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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อองค์กร/หน่วยงาน เทศบาลนครล าปาง  สถานที่ตัง้ ส านักงานเทศบาลนครล าปาง เลขที่ 246  ถนนฉัตรไชย ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  52100 
ชื่อผู้ประสานงาน   นางสาววราพร  กุณวงค์  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   โทร  054-237237 ตอ่ 7415 
 
2. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 .................8...............โครงการ 
 จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม .................6,120,224.55..........บาท 

 

 

โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ที่ใช ้(บาท) หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑   

(ต.ค.-ธ.ค. ๖4) 
ไตรมาส ๒  

 (ม.ค.-มี.ค ๖5) 
ไตรมาส ๓  

(เม.ย.-มิ.ย. ๖5) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย. ๖5) 
1. โครงการอบรมให้ความรู ้
แก่สมาชิกสภาเทศบาลและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง (หลักสตูรการ
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล) 
 
 
 
 
 
 

1. สมาชิกสภา
เทศบาลนครล าปาง 
ผู้บริหารเทศบาล  
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 
ประมาณ 35 คน 
2. จัดกิจกรรมอบรม
อย่างน้อย 2 
หลักสตูรต่อป ี
 

ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้มากขึ้น และ
สามรถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
เหมาะสม และมี
คุณธรรมและจรยิธรรม
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

221,673.55 เทศบาลนครล าปาง 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

- - 
 

 - 
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โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ที่ใช ้(บาท) หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑   

(ต.ค.-ธ.ค. ๖4) 
ไตรมาส ๒  

 (ม.ค.-มี.ค ๖5) 
ไตรมาส ๓  

(เม.ย.-มิ.ย. ๖5) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย. ๖5) 
2. โครงการจัดงานวันเทศบาล 
(จัดพิธีทางศาสนา ท าบุญ 
ตักบาตร ออกหน่วยบริการ
ประชาชนหรือพัฒนาอาคาร
สถานท่ีภายในเขตเทศบาล) 

บุคลากรในสังกัด
เทศบาลนครล าปาง 
ร่วมกิจกรรม 
ประมาณ 150 คน 

บุคลากรมีความ
ภาคภูมิใจในองค์กร
และได้ตระหนักถึง
บทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง เพื่อบริการ
ประชาชนในท้องถิ่นให้
ได้รับประโยชน์สูงสดุ 

25,760 
 

เทศบาลนครล าปาง 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

- -  - 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานของเจ้าหน้าท่ี 
พนักงานครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา (หลักสตูร 
การส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม) 

พนักงานครูเทศบาล
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ประมาณ 200 
คน 

พนักงานครูเทศบาล
และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้มีการพัฒนา
ตนเองและได้รบัการ
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
มีทัศนคติที่ดี มีความ
สามัคคเีพิ่มขึ้น 

2,204,715 
 

เทศบาลนครล าปาง 
(ส านักการศึกษา) 

    

4. โครงการจัดงานท าบญุ 
ตักบาตรวันข้ึนปีใหม ่
 
 
 
 
 

ประชาชนท่ีร่วมงาน
ไม่น้อยกว่า 1,000 
คน 

ประชาชนไดร้่วมกัน
ท านุบ ารุงและด ารงไว้
ซึ่งพระพุทธศาสนา มี
ความสุขกายสบายใจ
เป็นสิรมิงคลต่อตนเอง
และครอบครัว 

30,000 
 

เทศบาลนครล าปาง 
(ส านักการศึกษา) 

 

  - - 
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โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ที่ใช ้(บาท) หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑   

(ต.ค.-ธ.ค. ๖4) 
ไตรมาส ๒  

 (ม.ค.-มี.ค ๖5) 
ไตรมาส ๓  

(เม.ย.-มิ.ย. ๖5) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย. ๖5) 
5. โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้า
พ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตา
เมืองล าปาง 

ประชาชนท่ีร่วมงาน
ไม่น้อยกว่า 2,000 
คน 

ประชาชนเกิดความ
เป็นสิรมิงคล มีขวัญ
และก าลังใจ สุขกาย
สุขใจ และได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

149,892 เทศบาลนครล าปาง 
(ส านักการศึกษา) 

- -  - 

6. โครงการจัดงานประเพณีงาน
บุญตามรอยศรัทธาไหวส้า 
 อริยสงฆ์เจา้ หลวงพ่อเกษม 
เขมโก 
 

บุคลากรสังกัด
เทศบาลนครล าปาง 
นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
200 คน 

