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    นโยบายของนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

                                2564-2568 

 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ที่เคารพทุกท่าน 
 

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ให้กระผม นายนิมิตร  จิวะสันติการ  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น

นายกเทศมนตรีนครล าปาง นั้น 

 เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ ซึ่งได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภา

เทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรี

แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรี กระผม นายนิมิตร จวิะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง จึงขอแถลงนโยบาย

ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อให้ทราบถึงความมุ่งมั่นที่เป็นเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์และเป็น

ความฝันที่จะต้องท าให้เป็นจริงในระยะเวลา 4 ปี คือ “เราจะท าเมืองล าปางให้เป็นบ้านที่มี

ความสุขของทุกคน”    

 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  

 

 นครล าปางเขลางค์เมืองสวรรค์   

 กระผม ดร.นมิิตร จวิะสันติการ จะกลับมาพลิกโฉมนครล าปางอีกครัง้ 

 

 

 

 
 

 

  

 นี่คือค ำยนืยันจำกพวกเรำ และเรำจะไมท่ ำให้ผิดหวัง 
 

 

 

 

 

“เราจะท าเมืองล าปางให้เปน็บ้านทีม่ีความสุขของทุกคน”

ของทุกคน” 
    “Make Lampang a Happy Home for All” 
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    นโยบายของนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

                                2564-2568 

 

 มีค ากล่าวว่า “Your words is your bond” ค าพูดที่ได้พูดออกไป คือ พันธะ

ผูกพันที่ตอ้งปฏิบัติตาม ประโยคค าพูดต่าง ๆ ที่เราได้กล่าวไว้ในขณะหาเสียงเลือกตั้ง คือ พันธะสัญญา

ที่เรามีต่อประชาชน 
 

 เรากล่าวกับประชาชนในเวลาก่อนเลือกตั้งว่า “อนาคตเมืองล าปางอยู่ในมือคุณ”

บัดนี ้เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิน้ลงแล้ว“อนาคตเมืองล าปางอยู่ในมือเรา” 

 

 “เรา” หมายถึง ผมในฐานะนายกเทศมนตรีที่ประชาชนลงมติเลือกมาให้เป็นผู้บริหาร

บ้านเมือง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  ท าให้ประชาชนมีความสุขอยู่ในเมืองที่มีความพร้อม

สมบูรณ์ส าหรับคนทุกคน  และ “เรา”  ในที่นี้ ย่อมหมายรวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางและ

ประชาชนทุกคนที่จะร่วมมือกัน มีส่วนร่วมในการบูรณะและพัฒนาเมืองนครล าปางของเราให้เป็น

““บ้านที่มีความสุขของทุกคนบ้านที่มีความสุขของทุกคน””  

  

 ในข้อเท็จจริง แก่นของความเป็นเทศบาลนครล าปางของเรา คือ มิติของ “เมือง” กับ “คน” 

เราสรา้งเมอืงเพื่อให้คนอยู่ เพราะเมืองเป็นที่อยู่ของคน ดังนัน้ สาระส าคัญจึงอยู่ที่เราจะท าเมืองอย่างไร

ให้คนอยู่แล้วมีความสุข นอกจากเมืองน่าอยู่ที่ท าให้คนมีความสุขแล้ว ในมิติของ “คน” ความสุข          

ที่หมายถึงความเป็นคนที่มีความสุข “เป็นอย่างไร” นั่นหมายความว่าเมืองต้องน่าอยู่ อยู่แล้วมีความสุข 

ถึงแม้จะมีเมืองที่สมบูรณ์สะดวกสบาย แต่  ความสุขพื้นฐานของคนความสุขพื้นฐานของคน  คือคือ  ความสุขความสุขที่ที่แท้จริงแท้จริง

รวมถึงความสุขของครอบครัวและสังคมต้องมดี้วยเช่นกัน 
 

 นโยบายที่จะได้เรียนต่อท่านประธานสภาและแถลงต่อสภาเทศบาลนครล าปางเพือ่บริหารงาน

บ้านเมืองในวาระสมัยการด ารงต าแหน่งและรับผิดชอบในระยะเวลา 4 ปีขา้งหน้า เพื่อจะท าเมืองล าปาง

