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ส่วนที่  1 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง โดยเป็นการวางแผนการด าเนินงานคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอาจเป็นช่วงเวลาต่างๆ เช่น แผน
ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว  รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาใน
อนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนาท้องถิ่น          

 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นกรอบ 
นโยบาย ทิศทางและแนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนตามศักยภาพของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนงานที่ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือรองรับความเจริญก้าวหน้าของ
สังคมโดยส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเงินหรืองบประมาณทั้งเงินรายได้ที่จัดเก็บเองและเงินอุดหนุนจาก
ภาครัฐ การพัฒนาด้านบุคลากร ซึ่งหมายรวมถึงผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานทุกระดับ  และประชาชนในท้องถิ่น  
ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติโดย  องค์กรจะต้องค านึงถึงศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลโดยการน าศักยภาพนั้นมาใช้ประโยชน์ให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนให้การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ   ตลอดทั้งน าความเจริญสู่ท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน โดยจะเป็นการพัฒนาแบบ บูรณาการบนพื้นฐาน
แนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้ งนี้ เพ่ือที่จะให้การพัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรลุผลส าเร็จตรงตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
และประเทศชาติต่อไป     
 

1.  ด้ำนกำยภำพ 
1.1  ลักษณะท่ีตั้ง 

                เทศบาลต าบลบ้านสาง  ได้รับการยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่        
27  ตุลาคม  2552  ที่ท าการเทศบาลต าบลบ้านสาง  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่  8  ต าบลบ้านสาง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดพะเยา ห่างจากตัวจังหวัด  ประมาณ   12  กิโลเมตร 
 

 1.2 พื้นที่  
                เทศบาลต าบลบ้านสาง  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  23.80  ตารางกิโลเมตร  แบ่งเป็นที่อยู่
อาศัยและการเกษตร  ประมาณ  5,929  ไร่   โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
     ทิศเหนือ     ติดต่อกับ   ต าบลสันป่าม่วง  อ าเภอเมือง 
      ทิศใต ้      ติดต่อกับ   ต าบลบ้านตุ่น    อ าเภอเมือง 

 ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ   กว๊านพะเยา 
      ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   ต าบลบ้านตุ่น  ต าบลสันป่าม่วงและอ าเภอวังเหนือ จ.ล าปาง 
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1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 

                เทศบาลต าบลบ้านสาง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 14,875  ไร่ ที่อยู่อาศัย 2,498 ไร่ พ้ืนที่การเกษตร 
3,431 ไร่ ( พ้ืนที่นา 2,989.75 ไร่ พ้ืนที่ปลูกพืชผัก 120 ไร่ พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ 24.5 ไร่ และพ้ืนที่การเกษตร
อ่ืนๆ 296.75 ไร่ ) พ้ืนที่ป่า 8,946 ไร่  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม  สภาพภูมิประเทศทางทิศตะวันออก 
ทิศใต้ และทิศเหนือจะเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะส าหรับการท านา การเลี้ยงสัตว์ และการท าการเกษตรกรรมอ่ืนๆ 
รวมทั้งการประมงน้ าจืดในบริเวณกว๊านพะเยา 
 

1.4  ลักษณะภูมิประเทศ   ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น  3  ฤดูกาล  ดังนี้ 
ฤดูร้อน     เริ่มประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนจัดช่วงเดือนเมษายน    
ฤดูฝน       เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ฝนตกชุกหนาแน่นช่วงเดือนสิงหาคม   
ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อากาศหนาวเย็นช่วงเดือน 

    ธันวาคมและมกราคม  
 

1.5  ลักษณะของดิน 
                 ต าบลบ้านสาง  มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะส าหรับเป็นพ้ืนที่ในการท า
การเกษตร  ดินมีความอุดมสมบูรณ์  ดินร่วนปนทราย เหมาะส าหรับเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ส าคัญ  และ
สามารถส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรได้ดี  
 

2.  ด้ำนกำรเมือง / กำรปกครอง 
 2.1   เขตกำรปกครอง 

ต าบลบ้านสาง  มีจ านวนหมู่บ้านในเขตการปกครองรวม   9  หมู่บ้าน โดยอยู่ในเขต 
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านสางเต็มทุกหมู่บ้าน  ซึ่งประกอบด้วย 
  หมู่ที่  1  บ้านสางใต้ 
  หมู่ที่  2  บ้านสางเหนือ 
  หมู่ที่  3  บ้านสันเวียงใหม่ 
  หมู่ที่  4  บ้านสันเวียงใหม่ 
  หมู่ที่  5  บ้านสันป่าค่าง 

หมู่ที่  6  บ้านงิ้วใต้ 
  หมู่ที่  7  บ้านงิ้วเหนือ 
  หมู่ที่  8  บ้านสันบัวบก 
  หมู่ที่  9  บ้านม่อนแก้ว 
 

 2.2  กำรเลือกตั้ง   
  ต าบลบ้านสาง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขต  คือ เขตที่  1  ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,6,7,9  
และเขตที่  2  ได้แก่ หมู่ที่ 3,4,5,8   แต่ละเขตมีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล เขตละ  6  คน รวมจ านวน
สมาชิกสภาเทศบาลทั้งสิ้น  จ านวน  12  คน   
 
 
 



  

3.  ประชำกร 
                  ต าบลบ้านสางมีประชากรทั้งสิ้น  4,272  คน  แยกเป็นชาย  2,096 คน หญิง  2,176  คน         
จ านวนครัวเรือน  1,577  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพ้ืนที่  179  คน  ต่อตารางกิโลเมตร 
 

จ านวนสถิติประชากรสามารถแยกรายหมู่บ้าน ได้ดังนี้   

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน ชำย หญิง รวม ( คน ) 
จ ำนวน

