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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของเทศบาลต าบลป่าซาง 

สภาพทั่วไป 
ลักษณะท่ีตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลป่าซาง จัดตั้งเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  อยู่ในเขตพ้ืนที่ของต าบลป่าซางและ

ต าบลปากบ่อง  ครอบคลุมพ้ืนที่  12.168  ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ จังหวัดล าพูน ห่างจาก
จังหวัดล าพูน 11 กิโลเมตร อาคารส านักงานเลขที่ 666  ถนนล าพูน – ลี้   หมู่ที่  1 ต าบลป่าซาง 
เปลี่ยนแปลงเขตครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2547  มีจ านวนหมู่บ้าน  10  หมู่บ้าน (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.
2547) โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
           ทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนที่ท าการอ าเภอปากบ่อง(เดิม) ฟากตะวันตก ริมแม่น้ า
ปิงฝั่งใต้ เลียบแม่น้ าปิงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ าปิง ฝั่งใต้และริมแม่น้ ากวงฝั่ง
ใต้ บรรจบกัน ระยะทางประมาณ 1.0 กิโลเมตร   จากหลักเขตที่ 2 เลียบริมแม่น้ ากวงฝั่งใต้ ไปทางทิศ
ตะวันออกผ่านสะพานสบทา ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ ากวงฝั่งใต้ และริมแม่น้ าทาฝั่งตะวันตกบรรจบ
กัน ระยะทางประมาณ 0.6 กิโลเมตร 
           ทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่ 3 เลียบริมแม่น้ าทา ฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่ง
ตั้งอยู่ริมแม่น้ าทา ฝั่งตะวันตก และปากล าเหมืองน้ าคืน ฝั่งใต้บรรจบกัน ระยะทางประมาณ 5.0 กิโลเมตร  
           ทิศใต้  จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ตามแนวขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
106    ลี้ – ล าพูน ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมล าเหมืองน้ าค าฝั่งเหนือ ระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตร 
จากหลักเขตท่ี 5 เลียบริมล าเหมืองค าฝั่งเหนือ และล าเหมืองน้ าใสฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมล าเหมืองน้ าใส ฝั่งตะวันออก ตรงที่บรรจบถนนประชาอุทิศ ฟากเหนือ ระยะทาง
ประมาณ 3.9 กิโลเมตร 

 ทิศตะวันตก  จากหลักเขตท่ี 6 เลียบล าเหมืองน้ าใสฝั่งตะวันตก ออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ถึงหลักเขตที่ 7 ติดแม่น้ าปิง ระยะทางประมาณ 2.2 กิโลเมตร  จากหลัดเขตที่ 7 เลียบล าน้ าปิงไปตามสภาพ
แม่น้ า จนบรรจบหลักเขตที่ 1 ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร 

