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บทที่ 1 : บทนํา

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2556 - 2560)
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่นอื่น ๆ และที่สําคัญตองมีความสอดคลองกับปญหา
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนานั้นมีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางยิ่ง
เพราะแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาทีม่ งุ ไปสูส ภาพการณทต่ี อ งการใหเกิดขึน้ ในอนาคต
เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกร ใหมงุ ไปสูก ารตอบสนองปญหาความตองการ
ของประชาชนไดอยางเทาทันกับการเปลีย่ นแปลง ภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
อาจกลาวไดวา การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
เปนกระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทัง้ นี้ ในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองเกิดจากการประชุมประชาคมทองถิน่ สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ แจงแนวทางการพัฒนาทองถิน่ รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา
และประเด็นอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนารวมดวย
อาศัยความตาม ขอ 16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดใหการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มีขั้นตอน
การดําเนินงาน ตอไปนี้
1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการ และ รัฐวิสาหกิจ
ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ แจงแนวทางการพัฒนาทองถิน่ รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา
และประเด็นที่เกี่ยวของ ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามา
วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
3) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเสนอผูบริหาร
ทองถิ่น
4) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา

ตามระเบียบดังกลาว ปจจุบนั เทศบาลนครลําปางใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เทศบาล
นครลําปาง 5 ป (พ.ศ. 2553 – 2557) ดังนั้น เพื่อใหการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ของเทศบาลนครลําปางในอนาคต สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน รวมถึงการจัดทํา
แผนงาน โครงการพัฒนาในแตละปงบประมาณมีความตอเนือ่ งและเปนแผนทีก่ า วหนา เทศบาลนคร
ลําปาง จึงไดวางแผนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 5 ป (พ.ศ. 2556 2560) ขึ้น โดยยึดหลักการตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง
บนพืน้ ฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอ มูลอยางรอบดา น เปนระบบและสอดคลองกับศักยภาพ
ของทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1.2 วัตถุประสงค
1) เพือ่ จัดกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครลํา5ปาง
ป (พ.ศ. 2556 - 2560)
2) เพือ่ ยกรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
5 ป (พ.ศ. 2556 - 2560) เสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและใหสามารถนําไปสูแผนปฏิบัติไดจริง
1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 5 ป
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 5 ป (พ.ศ. 2556 - 2560) นั้น
มีขั้นตอน ดังนี้
1) รวบรวมและวิเคราะหขอ มูลเอกสาร โดยรวบรวมเอกสาร แผนงาน โครงการพัฒนา
ของเทศบาลนครลําปางทีผ่ า นมารวมถึงนโยบายผูบ ริหาร, ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด /กลุมจังหวัด ,
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ขอมูลพื้นฐานจากหนวยงานตาง ๆ
2) การจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากภาคประชาชน /ชุมชนทั้ง 43 ชุมชน และผูบริหาร
พรอมพนักงานเทศบาลนครลําปาง
3) รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห จัดทํารางวิสัยทัศน ภารกิจหลัก จุดมุงหมาย ยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง กําหนดเปาหมายและตัวชีว้ ดั ผลสําเร็จ ในแตละประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
4) จัดเวทีนําเสนอรางวิสัยทัศน ภารกิจหลัก จุดมุงหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาเทศบาลนครลําปาง กําหนดเปาหมายและตัวชีว้ ดั ผลสําเร็
จในแตละประเด็น ยุทธศาสตร
การพัฒนาแกผบู ริหาร คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง และเจาหนาทีข่ องเทศบาล
นครลําปาง รวมถึงตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
5) สรุป แกไขขอมูลจากเวที ฯ พรอมทัง้ จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล
นครลําปาง 5 ป (พ.ศ. 2556 - 2560) เสนอแก คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยดําเนินการใหเปนไป
ตามระเบียบฯ
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
กระบวนการจัดทําแผนดังกลาว สามารถนําไปสูแ ผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล
นครลําปาง ทีเ่ กิดจากการรวมคิดรวมทําของทุกภาคสวน และสามารถใชเปนแนวทางการพัฒนา
เทศบาลใหเปนไปตามความตองการของประชาชน และมุงสูเปาหมายที่กําหนดไวรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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บทที่ 2 : สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลนครลําปาง

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลนครลําปาง
2.1

สภาพโดยทัว่ ไปของเทศบาลนครลําปาง

2.1.1 ประวัตคิ วามเปนมา
เทศบาลนครลําปาง เดิมเปนสุขาภิบาลเมืองลําปาง ไดรบั การยกฐานะขึน้ เปนเทศบาล
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ เทศบาลเมืองลําปาง ในวันที่ 25 มีนาคม
พ.ศ. 2478 มีพื้นที่ 10.86
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตําบล คือ ตําบลสวนดอก ตําบลเวียงเหนือ ตําบลหัวเวียง และ
ตําบลสบตุย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ไดมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่
การปกครองของเทศบาลเมืองลําปางใหม ไดขยายอาณาบริเวณของเทศบาลเพิม่ ขึน้ อีก 11.31
ตารางกิโลเมตร รวมเปนพื้นที่ทั้งสิ้น 22.17 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตําบลเพิ่มอีก 4 ตําบล
คือ ตําบลบอแฮว 1.16 ตารางกิโลเมตร ตําบลชมพู 3.80 ตารางกิโลเมตร ตําบลพระบาท
6.13 ตารางกิโลเมตร และตําบลพิชยั 0.22 ตารางกิโลเมตร เมื่อในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
ไดมพี ระราชกฤษฎีกาเปลีย่ นแปลงเทศบาลเมืองลําปาง จัดตัง้ เปนเทศบาลนครลําปาง (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 116 ตอนที่ 10 ก.) มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2542 เปนตนไป ครอบคลุมพืน้ ทีอ่ าณาบริเวณ 8 ตําบล คือ 4 ตําบลเดิม และ บางสวนของ
ตําบลบอแฮว บางสวนของตําบลชมพู บางสวนของตําบลพระบาท และบางสวนของตําบลพิชยั
รวมทั้งสิ้น 22.17 ตารางกิโลเมตร นับวาเปนเทศบาลนครแหงทีส่ องของภาคเหนือตอนบนถัดจาก
เทศบาลนครเชียงใหม
• สัญลักษณเทศบาลนครลําปาง
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ตราสัญลักษณของเทศบาลนครลําปางจะใชตราไกขาว เชนเดียวกับตรา จังหวัดลําปาง
ทีม่ าตามตํานานพระฤๅษี 5 พระองคไดกลาวไววา เดิมเมืองนครลําปางมีชื่อวา "กุกุฎฎะนคร" แปลวา
เมืองไกขาว มีที่มาตามตํานานวา ในสมัยพุทธกาลเมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสรู
สัมโพธิญาณแลว ไดเสด็จโปรดสัตวผา นมาทางบริเวณลัมภะกัมปะกาลิณี คือนครลําปางในปจจุบนั
พระอินทรไดแปลงกายลงมาเปนไกขาวเพื่อเตือนใหชาวเมืองตื่นขึ้นมาบําเพ็ญทาน พระพุทธองคทรง
ทํานายวาตอไปเมื่อหนาบริเวณแหงนี้จะเปนนครอันรุงเรือง ตอมาไดมีผูมาสรางเมืองขึ้นบริเวณนี้
และไดตั้งชื่อเมืองแหงนี้วา "เมืองกุกุฎฏะนคร" ซึ่งแปลวา เมืองไกขาว
2.1.2 ลักษณะที่ตั้ง และอาณาเขตการปกครอง
เทศบาลนครลําปาง ตัง้ อยูเ ลขที่ 246 ถนนฉัตรไชย ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง อยูห า งจากกรุงเทพมหานคร ตามระยะทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1 สายพหลโยธิน
ประมาณ 602 กิโลเมตร และทางรถไฟประมาณ 625 กิโลเมตร มีจังหวัดใกลเคียง 7 จังหวัด ดังนี้
ทิศเหนือ
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา
ทิศใต
จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก จังหวัดแพร และจังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตก จังหวัดลําพูน
โดยมีพื้นที่ 22.17 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม8 ตําบล โดยมีพฒ
ั นาการและรายละเอียด
ดังนี้
1. ตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2478 มีพื้นที่ 10.86 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 4 ตําบล
ไดแก ตําบลสวนดอก ตําบลเวียงเหนือ ตําบลหัวเวียง และตําบลสบตุย
2. วันที่ 24 ตุลาคม 2534 มีพระราชกฤษฎีกาเปลีย่ นแปลงเขตเทศบาลเมืองลําปาง
ใหขยายเขตเทศบาลเมืองลําปางเพิม่ ขึน้ 11.31 ตารางกิโลเมตร รวมกับพื้นที่ใหมเปน 22.17 ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลุม 8 ตําบล คือ 4 ตําบลเดิม และบางสวนของตําบลบอแฮว บางสวนของตําบลชมพู
บางสวนของตําบลพระบาท และบางสวนของตําบลพิชยั ดังนี้

