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 สวัสดีครับ พ่อแม่ พ่ีน ้องชาวเทศบาลต�าบลป่าซาง 
ที่เคารพรักทุกท่าน
	 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลต�าบลป่าซาง 
ฉบับน้ี	จัดท�าข้ึนเพ่ือเป็นการรวบรวมผลการด�าเนินงานของเทศบาล
ต�าบลป่าซางในรอบปีงบประมาณ	2560	ที่ผ่านมา	
	 ผมในฐานะปลัดเทศบาลฯ	ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรี
ต�าบลป่าซาง	ได้มโีอกาสเข้ามาท�าหน้าทีบ่รหิารงาน	ตามนโยบายการ
บรหิารราชการส่วนท้องถิน่	ภายใต้วสิยัทศัน์	“เทศบาลต�าบลป่าซาง 
มุ่งม่ันพัฒนา ให้ประชามีความสุขท่ีย่ังยืน”	โดยมุ่งเน้นการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี	ยึดหลัก	“ธรรมาภิบาล”	เป็นส�าคัญ	อันหมายถึง 
การบริหารราชการส ่วนท้องถ่ินด ้วยความซ่ือสัตย ์	 โปร ่งใส 
ตรวจสอบได้	และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ยึดถือ
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเป้าหมายของการพัฒนา	ประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	การจัดท�าแผนพัฒนา
เทศบาล	จะต้องสอดคล้องกบัแผนของชมุชน	ทีม่าจากความต้องการของหลายฝ่าย	ทัง้ภาคประชาชน	ชมุชน	กลุม่องค์กร
ต่าง	ๆ 	และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน	ๆ 	ในระดับท้องถ่ิน	ไปจนถึงระดับจังหวัด	ระดับภูมิภาค	และสอดคล้องกับนโยบาย 
ของรัฐบาล	น�ามาสู่การปฏิบัติ	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	ในทุกๆด้าน		
	 ซ่ึงในการพัฒนาเทศบาลของเราให้เจริญก้าวหน้าน้ัน	ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย	ท้ังฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายนติบิญัญตัิ	ฝ่ายประจ�า	ประชาชนในเขตเทศบาล	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุนัน่คอื	ความสมคัรสมาน
สามัคคีของคนในชุมชน	และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	เพ่ือให้การพัฒนาเทศบาลต�าบลป่าซางเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุด	ภายใต้หลักธรรมาภิบาล		เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน	ตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
	 ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่า	รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลต�าบลป่าซาง	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560	จะเป็น 
ส่วนหนึง่ในการประชาสมัพนัธ์	ผลการปฏบิตังิานของเทศบาลต�าบลป่าซาง	ทีม่าจากปัญหาความต้องการของประชาชน	
ซ่ึงเป็นการสร้างความเข้าใจอันน�ามาซ่ึงความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับประชาชนตลอดจน	หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาต�าบลป่าซาง-ปากบ่อง	ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

นายไกรเมศร์   วัฒนนันทิพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต�าบลป่าซาง

สารจากปลัดเทศบาล
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	 กระผม	ในฐานะประธานสภาเทศบาลต�าบลป่าซาง	บริหารงานราชการ
ในฝ่ายนติบิญัญตัปิฏบิตังิานภายใต้กฎหมาย	ระเบยีบของทางราชการทีก่�าหนดไว้ 
รวมถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	นโยบายของจังหวัด	การบูรณาการท�างาน
แบบ	ประชารัฐ		ภายใต้วิสัยทัศน์	“เทศบาลต�าบลป่าซาง มุ ่งม่ันพัฒนา 
เพ่ือประชามีความสุขท่ีย่ังยืน” 	 การท�างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และการบริการเพ่ือประชาชน	ซ่ึงเป็นการท�างานท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
มีประสิทธิผล	และเป็นระบบท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชน		มีส่วนร่วมในการ
ท�างานทุกข้ันตอน	โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้เป็นส�าคัญ 
เทศบาลต�าบล	ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ทีม่คีวามใกล้ชดิกบัประชาชน
มากท่ีสุด	เป็นการท�างานเพ่ือบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุขให้กับประชาชนตามนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย	ดังน้ัน	ในการปฏิบัติงานต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา		โดยยึดหลักตามกระแส
พระราชด�ารัส	“เข้าใจ  เข้าถึง พัฒนา” 
	 การจดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปี		เป็นสิง่ส�าคญัและเป็นช่องทางหนึง่ทีจ่ะท�าให้ประชาชนในท้องถิน่ 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในด้านการพัฒนาองค์กร	เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงผลส�าเร็จของการให้บริการสาธารณะ 
แก่ประชาชนในท้องถ่ิน	การตอบสนองต่อปัญหาและตรงตามความต้องการของประชาชนและบรรลุเป้าหมายตาม
แผนการด�าเนินงานท่ีวางไว้หรือไม่		ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินร่วมคิด		ร่วมท�า	ร่วมพัฒนา	ร่วมตรวจสอบ	และการ
รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน	เชงิสร้างสรรค์	ซึง่จะก่อให้เกดิความสมานฉนัท์ในการตดัสนิใจกระท�าภารกจิขององค์กร
ในอนาคต	
	 กระผม	หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	รายงานผลการด�าเนนิงานฉบบันี	้จะเกดิประโยชน์ต่อพีน้่องประชาชนในเขตเทศบาล
ต�าบลป่าซางได้อย่างดีย่ิง	ในการท่ีจะวางแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีต�าบลป่าซางและต�าบลปากบ่อง	ให้มีความเจริญก้าวหน้า	
บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมคิด	ร่วมท�า	ร่วมแก้ไขปัญหา	ร่วมตรวจสอบ	เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลป่าซาง
ของเรามีความสุขอย่างยั่งยืน	

นายวิทยา   วังธิยอง
ประธานสภาเทศบาลต�าบลป่าซาง

สารจากประธานสภาเทศบาล
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สภาเทศบาลต�าบลป่าซาง

หัวหน้าส่วนราชการ
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สมาชิกสภาเทศบาล
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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  ปันอ่ิน
สมาชิกสภาเทศบาล

นายไกรเมศร์  วัฒนนันทิพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีต�าบลป่าซาง นางสุพัตรา  จันทร์ศิริ

รองปลัดเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
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วิสัยทัศน์ เทศบาลต�าบลป่าซาง
“มุ่งมั่นพัฒนา ให้ประชามีความสุขที่ยั่งยืน”

ความเป็นมา

	 เทศบาลต�าบลป่าซาง	ได้รับการเปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลต�าบล	ต้ังแต่วันที่ 		25	พฤษภาคม	2542 
ตามพระราชบญัญตัเิปลีย่นแปลงฐานะของสขุาภบิาลเป็นเทศบาล	พ.ศ.2542	ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	ฉบบักฤษฎกีา	
เล่ม	116	เมือ่วนัที	่3	สงิหาคม	2498	ครอบคลมุพืน้ทีห่มูท่ี่	1	ถงึ	หมูท่ี	่4	ต�าบลป่าซางและหมูท่ี่	1	ต�าบลปากบ่อง	โดยเลอืก
ตัง้กรรมการสขุาภบิาลครัง้แรกเมือ่	วนัที	่22	ตลุาคม	2498	และได้มกีารเปลีย่นแปลงเขตสขุาภบิาล	ตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย	ลงวนัที	่22	มถินุายน	2522	ครอบคลมุพืน้ทีห่มูท่ี	่1	ถงึ	หมูท่ี	่5	ต�าบลป่าซาง	หมูท่ี	่1	และหมูท่ี	่5	ต�าบลปากบ่อง	
เม่ือวันท่ี	30	พฤษภาคม	2539	กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้สุขาภิบาลต�าบลป่าซาง	ท่ีมีฐานะเพียงพอท่ีจะบริหาร
งานประจ�าของสขุาภบิาลและได้เลอืกตัง้ประธานกรรมการสขุาภบิาล	ทีม่าจากการเลอืกตัง้	เมือ่วนัที	่10	กรกฎาคม	2539	
ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยุบรวมองค์การบริหารส่วนต�าบลปากบ่องกับเทศบาลต�าบลป่าซาง	ท่ีมีอาณาเขต
ติดต่อกันภายในอ�าเภอเดียวกัน	ตามเจตนารมณ์ของประชาชนตามความในมาตรา			41	จัตวา	แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต�าบล	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	พ.ศ.2537	ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต�าบล	และองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล(ฉบับท่ี	5	)พ.ศ.	2546	และมาตรา	12	แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.2496	ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช
บัญญัติเทศบาล	(ฉบับท่ี	12	)	พ.ศ.	2546	โดยให้เทศบาลท่ีรวมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลมีเขตตามเขตเทศบาลเดิม 
รวมกับเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ีรวมเข้ากับเทศบาลประกาศเม่ือวันท่ี	6	ตุลาคม	2547	และได้ประกาศตาม 
ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป	เล่ม	121	ตอนพิเศษ	113ง	ในวันที่	7	ตุลาคม	2547	(เริ่มใช้บังคับ)
	 ในปัจจุบันเทศบาลต�าบลป่าซางได้ด�าเนินการสร้างส�านักงานเทศบาลต�าบลป่าซางพร้อมโรงจอดรถและอาคาร 
โรงจอดรถดบัเพลงิ	บนเนือ้ที	่1	ไร่	32	ตารางวา	เพือ่ใช้เป็นอาคารในการด�าเนนิงานกจิกรรมต่างๆของเทศบาลต�าบลป่าซาง
เพิม่เตมิจ�านวน	1	โดยได้รบัความเหน็ชอบจากสภาเทศบาลต�าบลป่าซาง	พจิารณาก่อสร้างอาคารส�านกังานเทศบาลต�าบล
ป่าซางพร้อมโรงจอดรถและอาคารโรงจอดรถดบัเพลงิ	โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทัง้สิน้จ�านวน	10,400,000	บาท	
และนอกจากนี้	เทศบาลต�าบลป่าซางยงัได้ด�าเนนิการจดัตัง้สถานธนานบุาลหรอื(โรงรบัจ�าน�า)	เพือ่ช่วยเหลอืประชาชนที่
มรีายได้น้อย	ให้มเีงนิทนุหมนุเวยีนในอตัราดอกเบีย้ทีถ่กู	เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน	หรอืสามารถลงทนุในกจิการขนาด
ย่อมได้	โดยไม่ต้องไปกู้ยืมภาคเอกชน	ซ่ึงต้องเสียดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูง	โดยในการก่อสร้างสถานธนานุบาลของเทศบาล
ต�าบลป่าซางน้ัน	ได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารตามแบบแปลนเทศบาลต�าบลป่าซาง	จ�านวน	3,385,000	บาท		
และเปิดให้บริการแก่ประชาชน		ตั้งแต่วันที่		16		ตุลาคม		2550		เป็นต้นมา