 
สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 

 สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบริมน้ า ด้านทิศเหนือมีแม่น้ าปิงไหลผ่านเป็นแนวเขตติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันออกมีแม่น้ าทาไหลผ่านตลอดแนว ประมาณ 4 กิโลเมตร แนวตะวันออกเฉียงเหนือมีแม่น้ ากวงไหล
มาบรรจบแม่น้ าทาและแม่น้ าปิง จึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ปัจจุบันแม่น้ าทั้ง 3 สายตื้น
เขินและแห้งขอดในฤดูแล้ง จะมีน้ าเฉพาะฤดูฝนเพียงระยะสั้น พ้ืนที่เพาะปลูกซึ่งมีเนื้อที่ประมาณร้อยละ 50 
ส่วนใหญ่อาศัยน้ าบาดาลและบ่อน้ าตื้นเป็นส าคัญ  
 จากสภาพภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยภูเขาและแม่น้ าท าให้สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเย็นสบายไม่ร้อน
จัดมากและในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม อากาศจะเย็นจัดในตอนเช้าและมีหมอก
ลง อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ าสุดประมาณ 14 0 C และสูงสุดประมาณ 390 C ในฤดูร้อน  ในฤดูฝนจะมีน้ าหลาก 
มากฝนตกชุกตลอดฤดู แต่ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้เนื่องจากฝายช ารุดและมีวัชพืชปกคลุม น้ าจะแห้งขอดในฤดู
ร้อน เกษตรกรจะมีปัญหาการขาดแคลนน้ า   
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หมู่บ้าน/ ชุมชน 
 จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด  10  หมู่บ้าน  14  ชุมชน  ได้แก่ 
 1) บ้านป่าซาง   หมู่ที่  1  ต าบลป่าซาง  ประกอบด้วย  4  ชุมชน 
      - ชุมชนป่าซางงาม 
      - ชุมชนอินทขิล 
       - ชุมชนสันนา 
      - ชุมชนพานิช 
 2) บ้านล้อง   หมู่ที่  2  ต าบลป่าซาง  ประกอบด้วย  2  ชุมชน 
      - ชุมชนบ้านล้อง 
      - ชุมชนดอนนา 
 3) บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ   หมู่ที่  3  ต าบลป่าซาง 
 4) บ้านฉางข้าวน้อยใต้  หมู่ที่  4  ต าบลป่าซาง 
 5) บ้านหนองหอย  หมู่ที่  5  ต าบลป่าซาง 
 6) บ้านสบทา   หมู่ที่  1  ต าบลปากบ่อง 
 7) บ้านท่าต้นงิ้ว   หมู่ที่  2  ต าบลปากบ่อง 
 8) บ้านหนองสะลีก  หมู่ที่  3  ต าบลปากบ่อง 
 9) บ้านหนองผ า   หมู่ที่  4  ต าบลปากบ่อง 
 10) บ้านปากบ่อง  หมู่ที่  5  ต าบลปากบ่อง 
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แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง 

 

กองช่าง เทศบาลต าบลป่าซาง 
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สนามกีฬาเทศบาล
ต าบลป่าซาง

เทศบาลต าบลป่าซาง
ศนูย์หตักรรมเทศบาลต าบลป่าซาง

ธนาคารออมสนิ
ธนาคารกสิกรไทย

โทรศพัท์ป่าซาง
การไฟฟ้าป่าซาง

วัดป่าซางงาม
ตลาดป่าซาง

สภ.อ.ป่าซาง
ที่ว่าการอ าเภอป่าซาง

วัดป่าซางอินทขิล

ฌาปนสถานป่าซาง

โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลป่าซาง

ตลาดแมท่องริว้

ป๊ัมน า้มนั ป.ต.ท.

ป้อมยาม

ตลาดสบทา
ร.ร.วัดบ้านก้อง

วัดบ้านก้อง

วัดหนองผ า

สุสานบ้านหนองผ า

วัดทา่ต้นงิว้

สนามกีฬาปากบอ่ง
สถานีอนามัยต าบลปากบอ่ง

วัดธรรมสงัเวช

ร.ร. วัดทา่ต้นงิว้

ฝายชลประธาน

วัดบ้านล้อง

วัดหนองหอย
ร.ร.บ้านล้องหนองหอย สุสานบ้านหนองหอย

ร.ร.มธัยมป่าซาง

สุสานบ้านล้อง

สถานีอนามยัป่าซาง

ร.ร.ใบบุญป่าซางที่ท าการไปรษณีย์ป่าซาง

ร.ร.บ้านฉางข้าวน้อย

วัดฉางข้าวน้อยเหนือ

ห้องสมุดป่าซาง

วัดฉางข้าวน้อยใต้

ป๊มน า้มนั ป.ต.ท.

สุสานบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ

สุสานบ้านฉางข้าวน้อยใต้
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ส่วนราชการ

ต าบลบ้านแป้น
อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

เทศบาลต าบลแม่แรง
อ าเภอป่าซาง
จังหวัดล าพูน

เทศบาลต าบลม่วงน้อย
อ าเภอป่าซาง
จังหวัดล าพูน

องค์การบริหารส่วนต าบลต้นธง
อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

อ าเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่

แม่น า้กวง

แม่น า้ปิง

แม่น า้ปิง

แม่น า้ปิง

แม่น า้ทา

แม่น า้ทา

แม่น า้ทา

แม่น า้ทา

วดั

โรงเรยีน

สนามกฬีา

ฌาปณสถานหรอืสสุาน

ร.ร. ป่าซางพิศาล

สุสานบ้านก้อง

สหกรการเกษตรป่าซาง

ธนาคารเอเซีย

ธ.ก.ส.

ตลาดฉางข้าวน้อย

บ.ข.ส.ป่าซาง

บอ่ขยะเทศบาลต าบลป่าซาง

ต าบลปากบ่อง

ต าบลป่าซาง

บ่อขยะเทศบาลต าบลป่าซาง

บ้านหนองสลีก
หมู่ที่  3

บ้านท่าต้นงิว้
หมู่ที่  2

บ้านหนองผ า
หมู่ที่  4

บ้านก้อง
หมู่ที่  5

บ้านสบทา
หมู่ที่  1

บ้านป่าซาง
หมู่ที่  1

บ้านล้อง,บ้านดอนนา
      หมู่ที่ 2

บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ
หมู่ที่  3

บ้านฉางข้าวน้อยใต้
หมู่ที่  4

บ้านหนองหอย
      หมู่ที่ 5

แม่น า้กวง

ส านกังานเทศบาลต าบลป่าซาง จงัหวดัล าพนู

ไปล าพูน

ไปท่าล่ี-จอมทอง

ไป
ลี ้

ชุมชน

ชมุชนบ้านหนองสลกี

ชมุชนบ้านทา่ต้นงิว้

ชมุชนบ้านหนองผ า

ชมุชนบ้านสบทา

ชมุชนอินทขิล

ชมุชนบ้านดอนนา

ชมุชนบ้านล้อง

ชมุชนบ้านสันนา

ชมุชนป่าซางงาม

ชมุชนพานิชย์

ชมุชนบ้านหนองหอย

ชมุชนบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ

ชมุชนฉางข้าวน้อยใต้

ชุมชนปากบอ่ง
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ประชากร 
จ านวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน 

ต าบล/หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร (คน) ประชากรรวม    

(คน) ชาย หญิง 

ต าบลป่าซาง 
หมู่ 1 ป่าซาง 
หมู่ 2 บ้านล้อง 
หมู่ 3 ฉางข้าวน้อยเหนือ 
หมู่ 4 ฉางข้าวน้อยใต้ 
หมู่ 5 หนองหอย 
ต าบลปากบ่อง 
หมู่ 1 สบทา 
หมู่ 2 ท่าต้นงิ้ว 
หมู่ 3 หนองสลีก 
หมู่ 4 หนองผ า 
หมู่ 5 ปากบ่อง 
ทะเบียนบ้านกลาง 

 
1,151 
306 
456 
335 
213 

 
653 
175 
134 
251 
266 

 

 
945 
439 
478 
371 
250 

 
629 
161 
149 
312 
338 
19 

 
1,168 
513 
521 
449 
294 

 
732 
185 
183 
332 
404 
18 

 
2,113 
952 
999 
820 
544 

 
1,361 
346 
332 
644 
742 
37 

รวม 3,940 4,091 4,799 8,890 
 
 
 

รายการ ปีปัจจุบัน 

(2558) 

ปีท่ีแล้ว 

(2557) 

2 ปีที่แล้ว 

(2556) 

3 ปีที่แล้ว 

(2555) 
ประชากรชาย (คน) 4,072 4,106 4,134 4,184 
ประชากรหญิง (คน) 4,781 4,807 4,864 4,891 
รวมประชากร (คน) 8,853 8,913 8,998 9,075 
บ้าน (ครัวเรือน) 3,942 3,936 3,890 3,860 

       ที่มา  :  ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าซาง ณ  เดือน กุมภาพันธ์  2558  
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จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ  
 

