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วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2566-2570) 

 

วิสัยทัศน    

“เมืองลำปางเปนบานที่มีความสุขของทุกคน” 

“A happy home for all” 

จากการวิเคราะหศักยภาพความพรอมของเทศบาลนำไปสูภาพอนาคต “เมืองลำปางเปนบานที่มี

ความสุขของทุกคน A happy home for all” เนนกระบวนการพัฒนาเมืองโดยใชทุนทางสังคมวัฒนธรรม

เปนฐานในการพัฒนา และใชเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงในการพัฒนาในทุกมิติ รวมทั้งการใหความสำคัญ

กับการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยมีเปาหมายในการพัฒนาเพื่อไปสูเมืองประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอัจฉริยะ 

(Smart historical and cultural city) และเมืองอัจฉริยะนาอยูอยางยั่งยืน (Sustainable smart city) 

เพื ่อไปสูเปาหมายและวิสัยทัศนที ่กำหนดไวจึงไดกำหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนใน 5 ประเด็น 

ประกอบดวย 

1. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพื่อไปสูเมืองนาอยู (Livable City) 

2. ยุทธศาสตรสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยเพื่อไปสูเมืองแหงการเรียนรู

และคนคุณภาพ (City of learning and quality people) 

3. ยุทธศาสตรยกระดับขีดความสามารถดานดิจิทัลและนวัตกรรมในการบริหารจัดการองคกร

ดิจิทัลเพื่อไปสูเมืองแหงนวัตกรรมและดิจิทัล (Innovative and Digital City) 

4. ยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อไปสู            

เมืองแหงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค (Cultural and Creative Economy City) 

5. ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

เพื่อไปสูเมืองแหงความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (A Stable Prosperous and Sustainable City) 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและกลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาระบบนิเวศของเมืองเพื่อไปสูเมืองนาอยู (Livable City)  
พัฒนาระบบนิเวศของเมืองทั ้งการพัฒนาฟนฟู ปรับภูมิทัศน และการบริหารจัดการพื ้นที่

สาธารณะ การบริหารจัดการขยะทั้งระบบ รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมที่ลดมลพิษทางอากาศและเสียง เพื่อให
เปนเมืองที่มีสภาพแวดลอมที่ดีสวยงาม สะอาด เปนเมืองที่นาอยูสำหรับทุกคน 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
คุณภาพแมน้ำวังได
มาตรฐานน้ำผิวดิน 
 

คะแนนเฉล่ียดัชนีคุณภาพ

น้ำผิวดินแมน้ำวัง 5 

พารามิเตอร ไดแก DO, BOD, 

TCB, FCB, NH3 อยูในเกณฑ

คะแนนทีก่ำหนด  

>45 >50 >55 >60 >65 

พื้นที่วางตามทางแยก  
วงเวียน เกาะกลาง แมน้ำ
วัง ไดรับการปรับภูมิ
ทัศนใหสวยงามตลอดป 

รอยละของพื้นที่วางตาม   
ทางแยก วงเวียน เกาะกลาง 
แมน้ำวังไดรับการปรับภูมิ
ทัศนใหสวยงามตลอดป 
 

20 40 60 80 100 

ไมมีขยะตกคางในเขต
เทศบาลนครลำปาง 

 1. รอยละของจำนวนคำรอง
เกี่ยวกับขยะตกคางลดลง
เมื่อเทียบกับปฐาน 

1 2 3 4 5 

2. ระยะเวลาในการแกไข 
คำรองเกี่ยวกับขยะตกคาง
อยูในระยะเวลาที่กำหนด 

 

ภายใน  
4 ชม. 

หลังจาก
รับคำรอง 

ภายใน  
4 ชม. 

หลังจาก
รับคำรอง 

ภายใน  
4 ชม. 

หลังจาก 
รับคำรอง 

ภายใน  
4 ชม. 

หลังจาก
รับคำรอง 

ภายใน  
4 ชม. 

หลังจาก
รับคำรอง 

สถานที่พักผอนหยอนใจ 
ริมแมน้ำวังเพิ่มขึ้น 

จำนวนสถานที่พักผอน
หยอนใจริมแมน้ำวังเพิ่มขึ้น 

1 
 

2 
(นับสะสม) 

3 
(นับสะสม) 

4 
(นับสะสม) 

5 
(นับสะสม) 

 
กลยุทธ 
  1.1) พัฒนาสภาพแวดลอมของเมืองเพื่อนำไปสู “นครลำปาง เมืองสิ่งแวดลอมดี” โดย

ฟนฟูแมน้ำวังใหสะอาด สวยงาม ตลอดแนวที่ไหลผานในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครลำปาง ในการ

บริหารจัดการของเทศบาลเอง ไดแก การจัดการน้ำเสีย การทำความสะอาดแนวรองน้ำ การจัดการวัชพืชและ

โคลนทราย ตลอดจนการตกแตงจัดระเบียบตนไมและดอกไมตลอดแนวแมน้ำใหสวยงามตลอดป รวมถึง

ความรวมมือกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ใหมีการบริหารจัดการรวมกันแบบบูรณาการอยางยั ่งยืน 

รักษาแนวแมน้ำดวยการทำพนังกันตลิ่งพังและปรับปรุงถนนอยางตอเนื่อง เชื่อมโยงถึงกันตลอดแนวแมน้ำ 