ครัวเรือน 
1 บ้านสางใต้ 291 297 588 187 
2 บ้านสางเหนือ 166 187 353 125 
3 บ้านสันเวียงใหม่ 268 275 543 205 
4 บ้านสันเวียงใหม่ 291 318 609 248 
5 บ้านสันป่าค่าง 268 258 526 177 
6 บ้านงิ้วเหนือ 233 221 454 176 
7 บ้านงิ้วใต ้ 192 205 397 158 
8 บ้านสันบัวบก 296 316 612 229 
9 บ้านม่อนแก้ว 91 99 190 72 

รวม 2,096 2,176 4,272 1,577 
ที่มาข้อมูล: (ศูนย์ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียนอ าเภอเมืองพะเยา (ข้อมูล ณ กันยายน  2559 ) 

 

4.  สภำพทำงสังคม 
 3.1 กำรศึกษำ 

ต าบลบ้านสางมีสถานศึกษาอยู่ ใน พ้ืนที่  จ านวน 3 แห่ง โดยแยกเป็นโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  1  แห่ง นอกจากนั้น ภายในต าบลยังมีที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  จ านวน   9   แห่ง    
  3.2   กำรสำธำรณสุข และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมสำธำรณสุข 
                   สถานบริการทางด้านสาธารณสุขในต าบลบ้านสาง  จะประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่   4  ต าบลบ้านสาง เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล    
บ้านสาง นอกจากนั้นยังมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จ านวน 9 แห่ง  ตั้งอยู่ในแต่ละหมู่บ้านให้บริการในการ
ตรวจเฝ้าระวังโรคการประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ด้านสาธารณสุข  ซึ่งด าเนินการโดยอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูบ่้าน   
   3.3   กำรก ำจัดขยะมูลฝอย      
           -  เทศบาลต าบลบ้านสาง  ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ประชาชนต้องก าจัดขยะโดยวิธีเผาและฝังหรือ
ขุดหลุมฝังกลบในบริเวณบ้านของตนเอง 

-  เขตเทศบาลต าบลบ้านสางมีฌาปนสถาน  จ านวน 3 แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1,4,8  ต าบลบ้านสาง  
3.4  มวลชนจัดตั้ง 

ลูกเสือชาวบ้าน  6  รุ่น       จ านวน     350     คน 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร. ) 1  รุ่น    จ านวน       45     คน 
ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจ าหมู่บ้าน (ชรบ.)  1  รุ่น    จ านวน     180     คน 
 



  

 
3.4 กำรสังคมสงเครำะห์ 

  ผู้สูงอายุ  จ านวน   881  คน      ผู้ป่วยเอดส์     จ านวน   32  คน      
  ผู้พิการ    จ านวน   177  คน     ผู้มีรายได้น้อย  จ านวน   32   ครอบครัว     

  

5.  ระบบบริกำรพื้นฐำน 
5.1   กำรคมนำคมขนส่ง 

มีถนนลาดยางระหว่างต าบลและหมู่บ้าน เป็นระยะทางประมาณ  12  ก.ม  และถนนคอนกรีตเสริม
ไม้ไผ่ระยะทางประมาณ 8.50 กม.นอกจากนั้นยังมีถนนลูกรังภายในหมู่บ้านอีกระยะทางประมาณ 3.50  กม. 
      5.2  กำรไฟฟ้ำ 

 - ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน และครบทุกครัวเรือน 
   - ไฟฟ้าและแสงสว่างตามถนนใหญ่ และซอยยังสว่างไม่ทั่วถึง 

      5.3  กำรประปำ 
 - ประชากรมรีะบบประปาหมู่บ้านและระบบประปาภูเขาใช้ครบทุกหมู่บ้าน และครบทุกครัวเรือน 

      5.3  กำรโทรคมนำคมและกำรสื่อสำร 
   -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ           จ านวน    5   แห่ง 
   -  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข     จ านวน    1   แห่ง 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
           6.1 กำรประกอบอำชีพ 
                ประชากรในต าบลบ้านสาง  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ได้แก่   
การท านา ท าไร่ ท าสวน การประกอบอาชีพทางการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เช่น เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง  ประมง และอุตสาหกรรม   
ในครัวเรือน     
 

          6.2  หน่วยธุรกิจที่ส ำคัญต่ำงๆ  ในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนสำง  ประกอบด้วย   
               -  ร้านค้าของช า                   จ านวน     27 แห่ง 
               -  โรงสีข้าว          จ านวน      6 แห่ง 
               -  อู่ซ่อมเครื่องจักรกล                   จ านวน      6 แห่ง 
               -  อุตสาหกรรมในครัวเรือน                      จ านวน            28   แห่ง 
               -   ตลาด           จ านวน              3   แห่ง 
               -  โรงฆ่าสัตว์ (บ้าน)          จ านวน              2   แห่ง 
               -  บ้านเช่า           จ านวน              6   แห่ง 
               -  ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก          จ านวน             3   แห่ง 
               -  โรงผลิตสุรา             จ านวน             3   แห่ง 
               -  ร้านบริการ ( ร้านเสริมสวย,ร้านอินเตอร์เน็ต,ร้านซักอบรีด,            จ านวน           20   แห่ง 
                  ร้านจ าหน่ายอาหารตามสั่ง,ร้านก๋วยเตี๋ยว,ร้านขายวัสดุก่อสร้าง,ร้านเติมเงินออนไลน์)  
 
 
 



  

 6.4  กำรประมง   
ประชาชนมีพ้ืนที่ติดกว๊านพะเยา จ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3,4,5  ประกอบอาชีพท าการ