กลุ่มอายุ เพศชาย ร้อยละ เพศหญิง ร้อยละ 
ประชากร
รวม ร้อยละ 

0 - 4 140       1.58  152       1.71  292       3.29  
5 - 9 140       1.58  139       1.56  279       3.14  

10 -14 151       1.70  137       1.54  288       3.24  
15 - 19 219       2.47  223       2.51  442       4.98  
20 - 24 303       3.41  263       2.96  566       6.37  
25 - 29 293       3.30  280       3.15  573       6.45  
30 - 34 274       3.08  303       3.41  577       6.50  
35 - 39 296       3.33  318       3.58  614       6.91  
40 - 44 313       3.52  316       3.56  629       7.08  
45 - 49 343       3.86  367       4.13  710       7.99  
50 - 54 361       4.06  470       5.29  831       9.35  
55 - 59 384       4.32  507       5.71  891     10.03  
60 - 64 282       3.17  422       4.75  704       7.93  
65 - 69 181       2.04  270       3.04  451       5.08  
70 - 74 155       1.74  214       2.41  369       4.15  
75 - 79 99       1.11  178       2.00  277       3.12  

80 ปีขึ้นไป 151       1.70  239       2.69  390       4.39  

 รวม  
  

4,085.00  
     

45.99  
  

4,798.00      54.01  
   

8,883.00  
   

100.00  
 
 
หมายเหตุ  :  ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าซาง ณ  เดือน กุมภาพันธ์  2558 
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สถิติประชากร ของเทศบาลต าบลป่าซาง 
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 

 

 

 
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จ านวน  3  สาย 
 สภาพถนน   ลาดยาง  จ านวน 3  สาย ระยะทาง 13.1  กิโลเมตร 
ทางหลวงท้องถิ่น จ านวน  3  สาย 
 สภาพถนน คอนกรีต จ านวน  1  สาย  ระยะทาง 0.675  กิโลเมตร 
   ลาดยาง  จ านวน  1  สาย ระยะทาง 1.250  กิโลเมตร 
   ลูกรัง  จ านวน  1  สาย ระยะทาง 2.000  กิโลเมตร 
ถนนของท้องถิ่น จ านวน 175  สาย 
 สภาพถนน คอนกรีต จ านวน  170  สาย  ระยะทาง 46.698 กิโลเมตร 
   ลาดยาง  จ านวน      3  สาย  ระยะทาง 0.560   กิโลเมตร 
   ลูกรัง  จ านวน     8  สาย  ระยะทาง     8.153   กิโลเมตร 

ประปา 
การบริการด้านการประปาในเขตเทศบาลต าบลป่าซางเป็นของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดล าพูนตาม

เส้นทางถนนสายล าพูน- ลี้  นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างระบบประหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา      
 - ประปาภูมิภาค  1  แห่ง   
 - ประปาหมู่บ้าน  10  แห่ง  จ านวนถังกรอง  34  แห่ง 
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ไฟฟ้า 
การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตเทศบาลต าบลป่าซางเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอป่าซาง 

ซึ่งให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง ประกอบด้วยต าบลป่าซางและต าบลปากบ่องทั้ง
ระบบไฟฟ้าภายในอาคารและระบบไฟส่องสว่างทางสาธารณะ ที่มีก าลังผลิตเพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั่วทั้ง
พ้ืนที่ อัตราการมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านคิดเป็น  100 %    และยังคงมีความต้องการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ     

แหล่งน้ า 
- บ่อบาดาล  20  แห่ง 
- แม่น้ า  3  แห่ง  ได้แก่  แม่น้ าปิง  แม่น้ ากวง และแม่น้ าทา 
- ฝาย  4  แห่ง  ได้แก่  ฝายสบทา  ฝายอินทขิล และฝายฉางข้าวน้อยเหนือและฝายฉางข้าวน้อยใต้ 
- เหมือง 5 แห่ง ได้แก่ เหมืองศรีไก่ด า บ้านหนอง น้ าคืน อินทขิลและสบทา 