1.
2.
3.
4.

พื้นที่ทั้งตําบล
(เดิม)
สวนดอก
เวียงเหนือ
หัวเวียง
สบตุย

อาณาเขตและพื้นที่เทศบาลนครลําปาง
รวมพื้นที่
(ตร.กม.)

พื้นที่บางสวนของตําบล
(ใหม)
1. บอแฮว
2. ชมพู
3. พระบาท
4. พิชัย

10.86

มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 22.17 ตารางกิโลเมตร
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รวมพื้นที่
(ตร.กม.)
1.16
3.80
6.13
0.22

ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต

ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ

ตําบลพิชยั
ตําบลพระบาท และตําบลพิชยั
ตําบลบอแฮว และตําบลชมพู
ตําบลพระบาท

2.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลนครลําปาง เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตชุมชนเมือง มีพื้นที่อยู
สูงจากระดับน้าํ ทะเลโดยเฉลีย่ ประมาณ 268.60 เมตร ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบ และที่ราบลุมริมฝง
แมน้ํา ตั้งอยูบริเวณตอนกลางของแองกะทะ โดยมีพื้นที่ทางดานเหนือของแมน้ําวัง มีระดับสูงกวา
พื้นดินดานทิศใต และลาดเอียงสูแมน้ําวัง ซึ่งไหลผานกลางใจเมือง จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปยัง
ทิศตะวันตกเฉียงใต แบงพื้นที่เปน 2 ฝง ฝงซาย ประกอบดวย ตําบลสวนดอก ตําบลหัวเวียง
ตําบลสบตุย ตําบลชมพู ตําบลพิชยั และตําบลพระบาท ฝง ขวา ประกอบดวย ตําบลเวียงเหนือ
และตําบลบอแฮว พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบดินตะกอนเกาและที่ระดับตะกอนใหม ซึ่งมีความอุดม
สมบูรณและมีคุณภาพดี เหมาะแกการเพาะปลูก
เขตตําบลเวียงเหนือ และตําบลหัวเวียง ในอดีตเคยเปนทีต่ ง้ั เมืองเกา คือ เมืองเขลางค
นคร รุนที่ 1 – รุนที่ 3 มีอายุเกาแกกวา 1,300 ป ปจจุบันยังมีรองรอยซากโบราณสถานใหเห็นทั่วไป
เชน เจดีย แนวกําแพงเมืองโบราณ และคูเมืองเกา เปนตน
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2.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
เนือ่ งจากพืน้ ทีข่ องจังหวัดลําปางมีลกั ษณะเปนแองคลายกนกะทะ จึงทําใหมอี ากาศ
รอนอบอาวเกือบตลอดป ลักษณะภูมอิ ากาศแบงออกเปน 3 ฤดู คือ
ฤดูรอ น เริม่ ประมาณเดือนมีนาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะรอนอบอาวมาก
ชวงที่มีอากาศรอนจัด คือ เดือนเมษายน
ฤดูฝน เริม่ ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
ฤดูหนาว เริม่ ประมาณเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนกุมภาพันธ ชวงที่มีอากาศหนาว
จัด คือ เดือนมกราคม
สถิติปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิ ในเขตอําเภอเมือง จ.ลําปาง
(ในชวงวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2554)
รายการ
ปริมาณน้าํ ฝน ตลอดทัง้ ป
ปริมาณฝนสูงสุด
ปริมาณฝนต่ําสุด
จํานวนวันที่มีฝนตก
อุณหภูมิสูงสุด
อุณหภูมิต่ําสุด