ประมงพ้ืนบ้าน  ขุดบ่อเลี้ยงปลา  
6.5 กำรท่องเที่ยว   

พ้ืนที่ต าบลบ้านสางมีพ้ืนที่ติดกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ และมีพ้ืนที่ติดอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ต่อไป 
6.6  อุตสำหกรรม 
                ประชาชนในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6,7  ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การท าครกหิน การ
แกะสลักหิน การปั้นหม้อน้ าดิน 
6.6 กำรพำณิชย์ / กลุ่มอำชีพ 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลากหลายอาชีพ เช่น การจักสานกล่องข้าว การท าปลาส้ม  
การท าแคบหมู การจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา การท าขนม  การท าไม้กวาดทางมะพร้าว การจักสานเข่ง    
เลี้ยงวัว  
 

7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 
  7.1  ข้อมูลพื้นฐำนของหมู่บ้ำนหรือชุมชน 
 
  7.2  ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร 
 
  7.3  ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
 
  7.4  ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกินน้ ำใช้ (หรือน้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค) 
 
8.  ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
          8.1  กำรนับถือศำสนำ 
                    ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  เปรียบเสมือน
ศูนย์กลางของชุมชน  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านสาง มีวัดและส านักปฏิบัติธรรมอยู่ในพื้นที่จ านวน ทั้งสิ้น 6 แห่ง 
โดยมีวัดจ านวน  5  แห่ง และส านักปฏิบัติธรรม  จ านวน  1  แห่ง 
 

 8.2   ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและงำนประเพณีท้องถิ่นประจ ำปี  
                 - งานประเพณีลอยกระทง 
                 - งานสงกรานต์ 

   - งานแห่เทียนพรรษา 
   - งานตานก๋วยสลาก หรือ งานท าบุญสลากภัตร  

-  งานสรงน้ าพระธาตุวัดโบสถ์, งานสรงน้ าพระธาตุวัดศรีบุญเรือง หมู่ที่  1  ฯลฯ 
  8.3   ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาพ้ืนเมือง 
 
 



  

 
  8.4  สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 
9.  ทรัพยำกรธรรมชำติ 

  9.1  แหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค   
เทศบาลต าบลบ้านสางมีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ  คือ กว๊านพะเยา  ซึ่งเป็นแหล่งท ามาหากิน

ของประชาชนในพื้นที่  นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  ได้แก่  
    แหล่งน้ ำธรรมชำติ    
      -  ล าห้วย     จ านวน  3  สาย  ( ห้วยแม่ตุ่น  ร่องสาง  ร่องบวบ ) 
             -  บึง หนอง   จ านวน  1  แห่ง  ( กว๊านพะเยา ) 

แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น   จ านวน   25   แห่ง ดังนี้ 
         - ฝาย                                       จ านวน                     3     แห่ง 
         -  บ่อน้ าตื้น                      จ านวน          678    แห่ง 

                -  สระน้ า                                          จ านวน                   84     แห่ง  
                -  บ่อบาดาล                                      จ านวน                   10     แห่ง 
                -  ประปาภูเขา                                    จ านวน                    9     หมู่บ้าน 
                       -  ประปาหมู่บ้าน                                 จ านวน                    9      หมู่บ้าน 
       9.2  ป่ำไม้ 
 

9.3 คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 
 
  

10.  ข้อมูลด้ำนศักยภำพของเทศบำลต ำบลบ้ำนสำง 
10.1 โครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 
  เทศบาลต าบลบ้านสาง เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน แบ่งโครงสร้างของเทศบาลต าบล 
ออกเป็น 2 ฝ่าย ประกอบด้วย สภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี  จ านวน  1  คน 
รองนายกเทศมนตรี  จ านวน  2  คน มีสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  12  คน  เทศบาลต าบลบ้านสางเป็น
เทศบาลต าบลขนาดเล็ก  ปัจจุบันแบ่งการบริหารงานภายใน  ออกเป็น  3  ส่วน  ดังนี้        

1. ส านักปลัดเทศบาล     
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 

จ ำนวนบุคลำกรในองค์กร  มีท้ังหมด  30  คน  ดังนี้  
ต ำแหน่งในส ำนักปลัดเทศบำลต ำบล    มีจ ำนวน   21   คน   ดังนี้ 
1. ปลัดเทศบาล ( นักบริหารงานเทศบาล )            2. หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล  
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ          4. นักวิชาการสาธารณสุข    
5. นักพัฒนาชุมชน                                        6. นักทรัพยากรบุคคล  
7. นักวิชาการศึกษา                                      8  นักจัดการงานทั่วไป.                        
9. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      10. นกัประชาสัมพันธ์   



  

11. นักวิชาการเกษตร                                   12. พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 3  คน         
13. ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จ านวน 3  คน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

                     14. ผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  จ านวน  2  คน    
  15. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  1 คน 
                    17. ผู้ชว่ยเจา้หน้าที่พัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1 คน 

ต ำแหน่งในกองคลัง     มีจ ำนวน   5   คน   ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการกองคลัง               2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
3. นักวิชาการพัสดุ      4. นักวิชาการคลัง 
5. นักวิชาการเงินและบัญชี                      
ต ำแหน่งในกองช่ำง   มีจ ำนวน   4   คน   ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการกองช่าง             3. พนักงานสูบน้ า (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
2. นายช่างโยธา                         4. นายช่างโยธา  
ต ำแหน่งลูกจ้ำงเหมำบริกำร   มีจ ำนวน  13  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ส่วนที่  2 

สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2557 - 2560) 
 

1.  สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ในปีงบประมำณ  
     พ.ศ.2557 - 2560 
  1.1  สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรตั้งงบประมำณ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