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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ข้อมูลทั่วไป
	 เทศบาลต�าบลป่าซาง	ต้ังอยู่ท่ี	หมู่ท่ี	1	ต�าบลป่าซาง	อ�าเภอป่าซาง	จังหวัดล�าพูน	อยู่ทางทิศใต้	ของจังหวัดล�าพูน			ห่าง

จากอ�าเภอเมอืงล�าพนู	ประมาณ	11	กโิลเมตร		เป็นทีร่าบโอบล้อมด้วยภเูขา	และมแีม่น�้า	3	สายไหลผ่าน	ได้แก่	แม่น�้าปิง	แม่น�้าก

วงและแม่น�้าทา	มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ	จ�านวน	12.168	ตร.กม.มี	ประชากรประมาณ	8,775	คน		4,033	ครัวเรือน		ครอบคลุมต�าบล

ป่าซาง	และต�าบลปากบ่อง	จ�านวน	10	หมู่บ้าน	ประกอบด้วย

หมู่ที่ ต�าบลป่าซาง ชาย หญิง รวม ครัวเรือน/หลังคา

1 ป่าซาง 912 1,174 2,086 1,198

2 ล้อง 438 496 934 310

3 ฉางข้าวน้อยเหนือ 473 529 1,002 461

4 ฉางข้าวน้อยใต้ 356 441 797 341

5 หนองหอย 246 290 536 219

0 ทะเบียนบ้านกลาง 17 19 36 2

รวม 2,442 2,949 5,391 2,531

 

หมู่ที่ ต�าบลปากบ่อง ชาย หญิง รวม ครัวเรือน/หลังคา

1 สบทา 596 718 1,314 664

2 ท่าต้นงิ้ว 153 176 329 177

3 หนองสลีก 154 183 337 135

4 หนองผ�า 325 3	29 654 257

5 ปากบ่อง 347 403 750 269

รวม 1,575 1,809 3,384 1,502

 
นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลต�าบลป่าซาง

	 เทศบาลต�าบลป่าซาง	ได้ก�าหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย 

รวม	9	ด้าน	ประกอบด้วย	นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	,นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม,นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต,นโยบายด้านเศรษฐกิจ,นโยบายด้านชุมชนแลสังคม,นโยบายด้านการศึกษา,นโยบายด้านสาธารณสุข,	นโยบาย 

ด้านศิลปวัฒนธรรม	การท่องเท่ียว	และกีฬา,นโยบายด้านการจราจร			โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท�าโครงการ

หรือกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถ่ินรวมท้ังตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถ่ิน 

และครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด
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รายการ จ�านวนโครงการ จ�านวนเงนิทีเ่บกิจ่าย (บาท)

การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	พ.ศ.2560 136 44,045,773

ผลการด�าเนินงานตามข้อมูลระบบ		(e-plan) 104 35,397,065

คิดเป็นร้อยละ 76.47

โครงการในปีงบประมาณ	พ.ศ.2560	ที่ยังไม่ได้ด�าเนินการ 5 2,082,000

โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณแต่ด�าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 4 119,000

คิดเป็นร้อยละ 6.62

โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณ	แต่ยกเลิก	และไม่ได้ด�าเนินการ 23 1,600,000.00

คิดเป็นร้อยละ 16.91

 

	 1.	จ�านวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	พ.ศ.ประจ�าปี	2560	 =	136	 โครงการ	

	 2.	ผลการด�าเนินงานตามข้อมูลระบบ	(e-plan)	 =	104	 โครงการ	

	 3.	โครงการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	ที่ขอกันเงินไว้แต่ยังไม่ได้ด�าเนินการ	 =	5	 โครงการ	

	 4.	โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณแต่ด�าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	 =	4	 โครงการ

สรุป	 :	 จ�านวนโครงการทีไ่ด้ด�าเนนิการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560				จ�านวน			113			โครงการ	คดิเป็นร้อยละ	83.09		ซึง่ถอืได้

ว่าเทศบาลต�าบลป่าซางมีการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดท�างบประมาณรายจ่าย	ในระดับที่ดี

	 ตลอดระยะเวลาในการบรหิารงานทีผ่่านมา		คณะผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลป่าซาง	ขอขอบคณุทกุท่านทีม่ส่ีวนร่วมในการ

สนบัสนนุและส่งเสรมิการปฏบิตังิาน	ส่งผลให้การด�าเนนิงานประสบผลส�าเรจ็ด้วยดตีลอดมา	และจะมุง่มัน่พฒันาเทศบาลต�าบล

ป่าซางให้มีศักยภาพ	น�าไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

รายงานผลการด�าเนินการ
ตามข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน

และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)
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	 ส�านกัปลดัเทศบาล		มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบัราชการทัว่ไปของเทศบาล	และราชการทีม่ไิด้ก�าหนดให้เป็นหน้าที่
ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ	รวมท้ังก�ากับ	เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไป
ตามนโยบาย	แนวทาง	และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

 ผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2560

	 1.	โครงการเทศบาลพบประชาชน	ประจ�าปีงบประมาณ	2560		ระหว่างวันที่	6	-	20	มีนาคม	2560	
งบประมาณ		50,000	บาท
	 2.	โครงการกจิกรรมวนัเทศบาล	ประจ�าปีงบประมาณ	2560	ในวนัที	่	24	เมษายน		2560	งบประมาณ		20,000	บาท

 รายงานกิจการสภา ส�านักปลัดเทศบาล 

	 1.	ประชุมคณะผู้บริหาร	พนักงาน	ลูกจ้าง	 13	 ครั้ง
	 2.	ประชุมสภาเทศบาลต�าบลป่าซางสมัยสามัญ	 4	 ครั้ง
 
 งานธุรการ 

	 1.	หนังสือรับ	 5,045	 ฉบับ	 2.	หนังสือส่ง	 1,882	 ฉบับ
	 3.	ค�าสั่ง	 763	 ฉบับ	 4.	ประกาศ	 141	 ฉบับ
 งานการเจ้าหน้าที่ ส�านักปลัดเทศบาล

	 1.	การด�าเนินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งที่สูงขึ้น	จ�านวน	1	ต�าแหน่ง	
	 2.	โอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลต�าบลป่าซาง	จ�านวน	1	ต�าแหน่ง	
	 3.	การด�าเนินการจัดท�าโครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน	ลูกจ้างเทศบาล
ต�าบลป่าซาง	อ�าเภอป่าซาง	จงัหวดัล�าพนู	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	จ�านวน	1	ครัง้	ณ	ห้องประชมุสภาเทศบาลต�าบลป่าซาง	
อ�าเภอป่าซาง	จงัหวดัล�าพนู	เพือ่เพิม่พนูศกัยภาพการท�างานและส่งเสรมิให้บคุลากรในองค์กรมคีณุธรรมและจรยิธรรม	พร้อมทัง้
เรียนรู้เทคนิคการปฏิบัติงานใหม่ๆเพื่อน�ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรวันที่	22	ส.ค.	2560