ประชาชนไดร้่วมกัน
ส่งเสริมพระพุทธ 
ศาสนา อนุรักษ์
ประเพณีของท้องถิ่น 
เกิดความเป็นสริิมงคล 

ไม่ได้ด าเนินการ เทศบาลนครล าปาง 
(ส านักการศึกษา) 

- - - - 

7. โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมืองล าปาง) 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
5,000 คน 

ประชาชนไดร้่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น   
ได้ร่วมท าบุญตักบาตร 
สรงน้ าองค์พระเจ้า
แก้วดอนเต้า สรงน้ า
พระสงฆ์ รวมทั้งร่วม
กิจกรรมรื่นเริงต่างๆ 
ท าให้เกิดความสุข 
ความพึงพอใจ 

2,835,430 เทศบาลนครล าปาง 
(ส านักการศึกษา) 

-   - 
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โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ที่ใช ้(บาท) หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑   

(ต.ค.-ธ.ค. ๖4) 
ไตรมาส ๒  

 (ม.ค.-มี.ค ๖5) 
ไตรมาส ๓  

(เม.ย.-มิ.ย. ๖5) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย. ๖5) 
8. โครงการส่งเสรมิการจดั
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา
และประเพณีอื่นๆ 

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ส าคัญทางศาสนาและ
ประเพณีท้องถิ่น เช่น 
วันมาฆบูชา 
วันวิสาขบูชา   
วันอาสาฬหบูชา 
วันออกพรรษา 
ประเพณีตานก๋วย
สลาก โดยมีประชาชน
เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
1,000 คน 

ประชาชนไดร้่วมกัน
ท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา  
อนุรักษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เทศบาลนครล าปาง 
(ส านักการศึกษา) 

- - - - 

9. โครงการสร้างองค์ความรู้
ด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
300 คน 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจพิธีกรรม
ทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น  
และร่วมกันสืบสาน 
เผยแพร่และตระหนัก
ถึงคุณค่า มีทัศนคติทีด่ ี

603,908 เทศบาลนครล าปาง 
(ส านักการศึกษา) 

    

10. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อย
โอกาสในเขตเทศบาลนคร
ล าปาง 

เด็กด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลนครล าปาง 
จ านวนประมาณ 30 
คน 

เด็กด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นมีทักษะ
อาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรมในการใช้ชีวิต
ในสังคม 

48,846 เทศบาลนครล าปาง 
(ส านักการศึกษา) 
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โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ที่ใช ้(บาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖5 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑   

(ต.ค.-ธ.ค. ๖4) 
ไตรมาส ๒  

 (ม.ค.-มี.ค ๖5) 
ไตรมาส ๓  

(เม.ย.-มิ.ย. ๖5) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย. ๖5) 
11. โครงการพัฒนาความ

เข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ชุมชนที่ได้รับประกาศ
รับรองเป็นชุมชน
ต้นแบบตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและชุมชนท่ี
สมัครเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 
12 ชุมชน 
 

ชุมชนน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ใน
กระบวนการพัฒนา
ชุมชนเป็นชุมชนตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่ได้ด าเนินการ เทศบาลนครล าปาง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

- - - - 

12. โครงการส่งเสริมศูนย์การ
เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนท่ัวไป หรือผู้
ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการป้องกันโรค
โควิด-19 ในเขต
เทศบาลนครล าปาง 

มีศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น  
มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 

ไม่ได้ด าเนินการ เทศบาลนครล าปาง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

- - - - 
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3. สรุปผลที่ได้จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีให้ความส าคัญสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม/ประชุม/สัมมนา/อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จ านวน ……8……. แห่ง 
รวมผู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรเครือข่าย จ านวน ………200..….. คน 

 จ านวนประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม รวมจ านวน.......
150........คน โดยแยกช่วงอายไุด้ดังนี ้

 อายุ 13 - 24 ปี        จ านวน........100.......คน 
 อายุ 25 - 40 ปี        จ านวน...........40.......คน 
 อายุ 41 - 60 ปี        จ านวน...........10.......คน 
 อายุ 60 ปีขึ้นไป        จ านวน..............-.........คน 

 หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จ านวน ………8……. แห่ง 
 จ านวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จ านวน ……..50…….. คน 

 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่งแบบรายงานฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ famethanakritsombat@gmail.com ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 
โทรศัพท์ 08 1874 1577   
หมายเหตุ : กรุณาจัดท าข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Word 