ตามที่เทศบาลต าบลบ้านสาง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมงบประมาณจากเงินสะสมของ
แต่ละปีงบประมาณ  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท า
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดบริการสาธารณะในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพ้ืนที่     
การพัฒนาส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และการพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี  และการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ตามมา  การจัดบริการสาธารณะ
ด้านต่างๆ  ยังไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  เนื่องจาก
เทศบาลยังขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์            
ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านสาง  มีรายได้จากท้องถิ่นจัดเก็บเอง  งบประมาณจากรัฐจัดสรรให้ และเงินอุดหนุนจาก
ภาครัฐ  ด้านรายจ่ายจะเป็นประเภทรายจ่ายประจ าและรายจ่ายเพ่ือการลงทุน  ซึ่งเป็นรายจ่ายตามแผนงาน 
โครงการต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้  ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณที่ได้รับ แต่เทศบาลมีรายได้ยังไม่เพียงพอในการ
ด าเนินงานแต่อย่างใด  จึงต้องบริหารงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด เพ่ือจัดบริการสาธารณะ โดยค านึงถึงปัญหา
และความต้องการตามส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วน ความเป็นได้ในการน าโครงการไปปฏิบัติ และค านึงถึง
สถานะการคลังท้องถิ่น เพ่ือให้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลต าบล     
บ้านสาง  ได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนา  ดังสถิติรายได้และรายจ่ายใน
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2559 ดั ง นี้    



  

 
รำยได้ของเทศบำลต ำบลบ้ำนสำง  ประจ ำปีงบประมำณ 2557 

 
เทศบำลจัดเก็บเอง ส่วนรำชกำรอื่นจัดเก็บให้ 

ภำษีบ ำรุง
ท้องที ่

ภำษี
โรงเรือน
และที่ดิน 

ภำษีป้ำย 
อำกรฆ่ำ

สัตว์ 
ภำษีสุรำ 

ภำษี
สรรพสำมิต 

ค่ำธรรมเนียม
จดทะเบียน
สิทธิและนิติ
กรรม  ทีดิ่น 

ค่ำภำค 
หลวงแร ่

ภำษีธุรกิจ
เฉพำะ 

ค่ำปรับ
ผู้กระท ำ
ผิดกฎ
จรำจร 

ค่ำภำคหลวง
ปิโตรเลียม 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
1/9 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
ตำมพรบ.แผนฯ 

 
29,972.50 

 
82,555.00 8,809.00 1,685.00 816,096.34 1,110,052.77 349,074.00 30,021.01 109,411.09 200.00 64,274.58 1,698,267.16 7,555,027.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ทรัพย์สิน เบ็ดเตล็ด เงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ส่วนรำชกำรอื่นจัดเก็บให้ 

ดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร 

ขายแบบแปลน เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพ        
ผู้พิการ 

เงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพ      

ผู้สูงอาย ุ

ค่าใช้จ่าย
โครงการแกไ้ข
ปัญหายาเสพ

ติด 

เงินท่ีเก็บ
ตาม

กฎหมาย
ว่าด้วย
อุทยาน
แห่งชาติ 

ค่า
ใบอนุญาต
เกี่ยวกับการ

ควบคุม
อาคาร 

ค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการ

ควบคุม
อาคาร 

ค่าปรับ
ผู้กระท าผิด

สัญญา 
ใบอนุญาตขายสรุา 

197,436.12 28,400.00 3,163,353.00 954,000.00 6,103,200.00 35,000.00 - 140.00 220.00  1,924.00 1,183.40 
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การเปรียบเทียบข้อมูลรายรับรายจ่ายย้องหลังสามปี 

รำยรับ 
รำยรับจริง ปี 2555 

(บำท) 
รำยรับจริง ปี 2556 

(บำท) 
รำยรับจริง ปี 2557 

(บำท) 
รำยได้ภำษีอำกร 
1. หมวดรำยได้ภำษีอำกร    
  1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 77,097 81,764.50 82,555.00 
  1.2 ภาษีบ ารุงท้องที่ 29,312.80 30,007.65 29,972.50 
  1.3 ภาษีป้าย 8,978 7,134 8,809.00 
  1.4 ภาษีมลูค่าเพิ่มตาม พรบ. 
กระจายอ านาจ 

5,453,048.24 8,517,824.95 7,555,027.01 

  1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 1,416,042.83 1,589,472.45 1,698,267.16 
  1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ - - 109,411.09 
  1.7 ภาษีสุรา 742,820.75 749,867.85 816,096.34 
  1.8 ภาษีสรรพสามิต 1,334,847.32 1,639,404.76 1,110,052.77 
  1.9 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม
ป่าไม ้

   

  1.10 ค่าภาคหลวงแร่ 17,728.26 23,379.68 30,021.01 
  1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 60,333.93 67,661.74 64,274.58 
  1.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนติิกรรมที่ดิน 

363,290 329,944 349,074.00 

รวม 9,503,499.13 13,036,461.58 11,853,560.46 
รำยได้ที่มิใช่ภำษีอำกร 
1. หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ 
และใบอนุญำต 

   

  1.1 ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม เกี่ ย ว กั บ
ใบอนุญาตการขายสุรา 

582.45 1,105.80 1,183.40 

  1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

120 220 - 

  1.3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
พาณิชย ์

340 560 830.00 

  1.4 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมาย
จราจรทางบก 

650 250 200.00 

  1.5 ค่าปรับผิดสัญญา 117,278 69,473.50 1,924.00 
  1.6 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

- 893.70 140.00 

1.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ    
รวม 118,970.45 72,503 42,774.00 

2.หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน    
  2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 151250.54 122,035.39 197,436.12 

รวม 151,250.54 122,035.39 197,436.12 
 
 



  
 
 