และพัฒนาพื้นที่ริมแมน้ำใหเปนที่พักผอนหยอนอารมณและทำกิจกรรมทางสังคมที่สุนทรียและสรางสรรค  



-3- 
 

เชน สวนหยอม สวนสุขภาพ สนามเด็กเลน กิจกรรมกีฬาและดนตรีในสวน รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สำหรับ

ออกกำลังกายใหกับชุมชน เปนตน 

 1.2) ปรับปรุงภูมิทัศนของเมืองเพ่ือพัฒนาไปสู “นครลำปาง เมืองตนไม ดอกไมงาม” โดย

ตัดแตง ยาย ปลูกตนไมใหมตามถนนและริมแมน้ำใหมีรูปทรงและขนาดเทากันดูมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย จัดและบำรุงรักษาใหออกดอกงามสะพรั่งตามฤดูกาล รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่วางตามทางแยกและ

วงเวียนใหเปนสวนดอกไมมีสีสันสวยงามตลอดป ปลูกตนไมเพื่อปรับอุณหภูมิของเมือง โดยนำรองเสนเลียบ

ลำน้ำวัง 

 1.3) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของเมืองเพื่อพัฒนาไปสู “นครลำปาง 

เมืองสะอาดปราศจากขยะ”โดยจัดระบบและบริหารจัดการขยะ ตั้งแตขยะครัวเรือน ชุมชน รานคา ตลาด 

หนวยงาน สถาบัน สถานที่ราชการ ฯลฯ ใหมีการจัดเก็บขยะตามหลักการ 3R เชน ลด คัดแยกและจัดเก็บ

ตลอดจนเก็บขนไปกำจัดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ไมมีขยะตกคางสงกลิ่นเหม็นและอุจาดตา  

มีแผนปฏิบัติการทำความสะอาด กวาด ลางถนนและพื้นที่สาธารณะ 

 1.4) เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐาน โดยจัดใหมีระบบคมนาคมขนสง การกอสราง

ถนนปรับปรุงถนนและทางเทา รวมถึงสรางความเชื่อมโยงเสนทางระหวางพื้นที่ถนน สำหรับคนเดินและ

เสนทางจักรยาน ตลอดจนการเพิ่มความปลอดภัยบนทองถนน ดวยระบบแสงสวางที่เพียงพอ เปนตน 

 1.5) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง โดยการ

สงเสริมการเกิดพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากข้ึน 
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ยุทธศาสตรที ่2 : สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยเพื่อไปสูเมืองแหงการ
เรียนรูและคนคุณภาพ (City of learning and quality people) 
 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีว ิต สงเสริมกระบวนการเรียนรู ตลอดชีวิต  
และการพัฒนาการเรียนรูและเปดพื้นที่การเรียนรูของเมืองในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งปรับปรุงระบบ
นิเวศพื้นที่สาธารณะของเมืองที่เอื้อตอการเรียนรูและการใชชีวิต 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
จำนวนเด็กในวัยเรียนในเขต
เมืองที่ไดรับการศึกษาในระบบ 

รอยละของเด็กในวัยเรียน 
ในเขตเมืองที่ไดรับการศึกษา
ในระบบ 

100 100 100 100 100 

โรงเรียนในเขตเทศบาล                 
เปนโรงเรียนคุณภาพ 

จำนวนสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครลำปางที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพ ของ
สถานศึกษาตามระดับสูงสุด
ของเกณฑที่กำหนด  
-ระดับปฐมวัย อยูในระดับดีมาก 
-ระดับขั้นพื้นฐาน อยูในระดับ 
ยอดเย่ียม 

 
 
 
 
 
3 
1 

 
 
 
 
 
3 
1 

 
 
 
 
 
4 
2 

 
 
 
 
 
5 
2 

 
 
 
 
 
6 
3 

พื้นที่การเรียนรูของเมืองมี
จำนวนเพิ่มขึ้นและไดมาตรฐาน
ตามเกณฑที่กำหนด 

จำนวนพื้นที่การเรียนรู  
แหลงเรียนรูเพิ่มขึ้น 
ปละ 1 แหง 

1 
 

2 

(นับสะสม) 

3 

(นับสะสม) 

4 

(นับสะสม) 

5 

(นับสะสม) 

ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึง
แหลงเรียนรู 

รอยละของประชาชนที่มาใช
บริการแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้น 

>5 >5 >5 >5 >5 

 

 

กลยุทธ 
 2.1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต และเสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนา

สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย มุงเนนการพัฒนาและยกระดับคน    
ในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนทรัพยากรมนุษยที่ดีเกง และมีคุณภาพ เสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษยอยางเปนระบบตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ
การมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตโดยการใหความสำคัญกับการพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 
การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดีมีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี สงเสริมพัฒนาทักษะและสมรรถนะของคนในชวง
วัยทำงานใหมีคุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดงาน 
รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม สงเสริมศักยภาพผูสูงอายุชวงวัยผูสูงอายุสงเสริมใหผูสูงอายุเปนพลังในการ
ขับเคลื่อนชุมชน 

