
เทศบาลต�าบลป่าซาง อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
www.pasangmunicipality.go.th

ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ
พนักงานเทศบาล และพสกนิกรต�าบลป่าซาง ต�าบลปากบ่อง



จัดท�าโดย

บรรณาธิการ
นายไกรเมศร์   วัฒนนันทิพงศ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีต�าบล
ป่าซาง

กองบรรณาธิการ
นางสุพัตรา  จันทร์ศิริ

รองปลัดเทศบาล
นางวรรณสินี  มุ่งดี

ผู้อ�านวยการกองคลัง
นางสาวจินตนา  บุญธรรม
ผู้อ�านวยการกองการศึกษา

นายถวิล  ฝั้นพรม
ผู้อ�านวยการกองช่าง
นางสุทิน  เนตรค�ายวง

ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม
นางศรีวรรณ  ใจเครือค�า

ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางอัมพวัน บุญเกิด

หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ รักษาการหัวหน้าส�านัก
ปลัดเทศบาล

นายวรพล ผลหอม
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
นายสรัล  จักรกาศ

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

สารจากปลัดเทศบาล

สารจากประธานสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ 

สมาชิกสภาเทศบาล

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการด�าเนินการ

 - ส�านักปลัดเทศบาล

 - งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

 - กองช่าง

 - กองคลัง

 - กองสวัสดิการสังคม

 - กองการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม

 - โรงเรียนอนบุาลและศนูย์พัฒนาเดก็เล็ก

 - กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

 - กองวิชาการและแผนงาน

 - สถานธนานุบาล

จัดท�าโดย
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลต�าบลป่าซาง

เลขที่ 666 หมู่ 1 ถนนล�าพูน – ล้ี
ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล�าพูน 51120
www.pasangmunicipality.go.th

E – Mail:  pasangmunicipality@gmail.com

03

04

05

05

06

08

09

12

13

15

17

19

22

23

25

28

Contents
สารบัญ

2
รายงานกิจการเทศบาลต�าบลป่าซาง ประจ�าปี 2561



	 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลต�าบลป่าซาง	ฉบับนี้ จัดท�าขึ้น 

เพ่ือเป็นการรวบรวมผลการด�าเนินงานของเทศบาลต�าบลป่าซางในรอบปีงบประมาณ	
2561	ที่ผ่านมา	
	 ผมในฐานะปลัดเทศบาลฯ	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต�าบลป่าซาง 
ได้มีโอกาสเข้ามาท�าหน้าท่ีบริหารงาน	ตามนโยบายการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	
ภายใต้วิสัยทัศน์	“เทศบาลต�าบลป่าซาง	มุ่งมั่นพัฒนา	ให้ประชามีความสุขที่ยั่งยืน”		
โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	ยึดหลัก	“ธรรมาภิบาล”	เป็นส�าคัญ 

อันหมายถึงการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นด้วยความซื่อสัตย์	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเป้าหมาย 

ของการพัฒนา	ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การจัด
ท�าแผนพัฒนาเทศบาล	จะต้องสอดคล้องกับแผนของชุมชน	ที่มาจากความต้องการ 
ของหลายฝ่าย	ทั้งภาคประชาชน	ชุมชน	กลุ่มองค์กรต่าง	ๆ 	และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน	ๆ  

ในระดับท้องถิ่น	ไปจนถึงระดับจังหวัด	ระดับภูมิภาค	และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	น�ามาสู่การปฏิบัติ 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	ในทุกๆด้าน		
	 ซึ่งในการพัฒนาเทศบาลของเราให้เจริญก้าวหน้านั้น	ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย	ทั้งฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายนติิบัญญติั	ฝ่ายประจ�า	ประชาชนในเขตเทศบาล	และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	ส่ิงทีส่�าคัญทีสุ่ดนัน่คือ	ความสมคัรสมาน
สามัคคีของคนในชุมชน	และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	เพื่อให้การพัฒนาเทศบาล	ต�าบลป่าซางเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุด	ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน	ตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
	 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลต�าบลป่าซาง	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561	จะเป็น 

ส่วนหนึง่ในการประชาสมัพนัธ์	ผลการปฏบัิติงานของเทศบาลต�าบลป่าซาง	ทีม่าจากปัญหาความต้องการของประชาชน	
ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจอันน�ามาซึ่งความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับประชาชนตลอดจน	หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาต�าบลป่าซาง-ปากบ่อง	ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

นายไกรเมศร์   วัฒนนันทิพงศ์
ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต�าบลป่าซาง

สวัสดีครบั พ่อแม่พ่ีน้องชาวเทศบาลต�าบลป่าซาง ท่ีเคารพรกัทกุท่าน

สารจากปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต�าบลป่าซาง
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สารจากประธานสภา
เทศบาลต�าบลป่าซาง

	 กระผม	ในฐานะประธานสภาเทศบาลต�าบลป่าซาง	
บริหารงานราชการฝ่ายนิติบัญญัติปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย	
ระเบียบของทางราชการที่ก�าหนดไว้รวมถึงนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล	นโยบายของจังหวัด	การบูรณาการท�างานแบบ 

ประชารฐั		ภายใต้วิสัยทศัน์	“เทศบาลต�าบลป่าซาง	มุง่มัน่พฒันา	
เพื่อประชามีความสุขที่ยั่งยืน”	การท�างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	และการบริการเพื่อประชาชน		ซึ่งเป็นการบริหาร
งานที่สามารถตรวจสอบได้	มีประสิทธิผล	และเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชน		มีส่วนร่วมในการท�างานทุกข้ันตอน	
โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้เป็นส�าคัญ		เทศบาลต�าบลป่าซางในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทีม่คีวามใกล้ชดิกับประชาชนมากทีสุ่ด	เป็นการท�างานเพือ่บ�าบัดทกุข์	บ�ารงุสุขให้กับประชาชนตามนโยบายของกระทรวง
มหาดไทย	ดังนั้น	ในการปฏิบัติงานต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา	โดยยึดหลักตามกระแสพระราชด�ารัส	
“เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา”	
	 การจัดท�ารายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปี		เป็นส่ิงส�าคัญและเป็นช่องทางหนึง่ทีจ่ะท�าให้ประชาชนในท้องถ่ิน 

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในด้านการพัฒนาองค์กร	เพื่อให้ประชาชนทราบถึงผลส�าเร็จของการให้บริการสาธารณะ 

แก่ประชาชนในท้องถิ่น	การตอบสนองต่อปัญหาและตรงตามความต้องการของประชาชนและบรรลุเป้าหมาย 

ตามแผนการด�าเนินงานที่วางไว้หรือไม่		ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมคิด	ร่วมท�า	ร่วมพัฒนา	ร่วมตรวจสอบ 

และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	เชิงสร้างสรรค์	ซึ่งจะก่อให้เกิดความสมานฉันท์ในการตัดสินใจกระท�าภารกิจ
ขององค์กรในอนาคต	
	 กระผม	หวังเป็นอย่างย่ิงว่า	รายงานผลการด�าเนนิงานฉบับน้ี	จะเกิดประโยชน์ต่อพีน้่องประชาชนในเขตเทศบาล
ต�าบลป่าซางได้อย่างดียิ่ง	ในการที่จะวางแผนการพัฒนาพื้นที่ต�าบลป่าซางและ	ต�าบลปากบ่อง	ให้มีความเจริญก้าวหน้า	
บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมคิด	ร่วมท�า	ร่วมแก้ไขปัญหา	ร่วมตรวจสอบ	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลป่าซาง
ของเรามีความสุขอย่างยั่งยืน	

 นายวิทยา  วังธิยอง
ประธานสภาเทศบาลต�าบลป่าซาง

บทบรรณาธิการ	:	นายวิทยา		วังธิยอง
ประธานสภาเทศบาลต�าบลป่าซาง
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สภาเทศบาลต�าบลป่าซาง

หัวหน้าส่วนราชการ
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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

นายอภิสิทธิ์  อภินันทสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายอดุลย์  แอมปัญเยา
สมาชิกสภาเทศบาล

นายมานิตย์  อินวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิรัตน์  แก้วอ้าย
สมาชิกสภาเทศบาล

นายจ�ารัส  ปันอ่ิน
สมาชิกสภาเทศบาล

นายไกรเมศร์  วัฒนนันทิพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต�าบลป่าซาง นางสุพัตรา  จันทร์ศิริ

รองปลัดเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
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ความเป็นมา
	 เทศบาลต�าบลป่าซาง	ได้รับการเปล่ียนฐานะ 

เป ็นเทศบาลต�าบล	ต้ังแต่วันที่ 		25	พฤษภาคม	2542 

ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาล
เป็นเทศบาล	พ.ศ.2542	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา	เล ่ม	116	เมื่อวันที่ 	3	สิงหาคม	2498	
ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่	1	ถึง	หมู่ที่	4	ต�าบลป่าซางและหมู่ที่	1 

