้ที่มีจิตศรัทธาอันแรงกล้า	

เลื่อมใสในพระรัตนตรัย	 ได้สร้างวัดอินทขิลถวายไว้ใน 

บวรพทุธศาสนา	เป็นปชูนยีสถาน	เป็นท่ีท�าบญุท�าทาน	รกัษาศลี 

เป็นท่ีกราบไหว้เคารพสกัการะบชูา	แก่สมณะพราหมณ์	เทวดา 

และสาธุชนทั้งหลายทั่วไป	 วัดอินทขีล	 ตั้งอยู่เลขที่	 458	

บ้านป่าซาง	 ถนนสายล�าพูน-ล้ี	 หมู่ท่ี	 1	 ต�าบลป่าซาง 

อ�าเภอป่าซาง	 จังหวัดล�าพูน	 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 

ท่ีดนิตัง้วดัมเีนือ้ที	่3	ไร่	23	ตารางวา	มอีาคารเสนาสนะประกอบด้วย 

อโุบสถ	วหิาร	ศาลาการเปรยีญ	กฏุสิงฆ์	ปชูนยีวตัถ	ุมพีระเจดย์ี 

ทรงคล้ายสุวรรณจังโกฏิเจดีย์	หรือปทุมวดีเจดีย์	สร้างเมื่อ 

ปี	 พ.ศ.	 2495	 และเสาอินทขีล	 เป็นหลักเมืองเก่าแก่ 

ของเวียงป่าซาง	 	 เสาหลักเมืองกลางใจเมืองป่าซาง	ตั้งอยู ่

ภายในบริเวณวัดอินทขิล	 เม่ือสร้างวัดเรียบร้อยแล้ว 

ให้นามชื่อวัดว่า	 วัดอินทขิล	ตามเสาหลักเมืองเวียงป่าซาง	

วดัอินทขิลแปลได้ความว่า	เขือ่นเมอืง,	หลักเมอืง	หรือ	เสาที ่

พระอนิทร์ประทานให้	ต้ังแต่น้ันมาจนถึงปัจจบุนัน้ี	วดัอินทขลิ 

ตั้งอยู่หมู่ที่	1	ต�าบลป่าซาง	อ�าเภอป่าซาง	จังหวัดล�าพูน

										เสาอินทขิล		ประดิษฐานอยู่	ณ	วิหารเปลือยไม้สัก

ทรงล้านนาประดับด้วยไม้แกะสลักปิดทองค�าเปลว	และได้

สร้างอนสุาวรย์ีเป็นปชูนยีบคุคลไว้สองพระรปูคอื	1	พระรปู

ของสมเด็จพระนราธบดีพระเจ้ากาวีละ	 พระองค์ได้สร้าง

เวียงเวฬุคามป่าซาง	 2	 พระรูปของพระเป็นเจ้าธัมมลังก๋า

มหาอุปราชหอหน้า	(บุญมา)	พระองค์ได้สร้างวัดอินทขิล

										ประเพณีที่ส�าคัญ	คือประเพณีใส่ขันดอกไม้บูชา 

เสาอนิทขลิ	เสาหลกัเมอืงป่าซางเป็นประเพณท้ีองถิน่ทีส่บืทอด

กนัมา	ตามต�านานกล่าวว่า	เสาอนิทขลิเดมิเป็นไม้ราชพฤกษ์ 

และได้เปลี่ยนเป็นเสาปูนปั้นในสมัยพระเจ้ากาวิละ	 ราวปี 

พ.ศ.2325	ประดษิฐานไว้	ณ	วดัอินทขลิกลางเวียงเวฬุคามป่าซาง 

โดยเชือ่ว่า	เสาอนิทขลิเป็นทีร่วมดวงวญิญาณของบรรพบรุษุ

ทีส่ร้างเมอืงเวฬคุามป่าซาง	ดงันัน้	เพือ่เป็นการแสดงออกถงึ

ความกตญัญกูตเวทติาต่อบรรพชนและน�ามาซึง่ความมัน่คง	

มั่งคั่ง	 ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์และความเป็นสิริมงคล 