 2.2) สงเสริมกระบวนการเรียนรูทุกชวงวัยเพื่อขับเคลื่อนเทศบาลนครลำปางสูเมือง     
แหงการเรียนรู พัฒนาระบบและกลไกที่สามารถสงเสริมใหเทศบาลนครลำปางมีคุณลักษณะสำคัญ ที่จะ
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นำไปสูการเปนเมืองแหงการเรียนรู 6 ประการ ตามที่องคการยูเนสโก โดยสถาบันการเรียนรูตลอดชีวิต 
ของยูเนสโก (UNESCO Institute for Lifelong Learning - UIL) ไดกลาวไว ไดแก 1. การสงเสริมการ
เรียนรูตั้งแตพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษา 2. การสงเสริมการเรียนรูในครอบครัวและชุมชน 3. การอำนวยความ
สะดวกใหมีการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพในสถานที่ทำงาน 4. การสงเสริมการใชเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
เรียนรูที่ทันสมัย 5. การสงเสริมคุณภาพและความเปนเลิศในการเรียนรูและ 6. การสนับสนุนวัฒนธรรม  
การเรียนรูตลอดชีวิตอยางเขมแข็ง และไดมาตรฐานตามเกณฑที่กำหนด  

 2.3) พัฒนาการเรียนรู และเปดพื ้นที ่การเรียนรู ของเมือง ออกแบบระบบการเรียนรู          
รูปแบบใหม พื้นที่การเรียนรูที่หลากหลาย อาทิ จัดทำหองสมุดอัจฉริยะ Learning space Library Park, 
พื้นที่การเรียนรูดานประวัติศาสตร กำแพงเมือง เรื่องราวบานเกา, ศูนยการเรียนรูชุมชน พัฒนาระบบการ
เรียนรูตลอดชีวิต การวางโครงขายพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม การพัฒนา
ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลายสรางสภาพแวดลอมของ
เมืองใหเอื้อตอการเรียนรูและพัฒนาทักษะที่หลากหลายที่จำเปนในการดำเนินชีวิต 
 2.4) ปรับปรุงระบบนิเวศพื้นที่สาธารณะของเมืองที่เอื้อตอการเรียนรูและการใชชีวิตเพ่ือ
พัฒนาไปสู “นครลำปาง เมืองแหงชีวิตสาธารณะ”  

- สงเสริมการเปนชุมชนตนแบบเพื่อเปนศูนยการเรียนรูในการบริหารจัดการชุมชน    ใน
แตละดาน เชน ดานสิ่งแวดลอม ดานปองกันสาธารณภัย ดานเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

- ปรับปรุง ซอมแซม ดัดแปลง เพิ่มเติม ขยายพื้นที่ “ขวงนคร” ใหสวยงาม สวางไสว   
รมรื่นดวยตนไม ดอกไม น้ำพุ เสริมเติมชีวิตดวยดนตรีในสวน และปรับปรุงโรงยิม (ศูนยเยาวชนเทศบาล
นครลำปาง) ใหเปนโรงละคร สำหรับเปนเวทีสาธารณะของเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป สามารถทำกิจกรรมดนตรี ลีลาศ คอนเสิรต ศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดงตาง ๆ และมีกิจกรรม
ถนนคนเดินยามเย็น บริเวณถนนบานเชียงรายจนถึงริมน้ำวัง 

- ปรับปรุง ฟนคืนสภาพ และออกแบบพัฒนาเพิ่มเติมสวนสาธารณะที่มีอยู ทุกแหง      
ใหสมบูรณ เปนพื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย พักผอน และเพลิดเพลินดวยความหลากหลายของมุม
น่ังเลน พบปะพูดคุยกับเพื่อน และครอบครัว ในบรรยากาศที่มีดอกไม น้ำตก น้ำพุ และเสียงเพลง  

- ปรับปรุง พัฒนาพื้นที่ริมน้ำฝายเฉลิมพระเกียรติบานดงไชย ใหเปนพื้นที่สาธารณะ     
มีสวนสำหรับออกกำลังกาย เดินเลน พักผอน มีลานดนตรี ลานกวี รานคา รานอาหาร สนามเด็กเลน เครื่อง
ออกกำลังกายและพื้นที่กีฬา บาสเกตบอล ฟุตซอล ตะกรอ ลานสเก็ต 

- ปรับปรุง พัฒนาสระน้ำชุมชนพระบาท-หนองหมู ใหเปนสวนสาธารณะ และสถานที่   
ในการจัดกิจกรรมของชุมชนใหสวยงาม สำหรับออกกำลังกายและพักผอนของประชาชนในชุมชน 

- กอสรางสวนสาธารณะขนาดใหญริมแมน้ำวัง ตั้งแตนากวมเหนือถึงตลาดนากวมใต   
ใหเปนสวนที่มีความหลากหลายดวยทางวิ่ง ทางเดิน ทางจักรยาน สนามบาสเกตบอล ฟุตซอล ตะกรอ 
ลานสเก็ต และลานข่ีมา แวดลอมดวยตนไมรมรื่นและสวนดอกไมที่สวยงาม 

- ปรับปรุง พัฒนาพื้นที่รอบมิวเซียมลำปาง ที่ตั้งของศาลหลักเมือง ที่ประดิษฐานพระพุทธ
นิรโรคันตรายชัยว ัฒนจตุรทิศ (หลวงพอดำ) หลวงพอเกษม เขมโก และพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 รวมถึงพื้นที่ลานสนามหญาโดยรอบใหสวยงาม        
มีกิจกรรมชีวิตที่หลากหลาย 