ต�าบลปากบ่อง	โดยเลือกต้ังกรรมการสุขาภิบาลครั้งแรก
เมื่อวันที่	22	ตุลาคม	2498	และได้มีการเปล่ียนแปลง
เขตสุขาภิบาล	ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย	ลงวันที ่
22	มิถุนายน	2522	ครอบคลุมพื้นที่หมู ่ที่	1	ถึง	หมู ่ที่	5	
ต�าบลป่าซาง	หมู่ที่	1	และหมู่ที่	5	ต�าบลปากบ่อง	เมื่อวันที่ 
30	พฤษภาคม	2539	กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้
สุขาภิบาลต�าบลป่าซาง	ที่มีฐานะเพียงพอที่จะบริหารงาน
ประจ�าของสุขาภิบาลและได้เลือกต้ังประธานกรรมการ
สุขาภิบาล	ที่มาจากการเลือกต้ัง	เมื่อวันที่	10	กรกฎาคม	
2539	ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยุบรวมองค์การ
บริหารส ่วนต�าบลปากบ่องกับเทศบาลต�าบลป่าซาง 
ทีม่อีาณาเขตติดต่อกันภายในอ�าเภอเดียวกัน	ตามเจตนารมณ์ 

ของประชาชนตามความในมาตรา	41	จัตวา	แห่งพระราช
บัญญติัสภาต�าบล	และองค์การบรหิารส่วนต�าบล	พ.ศ.2537	
ซึง่แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญติัสภาต�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 ให้ประชามีความสุขที่ย่ังยืน”

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศตามราชกิจจานเุบกษาฉบับประกาศทัว่ไป	เล่ม	121	
ตอนพิเศษ	113ง	ในวันที่	7	ตุลาคม	2547	(เริ่มใช้บังคับ)
	 ในปัจจุบันเทศบาลต�าบลป่าซางได้ด�าเนินการสร้าง
ส�านักงานเทศบาลต�าบลป่าซางพร้อมโรงจอดรถและอาคาร
โรงจอดรถดับเพลิง	บนเนื้อท่ี	1	ไร่	32	ตารางวา	เพื่อใช ้

เป็นอาคารในการด�าเนินงานกิจกรรมต่างๆ	ของเทศบาล
ต�าบลป่าซางเพิ่มเติมจ�านวน	1	โดยได้รับความเห็นชอบจาก 

สภาเทศบาลต�าบลป่าซาง	พจิารณาก่อสร้างอาคารส�านกังาน
เทศบาลต�าบลป่าซางพร้อมโรงจอดรถและอาคารโรงจอด
รถดับเพลิง	โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งส้ินจ�านวน	
10,400,000	บาท	และนอกจากนี้	เทศบาลต�าบลป่าซาง 
ยังได้ด�าเนินการจัดต้ังสถานธนานุบาลหรือ	(โรงรับจ�าน�า)	
เพือ่ช่วยเหลือประชาชนทีม่รีายได้น้อย	ให้มเีงนิทนุหมนุเวียน
ในอัตราดอกเบ้ียที่ถูก	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน	หรือ
สามารถลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้	โดยไม่ต้องไปกู้ยืม
ภาคเอกชน	ซึ่งต้องเสียดอกเบ้ียในอัตราที่สูง	โดยในการ
ก่อสร้างสถานธนานุบาลของเทศบาลต�าบลป่าซางนั้น 

ได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารตามแบบแปลนเทศบาล
ต�าบลป่าซาง	จ�านวน	3,385,000	บาท		และเปิดให้บริการ 
แก่ประชาชน		ตั้งแต่วันที่	16	ตุลาคม	2550	เป็นต้นมา
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ข้อมูลท่ัวไป
	 เทศบาลต�าบลป่าซาง	ต้ังอยูท่ี	่หมูท่ี	่1	ต�าบลป่าซาง	อ�าเภอป่าซาง	จังหวัดล�าพนู	อยูท่างทศิใต้	ของจังหวัดล�าพนู 

ห่างจากอ�าเภอเมืองล�าพูน	ประมาณ	11	กิโลเมตร	เป็นที่ราบโอบล้อมด้วยภูเขา	และมีแม่น�้า	3	สายไหลผ่าน	ได้แก ่

แม่น�า้ปิง	แม่น�า้กวงและแม่น�า้ทา	มพีืน้ทีร่บัผิดชอบ	จ�านวน	12.168	ตร.กม.มปีระชากรประมาณ	8,775	คน		4,033	ครวัเรอืน 

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

หมู่ที่ ต�าบลป่าซาง ชาย หญิง รวม ครัวเรือน/หลังคา
1 ป่าซาง 910 1,160 2,070 1,222

2 บ้านล้อง 432 493 925 310

3 ฉางข้าวน้อยเหนือ 469 520 989 464

4 ฉางข้าวน้อยใต้ 356 431 787 345

5 หนองหอย 249 295 544 222

0 ทะเบียนบ้านกลาง 20 19 39 2

รวม 2,442 2,436 2,918 5,354

หมู่ที่ ต�าบลปากบ่อง ชาย หญิง รวม ครัวเรือน/หลังคา
1 สบทา 588 697 1,285 667

2 ท่าต้นง้ิว 152 175 327 179

3 หนองสลีก 153 178 331 137

4 หนองผ�า 335 332 667 259

5 ปากบ่อง 336 396 732 270

รวม 1,575 1,564 1,778 3,342

นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำ�บลป่าซาง
	 เทศบาลต�าบลป่าซาง	ได้ก�าหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย 

รวม	9	ด้าน	ประกอบด้วย	นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน	,นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม,นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต,	
นโยบายด้านเศรษฐกิจ,นโยบายด้านชุมชนแลสังคม,นโยบายด้านการศึกษา,นโยบายด้านสาธารณสุข,	นโยบายด้าน 

ศิลปวัฒนธรรม	การท่องเที่ยว	และกีฬา,นโยบายด้านการจราจร			โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท�าโครงการ 
หรือกิจกรรมต่างๆ	เพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นรวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่น
และครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด
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รายงานผลการด�าเนินการ
ตามข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน

และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan)
รายการ จ�านวนโครงการ จ�านวนงบประมาณ	(บาท)		

การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	พ.ศ.2561 120 41,603,758.40

ผลการด�าเนินงานตามข้อมูลระบบ		(e-plan) 85 23,301,617.66

คิดเป็นร้อยละ 70.83

โครงการในปีงบประมาณ	พ.ศ.2561	ที่ยังไม่ได้ด�าเนินการ(เบิกตัดปี) 5 4,647,000

โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณแต่ด�าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 9 -

คิดเป็นร้อยละ 11.67

โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณ	แต่ยกเลิก	และไม่ได้ด�าเนินการ 21 720,600

คิดเป็นร้อยละ 17.50

 

	 1.	จ�านวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปี	พ.ศ.2561	 จ�านวน	 120	 โครงการ		
	 2.	ผลการด�าเนินงานตามข้อมูลระบบ		(e-plan)	 จ�านวน	 85	 โครงการ
	 3.	โครงการในปีงบประมาณ	พ.ศ.2559	ที่ขอกันเงินไว้แต่ยังไม่ได้ด�าเนินการ	 จ�านวน	 5	 โครงการ
	 4.	โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณแต่ด�าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	 จ�านวน	 9	 โครงการ
	 5.	โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณ	แต่ยกเลิก	และไม่ได้ด�าเนินการ	 จ�านวน	 21	 โครงการ
สรุป	:	 จ�านวนโครงการที่ได้ด�าเนินการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	 จ�านวน	 99	 โครงการ
	 คิดเป็นร้อยละ	82.50		ซึ่งถือได้ว่าเทศบาลมีการบริหารจัดการในเร่ืองของการจัดท�างบประมาณรายจ่าย 

