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ประกาศ เทศบาลนครล าปาง 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
******************************************* 

    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถินมีส่วนร่วมดว้ย ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ้ 30 (5) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการ พฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมท้งั
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีผู้ ู บริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าว และตอ้ง ปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัโดย
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี     ดงันั้นเพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลนครล าปาง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท า
งบประมาณ การใชจ้่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบริหารจดัการเทศบาลนครล าปาง ดงัน้ี  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลนครล าปาง  
    "นครน่าอยู ่ผูค้นเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวฒันธรรมล ้าค่า" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลนครล าปาง  
    1. ส่งเสริม การพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนสตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ และผูด้อ้ยโอกาส การสังคมสงเคราะห์ การพฒัราชุมชน การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  
    2. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิของประชาชน  
    3. ส่งเสริมการด าเนินงานผูป้ระกอบการหอพกัและการฌาปนกิจสงเคราะห์  
    4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
    5. พฒันาระบบบริการสุขภาพ ดา้นการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวยัให้มีสุขภาพดี  
    6. ส่งเสริมและพฒันาดา้นการจดัการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  
    7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/ภาคี ในการจดัการสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม  
    8. พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนการจดัการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็กและเยาวชน  
    9. พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การจราจร และการบริการสาธารณะ  
    10. บริหารจดัการ ปรับปรุง ควบคุม ตรวจสอบ ตามกฎหมายผงัเมืองให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาเมือง  
    11. ส่งเสริม อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  



    12. พฒันาระบบบริหารจดัการองคก์ร  
    13. พฒันาทรัพยากรบุคคล  
    14. ท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และสภาพแวดลอ้มทางสถาปัตยกรรมโบราณสถาน และแหล่งประวตัศิาสตร์ รวมทั้งการธ ารงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์วฒันธรรมของพื้นถ่ิน  
    15. พฒันา ส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลนครล าปางไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว ้7 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
    การพฒันาสังคมและสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
    การส่งเสริมและพฒันาระบบบริการสุขภาพของประชาชน 
 
    การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
 
    การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พฒันาตามผงัเมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
    การพฒันาระบบการบริหารจดัการองค์กรและการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
 
    การส่งเสริม ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและการธ ารงไวซ่ึ้งมรดกทางวฒันธรรม 
 
    การพฒันาส่งเสริม ดา้นการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 

ง. การวางแผน 
    เทศบาลนครล าปาง ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบญัญตัิไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อ
รับฟังปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพื่อพฒันาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี ต่อไป  
    เทศบาลนครล าปาง ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพฒันาสังคมและสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 31 96,875,200.00 28 107,119,200.00 27 108,893,600.00 28 103,374,200.00 29 110,488,000.00 

การส่งเสริมและพฒันาระบบบริการสุขภาพของประชาชน 25 4,284,722.00 29 3,185,920.00 21 5,223,500.00 18 3,340,500.00 21 7,319,500.00 



การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 42 65,610,600.00 37 58,179,000.00 59 126,715,950.00 43 73,587,600.00 44 104,642,900.00 

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พฒันาตามผงัเมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

37 72,752,310.00 71 107,506,850.00 66 830,475,970.00 33 616,699,350.00 25 168,805,400.00 

การพฒันาระบบการบริหารจดัการองคก์รและการพฒันาทรัพยากรบุคคล 15 9,353,000.00 15 10,018,000.00 12 1,170,000.00 13 6,650,000.00 10 1,880,000.00 

การส่งเสริม ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและการธ ารงไวซ่ึ้งมรดกทางวฒันธรรม 12 7,930,000.00 11 8,360,000.00 12 8,910,000.00 12 6,630,000.00 11 7,880,000.00 

การพฒันาส่งเสริม ดา้นการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 10 52,283,000.00 8 6,200,000.00 6 5,350,000.00 7 23,700,000.00 7 6,400,000.00 

รวม 172 309,088,832.00 199 300,568,970.00 203 1,086,739,020.00 154 833,981,650.00 147 407,415,800.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผูบ้ริหารเทศบาลนครล าปาง ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญตัิงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใ่นขอ้บญัญตัิงบประมาณ จ านวน 102 โครงการ งบประมาณ 216,150,900 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การพฒันาสังคมและสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 25 104,687,200.00 

การส่งเสริมและพฒันาระบบบริการสุขภาพของประชาชน 10 5,700,000.00 

การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 27 66,853,200.00 

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พฒันาตามผงัเมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 21 27,173,500.00 

การพฒันาระบบการบริหารจดัการองคก์รและการพฒันาทรัพยากรบุคคล 6 1,580,000.00 

การส่งเสริม ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและการธ ารงไวซ่ึ้งมรดกทางวฒันธรรม 9 6,480,000.00 

การพฒันาส่งเสริม ดา้นการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 4 3,677,000.00 

รวม 102 216,150,900.00 
 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญตัิงบประมาณ เทศบาลนครล าปาง มีดงัน้ี 



  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 

10,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 2. เพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกนัระหว่าง
เครือข่าย  

ฝึกอบรมและซอ้มแผน ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จ านวน 1 คร้ัง/ปี 

2.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการอบรมเทศกิจอาสา
จราจร 

50,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาการจราจรในพื้นท่ี
รับผิดชอบให้มีความคล่องตวัมากขึ้นและเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่นกัเรียน ประชาชนทัว่ไปเพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจา้หนา้ท่ีเทศกิจอาสาจราจรปฏิบตัิงานอ านวยความ
สะดวกดา้นการจราจร 

3.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมการจดักิจกรรม
ลานคนบ่าเก่า 

100,000.00 
ส านกั/กองสวสัดิการ
สังคม 

1. เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาของผูสู้งอาย ุ2. เพื่อให้ผูสู้งอายุ
และผูส้นใจไดแ้สดงศกัยภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ 3. เพื่อ
สร้างความสามคัคีระหว่างผูสู้งอายแุละผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  

จดักิจกรรมแสดงภมูิปัญญาผลงานและความสามารถของผูสู้งอายุ  

4.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมและพฒันา
กลุ่มคนพิการและครอบครัว 

50,000.00 
ส านกั/กองสวสัดิการ
สังคม 

1. เพื่อให้คนพิการหรือผูแ้ทนและสมาชิกครอบครัวไดรั้บ
ความรู้ในดา้นต่าง ๆ ตามสถานการณ์และตามความจ าเป็น 
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายดา้นคนพิการ
ระดบัเทศบาล  

1. อบรมให้ความรู้แก่คนพิการและสมาชิกในครอบครัว 2. เกิดกลุ่มเครือข่าย
ดา้นคนพิการระดบัเทศบาล 3. ส ารวจปัญหาและความตอ้งการของคนพิการ
ดา้นต่าง ๆ 

5.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมและพฒันา
กลุ่มสตรี  

150,000.00 
ส านกั/กองสวสัดิการ
สังคม 

1. เพื่อให้สตรีในชุมชนไดรั้บความรู้ในดา้นต่าง ๆ 2. เพื่อ
ส่งเสริมให้กลุ่มสตรีมีกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 3. เพื่อ
รับทราบปัญหา/ความตอ้งการของสตรี 4. เพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว  

1. จดัอบรมให้ความรู้แก่สตรีในชุมชนจ านวน 5 ดา้น - ดา้นศาสนา - ดา้น
กฎหมายและการต่อตา้นการทุจริต - ดา้นเศรษฐกิจ - ดา้นวฒันธรรมและ
ประเพณี - ดา้นสังคมและการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 2. ส ารวจ
ปัญหาและความตอ้งการของสตรี 

6.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพฒันาศกัยภาพ
ผูสู้งอายแุละผูเ้ก่ียวขอ้ง 

600,000.00 
ส านกั/กองสวสัดิการ
สังคม 

1. เพื่อให้ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลนครล าปางมีกิจกรรม
ร่วมกนั 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่าง
ผูสู้งอายแุละสมาชิกครอบครัวหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 3. เพื่อให้
ผูสู้งอายไุดรั้บความรู้ในดา้นเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย การ
ป้องกนัยาเสพติดและการป้องกนัการทุจริต เป็นตน้ 4. 
เพื่อให้อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายไุดรั้บความรู้เพิ่มเติม  

1. จดัอบรมอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายเุทศบาลนครล าปาง (อผส.) ประมาณ 60 
คน 2. กิจกรรมการเพิ่มองคค์วามรู้ดา้นต่าง ๆ จ านวน 7 ดา้น ไดแ้ก่ - ดา้น
ศาสนา - ดา้นประเพณีวฒันธรรม - ดา้นวิชาการและอื่น ๆ - ดา้นส่งเสริม
อาชีพ - ดา้นนนัทนาการ - ดา้นหนา้ท่ีพลเมืองและประวตัศิาสตร์ - ดา้น
กฎหมายและการมีส่วนร่วมในการป้องกนัการทุจริต 



7.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการสนับสนุนขบัเคล่ือน
การจดัท าแผนชุมชนสู่การ
พฒันาทอ้งถ่ิน  

150,000.00 
ส านกั/กองสวสัดิการ
สังคม 

1. เพื่อให้ชุมชนมีแผนแม่บทชุมชน 2. เพื่อให้คนในชุมชน
ไดก้ าหนดทิศทางแนวทางการพฒันาชุมชนของตนเอง 3. 
เพื่อให้ชุมชนมีการปฏิบตัิตามโครงการ/กิจกรรมในแผน
แม่บทชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม  

1. จดัฝึกอบรมแนวทางการจดัท าแผนชุมชนประจ าปี 2. จดัประชาคมชุมชน
เพื่อระดมความคิดเห็นขอ้มูลประชากรจดัท าแผนชุมชน 3. ส ารวจขอ้มูล
ชุมชนและจดัท ารูปเล่มแผนชุมชน 4. จดัประชุมสัมนนาการวิพากษแ์ผน
ชุมชนประจ าปีเพื่อบรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ินเทศบาลฯ 

8.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมการจดั
สวสัดิการชุมชนในเขตเทศบาล
นครล าปาง 

50,000.00 
ส านกั/กองสวสัดิการ
สังคม 

1. เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารงานให้กบั
คณะกรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ล าปาง 2. ติดตามผลการด าเนินงานกองทุนสวสัดิการชุมชน
ในเขตเทศบาลนครล าปาง  

1. สัมมนาเชิงปฏิบตัิการคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนสวสัดิการชุมชน
เทศบาลนครล าปาง 2. ติดตามฐานขอ้มูลการด าเนินงานของเครือข่ายกองทุน
สวสัดิการชุมชนเทศบาลนครล าปาง 

9.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
การจดัตั้งชุมชนและสรรหา
คณะกรรมการชุมชน 

326,400.00 
ส านกั/กองสวสัดิการ
สังคม 

1. เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินร่วมกบัเทศบาลนครล าปาง
และหน่วยงานภาครัฐ 2. เพื่อสรรหาคณะกรรมการชุมชนท่ี
มีจิตอาสาสามารถเป็นผูน้ าการวางแผนป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาในการพฒันาชุมชนของตนเองได ้ 