- ติดตั้งจอ LED ขนาดใหญในพื้นที่สาธารณะ สำหรับประชาชนไดชมรายการสำคัญตาง ๆ 
ถายทอดงานรัฐพิธี งานประเพณี เทศกาล และการถายทอดสดหรือเทปกีฬารวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่ประชาชน
สนใจ เชน ฟุตบอลโลก เปนตน 
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ยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับขีดความสามารถดานดิจิทัลและนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
องคกรดิจิทัลเพื่อไปสูเมืองแหงนวัตกรรมและดิจิทัล (Innovative and Digital City) 

 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงขายการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการและการบริการสาธารณะ และพัฒนาขีดความสามารถดานดิจิทัลใหองคกร บุคลากรและ
ประชาชน  

 

เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
พื้นที่สาธารณะที่ประชาชน
เขาถึงบริการอินเทอรเน็ต
เพิ่มขึ้น 

จำนวนพื้นทีส่าธารณะ 
ที่ใหบริการอินเทอรเน็ต 
แกประชาชนเพิ่มขึ้น 
ปละ 1 แหง 

1 
 

2 
(นับสะสม) 

 

3 
(นับสะสม) 

 

4 
(นับสะสม) 

 

5 
(นับสะสม) 

 

ประชาชนมีความพึงพอใจ 
ตอการใหบริการผานระบบ
สารสนเทศ 
 

รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการ
ผานระบบสารสนเทศ 

80 
 
 

85 90 90 90 

งานของเทศบาลไดรับการ
ปรับเปล่ียนเปนระบบดิจิทัล 

 

1. จำนวนกระบวนงานที่
ไดรับการปรับเปล่ียนใหเปน
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น ปละ 2 ระบบ 

2 4 
(นับสะสม) 

 

6 
(นับสะสม) 

 

8 
(นับสะสม) 

 

10 
(นับสะสม) 

 

2. จำนวนระบบภายในของ
องคกรไดรับการปรับเปล่ียน
เปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

1 2 
(นับสะสม) 

3 
(นับสะสม) 

4 
(นับสะสม) 

5 
(นับสะสม) 

บุคลากรไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะเกี่ยวกับ
งานดานดิจิทัล 

รอยละของจำนวนบุคลากร
ทั้งหมดไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะเกี่ยวกับ
งานดานดิจิทัล 

70 75 80 85 90 

 
กลยุทธ 

3.1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงขายการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการเมืองไปสู “นครลำปาง เมืองวิถีดิจิทัล” ออกแบบและจัดทำระบบการใชงาน
ขอมูลบนโทรศัพทมือถือ  Application  มีระบบบริการประชาชนที่หลากหลาย เชน การติดตอขอมูลและ
สื่อสารกับเทศบาล การรองทุกขปญหาและความขัดของของประชาชน อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 
ขอมูลและบริการดานสุขภาพ การชำระภาษี คาธรรมเนียม การขอใบอนุญาตตาง ๆ ขาวสาร กิจกรรมตาง ๆ 
ของเทศบาล และการบรกิารอื่น ๆ ที่จำเปน เพื่อใหเกิดความสะดวกและคลองตัวของประชาชน 
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 3.2) สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาขีดความสามารถดานดิจิทัลใหกับประชาชน
สงเสริมและจัดฝกอบรมใหความรูแกครัวเรือน ชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและสงเสริมคุณภาพรานอาหาร 
พรอมทั้งพัฒนาทักษะความสามารถในการขายและทำการตลาดบนโทรศัพทมือถือ Online สามารถเพิ่ม
ยอดขายและรายไดใหแกประชาชน จัดใหมีพื้นที่เพื่อการศึกษา เรียนรู และทำงานอิสระ สำหรับนักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน คนทำงาน ในการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการประกอบธุรกิจผาน
ระบบเครือขายออนไลน 

 3.3) พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการและองคกรดิจิทัล เพื ่อใหการบริหารงาน
บรรลุผลสำเร็จเปนไปตามนโยบายของผูบริหารและสนองตอบตอการแกไขปญหาและความตองการของ
ประชาชนจึงไดวางแนวทางคือ “ยุทธศาสตร 3 เสาหลัก สูความสำเร็จตามวิสัยทัศน ทำเมืองใหเปนบาน
ท่ีมีความสุขของทุกคน A happy home for all” 

- เสาหลักที่หนึ่ง แผนยุทธศาสตรหลัก Grand Strategy จัดทำแผนยุทธศาสตรสรางบาน 
พัฒนาเมือง มุงสูการเปนบานที่มีความสุขของทุกคน A happy home for all เปนแผนที่กำหนดวิสยัทัศน 
(Vision) ที่จะตองบรรลุผลเปนรูปธรรมในเวลาที่กำหนด มีพันธกิจ (Mission) แตละดานแตละมิติ มีแผนการ
ดำเนินงานที่ชัดเจนวาจะทำอะไร ที่ไหน เมื่อไรและใชงบประมาณเทาไร 