ในระดับที่ดี

	 ตลอดระยะเวลาในการบรหิารงานทีผ่่านมา		คณะผู้บรหิารเทศบาลต�าบลป่าซาง	ขอขอบคุณทกุท่านทีม่ส่ีวนร่วม
ในการสนบัสนนุและส่งเสรมิการปฏิบัติงาน	ส่งผลให้การด�าเนนิงานประสบผลส�าเร็จด้วยดีตลอดมา	และจะมุง่มัน่พฒันา
เทศบาลต�าบลป่าซางให้มีศักยภาพ	น�าไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป
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• ผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2561
	 1.	โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	ประจ�าปีงบประมาณ	2561	ในวันท่ี	24	เมษายน	2561	งบประมาณ		20,000	บาท
• รายงานกิจการสภา ส�านักปลัดเทศบาล
	 1.	ประชุมคณะผู้บริหาร	พนักงาน	ลูกจ้าง	 13	 ครั้ง
	 2.	ประชุมสภาเทศบาลต�าบลป่าซางสมัยสามัญ	 5	 ครั้ง	
• งานธุรการ 
	 1.	หนังสือรับ	 4,733	 ฉบับ	 2.	หนังสือส่ง	 2,664	 ฉบับ
	 3.	ค�าสั่ง	 1,059	 ฉบับ	 4.	บันทึกข้อความ	 1,565	 ฉบับ
	 5.	ประกาศ	 748	 ฉบับ
• งานการเจ้าหน้าที่ ส�านักปลัดเทศบาล
	 1.	การด�าเนินการจัดท�าแผนอัตราก�าลัง	3	ปี	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2561-2563	
	 2.	การด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2561-2563	
	 3.	การด�าเนินการเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งที่สูงขึ้น	จ�านวน	2	ต�าแหน่ง	
	 4.	การด�าเนินการโอน	(ย้าย)	พนักงานเทศบาล	จ�านวน	10	ต�าแหน่ง	 																																																																																																																																																		
	 5.	การด�าเนินการจัดท�าโครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล	
ลูกจ้างของเทศบาลต�าบลป่าซาง	ประจ�าปีงบประมาณ	2561	จ�านวน	1	ครั้ง		ณ	โรงแรมรอยัลปิง	การ์เด้น	แอนด์	รีสอร์ท	
ต�าบลบ้านเป้า	อ�าเภอแม่แตง	จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาล	พนักงานเทศบาล	ลูกจ้างประจ�า	ตลอดจน 

ลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต�าบลป่าซาง	ได้รับความรู้ด้านสิทธิประโยชน์	ของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น	และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์	แนวคิดและวิธีการ
ปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน	และการบริการประชาชน 

เพือ่ให้เกิดความร่วมมอืแบบบูรณาการ	การปฏบัิติราชการระหว่างสมาชกิสภาเทศบาล	พนกังานเทศบาล	ลูกจ้างประจ�า	
ตลอดจนลูกจ้างทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ปฏบัิติหน้าท่ีในเทศบาลต�าบลป่าซาง	ในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาล
ต�าบลป่าซาง	ระหว่างวันที่	27	–	28	ธันวาคม	พ.ศ.2560			

ส�ำนักปลัดเทศบำล พัฒนาคน พัฒนางาน
เน้นคุณภาพการให้บริการ

ประสานชุมชน
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• งานรัฐพิธี ส�านักปลัดเทศบาล 
	 -	พธีิตักบาตรพระสงฆ์สามเณร	87	รปู	เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล	สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ	พระบรมราชนินีาถ	
ในรัชกาลที่	9	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	86	พรรษา	12	สิงหาคม	2561
	 -	พิธีเฉลิมพระเกียรติ	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	66	พรรษา	28	กรกฎาคม	2561 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพวรางกูร	ณ	ที่ว่าการอ�าเภอป่าซาง	
	 -	พธีิวางพวงมาลาและถวายบังคม	เนือ่งในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	
บรมนาถบพิตร	เพื่อแสดงความจงรักษ์ภักดีและน้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ณ	ที่ว่าการอ�าเภอป่าซาง	วันที่	13	ตุลาคม	2561
	 -	พิธีวางพวงมาลา	น้อมร�าลึกเนื่องในวันปิยมหาราช	23	ตุลาคม	2561	ณ	ที่ว่าการอ�าเภอป่าซาง
	 -	โครงการเกษตรปลอดภยั	วันที	่17	มถินุายน	2561	ณ	ศาลาวัดบ้านล้อง	ต�าบลป่าซาง	อ�าเภอป่าซาง	จังหวัดล�าพนู
	 -	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิฯ	พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที	่9	เนือ่งในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	86	พรรษา	10	สิงหาคม	2561	
• งานการเกษตร ส�านักปลัดเทศบาล
	 -	กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ�าปีของชาติ	พ.ศ.2561	วันที่	19	ตุลาคม	2561
	 -	การจัดกิจกรรมปลูกดอกเรือง
 งานทะเบียนราษฎร์ 
	 งานทะเบียนราษฎร	ส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต�าบลป่าซาง	ประจ�าปี	2561
	 จ�านวนประชากร					ชาย/หญิง							3,990/4,700						รวม	8,690
	 ครัวเรือน		 จ�านวน		 4,060	 หลัง
	 ออกหนังสือรับรองการเกิด	20/1	 จ�านวน	 2	 	ราย
	 การแจ้งการเกิด	 จ�านวน	 -	 	ราย
	 การแจ้งตาย	 จ�านวน	 71	 	ราย
	 การเพิ่มชื่อ	 จ�านวน	 3	 	ราย
	 การจ�าหน่ายรายการบุคคล	 จ�านวน	 55	 	ราย
	 ขอเลขที่บ้านใหม่	 จ�านวน		 41	 	ราย
	 การแจ้งการย้ายออก	 จ�านวน		 53	 	ราย
	 การแจ้งการย้ายเข้า	 จ�านวน		 215	 	ราย
	 การแก้ไขรายการบ้าน/บุคคล	 จ�านวน		 232	 	ราย
	 การขอคัดส�าเนาทะเบียนบ้าน	 จ�านวน		 105	 	ราย
	 การย้ายภายในเขต	 จ�านวน		 71	 	ราย
	 จ�าหน่ายรื้อถอนบ้าน	 จ�านวน	 6	 	ราย
	:	โครงการงานทะเบียนราษฎรท้องถิ่นร่วมกับส�านักทะเบียนอ�าเภอป่าซาง	ปี	พ.ศ.	2561	
	:		โครงการปลูกรกัร้อยดวงใจสร้างสายใยแห่งครอบครวั	(บริการจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์	14	กุมภาพนัธ์	2561)
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พิธีวางพวงมาลาน้อมร�าลึก	เนื่องในวันปิยมหาราช	วันที่	23	ตุลาคม	2561	ณ	ที่ว่าการอ�าเภอป่าซาง

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม	เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการวันท้องถิ่นไทย

โครงการวันเทศบาล

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ�าปีของชาติ	พ.ศ.2561

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่	9
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	86	พรรษา
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งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ศรัทธาในงาน ประสานสร้างเครือข่าย ร่วมมือร่วมใจ ป้องกันภัยให้ประชา

• โครงการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.	โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย	ประจ�าปี	2561	งบประมาณ	25,000	บาท

2.	โครงการหนูน้อยไม่จมน�้า...ถ้าช่วยกันดูแลและป้องกัน
ประจ�าปี	2561	งบประมาณ		30,000	บาท

3.	โครงการจัดตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งป้องกัน
การพนันและยาเสพติด	ประจ�าปี	2561

งบประมาณ	20,000	บาท

4.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ	อปพร.และเจ้าหน้าที่
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	ประจ�าปี	2561

งบประมาณ	100,000	บาท
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กองช่ำง

• ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• โครงการงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้ด�าเนินการไปแล้ว ปีงบประมาณ 2561
	 -	ปรับปรุงถนนทางเท้าพร้อมบ่อพัก	กว้าง	1.80	–	3.60	เมตร	พร้อมบ่อพัก	จ�านวน	11		บ่อ	ถนนสาย 

องค์การโทรศัพท์เชื่อมพานิช	ซอย	1	หมู่	1	ต�าบลป่าซาง	วงเงินค่าก่อสร้าง	219,260.87		บาท
	 -	เสรมิผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี	กว้าง	4	–6	เมตร	ยาวรวม	258	เมตร	หนา	0.05	เมตร	หรอืคิดเป็นพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า	1,335	ตารางเมตร	ซอย	10	หมู่ที่	1	ต�าบลป่าซาง	วงเงินค่าก่อสร้าง	447,000	บาท
	 -	วางท่อส่งน�้าบ่อเกษตร	โดยวางท่อพีวีซี	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง		4	นิ้ว	ยาวรวม	1,720	เมตร	หมู่	2,	3,	5 

ต�าบลป่าซาง	และ	หมู่	2	ต�าบลปากบ่อง	วงเงินค่าก่อสร้าง	463,000	บาท
	 -	เสรมิผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี		กว้าง	3.00		เมตร	และ		4.00	เมตร	ยาวรวม	657	เมตร	หนา	0.05	เมตร	หรือ
คิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า	2,251	ตารางเมตร		ถนนซอยข้างวัดหนองผ�า	หมูท่ี	่4	ต�าบลปากบ่อง	วงเงินค่าก่อสร้าง		412,000	บาท
	 -	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต		กว้าง	4.00	–	6.30	เมตร	ยาว	608	เมตร	หนา	0.05	เมตร	หรือคิดเป็น 

พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า	3,040	ตารางเมตร	ถนนสายหลกัสายบ้านล้อง	ซอย	2	หมูท่ี	่2	ต�าบลป่าซาง	วงเงินค่าก่อสร้าง	510,000	บาท
	 -	ก่อสร้างรางระบายน�้า	ขนาด	0.40		เมตร	ยาว	63		เมตร	พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.40	เมตร 
ยาว	10	เมตร	พร้อมบ่อพัก	1	จุด	(หลังร้านวิพรหมชัย)	หมู่	1	ต�าบลปากบ่อง		วงเงินค่าก่อสร้าง	245,000	บาท
	 -	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	กว้าง	6	เมตร	ยาว	10.5	เมตร	คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า		63	ตารางเมตร 
หมู่	5	ต�าบลปากบ่อง	วงเงินค่าก่อสร้าง	452,023		บาท
	 -	ก่อสร้างหอถงัสงู	30	ลบ.ม.	และเทคอนกรตีเสรมิเหลก็ทางเข้าถงัเกบ็น�า้บรเิวณสนามกฬีา	หมู	่1	ต�าบลป่าซาง 
กว้าง	4	เมตร	ยาว	20	เมตร	หนา	0.15	เมตร	หรอืคิดเป็นพืน้ที	่ไม่น้อยกว่า	80	ตารางเมตร	วงเงินค่าก่อสร้าง	750,168	บาท
	 -		ก่อสร้างรางระบายน�้า	ขนาด	0.40	เมตร	ยาว	86	เมตร	พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.40	เมตร 
พร้อมบ่อพกั	ยาว	36	เมตร	ข้างถนนเลียบแม่น�า้ทา	หน้าร้านข้าวซอย	หมู	่1	ต�าบลป่าซาง	วงเงินค่าก่อสร้าง	347,000	บาท
	 -		เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ขนาดกว้าง	4.00	–	5.00	เมตร	ยาว	955	เมตร			หนา	0.05	เมตร 
หรอืคิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า	3,846	ตารางเมตร	ถนนสายหน้าโรงเรยีนวัดบ้านก้อง	หมู	่5	ต.ปากบ่อง	วงเงินค่าก่อสร้าง	817,000	บาท
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	 -		ปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	จ�านวน	8	บ่อ	ถนนข้างโรงฆ่าสัตว์ริมการประปา	หมู่	1	ต�าบลป่าซาง 
วงเงินค่าก่อสร้าง		186,000		บาท
	 -		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง	4	เมตร	ยาว	220	เมตร	หนา	0.15	เมตร	หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า	
880		ตารางเมตร	ซอยตรงข้ามโรงน�้าดื่มชุมชนบ้านท่าต้นง้ิว		หมู่	2		ต�าบลปากบ่อง	วงเงินค่าก่อสร้าง		455,000		บาท
	 -		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง	5	เมตร	ยาว	695	เมตร	หนา	0.15	เมตร	หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า	
3,475		ตารางเมตร		สายบ่อขยะ	หมู่	4	ต.ป่าซาง	วงเงินค่าก่อสร้าง		1,249,000		บาท
	 -	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์หน้าศาลา		วัดหนองหอย	หมู ่	5	ต�าบลป่าซาง	โดยเทลานอเนกประสงค  ์

หนา	0.15	เมตร	หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า	900		ตารางเมตร	วงเงินค่าก่อสร้าง		498,000		บาท
• โครงการเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (ขยายเขตไฟสาธารณะ)
	 -	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพือ่การเกษตรบ้านหนองสลีก	บ้านท่าต้นง้ิว		บ้านกอม่วง	งบประมาณ		302,331.79		บาท	
• โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	 -	ปรบัปรงุแอสฟัลท์ติกคอนกรตีพร้อมรางระบายน�า้สายเข้าสนามกีฬา	ขนาดกว้าง		5	เมตร		ระยะทาง	1	กิโลเมตร	
หรอืพืน้ทีด่�าเนนิการไม่น้อยกว่า	5,000		ตารางเมตร	และรางระบายน�า้พร้อมฝาปิดขนาดกว้าง	0.40	เมตร	ยาว	150	เมตร		
หมู่	1	ต�าบลป่าซาง	
• โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน
	 -	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ	หมู ่ที่	3		ต�าบลป่าซาง	เช่ือม	บ้านป่าข่าหลวง 
หมู่ที่	6	ต�าบลแม่แรง	อ�าเภอป่าซาง		จังหวัดล�าพูน	
โครงการอยู่ระหว่างด�าเนินการ
	 -		ก่อสร้างรางระบายน�้า	ซอย	1	-	แม่น�้ากวง	ซอย	2	ชุมชนสบทา	หมู่	1	ต�าบลปากบ่อง	ขนาดกว้าง	0.40		เมตร	
ลึก	0.73	–	1.13	เมตร	ยาวรวม	205	เมตร	วงเงิน	970,000		บาท
	 -		ก่อสร้างรางระบายน�้าข้างถนนหลังป่าช้าบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ	หมู่	3	ต.ป่าซาง	ขนาดกว้าง	0.60	เมตร 
สูง	0.80	เมตร	หนา	0.15	เมตร	ยาว	160	เมตร	วงเงิน	785,000	บาท
	 -		วางท่อประปาชุมชนพานิช	หมู่	1	ต.ป่าซาง	วางท่อพีวีซี	ขนาด	3	นิ้ว	ยาว	2,530	เมตร	วงเงิน		573,000		บาท
	 -		ก่อสร้างหอถังสูง	ขนาด	30	ลูกบาศก์เมตร	บริเวณประปา	หมู่	4	ต�าบลป่าซาง	วงเงิน	800,000	บาท
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• ผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2561
• สรุปผลการด�าเนินงานจัดซ้ือ/จัดจ้างหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ�าปีงบประมาณ 2561 
	 -	โครงการเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	(ขยายเขตไฟสาธารณะ)	
	 -	โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต�าบลป่าซาง	ประจ�าปีงบประมาณ	2561	โดยฝังกลบขยะบริเวณ
บ่อขยะเทศบาลต�าบลป่าซาง	หมู่ที่	4	ต�าบลป่าซาง	อ�าเภอป่าซาง	จังหวัดล�าพูน	
	 -	ปรับปรงุถนนสายองค์การโทรศัพท์เชือ่มพาณิช	ซอย	1	พร้อมบ่อพกั	11	บ่อ	หมูท่ี	่1	ต.ป่าซาง	อ.ป่าซาง	จ.ล�าพนู
	 -	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ซอย	10	หมู่ที่	1	ต.ป่าซาง		อ.ป่าซาง	จ.ล�าพูน	
	 -	โครงการก่อสร้างท่อหลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก�าแพงปากท่อ	บริเวณอู่ซ่อมรถบ้านกอแก 

หมู่ที่	5	ต.ป่าซาง	อ.ป่าซาง	จ.ล�าพูน	
	 -	โครงการปรบัปรงุบ่อพกัคอนกรีตเสรมิเหล็กถนนข้างโรงฆ่าสัตว์รมิการประปา	หมูท่ี	่1	ต.ป่าซาง	อ.ป่าซาง	จ.ล�าพนู
	 -	โครงการก่อสร้างรางระบายน�า้พร้อมวางท่อและบ่อพกั	(หลังร้านวิพรมชยั)	หมูท่ี	่1	ต.ปากบ่อง	อ.ป่าซาง	จ.ล�าพนู
	 -	โครงการก่อสร้างรางระบายน�า้พร้อมวางท่อและบ่อพกั	ข้างถนนเลียบน�า้ทา	หน้าร้านข้าวซอย		หมูท่ี	่1	ต.ป่าซาง	
อ.ป่าซาง	จ.ล�าพูน	
	 -	โครงการวางท่อส่งน�้าบ่อเกษตร	หมู่ที่	2,3,5				ต.ป่าซาง	และหมู่ที่	2	ต.ปากบ่อง	อ.ป่าซาง	จ.ล�าพูน	
	 -	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายบ่อขยะ	หมู่ที่	4	ต.ป่าซาง	อ.ป่าซาง	จ.ล�าพูน	
	 -	โครงการเสรมิผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีถนนสายหน้า	รร.วัดบ้านก้อง	หมูท่ี	่5	ต.ปากบ่อง	อ.ป่าซาง	จ.ล�าพนู
	 -	โครงการเสรมิผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี	ถนนสายหลักสายบ้านล้อง	ซอย	2	หมูท่ี	่2		ต.ป่าซาง	อ.ป่าซาง	จ.ล�าพนู
	 -	โครงการเสรมิผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีถนนซอยข้างวัดหนองผ�า	หมูท่ี	่4	ต.ปากบ่อง	อ.ป่าซาง	จ.ล�าพนู
	 -	โครงการก่อสร้างหอถงัสูง	30	ลบ.ม.	บริเวณสนามกีฬาเทศบาลต�าบลป่าซางและเทคอนกรตีเสรมิเหล็กทางเข้า
ถังเก็บน�้าบริเวณสนามกีฬา	
	 -	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	กว้าง	6	เมตร	ยาว	10.5	เมตร	คิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า	63	ตารางเมตร					
หมู่ที่	5	ต.ปากบ่อง	อ.ป่าซาง	จ.ล�าพูน
	 -	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส	ขนาด	17	ฟุต	พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์
ประจ�าเรือตามโครงการก�าจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนของ	อปท.	จ�านวน	1	ล�า	
	 -	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก	ซอยตรงข้ามโรงน�า้ด่ืม	ชมุชนบ้านท่าต้นง้ิว	หมูท่ี	่2	ต.ปากบ่อง		อ.ป่าซาง	จ.ล�าพนู