 งานรัฐพิธี ส�านักปลัดเทศบาล 

	 -	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ	พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลท่ี	9	เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	85	พรรษา	12	สิงหาคม	2560

“พัฒนาคน พัฒนางาน เน้นคุณภาพการให้บริการ ประสานชุมชน”

ส�านักปลัดเทศบาล
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 งานการเกษตร ส�านักปลัดเทศบาล

	 -	การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ�าปีของชาติ	พ.ศ.	2560	วันที่	9	พฤษภาคม	2560	
	 -	การจัดกิจกรรมปลูกดอกเรือง

 งานทะเบียนราษฎร์ 

	 งานทะเบียนราษฎร	ส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต�าบลป่าซาง	ประจ�าปี	2560	วันที่	30	กันยายน	2560	ดังนี้
	 จ�านวนประชากร	 ชาย/หญิง	 4017/4758	 รวม		8775
	 ครัวเรือน	 จ�านวน	 4033	 หลัง
	 การแจ้งตาย	 จ�านวน	 49	 ราย
	 ขอเลขที่บ้านใหม่		 จ�านวน	 30	 ราย
	 การแจ้งการย้ายออก	 จ�านวน	 105	 ราย
	 การแจ้งการย้ายเข้า	 จ�านวน		 253	 ราย
	 การแก้ไขรายการบ้าน/บุคคล	 จ�านวน		 238	 ราย
	 การขอคัดส�าเนาทะเบียนบ้าน	 จ�านวน	 85	 ราย	
	 การขอคัดส�าเนารายการบุคคล	 จ�านวน	 191	 ราย
	 ทะเบียนคนตาย	 จ�านวน	 49	 ราย
	:	โครงการงานทะเบียนราษฎรท้องถิ่นร่วมกับส�านักทะเบียนอ�าเภอป่าซาง	ปี	พ.ศ.	2560	
	:		โครงการปลูกรักร้อยดวงใจสร้างสายใยแห่งครอบครัว	(บริการจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์	14	กุมภาพันธ์	2560)

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย >>>

การประชุมสภาเทศบาลต�าบลป่าซาง >>>

โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง >>>
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เทศบาลพบประชาชน >>>

ประชุมสภา >>>

ปลูกดอกดาวเรือง >>>

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ >>>

ร่วมพิธีวางพวงมาลา >>>วันท้องถิ่นไทย >>>

กองทุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี >>>

โครงการวันเทศบาล >>>

โครงการวันรักต้นไม้ >>>

พิธีถวายวางดอกไม้จันทน์ พระพุทธบาทตากผ้า 26 ตุลาคม 2560 >>>
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	 -	โครงการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	 -	โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	ประจ�าปี		๒๕๖๐		๒๐,๐๐๐.-	บาท	
		 -	โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพและศกึษาดงูานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั	เทศบาลต�าบลป่าซาง	ประจ�าปี	๒๕๖๐		
งบประมาณ	๒๒๐,๐๐๐	บาท
	 -	โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	เทศบาลต�าบลป่าซาง		ประจ�าปีงบประมาณ		๒๕๖๐ 
งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	บาท
	 -	โครงการส่งเสริมความรู ้การป้องกันสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่สถานศึกษาและประชาชนเทศบาล 
ต�าบลป่าซาง	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๐	๒๐,๐๐๐	บาท

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

“ศรัทธาในงาน ประสานสร้างเครือข่าย  ร่วมมือร่วมใจ  ป้องกันภัยให้ประชา”

โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน>>>

ฝึกทบทวน อปพร>>>

ซ้อมแผนป้องกัน>>>

อัคคีภัยในชุมชน>>>
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	 กองช่าง	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส�ารวจ	ออกแบบ	การจัดท�าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม	การจัดเก็บและ
ทดสอบคณุภาพวสัดุ	งานออกแบบและเขยีนแบบ	การตรวจสอบ	การก่อสร้าง	งานการควบคมุอาคารตามระเบยีบกฎหมาย	งาน
แผนการปฏบิตัิงานการก่อสร้างและซ่อมบ�ารงุ	การควบคมุ	การก่อสร้างและซ่อมบ�ารงุ	งานแผนงานด้านวศิวกรรมเครือ่งจกัรกล	
การรวบรวมประวัติติดตาม	ควบคุมการปฏิบัติงานเคร่ืองกล	การควบคุม	การบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและพาหนะ	งานเก่ียวกับ
แผนงาน	ควบคุม	เก็บรักษา	การเบิกจ่ายวัสดุ	อุปกรณ์	อะไหล่	น�้ามันเชื้อเพลิง	และงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการงบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้ด�าเนินการไปแล้ว	ปีงบประมาณ	2560	
	 1.	ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็	สายเข้าโรงเรยีนใบบญุ	หมูท่ี	่3	ต.ป่าซาง	กว้าง	3	เมตร	ยาวรวม	58	เมตร		หนา	0.15		
เมตร		คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า		174		ตารางเมตร	วงเงินค่าก่อสร้าง	89,000	บาท
	 2.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซอยบ้านนายจิตกร	หมู ่ที่	2	ต.ป่าซาง	กว้าง	4	เมตร	ยาวรวม	28	เมตร 
หนา	0.15	เมตร	คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า	112	ตารางเมตร	วงเงินค่าก่อสร้าง	57,500	บาท
	 3.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซอย	1	บ้านกอแก	หมู่	5	ต.ป่าซาง		กว้าง	3-7	เมตร		ยาวรวม	24		เมตร 
หนา	0.15		เมตร		คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า		96	ตารางเมตร		วงเงินค่าก่อสร้าง	49,000		บาท
	 4.วางท่อประปาท่อพวีซี	ีขนาด	3		นิว้		ยาว		280		เมตร	ชมุชนดอนนา	หมูท่ี	่2		ต.ป่าซาง	วงเงนิค่าก่อสร้าง	60,000		บาท
	 5.	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	กว้าง	5		เมตร		ยาว	12	เมตร		คดิเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า		66		ตารางเมตร		หมู	่4	ต.ปากบ่อ
งวงเงินค่าก่อสร้าง	527,000	บาท
	 6.	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง3.50	–	4.00	เมตร	ยาว	240		เมตร	หนา	0.05	เมตร 
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า	950		ตารางเมตร		ซอย	5		อินทขิล		หมู่	1	ต.ป่าซาง	วงเงินค่าก่อสร้าง	259,000	บาท	
	 7.	เสริมผิวแอสฟัลท์			ติกคอนกรีตขนาด	กว้าง	6		เมตร		ยาวรวม		93		เมตร		หนา		0.05		เมตร		คิดเป็นพ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า	558		ตารางเมตร		ซอย	3	(หน้าวัดหนองผ�า)		หมู่	4	ต.ปากบ่อง	วงเงินค่าก่อสร้าง		193,000		บาท
	 8.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังป่าช้าบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ		หมู่ท่ี	3	ต.ป่าซาง		กว้าง	4		เมตร 
ยาวรวม	42		เมตร		หนา	0.15		เมตร	คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า		223		ตารางเมตร	วงเงินค่าก่อสร้าง		112,500		บาท	
	 9.	ก ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองผ�า	หมู ่ ท่ี	4		ต.ปากบ่อง	กว้าง	4		เมตร 
ยาวรวม162	เมตร	หนา	0.15		เมตร	คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า	648		ตารางเมตร	วงเงินค่าก่อสร้าง	339,000	บาท
	 10.	ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบ่อขยะ	หมูท่ี	่4	ต.ป่าซาง	กว้าง	5	เมตร		ยาวรวม	120		เมตร		หนา	0.15		เมตร		
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า		600		ตารางเมตร	วงเงินค่าก่อสร้าง	330,000	บาท
	 11.	ปรับปรุงถนนซอย	7	หมู่	5	ต.ปากบ่อง	พร้อมวางท่อระบายน�้าขยายถนนและทางเช่ือม	วางท่อระบายน�้า	ค.ส.ล.		
0.80	เมตร	ยาวรวม		75		เมตร	เทถนนค.ส.ล.	กว้าง	5	เมตร	ยาว	78	เมตร	หนา	0.15	เมตร	คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า	390		ตาราง
เมตร		วงเงินค่าก่อสร้าง	695,000		บาท
	 12.	ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ซอย	1/4		พร้อมรางส่งน�า้เพือ่การเกษตร	หมู	่5	ต.ป่าซาง		กว้าง	4		เมตร		ยาวรวม	
52		เมตร		หนา	0.15		เมตร		คดิเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า	208		ตารางเมตร	พร้อมรางส่งน�า้เพือ่การเกษตรก่อบลอ็ก	กว้าง	0.40		เมตร	
สูง	0.50		เมตร		ยาว	82		เมตร	วงเงินค่าก่อสร้าง		187,000	บาท
	 13.	ท�าทางเช่ือมท่ีดินริมแพสูบน�้า	หมู ่ ท่ี	4	ต.ปากบ่อง	เป ็นค่าวางท่อ	ค.ส.ล	1.00	เมตร	จ�านวน	8	ท่อน 
พร้อมถมดินหรือลูกรังหลังท่อเชื่อมถนน	วงเงินค่าก่อสร้าง	77,500		บาท