การระบายน้ า 
จ านวนราง/ ท่อระบายน้ า  20  แห่ง  รวมระยะทาง  11.757  กิโลเมตร 
ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ า ทั้ง 2 ด้านของถนน  จ านวน    1  สาย  ระยะทาง  2  กิโลเมตร 
ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ าด้านเดียว  จ านวน  20  สาย  ระยะทาง  9.809  กิโลเมตร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการท าความสะอาดราง/ท่อระบายน้ า ปีละ 3 ครั้งขึ้นไป 

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
สนามกีฬาท้องถิ่น 3   แห่ง  สวนสาธารณะ  1  แห่ง 
สนามกีฬาเอกชน  -    แห่ง  สวนสุขภาพ  1  แห่ง   

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดิน เป็นดินร่วนเหมาะแก่การเพาะปลูก 

 น้ า มีแหล่งน้ าไหลผ่าน  3  สาย  แม่น้ าทา ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร  แม่น้ ากวง 
   ยาวประมาณ  0.5 กิโลเมตร แม่น้ าปิง ยาวประมาณ  3  กิโลเมตร  ส าหรับแม่น้ าทาจะแห้ง 
    ในฤดูแล้ง ราษฎรมีบ่อน้ าตื้นประจ าบ้านเป็นส่วนมาก มีประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

      การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
วิธีการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย  โดยมีการจัดเก็บเอง 
ปริมาณขยะมูลฝอย      4  ตัน/ วัน 
ถังรองรับขยะมูลฝอย      3,000  ใบ 
รถยนต์บรรทุกขยะแบบเอนกประสงค์ ยี่ห้อฮีโน่ ชนิด 6 ล้อ          1  คัน 
รถบรรทุกขยะแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์หลา   1  คัน  
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาดบรรจุ 4 ลูกบาศก์เมตร   1  คัน  
พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย  14  คน 
มีที่ดินส าหรับทิ้งขยะมูลฝอย   23  ไร่        
การเก็บค่าธรรมเนียม ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

  (1)  หลังคาเรือน    20   บาท/เดือน 
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      ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับต าบลปี 2557  
  รายได้เฉลี่ยครัวเรือน   230,366  บาท/ปี    รายได้บุคคลเฉลี่ย     78,016  บาท/ปี 
  รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน  170,155  บาท/ปี    รายจา่ยบุคคลเฉลี่ย   57,625  บาท/ปี 
  รายได้เฉลี่ยน้อยกว่าคนละ  30,000 บาทต่อปี   จ านวน  235  ราย  
  เฉลี่ยคน/ปี 13,095  บาท  

 
ศาสนา วัฒนธรรม 

วัดจ านวน  11  วัด ได้แก่   
1) วัดพานิชสิทธิการาม   ม. 1  ต. ป่าซาง  2) วัดป่าซางงาม  ม. 1  ต. ป่าซาง 
3) วัดอินทขิล   ม. 1  ต. ป่าซาง  4) วัดบ้านล้อง  ม. 2  ต. ป่าซาง 
5) วัดฉางข้าวน้อยเหนือ  ม. 3  ต. ป่าซาง  6) วัดฉางข้าวน้อยใต้ ม. 4  ต. ป่าซาง 
7) วัดหนองหอย  ม. 5  ต.ป่าซาง  8) วัดบ้านก้อง  ม. 1  ต. ปากบ่อง 
9) วัดท่าต้นงิ้ว   ม. 2  ต. ปากบ่อง 10) วัดธรรมสังเวช ม. 3  ต. ปากบ่อง 
11) วัดหนองผ า   ม. 4  ต. ปากบ่อง 