ป พ.ศ. 2554
1862.5 มิลลิเมตร
191.2 มิลลิเมตร (วันที่ 9 พ.ค. 54)
0.0 มิลลิเมตร (เดือน ธ.ค. 54)
136 วัน
39 องศาเซลเซียส (วันที่ 17 เม.ย. 54)
11.8 องศาเซลเซียส (วันที่ 21 ธ.ค. 54)

ในป พ.ศ. 2554 จังหวัดลําปาง มีปริมาณน้ําฝนสูงสุด 191.2 มิลลิเมตร ในเดือน
พฤษภาคม และมีปริมาณน้าํ ฝนต่าํ สุด 0 .0 มิลลิเมตร ในเดือน ธันวาคม อุณหภูมิสูงสุด 39 องศา
เซลเซียส ในเดือน เมษายน อุณหภูมิต่ําสุด 11.8 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม
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สถิติขอมูลอุตุนิยมวิทยาประจําป พ.ศ. 2554 (ภายในเขตอําเภอเมือง)
รายการ

มกราคม กุมภาพันธ

มีนาคม

เมษายน พฤษภาคม มิถนุ ายน กรกฎาคม
ปริมาณน้ําฝน

สิงหาคม กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน ธันวาคม

ปริมาณน้ําฝน ตลอดทั้งป
(มิลลิเมตร)
จํานวนวันที่มีฝนตก (วัน)

5.8

0.5

92.3

101.1

369.3

199.0

235.7

306.7

314.3

237.3

0.5

0.0

3

1

12

10

18

16

18

22

22

11

3

0

สูงสุด
ต่ําสุด

32.8
13.5

37.0
12.5

38.7
14.5

39.0
17.9

36.5
22.5

35.0
22.8

36.6
23.0

35.5
22.5

35.0
22.6

35.5
20.6

33.9
16.1

33.0
11.8

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

ที่มา : สถานีอตุ นุ ยิ มวิทยาลําปาง จังหวัดลําปาง
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2.2

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม

2.2.1 ลักษณะการประกอบอาชีพ
สภาพเศรษฐกิจของชุมชนเทศบาลนครลําปาง โดยทัว่ ไปเปนการผลิตในสาขา
พาณิชยกรรมและบริการ การบริหารและอุตสาหกรรม ทัง้ นี้ เนือ่ งจากชุมชนเทศบาลนครลําปางเปน
ศูนยกลางการบริหารราชการ ศูนยกลางพาณิชยกรรม การบริการการทองเทีย่ ว และเปนแหลงพัฒนา
อุตสาหกรรมของจังหวัด โดยมีศนู ยกลางทางการคาและบริการอยูใ นเขตเทศบาลนครลําปาง
2 บริเวณ คือ บริเวณตําบลสบตุย จะเปนยานธุรกิจประเภทคาสงสินคาการเกษตร ของใชเบ็ดเตล็ด
และวัสดุกอ สราง เปนยานการคาเกาของเมืองอีกบริเวณคือ บริเวณตําบลสวนดอกและตําบลหัวเวียง
เปนยานการคาปลีกใหญของจังหวัด สินคา มีทง้ั ของใชเบ็ดเตล็ด ตลาดสด ตลาดเสือ้ ผา เครือ่ งนุง หม
รวมทัง้ หางสรรพสินคา โรงแรม สถานบันเทิง ธนาคาร เปนยานการคาทีม่ กี ารขยายตัวคอนขางสูง
และมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาพืน้ ทีใ่ นอนาคต
2.2.2 ลักษณะชุมชนในทองถิ่น
ประชากรสวนใหญมีลักษณะการกระจายตัวอยูในเขตเทศบาล ลักษณะของชุมชนใน
เขตเทศบาลนครลําปาง เกาะกลุม ตามแนวริมฝง แมนาํ้ วัง และเกาะกลุม หนาแนนใน 4 บริเวณ
ไดแก
1. บริเวณภายในแนวคูเมืองฝงทิศใต เปนยานธุรกิจการคาหลักของชุมชน
2. บริเวณหนาสถานีรถไฟนครลําปาง เปนยานพาณิชยกรรมและทีอ่ ยูอ าศัย
3. บริเวณฝงทิศเหนือของแมน้ําวัง ภายในคูเมืองบริเวณถนนปงสนุกและถนนรัษฎา
ภิเศกเปนเขตทีพ่ กั อาศัย
4. ในเขตตําบลชมพู เปนแหลงอุตสาหกรรมเซรามิก และเปนเขตทีพ่ กั อาศัย