จดัตั้งชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครล าปาง
จ านวน 43 ชุมชนและชุมชนท่ีประกาศจดัตั้งใหม ่

10.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมการบริหาร
จดัการชุมชน  

100,000.00 
ส านกั/กองสวสัดิการ
สังคม 

1. เพื่อสร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการวางแผนพฒันา
ชุมชนระหว่างประธานชุมชนกบัผูบ้ริหารหวัหนา้ส่วน
ราชการ เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งฯ 2. เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานของชุมชนประจ าทุกเดือน  

1. จดักิจกรรมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างประธานชุมชนผูบ้ริหาร
หวัหนา้ส่วนการงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง 2. จดักิจกรรมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประมาณ 8 คร้ัง ในปีงบประมาณ 

11.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพฒันาศกัยภาพ
คณะกรรมการชุมชนและแกน
น าองคก์รชุมชน 

290,000.00 
ส านกั/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อเพิ่มศกัยภาพและพฒันาบทบาทหนา้ท่ีให้คณะกรรม
ชุมชน แกนน ากลุ่มองคก์รชุมชนและเครือข่ายใหม้ีความรู้
ความเขา้ใจในกระบวนการบริหารจดัการชุมชนตนเองแบบ
มีส่วนร่วมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถบริหารจดัการชุมชนแบบบูรณาการได ้ 

1.จดัฝึกอบรมให้ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการชุมชนและดูงานทอ้งถ่ิน
อื่นท่ีประสบความส าเร็จในการพฒันาชุมชนให้กลุ่มคณะกรรมการชุมชนและ
แกนน าองคก์รชุมชน 2.จดังานติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชนและประกวดผลงานของชุมชน 

12.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
การจดัระเบียบหอพกัและการ
จดัตั้งเครือข่ายผูป้ระกอบกิจการ
หอพกั 

20,000.00 
ส านกั/กองสวสัดิการ
สังคม 

1. เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดน้ าผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้
จากเวทีสัมมนามาแกไ้ขปัญหา 2. เพื่อให้ผูป้ระกอบกิจการ
หอพกัปฎิบตัิตาม พ.ร.บ.หอพกั พ.ศ. 2559  

1. จดักิจกรรม (อบรม) ผูป้ระกอบกิจการหอพกัท่ีแจง้จดทะเบียน 2. จดั
กิจกรรมตรวจเยี่ยมหอพกัท่ีแจง้จดทะเบียนและจดทะเบียนใหม่ 3. จดั
กิจกรรมอบรมพนกังานเจา้หนา้ท่ีและผูเ้ก่ียวขอ้งฯ ในการปฏิบตัิเก่ียวกบั
กิจการหอพกั 



13.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ในการขบัเคล่ือนงาน
การฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาล
นครล าปาง 

10,000.00 
ส านกั/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพความรู้และความเขม้แขง็ให้แก่
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหด์า้นการ
บริหารงานและปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม พ.ร.บ. 
ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใ์นเขตเทศบาลนครล าปางน า
ความรู้ดา้นการบริหารงานและสามารถรายงานผลการปฏิบตัิงานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งให้กบันายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าทอ้งท่ี 

14.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดเทศบาลนครล าปาง 

100,000.00 
ส านกั/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดของศูนยป์ฏิบตักิารป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครล าปาง  

1. สัมมนาเชิงปฏิบตัิการคณะกรรมการและคณะท างานของศูนยป์ฏิบตัิการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครล าปาง(ศป.ปส.ทน.ลป.) 2. การ
ฝึกอบรมและส่งเสริมการศึกษาเพื่อต่อตา้นการใชย้าเสพติดในเด็กนกัเรียน 
(D.A.R.E.) 

15.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมการจดักิจกรรม
กลุ่มองคก์รต่าง ๆ ในชุมชนเมือง 

100,000.00 
ส านกั/กองสวสัดิการ
สังคม 

1. เพื่อพฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม
องคก์รต่าง ๆ ในชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของกลุ่มองคก์รต่าง ๆ  

1. จดักิจกรรมการฝึกอบรมและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของคณะกรรมการ
คณะท างานและสมาชิกกลุ่มองคก์รต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 2. กิจกรรมการจดังาน
เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมศกัยภาพของกลุ่มต่างๆ 

16.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพฒันาความเขม้แขง็
ของชุมชนตน้แบบ ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

50,000.00 
ส านกั/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อพฒันาชุมชนตน้แบบท่ีไดรั้บการประกาศรับรองจาก
เทศบาลนครล าปาง ให้แลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์
การบริหารจดัการชุมชน ท่ีประสบความส าเร็จในการ
พฒันาชุมชนฯ  

ฝึกอบรมชุมชนท่ีไดรั้บประกาศรับรองเป็นชุมชนตน้แบบตามแนวปรัญชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

17.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมและพฒันา
อาชีพให้กบัประชาชนและกลุ่ม
อาชีพในเขตเทศบาลนครล าปาง 

200,000.00 
ส านกั/กองสวสัดิการ
สังคม 

1. เพื่อฝึกอาชีพให้กบัประชาชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพให้สามารถ
พึ่งพาตนเองสร้างอาชีพและรายไดใ้หแ้ก่สมาชิกกลุ่มอยา่ง
ต่อเน่ือง 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การบริหาร
จดัการกลุ่มอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ  

จดัประชุมสัมมนาฝึกอบรมอาชีพและศึกษาดูงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 1. 
ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง 2. กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครล าปาง 

18.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพยีง 

160,000.00 
ส านกั/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อให้มีความรู้เก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้ 

1. จดัท าศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ณ อาคารมูลนิธิชยัพฒันา 2. จดั
อบรมใหค้วามรู้แก่ชุมชนในเร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 3. ศึกษาดูงาน
ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง 4. จดังานประกวดส่ิงประดิษฐ์ผลิตภณัฑภู์มิปัญญา
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

19.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 342,000.00 
ส านกั/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเงินเป็นเบ้ียยงัชีพให้แก่เอดส์ท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ี
ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ผูป่้วยเอดส์ท่ีมีคุณสมบตัิตามระเบียบฯ ไดรั้บเบ้ียยงัชีพ 



20.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 88,387,200.00 
ส านกั/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเงินเป็นเบ้ียยงัชีพให้แก่ผูสู้งอายท่ีุมคีุณสมบตัิตามท่ี
ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ผูสู้งอายท่ีุมีคุณสมบตัติามระเบียบฯ ไดรั้บเบ้ียยงัชีพ 

21.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพคนพิการ 12,981,600.00 
ส านกั/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเงินเป็นเบ้ียยงัชีพให้แก่คนพิการท่ีมีคุณสมบตัิตามท่ี
ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

คนพิการท่ีมีคุณสมบตัิตามระเบียบท่ีก าหนดฯ ไดรั้บเบ้ียยงัชีพ 

22.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการป้องกนัและลด
อุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

10,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

1. เพื่อป้องกนัและลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต ์2. เพื่อให้ประชาชนแวะ
พกัผ่อนในการเดินทางกลบัภูมิล  าเนาเดิม 3. เพื่อออกให้
ความช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุไดอ้ยา่งทนัท่วงทีและมี
ประสิทธิภาพ  

ตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณดา้นหนา้อาคารงานป้องกนัฯ เทศบาลนคร
ล าปางในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

23.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหนา้ท่ี 

290,000.00 
ส านกั/กองสวสัดิการ
สังคม 

1. เพื่อด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
ค่าใชจ้่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 
2561  

ให้ความช่วยเหลือแก่ ผูป้ระสบปัญหา ความเดือดร้อน ไดแ้ก่ กลุ่มเด็ก เยาวชน 
คนพิการ ผูสู้งอาย ุผูม้ีรายไดน้อ้ย รวมถึงผูป้ระสบภยัพิบตัิ 

24.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการอบรมเพิ่มศกัยภาพ
สมาชิกอาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน 

10,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจในอ านาจหนา้ท่ี
สวสัดิการและโครงสร้างของงานอปพร. 2. เพื่อทบทวน
และเสริมทกัษะความรู้ดา้นการปฏิบตัิงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั  

อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกอาสาสมคัรป้องกนัภยั ฝ่ายพลเรือนและเจา้หนา้ท่ี 
เก่ียวขอ้ง จ านวนประมาณ 35 คน 

25.  
การพฒันาสังคมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการประกวดชุมชนน่าอยู ่ 150,000.00 
ส านกั/กองสวสัดิการ
สังคม 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์
ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชน 2. เพื่อให้ชุมชนน่าอยูส่วยงาม สะอาด และถูก
สุขลกัษณะ  

จดัประกวดชุมชนน่าอยูใ่นเขตเทศบาลนครล าปาง 

26.  
การส่งเสริมและพฒันาระบบ
บริการสุขภาพของประชาชน 

โครงการส่งเสริมและพฒันา
สถานประกอบการแต่งผมเสริม
สวยในเขตเทศบาลนครล าปาง 

20,000.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

1. เพื่อส่งเสริมผูป้ระกอบการในการจดัสถานประกอบการ
ให้ถูกสุขลกัษณะสะอาดและปลอดภยัแก่ผูรั้บบริการ 2. 
เพื่อพฒันาสถานประกอบการ แต่งผมเสริมสวยใหไ้ดต้าม
เกณฑม์าตรฐาน  

1. ด าเนินการตรวจแนะน าสถานประกอบการแต่งผมเสริมสวยจ านวน 50 
แห่ง 2. จดัอบรมผูป้ระกอบการแต่งผมเสริมสวย 3. ยกระดบัสถาน
ประกอบการแต่งผมเสริมสวยให้ไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน 4. จดัท าแผ่นพบั
ประชาสัมพนัธ์สถานประกอบการท่ีไดม้าตรฐาน 



27.  
การส่งเสริมและพฒันาระบบ
บริการสุขภาพของประชาชน 

โครงการอบรมผูป้ระกอบการใน
ตลาดสดส่งเสริมตลาดสดน่าซ้ือ 

120,000.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารสด 
อาหารปรุงส าเร็จในตลาดสดเก่ียวกบัความรู้ดา้นสุขาภิบาล
อาหารและการเลือกซ้ืออาหารสดท่ีปลอดภยัจากสารปน-
เป้ือนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

ผูป้ระกอบการอาหารในตลาดสด จ านวน 60 คน 

28.  
การส่งเสริมและพฒันาระบบ
บริการสุขภาพของประชาชน 

โครงการส่งเสริมการพฒันา
มาตรฐานห้องส้วมสาธารณะใน
เขตเทศบาลนครล าปาง 

30,000.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

1. เพื่อให้ผูรั้บผิดชอบการบริการห้องส้วมสาธารณะ มี
ความรู้เร่ืองมาตรฐานส้วมสาธารณะระดบั ประเทศ (HAS) 
2. เพื่อให้ผูรั้บผิดชอบการบริการส้วมสาธารณะมีระบบการ
บริหารจดัการ ความสะอาดของส้วม ของหน่วยงานอยา่ง มี
ประสิทธิภาพ 3. เพื่อประชาสัมพนัธ์ มาตรฐานส้วม  