ให้เป็นบ้านที่มคีวามสขุของทุกคน มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 

 

 

 



 
 
 

3  

 

    นโยบายของนายกเทศมนตรนีครล าปาง 
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 ฟื้นฟูแม่น้ าวังใหส้ะอาด สวยงาม  ตลอดแนวที่ไหลผ่านในเขตรับผิดชอบของเทศบาล

นครล าปาง ในการบริหารจัดการของเทศบาลเอง ได้แก่ การจัดการน้ าเสีย ท าความสะอาดแนวร่องน้ า 

การจัดการวัชพืชและโคลนทราย ตลอดจนการตกแต่งจัดระเบียบต้นไม้และดอกไม้ตลอดแนวแม่น้ า ให้

สวยงามตลอดปี รวมถึงความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้มีการบริหารจัดการร่วมกัน

แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน รักษาแนวแม่น้ าด้วยการท าพนังกันตลิ่งพังและปรับปรุงถนนอย่างต่อเนื่อง

เชื่อมโยงถึงกันตลอดแนวแม่น้ า 

 พัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ าให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนอารมณ์และท ากิจกรรมทางสังคม    

ที่สุนทรีย์และสร้างสรรค์  เช่น สวนหย่อม สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น กิจกรรมกีฬาและดนตรี         

ในสวน เป็นต้น 

 

 

 

 

 ตัดแต่ง ย้าย ปลูกต้นไม้ใหม่  ตามถนนและริมแม่น้ าให้มีรูปทรงและขนาดเท่ากัน           

ดูมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดและบ ารุงรักษาให้ออกดอกงามสะพรั่งตามฤดูกาล รวมทั้งปรับปรุง

พืน้ที่ว่างตามทางแยกและวงเวียนให้เป็นสวนดอกไม้มสีีสันสวยงามตลอดปี 
 

 

 

  

 จัดระบบและบริหารจัดการขยะ  ตั้งแต่ขยะครัวเรือน ชุมชน ร้านค้า ตลาด หน่วยงาน 

สถาบัน สถานที่ราชการ ฯลฯ ให้มีการเก็บ และคัดแยก ตลอดจนเก็บขนไปก าจัดอย่างเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ ไม่มีขยะตกค้างส่งกลิ่นเหม็นและอุดจาดตา มีแผนปฏิบัติการท าความสะอาด กวาด ล้างถนน

และพืน้ที่สาธารณะ 

       “นครล ำปำง เมืองสิ่งแวดล้อมดี” 
 

              “นครล ำปำง เมืองต้นไม้ ดอกไม้งำม” 
 

             “นครล ำปำง เมืองสะอำดปรำศจำกขยะ” 
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 ปรับปรุง ซ่อมแซม ดัดแปลง เพิ่มเติม ขยายพื้นที่ “ข่วงนคร”  ให้สวยงาม สว่างไสว 

ร่มรื่นด้วยต้นไม้ ดอกไม้ น้ าพุ เสริมเตมิชีวติด้วยดนตรีในสวน และปรับปรุงโรงยิม (ศูนย์เยาวชนเทศบาล

นครล าปาง) ให้เป็นโรงละคร ส าหรับเป็นเวทีสาธารณะของเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไป สามารถท ากิจกรรมดนตรี ลีลาศ คอนเสิร์ต ศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดงต่าง ๆ 

และมกีิจกรรมถนนคนเดินยามเย็น บริเวณถนนบ้านเชยีงรายถึงแมน่้ าวัง 

 ปรับปรุง ฟื้นคนืสภาพ และออกแบบพัฒนาเพิ่มเติมสวนสาธารณะที่มีอยู่ทุกแห่ง       

ให้สมบูรณ์  เป็นพื้นที่ส าหรับการออกก าลังกาย พักผ่อนและเพลิดเพลินด้วยความหลากหลายของ   

มุมนั่งเล่น พบปะพูดคุยกับเพื่อน และครอบครัว ในบรรยากาศที่มดีอกไม้ น้ าตก น้ าพุ และเสียงเพลง  