สถานีวิทยุ / วิทยุชุมชน / หนังสือพิมพทองถิ่น / เสียงตามสาย
สถานีวิทยุ ระบบ FM. ที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 2 สถานี
ลําดับที่ ความถี่ (MHz)
1

97.00

2

99.00

ชื่อสถานี / ที่อยู
สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดลําปาง
ถนนพหลโยธิน ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. ลําปาง
ตําบลสวนดอก อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
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สถานีวิทยุ ระบบ AM. ที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 2 สถานี
ลําดับที่

ความถี่ (KHz)

1

1053

2

1134

ชื่อสถานี / ที่อยู
สถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่ 32 ลําปาง
ถนนพหลโยธิน ตําบลพิชยั อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดลําปาง
ถนนพหลโยธิน ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

สถานีวิทยุชุมชนที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 24 สถานี
ลําดับที่ ความถี่ (MHz)
1

94.75

2

88.50

3

93.50

4

89.50

5

90.00

6

107.25

7

88.25

8

92.25

9

92.75

10

94.00

11

95.00

12

95.50

13

89.00

ชื่อสถานี / ที่อยู
วิทยุชมุ ชนแอลตีเ้ รดิโอ โรงพยาบาลลําปาง ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง
วิทยุชุมชนเอ็กซ เอฟ เอ็ม 19 ถนนวังโคง ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง 52000
วิทยุชุมชน MIX RADIO บริษัท ฟอรด ลําปาง จํากัด ถนนลําปาง-เกาะคา
ตําบลสวนดอก จังหวัดลําปาง 52000
วิทยุสอ่ื มวลชนแหงประเทศไทยจังหวัดลําปาง อาคารเสรีโบล
ถนนบุญวาทย ตําบลสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000
วิทยุชุมชนเสียงคนเมือง บริษัท พลัสสินทัวร ถนนพหลโยธิน ตําบลชมพู
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000
วิทยุชุมชนเพื่อการศึกษาและอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคลําปาง ตําบลสบตุย
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000
วิทยุชุมชน OK HOT 368/3-4 (มีเดียเซ็นเตอร) บานเชียงราย
ตําบลสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
วิทยุชุมชนลานนาเอฟ เอ็ม 341 อาคารลานนาโพสต ตําบลสวนดอก
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000
วิทยุชุมชนคลื่นสีขาวชาวลําปาง รานถายรูปฟูจิ แยกศรีชุม
ตําบลสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000
วิทยุชมุ ชนวัดเมืองศาสน วัดเมืองศาสน ถนนบุญวาทย ตําบลสวนดอก
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000
วิทยุชุมชน 95.00 MHz ปม บางจาก ตําบลชมพู อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง 52100
วิทยุชุมชนคนเขลางค 272 ถนนฉัตรไชย ตําบลสวนดอก อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง 52000
วิทยุชุมชนความถี่วิถีไทย 272 ถนนฉัตรไชย ตําบลสวนดอก อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง 52000
9