1. จดัอบรมผูรั้บผิดชอบการบริการส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครล าปาง 
ไดแ้ก่ สถานศึกษา ร้านอาหาร โรงแรม วดั สถานีบริการน ้ามนั เช้ือเพลิง 
ตลาดสด สวนสาธารณะ ส านกั/กอง ในเทศบาลนครล าปางและผูเ้ก่ียวขอ้ง
จ านวน 80 คน 2. ตรวจประเมินมาตรฐานห้องส้วมสาธารณะของสถาน
บริการต่าง ๆ 

29.  
การส่งเสริมและพฒันาระบบ
บริการสุขภาพของประชาชน 

อุดหนุนชุมชน ในการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข  

860,000.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข  

อุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข
ให้แก่ชุมชน จ านวน 43 ชุมชน ชุมชน ละ 20,000 บาท ท่ีท าโครงการเสนอ
ขอรับงบประมาณจากเทศบาลโดยเป็นโครงการพระราชด าริเก่ียวขอ้งกบังาน
ดา้นสาธารณสุข เช่น 1. โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค ์2. 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 3. การ
ควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

30.  
การส่งเสริมและพฒันาระบบ
บริการสุขภาพของประชาชน 

โครงการนครล าปาง Big 
Cleaning Day 

60,000.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

1. เพื่อเป็นการรณรงคท์ าความสะอาดที่สาธารณะและถนน
สายหลกัในเขตเทศบาลนครล าปาง 2. เพื่อส่งเสริมและ
สร้างจิตส านึกให้ประชาชน ร้านคา้ รักษาความสะอาดของ
ร้านคา้และบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั  

จดักิจกรรมรณรงคท์ าความสะอาดถนนสายหลกัและท่ีสาธารณะในเขต
เทศบาลนครล าปาง 

31.  
การส่งเสริมและพฒันาระบบ
บริการสุขภาพของประชาชน 

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร
ในเขตเทศบาลนครล าปาง 

60,000.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

1. เพื่อให้ผูป้ระกอบกิจการและผูสั้มผสัอาหารในเขต
เทศบาลนครล าปางมีความรู้ดา้นสุขาภิบาลอาหารและ
อนัตรายจากสาร ปนเป้ือนในอาหาร 2. เพื่อลดอตัราการเกิด
โรคในระบบทางเดินอาหารและอาหารเป็นพิษในผูบ้ริโภค  

จดัอบรมให้ความรู้แก่ 1. ผูป้ระกอบกิจการในเขตเทศบาลนครล าปาง จ านวน 
100 คน (จดัอบรมจ านวน 2 รุ่น)  

32.  
การส่งเสริมและพฒันาระบบ
บริการสุขภาพของประชาชน 

โครงการรณรงคก์ าจดัลูกน ้า
ยงุลายเพื่อป้องกนัโรคติดต่อท่ีมี
ยงุลายเป็นพาหะ 

250,000.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

1. เพื่อป้องกนัและลดพาหะน าโรคไขเ้ลือดออกและโรคซิ
กา โรคชิคุนกุนยา ในพื้นท่ี 2. เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนให้
ชุมชนและโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าจดัลูกน ้ายงุลาย  

1. จดัอบรมให้ความรู้และการป้องกนัและควบคมุโรคให้กบัอสม. 43 ชุมชน 
และครูอนามยัโรงเรียน 2. มอบส่ิงสนบัสนุนการรณรงคใ์ห้กบัชุมชน และ
โรงเรียนทุกแห่ง 3. จดักิจกรรมรณรงคก์ าจดัลูกน ้ายงุลายในชุมชนและ
โรงเรียนทุกแห่ง 



33.  
การส่งเสริมและพฒันาระบบ
บริการสุขภาพของประชาชน 

โครงการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มเทศบาลนครล าปาง 

300,000.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

1. เพื่อพฒันาแกนน าและภาคีเครือข่ายชุมชนในการ
ขบัเคล่ือนการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 2. เพื่อพฒันาองคก์ร
ชุมชนให้เกิดความเขม้แขง็  

จดัประชุมสัมมนา/อบรม/ กิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มให้กบั 
กลุ่มแกนน าในชุมชนและภาคีเครือข่ายดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ านวน 
15 ชุมชน 

34.  
การส่งเสริมและพฒันาระบบ
บริการสุขภาพของประชาชน 

โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 
2 (อศัวิน) 

2,500,000.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อปรับปรุงอาคารลานสเก็ตหลงัเดิมเตรียมความพร้อม ใน
การรองรับผูป้ระกอบการเขา้มาจ าหน่ายสินคา้และ
ประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้ริการ  

โดยท าการปรับปรุงอาคารลานสเก็ตพื้นท่ี ไม่นอ้ยกว่า 600 ตร.ม. เปล่ียน
หลงัคาท่ีแตกช ารุด ฉีดโฟมใตห้ลงัคา ติดตั้งราง น ้าฝน ปูกระเบ้ืองพื้น 
ปรับปรุงระบบบ าบดัน ้าเสีย ติดตั้งถงัซีเมนต ์บ่อพกัดกัไขมนั เดินระบบ 
ไฟฟ้า ก่อสร้างห้องน ้า และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลนครล าปาง 

35.  
การส่งเสริมและพฒันาระบบ
บริการสุขภาพของประชาชน 

โครงการปรับปรุงตลาด เทศบาล 
3 (รัษฎา) 

1,500,000.00 

ส านกั/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

1. เพื่อปรับปรุงอาคารตลาดให้มีสภาพมัน่คงแขง็แรง 2. 
เพื่อปรับปรุงระบบบ าบดัน ้าเสียเดิมให้มีประสิทธิภาพ
รองรับน ้าเสียท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดภายในตลาด  

โดยท าการปรับปรุงหลงัคาฉีดโฟมใตห้ลงัคา ท าหลงัคา โปร่งแสงโครงเหล็ก
กล่อง ติดตั้งรางน ้าฝนพร้อมท่อ และปรับปรุงระบบ บ าบดัน ้าเสีย ติดตั้งถงั
ซีเมนต ์บ่อพกัดกัไขมนั และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนคร ล าปาง 

36.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและพฒันางานศิลปะ
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

300,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนเด็ก-เยาวชนให้มีส่วนร่วม
กิจกรรมเก่ียวกบัการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 2. เพื่อ
พฒันาเทคนิคและกระบวนการจดัการเรียนการสอนวิชา
ศิลปะ 3. เพื่อพฒันากิจกรรมดา้นศิลปะและจดักิจกรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชน  

1. จดัอบรมศิลปะให้เด็กเยาวชนในเขตเทศบาล 2. จดันิทรรศการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

37.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการจดังานวนัครู 16 
มกราคม 

50,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อจดัพิธีไหวค้รูร าลึกถึงบูรพาจารยผ์ูม้ีพระคุณ 2. 
พนกังานครูสังกดัเทศบาลนครล าปางไดด้ าเนินกิจกรรม
ร่วมกนัเน่ืองในวนัครู  

1. จดัพิธีทางศาสนาท าบุญและจดักิจกรรมร าลึกบูรพาจารยผ์ูม้ีพระคุณ 2. จดั
พิธีมอบโล่รางวลัประกาศเกียรติคุณครู 

38.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการบริหารจดัการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

600,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกดัฯ มีอิสระในการบริหารจดั
การศึกษาและพฒันาผูเ้รียนให้แสดงออกถึงอตัลกัษณ์และ
วิสัยทศัน์ของโรงเรียน  

โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้แสดงออกถึงอตัลกัษณ์ตามวิสัยทศัน์
ของแต่ละโรงเรียนอยา่งมีอิสระและคล่องตวั 

39.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการแข่งขนัคนเก่งโรงเรียน
ในสังกดัเทศบาลนครล าปาง 

100,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่อส่งเสริมและคดัเลือกตวัแทนนกัเรียนในสังกดัเทศบาล
นครล าปางเขา้ร่วมแข่งขนัระดบัประเทศ  

จดัสอบแข่งขนัคนเก่งในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
2 โรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครล าปาง 



40.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการจดันิทรรศการทาง
วิชาการ 

800,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อประชาสัมพนัธ์เผยแพร่การจดัการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกดัเทศบาลนครล าปาง 2. เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้พนกังานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษานกัเรียนได้
พฒันาทกัษะแลกเปล่ียนองคค์วามรู้และมีโอกาสแสดงออก
ทางดา้นวิชาการในระดบัเทศบาลระดบัภาคและ
ระดบัประเทศ  

จดังานนิทรรศการในระดบัเทศบาลฯ เพื่อหาตวัแทนไปแข่งขนัในระดบัภาค
และระดบัประเทศต่อไป 

41.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติเด็กดอ้ยโอกาสใน
เขตเทศบาลนครล าปาง 

50,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อส ารวจและรวบรวมขอ้มูลจดัท าประวตัิและประเภท
ของเด็กดอ้ยโอกาสในเขตเทศบาลฯ 2. เพื่อหาแนวทางใน
การช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อน 3. เพื่อส่งเสริม
ให้เด็กดอ้ยโอกาสในเขตเทศบาลฯ มีความรู้ มีทกัษะชีวิต
ขั้นพื้นฐานสามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุขมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้นไดรั้บการพฒันาความรู้และความสามารถใน
ดา้นท่ีตนถนดั  

เด็กดอ้ยโอกาสในเขตเทศบาลฯ ไดรั้บการพฒันาความรู้และความสามารถใน
ดา้นท่ีตนถนดัเพื่อสามารถพึ่งพาตนเองไดโ้ดยจดักิจกรรมรองรับดงัน้ี 1. 
ส ารวจเด็กดอ้ยโอกาสจดัท าขอ้มูลประวตัสิร้างความสัมพนัธ์ 2. กิจกรรม
เสริมสร้างการเรียนรู้และให้ค  าปรึกษา 3. กิจกรรมส่งเสริมทกัษะอาชีพ 4. 
กิจกรรมปลูกฝังพื้นฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 5. กิจกรรมทศันศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 6. กิจกรรม 5 ส. บา้นฉนั 

42.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการส่งสริมการเรียนรู้ใน
อุทยานการเรียนรู้นครล าปาง 

200,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีความสร้างสรรค์
เป็นประโยชน์ต่อเด็กเยาวชนและประชาชน 2. เพื่อกระตุน้
ให้เด็กเยาวชนและประชาชนมาใชบ้ริการอุทยานการเรียนรู้
นครล าปางให้มากยิ่งขึ้น  

จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้นครล าปางเพื่อให้
ประชาชนทัว่ไปมาใชบ้ริการและเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีงบประมาณ 

43.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมพฒันาการ
เรียนรู้และการจดักิจกรรม
พิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้เมืองล าปาง 
(มิวเซียมล าปาง) 

1,000,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อสร้างพื้นท่ีการเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภณัฑม์ีชีวิต
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ิน 2. เพื่อใชพ้ื้นท่ี
มิวเซียมล าปางและบ่มเพาะคนรุ่นใหมข่องสังคมโดยการ
น าองคค์วามรู้และความคิดสร้างสรรคม์าเป็นพื้นฐานส าคญั 
3. เพื่อเป็นตน้แบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ศูนยข์อ้มูลหรือคลงั
ความรู้ทอ้งถ่ินท่ีหลากหลายเป็นฐานในการศึกษาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว  