- เสาหลักที่สอง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร สูความเปนองคกรทันสมัย มีสมรรถนะสูง 
มีประสิทธิภาพฉับไว ไมซับซอน เปนองคกรที่มีโครงสรางกระชับ ระบบการทำงานเชื่อมโยงทั้งสายการบังคับ
บัญชาสั่งการ รายงาน และประสานการทำงาน ทั้งภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน มีเครื่องมือและ
ระบบเทคโนโลยีเครือขายทันสมัย รวดเร็ว มีวัฒนธรรมองคกรที่ทำใหทุกคนในองคกรทำงานรวมกันอยางมี
ความสุข มีกลไกขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ วัดและประเมินผลในทุกข้ันตอนและเปนประจำทุกป  

- เสาหลักที ่สาม แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ซึ ่งเปนหัวใจสำคัญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรหลักสูความสำเร็จ แผนนี้จะกำหนดตำแหนง อัตรากำลังคน สมรรถนะ ฝมือทักษะ 
ความสามารถของบุคลากร พรอมดวยแผนการฝกอบรม เพื่อใหไดระดับมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงแผนการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมองคกร ทัศนคติตอการทำงานตอเพื่อนรวมงาน และ
การทำงานเปนทีม  
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ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
เพื่อไปสูเมืองแหงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค (Cultural and Creative Economy City) 
  พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม มุ งเนนการพัฒนา
สภาพแวดลอมและปรับภูมิทัศนยานเศรษฐกิจและทองเที่ยว พัฒนารูปแบบและกิจกรรมทางการทองเที่ยว
จัดการความรูและพัฒนาแหลงเรียนรูเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม พัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ     
เชิงสรางสรรคและสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรม รวมทั้ง
ยกระดับผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
จัดใหมีการบริการสาธารณะ 
ที่มีการออกแบบใหกับคน
ทุกๆกลุม (อารยสถาปตย 
Universal Design) 

จำนวนบริการสาธารณะที่มี
การออกแบบใหกับคนทุก  ๆ
กลุม เพิ่มขึ้นปละ 1 แหง 

1 2 

(นบัสะสม) 

3 

(นบัสะสม) 

4 

(นบัสะสม) 

5 

(นบัสะสม) 

กิจกรรมสงเสริมเศรษฐกิจ 
เชิงสรางสรรคมีความ
หลากหลาย 

1. จำนวนกิจกรรมสงเสริม
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

3 3 3 3 3 

2. จำนวนกิจกรรมสงเสริม
วัฒนธรรม 

2 2 2 2 2 

3. จำนวนพื้นที่สรางสรรค 2 2 2 2 2 

ยกระดับผลิตภัณฑของชุมชน จำนวนผลิตภัณฑเชิง
สรางสรรค 

2 2 2 2 2 

เศรษฐกิจเติบโตขึ้น รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้น
ของผูประกอบการและ
นักทองเที่ยว 

1 1 1 1 1 

 

กลยุทธ 
4.1) พัฒนาสภาพแวดลอมและปรับภูมิทัศนยานเศรษฐกิจและทองเท่ียวของเมือง เพ่ือพัฒนา

ไปสู “นครลำปาง เมืองนาเดิน” 
- ปรับปรุงภูมิทัศนใหมีอัตลักษณลำปางใหสวยงามเชื ่อมตอถึงยานธุรกิจการคา ตลาด     

ถนนคนเดิน ศูนยการคา ธนาคาร และสถานที่ราชการ ฯลฯ ใหเมืองลำปางกลับมาคึกคักและมีชีวิต รวมถึง
ฟนฟูและกระตุนเศรษฐกิจ 

- ปรับปรุง พัฒนาและจัดระเบียบตลาดเทศบาลใหทันสมัย สะอาด ถูกสุขลักษณะและ
สุขาภิบาล ใหนาเดิน นาซ้ือ รวมถึงใหแตละตลาดมีการจัดประเภทของสินคาอาหารและบรรยากาศตามความ
เหมาะสมของพื้นที่ 

- สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับหนวยงานราชการ ภาคประชาชน พัฒนาพื้นที่    ยาน
เมืองเกาฝงตำบลเวียงเหนือใหมีบรรยากาศและกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ตามยุคประวัติศาสตรของเมืองลำปาง 
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 - พัฒนา ตกแตง และจัดกิจกรรม พื้นที่สถานีรถไฟ ถนนประสานไมตรีถนนสุเรนทร 
สะพานดำ กาดเกาจาวซ่ึงเปนชุมชนชาวจีนใหมีลักษณะ China Town สะทอนถึงความเปนมาในอดีต     ที่
รถไฟมาถึงนครลำปางรวมถึงการพัฒนาพื้นที่จอดรถมา 

4.2 ) พัฒนารูปแบบและกิจกรรมทางการทองเที่ยวเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และอัตลักษณวิถีนำไปสู “นครลำปาง เมืองเทศกาลและวัฒนธรรม” 
 - สงเสริมเทศกาล ประเพณีและวัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตและรากเหงาของคน รวมถึงบานเมือง
ที่ควรคาแกการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาใหเปนมรดกที่ภาคภูมิใจของคนรุนตอรุน อีกทั้งยังเปนทรัพยากร
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยการสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อสรางรายไดใหคนทุกระดับชั้นและอาชีพ 
 - สงเสริมงานวัฒนธรรมที่สำคัญ คือ การรื้อฟน ทบทวน เพิ่มเติมแผนยุทธศาสตรเมือง
เกาที่ทำไวตั้งแตป 2548 เพื่อสงเสริมและดำเนินการตอเนื่องในโครงการบูรณะและอนุรักษโบราณสถาน 
เชน วัดเกาแก แนวกำแพงเมือง คูเมือง รวมถึงงานวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต เสื้อผา อาหาร ศิลปะ 
เครื่องใช และการแสดง 
 - จัดงานเทศกาลประเพณีที่สำคัญตลอดป  ไดแก 