กองช่าง
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	 14.	เสรมิผวิแอสฟัลท์ตกิคอนกรตีขนาดกว้าง		4	–	5.50	เมตร		ยาวรวม	277	เมตร	หนา	0.05		เมตร	คดิเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า	1,482		ตารางเมตร		ซอยหลังวัดป่าซางงาม		หมู่	1	ต.ป่าซาง	วงเงินค่าก่อสร้าง	310,000		บาท
	 15.	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด	กว้าง	4		เมตร		ยาวรวม	505		เมตร		หนา		0.05		เมตร					
คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า	2,072		ตารางเมตร		ซอย	7	,	9	และซอยกลางบ้าน		ชุมชนป่าซางงามหมู่	1	ต.ป่าซาง	วงเงินค่าก่อสร้าง	
448,000		บาท		
	 16.		ก่อสร้างเมรุ	(เตาเผาไร้มลพิษ)บ้านหนองหอย	หมู่	5	ต.ป่าซาง	ขนาดกว้าง		4	เมตร	ยาว	8	เมตร	วงเงินค่าก่อสร้าง		
1,957,000	บาท
	 17.		ก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก		ซอย	3		ซอย	4/2	ชุมชนสบทา	หมู่ที่	1		ต.ปากบ่อง	
กว้าง	0.4		เมตร		ยาว	188		เมตร				สูง	0.4	-0.7		เมตร			วงเงินค่าก่อสร้าง		638,000	บาท	
	 18.	เจาะบ่อบาดาลส�าหรับใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน		เจาะบ่อบาดาลขนาด	6	นิ้ว	(ท่อพีวีซี	8.5)	
ลึก	80		เมตร	หมู่	3		ต�าบลป่าซาง	วงเงินค่าก่อสร้าง		141,085		บาท

 โครงการเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์(ขยายเขตไฟสาธารณะ)

				1.	ขยายเขตไฟฟ้าสายบ่อขยะ	หมู่	4	ต.ป่าซาง	งบประมาณ		944,796.27	บาท	
				2.	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองสลีก-บ้านท่าต้นงิ้ว-				บ้านก่อม่วง	เชื่อมหมู่ที่	3	ต.ปากบ่อง	และหมู่ที่	8	
								ต.แม่แรง	งบประมาณ		985,628.85	บาท
				3.	ขยายเขตไฟฟ้าถนนหน้าสนามกีฬาหนองผ�า	หมู่	4	ต.ปากบ่องงบประมาณ		109,629.75	บาท
				4.	ขยายเขตไฟฟ้า	ซอย	9	หมู่	5		ต.ปากบ่อง		งบประมาณ		60,658.17	บาท	
				5.	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยบ้านนายประดิษฐ์	ชุมชนอินทขิล	หมู่	1	ต.ป่าซาง	งบประมาณ32,001.04	บาท

 โครงการอยู่ระหว่างด�าเนินการ

	 1.	เจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร	ขนาด		6		น้ิว	(ท่อพีวีซี	8.5)	ลึก	71	เมตร	พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน�้า	15	แรงม้า	3	เฟส	
หมู่	2	ต�าบลปากบ่อง	จ�านวนเงิน	341,422		บาท
	 2.	เจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตร	ขนาด		6		นิว้	(ท่อพวีซี	ี8.5)		ลกึ	80		เมตร	พร้อมตดิตัง้เครือ่งสบูน�า้	15		แรงม้า	3	เฟส	
หมู่	2		ต�าบลป่าซาง	จ�านวนเงิน	358,000	บาท
	 3.	เจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตร	ขนาด		6		นิว้	(ท่อพวีซี	ี8.5)		ลกึ	80		เมตร	พร้อมตดิตัง้เครือ่งสบูน�า้	15		แรงม้า	3	เฟส	
หมู่	3		ต�าบลป่าซาง	จ�านวนเงิน	358,000	บาท
	 4.	เจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตร	ขนาด		6		นิว้	(ท่อพวีซี	ี8.5)		ลกึ	70		เมตร	พร้อมตดิตัง้เครือ่งสบูน�า้	15		แรงม้า	3	เฟส	
หมู่	5		ต�าบลป่าซาง	จ�านวนเงิน	339,580	บาท
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กองคลัง
“ เต็มใจให้บริการ สืบสานนโยบายใช้จ่ายให้คุ้มค่า พัฒนาระบบงาน ”

	 กองคลัง	มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจ่าย	การรับ	การน�าส่งเงิน	การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน 
การตรวจสอบใบส�าคัญ	ฎีกา	งานเก่ียวกับเงินเดือน	ค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	เงินบ�าเหน็จบ�านาญ		เงินอ่ืน	ๆ	งานเก่ียวกับ 
การจัดท�างบประมาณฐานะทางการเงิน	การจัดสรรเงินต่าง	ๆ	การจัดท�าบัญชีทุกประเภท	ทะเบียนคุมเงินรายได  ้
และรายจ่ายต่าง	ๆ 	การควบคมุการเบกิจ่าย	งานท�างบทดลองประจ�าเดอืน	ประจ�าปี	งานเกีย่วกบัการพสัดเุทศบาล	และงานอืน่ๆ	
ที่ได้รับมอบหมาย

 ผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการด�าเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ�าปีงบประมาณ	2560	
1.	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซอย	1	บ้านกอแก	หมู่ที่	5
3.	โครงการก่อสร้างถนน	คสล.	ซอย1/4	พร้อมรางส่งน�้า	เพื่อการเกษตร	หมู่ที่5
4.	โครงการก่อสร้างถนน	คสล.ซอยบ้านนายจิตกร	หมู่ที่	2	ต.ป่าซาง
5.	โครงการก่อสร้างถนน	คสล.สายเข้าโรงเรียนใบบุญ	หมู่ที่	3	ต.ป่าซาง
6.	โครงการก่อสร้างถนน	คสล.	สายบ่อขยะ	หมู่ที่	4	ต.ป่าซาง
7.	โครงการก่อสร้างถนน	คสล.	สายหลังป่าช้าบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ	ม.3	ต.ป่าซาง
8.	โครงการก่อสร้างถนน	คสล.หลังศูนย์เด็กเล็กหนองผ�า	ม.4	ต.ปากบ่อง
9.	โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าข้างถนน	ไปสุสานบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ	ม.3	ต.ป่าซาง	
10.	โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า	ซอย	3	,	ซอย	4/2	ชุมชนบ้านสบทา	ม.1	ต.ปากบ่อง
11.	โครงการท�าทางเชื่อมที่ดินริมแพสูบน�้า	ม.4	ปากบ่อง
12.	โครงการวางท่อประปาชุมชนดอนนา	ม.2	ป่าซาง
13.	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ซ.3	ม.4	(หน้าวัดหนองผ�า)
14.	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ซ.5	อินทขิล	ม.1	ป่าซาง
15.	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ซ.7,9	และซอยกลางบ้าน	ชุมชนป่าซาง	ม.1	ป่าซาง
16.	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหลังวัดป่าซางงาม	ม.1	ป่าซาง
17.	โครงการก่อสร้างเมรุ	(เตาเผาไร้มลพิษ)ชุมชนหนองหอย	ม.5	ป่าซาง
18.	โครงการปรับปรุงถนนซอย	7	ม.5	ต.ปากบ่อง	พร้อมวางท่อระบายน�้า	ขยายถนนและทางเชื่อม
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รายละเอียดรายรับ – รายจ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2560

รายรับ

ประมาณการ รายรับจริง

หมวดภาษีอากร 2,320,000.00 2,511,188.90

หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าปรับและใบอนุญาต 9,751,000.00 894,541.85

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 752,590.00 481,283.48

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 311,200.00 193,878.00

หมวดรายได้จากทุน 1,000.00 12,100.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 650,000.00 682,774.56

หมวดรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้	อปท 3,525,200.00 34,444,096.86

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 41,027,110.00 32,951,179.89