จดักิจกรรม/นิทรรศการให้ความรู้ส าหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทัว่ไป  

44.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมพฒันาการ
เรียนรู้และการจดักิจกรรม
พิพิธภณัฑห์อปูมละกอน 

300,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อประชาสัมพนัธ์การเปิดให้บริการของพิพิธภณัฑ์
เทศบาลฯ 2. เพื่อจดักิจกรรมหรือนิทรรศการส่งเสริมการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กเยาวชนและประชาชน 3. เพื่อเป็นแหล่ง

จดักิจกรรม/นิทรรศการให้ความรู้ส าหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทัว่ไป  



เรียนรู้รองรับการแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรมกบั 
ชาวต่างชาต ิ 

45.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการจดักิจกรรมของศูนย์
การเรียนรู้ดา้นการท่องเท่ียวใน
สถานศึกษาในสังกดัเทศบาล
นครล าปาง 

50,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อ
สภาพแวดลอ้ม และการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียว 2. 
เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ในแหล่งท่องเท่ียว
และรากเหงา้ของวฒันธรรมในพื้นท่ี  

จดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการท่องเท่ียวของโรงเรียนเทศบาล 5 (บา้นศรีบุญ
เรือง) อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/ปี กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย เยาวชนและประชาชน 

46.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุน
อาหารกลางวนั 

23,158,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวนั ให้เด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครล าปาง ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กทั้ง 2 ศูนย ์สังกดัเทศบาลนครล าปาง และโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

อุดหนุนอาหารกลางวนัให้แก่ 1. เด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลนครล าปาง 2. เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลนคร
ล าปาง 3. โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพฐ.) - รร. ปงสนุก - 
รร. อนุบาลเขลางครั์ตน์อนุสรณ์ 

47.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กและ
เยาวชนในชุมชน 

100,000.00 
ส านกั/กองสวสัดิการ
สังคม 

1. เพื่อพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชนให้มีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต 2. เพื่อส่งเสริมการจดักิจกรรมแสดง
ความสามารถของเด็ก และเยาวชนอยา่งต่อเน่ือง 3. เพื่อ
ส่งเสริมดา้นการสร้างความตระหนกัให้มีจิตสาธารณะ  

1. การจดัอบรมค่ายการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพเด็กและ
เยาวชนในดา้นต่าง ๆ 2. กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน
ท่ีเหมาะสม 

48.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการสร้างภูมิคุม้กนัยาเสพ
ติดเด็กและทัว่ไป 

200,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ไดป้ระกอบกิจกรรม
ท่ีสร้างสรรคเ์ป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อห่างไกลจากยา
เสพติด  

จดักิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัยาเสพตดิเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
ไดแ้ก่ 1. เขา้ค่ายภมูิคุม้กนัยาเสพติด 2. จดันิทรรศการให้ความรู้เก่ียวกบัยาเสพ
ติด 3. ประกวด/แข่งขนั To be number 1 4. กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

49.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษาส าหรับงาน
ระดบัมธัยมศึกษา 

5,668,500.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่อสนบัสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวนกิจกรรม 

50.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษาส าหรับ งาน
ระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา 

19,296,700.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่อสนบัสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษาส าหรับงาน
ระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  

สนบัสนุนค่าใชจ้่ายการ บริหารสถานศึกษา ไดแ้ก่ 1. ค่าอาหารกลางวนั เด็ก
นกัเรียน 2. ปรับปรุงหลกัสูตร สถานศึกษา 3. อินเทอร์เน็ตโรงเรียน 4. พฒันา/
ปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียน 5. พฒันาแหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียน 6. พฒันาการ
จดัการศึกษา โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ในการพฒันาทอ้งถ่ิน (SBMLD) 7. 
ส่งเสริม อปท. ท่ีจดัท า แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น 8. พฒันาขา้ราชการครู 
ของโรงเรียนในสังกดั อปท. 9. รณรงคป้์องกนั ยาเสพติดในสถานศึกษา 10. 



ค่าปัจจยัพื้นฐาน ส าหรับนกัเรียนยากจน 11. การจดัการศึกษา ตั้งแต่ระดบั
อนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

51.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมดนตรีนาฏศิลป์
ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

300,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อจดักิจกรรมนนัทนาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดบัมีกิจกรรม
สร้างสรรคแ์ละมีความสุขร่วมกนั  

1. จดักิจกรรมส่งเสริมการออกก าลงักายประกอบเสียงเพลง อยา่งนอ้ย 9 คร้ัง
ต่อปี 2. จดักิจกรรมส่งเสริม ทกัษะทางดา้นดนตรี 3. จดักิจกรรมดนตรีใน
สวนสาธารณะของเทศบาลนครล าปาง 

52.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมพฒันาทกัษะ
และองคค์วามรู้ดา้นกีฬา 

4,000,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อเป็นการพฒันาการกีฬาของนกัเรียนสังกดัอปท. 2. 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชน ไดร่้วมกิจกรรมออก
ก าลงักายและเล่นกีฬาอยา่งสม ่าเสมอใชเ้วลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  

1. ส่งนกัเรียนในสังกดัเขา้ร่วมแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 2. จดักิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนนัทนาการให้กบัเด็ก เยาวชน และ 
ประชาชน 

53.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการพฒันาทกัษะและองค์
ความรู้ดา้นกิจกรรมและ
นนัทนาการ 

1,000,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไดร่้วมกิจกรรม
นนัทนาการท่ีแสดงถึงความสามารถและสร้างสรรคใ์ห้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 2. เพื่อสร้างสรรคค์วามสามคัคีและการ
ท างานเป็นหมู่คณะ ฝึกภาวะผูน้ าและการเป็นผูต้ามที่ดี  

เพื่อจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาทกัษะและองค ์ความรู้ดา้นกิจกรรมและ
นนัทนาการส าหรับเด็ก และเยาวชน ไดแ้ก่ 1. วนัเด็กแห่งชาติ 2. วนัเยาวชน
แห่งชาติ 3. กิจกรรมส่งเสริมการ เรียนรู้ทกัษะทางดา้นภาษา 4. กิจกรรมสภา
เด็กและ เยาวชน 5. กิจกรรมนนัทนาการอื่นๆ ท่ีส่งเสริมและพฒันาเด็ก และ
เยาวชน โดยมีเด็กและเยาวชนไดร่้วมกิจกรรมตามโครงการไม่นอ้ยกว่า 3,000 
คน 

54.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการสร้างองคค์วามรู้ดา้น
ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี
ทอ้งถ่ิน 

1,000,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการสร้างองคค์วามรู้ ในมิติดา้น
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน 2. เพื่อสืบสาน 
เผยแพร่พิธีกรรมทางศาสนาศิลปวฒันธรรมประเพณี
ทอ้งถ่ิน  

จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในมิติดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี 
ทอ้งถ่ิน เช่น การอบรมให้ ความรู้ การสาธิต การฝึก ปฏิบตัิ การเรียนรู้ดว้ย 
ตนเอง จดันิทรรศการให้ความรู้กิจกรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ฯลฯ 

55.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของเจา้หนา้ท่ี พนกังาน 
ครู และบุคลากร ทางการศึกษา 

3,000,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อจดัอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
เจา้หนา้ท่ี พนกังานครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุก
ต าแหน่งตามหลกัสูตรต่างๆ 2. เพื่อให้พนกังานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดเ้ขา้รับการ อบรมตามหลกัสูตรท่ี
เก่ียวขอ้ง  

จดัอบรมให้แก่เจา้หนา้ท่ี พนกังานครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสังกดั
เทศบาลนครล าปางอยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง ในหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
1. ขอ้ระเบียบ กฎหมาย 2. การวดัและประเมินผล 3. การประกนัคุณภาพฯ 4. 
คูณธรรมจริยธรรม 5. ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี เป็นตน้ 

56.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการพฒันาและยกระดบั
คุณภาพผูเ้รียนและการจดัการ

4,000,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อพฒันาและส่งเสริมผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถ
สมวยัดว้ยรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ 2. เพื่อส่งเสริม

1. ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยการบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เช่น EF , Constructionism, BBL 2.จดัอบรมศึกษาดูงานให้แก่



เรียนการสอนดว้ยกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

แนวคดิการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ครูและน าไปสู่การ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

ผูบ้ริหารฯ พนกังาน ครู บุคลากรทางการศึกษา และครูผูด้แูลเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

57.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมและพฒันา
ห้องสมุดโรงเรียน 

600,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อส่งเสริมพฒันาห้องสมุดให้มีลกัษณะเป็นห้องสมุดมี
ชีวิต(Living Library) 2. เพื่อพฒันาบรรยากาศห้องสมุดให้
น่าเขา้ใชบ้ริการเอ้ือต่อการเรียนรู้  

จดักิจกรรม ดงัน้ี กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) กิจกรรมรักการ
อ่าน กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมส่งเสริมความรู้เร่ืองห้องสมุด 

58.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นดงม่อน
กระทิง 

200,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่อให้อาคารมีความสวยงามปลอดภยั ป้องกนัอุบตัิเหตุ
ขณะท ากิจกรรมท่ีจะเกิดต่อเด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

ปูกระเบ้ืองเคลือบพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 88 ตร.ม. ท าหลงัคาเมทลัชีท โครงเหล็ก
คลุมทางเดิน ดา้นหนา้ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง 

59.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุงร้ัว ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก บา้นดงม่อนกระทิง 

230,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่อให้มีความสวยงามปลอดภยัต่อทรัพยสิ์นของทาง
ราชการและปลอดภยัต่อเด็กเล็ก  

ร้ือร้ัวไมร้ะแนงเดิมออก ก่อบล็อกคอนกรีต สลบัร้ัวเหล็ก พร้อมท าประตู 
ทางเขา้ใหม่ ความยาว ไม่นอ้ยกว่า 96 ม.  

60.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน 

300,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่อให้แหล่งเรียนรู้ทนัสมยัมีส่ือ และอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย  จดัแหล่งเรียนรู้ท่ีทนัสมยัและเหมาะสมกบันกัเรียน 

61.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุงหลงัคาอุทยาน
การเรียนรู้นครล าปาง 

350,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าร่ัวซึมหลงัคาในเวลาฝนตก และ
ป้องกนัความช ารุด เสียหายของอาคารระบบไฟฟ้า และ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ 2. เพื่อให้ภายในอาคารอุทยานการ
เรียนรู้ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีพื้นท่ีให้บริการท่ีสะอาด และ
สวยงาม  

ร้ือโครงสร้างหลงัคาพร้อมแผ่นเมทลัชีส เดิม ติดตั้งโครงสร้างหลงัคา เหล็ก 
พร้อมมุงดว้ยแผ่นเมทลัชีส งานฝ้า ชายคา งานทาสี และงานอื่น  

62.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
เยาวชนเทศบาลนครล าปาง 

0.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อปรับปรุงอาคารศูนยเ์ยาวชนให้มีสภาพดีขึ้น ได้
มาตรฐานพร้อมให้บริการแก่ประชาชน 2. เพื่อเพิ่มพื้นท่ี
ออกก าลงักายและจดักิจกรรมสาธารณะส าหรับประชาชน  

ร้ือถอน ส่วนประกอบของอาคาร บางส่วน ปรับปรุงพื้นไมป้าร์เก ้หลงัคา 
โครงหลงัคา ห้องน ้า ฝ้าเพดาน ทาสีอาคาร ผนงัอาคาร งานก่อสร้างซุม้ 
ทางเขา้อาคาร งานเวที ปรับปรุงอฒัจนัทร์ งานระบบ ไฟฟ้าส่องสว่าง งาน
ติดตั้ง ระบบระบายอากาศ ระบบ ปรับอากาศ ติดตั้งระบบ เคร่ืองเสียง  

63.  