• เดือนธันวาคม และมกราคม งานขวงหลวงเวียงละกอน งานเฉลิมฉลองเทศกาล 
 คริสตมาส สงทายปเกาและตอนรับปใหม 

• เดือนกุมภาพันธ งานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 

• เดือนมีนาคม งานรำลึกประวัติศาสตรสะพานรัษฎาภิเศก 

• เดือนเมษายน งานประเพณีปใหมเมือง (สงกรานต) สลุงหลวง สรงน้ำพระพุทธรูป 
 และงานรื่นเริงเชิงวัฒนธรรม 

• เดือนพฤษภาคม งานบวงสรวงศาลหลักเมือง 

• เดือนมิถุนายน งานและพิธีทางพุทธศาสนา วิสาขบูชา วันพุทธศาสนาโลก 

• เดือนกรกฎาคม งานแหเทียนพรรษา 

• เดือนสิงหาคม งานทองเที่ยวเมืองเกาเขลางคนครลำปาง 

• เดือนตุลาคม เทศกาลทองเที่ยวแมน้ำวัง (ยอคุณแมน้ำวัง) 

• เดือนพฤศจิกายน งานประเพณีลองสะเปาจาวละกอน (ลอยกระทง) 
 งานเทศกาลวัฒนธรรมจะนำมาซ่ึงสังคมที่ดีงาม อกีทั้งทำใหเกิดการคาขาย เงินไหลเวียน
กระตุนเศรษฐกจิของคนทุกอาชพี 

4.3 ) จัดการความรูและพัฒนาแหลงเรียนรูเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู          
“นครลำปาง เมืองที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม” ใหความสำคัญตอการจัดการความรู ควบคูกับ
การพัฒนาแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับแหลงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  

4.4 ) พัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เปดพื้นที่เศรษฐกิจใหมตอยอดศักยภาพที่
มีอยู และพัฒนายานเมืองตาง ๆ ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประสบการณ สรางสรรค และเรียนรู เปดพื้นที่
เศรษฐกิจสรางสรรค พัฒนายานเมืองสรางสรรค และพัฒนากิจกรรมเชิงสรางสรรค และผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค
เพื่อขับเคลื่อนลำปางใหเปนเมืองแหงการทองเที่ยวสรางสรรค (Creative Tourism) และเรียนรู และ
ลำปางเมืองแหงอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค (Creative) และเรียนรู  โดยใหความสำคัญกับการปรับ
กระบวนการคิดในการพัฒนาที่เนนรูปแบบใหนักทองเที่ยวหรือลูกคาที่เดินทางมาทองเที่ยวหรือซื้อสินคา
และบริการของเราไดมีสวนรวมในกิจกรรม ไดลงมือเรียนรูจากประสบการณจริง เปนการทองเที่ยวแบบ
ลึกซึ้งเขาใจวิถี คุณคาที่สงตอผานกิจกรรมที่สรางสรรค บริการที่สรางสรรค กิจกรรมที่สรางสรรค ดังน้ัน 
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ทุกภาคสวนตองใหความสำคัญในการพัฒนาดานมาตรฐาน รูปแบบ กิจกรรมแบบสรางสรรค จัดการความรู
เรื่องเลาสราง STORY รูปแบบตาง ๆ เพื่อการเรียนรู ใหความสำคัญกบัการจัดการฐานขอมูลที่เปนรูปแบบ 
Open Data ที ่สามารถเขาถึงไดง าย พัฒนาพื ้นที ่ เชิงสรางสรรค (Creative space) Maker space, 
learning space, Urban Living Lab, Co-working space เพ ื ่อใหเก ิดกระบวนการและก ิจกรรม ที่
สรางสรรคเรียนรูของเมือง จัดทำ Mapping แหลงเรียนรู แหลงทองเที่ยว แหลงผลิต ออกแบบเมืองรวมกัน 

4.5 ) สรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก แหลงเรียนรูเชิงประวัติศาสตร เมืองเกา ยานการคาสำคัญของเมือง วิถีชีวิตชุมชน 
ลุมน้ำวัง สินคาชุมชน อาหารพื้นถ่ินและกลุมชาติพันธุ เพื่อนำมาสรางสรรคคุณคาและมูลคาผานองคความรู 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และออกแบบพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม ๆ ใหกับนักทองเที่ยว  ที่เปน
รูปแบบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค อาทิ การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร การทองเที่ยวโดยชุมชน  
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยววิถีอัตลักษณ ซึ่งเปนการทองเที่ยวที่เปด
โอกาสใหนักทองเที่ยวไดแลกเปลี่ยนเรียนรูขามวัฒนธรรม ไดมีประสบการณตรงรวมกับเจาของพื้นที่ผาน
การลงมือปฏิบัติ อันจะนำไปสูความชื่นชมและเขาใจในจิตวิญญาณของพื้นที่ และในขณะเดียวกันก็ได
พัฒนาศักยภาพของตัวเองไปพรอมกัน  