รวมรายรับทั้งสิ้น 81,289,000.00 72,386,354.74

รายจ่าย

ประมาณการ รายรับจริง

งบกลาง 23,493,420.00 21,523,495.70

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 1,619,960.29 1,554,171.00

เงินเดือน(ฝ่ายประจ�า) 16,923,426.15 16,422,102.00

ค่าตอบแทน 2,475,600.00 2,061,981.00

ค่าใช้สอย 16,618,350.00 13,084,059.13

ค่าวัสดุ 4,844,750.00 3,307,344.74

ค่าสาธารณูปโภค 12,511,930.00 1,021,712.27

เงินอุดหนุน 4,974,384.83 4,694,832.20

ค่าครุภัณฑ์ 2,720,575.00 2,283,204.27

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,298,603.73 5,718,259.00

รายจ่ายอื่น 70,000.00 19,000.00

รวมรายจ่ายจริง 81,289,000.00 71,905,472.51

รายรับจริงสูง(ต�่า)กว่ารายจ่ายจริง 480,882.23
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	 กองสวัสดิการสังคม	มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ	การสังคมสงเคราะห์		การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน		

การพัฒนาชุมชน		การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น		และชุมชนแออัด		การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน	การส่ง

เสรมิประเพณท้ีองถิน่		และงานสาธารณะ	การให้ค�าปรกึษาแนะน�า		หรอืตรวจสอบเกีย่วกบัสวสัดกิารสงัคม	และปฏบิตังิานอืน่ที่

เกี่ยวข้อง

 ผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2560

1.	การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยความพิการ

	 -	ผู้สูงอายุงบจากการจัดสรร				จ�านวน	1,954	คน	เป็นเงิน	16,377,600	บาท

	 -	ผู้พิการงบจากการจัดสรร	 			จ�านวน			463		คน	เป็นเงิน		3,993,600	บาท

2.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	จ�านวน	50,000.-	บาท

3.	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพฝึกทักษะตะกร้าถักโครเชต์	จ�านวน	27000.-	บาท

4.	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการท�าขนม	(ข้าวแต๋น,ทองม้วน)	จ�านวน	23,000.-	บาท

5.	โครงการรดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุ

6.	โครงการอบรมฝึกทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษสา	จ�านวน	50,000.-	บาท

7.	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ	จ�านวน	20,000.-	บาท

8.	โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(ม.4	ต.ป่าซาง)	จ�านวน	15,000.-	บาท

9.	โครงการดูแลใส่ใจห่วงใยสุขภาพผู้พิการ	จ�านวน	15,000.-	บาท

10.	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก	จ�านวน	20,000.-	บาท

11.	โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการให้กับผู้สูงอายุต�าบลปากบ่อง	จ�านวน	15,000.-	บาท

12.	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	จ�านวน	35,000.-	บาท

กองสวัสดิการสังคม
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล ประสานชุมชน

สังคมเป็นสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
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 โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

	 -	โครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลป่าซาง	จ�านวน	12	ครั้ง

	 ตัง้แต่เดอืนดลุาคม	2559	ถงึ	30	กนัยายน	2560	จ�านวน	12ครัง้	โดยจดักจิกรรมต่าง	ๆ 	ให้ผูส้งูอายไุด้มาท�ากจิกรรมร่วม

กันให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีขึ้น	มีความรู้ในการดูแลตนเองให้เหมาะสมกับวัย	และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ	โดยจัดขึ้นทุกวันพุธที่	

2	ของเดือน	

	 -	โครงการมหกรรมการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	จ�านวน	1	ครั้ง

	 วันท่ี	18	–	19	พฤศจิกายน	2560	ณ	สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายงานบูรณาการ	งบประมาณจากส�านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล�าพูน

 การช่วยเหลือผู้ยากล�าบาก

งบประมาณจากส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล�าพูน

	 -	โครงการบ้านพอเพียงชนบท	จ�านวน	4	หลัง

1.	นายมานพ		บุญมาตุ้ย		 หมู่	1	บ้านสบทา		 ต�าบลปากบ่อง		 จ�านวน	18,000	บาท

2.	นายสังคม		เอวจักร	 หมู่	2	บ้านท่าต้นงิ้ว	 ต�าบลปากบ่อง		 จ�านวน	18,000	บาท

3.	นายถาวร		บุญมาชัย	 หมู่	5	บ้านก้อง	 ต�าบลปากบ่อง		 จ�านวน	18,000	บาท

4.	นายถาวร		ถาน้อย	 หมู่	4	บ้านฉางข้าวน้อยใต้	 ต�าบลป่าซาง	 จ�านวน	18,000	บาท

	 -	โครงการสนับสนุนการด�าเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป	เทศบาลต�าบลป่าซางประจ�า

ปีงบประมาณ	2560	(การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส�าหรับคนพิการทั่วไป)

1.	นางทองปุ่น		ยะอนันต์	 หมู่	1	บ้านป่าซาง	 ต�าบลป่าซาง	 จ�านวน	19,586.70	บาท

2.	นายวิทวัส	ปันสุรัตน์	 หมู่	2	บ้านล้อง	 ต�าบลป่าซาง	 จ�านวน	19,959.99	บาท

3.	นางอนงค์	ปัญญาวัย	 หมู่	5	บ้านก้อง	 ต�าบลปากบ่อง	 จ�านวน	19,990.60	บาท

	 -	การช่วยเหลือผู้ยากล�าบาก	จ�านวน	10	คน

1.	ดช.นทีภัทร์		ยะอนันต์	 ทุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	ม.1	 ต.ป่าซาง	 จ�านวน	1,000	บาท

2.	ดช.จิรันชนิน		เทพวรรณ	 ทุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	ม.1	 ต.ป่าซาง	 จ�านวน	1,000	บาท

3.	ดญ.ธนาภรณ์		พันรอด	 ทุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	ม.1	 ต.ป่าซาง	 จ�านวน	1,000	บาท

4.	ดญ.ศิรินภา		จิโน	 ทุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	ม.4	 ต.ปากบ่อง	 จ�านวน	1,000	บาท

5.	ดช.วิศณุ		ปัญญามินัญไชย	 ทุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	ม.4	 ต.ปากบ่อง	 จ�านวน	1,000	บาท

6.	นายศักดา		ทุนอิน	 ทุนสงเคราะห์ครอบครัวยากจน	ม.3	 ต.ป่าซาง	 จ�านวน	1,000	บาท

7.	นางณัฐธารมย์		เชื้อบริบูรณ์		 ทุนสงเคราะห์ครอบครัวยากจน	ม.1	 ต.ป่าซาง	 จ�านวน	1,000	บาท

8.	นางปา		บุญเลิศ	 ทุนสงเคราะห์ครอบครัวยากจน	ม.3	 ต.ปากบ่อง	 จ�านวน	1,000	บาท

9.	นายกาจร		บุญมาชัย	 ทุนสงเคราะห์ครอบครัวยากจน	ม.5	 ต.ปากบ่อง	 จ�านวน	1,000	บาท

10.น.ส.สุภาภรณ์		เปี่ยมสุทธิ	 ทุนสงเคราะห์ครอบครัวยากจน	ม.5	 ต.ปากบ่อง	 จ�านวน	1,000	บาท
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โครงการ ผู้สูงอายุร่วมใจท�าบุญ ถวายเทียน 9 วัด >>>

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน >>>

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ >>>

มอบถุงยังชีพผู้พิการ ผู้ยากไร้ >>>

โครงการศูนย์ดูเเลผู้สูงอายุ ท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 11-01-2559 >>>
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	 กองการศึกษา		มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา	ท้ังการศึกษาในระบบการ
ศกึษา	การศกึษานอกระบบการศกึษา	และการศกึษาตามอธัยาศยั	เช่น	การจดัการศกึษาปฐมวยั	อนบุาล	ประถมศกึษา	มธัยมศกึษา
และอาชวีศกึษา	การส่งเสรมิและสนบัสนนุทางด้านวชิาการ	ส่งเสรมิภมูปัิญญาท้องถิน่ทางด้านศลิปะวฒันธรรม	งานกจิการศาสนา
ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและงานอื่น	ๆ 	ที่ได้รับมอบหมาย

 ผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2560 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลป่าซาง
	 มุ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์	ปลูกฝังจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ิน	ปลูกฝังให้เด็กด�าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี	วัฒนธรรมอันดีงาม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
“วัฒนธรรมล�้าค่า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจการกีฬา น�าพาธรรมาภิบาล”

กิจกรรมบัณฑิตน้อย >>>

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ�าปี 2560 >>>
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วันเด็ก2560 >>>

งานรดน�้าด�าหัว >>>

ประเพณีลอยกระทง >>>

วัฒนธรรม ประเพณี >>> แห่เทียนพรรษา >>>

วันสงกรานต์ >>>
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 งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

	 -	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลป่าซาง	
	 -	อาหารเสริม	(นม)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลป่าซาง	
	 -	โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน	
	 -	โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็กเทศบาลต�าบลป่าซาง	
	 -	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหาร	
	 -	โครงการมหกรรมการศึกษา	
	 -	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส�าคัญ	
	 -	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
	 -	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก	ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม	
	 -	เงินอุดหนุน	(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลป่าซาง	
	 -	โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	 	
	 -	อาหารเสริม	(นม)	โรงเรียนในเขตเทศบาลต�าบลป่าซาง	
	 -	อุดหนุน	(อาหารกลางวัน)	โรงเรียนในเขตเทศบาลต�าบลป่าซาง		
	 -	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลต�าบลป่าซาง	๔	โรงเรียน	
	 -	อุดหนุนโรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		 	
	 -	อุดหนุนโรงเรียนป่าซาง	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน	
	 -	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านก้อง	โครงการค่ายภาษาพัฒนาสู่อาเซียน	
	 -	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านก้อง	โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	