รำยรับ 
รำยรับจริง ปี 2555 

(บำท) 
รำยรับจริง ปี 2556 

(บำท) 
รำยรับจริง ปี 2557 

(บำท) 
3. หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค    
  3.1 รายได้จากค่าน้ าประปา - -  

รวม    
4. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด    
  4.1 ค่าจ าหน่ายแบบแปลน 117,000 75,600 28,400.00 
  4.2 รายได้เบ็ดเตล็ด 94,274 80,728 66,876.00 

รวม 211,274 156,328 95,276.00 
5.  เงินช่วยเหลือ    
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,438,259.14 4,862,270.92 3,163,353.00 
2. หมวดเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 7,426,544 12,099,702.46 8,068,432.00 

รวมงบประมำณทั้งหมด 11,864,803.14 16,961,973.38 11,231,785.00 
 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยปี 2555 

(บำท) 
รำยจ่ำยปี 2556 

(บำท) 
รำยจ่ำยป ี2557 

(บำท) 
1.รายจ่ายงบกลาง  1,081,428 998,447.85 870,581.06 
2.งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว) 

5,790,880 5,962,478 7,913,481.00 

3.งบด าเนินการ (หมวดคา่ตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ และหมวดคา่
สาธารณูปโภค) 

4,323,663.21 5,135,489.84 3,809,797.86.00 

4. งบลงทุน (หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดนิ 
และสิ่งก่อสร้าง)  

2,254,912 3,762,773 2,790,345.00 

5. งบรายจ่ายอื่น 12,000 12,000 1,423,058.00 
6. งบเงินอุดหนุน 697,600 886,172.31 1,027,002.00 
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1.2  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ   

ตามที่เทศบาลต าบลบ้านสาง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสาง ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการให้กับประชาชน  ซ่ึงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมี
การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
เป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปีนั้น   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสางได้ติดตามและประเมินผล
การน าโครงการไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ซึ่งผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
เทศบาลต าบลบ้านสาง  ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีแผนงาน / โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการต่างๆ ภายในต าบล  เทศบาลต าบลบ้านสาง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายได้ที่จัดเก็บเอง  รวมทั้งภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพ่ือน ามาพัฒนาท้องถิ่นใน
ด้านต่างๆ เช่น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสาธารณสุข  ด้านสังคม ด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การบริหารการปกครอง และด้านอ่ืนๆ สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนทุก
ด้าน  และประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการจัดบริการสาธารณะ ปรากฏผลสรุป ดังนี้        

                    

กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ปริมำณ คุณภำพ 
2. ดำ้นเศรษฐกิจ 
2.1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต าบลบ้านสาง            

 
9  หมู่บ้าน 

 
- ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายที่จ าเป็นและ
สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน 

2.2  โครงการส่งเสริมการเกษตร
ผสมผสาน              

9  หมู่บ้าน -  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพเพ่ือใช้ในการเกษตร        
-  สามารถลดการใช้สารเคมีในการเกษตร     

2.3  โครงการส่งเสริมการผลิตสาร
ป้องกันก าจัดโรคฯ              

9  หมู่บ้าน -  สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน     
-  สามารถปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน   

2.4 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบล             

1  แห่ง -  มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบลไว้
บริการประชาชน             
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กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ปริมำณ คุณภำพ 
3. ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม     
3.1  โครงการสนับสนุนบทบาท
เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน     
ต.บ้านสาง  

 
 

ม.1 - 9  

 
 
- สามารถพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนได้แสดงออก 
และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน 

3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี    

หมู่ที่ 1 - 9 - สามารถจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างความ
เข้มแข็งแก่กลุ่มสตรี และน าความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ  

3.3 โครงการจ้างเหมารถรับส่ง
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
 

45  คน 
 

- สามารถให้การสงเคราะห์เด็กเล็กท่ีด้อยโอกาส และลด
ภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ตลอดถึงเด็ก
เล็กที่อยู่ไกลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับความเท่าเทียม
และเสมอภาคอย่างทั่วถึง 

3.4  โครงการจัดอบรมทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ (อาเซียน) 

60 คน - เด็กและเยาวชนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการ
ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

3.5  โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

45  คน - ประชาชนเกิดจิตส านึกท่ีดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง 
มีความสุข 

3.6 โครงการจัดงานวันแมแ่ห่งชาติ 1  ครั้ง -  เด็กเยาวชนและประชาชนได้แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อบุพการี 

3.7  โครงการสนับสนุนการจัดงาน
สรงน้ าพระธาตุ หมู่ที่  1    

1  ครั้ง -  สามารถส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามให้คงอยู่
สืบไป 

3.8  โครงการจัดงานลอยกระทง 1  ครั้ง - สามารถส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามให้คงอยู่
สืบไป 

3.9 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และนักเรียนโรงเรียนประถม 

สนับสนุน 
ให้ครบทุกคน 

- เทศบาลได้สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กก่อนวัยเรียน
และนักเรียนโรงเรียนประถม  ทางเทศบาลด าเนินการ
เบิกจ่ายให้ผู้จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันแก่นักเรียนใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนประถม  จ านวน 
3 แห่ง ท าให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง        

3.10 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ให้แกศู่นย์พัฒนาเด็กเล็ก
และนักเรียนโรงเรียนประถม 

สนับสนุน 
ให้ครบทุกคน 

- เทศบาลได้ด าเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่
นักเรียนโรงเรียนในเขตต าบลบ้านสางและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 3 แห่ง  ท าให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
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3.11 อุดหนุนการจัดงานพิธีบวงสรวง  
พ่อขุนง าเมือง  

1 ครั้ง - ได้ด าเนินการอุดหนุนการจัดงานพิธีบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง
ประจ าปี  สามารถสืบสานและอนุรักษ์งานประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 