 ปรับปรุง พัฒนาพื้นที่ริมน้ าฝายเฉลิมพระเกียรติบ้านดงไชยให้เป็นพื้นที่

สาธารณะ  มีสวนส าหรับออกก าลังกาย เดินเล่น พักผ่อน มีลานดนตรี ลานกวี ร้านค้า ร้านอาหาร 

สนามเด็กเล่น เครื่องออกก าลังกายและพืน้ที่กีฬา บาสเกตบอล ฟุตซอล ตระกร้อ ลานสเก็ต 

 ปรับปรุง พัฒนาสระน้ าบ้านพระบาทหนองหมูให้เป็นสวนสาธารณะ   สวยงาม

ส าหรับออกก าลังกายและพักผอ่นของประชาชนในชุมชน 

 ก่อสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ริมแม่น้ าวัง  ตั้งแต่นาก่วมเหนือถึงตลาดนาก่วมใต้ 

ให้เป็นสวนที่มีความหลากหลายด้วยทางวิ่ง ทางเดิน ทางจักรยาน สนามบาสเกตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ 

ลานสเก็ต และลานข่ีมา้ แวดล้อมดว้ยต้นไมร้่มรื่นและสวนดอกไม้ทีส่วยงาม 

 ปรับปรุง พัฒนาพื้นที่รอบมิวเซียมล าปาง  ที่ตั้งของศาลหลักเมือง ที่ประดิษฐาน  

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อด า) หลวงพ่อเกษม เขมโก และพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 รวมถึงพื้นที่ลานสนามหญ้าโดยรอบให้สวยงาม  

มีกิจกรรมชวีิตที่หลากหลาย 

 ติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ในพื้นที่สาธารณะ  ส าหรับประชาชนได้ชมรายการส าคัญ

ต่าง ๆ ถ่ายทอดงานรัฐพิธี งานประเพณี เทศกาล และการถ่ายทอดหรือเทปกีฬาที่ประชาชนสนใจ เช่น

ฟุตบอลโลก เป็นต้น 

        “นครล ำปำง เมืองแห่งชีวิตสำธำรณะ” 
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 จัดให้มีกล้องวงจรปิดในพื้นที่ต่าง ๆ  ทั่วเมือง  พร้อมศูนย์ควบคุมและเฝ้าระวังความปลอดภัย

ในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

 จัดท าฐานข้อมูลที่ส าคัญ เช่น จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร จ านวนสัตว์เลี้ยง   

ในบ้านเรือน เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง

และรวดเร็ว 

 เฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล  ควบคุม จัดระบบสุนัข แมวและสัตว์ที่ไม่มี

เจ้าของไม่ให้เพิ่มขยายและแพร่เชื้อโรคร้าย 

 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ  เพื่อส ารวจและจัดระบบการจราจร ให้เกิดความ

คล่องตัวและปลอดภัยบนท้องถนน 
 

 

 

 ปรับปรุง ก่อสร้างทางเท้าพร้อมส่วนประกอบอื่นๆ และทางส าหรับคนพิการ

ผู้สูงอายุ ตามถนนสายต่างๆ  ให้เกิดความสะดวก สวยงามเชื่อมต่อถึงย่านธุรกิจการค้า ตลาด ถนนคนเดิน 

ศูนย์การค้า ธนาคาร และสถานที่ราชการ ฯลฯ ให้เมืองล าปางกลับมาคึกคัก และมีชีวิต รวมถึงฟื้นฟู

และกระตุน้เศรษฐกิจ 

 ปรับปรุง พัฒนาและจัดระเบียบตลาดเทศบาล  ให้ทันสมัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ

และสุขาภิบาล ให้น่าเดิน น่าซื้อ รวมถึงให้แต่ละตลาดมีการจัดประเภทของสินค้า อาหารและบรรยากาศ

ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 

 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ภาคประชาชน  พัฒนาพื้นที่

ย่านเมืองเก่าฝั่งต าบลเวียงเหนือให้มีบรรยากาศและกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ตามยุคประวัติศาสตร์ของ