 งานกีฬาและนันทนาการ

	 -	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต่าง	ๆ 	 -	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
	 -	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	 -	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเทศบาลสัมพันธ์
	 -	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	 -	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง	ๆ
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

	 	-	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
	 	-	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
	 	-	โครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
	 	-	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
	 	-	อุดหนุนอ�าเภอป่าซาง	งานเทศกาลล�าไย
	 	-	อุดหนุนอ�าเภอป่าซาง	งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดล�าพูน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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	 	-	อุดหนุนอ�าเภอป่าซาง	งานประเพณีสงกรานต์อ�าเภอป่าซาง
	 	-	อุดหนุนอ�าเภอป่าซาง	งานประเพณีสรงน�้าพระบรมธาตุหริภุญชัย
	 	-	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสบทา	โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาววัดบ้านก้อง
	 	-	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปากบ่อง	โครงการสรงประเพณีสรงน�้าพระธาตุและกู่ครูบาวัดบ้านก้อง
	 	-	อดุหนนุคณะกรรมการหมูบ้่านท่าต้นงิว้	โครงการประเพณสีรงน�า้พระบรมสารรีกิธาตแุละกูอ่ฐัอิดตีเจ้าอาวาสวดัท่าต้นงิว้
	 	-	อดุหนนุคณะกรรมการหมูบ้่านบ้านล้อง	โครงการประเพณสีรงน�า้พระธาตแุละกูค่รบูาอดตีเจ้าอาวาสวดับ้านล้อง
	 	-	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองผ�า	โครงการประเพณีสรงน�้าและกู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองผ�า
	 	-	อดุหนนุคณะกรรมการหมูบ้่านหนองสลกี	โครงการประเพณสีรงน�า้และรปูเหมอืนครบูาอดตีเจ้าอาวาสวดัธรรมสงัเวช	
(วัดหนองสลีก)	
	 	-	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวัดฉางข้าวน้อยใต้	โครงการประเพณีสรงน�้าพระธาตุกู่อัฐิครูบาคันธา(ครูบาคางเป็ด)
และสรงน�้าอัฐิธาตุพระครูสุมงคลประยุต	(ครูบาอินสม	สุมงคโล)	วัดฉางข้าวน้อยใต้
	 	-	อดุหนนุคณะกรรมการหมูบ้่านวดัฉางข้าวน้อยเหนอื	โครงการประเพณสีรงน�า้พระธาตศุรจีอมยอง	วดัฉางข้าวน้อยเหนอื
	 	-	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านป่าซาง	โครงการประเพรีใส่ขันดอกไม้บูชาเสาอินทขิล	เสาหลักเมืองป่าซาง	งาน
สรงน�้าพระบรมสารีริกธาตุและรูปเหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดอินทขิล
	 	-	คณะกรรมการหมูบ้่านบ้านป่าซาง	โครงการสรงน�า้พระบรมสารกิธาตเุจ้า	และสรงน�า้กูอ่ฐัคิรบูาอดตีเจ้าอาวาสวดัพา
นิชสิทธิการาม
	 	-	คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านป่าซาง	โครงการประเพณีสรงน�้า	สรงน�้ากู่อัฐิครูบาเจ้าวัดป่าซางงาม
	 	-	อดุหนนุหมูบ้่านวดัหนองหอย	โครงการประเพณแีห่ไม้ก�า้และประเพณสีรงน�า้กูค่รบูาอดตีเจ้าอาวาสวดัหนองหอย
	 	-	อุดหนุนหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลปากบ่อง	โครงการปฏิบัติธรรมน�าชีวิต	(ชวนคนนอนวัด)
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	 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม	มีหน้าท่ีเก่ียวกับสาธารณสุขชุมชน	ส่งเสริมสุขภาพอนามัย	งานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม	
การส่งเสริม	พัฒนาการสุขาภิบาลและการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการต่าง	ๆ 	ในเขตเทศบาล	การควบคุมการประกอบ
กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ	การควบคมุป้องกนังานอนามยัทีเ่กีย่วข้องกบัสภาวะแวดล้อม		ด้านสขุศกึษา	งานสขุภาพจติ	งาน
สาธารณสขุมลูฐาน	การพฒันาระบบการให้ความรูแ้ก่อาสาสมคัรรปูแบบต่าง	ๆ 	การสร้างสขุภาพภาคประชาชน	วางแผน	ค้นคว้า	
วิจัยการให้บริการงานป้องกัน/ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่	และงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2560

 งานรักษาความสะอาดและจัดการขยะมูลฝอย

	 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม	มีภารกิจในการจัดเก็บขยะในทุกหมู่บ้าน	ต้ังแต่	วันจันทร์	ถึงวันเสาร์		ไม่เว้นวันหยุด
นกัขตัฤกษ์		โดยจดัเกบ็ขยะมลูฝอยทกุประเภทรวมทัง้เกบ็เศษกิง่ไม้ใบไม้	จากบ้านเรอืนของประชาชน	ตลาด	วดั	สถานทีส่าธารณะ	
และสถานทีร่าชการ	โดยขยะจะถกูน�าไปก�าจดั	ณ.บ่อขยะของเทศบาลต�าบลป่าซาง	โดยวธิฝัีงกลบ	การท�าความสะอาดถนนและ
ทางเดินเท้า	พื้นที่สาธารณะ	ตัดหญ้า	ในเขตเทศบาล		
 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขมูลฐาน
	 ด�าเนนิการ	กจิกรรมการส่งเสรมิสขุภาพประชาชน	ในทกุกลุม่อาย	ุเช่น	การให้ให้ค�าแนะน�าด้าน	สขุศกึษาแก่นกัเรยีนใน
โรงเรียนเขตเทศบาลฯ	ประชาชนท่ัวไป	,อบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพท้ังทางร่างกาย	จิตใจ	และ
สงัคมให้แก่ประชาชน		รวมถงึการให้ความรูเ้รือ่งการป้องกนัและควบคมุโรค	และ	การสนบัสนนุงานด้านสาธารณสขุมลูฐานชมุชน

 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

	 เพ่ือด�าเนินการสนับสนุน	และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ	หรือสถานบริการ	หรือหน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี	โดยเน้น	เร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพ	การป้องกันโรค	การฟื้นฟูสรรถภาพ		เพ่ือให้กลุ่มแม่และเด็ก	กลุ่มผู้สูง
อายุ	กลุ่มผู้พิการ	กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเส่ียง	กลุ่มผู้ป่วยเร้ือรัง	สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง	และเพ่ือสนับสนุน
กลุ่มหรือองค์กรประชาชน	ด�าเนินงานตามโครงการ				ด้านสุขภาพ	การป้องกันโรค	การฟื้นฟูสรรถภาพ	ท้ังโรงเรียน	กลุ่มองค์กร
ประชาชน	ชุมชนหรือหมู่บ้านในพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ	การป้องกันโรค	การฟื้นฟูสรรถภาพ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ท่ีด�าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน	หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุและคนพิการ	ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานหลักประกันสุขภาพก�าหนด

 งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

	 ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตพ้ืนท่ี	โดยผ่านหมายเลข	๑๖๖๙	ให้บริการรับ-ส่งผู้เจ็บป่วยจากบ้านถึงสถานท่ีรักษา
พยาบาล	ให้บริการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน	ณ	จุดเกิดเหตุ	การน�าส่งและการดูแลระหว่างน�าส่งผู้ป่วยถึงสถานพยาบาล	รวมท้ังให้
บริการอ�านวยความสะดวก	ตามที่มีการแจ้งเหตุหรือร้องขอ

 งานสัตวแพทย์ 

	 ด�าเนินการด้านการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ต่างๆ	เช่น	โรคท่ีมีสาเหตุเกิดจากสัตว์	เฝ้าระวังและรับผิดชอบโรคใน
กลุ่มบุคคลซ่ึงประกอบอาชีพซ่ึงเส่ียงต่อการติดโรคสัตว์	การควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์	ป้องกันอันตรายหรือเหตุร�าคาญ
จากสัตว์และรายงานข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
“บ้านเมืองน่าอยู่ ด้วยสุขภาพดี

สิ่งแวดล้อมที่สดใส ภายใต้การมีส่วนรวมของประชาชน”
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 งานป้องกันและควบคุมโรค 