3.12 โครงการอุดหนุนการจัดงาน
เทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา 

1 ครั้ง - สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

3.13 อุดหนุนงานฤดูหนาวและงาน
กาชาดจังหวัดพะเยา 

1 ครั้ง - สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

3.14 โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์และ
วารสาร 

10  แห่ง - ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง
และเป็นปัจจุบัน 

3.15 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

- เด็ก เยาวชนและประชาชน มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือห่างไกลจากปัญหายาเสพ
ติด    
-  สามารถส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกันแบบบูรณาการ 

3.16 โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ
ต าบลบ้านสาง 

หมูที่ 1-9 - สามารถรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมให้คงอยู่
สืบไป     

3.17 โครงการแห่เทียนพรรษา หมูที่ 1 - 9 - สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
3.18 โครงการสนับสนุนการจัดงานวัน
ปิยมหาราช  

1 ครั้ง - ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไทย 

3.19 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 1 ครั้ง - เด็กนักเรียนได้แสดงออกในการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน 

3.20 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 1  ครั้ง -  เด็กเยาวชนและประชาชนได้แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อบุพการี 

3.21 โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดโบสถ์ 1  ครั้ง -  สามารถส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามให้คงอยู่สืบไป 
3.22  โครงการสนับสนุนการจัดงาน
บวงสรวงพ่อขุนง าเมือง 

1 ครั้ง - ได้ด าเนินการอุดหนุนการจัดงานพิธีบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง
ประจ าปี  สามารถสืบสานและอนุรักษ์งานประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 

3.23  โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา 

1 ครั้ง - สามารถเพ่ิมพูน ความรู้ทักษะในการพัฒนาด้านการศึกษาแก่
บุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ด้ำนสำธำรณสุข 
4.1 โครงการจัดซื้อน้ ายาเคมีก าจัด
ยุงลาย พร้อมพ่นหมอกควัน 
4.2 จัดซื้อทรายอะเบทแจกจ่าย 

 
9  หมู่บ้าน 
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต าบล
บ้านสาง /
โรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ 

 
- กิจกรรมในข้อ 4.1- 4.2  นี ้ ทางเทศบาลจัดท าเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้สมอง
อักเสบ ได้ท าการพ่นหมอกควันเพื่อท าลายยุงตัวแก่และใส่
ทรายอะเบทในน้ าที่ใช้อุปโภคบริโภค  ท าให้จ านวนผู้ป่วย   
ที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคไข้เลือดออก และโรคไข้สมอง
อักเสบลดลง          

4.3 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

9 หมู่บ้าน - สนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน และสามารถพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานระบบ
บริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.4 โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 หมู่บ้าน - ประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ร่วมกัน ลดปัญหามลพิษในชุมชน         

4.5 โครงการอบรมการป้องกัน
โรคเอดส์ 

9 หมู่บ้าน - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปัญหาโรค
เอดส์  

4.6  โครงการอบรมการมีส่วนร่วม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และ
หมอกควัน   

9 หมู่บ้าน - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันป่า และหมอก
ควัน  
- ประชาชนมีจิตส านึกรักและหวงแหนรักษาป่าและสามารถ
ป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ 

4.7  โครงการสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ (สปสช.) 

  1  ครั้ง - สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข  
ในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต 

4.8  โครงการขยะแบบครบวงจร 9  หมู่บ้าน - สามารถปลูกจิตส านึกที่ดีในการบริหารจัดการขยะและลด
ปัญหามลพิษทางอากาศ       

5. ด้ำนสังคมสงเครำะห์ 
5.1  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 
704  คน 

 
- เทศบาลได้สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
ท าให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

5.2  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ 150  คน - เทศบาลได้สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ   
ท าให้ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น    

5.3สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 33  คน - เทศบาลได้ด าเนินการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
แก่ผู้ป่วยเอดส์ท าให้ผู้ป่วยเอดส์มีความเป็นอยู่ที่ดีและมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น        
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5.4 ค่าใช้จ่ายการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย     

9 หมู่บ้าน - สามารถให้ความช่วยเหลือและป้องกันการเกิดภัยพิบัติ
ต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่  ได้อย่างทันท่วงที และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

5.5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด                       

45  คน - สามารถป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติด
แก่เด็กและเยาวชนและอัตราการติดยาเสพติดลดลง  
-  เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษ
ภัยของยาเสพติด   

5.6 โครงการอุดหนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
พะเยา (ศพส.จ.พะเยา) 

1 ครั้ง - สามารถด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดจังหวัดพะเยา  

5.7 โครงการเฝ้าระวังการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดต าบลบ้านสาง 

1 ครั้ง - สามารถด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพ้ืนที่ 

5.8  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลบ้านสาง      

1  ครั้ง  -  ผู้สูงอายุมีความรู้ และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข     

5.9  โครงการสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลบ้านสาง 

1  ครั้ง -  กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบ้านสางมีความเข้มแข็ง
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

5.10  โครงการสร้างความสุขและ
ขจัดอบายมุขในสังคม 

1  ครั้ง -  สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.11  โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม 

1  ครั้ง -  สามารถสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเครือข่าย และ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

6. ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
6.1 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน       

 
1 ครั้ง 

 
- สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว        
มีประสิทธิภาพ  
- ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการ 

6.2 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อ การจ้างอ าเภอเมืองพะเยา 

1  ครั้ง - เทศบาลต าบลบ้านสางได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

6.3 โครงการกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองฯ 

3  ครั้ง - สามารถเพ่ิมพูน ความรู้ทักษะในการพัฒนาด้านการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.4 โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
ส านักงาน   