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พฒันาตามผงั
เมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและ
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู

โครงการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูแม่น ้า คู
คลอง และอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ

100,000.00 
ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม 2. 
เพื่อให้มีการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรม/กระบวนการท างานของเทศบาลนครล าปาง  

1. จดักิจกรรมปลูกจิตส านึกในการอนุรักษฟ้ื์นฟูส่ิงแวดลอ้ม 2. จดักิจกรรม
อนุรักษฟ้ื์นฟูและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  



ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อมุ่งสู่เมือง
คาร์บอนต ่า 

64.  

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พฒันาตามผงั
เมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและ
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูล
ฝอย 

3,500,000.00 
ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพื่อให้มีการจดัการมูลฝอยของเทศบาลฯ ถูกตอ้งตาม
หลกัวิชาการสุขาภิบาล 2. เพื่อให้มีการจดัการมูลฝอย
เป็นไปตามนโยบายและยทุธศาสตร์ดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลนครล าปาง ให้บรรลุและมี
ประสิทธิภาพ 3. เพื่อรองรับการพฒันาการด าเนินการตาม
โครงการแปลงมูลฝอยเป็นพลงังานทดแทนในอนาคต  

ตกแต่งบ่อฝังกลบมูลฝอยปูแผ่นวสัดุกนัซึม HDPE ขอบบ่อและภายในบ่อฝัง
กลบมูลฝอยขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 60 ม. ยาวไม่นอ้ยกว่า 100 ม. ลึกไม่นอ้ย
กว่า 6 ม. และบ่อบ าบดัน ้าเสียจากบ่อฝังกลบขยะความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 30 ม. 
ยาวไม่นอ้ยกว่า 30 ม. ลึกไม่นอ้ยกว่า 1 ม. วางท่อ HDPE รวบรวมน ้าขยะท่ี
พื้นบ่อฝังกลบเรียงหินใหญ่ปูแผ่นใยสังเคราะห์พร้อมถมทรายหยาบก่อสร้าง
ระบบท่อระบายก๊าซก่อสร้างท่อรวบรวมน ้าเสียจากบ่อฝังกลบขยะ (ตามแบบ
แปลนเทศบาล) 

65.  

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พฒันาตามผงั
เมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและ
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าพฒันา
และการขยายเขตสายดบัไฟฟ้า
สาธารณะ 

448,000.00 
ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดั
ล าปางในการขยายเขตไฟฟ้าพฒันาและการขยายเขตสาย
ดบัไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลนครล าปาง  

ขยายเขตไฟฟ้าพฒันาและการขยายเขตสายดบัไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล
นครล าปาง 

66.  

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พฒันาตามผงั
เมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและ
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

อุดหนุนขยายเขตวางท่อประปา
ภายในเขตเทศบาลนครล าปาง 

2,858,500.00 
ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ล าปางในการขยายเขตวางท่อประปาในเขตเทศบาลนคร
ล าปาง  

ขยายเขตวางท่อประปาในเขตเทศบาลนครล าปาง  

67.  

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พฒันาตามผงั
เมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและ
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการจดัท าผงัเมืองรวมเมือง
ล าปาง (ต่อเน่ือง) 

80,000.00 
ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพื่อปรับปรุงและจดัท าผงัเมืองรวมเมืองล าปางให้เสร็จ
สมบูรณ ์2. เพื่อปรับปรุงขอ้มูลทางผงัเมืองให้ครบถว้น
สมบูรณ ์ 

1. มีการประกาศบงัคบัใชก้ฏกระทรวงผงัเมืองรวมเมืองล าปาง 2. ใชเ้ป็น
เคร่ืองมือช้ีน าในการพฒันาเมืองล าปาง 3. กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 



68.  

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พฒันาตามผงั
เมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและ
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบักิจการจราจร 2,300,000.00 
ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การสนบัสนุนค่าใชจ้่ายเก่ียวกบักิจการจราจรในเขต
เทศบาลนครล าปาง  

1. แผงเหล็กกั้นการจราจร 2. สีจราจรไม่สะทอ้นแสง 3. สีเทอร์โมพลาสติก
และลูกแกว้สะทอ้นแสง 4. กรวยจราจรสีแสด 5. แผ่นป้ายสัญญาณจราจรและ
ขอ้ความ 6. กระจกโคง้นูน 7. สัญญาณไฟวบัวาบสีแดง 8. ตีเส้นเคร่ืองหมาย
จราจรบนถนนในเขตเทศบาลนครล าปาง เป็นตน้ 

69.  

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พฒันาตามผงั
เมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและ
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

50,000.00 
ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

ร้อยละ 85 ของผูเ้ขา้รับการอบรมผ่านเกณฑก์ารประเมิน
ตาม ท่ีก าหนดไว ้ 

อบรมให้ความรู้ในเร่ืองการดูแลรักษาตน้ไมส้ าคญัให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

70.  

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พฒันาตามผงั
เมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและ
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการก่อสร้างบ่อพกัน ้าเสีย 
บริเวณถนนเลียบแม่น ้าวงัใต้
สะพานศรีเชียงใหม ่

1,000,000.00 
ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อรวบรวมน ้าเสียจากชุมชนและสถานประกอบการก่อน
เขา้สู่ท่อรวบรวมน ้าเสียรวมของเทศบาลนครล าปาง  

โดยท าการก่อสร้างบ่อพกั ค.ส.ล. ความกวา้งประมาณ 4.0 ม. ความยาว
ประมาณ 6.0 ม. พร้อมฝาบ่อพกัเหล็กหล่อ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครล าปาง 

71.  

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พฒันาตามผงั
เมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและ
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปรับปรุงทางเทา้ถนน
มนตรี ตั้งแต่ถนนสุเรนทร์ถึง
ถนนฉตัรไชย 

2,750,000.00 
ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพื่อปรับปรุงทางเทา้ท่ีช ารุดให้มีสภาพใชง้านไดดี้ 2. เพื่อ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้ดีขึ้น  

โดยท าการปรับปรุงทางเทา้สองขา้งทาง กวา้งประมาณ 0.50-2.00 ม. หรือตาม
สภาพ ยาวรวมสองขา้งทาง ประมาณ 750 ม. และปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่อง
สว่าง และงานอื่น ๆ  

72.  

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พฒันาตามผงั
เมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและ
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู

โครงการปรับปรุงทางเทา้ ถนน
สุเรนทร์ตั้งแต่ถนนมนตรีถึง
ถนนประสานไมตรี 

2,257,000.00 
ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพื่อปรับปรุงทางเทา้ท่ีช ารุดให้มีสภาพใชง้านไดดี้ 2. เพื่อ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้ดีขึ้น  

ปรับปรุงทางเทา้กวา้งประมาณ 0.70-2.50 ม. หรือตามสภาพ ความยาว สอง
ขา้งทางประมาณ 560 ม. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง และงานอื่น ๆ  



ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

73.  

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พฒันาตามผงั
เมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและ
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปรับปรุงระบบน ้าพุ 
ลานรักบ้ี สวนสาธารณะห้าแยก
หอนาฬิกา 

2,000,000.00 
ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อปรับปรุงระบบน ้าพุท่ีช ารุดให้มีสภาพใชง้านไดดี้  
โดยท าการปรับปรุงระบบ น ้าพุ ห้องเคร่ืองบ่อน ้าพุ และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครล าปาง 

74.  

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พฒันาตามผงั
เมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและ
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปรับปรุงถนนและท่อ
ระบายน ้า ถนนบา้นดง ซอย 2 
ซอยขา้งบา้นเลขท่ี 42/4 ถึง
บา้นเลขท่ี 14 

637,000.00 
ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา 2. เพื่อแกไ้ขปัญหา
การระบายน ้า  

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวา้งประมาณ 3.00 - 4.00 ม. หรือตามสภาพ ยาว
ประมาณ 140 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวาง ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. 
ความยาวรวมบ่อพกั ประมาณ 140 ม. 

75.  

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พฒันาตามผงั
เมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและ
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปรับปรุงถนนและท่อ
ระบายน ้า ถนนบา้นดงไชย ซอย 
2 ขา้งบา้นเลขท่ี 201 ถึง
บา้นเลขท่ี 174 

264,000.00 
ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา 2. เพื่อแกไ้ขปัญหา
การระบายน ้า  

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวา้งประมาณ 3.00 - 3.50 ม. หรือตามสภาพ ยาว
ประมาณ 56 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. 
ความยาวรวมบ่อพกัประมาณ 56 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบ แปลนของ
เทศบาลนครล าปาง 

76.  

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พฒันาตามผงั
เมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและ
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปรับปรุงถนนและท่อ
ระบายน ้า ซอยมนตรีวิษณุ ตั้งแต่
บา้นเลขท่ี 196/2 ถึงบา้นเลขท่ี 
196 

121,000.00 
ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา 2. เพื่อแกไ้ขปัญหา
การระบายน ้า  

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวา้งประมาณ 1.40 - 3.00 ม. หรือตามสภาพ ยาว
ประมาณ 20 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวาง ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. 
ความยาวรวมบ่อพกั ประมาณ 20 ม. และงานอื่น ๆ 



77.  

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พฒันาตามผงั
เมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและ
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปรับปรุงถนนบา้นดง
พฒันา ซอย 1 ตั้งแต่บา้นเลขท่ี 
63 ถึงถนนบา้นดงพฒันา ซอย 4 
และถึงถนนบา้นดงพฒันา 
บา้นเลขท่ี 12/4 

1,604,000.00 
ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา 2. เพื่อแกไ้ขปัญหา
การระบายน ้า  

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวา้งประมาณ 3.00 - 5.00 ม. หรือตามสภาพ ยาว
ประมาณ 294 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อ ระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. 
ความยาวรวมบ่อพกั ประมาณ 294 ม. และ งานอื่น ๆ  

78.  

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พฒันาตามผงั
เมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและ
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปรับปรุงทางเทา้ ถนน
พระบาท ตั้งแต่ถนนไฮเวย์
ล าปาง-งาว ถึงถนนเลียบคลอง 
ชลประทาน 

4,733,000.00 
ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อปรับปรุงทางเทา้ท่ีช ารุดให้มีสภาพใชง้านไดดี้  
ปรับปรุงทางเทา้ กวา้งประมาณ 0.70-3.50 ม. หรือตามสภาพ ความยาวสอง
ขา้งทางประมาณ 1,527 ม. พร้อมปรับปรุง เกาะกลางถนน และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง 

79.  