ภาษา   
 ประชากรผสมกลมกลืนกัน ระหว่างไทยยอง ไทยลื้อ และมอญหรือเม็ง ซึ่งยังพูดภาษาดั้งเดิมเป็น
ภาษาล้านนา และยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่างดี ภาษาพูดดั้งเดิม(ท้องถิ่น)  ได้แก่
ภาษาไทยยอง   ภาษาไทยลื้อ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
- ประเพณีแข่งเรือวัดบ้านก้อง 
- ประเพณีลอยกระทง 
- ประเพณีตานก๋วยสลาก 
- ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 
- ประเพณีบูชาเสาอินทขิล 
- ประเพณีสงกรานต์ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 มี สถานีต ารวจ  จ านวน   1   แห่ง   คือ สถานีต ารวจภูธรป่าซาง ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1  ต าบลป่าซาง 
และป้อมยามต ารวจ    จ านวน     2   แห่ง   คือ 
 1.  ป้อมยามป่าซาง   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1  ต าบลป่าซาง 
 2.  ป้อมยามสบทา    ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1  ต าบลปากบ่อง 
 มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณถนนสายหลักท้ังในเขตต าบลป่าซาง และต าบลปากบ่อง  (บูรณาการ
ร่วมกันระหว่างอ าเภอป่าซาง และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน)   และติดตั้งกล้องวงจรปิด  ภายใน
หมู่บ้านล้อง หมู่ที่ 2  ต าบลป่าซาง  จ านวน  8  จุด  (ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการ ชุมชนอุ่นใจได้
ลูกหลานกลับคืน) 
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การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1) รถยนต์ดับเพลิง     จ านวน  1 คัน 
 2) เรือยนต์ดับเพลิง     จ านวน  - คัน 
 3) รถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดับเพลิงชนิดหาบหาม  จ านวน  - คัน 
 4) รถยนต์บรรทุกน้ า     จ านวน  2 คัน 
 5) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม    จ านวน  -        เครื่อง 
 6) รถยนต์หอสูงหรือรถกระเช้า    จ านวน  - คัน 
 7) รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต   จ านวน  1 คัน 
 8) เรือท้องแบนส าหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จ านวน  2 ล า 
 9) อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง    จ านวน  7 คน 
  - พนักงานส่วนท้องถิ่น  1 คน 
  - ลูกจ้างประจ า   2 คน 
  - ลูกจ้างชั่วคราว   4 คน 
 10) อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน          124 คน 
 11) วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ    จ านวน              26 เครื่อง 

หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
1) รถยนต์ส าหรับกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต  จ านวน  2 คัน 
2) วิทยุสื่อสารแบบประจ าที่ (ติดตั้งในรถ)   จ านวน  2 เครื่อง 
3) เจ้าหน้าที่กู้ชีพ     จ านวน  6 คน 

 
ด้านการเมือง-การบริหาร 

โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลต าบลป่าซาง  ประกอบด้วย 
 (1)  สภาเทศบาล ท าหน้าที่นิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหารประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
จ านวน 12 คน อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
 (2)  นายกเทศมนตรี ท าหน้าที่บริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
เทศบัญญัติ และนโยบาย ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน เลขานุการ จ านวน 1 คน   และยังมี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีอกี 1 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี 
 ทั้งนี้  มีปลัดเทศบาล เป็นผู้บั งคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล รองจาก
นายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย 

การบริหารของเทศบาลต าบลป่าซาง 
 การบริหารงานของเทศบาลต าบลป่าซางได้แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็นส านัก กอง ฝ่าย และงาน 
โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารที่เรียกว่า หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองและผู้จัดการ เป็นผู้บังคับบัญชา
ของส านัก/กองนั้นๆ และภายในส านัก/กอง จะแยกเป็นฝ่ายและงาน ในฝ่ายและงาน จะมีหัวหน้าฝ่ายและ
หัวหน้างาน  การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลป่าซาง แบ่งส่วนงานออกเป็นทั้งหมด   8   ส่วน    ได้แก่ 
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1. ส านักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. กองการศึกษา 
6. กองสวัสดิการสังคม 
7. กองวิชาการและแผนงาน 
8. สถานธนานุบาล 