4.6 ) ยกระดับผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค ใหความสำคัญกับการสรางมูลคาเพิ่มจากทุนทาง
สังคมวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งฐานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเดิมของจังหวัด และ
ผลิตภัณฑรูปแบบใหม อาทิ ผลิตภัณฑเชิงสุขภาพ ผลิตภัณฑสำหรับผูสูงอายุ ผลิตภัณฑที่เปน craft และ
ผลิตภัณฑอาหาร Functional Food & food craft โดยใหเนนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอยางบูรณาการตลอดทั้งหวงโซมูลคา พรอมทั้งสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา    การ
สรางและพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด และสงเสริมการนำ
ทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชน ตลอดจนฐานขอมูลที่เกี่ยวของ รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมการคา 
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ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเพื่อ
ไปสูเมืองแหงความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน (A Stable, Prosperous and Sustainable City) 

 พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหความสำคัญ
ในการพัฒนาในทุกมิติอยางสมดุล เนนใหความสำคัญกับความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ระบบ
และกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย รวมทั้งกระบวนการสรางความเขมแข็ง 
การเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมและพลังทางสังคมเพื่อการพัฒนา 

 

 เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
คุณภาพชีวิตดานสังคมและ
เศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น 

จำนวนกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ดานสังคม 

5 5 5 5 5 

จำนวนกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ดานเศรษฐกิจ 

5 5 5 5 5 

รอยละของประชาชน 
ทุกกลุมวัยไดรับการสงเสริม
และดแูลดานสุขภาพ  

70 75 80 85 90 

การมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น วางแผน 
ดำเนินงาน ติดตาม
ประเมินผล และความ
ครอบคลุมของกลุมประชากร
ที่รวมวางแผนพัฒนาและ
บริหารจัดการเมือง 

ระดับการมีสวนรวม  
ของประชาชนในการพัฒนา
และบริหารจัดการเมือง 

5 5 5 5 5 

สวนสาธารณะหรืออาคาร 
ที่อยูในความดูแลของ
เทศบาลมีการจัดทำหองน้ำ
ใหกับผูสูงอายุ/คนพิการ 
ทั้งหองน้ำชายและหญิง 

จำนวนหองน้ำสำหรับ
ผูสูงอายุ/คนพิการ (ชาย/หญิง) 
ในสวนสาธารณะหรืออาคาร
ที่อยูในความดูแลของ
เทศบาลเพิ่มขึ้น ปละ 1 แหง 

1 2 

(นบัสะสม) 

3 

(นบัสะสม) 

4 

(นบัสะสม) 

5 

(นบัสะสม) 

มีระบบรักษาความปลอดภัย
ครอบคลุมพื้นที่ในเขต
เทศบาล 

รอยละของพื้นที่ในเขต
เทศบาลมีการติดตั้ง 
ระบบกลองวงจรปด 

80 85 90 95 100 

รอยละของพื้นที่ในเขต
เทศบาลมีการติดตั้ง 
ถังดับเพลิง 

60 65 70 75 80 
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กลยุทธ 
5.1 ) สรางความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม โดยสรางความเปนธรรมและลดความ

เหลื่อมล้ำในทุกมิติของประชากรทุกชวงวัย ทุกเพศสภาพ และทุกกลุม ใหความสำคัญกับการสรางความ
คุมครองทางสังคมขั้นต่ำใหทุกชีวิตสามารถดำรงชีวิตไดอยางเหมาะสม โดยเปนสวัสดิการที่ทุกภาคสวน
รวมกันรับผิดชอบและการสรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย พัฒนาระบบและกลไก
ในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายที่ตองการ ความชวยเหลือเปนพิเศษไดครอบคลุมเพิ่มขึ้น สนับสนุน
ใหมีการพัฒนาและใชระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดสวัสดิการและสรางหลักประกัน  
ทางสังคมของทุกภาคสวน 

5.2 ) พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเขมแข็งเพื่อพัฒนาไปสู “นครลำปาง เมืองของคน       
ทุกกลุมวัย” 
 - สงเสริมใหมีการบริหารจัดการและดำเนินการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางสุขภาพรางกาย 
จิตใจ อารมณ ประสบการณ และการดูแลภาวะความเจ็บปวยตลอดถึงคุณภาพชีวิตของทุกกลุมวัยตั้งแตกลุม
หญิงตั้งครรภและหลังคลอดเด็กเล็ก เด็กวัยเรียน เยาวชน วัยทำงานและผูสูงอายุ 
 - สงเสริมศักยภาพผูสูงอายุโดยการจัดใหมีสภาเครือขายผูสูงอายุ เพื่อจัดทำแผนและ
การดำเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ของผูสูงอายุรวมกับเทศบาลนครลำปางในหลักการ “แผนการบริหารจัดการ
และดำเนินการกิจกรรมผูสูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ” ภายใตการกำกับดูแลและสนับสนุนของ
เทศบาลนครลำปาง 
 - จัดระบบบริการและสงเสริมกระบวนการดานสุขภาพใหแกกลุมดอยโอกาส กลุมผูปวย 
ติดเตียง กลุมผูไรญาติ ไรที่พึ่ง 
 - สงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพใหแกผูสูงอายุ ผูปวย ผูดอยโอกาสและคนพิการ 
 - สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกแกผู สูงอายุ และคนพิการเชนการจัดหาทางเดิน
สาธารณะ ทางเทาและหองน้ำ เปนตน 
 - สงเสริมอาชีพและเพิ่มชองทางอาชีพ/รายไดใหแกผูยากไร ผูดอยโอกาสผูสูงอายุและ
คนพิการ รวมถึงผูดูแลคนพิการ 
 - พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูยากไรในดานที่อยูอาศัยใหมีสุขาภิบาลพื้นฐาน ดูแลและ
ชวยเหลือการดำรงชพีดำรงครอบครัวใหมีความสุขพื้นฐาน  
 - สงเสริมพัฒนาใหเกิดความเขมแข็งและความอบอุนในครอบครัว (แกไขปญหาเด็กติด
เกมส ติดเหลา ติดยา ปญหาหน้ีสินในครัวเรือน เชน มีพื้นที่สำหรับเด็ก ๆ ไดเลน) 