เมืองล าปาง 

 
 

              “นครล ำปำง เมืองน่ำเดิน” 
” 

 

             “นครล ำปำง เมืองปลอดภัย” 
” 

 



 
 
 

6  

 

    นโยบายของนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

                                2564-2568 

 

 พัฒนา ตกแต่ง  และจัดกิจกรรม พื้นที่สถานีรถไฟ ถนนประสานไมตร ี          

ถนนสุเรนทร์ สะพานด า กาดเก๊าจาว   ซึ่งเป็นชุมชนชาวจีนให้มีลักษณะ  China Town สะท้อน  

ถึงความเป็นมาในอดีตที่รถไฟมาถึงนครล าปาง 

 

 

 
 

 เทศกาล ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตและรากเหง้าของคน  รวมถึงบ้านเมือง   

ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาให้เป็นมรดกที่ภาคภูมิ ใจของคนรุ่นต่อรุ่น อีกทั้งยังเป็น

ทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้คนทุกระดับช้ัน

และอาชีพ 

 งานวัฒนธรรมที่ส าคัญ คือ การรื้อฟื้น ทบทวน เพิ่มเติมแผนยุทธศาสตร์เมืองเก่าที่ท าไว้

ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อส่งเสริมและด าเนินการต่อเนื่อง ในโครงการบูรณะและอนุรักษ์โบราณสถาน เช่น 

วัดเก่าแก่ แนวก าแพงเมือง คูเมือง รวมถึงงานวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต เสื้อผ้า อาหาร ศิลปะ และ

การแสดง 

 จัดงานเทศกาลประเพณีท่ีส าคัญตลอดปี  ได้แก่ 

- เดือนธันวาคม งานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส สง่ท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ 

- เดือนกุมภาพันธ์ งานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 

- เดือนมีนาคม งานเฉลิมฉลองสะพานรัษฎาภเิษก 

- เดือนเมษายน งานเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ สลุงหลวง สรงน้ าพระพุทธรูป

และงานรื่นเริงเชิงวัฒนธรรม 

- เดือนมิถุนายน งานและพิธีทางพุทธศาสนา วิสาขบูชา วันพุทธศาสนาโลก 

- เดือนกรกฎาคม งานแหเ่ทียนพรรษา 

- เดือนพฤศจกิายน งานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน 

 งานเทศกาลวัฒนธรรมจะน ามาซึ่งสังคมที่ดีงาม อีกทั้งท าให้เกิดการคา้ขาย เงินไหลเวียน

กระตุน้เศรษฐกิจของคนทุกอาชีพ 
 

              “นครล ำปำง เมืองเทศกำลและวัฒนธรรม” 
” 

 



 
 
 

7  

 

    นโยบายของนายกเทศมนตรนีครล าปาง 
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 ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปด้วยการพัฒนาอย่างก้าวหน้าและรวดเร็วด้านเทคโนโลยี     

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ สิ่งแวดล้อม และโรคระบาดใหม่ ตลอดจนความเป็นสังคมภูมิภาค  

ที่เช่ือมโยงติดต่อกันทางการคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าให้มีผลต่อวิถีชีวิต

ของผู้คนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้คนอยู่ในวงล้อมของข่าวสาร ข้อมูลความรู้ใหม่ที่มากมาย        

อย่างไม่จ ากัด การค้าขาย การตลาด การท าธุรกิจรูปแบบใหม่ ระบบการเงิน การธนาคาร การลงทุน 

การบริการสารพัดรูปแบบรุมล้อม รุกเร้าตลอดเวลา เป็นทั้งโอกาสของผู้รู้และตามทัน เป็นทั้งความทุกข์ยาก 

ล าบากของผู้รู้น้อย ขาดความเข้าใจและประสบการณ ์ 

 มีผู้กล่าวว่า “โลกเปลี่ยน คนต้องปรับ” “สิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่รอด ไม่ใช่เพราะ  

ความแข็งแกร่ง แต่เพราะความสามารถในการปรับตัว”  ล าปางเป็นชุมชนหนึ่งในสังคมโลกและ

ภูมภิาค จึงต้องปรับตัวให้ตามทันและสอดคล้องกลมกลืนกับสังคมใหม่ อันเป็นสังคมความหลากหลาย