แก่ชาวเมอืงป่าซาง	จงึจดัให้มพีธิใีส่ขนัดอกบชูาเสาอินทขิล

ขึ้นต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน	 โดยก�าหนดจัดขึ้นในวัน 

ขึน้	12	ค�า่	เดอืน	8	เหนอื	เรยีกว่า	“วนัเข้าอนิทขลิ”	กจิกรรม

ของงานประกอบด้วยขบวนแห่เครือ่งสักการะบชูาเสาอนิทขลิ 

และพิธีบวงสรวงเสาอินทขิล	ณ	 บริเวณถนนวัดอินทขิล	

ต�าบลป่าซาง	อ�าเภอป่าซาง	จังหวัดล�าพูน

ประเพณีใส่ขันดอกเสาหลักอินทขิล
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 ต�านานวังซกัครวั	รอยตากผ้าจวีรของพระพทุธเจ้า	

(แหล่งที่มา:	 หนังสือประวัติวัดพระพุทธบาทตากผ้า)	

ในต�านานพระบาทตากผ้าได้เล่าว่า	 ในอดีตสมัยครั้ง 

ประวัตำิวังซักครัว
(หมู่ 1 ตำ�บลปากบ่อง)

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายยังด�ารงชีพอยู่	 พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพุทธกิจ	 เพื่อทิตานุทิตประโยชน ์

แก่ประชาชนพลโลกทั้งมวลโดยไม่จ�ากัดชาติ	 ชั้นวรรณะ	 ผู้มีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ย่อมได้รับอนุเคราะห์ในข่าย 

แห่งพระเมตตากรุณาของพระองค์เสมอหน้ากัน	 ในยามปัจจุสมัยใกล้รุ่งอรุณวันหนึ่ง	 พระองค์ทรงแผ่ข่ายพระญาณ 

ไปทัว่ทศิานทุศิ	เพือ่ตรวจดสูตัว์โลกผูค้วรแก่ธรรมาภสิมยั	(การบรรลธุรรม)	กท็รงทราบด้วยอนาคตงัสญาณว่า	สวุรรณภมูิ	

คือดินแดนที่ตั้งประเทศไทยปัจจุบัน	จะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนามั่นคงต่อไปในกาลอนาคต	สมควรที่พระองค์

จะเสด็จไปประดิษฐานพระศาสนาไว้

	 ครั้นทรงมีพระราชด�าริดังนั้นแล้ว	 พระองค์จึงทรงเสด็จมาสู่สุวรรณภูมิโดยพุทธนิรมิต	 มีพระอานนท์เป็น 

ปัจฉาสมณะ	พร้อมด้วยพระอนิทร์และพระเจ้าอโศกราช	ได้เสด็จจารกิมาตามนคิมชนบทต่างๆ	จนมาถงึกระทัง่ถ�า้ตบัเต่า	

เชียงดาว	พระนอนขอนม่วง	พระบาทยั้งหวีด	และพระธาตุทุ่งตูม	ตามล�าดับ	 ได้ทรงเหยียบรอยพระบาทและประทาน 

พระเกศาธาตุประดิษฐานไว้ที่นั้นๆ	 ตามควรแก่พุทธอัชฌาศัยแล้วเสด็จเลียบลงมาตามฝั่งแม่น�้าปิง	 พระพุทธเจ้าได้ 

เสด็จมาถึงวังแห่งหนึ่ง	 ซึ่งมีน�้าใสสะอาด	 มีท่าอันราบเตียนงาม	 พระพุทธองค์ทรงหยุดพัก	 แล้วทรงเปลื้องผ้าจีวร 

ให้พระอานนท์น�าไปซัก	สถานที่พระอานนท์น�าไปซักแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า	“วังซักครัว”	มาตราบเท่าทุกวันนี้	ซึ่งอยู่ในสบกวง 

อันเป็นที่แม่น�้าปิงและแม่น�้ากวงไหลมาบรรจบกัน	จากนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จน�าผ้าจีวรไปตากผ้าที่วัดพระบาทตากผ้า	

แล้วทรงบรรทมที่ดอยม่อนช้าง
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