กองคลัง  เต็มใจให้บริการ สืบสาน
นโยบาย ใช้จ่ายให้คุ้มค่า 

พัฒนาระบบงาน
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รายละเอียดรายรับ – รายจ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

รายรับ
ประมาณการ รายรับจริง

หมวดภาษีอากร 2,320,000.00 2,724,373.85
หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าปรับและใบอนุญาต	 897,000.00 872,155.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	 805,000.00 486,068.52
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	 312,000.00 194,968.00
หมวดรายได้จากทุน	 1,000.00 2,530.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	 700,000.00 473,621.36
หมวดรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้	อปท	 35,452,000.00 37,096,252.35
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	 42,513,000.00 34,355,583.49
รวมรายรับทั้งสิ้น 83,000,000.00 76,205,552.77

รายจ่าย
ประมาณการ รายรับจริง

งบกลาง 23,846,200.00 23,041,850.23
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 1,555,200.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจ�า) 22,105570.00 19,885,033.00
ค่าตอบแทน 1,292,600.00 3,225,455.00
ค่าใช้สอย 14,927,400.00 12,916,648.09
ค่าวัสดุ 4,176,260.00 3,038,221.98
ค่าสาธารณูปโภค 2,306,600.00 1,437,324.83
เงินอุดหนุน 2,300,600.00 2,312,931.79
ค่าครุภัณฑ์ 1,727,050.00 1,712,016.27
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,420,00.00 6,366,500.00
รายจ่ายอ่ืน 50,000.00 19,000.00
รวมรายจ่ายจริง 83,000,000.00 75,510,181.19
รายรับจริงสูง(ต�่า)กว่ารายจ่ายจริง 695,371.58
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• ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ 2561
• การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
	 -	ผู้สูงอายุ	 จ�านวน	 2,046	 คน	 เป็นเงิน	 16,268,300	 บาท
	 -	ผู้พิการ	 จ�านวน	 496	 คน	 เป็นเงิน	 5,203,200	 บาท
	 -	ผู้ติดเชื้อ	 จ�านวน	 33	 คน	 เป็นเงิน	 198,000	 บาท
     รวมเป็นเงิน 21,669,500 บาท
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ จ�านวน	 50,000	 บาท
• โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าล�าลองของผู้สูงอายุ ม.5 ต.ป่าซาง จ�านวน	 15,000	 บาท	
• โครงการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า (หมวก/กระเป๋า) ม.1 ต.ป่าซาง จ�านวน	 15,000	 บาท
• โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีเป็นสุข จ�านวน	 12,000	 บาท
• โครงการอบรมท�าโคมไฟ ม.4 ต.ป่าซาง จ�านวน	 15,000	 บาท
• โครงการบูรณาการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต�าบลป่าซาง
	 -	โครงการโภชนาการสมวัยผู้สูงอายุต�าบลป่าซางปลอดภัยลดโรค	 จ�านวน	 15,000	 บาท
	 -		โครงการโภชนาการสมวัยผู้สูงอายุต�าบลปากบ่องปลอดภัยลดโรค	 จ�านวน	 15,000	 บาท
	 -		โครงการฝึกอบรมปฏบัิตธิรรมเพือ่ส่งเสรมิสุขภาพจิตผู้สูงอายใุนเขตเทศบาลต�าบลป่าซาง	 จ�านวน	 16,000	 บาท
	 -		โครงการฝึกอบรมออกก�าลังกายไทเก๊ก	 จ�านวน	 4,000	 บาท
	 -		โครงการดูแลใส่ใจ	ห่วงใยสุขภาพผู้พิการ	 จ�านวน	 15,000	 บาท	
• โครงการบูรณาการงบประมาณหน่วยราชการอื่น
	 -	โครงการลดหนีสิ้นในครวัครวัเรอืนต�าบลป่าซางตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง	 จ�านวน	 15,000	 บาท
	 -		โครงการลดหนีสิ้นในครวัครัวเรือนต�าบลปากบ่องตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง	 จ�านวน	 15,000	 บาท
	 -		โครงการผู้สูงอายุคุณภาพ	 จ�านวน	 50,000	 บาท
	 -		โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาเทศบาลต�าบลป่าซาง	 จ�านวน	 33,080	 บาท
	 -		โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	 จ�านวน	 45,600	 บาท
	 -		โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน	 จ�านวน	 12,000	 บาท

กองสวัสดิกำรสังคม  ยึดมั่นธรรมมาภิบาล 
ประสานชุมชน สังคมเป็นสุข

ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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• โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ
	 -	โครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายเุทศบาลต�าบลป่าซาง	จ�านวน	7	ครัง้	ต้ังแต่เดือนตุลาคม	2560	ถงึ	30	กันยายน	2561	
จ�านวน	7	ครัง้	โดยจัดกิจกรรมต่างๆ	ให้ผู้สูงอายไุด้มาท�ากิจกรรมรวมกันให้ม	ีสุขภาพกายสุขใจทีดี่ขึน้มคีวามรูใ้นการดูแล
ตนเองให้เหมาะสมกับวัย	และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ	โดยจัดขึ้นทุกพุธที่	2	ของเดือน
	 -	โครงการมหกรรมการออกก�าลังกายเพือ่สขุภาพ	จ�านวน	1	ครัง้	วันที	่18	-	19	พฤศจิกายน	2560		ณ	สนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงราย
	 -	โครงการรดน�า้ด�าหวัผู้สูงอาย	ุจ�านวน	1	ครัง้	วันที	่27	เดอืน	เมษายน	2561	ณ	โรงยมิสนามกีฬาเทศบาลต�าบลป่าซาง
-	งบประมาณจากส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล�าพูน	(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน)
	 -	โครงการบ้านพอเพียง
	 	 -	ต�าบลป่าซาง	จ�านวน	5	ราย	 งบประมาณ	 17,700	 บาท
	 -	โครงการหนึ่งต�าบลซ่อมหนึ่งต�าบลสร้าง	
	 	 -	ต�าบลป่าซาง	จ�านวน	1	ราย	 งบประมาณ	 22,500	 บาท
	 	 -	ต�าบลปากบ่อง	จ�านวน	1	ราย	 งบประมาณ	 22,500	 บาท
• งบประมาณจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดล�าพูน
	 	 -	ต�าบลป่าซาง	จ�านวน	15	ราย	 งบประมาณ	 30,000	 บาท
	 	 -	ต�าบลปากบ่อง	จ�านวน	15	ราย	 งบประมาณ	 30,000	 บาท	
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• ผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2561 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลป่าซาง
	 มุ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค	์ปลูกฝังจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น	ปลูกฝังให้เด็ก
ด�าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี	วัฒนธรรมอันดีงาม
• งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	 -	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	
	 	 -	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลป่าซาง	
	 	 -	เงินอุดหนุน	(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลป่าซาง	
	 -	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นส�าคัญ	
	 -	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการศึกษา
	 -	โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของครูและผู้ดูแลเด็กใน	ศพด.
	 -	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลป่าซาง	
	 -	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส�าคัญ
	 -	โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง
	 -	อาหารเสริม	(นม)	โรงเรียนในเขตเทศบาลต�าบลป่าซาง
	 -	อุดหนุน	(อาหารกลางวัน)	โรงเรียนในเขตเทศบาลต�าบลป่าซาง
	 -	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์เด็กเล็กกับชุมชน	
	 -	อุดหนนุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่โรงเรยีนในเขตเทศบาลต�าบลป่าซาง	4	โรงเรยีน 	ๆละ	5,000	บาท

กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

วัฒนธรรมล�้าค่า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจการกีฬา น�าพาธรรมาภิบาล
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	 -	อุดหนุนโรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	
	 -	อุดหนุนโรงเรียนป่าซาง	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน	
	 -	อุดหนุนโรงเรียนบ้านก้องโครงการค่ายภาษาพัฒนาสู่อาเซียน	
	 -	อุดหนุนรงเรียนวัดบ้านก้อง	โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	
• งานศึกษาไม่ก�าหนดระดับ 
	 -	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	
	 -	โครงการประกวดค�าขวัญต่อต้านทุจริต	
	 -	โครงการส่งเสริมคุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน	
	 -	โครงการส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์ส�าหรับเด็กและเยาวชน	
	 -	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	
	 -	โครงการโครงการส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	
• งานกีฬาและนันทนาการ 
	 -	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด	
	 -	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาให้แก่เด็ก	เยาวชนและประชาชน	
	 -	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	
	 -	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	 	
	 -	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	
	 -	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	
	 -	โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา	
	 -	อุดหนุนอ�าเภอป่าซาง	งานเทศกาลล�าไย	
	 -	อุดหนุนอ�าเภอป่าซาง	งานประเพณีพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดล�าพูน	
	 -	อุดหนุนอ�าเภอป่าซาง	งานประเพณีสงกรานต์อ�าเภอป่าซาง	
	 -	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสบทา	โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาววัดบ้านก้อง	
	 -	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปากบ่อง	โครงการประเพณีสรงน�้าพระธาตุและกู่ครูบาวัดบ้านก้อง
	 -	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านท่าต้นง้ิว	โครงการประเพณีสรงน�้าพระบรมสารีริกธาตุและกู่อัฐิอดีตเจ้าอาวาส
วัดท่าต้นง้ิว		
	 -	อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้่านบ้านล้อง	โครงการประเพณีสรงน�า้พระธาตุและกู่ครบูาอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านล้อง
	 -	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองผ�า	โครงการประเพณีสรงน�้าและกู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองผ�า
	 -	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองสลีก	โครงการประเพณีสรงน�้าและรูปเหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาส 

วัดธรรมสังเวช	(วัดหนองสลีก)
	 -	อุดหนุนคณะกรรมการหมู ่บ้านวัดฉางข้าวน้อยใต้	โครงการประเพณีสรงน�้าพระธาตุกู่อัฐิครูบาคันธา 
(ครูบาคางเป็ด)	และสรงน�้าอัฐิธาตุพระครูสุมงคลประยุต	(ครูบาอินสม	สุมงคโล)	วัดฉางข้าวน้อยใต้
	 -	อุดหนุนคณะกรรมการหมู ่บ้านวัดฉางข้าวน้อยเหนือ	โครงการประเพณีสรงน�้าพระธาตุศรีจอมยอง 
วัดฉางข้าวน้อยเหนือ
	 -	อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ้่านบ้านป่าซาง	โครงการประเพณีใส่ขนัดอกไม้บูชาเสาอินทขลิ	เสาหลักเมอืงป่าซาง	
งานสรงน�้าพระบรมสารีริกธาตุและรูปเหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดอินทขิล	
	 -	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านป่าซาง	โครงการสรงน�้าพระบรมสาริกธาตุเจ้า	และสรงน�้ากู่อัฐิครูบา 
อดีตเจ้าอาวาสวัดพานิชสิทธิการาม	
	 -	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านป่าซาง	โครงการประเพณีสรงน�้ากู่อัฐิครูบาเจ้าวัดป่าซางงาม	
	 -	อุดหนุนคณะกรรมการหมู ่บ้านวัดหนองหอย	โครงการประเพณีแห่ไม้ก�้าและประเพณีสรงน�้ากู ่ครูบา 
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหอย
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งานประเพณีลอยกระทง

งานประเพณีสงกรานต์

งานกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด วันเด็กแห่งชาติ
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โรงเรียนอนุบำลและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

• โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลป่าซาง
	 มุ ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู ้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก	ปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์	ปลูกฝังจิตส�านึก 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น	ปลูกฝังให้เด็ก 

ด�าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมให้เด็กได้มีส ่วนร่วม 

ในการสืบสานประเพณี	วัฒนธรรมอันดีงาม
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• การด�าเนินโครงการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจ�าปีงบประมาณ 2561
	 -	โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ลดโลกร้อน		
	 -	โครงการบ�าบัดน�้าเสียด้วยมือเรา	
	 -	โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมหน้าบ้านน่ามอง	ที่ท�างานน่าอยู่
	 -	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
	 -	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์สู่คน	
	 -	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	
	 -	งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต�าบลป่าซาง
	 -	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	
	 -	โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่	
	 -	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
	 -	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า	ต้านภัยมะเร็งเต้านม
 -	โครงการส่งเสรมิโภชนาการ	และสุขภาพอนามยัแม่และเด็ก	ของสมเด็จพระเทพ	รตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
	 -	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	คือ	หมู่	5	ต�าบลป่าซาง
	 -	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	To	be	number	one			
	 -	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน	
	 -	โครงการตรวจสอบคุณภาพน�้าดื่มน�้าบริโภค	
	 -	กิจกรรมสุ่มตรวจประปาประจ�าหมู่บ้าน
	 -	กิจกรรมสุ่มตรวจน�้าดื่มชุมชน
	 -	กิจกรรมสุ่มตรวจตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญ
	 -	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ	

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
บ้านเมืองน่าอยู่ ด้วยสุขภาพดี ส่ิงแวดล้อมที่สดใส

ภายใต้การมีส่วนรวมของประชาชน
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
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กองวิชำกำรและแผนงำน
วิชาการทันสมัย สารสนเทศก้าวไกล สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ 

ใส่ใจ ธรรมาภิบาลบูรณาการทุกภาคส่วน

ผลการด�าเนินงานปีงบประมาณ  2561

ยุทธศาสตร์

แผนการด�าเนินการ
อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย

ทั้งหมด
จ�านวน
โครงการ

งบประมาณ จ�านวน
โครงการ

งบประมาณ จ�านวน
โครงการ

งบประมาณ

การพัฒนาด้าโครงสร้างพื้นฐาน	สาธารณูปโภค	
สาธารณูปการ	

53 37,470,300.00 18 12,372,000.00 12 4,374,682.66

การพัฒนาด้าเศรษฐกิจ	และการท่องเที่ยว 9 215,000.00 8 158,000.00 5 98,391.00

การพัฒนาด้านสงัคม	วัฒนธรรมและคณุภาพชวิีต 44 24,846,220.00 28 22,636,730.00 23 15,101,120.00

ด้านทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 915,000.00 7 835,000.00 6 604,714.00

การพัฒนาด้านการศึกษา	และการกีฬา 26 3,998,900.00 18 3,039,000.00 10 1,292,778.00

การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 15 1,545,344.00 14 1,481,028.40 10 1,114,192.00

การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 41 2,650,200.00 27 1,082,000.00 18 715,740.00

รวม   198    71,640,964 120 41,603,758.40 84 23,301,617.66
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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.	การเผยแพร่ข ่าวสารผ ่านช ่องทาง	social	network	การจัดท�าเว็บไซต์เทศบาลต�าบลป่าซาง 
www.pasangmunicipality.go.th	และ	Facebook	ชื่อ	เทศบาลต�าบลป่าซาง	ล�าพูน
	 7.	งานแถลงผลการด�าเนินงานของทางราชการ	
• ศูนย์บริการประชาชนและรับเรื่องราวร้องทุกข์
	 1.	รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน	จากประชาชน	(ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์)
	 2.	บริการข้อมูลข่าวสารฯ		(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ)	
	 3.	ส�ารวจและรายงานผลการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุปัจจัยต่างๆ

การด�าเนินงานของศูนย์บริการประชาชน
ประจ�าปีงบประมาณ 2561

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 จ�านวน 329 ราย สรุปดังนี้
	 ค�าร้องทั่วไป	 จ�านวน	 302	 ราย	 ให้บริการแล้วเสร็จ	 291	 ราย
	 ร้องทุกข์ร้องเรียน	 จ�านวน	 7	 ราย	 ให้บริการแล้วเสร็จ	 6	 ราย
	 ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	 จ�านวน	 0	 ราย	 ให้บริการแล้วเสร็จ	 0	 ราย
	 ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง	 จ�านวน	 0	 ราย	 ให้บริการแล้วเสร็จ	 0	 ราย	
	 บริการข้อมูลข่าวสารฯ	 จ�านวน	 3	 ราย	 ให้บริการแล้วเสร็จ	 3	 ราย
	 บริการอินเตอร์เน็ตต�าบล	 จ�านวน	 0	 ราย		 ให้บริการแล้วเสร็จ	 0	 ราย
	 บริการยืมพัสดุครุภัณฑ์	 จ�านวน	 17	 ราย		 ให้บริการแล้วเสร็จ	 17	 ราย
	 บริการศูนย์ซ่อมบ�ารุงฯ	 จ�านวน	 0	 ราย		 ให้บริการแล้วเสร็จ	 0	 ราย
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต�าบลป่าซาง	ประจ�าปีงบประมาณ	2561

โครงการป่าซางเมืองน่าอยู่	เปิดประตูสู่อาเซียน	“หนูน้อยพัฒนาการท่องเที่ยว	Tourism	for	ASEAN”	ประจ�าปี	2561

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน	ประจ�าปีงบประมาณ	2561
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สถำนธนำนุบำล
โครงสร้างของสถานธนานุบาลเทศบาลต�าบลป่าซาง  