- - ประชาชนได้รับการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และ      
มีประสิทธิภาพมากขึ้น      
- มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงานใช้อย่างเพียงพอ 

6.5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน       

2  ครั้ง - สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง       
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กิจกรรมที่ด ำเนินกำร ปริมำณ คุณภำพ 
6.6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)      

1  ครั้ง - สามารถพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเตรียมความพร้อมใน
การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                 

6.7 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่ 1 - 9  - สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน
และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ท้องถิ่น   

6.8  โครงการจัดท าแผนชุมชน หมู่ที่ 1 - 9 -  สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน
และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ท้องถิ่น   

6.9  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน  2  แห่ง - สวนสาธารณะริมกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตกและที่ท าการ
เทศบาลต าบลบ้านสาง มีความสวยงาม ร่มรื่น และน่าอยู่ 

6.10  โครงการจัดการเลือกตั้ง 1  ครั้ง - สามารถจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
6.11  โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

   1  ครั้ง -  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง และผู้น าท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติงาน 
-  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง และผู้น าท้องถิ่นมีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 
และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งสมรรถนะในการ
ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล    

6.12  โครงการอุดหนุนกว๊านพะเยา  
(ศพบก.) 

1 ครั้ง - สามารถปรับปรุงภูมิทัศน์และวางระบบผังเมืองรวมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
2.  ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2557 - 2560 

2.1  ผลที่ได้รับ / ผลที่ส ำคัญ 
ตามที่เทศบาลได้ด าเนินงานจัดบริการสาธารณะตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั้งแต่มีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการให้กับประชาชนในด้านต่างๆ  เพ่ือให้ประชาชนมีความ
อยู่ดีกินดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า  มั่งคง  ซึ่งผลจากการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ของเทศบาลมีหลายด้าน  ปรากฏผลสรุป ดังนี้  
1.  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมา ได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรไปมาบน
ท้องถนน โดยสามารถก่อสร้าง / ปรับปรุงถนนให้สามารถสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัยขึ้น ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการด าเนินงานก่อสร้างถนนในพ้ืนที่หมู่ที่หมู่บ้าน ระหว่าง
หมู่บ้าน และพ้ืนที่สู่การเกษตร และการจัดบริการสาธารณะด้านไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน / ภูเขา ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ทุกครัวเรือน
อย่างเพียงพอและทั่วถึง มีไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ใช้ภายในหมู่บ้าน ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมาบน
ท้องถนน การก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบายน้ าภายในหมู่บ้าน และสามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง การระบายน้ ามีความสะดวก รวดเร็วขึ้น   
2.  ด้ำนเศรษฐกิจ 
  เทศบาลต าบลบ้านสาง ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการประกอบ
อาชีพเสริมแก่ประชาชน  ตลอดถึงการจัดฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถน าความรู้มาประกอบ
อาชีพเพ่ือให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายที่จ าเป็น สามารถพ่ึงพอตนเองได้   ท าให้ประชาชนมีความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพเสริม  และสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถ
พัฒนาให้เป็นสินค้าโอท็อปที่สร้างชื่อเสียงให้กับคนในท้องถิ่นได้  ประชาชนจะประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยว ได้แก่ การท าไม้กวาดทางมะพร้าว การท าขนมไทย การสานเข่ง การจักสานกล่องข้าว การปั้นหม้อน้ าดิน 
ฯลฯ  นอกจากนี้  ยังสามารถพัฒนาสินค้าโอท็อปให้ได้มาตรฐาน ได้แก่ การจักสานกระเป๋าผักตบชวา การท าครก
หิน การท าปลาส้ม เป็นต้น ซึ่งมีสินค้าโอท็อปที่ส าคัญ   สามารถน าไปจ าหน่ายสู่ท้องตลาดและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในหมู่บ้าน  แก้ไขปัญหาความยากจน และการว่างงานแก่ประชาชนในหมู่บ้านได้เป็น
อย่างดี  
3.  ด้ำนกำรศึกษำ 
  ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศที่ทันสมัย กล่าวคือ มีอินเตอร์ต าบล และการติดตั้ง
สัญญาณ wifi ตามจุดต่างๆ ภายในหมู่บ้าน มีสถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ และวารสารไว้บริการแก่ประชาชน การ
ติดตั้งหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน การประกาศเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล
ทางหอกระจายข่าว  ท าให้ประชาชนมีช่องทางที่หลากหลายในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก ได้
อย่างรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้เทศบาลต าบลบ้านสาง ได้ส่งเสริมการอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษา
อาเซียน) แก่เด็กและเยาวชนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่ประชาชนอาเซียน ท าให้เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้ และมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ  และสามารถสนทนา พูดคุย และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ปกครอง
ได้ และการพัฒนาเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านสางให้มีความรู้คู่คุณธรรม การสนับสนุน
อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ และมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ  มีพัฒนาการที่ดีตามวัย
ตลอดถึงการส่งเสริมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการสอนแก่เด็ก
นักเรียน และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านสางให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 



  
 