5.3 ) เพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝาระวังและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพื่อพัฒนา
ไปสู “นครลำปาง เมืองปลอดภัย” โดยจัดใหมีกลองวงจรปดในเขตเทศบาลนครลำปางติดตั้งถังดับเพลิง
ในชุมชน พรอมศูนยควบคุมและเฝาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน จัดทำ
ฐานขอมูลที่สำคัญ เชน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากรรวมทั ้งประสานงานกับเจาหนาที่ตำรวจ         
เพื่อสำรวจและจัดระบบการจราจรใหเกิดความคลองตัวและปลอดภัยบนทองถนน  

5.4 ) พัฒนาระบบเฝาระวังควบคุมโรคติดตอตามฤดูกาล โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ำ 
จัดระบบฐานขอมูลสัตวเลี้ยงในบานเรือน จัดระบบการดูแลสุนัข แมวและสัตวไมมีเจาของไมใหเพิ่มขยาย
และแพรเชื้อโรคราย 

5.5 ) สงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการเพื ่อพัฒนาไปสู “นครลำปาง เมืองกีฬา”     
โดยจัดพื้นที่สำหรับเด็ก เยาวชน คนรักสุขภาพ และนักกีฬา เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ รวมถึงฝกฝน
และพัฒนาทักษะดานกีฬา เพื่อการแขงขันกีฬาระดับจังหวัดและระดับชาติ 
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 - พัฒนาสวนสาธารณะสุขสวัสดิ์ใหเปนศูนยกีฬามาตรฐาน ประกอบดวย สนามฟุตบอล
พรอมลูวิ ่งยางสังเคราะห อัฒจันทร ระบบน้ำ ระบบไฟ สนามฟุตซอลหญาเทียม สนามบาสเกตบอล    
คอรดแบดมินตัน สนามเปตอง ลานสเก็ต ลานไทเกก และพื้นที่สำหรับลีลาศ ไลนแดนซ บาสโลบ รวมถึง
เครื่องออกกำลังกายและสนามเด็กเลนที่เหมาะสม 

 - กอสรางสนามบาสเกตบอล สนามฟุตซอล ตะกรอ ลานสเก็ต  ในสวนสาธารณะริมน้ำ
นากวม สวนสาธารณะริมน้ำบานดงไชยและชุมชนการเคหะนครลำปาง 

 - จัดใหมีการแขงขันกีฬานักเรียนประจำป การแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ ตลอดปและ
เปนเจาภาพการแขงขันระดับจังหวัดและระดับภาค 

 - จัดใหมีสภาการกีฬาเทศบาลนครลำปาง เพื่อวางแผนและดำเนินการกีฬาและกิจกรรม
ตาง ๆ รวมกับเทศบาลนครลำปางในหลักการ  “การกีฬาของคนรักกีฬา โดยคนกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัย
และสงเสริมกีฬาของลำปาง” 

 - สรางลานกีฬาและจัดใหมีกิจกรรมกีฬาชุมชน 
5.6) เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมและพลังทางสังคมเพื่อการพัฒนา จัดใหประชาชน

มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น แนวทาง โครงการเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาในระดับชุมชน กลุมคน

กลุ มอาชีพ เชน สภาเครือขายชุมชน สภาเครือขายผู ส ูงอายุ สภาการกีฬาเทศบาลนครลำปาง               

สภาผูประกอบกิจการผลิตภัณฑครัวเรือนและชุมชน สภาเครือขายกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ สภาเด็กและ

เยาวชน ฯลฯ ความคิดเห็นและโครงการของแตละสภาภาคประชาชน จะไดรับการพิจารณาบรรจุเปน

แผนงานโครงการของเทศบาลนครลำปางตามความเหมาะสมและจำเปน สรางความเขาใจและยอมรับ    

ถึงคุณคาและความแตกตาง และสรางเปาหมายรวมหรือจุดรวมอยางสรางสรรค เสริมสรางสังคมแหง         

การใหและชวยเหลือกันและกันเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และ

การจัดการตนเอง สงเสริมใหมีระบบการสนับสนุนความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ิน

ที่ครอบคลุมทุกมิติ   

 

 

 

 

 

 