นายไกรเมศร์		วัฒนนันทพงศ์
ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต�าบลป่าซาง

นางสุพัตรา		จันทร์ศิริ
รองปลัดเทศบาลต�าบลป่าซาง

นางสาวธรรมิตาว์		วงศ์ณัฐธนากร
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลต�าบลป่าซาง

นางสาวกรรณิการ์		ใจวุฒิ
รักษาการพนักงานรักษาของ

น.ส.เพียงจิต	จันทร์อินยงค์
พนักงานบัญชี

นางญาณิศา		เรืองภูมิ
พนักงานเขียนตั๋ว

นางสาวกรรณิการ์	ใจวุฒิ
พนักงานรักษาสถานที่ฯ
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• ข้อมูลทั่วไป 
	 สถานธนานุบาลเทศบาลต�าบลป่าซาง	มีบุคลากร	4	คน	ณ	ส้ินปีงบประมาณ	2561	มีทรัพย์รับจ�าน�าคงเหลือ	
36,320,200	บาท
	 	สถานธนานุบาลเทศบาลต�าบลป่าซาง	เป็นเทศพาณิชย์การด�าเนินงานขึ้นตรงต่อเทศบาลต�าบลป่าซาง 
อ�าเภอป่าซาง	จังหวัดล�าพูน	เป็นกิจการที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากกิจการอ่ืนๆ	คือ	เป็นการด�าเนินงานธุรกิจการค้า
อย่างหนึ่งของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น		มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชน	ที่ขัดสนเงินทองเป็นการ
ชั่วคราว	โดยประชาชนน�าทรัพย์สินต่างๆ	(สังหาริมทรัพย์)	มาเพื่อประกันหนี้เงินกู้	(จ�าน�า)	เป็นประกันธุระแต่ละราย 

มีจ�านวนเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท	และเสียดอกเบี้ยในอัตรา	ดังนี้		
	 	 -	เงินต้นไม่เกิน		5,000	บาท			
	 	 			คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	0.50	บาทต่อเดือน	
	 	 -	เงินต้นเกินกว่า		5,000	บาท			 	
	 	 			คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ		1	บาทต่อเดือน	 	
	 ซึ่งต�่ากว่าโรงรับจ�าน�าเอกชน	พร้อมทั้งยังมุ ่งหวังหาผลก�าไรไปบูรณะท้องถิ่นอีกประการหนึ่งด้วย	ฉะนั้น 

ความมั่นคงของกิจการสถานธนานุบาล	ซึ่งเป็นส่ิงจ�าเป็นและเป็นส่ิงที่ควรค�านึงถึงเป็นอย่างยิ่ง	เพราะสถาน	ธนานุบาล 

แต่ละแห่งจะต้องรักษาทรัพย์สินของประชาชนที่มีมูลค่าเป็นจ�านวนมาก	ซึ่งจ�าเป็นต้องท�าการตรวจทรัพย์สิน 

อยู่เป็นประจ�าสม�่าเสมอ	หากการควบคุมดูแลเป็นไปอย่างไม่รัดกุมดีเพียงพอแล้ว	อาจเกิดความเสียหายให้แก่กิจการ 
สถานธนานุบาลได้	และจ�าเป็นต้องรับผิดชอบชดใช้ทรัพย์สินนั้นๆ	โดยตรงถ้าเกิดความเสียหายขึ้น
	 อนึ่ง	การด�าเนินกิจการสถานธนานุบาลเป็นนโยบายรัฐบาลที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

ในเขตเทศบาล	ชมุชนต่างๆ	พืน้ทีใ่กล้เคียง	และประชาชนทัว่ไปทีข่าดแคลนทนุทรพัย์เป็นครัง้คราว		นบัว่าเป็นสวัสดิการ
ทางสังคมอย่างหนึ่งของท้องถิ่นด้วย		ซึ่งการให้บริการดังกล่าว		เมื่อมีผลก�าไรก็จะน�าไปบูรณะท้องถิ่นและสาธารณกุศล 

ให้เกิดแก่ประชาชนต่อไป		และได้ก�าหนดผู้ควบคุมและตรวจตราสถานธนานบุาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประกอบ
ด้วย
	 1.		คณะกรรมการส่งเสริมการด�าเนินงานกิจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เรียกชื่อย่อ	
“ส.ธ.ท.”	และคณะกรรมการจัดการสถานธนานบุาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เรยีกชือ่ย่อ	“จ.ส.ท.”		ซึง่ต้องควบคุม
ดูแลการด�าเนนิงานของสถานธนานบุาลอย่างใกล้ชดิตลอดมา		มอี�านาจหน้าทีอ่อกระเบียบ		หนงัสือส่ังการ	และข้อหารอื 

เก่ียวกับสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2507	-	2551		เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในของ 
สถานธนานุบาล
	 2.		ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลต�าบลป่าซาง	มีหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์รับจ�าน�าและการปฏิบัติงาน 

ของสถานธนานุบาลเทศบาลต�าบลป่าซาง
	 3.		นายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลป่าซาง		และปลัดเทศบาลต�าบลป่าซาง	ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ตรวจการ 
สถานธนานุบาล		มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกต�าแหน่งให้เป็นไปตามระเบียบต่างๆ
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ผลการด�าเนินงานสถานธนานุบาลเทศบาลต�าบลป่าซาง
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

ประชาชนมาใช้บริการด้านการรับจ�าน�า 9.095	ราย 8,862		ราย

จ�านวนเงินรับจ�าน�า 137,983,900	บาท 133,147,700	บาท

ดอกเบี้ยรับจ�าน�า 3,879,650		บาท 4,118,513.75		บาท

ผลการด�าเนินงาน ก�าไร		1,578,737.88	บาท ก�าไร		2,078,228.10	บาท

	 สถานธนานุบาลเทศบาลต�าบลป่าซาง	มีการเก็บรักษาทรัพย์รับจ�าน�าในที่ปลอดภัย	มั่นคง	มีกล้องวงจรปิด 

มีสัญญาณกันขโมย	และมีเจ้าหน้าที่	เฝ้าตลอดเวลา		มีการจัดวางทรัพย์อย่างเป็นระเบียบ	สะดวก	รวดเร็วต่อการค้นหา

• ประเภททรัพย์สินที่รับจ�าน�า
	 เช่น		ทองค�า		นาก		เครื่องเพชร			เครื่องเงิน	นาฬิกา	โทรทัศน์สี				ตู ้เย็น		เครื่องซักผ้า		เครื่องสูบน�้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		คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ		1	บาทต่อเดือน
	 น�าทรัพย์สินที่จะจ�าน�ายื่นพร้อมบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้จ�าน�า		(ยกเว้นทรัพย์สินที่มีทะเบียน)
• สาเหตุที่ทรัพย์หลุดจ�าน�า
	 ผู้จ�าน�า		มาเกินระยะเวลาที่ก�าหนด	เนื่องจากต๋ัวรับจ�าน�า	1	ใบ	มีก�าหนด		4	เดือน	ผ่อนผันให้อีก	30	วัน 

นับจากหลังวันที่จ�าน�า			(หรือ	4	เดือน		30	วัน)
• การจ�าหน่ายทรัพย์หลุด
	 เปิดประมูลจ�าหน่ายทรัพย์หลุดให้แก่ประชาชนที่สนใจ		ทุกวันเสาร์แรกของเดือน		ต้ังแต่เวลา		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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สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ต�าบลป่าซาง
	 แนะน�าสถานท่ีท่องเท่ียวในเขตเทศบาลต�าบลป่าซางตาม	โครงการ	
ป่าซางน่าอยู ่เปิดประตูสู ่อาเซียน	ประจ�าปี	2561	กิจกรรม	(หนูน้อยอาสา	
พัฒนาการท่องเท่ียว	Good	Tourism	for	ASEAN)	เพ่ือเผยแพร่และส่งเสริม 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ	การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ	วัฒนธรรม	

ต�ำนำนวงัซักครัว รอยตำกผ้ำจวีรของพระพทุธเจ้ำ
	 ในต�านานพระบาทตากผ้าได้เล่าว่า	ในอดีตสมัยคร้ังสมเด็จ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท้ังหลายยงัด�ารงชพีอยู	่พระองค์ได้ทรงปฏิบตัิ
พุทธกจิ	เพ่ือทิตานทิุตประโยชน์แก่ประชาชนพลโลกท้ังมวลโดยไม่จ�ากดัชาต ิ