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พฒันาตามผงั
เมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและ
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปรับปรุงถนนและบ่อ
พกั ถนนบา้นดงพฒันา ซอยขา้ง
บา้นเลขท่ี 48 ถึงบา้นเลขท่ี 56 

288,000.00 
ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา  
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวา้งประมาณ 2.50-5.00 ม. หรือตามสภาพ ยาว
ประมาณ 32 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมปรับปรุงบ่อพกั และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครล าปาง 

80.  

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พฒันาตามผงั
เมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและ
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปรับปรุงถนนเลียบ
แม่น ้าวงัฝ่ังซา้ย ตั้งแต่ชุมชนบา้น
ดงไชย ถึงชุมชนท่าคราวนอ้ย 

1,600,000.00 
ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา  
ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอดัพร้อมไพร์มโคท้ กวา้งประมาณ 8 ม. หรือตาม
สภาพ ยาวประมาณ 1,200 ม. หนา 0.15 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน 
ของเทศบาลนครล าปาง 

81.  

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พฒันาตามผงั
เมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและ
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู

โครงการปรับปรุงถนนและท่อ
ระบายน ้า ถนนบา้นดง ซอย 3 
ตั้งแต่บา้นเลขท่ี 2 ถึงบา้นเลขท่ี 
4/1 

183,000.00 
ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา 2. เพื่อแกไ้ขปัญหา
การระบายน ้า  

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวา้งประมาณ 3.20-4.00 ม. หรือตามสภาพ ยาว
ประมาณ 32 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล ขนาด 0.40 ม. 
ความยาวรวม บ่อพกัประมาณ 32 ม. และ งานอื่น ๆ  



ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

82.  

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พฒันาตามผงั
เมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและ
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ปรับปรุงระบบบ่อบาดาลศูนย์
จดัการมูลฝอยเทศบาลนคร
ล าปาง 

400,000.00 
ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพื่อปรับปรุงระบบบ่อบาดาลให้มีสภาพใชง้านไดดี้ 2. 
เพื่อใชล้า้งท าความสะอาดน ้าเสียและส่ิงสกปรกของ
ยานพาหนะท่ีใชเ้ก็บขนขยะก่อนออกไปเก็บขนขยะในเขต
ชุมชน  

ขดุเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 น้ิว ความลึกไมน่อ้ยกว่า 100 ม. ปริมาณน ้าไม่นอ้ย
กว่า 4 ลบ.ม./ชัว่โมง พร้อมท่อและอุปกรณ์ในการสูบส่งน ้าเพื่อเช่ือมต่อกบั
ระบบเดิมและงานอื่น ๆ  

83.  

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พฒันาตามผงั
เมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและ
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
และระบบประปาภายใน
สวนสาธารณะเวียงละกอน 

0.00 
ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายใน
สวนสาธารณะเวียงละกอน  

ปรับปรุงหมอ้แปลงไฟฟ้า ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าก าลงั ปรับปรุงระบบ ประปา และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาล นครล าปาง 

84.  
การพฒันาระบบการบริหาร
จดัการองคก์รและการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการวนัเทศบาล 50,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

1. เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน องคก์รภาครัฐและเอกชนไดม้ี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภารกิจของเทศบาล และ
ความส าคญัของ"วนัเทศบาล" 2. เพื่อสร้างความ สัมพนัธ์
อนัดีระหว่างผูบ้ริหาร สมาชิกสภาพนกังาน ลูกจา้ง ชุมชน 
ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางโดยให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม"วนัเทศบาล" 3. เพื่อจดักิจกรรมให้เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะในวนัเทศบาล  

ผูบ้ริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้ง 
พนกังานครูสังกดัโรงเรียน เทศบาล ชุมชน ประชาชน ในเขตเทศบาลนคร
ล าปางทั้งหมดประมาณ 300 คน 

85.  
การพฒันาระบบการบริหาร
จดัการองคก์รและการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการพฒันาประสิทธิภาพ
และสมรรถนะในการท างานของ
บุคลากรสังกดัเทศบาลนคร
ล าปาง 

1,000,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

1. เพื่อพฒันาประสิทธิภาพและสมรรถนะของบุคลากร
สังกดัเทศบาลนครล าปางให้มีความรู้ความสามารถและ
วิทยาการสมยัใหม่ 2. เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีสร้างขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากร  

จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการ การสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ การอบรม การดูงาน 
(หลกัสูตรตามแผนพฒันาบุคลากรประจ าปี) 

86.  
การพฒันาระบบการบริหาร
จดัการองคก์รและการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการอบรมให้ความรู้แก่
สมาชิกสภาเทศบาลและผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 

300,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

1. เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจในขอ้กฎหมาย ระเบียบค าส่ัง 
หลกัเกณฑต์่างๆแก่สมาชิกสภาเทศบาลและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 2. 
เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดแ้ลกเปล่ียนความรู้

จดัอบรมอยา่งนอ้ย 2 หลกัสูตรต่อปีให้ความรู้เก่ียวกบับทบาทอ านาจหนา้ท่ี
ของสมาชิกสภาขอ้ระเบียบกฎหมายค าส่ังหลกัเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
คุณธรรมจริยธรรมตามหลกัธรรมาภิบาลหรือหลกัสูตรอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมและ



ประสบการณ์การปฏิบตัิงานระหว่างกนั และสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีในการติดต่อประสานงาน  

การศึกษาดูงานจาก หน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จจ านวน 1 คร้ังต่อปี
กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยสมาชิกสภาเทศบาลและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจ านวน
ประมาณ 35 คน 

87.  
การพฒันาระบบการบริหาร
จดัการองคก์รและการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 

50,000.00 

ส านกั/กอง
ยทุธศาสตร์และ
งบประมาณ, ส านกั
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการ
ของรัฐ 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นต่อโครงการของรัฐที่มผีลกระทบต่อ
ประชาชนเป็นส่วนรวม  

จดัประชุมหรือท าประชาคมรับฟังความคดิเห็นต่อโครงการพฒันาหรือ
โครงการท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นส่วนรวม 

88.  
การพฒันาระบบการบริหาร
จดัการองคก์รและการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการเทศบาลนครล าปางพบ
ส่ือมวลชน 

130,000.00 

ส านกั/กอง
ยทุธศาสตร์และ
งบประมาณ, ส านกั
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

1. เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่าง เทศบาลนครล าปาง
กบั ส่ือมวลชนทุกแขนง เครือข่ายอาสาสมคัรนกั
ประชาสัมพนัธ์และตวัแทนชุมชน เพื่อน าแนวคดิที่ไดม้าใช้
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 2. เพื่อประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารและ ผลการด าเนินงานต่าง ๆ  

จดังานเทศบาลฯ พบส่ือมวลชน 2 คร้ังจ านวนผูเ้ขา้ร่วมงานประกอบดว้ย - 
ส่ือมวลชน - เครือข่ายอาสาสมคัรนกั ปชส. - คณะผูบ้ริหาร - สมาชิกสภาฯ - 
หวัหนา้ส่วนฯ - ทีมงาน ปชส. รวมจ านวน ประมาณ 200 คน 

89.  
การพฒันาระบบการบริหาร
จดัการองคก์รและการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกบักฏหมายควบคมุอาคาร
และกฎหมายผงัเมือง 

50,000.00 
ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบักฏหมายควบคุมอาคาร 2. เพื่อให้
ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางสามารถปฏิบตัิตาม
กฎหมายควบคุมอาคารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางประชาชนโดยทัว่ไปบุคลากรใน
หน่วยงานของรัฐเอกชนและสถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบักฏหมายควบคมุ
อาคาร 

90.  
การส่งเสริม ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีและการธ ารงไวซ่ึ้งมรดก
ทางวฒันธรรม 

โครงการงานประเพณีสงกรานต ์
(ปีใหม่เมืองล าปาง) 

3,000,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่อรักษาไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของ
ทอ้งถ่ินให้ด ารงสืบไป  

จดักิจกรรมในงานประเพณีโดยการ 1. จดัประกวดเทพบุตร เทพธิดาสลุง
หลวง 2. ขบวนเชิญพระเจา้แกว้ 3. จดัขบวนแห่สลุงหลวง 4. พิธีตกับาตรปี
ใหม่เมือง 5. ขบวนแห่จุมพระคู่บา้นคู่เมือง 6. ขบวนแห่ปีใหม่เมืองล าปาง 7. 
การแสดงศิลปวฒันธรรมและการแสดงบนเวที 

91.  
การส่งเสริม ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีและการธ ารงไวซ่ึ้งมรดก
ทางวฒันธรรม 

โครงการงานประเพณีลอย
กระทง (ล่องสะเปา) 

2,500,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อส่งเสริมฟ้ืนฟูรักษาไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยให้ด ารงสืบไป 2. เพื่อแสดงความร่วมมือสมคัรสมาน
สามคัคีระหว่างหน่วยราชการ สถาบนัการศึกษา องคก์ร 
สมาคมชมรม สโมสร และชุมชนกลุ่มต่าง ๆ 3. เพื่อเผยแพร่

1. จดัการประกวดสะเปาลอยน ้าสะเปารถใหญ่สะเปาการฝีมือธิดาสะเปาแก้
วสะเปาค า 2. มีหน่วยงานสถาบนัชมรมสมาคมชุมชนต่าง ๆ ประชาชน
นกัท่องเท่ียวเขา้ร่วมชมการจดังานและชมขบวนแห่ประมาณ 50,000 คน 3. 
การแสดงศิลปวฒันธรรมและการแสดงบนเวที 



ช่ือเสียงของจงัหวดัล าปางและเชิญชวนนกัท่องเท่ียว
อาคนัตุกะต่างถ่ินให้สนใจงาน  

92.  
การส่งเสริม ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีและการธ ารงไวซ่ึ้งมรดก
ทางวฒันธรรม 

โครงการท าบุญตกับาตรวนัขึ้นปี
ใหม ่

30,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมอนัดีงาม
ของทอ้งถ่ิน 2. เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวญัก าลงัใจแก่
ประชาชน  

1. นิมนตพ์ระสงฆส์ามเณรจ านวน 300 รูป มารับบิณฑบาต 2. ขา้ราชการ
ประชาชนชุมชนไดเ้ขา้ร่วมท าบุญตกับาตรประมาณ 2,000 คน 

93.  
การส่งเสริม ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีและการธ ารงไวซ่ึ้งมรดก
ทางวฒันธรรม 

โครงการบวงสรวงเจา้พระยา
สุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจา้ทิพย์
ชา้ง) 

150,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อสดุดีและร าลึกพระเกียรติคุณและวีรกรรมของพ่อเจา้
ทิพยช์า้ง 2. เพื่ออนุรักษส่์งเสริมวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัล าปาง  

ประชาชนส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 1. พิธีสงฆ ์2. พีธีบวงสรวง/พิธีสดุดี 3. การแสดงศิลปะวฒันธรรม
พื้นบา้น 

94.  
การส่งเสริม ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีและการธ ารงไวซ่ึ้งมรดก
ทางวฒันธรรม 