	 ด�าเนนิการวางแผนด้านการป้องกนัและควบคมุโรคตดิต่อและโรคไม่ตดิต่อ	จดัท�าโครงการด้านการป้องกนัและควบคมุ
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	การเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยา	เช่น	โรคติดเช้ือ	โรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน�้า	
โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ	โรคติดต่อท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน	โรคติดต่อท่ีน�าโดยแมลง	โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนฯลฯ	และการ
เฝ้าสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว	

 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ  

	 ด�าเนนิการแจ้งผูป้ระกอบการในเขตพืน้ทีใ่ห้มายืน่ขอรบัใบอนญุาตและขอต่อใบอนญุาตประกอบกจิการตามเทศบญัญตัิ
เทศบาลต�าบลป่าซาง	เรือ่ง	กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ	สถานทีส่ะสมอาหารและจ�าหน่ายอาหาร		การจดัตัง้ตลาด		การก�าจดั
ขยะและสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย	การเลีย้งสตัว์หรอืปล่อยสตัว์	การจ�าหน่ายสนิค้าในทีท่างสาธารณะ	เพือ่ช่วยในการก�ากบัดแูลให้ผู้
ประกอบการด�าเนนิกจิการให้ถกูต้องตามสขุลกัษณะทีก่�าหนดไว้	เพือ่ป้องกนัผลกระทบด้านสขุภาพ	การด�าเนนิชวีติ	และผลกระ
ทบต่อสิ่งแวดล้อม	

 งานรับเรื่องราว ร้องทุกข์ ร้องเรียนเหตุร�าคาญ 

	 ด�าเนนิการควบคมุดแูล	เพือ่ป้องกนัและแก้ไขเหตรุ�าคาญต่างๆ	ได้แก่	ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อประชาชน	จากกลิน่	แสง	ส	ี
เสยีง	ฯลฯ	โดยปฏบิตัติาม	พระราชบญัญตักิารส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม	พ.ศ.๒๕๓๕	พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	
พ.ศ.๒๕๓๕	รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 การด�าเนินโครงการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจ�าปีงบประมาณ 2560

1.	โครงการผู้บริโภคปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	 2.	โครงการชุมชนลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
3.	โครงการตรวจสอบคุณภาพน�้าดื่ม	น�้าบริโภค	 4.	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
5.	โครงการบริการสาธารสุขเคลื่อนที่	 6.	โครงการงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
7.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์สู่คน	 8.	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
9.	โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ลดโลกร้อน	 10.	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร
11.	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 12.	โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ
13.	กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต�าบลป่าซาง

พิธีลงนามต�าบลป่าซาง และต�าบลปากบ่องปลอดขยะเปียก >>>

โครงการรณรงค์ป้องกัน

และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า >>> โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ >>>

Clean Food Good Teste >>>
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กองวิชาการและแผนงาน
“วิชาการทันสมัย สารสนเทศก้าวไกล สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

ใส่ใจธรรมาภิบาล บูรณาการทุกภาคส่วน”

	 กองวิชาการและแผนงาน	มีหน้าท่ีเก่ียวกับงานรวบรวมวิเคราะห์บริการข้อมูลสถิติท่ีจ�าเป็นในการวางแผนพัฒนาของเทศบาล	
รวบรวมข้อมลูสถติวิเิคราะห์	เสนอแนะให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัการจดัท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม	ศกึษาวเิคราะห์	การบรหิาร	การปฏิบตังิานของเทศบาล	รวมทัง้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปรบัปรงุและพฒันาให้มีประสิทธภิาพยิ่ง
ขึน้	ตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานตามแผนพฒันาเทศบาลโครงการพเิศษและโครงการตามนโยบายของทางราชการ	งานทางกฎหมาย
เก่ียวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับและค�าส่ังเก่ียวข้องการท�า
นติกิรรม	รวบรวมข้อเทจ็จรงิพยานหลกัฐาน	เพือ่ด�าเนนิการตามกฎหมาย	งานสอบสวน	ด�าเนนิการเกีย่วกบัวนิยัพนกังานเทศบาลและการ
ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์	งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล	สนับสนุนผลงาน	นโยบายของเทศบาล	จังหวัดและรัฐบาล	รวบรวมข้อมูลต่างๆ	
เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์	และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 ผลการด�าเนินงานปีงบประมาณ  2560

	 กองวชิาการและแผนงาน	ได้ด�าเนนิการโครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�า		ปีงบประมาณ	2560		ในเขตพืน้ที่		
โดยได้รบัความร่วมมอื		การส่งเสรมิและสนบัสนนุจากภาคประชาชน		ภาครฐั		และภาคเอกชนในพืน้ทีต่ลอดจนโครงการต่างๆประสบผล

ส�าเร็จด้วยดี		ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่และพื้นใกล้เคียง		โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

ยุทธศาสตร์

แผนการด�าเนนิการ ทัง้หมด อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย

จ�านวน 
โครงการ

งบประมาณ จ�านวน 
โครงการ

งบประมาณ จ�านวน 
โครงการ

งบประมาณ

1.1.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	สาธารณูปโภค	

สาธารณูปการ 48 16,672,000.00 33 10,869,872.87 29 7,789,405.79

2.2.	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	และการท่องเที่ยว 13 487,000.00 10 300,000.00 8 251,870.00

3.3.	การพัฒนาด้านสังคม	วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 32 22,334,800.00 31 21,614,800.00 25 19,822,392.00

4.4.	การพฒันาด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 7 1,390,000.00 7 1,125,000.00 5 896,695.00

5.5.	การพัฒนาด้านการศึกษา	และการกีฬา 22 3,243,000.00 21 2,892,200.00 12 2,050,268.00

6.6.	การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 8 1,400,000.00 8 1,352,000.00 7 1,029,558.80

7.7.	การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 30 6,068,200.00 26 5,891,900.00 18 3,556,875.38

รวม   160    51,595,000 136 44,045,773 104 35,397,065

โครงการจัดท�าแผน >>>
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 กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์
	 1.	งานบริการข้อมูลข่าวสารและข้อมูลท้องถิ่น	ตาม	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

	 2.	งานเผยแพร่ข่าวสาร	สนับสนุนผลงาน	นโยบายของเทศบาล	จังหวัดและรัฐบาล

	 3.	งานจัดท�าวารสารแผ่นพิมพ์โฆษณาหน่วยงานของเทศบาล

	 4.	งานเขียนข่าวเผยแพร่แก่สื่อมวลชน	อันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล

	 5.	งานบริการและเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อ	หอกระจ่ายข่าวภายในชุมชน	วิทยุ	โทรทัศน์	

	 5.	งานจัดนิทรรศการและท�างานส่งเสริมกิจกรรมภายในของเทศบาล		

	 6.	การเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทาง	social	network	การจดัท�าเวบ็ไซต์เทศบาลต�าบลป่าซาง		www.pasangmunicipality.go.th 

และ	Facebook	ชื่อ	เทศบาลต�าบลป่าซาง	ล�าพูน

	 7.	งานแถลงผลการด�าเนินงานของทางราชการ	

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย >>>

รับฟังความคิดเห็นประชาชน >>>โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดท�าแผนพัฒนา

เทศบาลต�าบลป่าซาง ประจ�าปีงบประมาณ 2560 >>>

โครงการน่าอยู่ เปิดประตูสู่อาเซียน ปี 60 >>>

โครงการพัฒนาศักยภาพฯ >>>
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สถานธนานุบาล

นายไกรเมศร์		วัฒนนันทิพงศ์
ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีต�าบลป่าซาง

น.ส.ธิดารัตน์		ริ้วเจริญ
พนักงานรักษาของ

น.ส.เพียงจิต		จันทร์อินยงค์
พนักงานบัญชี

นางสาวกรรณิการ์		ใจวุฒิ
พนักงานรักษาสถานที่ฯ

นายมนัส			มั่นอ�่า
ผูจ้ดัการสถานธนานบุาลเทศบาลต�าบลป่าซาง

โครงสร้างของสถานธนานุบาล
เทศบาลต�าบลป่าซาง  
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 ข้อมูลทั่วไป 