ชั้นวรรณะ	ผู้มีอุปนิสัยท่ีจะบรรลุธรรมได้ย่อมได้รับอนุเคราะห์ในข่ายแห่ง
พระเมตตากรุณาของพระองค์เสมอหน้ากัน	ในยามปัจจุสมัยใกล้รุ่งอรุณ
วันหนึ่ง	พระองค์ทรงแผ่ข่ายพระญาณไปท่ัวทิศานุทิศ	เพ่ือตรวจดูสัตว์โลก
ผู้ควรแก่ธรรมาภิสมัย	(การบรรลุธรรม)	ก็ทรงทราบด้วยอนาคตังสญาณ
ว่า	สุวรรณภูมิ	คือดินแดนท่ีตั้งประเทศไทยปัจจุบัน	จะเป็นท่ีประดิษฐาน
พระพุทธศาสนามั่นคงต่อไปในกาลอนาคต	สมควรที่พระองค์จะเสด็จไปประดิษฐานพระศาสนาไว้		
	 คร้ันทรงมีพระราชด�าริดงันัน้แล้ว	พระองค์จงึทรงเสดจ็มาสู่สุวรรณภูมิโดยพุทธนริมิต	มีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะ	พร้อมด้วย
พระอินทร์และพระเจ้าอโศกราช	ได้เสด็จจาริกมาตามนิคมชนบทต่างๆ	จนมาถึงกระท่ังถ�้าตับเต่า	เชียงดาว	พระนอนขอนม่วง	พระบาท 

ยัง้หวีด	และพระธาตทุุ่งตมู	ตามล�าดบั	ได้ทรงเหยยีบรอยพระบาทและประทานพระเกศาธาตปุระดษิฐานไว้ท่ีนัน้ๆ	ตามควรแก่พุทธอัชฌาศัย 

แล้วเสด็จเลียบลงมาตามฝั่งแม่น�้าปิงพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาถึงวังแห่งหนึ่ง	ซึ่งมีน�้าใสสะอาด	มีท่าอันราบเตียนงาม	พระพุทธองค์ทรง 
หยุดพัก	แล้วทรงเปล้ืองผ้าจีวรให้พระอานนท์น�าไปซัก	สถานท่ีพระอานนท์น�าไปซักแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า	“วังซักครัว”	มาตราบเท่าทุกวันนี	้
ซึ่งอยู่ในสบกวง	อันเป็นท่ีแม่น�้าปิงและแม่น�้ากวงไหลมาบรรจบกัน	จากนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จน�าผ้าจีวรไปตากผ้าท่ีวัดพระบาทตากผ้า	
แล้วทรงบรรทมที่ดอยม่อนช้าง

วัดอนิทขลิ
	 วัดอินทขิล	สร ้างเม่ือวันท่ี	13	พฤษภาคม	พ.ศ.	2337 

โดยปฐมมูลศรัทธา	พระเป็นเจ้าธัมมลังก๋ามหาอุปราชหอหน้า	(บญุมา)	ผู้ท่ี
มีจติศรัทธาอันแรงกล้า	เล่ือมใสในพระรัตนตรัย	ได้สร้างวัดอินทขลิถวาย
ไว้ในบวรพุทธศาสนา	เป็นปูชนียสถาน	เป็นท่ีท�าบุญท�าทาน	รักษาศีล 

และอัตลักษณ์ของชุมชนและนโยบายของรัฐบาล	ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทย	ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	และนโยบาย 

ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน	ตามยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย

เป็นท่ีกราบไหว้เคารพสักการะบูชา	แก่สมณะพราหมณ์	เทวดา	และสาธุชนท้ังหลายทั่วไป	วัดอินทขิล	ตั้งอยู่เลขท่ี	458	บ้านป่าซาง 
ถนนสายล�าพูน-ล้ี	หมู่ท่ี	1	ต�าบลป่าซาง	อ�าเภอป่าซาง	จังหวัดล�าพูน	สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย	ท่ีดินตั้งวัดมีเนื้อท่ี	3	ไร่	23	ตารางวา 
มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย	อุโบสถ	วิหาร	ศาลาการเปรียญ	กุฏิสงฆ์	ปูชนียวัตถุ	มีพระเจดีย์	ทรงคล้ายสุวรรณจังโกฏิเจดีย์ 
หรือปทุมวดีเจดีย์	สร้างเม่ือปี	พ.ศ.	2495	และเสาอินทขิล	เป็นหลักเมืองเก่าแก่ของเวียงป่าซาง		เสาหลักเมืองกลางใจเมืองป่าซาง 
ตั้งอยู ่ภายในบริเวณวัดอินทขิล	เม่ือสร้างวัดเรียบร้อยแล้ว	ให้นามชื่อวัดว่า	วัดอินทขิล	ตามเสาหลักเมืองเวียงป่าซาง	วัดอินทขิล 

แปลได้ความว่า	เขือ่นเมือง,	หลักเมือง	หรือ	เสาท่ีพระอนิทร์ประทานให้	ตัง้แต่นัน้มาจนถงึปัจจบุนันี	้วัดอินทขลิตัง้อยูห่มู่ท่ี	1	ต�าบลป่าซาง 
อ�าเภอป่าซาง	จังหวัดล�าพูน

เจดย์ีธำตุกุด
	 เจดย์ีธาตกุดุ	สร้างขึน้ตอนปลายพุทธศตวรรษท่ี	19	-	พุทธศตวรรษท่ี 

20	เป็นเป็นเจดีย์เก่าแก่องค์หนึ่งท่ีมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานน่าศึกษา
ตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านก้อง	หมู่ที่	1	ต�าบลปากบ่อง	อ�าเภอป่าซาง	จังหวัดล�าพูน
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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

วัดฉำงข้ำวน้อยใต้
	 วัดฉางข้าวน้อยใต้	สร้างเม่ือ	พ.ศ.	2330	ตามประวัติวัดแจ้งว่าเริ่มก่อสร้างเม่ือประมาณ	พ.ศ.	2350	โดยครูบาคันธา	เรวจฺจ 

ถิน่ก�าเนดิเดมิอยูท่ี่สิบสองปันนาท่านได้ถกูภัยธรรมชาตคุิกคาม	จงึได้ชักชวนญาตโิยมของท่านหนลีงมาจนถงึท่ีตัง้วัดปัจจบุนั	เหน็ว่าเป็นท่ี
เหมาะสมสร้างวัด	จึงได้ชวนศรัทธาชาย-หญิง	ช่วยกันสร้างวัดขึ้น	และให้ชื่อว่า	วัดสันเข้าน้อย
	 ท่ีให้ชื่อว่าวัดสันเข้าน้อย	ก็เพราะว่าสมัยนั้นเจ้าครองเมืองหริภุญชัย	คือ	เจ้าภารดี	ภูธรบวร	ได้มาตั้งฉางเก็บข้าวไว้ในหมู่บ้าน 

โดยสร้างเป็นหลังเล็กๆ	(น้อย)	จึงตั้งชื่อบ้านและวัดว่า	สันเข้าน้อย	ต่อมากลายเป็นฉางข้าวน้อย	จึงเรียกกันว่า	วัดฉางข้าวน้อยใต้

วัดป่ำซำงงำม
	 วัดป่าซางงาม	สร้างเม่ือ	พ.ศ.	2451	ตามประวัติวัดแจ้งว่าสร้างประมาณ	พ.ศ.	2380	เดิมเป็นวัดร้างมาก่อน	ต่อมาครูบานันทา	
ธุดงค์มาจากเมืองยองหรือสิบสองปันนา	เป็นผู้ท�าการบูรณะก่อสร้างข้ึน	การบริการและการปกครอง	นอกจากนี้ได้จัดตั้งห้องสมุดขึ้น 

ในวัดป่าซาง	เมื่อ	พ.ศ.	2493

วัดฉำงข้ำวน้อยเหนอื
 							วัดฉางข้าวน้อยเหนือ	สร้างเม่ือ	พ.ศ.	2435	ตามประวัติวัดแจ้งว่า 
สร้างประมาณ	พ.ศ.	2371	โดยมีครูบาคุณฑา	ครูบาปินตา	พร้อมด้วย
ศรัทธาช่วยกันสร้างวัด	ได้ขนานนามว่า	วัดสันข้าวน้อย	ท่ีได้นามว่าเช่นนี้
เพราะสมัยนั้นเจ้าผู้ครองเมืองหริภุญชัยนามว่าเจ้ามหาภารบดีราชภูธร
บวร	ได้มาตั้งฉางเก็บข้าวในหมู่บ้าน	ได้สร้างฉางเล็กๆ	จึงได้ต้ังชื่อหมู่บ้าน
และวัดในนามดังกล่าว	ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นฉางข้าวน้อยเหนือ		
							เน่ืองจากมีชื่อวัดฉางข้าวน้อย	2	แห่ง	ชาวบ้านเรียกว่า	วัดบ้านหลวง	 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา	เม่ือวันท่ี	23	สิงหาคม	พ.ศ.	2477 

ทางวัดได้จดัตัง้สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์กองทุนการศึกษาและสวัสดกิาร
โดยใช้ชื่อว่า	“พุทธวงศ์ธาดานิธิ”	และโรงเรียนสอนภาษาพ้ืนเมือง 
ขึ้นในบริเวณวัด