โครงการบวงสรวงพญาพรหม
โวหาร 

50,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อร าลึกถึงกวีเอกแห่งลา้นนา 2. เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์
ประเพณี วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 3. เพื่อส่งเสริม สร้างความ
สามคัคขีองคนในทอ้งถ่ิน  

ประชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดงัน้ี 1. พิธีทกัษิณานุประชาชน 2. 
พีธีบวงสรวง 3. การแสดงศิลปะวฒันธรรมพื้นบา้น 

95.  
การส่งเสริม ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีและการธ ารงไวซ่ึ้งมรดก
ทางวฒันธรรม 

โครงการจดักิจกรรมวนัส าคญั
ทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ 

300,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 2. เพื่อให้
ประชาชนไดบ้ าเพญ็กุศลเน่ืองในวนัส าคญัทางศาสนา 3. 
เพื่ออนุรักษศ์ิลปะวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ิน  

ประชาชนส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ เอกชนรัฐวิสาหกิจไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม ดงัน้ี 1. พิธีท าบุญตกับาตร 2. พิธีเวียนเทียน 3. จดันิทรรศการ 4. 
แสดงธรรมเทศนา 5. พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 6. จดักิจกรรมประเพณี
ท่ีส าคญัของทอ้งถ่ิน ฯลฯ 

96.  
การส่งเสริม ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีและการธ ารงไวซ่ึ้งมรดก
ทางวฒันธรรม 

โครงการประเพณีงานบุญตาม
รอยศรัทธา ไหวส้าอริยสงฆเ์จา้
หลวงพ่อเกษม เขมโก 

100,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาอนุรักษข์นบธรรมเนียม
วฒันธรรม ประเพณีของทอ้งถ่ินให้ด ารงสืบไป 2. เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลของประชาชนในจงัหวดัล าปาง
ท่องเท่ียวของจงัหวดัล าปางประชาสัมพนัธ์วิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมและเพิม่ศกัยภาพการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัล าปาง  

1. จดักิจกรรมให้ความรู้ในการจดัท าเคร่ืองสักการะหรือเคร่ืองบูชาใน
พระพุทธศาสนา 2. จดัขบวนอญัเชิญเคร่ืองสัตตภณัฑแ์ละเคร่ืองสักการะใน
พระพุทธศาสนาร่วมขบวนไหวส้าอริยสงฆเ์จา้หลวงพ่อเกษมเขมโก 

97.  
การส่งเสริม ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีและการธ ารงไวซ่ึ้งมรดก
ทางวฒันธรรม 

โครงการบวงสรวงเจา้พ่อหลกั
เมืองและพิธีสืบชาตาเมืองล าปาง 

250,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อน าความเป็นสิริมงคลและสร้างขวญัก าลงัใจแก่
ประชาชน 2. เพื่อส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  

ประชาชนส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 1. แห่บายศรี 2. พิธีบวงสรวง 3. พิธีสืบชาตาเมือง 4. กิจกรรม
ประเพณีต่างๆ ท่ีส าคญัของทอ้งถ่ินและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

98.  
การส่งเสริม ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีและการธ ารงไวซ่ึ้งมรดก
ทางวฒันธรรม 

โครงการอนุรักษแ์ละพฒันา
เมืองเก่านครล าปาง  

100,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

1. เพื่อขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การอนุรักษแ์ละพฒันาเมืองเก่า
นครล าปางไปสู่รูปธรรม 2. เพื่ออนุรักษแ์หล่ง

1. อนุรักษม์รดกทางประวตัิศาสตร์ของชาวนครล าปาง 2. เป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินโครงการเช่น การส ารวจความคดิเห็น ประชุมอบรมสัมมนา ศึกษาดู
งาน เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ 



ประวตัิศาสตร์ 3. เพื่อพฒันาความรู้เก่ียวกบัโบราณสถาน
ในดา้นการดูแลรักษาการบริหาร  

99.  
การพฒันาส่งเสริม ดา้นการ
ท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑชุ์มชน 

100,000.00 
ส านกั/กองสวสัดิการ
สังคม 

1. เพื่อเพิ่มโอกาสและสถานท่ีในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ชุมชน 2. เพื่อให้คณะกรรมการศูนยส์าธิตการตลาดเทศบาล
นครล าปางมีความรู้ในการบริหารและจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑชุ์มชน  

1. จดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชนให้กบักลุ่ม
อาชีพ หน่วยงาน องคก์รและประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง 2. จดั
ประชุมสัมมนาพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการศูนยส์าธิตการตลาดเทศบาล
นครล าปาง 

100.  
การพฒันาส่งเสริม ดา้นการ
ท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 

โครงการถนนสายวฒันธรรม 200,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

1. เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้นกัท่องเท่ียวและบุคคลทัว่ไปเดิน
ทางเขา้มาท่องเท่ียวถนนสายวฒันธรรมเพิม่ขึ้น 2. เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน 
ให้เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว  

1. จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวถนนสายวฒันธรรม จ านวน 1,000 
ชุด 2. จดักิจรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาของชุมชนบริเวณถนนสาย
วฒันธรรม จ านวน 24 คร้ัง  

101.  
การพฒันาส่งเสริม ดา้นการ
ท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 

โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลปี
ใหม่นครล าปาง 

2,377,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

1. เพื่อประชาสัมพนัธ์และสร้างการรับรู้ในกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเท่ียวช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เป็นท่ีรู้จกัของ
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในวงกวา้ง 2. เพื่อ
เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจการคา้และการท่องเท่ียวช่วง
เทศกาลปีใหม่  

จดักิจกรรมส่งเสริมการท่องในพื้นท่ีเทศบาลนครช่วงเทศกาลปีใหม่  

102.  
การพฒันาส่งเสริม ดา้นการ
ท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 

โครงการร าลึกประวตัิศาสตร์
สะพานรัษฎาภิเศก 

1,000,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

1. เพื่อประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์ให้
เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 2. 
เพื่อเป็นการน าทุนทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมใน
จงัหวดัมาเสริมสร้างรายไดใ้ห้แก่ชุมชน  

จดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีเป็นการร าลึกประวตัิศาสตร์ของสะพาน
รัษฎา 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลนครล าปาง มีการใชจ้่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญตัิงบประมาณ โดยไดม้ีการก่อหน้ีผูกพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 45 โครงการ จ านวนเงิน 182,389,900 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 37 โครงการ จ านวนเงิน 
83,050,638 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพฒันาสังคมและสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 12 49,550,460.00 9 49,476,930.00 

การส่งเสริมและพฒันาระบบบริการสุขภาพของประชาชน 4 67,580.00 4 45,800.00 



การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 13 25,692,573.00 13 25,461,704.00 

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พฒันาตามผงัเมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 4 4,327,201.00 2 3,647,281.00 

การพฒันาระบบการบริหารจดัการองคก์รและการพฒันาทรัพยากรบุคคล 4 423,296.00 3 402,326.00 

การส่งเสริม ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและการธ ารงไวซ่ึ้งมรดกทางวฒันธรรม 5 2,541,721.00 3 1,568,267.00 

การพฒันาส่งเสริม ดา้นการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 3 3,253,175.69 3 2,448,329.69 

รวม 45 85,856,006.69 37 83,050,637.69 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญตัิงบประมาณเทศบาลนครล าปาง ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพนั/ลงนามในสัญญา มีดงัน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
การพฒันาสังคมและสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมการจดักิจกรรม
ลานคนบ่าเก่า 

100,000.00 15,000.00 0.00 85,000.00 

2.  
การพฒันาสังคมและสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมและพฒันากลุ่มคน
พิการและครอบครัว 

50,000.00 9,700.00 0.00 40,300.00 

3.  
การพฒันาสังคมและสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมและพฒันากลุ่ม
สตรี 

150,000.00 12,000.00 12,000.00 138,000.00 

4.  
การพฒันาสังคมและสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ
และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

600,000.00 7,500.00 7,500.00 592,500.00 

5.  
การพฒันาสังคมและสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการสนับสนุนขบัเคล่ือนการ
จดัท าแผนชุมชนสู่การพฒันาทอ้งถ่ิน 

150,000.00 1,800.00 0.00 148,200.00 

6.  
การพฒันาสังคมและสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
จดัตั้งชุมชนและสรรหา
คณะกรรมการชุมชน 

326,400.00 1,400.00 1,400.00 325,000.00 



7.  
การพฒันาสังคมและสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ
เทศบาลนครล าปาง 

100,000.00 25,900.00 10,300.00 74,100.00 

8.  
การพฒันาสังคมและสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 342,000.00 188,500.00 160,500.00 153,500.00 

9.  
การพฒันาสังคมและสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 88,387,200.00 42,831,000.00 42,831,000.00 45,556,200.00 

10.  
การพฒันาสังคมและสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เบ้ียยงัชีพความพิการ 12,981,600.00 6,439,600.00 6,439,600.00 6,542,000.00 

11.  
การพฒันาสังคมและสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการป้องกนัและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

10,000.00 8,060.00 4,630.00 1,940.00 

12.  
การพฒันาสังคมและสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการอบรมเพิ่มศกัยภาพสมาชิก
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

13.  
การส่งเสริมและพฒันาระบบบริการสุขภาพของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมและพฒันาสถาน
ประกอบการแต่งผม เสริมสวยใน
เขตเทศบาลนครล าปาง 

20,000.00 14,260.00 14,260.00 5,740.00 

14.  
การส่งเสริมและพฒันาระบบบริการสุขภาพของ
ประชาชน 

โครงการอบรมผูป้ระกอบการใน
ตลาดสด ส่งเสริมตลาดสดน่าซ้ือ 

120,000.00 24,180.00 2,400.00 95,820.00 

15.  
การส่งเสริมและพฒันาระบบบริการสุขภาพของ
ประชาชน 

โครงการนครล าปาง Big Cleaning 
Day 

60,000.00 7,560.00 7,560.00 52,440.00 

16.  
การส่งเสริมและพฒันาระบบบริการสุขภาพของ
ประชาชน 

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารใน
เขตเทศบาลนครล าปาง 

60,000.00 21,580.00 21,580.00 38,420.00 

17.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตเด็กดอ้ยโอกาสในเขตเทศบาล
นครล าปาง 

50,000.00 24,896.00 14,935.00 25,104.00 



18.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการจดักิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้นคร
ล าปาง 

200,000.00 68,306.00 68,306.00 131,694.00 

19.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้
และการจดักิจกรรมพิพิธภณัฑก์าร
เรียนรู้เมืองล าปาง (มิวเซียมล าปาง) 

1,000,000.00 251,393.00 250,493.00 748,607.00 

20.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหาร
กลางวนั 

23,158,000.00 11,636,100.00 11,636,100.00 11,521,900.00 

21.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กและ
เยาวชนในชุมชน 

100,000.00 39,040.00 23,100.00 60,960.00 

22.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

5,668,500.00 2,722,037.00 2,722,037.00 2,946,463.00 

23.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

19,296,700.00 9,829,198.00 9,829,198.00 9,467,502.00 

24.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมดนตรีนาฏศิลป์
ส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน 