4.  ด้ำนกำรสำธำรณสุข 
  เทศบาลได้ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  การพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบทเพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย     
การดูแลสุขภาพของตนเองในการป้องกันโรคทางระบบทางเดินหายใจและโรคปอด จากการประกอบอาชีพท าครก
หินของประชาชน  การรณรงค์การงดสูบบุหรี่และเหล้าในงานศพ การติดตั้งเครื่องออกก าลังกายในหมู่บ้าน เป็นต้น
ท าให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ลดลง  
5.  ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
  การปลูกฝังจิตส านึกที่ดีให้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี สามารถคัดแยกขยะด้วย
ตนเองภายในครัวเรือน  การรณรงค์ให้ประชาชนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  การก าจัดขยะแบบครบวงจร เพ่ือน า
ขยะไปท าปุ๋ยหมัก และจ าหน่ายโดยประสานบริษัทเอกชนมารับซื้อขยะจากประชาชนเพ่ือน าไปรีไซเคิล และขาย
ต่อ  ท าให้ประชาชนมีรายได้ และสามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างถูกวิธี ท าให้ปัญหาขยะในชุมชนลดลง และ
แก้ไขปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เทศบาลต าบลบ้านสาง ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน การจัดกิจกรรมร่วมกันเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เพื่อเป็นแกนน า
ส าคัญในการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในหมู่บ้าน 
 5.  ด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง 
  เทศบาลต าบลบ้านสาง เห็นความส าคัญของการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย โดยการ  
บูรณาการท างานร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในการจัดเวรยามเพ่ือป้องกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในต าบลอย่างต่อเนื่อง  การตรวจปัสสาวะแก่เด็กวัยรุ่น  การรณรงค์เมาไม่ขับ  การตั้งจุด
ตรวจ เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เป็นต้น  ท าให้ปัญหาอาชญกรรมลดลง 
ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 
6.  ด้ำนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
  เทศบาลต าบลบ้านสาง ได้สนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง การรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ    
ในวันสงกรานต์ การแห่เทียนวันเข้าพรรษา การสนับสนุนการจัดงานสรงน้ าพระธาตุวัดศรีบุญเรือง  การจัดงานสรง
น้ าพระธาตุวัดโบสถ์ เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น  ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
และอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป 
7.  ด้ำนสังคม 
  ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยธรรมชาติ  เช่นอุทกภัย  วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาวและ
สาธารณภัยด้านอ่ืนๆ โดยเทศบาลได้ตั้งงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ
ต่างๆ เช่น การแจกกระเบื้องแก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุวาตภัย การแจกผ้าห่มกันหนาว ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที  การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส       
โดยก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ท าให้ผู้ด้อยโอกาสมีบ้านเรือนที่มีความมั่นคง แข็งแรง      
และปลอดภัยในการพักอาศัย และการจัดสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์อย่าง
ทั่วถึง  ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ความเจริญทางด้านการแพทย์ในปัจจุบัน  ส่งผลให้
อนาคตอันใกล้นี้  จะมีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น  เทศบาลต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่   
ผู้สูงวัย  ให้สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 



  
 

2.2  ผลกระทบ 
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ  ของเทศบาลต าบล

บ้านสาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่าง
ดี สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
สูงสุด   ซึ่งการด าเนินงานส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นในเขตเทศบาล  ดังนี้ 

 ๑. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตเทศบาล  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบางจุด   
ท าให้เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ๒. การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น   ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  
ไข้เลือดออก  โรคมือ เท้า ปาก  เป็นต้น 

 ๓. จ านวนประชาชนเพ่ิมมากขึ้น  ท าให้หน่วยบริการทางด้านสาธารณสุข ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการในการให้บริการประชาชน  ท าให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการทางด้านสุขภาพ 

 ๔. การก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง การระบายน้ ามี
ความสะดวก รวดเร็วขึ้น  แต่ส่งผลกระทบคือการระบายน้ าสู่พื้นที่การเกษตรท าให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความ
เสียหาย  ผลผลิตทางการเกษตรลดลง  ดินเสื่อมคุณภาพ  ท าให้นาข้าวได้รับความเสียหาย   เป็นแหล่งสะสมเชื้อ
โรคต่างๆ เป็นต้น   
3.  สรุปปัญหำและอุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และแนวทำงกำรแก้ไขปีงบประมำณ พ.ศ.2557 -   
     2560        
  ปัญหำและอุปสรรค  
  1. ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการใน
แผนพัฒนา 
  2. ปัญหาความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการตามโครงการได้ทันที 
  3. มีประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจระบบการบริหารและการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. มีผลต่อการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนา 
  4. ไม่มีความพร้อมในด้านเครื่องมือใช้เนื่องด้วยงบประมาณมีจ ากัด 
  แนวทำงแก้ไขปัญหำ 
  1. ท าความเข้าใจกับประชาชนในการประชุมประชาคม  โดยให้ประชาชนเสนอโครงการที่จ าเป็น 
  2. ท าความเข้าใจและให้ความรู้กับประชาชนถึงระบบการท างานต่าง ๆ ของอบต. 
  3. สรรหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ยังขาดแคลน โดยมีการตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดจ้าง 
    ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปัญหำ 

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้  
 
 



  
อุปสรรค 

๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยี
ในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  

๒)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
๓)  เทศบาลสมารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่      

 แนวทำงกำรแก้ไข   
  (๑)  กำรด ำเนินงำนของเทศบำล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การด าเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก

ที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา   
(๒)  กำรบริกำรประชำชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
 ๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  

  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปัญหำ 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้
ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
และความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่    

 
   
 
 



  
 

    แนวทำงกำรแก้ไข   
  (๑)  กำรด ำเนินงำนของเทศบำล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ
ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก
ที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตะภัยที่เกิดขึ้น
เป็นประจ าทุกป ี

(๒)  กำรบริกำรประชำชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  

  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปัญหำ 

๑)  เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

อุปสรรค 
๑)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   

    แนวทำงกำรแก้ไข   
  (๑)  กำรด ำเนินงำนของเทศบำล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

 
 



  
 
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ

ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
(๒)  กำรบริกำรประชำชน 

๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 
๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   
๓)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอประจายข่าวมากกวานี้และ

ประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
 
 

 
 
 