จ านวนบุคลากร    ข้อมูล  ณ  วันที่  1 พฤษภาคม  2558 
          ข้าราชการ/ พนักงานส่วนท้องถิ่น     รวมทั้งสิ้น จ านวน  33 คน 
 ลูกจ้างประจ า    รวมทั้งสิ้น จ านวน  21 คน 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ   รวมทั้งสิ้น จ านวน   - คน 
 พนักงานจ้างทั่วไป   รวมทั้งสิ้น จ านวน   4 คน   
 พนักงานจ้างเหมา   รวมทั้งสิ้น จ านวน  58 คน   
 พนักงานสถานธนานุบาล   รวมทั้งสิ้น จ านวน    5 คน   

โครงสร้างรายได้ของเทศบาล 
       ประเภทรายได ้  ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557  

          

1. รายได้ที่จัดเก็บเอง                           
       
2,850,561.51  

        
3,637,734.83  

      
4,275,161.64  

       
4,767,047.33  

2.รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแลว้
จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (บาท) 

     
24,989,569.26  

      
26,782,849.35  

    
30,850,264.60  

     
30,946,881.85  

3. เงินอุดหนุนทั่วไป 
      
13,869,027.00  

      
12,733,725.00  

    
14,223,374.00  

     
15,152,753.00  

4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
      
11,812,290.30  

      
16,826,751.08  

    
18,533,710.72  

     
19,447,758.30  

4. รวมรายได้ทั้งหมด (บาท) 
  
53,521,448.07  

   
59,981,060.26  

 
67,882,510.96  

  
70,314,440.48  
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โครงสร้างรายจ่ายของเทศบาล 
รายจ่าย  ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557  

   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1.รายจ่ายตามงบประมาณ 
     

39,720,893.54  
      

38,002,960.91  
    

43,056,415.69  
    

47,178,984.89  
   อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)                    7.58  

-                   
4.33                    8.40  

                 
24.15  

  1.1  งบกลาง 
       

8,952,696.27  
        

4,297,230.29  
      

3,636,486.78  
       

3,127,773.13  

  1.2  งบรายจ่ายประจ า 
      

29,909,487.86  
      

29,797,844.79  
    

33,211,465.98  
     

37,099,125.74  
  1.3  งบรายจ่ายเพื่อการ
ลงทุน 

          
858,709.41  

        
3,907,885.83  

      
6,208,462.93  

       
6,952,086.02  

2.รายจ่ายพิเศษ 
     

15,850,998.05  
      

17,750,116.08  
    

21,383,701.18  
     

19,447,758.30  
   อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) -                28.28  

                  
11.98                  34.90  

                   
9.56  

  2.1 รายจ่ายเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจและเงินอุดหนนุ 

      
12,677,998.05  

      
16,826,751.08  

    
18,533,710.72  

     
19,447,758.30  

 ที่ระบุวัตถุประสงค ์         

     2.1.1  งบกลาง 
      
11,264,756.00  

      
15,680,631.60  

    
16,583,925.20  

       
1,818,096.07  

     2.1.2  งบรายจา่ย
ประจ า 

          
914,242.05  

        
1,096,119.48  

      
1,400,785.52  

     
16,851,662.23  

     2.1.3  งบรายจา่ยเพื่อ
การลงทุน 

          
499,000.00  

            
50,000.00  

        
549,000.00  

         
778,000.00  

  2.2 รายจ่ายจากเงินสะสม 
     
3,173,000.00      923,365.00    2,849,990.46  - 

  2.3 รายจ่ายจากเงิน 
บัญชีส ารองรายรับ - - - - 
3. รายจ่ายทั้งหมด(ไม่รวม
รายจ่ายจากเงินสะสม 

      
52,398,891.59  

      
54,829,711.99  

    
61,590,126.41  

     
66,626,743.19  

และเงินส ารองรายรับ)         
4. รายจ่ายท้ังหมด 
(รวมรายจ่ายจากเงิน
สะสม 

      
55,571,891.59  

      
55,753,076.99  

    
64,440,116.87  

     
66,626,743.19  

และเงินส ารองจ่าย
รายรับ)         

 