	 สถานธนานบุาลเทศบาลต�าบลป่าซาง		มบีคุลากร		5		คน			ณ		สิน้ปีงบประมาณ			2560		มทีรพัย์รบัจ�าน�าคงเหลอื		จ�านวน		
35,077,800.-		บาท
	 	สถานธนานุบาลเทศบาลต�าบลป่าซาง		เป็นเทศพาณิชย์การด�าเนินงานขึ้นตรงต่อเทศบาลต�าบลป่าซาง		อ�าเภอป่าซาง		
จังหวัดล�าพูน		เป็นกิจการท่ีมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากกิจการอ่ืนๆ		คือ		เป็นการด�าเนินงานธุรกิจการค้าอย่างหน่ึงของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน		มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือประชาชน							ท่ีขัดสนเงินทองเป็นการช่ัวคราว		โดยประชาชนน�า
ทรัพย์สินต่างๆ	(สังหาริมทรัพย์)			มาเพ่ือประกันหน้ีเงินกู้	(จ�าน�า)	เป็นประกันธุระแต่ละราย		มีจ�านวนเงินไม่เกินหน่ึงแสนบาท		
และเสียดอกเบี้ยในอัตรา		ดังนี้		
	 	 -	เงินต้นไม่เกิน	5,000.-	บาท			
	 	 		คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	0.50		บาทต่อเดือน	
	 	 -	เงินต้นเกินกว่า		5,000.-	บาท					ไม่เกิน		30,000.-		บาท				
	 	 		คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ		1		บาทต่อเดือน	 	
	 	 -	เงินต้นเกินกว่า		30,000.-	บาท	ขึ้นไป			
	 	 		คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ		1.25	บาทต่อเดือน		
	 ซ่ึงต�่ากว่าโรงรับจ�าน�าเอกชน	พร้อมท้ังยังมุ่งหวังหาผลก�าไรไปบูรณะท้องถ่ินอีกประการหน่ึงด้วย		ฉะน้ันความม่ันคง
ของกจิการสถานธนานบุาล	ซึง่เป็นสิง่จ�าเป็นและเป็นสิง่ทีค่วรค�านงึถงึเป็นอย่างยิง่	เพราะสถานธนานบุาลแต่ละแห่งจะต้องรกัษา
ทรพัย์สนิของประชาชนทีม่มีลูค่า			เป็นจ�านวนมาก		ซึง่จ�าเป็นต้องท�าการตรวจทรพัย์สนิอยูเ่ป็นประจ�าสม�า่เสมอ				หากการควบคมุ
ดแูลเป็นไปอย่างไม่รดักมุดเีพยีงพอแล้ว	อาจเกดิความเสยีหายให้แก่กจิการ		สถานธนานบุาลได้			และจ�าเป็นต้องรบัผดิชอบชดใช้
ทรัพย์สินนั้นๆ	โดยตรงถ้าเกิดความเสียหายขึ้น
	 อน่ึง		การด�าเนินกิจการสถานธนานุบาลเป็นนโยบบายรัฐบาลท่ีช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขต
เทศบาล			ชุมชนต่างๆ	พ้ืนท่ีใกล้เคียง				และประชาชนท่ัวไปท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นคร้ังคราว		นับว่าเป็นสวัสดิการทางสังคม
อย่างหนึง่ของท้องถิน่ด้วย		ซึง่การให้บรกิารดงักล่าว		เมือ่มผีลก�าไรกจ็ะน�าไปบรูณะท้องถิน่		และสาธารณกศุลให้เกดิแก่ประชาชน
ต่อไป		และได้ก�าหนดผู้ควบคุมและ	ตรวจตราสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย
	 1.		คณะกรรมการส่งเสรมิการด�าเนนิงานกจิการสถานธนานบุาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เรยีกชือ่ย่อ	“ส.ธ.ท.”		
และคณะกรรมการจดัการสถานธนานบุาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เรยีกชือ่ย่อ		“จ.ส.ท.”		ซึง่ต้องควบคมุดแูลการด�าเนนิ
งานของสถานธนานุบาลอย่างใกล้ชิดตลอดมา		มีอ�านาจหน้าท่ีออกระเบียบ		หนังสือส่ังการ		และข้อหารือ		เก่ียวกับสถานธนานุ
บาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			พ.ศ.	2507	-	2551				เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในของสถานธนานุบาล
	 2.		ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลต�าบลป่าซาง		มีหน้าท่ีมาตรวจสอบทรัพย์รับจ�าน�าและการปฏิบัติงานของสถาน
ธนานุบาลเทศบาลต�าบลป่าซาง
	 3.		นายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลป่าซาง			และปลัดเทศบาลต�าบลป่าซาง		ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ตรวจการสถาน 
ธนานุบาล		มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกต�าแหน่งให้เป็นไปตามระเบียบต่างๆ
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ผลการด�าเนินงานสถานธนานุบาลเทศบาลต�าบลป่าซาง

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560

ประชาชนมาใช้บริการด้านการรับจ�าน�า 9,461		ราย 9,095		ราย

จ�านวนเงินรับจ�าน�า 136,828,000.00			บาท 137,983,900.00	บาท

ดอกเบี้ยรับจ�าน�า 4,417,496.50		บาท 3,879,650.50		บาท

ผลการด�าเนินงาน ก�าไร		2,275,915.21	บาท ก�าไร		1,578,737.88	บาท

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

 ประเภททรัพย์สินที่รับจ�าน�า

	 เช่น	ทองค�า	นาก	เคร่ืองเพชร	เคร่ืองเงิน	นาฬิกา		โทรทัศน์สี				ตู้เย็น		เคร่ืองซักผ้า	เคร่ืองสูบน�้า	จักรอุตสาหกรรม 
ไดร์สูบน�้า	กบไฟฟ้า	และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป	ฯลฯ

 ประเภททรัพย์สินที่ไม่รับจ�าน�า

	 เช่น	รถยนต์		เรือยนต์		รถจักรยานยนต์		โฉนดที่ดิน	อาวุธปืนและสิ่งของที่มีทะเบียน

 หลักเกณฑ์การคิดอัตราดอกเบี้ย

	 ถ้ารับจ�าน�าไม่เกิน		15		วัน		คิดดอกเบี้ยครึ่งเดือน		ถ้าเกิน		15		วัน		คิดอัตราดอกเบี้ย		1		เดือน
	 เงินต้นไม่เกิน		5,000.-	บาท		คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ		0.50		บาทต่อเดือน
	 เงินต้นเกินกว่า		5,000.-	บาท		แต่ไม่เกิน		30,000.-	บาท		คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ		1		บาทต่อเดือน
	 เงินต้นเกินกว่า		30,000.-	บาท		คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ		1.25		บาทต่อเดือน
	 น�าทรัพย์สินที่จะจ�าน�ายื่นพร้อมบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้จ�าน�า		(ยกเว้นทรัพย์สินที่มีทะเบียน)

 สาเหตุที่ทรัพย์หลุดจ�าน�า

	 ผู ้จ�าน�า		มาเกินระยะเวลาท่ีก�าหนด	เน่ืองจากต๋ัวรับจ�าน�า		1	ใบ	มีก�าหนด		4		เดือน	ผ่อนผันให้อีก		30	วัน 
นับจากหลังวันที่จ�าน�า			(หรือ	4	เดือน		30	วัน)

 การจ�าหน่ายทรัพย์หลุด

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

 ข้อควรจ�า

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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รายงานผลการด�าเนินงาน ศูนย์บริการประชาชน
 ศูนย์บริการประชาชนและรับเรื่องราวร้องทุกข์

	 1.	รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน	จากประชาชน	(ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์)
	 2.	บริการข้อมูลข่าวสารฯ		(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ)	
	 3.	ส�ารวจและรายงานผลการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุปัจจัยต่างๆ	

รายงานผลการด�าเนินงานศูนย์บริการประชาชน
ประจ�าปีงบประมาณ 2560

ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2559	–	กันยายน	2560	จ�านวน	415	ราย	สรุปดังนี้

ค�าร้องทั่วไป	 จ�านวน	 375	 ราย	 ให้บริการแล้วเสร็จ	 374	 ราย

ร้องทุกข์ร้องเรียน	 จ�านวน	 7	 ราย	 ให้บริการแล้วเสร็จ	 6	 ราย

ร้องเรียนเกี่ยวกับ	การปฏิบัติงาน	ของเจ้าหน้าที่	 จ�านวน	 0	 ราย	 ให้บริการแล้วเสร็จ	 0	 ราย

ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง	 จ�านวน	 0	 ราย	 ให้บริการแล้วเสร็จ	 0	 ราย	

บริการข้อมูลข่าวสารฯ	 จ�านวน	 7	 ราย	 ให้บริการแล้วเสร็จ	 7	 ราย

บริการอินเตอร์เน็ตต�าบล	 จ�านวน	 0	 ราย		 ให้บริการแล้วเสร็จ	 0	 ราย

บริการยืมพัสดุครุภัณฑ์	 จ�านวน	 26	 ราย		 ให้บริการแล้วเสร็จ	 26	 ราย

บริการศูนย์ซ่อมบ�ารุงฯ	 จ�านวน	 0	 ราย		 ให้บริการแล้วเสร็จ	 0	 ราย

การประชุมคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล2560 >>>

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลประเมินผล

ศูนย์บริการประชาชน-ปีงบประมาณ 2560 >>>

คณะกรรมการด�าเนินงาน-ศูนย์บริการประชาชน-ปีงบประมาณ 2560 >>>

ศูนย์บริการประชาชน >>>
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เทศบาลต�าบลป่าซาง
666 หมู่1 ต�าบลป่าซาง อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน 51120

โทรศัพท์ : 053-521007    แฟกซ์ : 053-522331
www.pasangmunicipality.go.th