ในภูมิภาค สังคมยุคดิจติอลและสังคมโรคระบาดใหม่ 
 

 นโยบายที่วางไว้ในด้านน้ีเพื่อให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน  ได้แก่ 

 ออกแบบและจัดท าระบบการใช้งานข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือ  Application       

มีระบบบริการประชาชนที่หลากหลาย เชน่ การตดิต่อขอ้มูลและสื่อสารกับเทศบาล การร้องทุกข์ปัญหา

และความขัดข้องของประชาชน อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ ข้อมูลและบริการด้านสุขภาพ การช าระ

ภาษี ค่าธรรมเนียม การขอใบอนุญาตต่าง ๆ ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล และการบริการอื่น ๆ   

ที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวของประชาชน 

 ส่งเสริมและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ครัวเรือนชุมชน  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

ส่งเสริมคุณภาพร้านอาหาร พร้อมทั้งพัฒนาทักษะความสามารถในการขายและท าการตลาดบน

โทรศัพท์มอืถือ Online สามารถเพิ่มยอดขายและรายได้ให้แก่ประชาชน 

 จัดให้มีพื้นที่เพื่อการศึกษา เรียนรู้ และท างานอิสระ  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา 

ประชาชน คนท างาน ในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการประกอบธุรกิจ ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถอื 

              “นครล ำปำง เมืองวิถีดิจิตอล” 
” 
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 จัดพื้นที่ส ำหรับเด็ก เยำวชน คนรักสุขภำพ และนักกีฬำ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ 

รวมถึงฝึกฝนและพัฒนำทักษะด้ำนกีฬำ เพื่อกำรแขง่ขันกีฬำระดับจังหวัดและระดับชำติ 

 พัฒนาสวนสาธารณะสุขสวัสดิ์ให้เป็นศูนย์กีฬามาตรฐาน  ประกอบด้วย สนามฟุตบอล

พร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ อัฒจรรย์ ระบบน้ า ระบบไฟ สนามฟุตซอลหญ้าเทียม สนามบาสเกตบอล 

คอร์ดแบดมินตัน สนามเปตอง ลานสเก็ต ลานไทเก๊ก และพื้นที่ส าหรับลีลาศ ไลน์แดนซ์ บาสโลบ 

รวมถึงเครื่องออกก าลังกายและสนามเด็กเล่นที่เหมาะสม 

 ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล สนามฟุตซอล ตะกร้อ ลานสเก็ต  ในสวนสาธารณะ

ริมน้ านาก่วม สวนสาธารณะริมน้ าบ้านดงไชยและชุมชนการเคหะนครล าปาง 

 จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรยีนประจ าปี การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตลอดปี

และเป็นเจ้าภาพการแขง่ขันระดับจังหวัดและระดับภาค 

 จัดให้มีสภาการกีฬาเทศบาลนครล าปาง  เพื่อวางแผนและด าเนินการกีฬาและ

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเทศบาลนครล าปางในหลักการ “การกีฬาของคนรักกีฬา โดยคนกีฬา      

เพื่อสุขภาพพลานามัยและส่งเสรมิกีฬาของล าปาง” 
 

 

 

 

 

 

 ล าปางเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์  ที่มีคุณค่ามาตั้งแต่เริ่มตั้งเมืองกว่า 1,300 ปี   

ต่อเนื่องจากเขลางค์นคร มาเป็นอาลัมภางค ์ถึงรัตนโกสินทร์ เรื่องราวทั้งสามยุคสมัยยังปรากฏร่องรอย

หลักฐานเป็นมรดกวัฒนธรรมจนถึงปัจจุบัน เช่น ประตูเมือง ก าแพงเมือง คูเมือง วัดวาอารามและ

โบราณสถาน ล้วนบอกเล่าถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานจากอดีตกาล  