300,000.00 42,950.00 12,950.00 257,050.00 

25.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมพฒันาทกัษะและ
องคค์วามรู้ดา้นกีฬา 

4,000,000.00 276,280.00 276,280.00 3,723,720.00 

26.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการพฒันาทกัษะและองค์
ความรู้ดา้นกิจกรรมและนนัทนาการ 

1,000,000.00 44,660.00 44,660.00 955,340.00 

27.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการสร้างองคค์วามรู้ดา้น
ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี
ทอ้งถ่ิน 

1,000,000.00 74,028.00 53,000.00 925,972.00 

28.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของเจา้หนา้ท่ี พนกังานครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

3,000,000.00 369,014.00 289,574.00 2,630,986.00 



29.  
การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการพฒันาและยกระดบั
คุณภาพผูเ้รียนและการจดัการเรียน
การสอนดว้ยกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

4,000,000.00 314,671.00 241,071.00 3,685,329.00 

30.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พฒันาตาม
ผงัเมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาล าปาง 

2,858,500.00 2,857,851.00 2,857,851.00 649.00 

31.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พฒันาตาม
ผงัเมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ค่าใชจ้่ายในการจดัการจราจร 2,300,000.00 1,173,350.00 789,430.00 1,126,650.00 

32.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พฒันาตาม
ผงัเมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปรับปรุงถนนและท่อ
ระบายน ้า ซอยมนตรีวิษณุ ตั้งแต่
บา้นเลขท่ี 196/2 ถึงบา้นเลขท่ี 196 

121,000.00 114,000.00 0.00 7,000.00 

33.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พฒันาตาม
ผงัเมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปรับปรุงถนนและท่อ
ระบายน ้า ถนนบา้นดง ซอย 3 ตั้งแต่
บา้นเลขท่ี 2 ถึงบา้นเลขท่ี 4/1 

183,000.00 182,000.00 0.00 1,000.00 

34.  
การพฒันาระบบการบริหารจดัการองคก์รและการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการพฒันาประสิทธิภาพและ
สมรรถนะในการท างานของ
บุคลากรสังกดัเทศบาลนครล าปาง 

1,000,000.00 330,226.00 330,226.00 669,774.00 

35.  
การพฒันาระบบการบริหารจดัการองคก์รและการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก
สภาเทศบาลและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

300,000.00 20,970.00 0.00 279,030.00 

36.  
การพฒันาระบบการบริหารจดัการองคก์รและการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 

50,000.00 7,600.00 7,600.00 42,400.00 

37.  
การพฒันาระบบการบริหารจดัการองคก์รและการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการจดังานเทศบาลนครล าปาง
พบส่ือมวลชน 

130,000.00 64,500.00 64,500.00 65,500.00 



38.  
การส่งเสริม ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและการธ ารงไวซ่ึ้ง
มรดกทางวฒันธรรม 

โครงการจดังานประเพณีสงกรานต ์
(ปีใหม่เมืองล าปาง) 

3,000,000.00 925,700.00 0.00 2,074,300.00 

39.  
การส่งเสริม ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและการธ ารงไวซ่ึ้ง
มรดกทางวฒันธรรม 

โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 
(ล่องสะเปา) 

2,500,000.00 1,388,375.00 1,388,375.00 1,111,625.00 

40.  
การส่งเสริม ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและการธ ารงไวซ่ึ้ง
มรดกทางวฒันธรรม 

โครงการจดังานท าบุญตกับาตรวนั
ขึ้นปีใหม ่

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

41.  
การส่งเสริม ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและการธ ารงไวซ่ึ้ง
มรดกทางวฒันธรรม 

โครงการจดังานบวงสรวงเจา้พระยา
สฺลวลือไชยสงคราม (พ่อเจา้ทิพย์
ชา้ง) 

150,000.00 149,892.00 149,892.00 108.00 

42.  
การส่งเสริม ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและการธ ารงไวซ่ึ้ง
มรดกทางวฒันธรรม 

โครงการจดังานบวงสรวงพญา
พรหมโวหาร 

50,000.00 47,754.00 0.00 2,246.00 

43.  การพฒันาส่งเสริม ดา้นการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 
โครงการส่งเสริมการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑชุ์มชน 

100,000.00 44,500.00 44,500.00 55,500.00 

44.  การพฒันาส่งเสริม ดา้นการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 
โครงการจดังานเฉลิมฉลองเทศกาล
ปีใหม่นครล าปาง 

2,377,000.00 2,354,429.69 2,354,429.69 22,570.31 

45.  การพฒันาส่งเสริม ดา้นการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 
โครงการร าลึกประวตัิศาสตร์สะพาน
รัษฎาภิเศก 

1,000,000.00 854,246.00 49,400.00 145,754.00 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
เทศบาลนครล าปาง เมืองล าปาง จ.ล าปาง  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพฒันาสังคมและสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 29 110,488,000.00 25 104,687,200.00 12 49,550,460.00 9 49,476,930.00 



2.การส่งเสริมและพฒันาระบบบริการสุขภาพของประชาชน 21 7,319,500.00 10 5,700,000.00 4 67,580.00 4 45,800.00 

3.การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 44 104,642,900.00 27 66,853,200.00 13 25,692,573.00 13 25,461,704.00 

4.การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พฒันาตามผงัเมืองรวม ปรับภูมิทศัน์เมืองและการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 25 168,805,400.00 21 27,173,500.00 4 4,327,201.00 2 3,647,281.00 

5.การพฒันาระบบการบริหารจดัการองคก์รและการพฒันาทรัพยากรบุคคล 10 1,880,000.00 6 1,580,000.00 4 423,296.00 3 402,326.00 

6.การส่งเสริม ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและการธ ารงไวซ่ึ้งมรดกทางวฒันธรรม 11 7,880,000.00 9 6,480,000.00 5 2,541,721.00 3 1,568,267.00 

7.การพฒันาส่งเสริม ดา้นการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 7 6,400,000.00 4 3,677,000.00 3 3,253,175.69 3 2,448,329.69 

รวม 147 407,415,800.00 102 216,150,900.00 45 85,856,006.69 37 83,050,637.69 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลนครล าปาง ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นท่ี โดยไดรั้บความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกลเ้คียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคญัดงัน้ี 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ  
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง 054237237 0856524884 - 

นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 054237237 0818822200 - 

นายสุรพล ตนัสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 054237237 0818815950 - 

นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 054237237 - - 

นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาล 054237237 - - 

นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาล 054237237 - - 



นายกรณฐพรครองภพ สทา้นไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาล 054237237 - - 

นายเผ่าชยั เทพยศ ผูท้รงคุณวุฒิ 054237237 - - 

นางละมยั บุญยง ผูท้รงคุณวุฒิ 054237237 - - 

นางสาวขตัตยิา ส าเภาทอง ผูท้รงคุณวุฒิ 054237237 - - 

นายประทีป ประคองวงศ ์ โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัล าปาง (ผูแ้ทนภาค
ราชการ) 

054237237 08-18838456 - 

นางลษัมา ธารีเกษ วฒันธรรมจงัหวดัล าปาง (ผูแ้ทนภาคราชการ) 08-99569781 08-99569781 - 

นายวิสูตร บวัชุม ผูอ้  านวยการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส านกังานล าปาง 

08-5123-1108 08-5123-1108 - 

นายมนตรี ตนับุตร ผูแ้ทนประชาคม 054237237 054237237 - 

นายบุญแถม โยธา ผูแ้ทนประชาคม 054237237 054237237 - 

นายเฉลิมศกัด์ิ ทรายสมุทร์ ผูแ้ทนประชาคม 054237237 054237237 - 

นางรัชดาภรณ ์ชุ่มธิ ผูแ้ทนประชาคม 054237237 054237237 - 

นางปริมใจ สิงห์ค  า ผูแ้ทนประชาคม 054237237 054237237 - 

นายชาตรี สุขารมย ์ ปลดัเทศบาล (กรรมการและเลขานุการ) 054237237 054237237 - 

นายอนุรักษ ์อุตยานะ ผูอ้  านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
(ผูช่้วยเลขานุการ) 

054237237 - - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสมบูรณ ์คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 054237237 - - 



นางสาวอมลยา เจนตวนิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาล 054237237 - - 

นายเสริมเกียรติ ชูวฒันกูล สมาชิกสภาเทศบาล 054237237 - - 

นางจุรีย ์ยิม้อ่อน ผูแ้ทนประชาคม 054237237 09-58809040 - 

นางหทัยา เจียมกุล ผูแ้ทนประชาคม 054237237 08-94574294 - 

ผศ.ดร.นพพร แพทยรั์ตน์ ผูแ้ทนหน่วยงาน 054237237 - - 

นายสุทนั ทาวงคม์า ผูแ้ทนหน่วยงาน 0811119179 0811119179 - 

ร.ต.ต.ประทุม ไหวมาเจริญ ผูท้รงคุณวุฒิ 054237237 08-66570675 - 

นางอุไรวรรณ เรณูรส ผูท้รงคุณวุฒิ 054237237 08-11799019 - 

นางสาวอุษา สมคิด ผูอ้  านวยการส านกัการศึกษา (หวัหนา้ส่วนการบริหาร) 054237237 - - 

นายสวสัด์ิ แกว้กระจ่าง รก. ผอ.ส านกัการช่าง (หวัหนา้ส่วนการบริหาร) 054237237 - - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายชาตรี สุขารมย ์ ปลดัเทศบาล (ประธานกรรมการ) 054237237 - - 

นางสาวอุษา สมคิด ผูอ้  านวยการส านกัการศึกษา (กรรมการ) 054237237 - - 

นายสวสัด์ิ แกว้กระจ่าง รก. ผอ.ส านกัการช่าง (กรรมการ) 054237237 - - 

นางสาวจิตรดา เกษสุวรรณ ผูอ้  านวยการกองคลงั (กรรมการ) 054237237 - - 

นายวิชญศ์คิภทัร์ วงศม์ณี ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
(กรรมการ) 

054237237 - - 

นายสุนทร จวงพลงาม ผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสังคม (กรรมการ) 054237237 - - 



นายสวาท จ าปาอูป หวัหนา้ส านกัปลดัเทศบาล (กรรมการ) 054237237 - - 

นางก่ิงทอง พิพฒัน์กรกุล ผูแ้ทนประชาคม 054237237 - - 

นายมนสั เต็งมณีวรรณ ผูแ้ทนประชาคม 054237237 - - 

นายคล่อง จิตเท่ียง ผูแ้ทนประชาคม 054237237 - - 

นายอนุรักษ ์อุตยานะ ผูอ้  านวยการกองวิชาการและแผนงาน (กรรมการและ
เลขานุการ) 

054237237 - - 

นางพิมพใ์จ บุญมัน่ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผูช่้วยเลขานุการ) 054237237 - - 
 

    ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้สงสัยหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลนครล าปางทราบ เพื่อจะไดพ้จิารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการด าเนินการ 
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 
                                                              ประกาศ ณ วนัท่ี 8 เมษายน 2565 
 
 
                                                              นายกเทศมนตรี เทศบาลนครล าปาง  
 

ขอ้มูล ณ 08/04/2565 

 