 เรื่องราว ยุคฝรั่งท าไม้  เป็นที่มาของอารยธรรมใหม่ ๆ และการขยายตัวของชุมชนเมือง 

อาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมผสมพม่าและล้านนา มีวัดพม่าจ านวนมากที่สวยงามโดดเด่น มีสถาปัตยกรรม

เฉพาะตัว สะพานขาวรัษฎาภิเศก บ้านหลุยส์ อาคารที่ท าการป่าไม้ โบสถ์ฝรั่ง ล้วนมีอายุมากกว่าร้อยปี 

อีกทั้งวิถีชีวติกาดกองต้า ยังมีกิจกรรมที่มชีีวติถึงปัจจุบัน 

              “นครล ำปำง เมืองกีฬำ” 
” 

 

              “นครล ำปำง เมืองที่มีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม” 
” 
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 เรื่องราวของ รถไฟ  ที่แล่นมาถึงปลายทางเมืองนครล าปางเมื่อร้อยปีก่อน เป็นที่มาของ

ชุมชนชาวจีน ซึ่งตั้งรกราก ท าการค้าขาย ย่านสถานีรถไฟสบตุ๋ย และเป็นศูนย์เศรษฐกิจส าคัญต่อเนื่อง

มายาวนาน มีร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด ศาลเจ้า ที่คงวถิีชวีิตวัฒนธรรมจนี  

 เรื่องราวและร่องรอยเหล่านี ้มีคณุค่าที่ตอ้งเก็บรักษา อนุรักษ์ และพัฒนาให้เป็นทรัพยากร

ในการเรียนรู้ของผู้คนรุ่นต่อรุ่นให้รู้และเข้าใจถึงความเป็นมาของเมืองและรากเหง้าเหล่ากอด้วยความ

ภาคภูมใิจ อีกทั้งพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

 นครล าปางยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีความเป็นตัวตนของล าปางโดดเด่น เช่น การฟ้อนผ ี

ขบวนแห่สลุงหลวง การสรงน้ าพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมอืงล าปาง  

 ดังนัน้ เราจึงเป็น นครแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ล้ าค่า  ซึ่งเทศบาลให้ความส าคัญ

ต่อการจัดงานเทศกาลต่างๆให้สอดคล้องกับเรื่องราวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง   

ตลอดปี อันจะเกิดผลทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง 

 

 

 

 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการและด าเนินการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางสุขภาพ

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ประสบการณ์ และการดูแลภาวะความเจ็บป่วย   ตลอดถึงคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ โดยการจัดให้มีสภาเครือข่ายผู้สูงอายุ เพื่อจัดท าแผนและการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ

ผู้สูงอายุร่วมกับเทศบาลนครล าปางในหลักการ “แผนการบริหารจัดการและด าเนินการกิจกรรม

ผู้สูงอายุ เพือ่คุณภาพชวีิตที่ดขีองผู้สูงอายุ”  ในก ากับดูแลและสนับสนุนของเทศบาลนครล าปาง 

 ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและความสะดวกของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและผู้มีความ

บกพร่องทางร่างกาย  ในการเดินทางในสถานที่สาธารณะและทางเท้า  

 ส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุและผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย 

 ส่งเสรมิการเพิ่มช่องทางอาชีพและรายได้  ให้แก่ผูย้ากไร้ และผูด้้อยโอกาส 

 พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้  ในเรื่องที่อยู่อาศัยให้มีสุขาภิบาลพื้นฐาน ดูแลและ

ช่วยเหลือการด ารงชีพ ด ารงครอบครัวให้มีความสุขพื้นฐาน มีพื้นที่มีโอกาสส าหรับเด็ก  ๆ ได้เล่น       

ได้เรยีน เสมอภาคเท่าเทียม 

              “นครล ำปำง เมืองของคนทุกวัยทุกคน” 
” 

 



 
 
 

10  

 

    นโยบายของนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

                                2564-2568 

 

 

  

 การบริหารบ้านเมือง ซึ่งมีเทศบาลเป็นองค์กรหลักในการด าเนินการบริหารจัดการ       

ด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาการของบ้านเมืองและประโยชน์สุขของประชาชน ยึดถือหลัก “สิทธิในการ

รับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชน” 

 ในภาคประชาชน 

 จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น แนวทาง โครงการเพื่อแก้ ไขปัญหา  

และพัฒนาในระดับชุมชน กลุ่มคน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มความสนใจ เช่น สภาชุมชน สภาเครือข่าย

ผู้สูงอายุ สภาการกีฬาเทศบาลนครล าปาง สภาผู้ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ครัวเรือนและชุมชน      

สภาเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สภาเด็กและเยาวชน ฯลฯ ความคิดเห็นและโครงการของแต่ละ

สภาภาคประชาชน จะได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นแผนงานโครงการของเทศบาลนครล าปาง ตามความ

เหมาะสมและจ าเป็น 

 ในส่วนของเทศบาล 

 เพื่อให้การบริหารงานบรรลุผลส าเร็จเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารและสนองตอบ     

ต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน จึงได้วางแนวทางคือ “ยุทธศาสตร์ 3 เสาหลัก  

สู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ท าเมืองให้เป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน A happy home for all”

ในระยะเวลา 4 ปี    

 
 

 

 

 

 

 เสาหลักที่หนึ่ง  แผนยุทธศาสตร์หลัก Grand Strategy จัดท าแผนยุทธศาสตร์

สร้างบ้าน พัฒนาเมือง มุ่งสู่การเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน A happy home for all เป็นแผน   

ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ที่จะต้องบรรลุผลเป็นรูปธรรมในเวลาที่ก าหนด มีพันธกิจ (Mission) แต่ละด้าน

แตล่ะมิต ิมีแผนการด าเนนิงานที่ชัดเจนว่าท าอะไร ที่ไหน เมื่อไรและจะใชง้บประมาณเท่าไร 
 

 “ยุทธศำสตร์ ๓ เสำหลักสู่ควำมส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์” 
   “ท ำเมอืงให้เป็นบำ้นที่มีควำมสุขของทกุคน A happy home for all” 
 

 

มิติของกำรบริหำร 
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    นโยบายของนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

                                2564-2568 

 

 เสาหลักที่สอง  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นองค์กรทันสมัย         

มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ ฉับไว ไม่ซับซ้อน เป็นองค์กรที่มีโครงสร้างกระชับ ระบบการท างานเชื่อมโยง

ทั้งสายการบังคับบัญชาสั่งการ รายงาน และประสานการท างานทั้งภายในหน่วยงานและระหว่าง

หน่วยงาน มีเครื่องมือและระบบเทคโนโลยีเครือข่ายทันสมัย รวดเร็ว มีวัฒนธรรมองค์กรที่ท าให้ทุกคน

ในองค์กรท างานร่วมกันอย่างมีความสุข มีกลไกขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ วัดและประเมินผล      

ในทุกขั้นตอนและเป็นประจ าทุกปี  

 เสาหลักที่สาม  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักสู่ความส าเร็จ แผนนี้จะก าหนดต าแหน่ง อัตราก าลังคน สมรรถนะ ฝีมือ

ทักษะ ความสามารถของบุคลากร พร้อมด้วยแผนการฝึกอบรม เพื่อให้ได้ระดับมาตรฐานที่ก าหนด 

รวมถึงแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติต่อการท างาน    

ต่อเพื่อนร่วมงาน และการท างานเป็นทีม  

 

 นโยบายทั้งหมดดังกล่าวจะแปลงไปสู่การจัดท าโครงการ กิจกรรม รวมถึง

ก าหนดเป็นแผนงานและงบประมาณน าเสนอต่อไป 

 

ท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

 

 เนื้อหาสาระแห่งนโยบายและระบบการบริหาร ที่ได้แถลงต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้      

กระผมขอยืนยันว่าจะเป็นเส้นทางการน าพาบ้านเมืองนครล าปางสู่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด        

A big leap  บรรลุความฝันที่จะท าให้  เมืองล าปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน                 

A happy home for all ภายในช่วงเวลาที่ได้รับมอบอ านาจจากประชาชนมาในวาระ 4 ปี 

 
 

             ขอขอบคุณ 
 

 

 