ลําดับที่ ความถี่ (MHz)
14

96.25

15

97.50

16

91.00

17

97.75

18

98.50

19

103.75

20

101.00

21

102.75

22

104.50

23

106.50

24

107.00

ชื่อสถานี / ที่อยู
วิทยุชุมชนเพื่อคนทองถิ่น 144/39-40 ตําบลสวนดอก อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง 52000
วิทยุชุมชนบานดงไชย 34/4 ถ. วังขวา ตําบลสบตุย อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง 52000
วิทยุชุมชน BIG FM บานดงพัฒนา ตําบลบอแฮว อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง 52000
วิทยุชมุ ชนลูกทุง เน็ตเวิรค บานดงพัฒนา ตําบลบอแฮว อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง 52000
วิทยุทองถิ่นเขลางคนคร HOOK FM 181 หมูบานสุขสวัสดิ์
ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000
วิทยุชุมชนคนเมืองรถมา 291/1 บานดงพัฒนา ถนนจามเทวี
ตําบลบอแฮว อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000
วิทยุชุมชนลีลาลําปาง ถ. ปาขาม 1 ตําบลหัวเวียง อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง 52000
วิทยุชุมชน Music Varity ถนนมนตรี ตําบลสบตุย อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง 52000
วิทยุชุมชน Smooth Radio โรงแรมคิมวานิช ถนนฉัตรไชย
ตําบลสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000
วิทยุชุมชน Zad Radio 470/3 ถนนวังขวา ตําบลสบตุย อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง 52000
วิทยุชุมชน 107 MHz บริษทั ลําปางนิยมพานิช ตําบลสวนดอก
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000

http://region3.prd.go.th/pr-lampang/localradio.doc
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หนังสือพิมพทองถิ่น จํานวน 12 ฉบับ (ในจังหวัดลําปาง)
ลําดับ
หนังสือพิมพ
ที่
1 หนังสือพิมพเอกราช
2

หนังสือพิมพฅนเมืองเหนือ

3

หนังสือพิมพลานนาโพสต

4

หนังสือพิมพแมงมุม

5

หนังสือพิมพลําปางนิวส

6

หนังสือพิมพเมืองรถมา

7

หนังสือพิมพเขลางคโพสต

8

หนังสือพิมพสะกิดขาว

9
10
11
12

ที่อยู
39 ถ. ทิพยชาง อ. เมืองลําปาง จ. ลําปาง
โทร. 0-5421-9255 e-mail : aekkaratnews@hotmail.com
45 ซอยวัดประตูตน ผึง้ ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลําปาง จ. ลําปาง
โทร. 0-5432-0629 e-mail : kmn_lpnews@hotmail.com
341 สามแยกลําปางเวียงทอง ต. สวนดอก อ. เมืองลําปาง จ. ลําป
โทร.0-5432-5068 e-mail : lannapost@hotmail.com
56 ถ. พหลโยธิน ต. ชมพู อ. เมืองลําปาง จ. ลําปาง
โทร. 0-5436-1271 e-mail : mangmum99@yahoo.com
172 ถ. สวนดอก (ซ.บานคําหวาน) ต.สวนดอก อ.เมืองลําปาง
จ. ลําปาง โทร. 0-5431-7122
e-mail : lampangnews@hotmail.com
39/9 – 10 ถ.ลําปาง – แมทะ ต.พระบาท อ. เมืองลําปาง
จ. ลําปาง โทร. 054-218846 e-mail : Bhunsa@gmail.com
19/3 ม. 6 ต.พิชัย อ. เมืองลําปาง จ. ลําปาง
โทร. 0-5422-3899 e-mail: klp_news@hotmial.com

114/39 – 40 ถ. พหลโยธิน แยกเวียงทองดานใน ต. สวนดอก
อ. เมืองลําปาง จ. ลําปาง โทร. 0-5422-3165
e-mail : sakid_khow@hotmail.com
หนังสือพิมพสยามมวลชน
334 ม. 8 ต. แมเมาะ อ. แมเมาะ จ. ลําปาง
โทร. 0-5433-0883 e-mail : siam2009news@hotmail.com
หนังสือพิมพมิติเหนือ
114/12-13 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง
0-5431-7846 e-mail : mitineua@hotmail.com
หนังสือพิมพลําปางทูเดย
892 ม. 1 ต. พระบาท อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง
โทร. 0-5422-1592 e-mail : lampangtoday@hotmail.com
หนังสือพิมพลําปางสปอตไทม 555 ม. 7 ต. พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง

ที่มา : http:// region3.prd.go.th/pr-lampang/images/Press.pdf

11

เสียงตามสาย มีจํานวน 43 ชุมชน คือ
1. ชุมชนศรีบุญโยง
2. ชุมชนจามเทวี
3. ชุมชนเจริญประเทศ
4. ชุมชนปาขาม 1
5. ชุมชนตรอกโรงไฟฟาเกา
6. ชุมชนสามดวงสามัคคี
7. ชุมชนนากวมเหนือ
8. ชุมชนศรีบุญเรือง
9. ชุมชนสุขสวัสดิ์
10. ชุมชนบานดงมอนกระทิง
11. ชุมชนพระธาตุนากวมเหนือ
12. ชุมชนประตูตาล
13. ชุมชนศรีปงชัย
14. ชุมชนกาดกองตาเหนือ
15. ชุมชนกาดกองตาใต
16. ชุมชนทามะโอ
17. ชุมชนบานปงสนุก
18. ชุมชนการเคหะนครลําปาง
19. ชุมชนบานตาสามัคคี
20. ชุมชนศรีชุม (ปาไผ)
21. ชุมชนบานสนามบิน
22. ชุมชนบานหนาคาย

ไดดังนี้

23. ชุมชนนากวมใต
24. ชุมชนพระแกว-หัวขวง
25. ชุมชนศรีลอม-แสงเมืองมา
26. ชุมชนเจริญสุข
27. ชุมชนสิงหชัย
28. ชุมชนปาขาม 2
29. ชุมชนพระบาท-หนองหมู
30. ชุมชนแจงหัวริน-สันโคง
31. ชุมชนกําแพงเมือง
32. ชุมชนชางแตม
33. ชุมชนประตูมา
34. ชุมชนประตูตนผึ้ง-ทานางลอย
35. ชุมชนศรีเกิด
36. ชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล 4
37. ชุมชนทาคราวนอย
38. ชุมชนบานดงไชย
39. ชุมชนรถไฟนครลําปาง
40. ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา
41. ชุมชนหัวเวียง
42. ชุมชนศรีชมุ
43. ชุมชนถาวรสุข

2.2.3 ดานโครงสรางพื้นฐาน
พืน้ ทีใ่ นเขตเทศบาลนครลําปาง มีถนนทั้งสิ้น 528 สาย โดยแบงลักษณะของ ผิวทาง

1. ผิวทาง ค.ส.ล. มีระยะทางยาวรวม 88.358 กิโลเมตร
2. ผิวทาง ลาดยาง มีระยะทางยาวรวม 113.231 กิโลเมตร
3. ผิวทาง ลูกรัง มีระยะทางยาวรวม 19.221 กิโลเมตร
ระยะทางของถนนรวม ทั้งสิ้น 2 20.81 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีทางเทาที่มี
ระยะทางยาวรวมทั้งสิ้น 63.851 กิโลเมตร และมีระบบระบายน้าํ ในเสนทาง จํานวน 376 สายทาง
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จํานวนความยาวเสนทางในชุมชน
เขต 1
ที่

ชือ่ ชุมชน

จํานวนสาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

กําแพงเมือง
เจริญประเทศ
จามเทวี
แจงหัวริน
ชางแตม
ทามะโอ
ประตูมา
บานปงสนุก
ประตูตนผึ้ง ทานางลอย
ประตูตาล
พระแกว - หัวขวง
ศรีบุญโยง
ศรีลอม แสงเมืองมา
สามดวงสามัคคี
บานดงมอนกระทิง
เสนทางผานหลายชุมชน
รวม

8
3
14
2
8
7
1
11
8
2
5
5
5
2
27
16
124

ค.ส.ล.
0.000
0.522
0.860
1.139
0.477
0.741
0.000
2.369
0.566
0.000
2.114
0.398
0.584
0.622
2.835
9.984
23.211
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ลักษณะเสนทาง
ระยะทาง (กม.)
ลาดยาง ลูกรัง
รวม
3.915 0.000 3.915
0.825 0.000 1.347
0.000 0.000 0.860
0.000 0.000 1.139
2.521 0.000 2.998
1.095 0.000 1.836
0.729 0.000 0.729
0.911 0.057 3.337
1.642 0.000 2.208
0.286 0.135 0.421
0.000 0.147 2.261
0.776 0.000 1.174
0.931 0.000 1.515
0.303 0.000 0.925
7.329 1.156 11.320
13.103 1.962 25.049
34.366 3.457 61.034

ทางเทา
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.542
0.000
1.064
0.000
0.000
9.356
11.962

เขต 2
ที่

ชือ่ ชุมชน

จํานวนสาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9

กาดกองตาเหนือ
ปาขาม 1
ศรีเกิด
บานหัวเวียง
กาดกองตาใต
เทศบาล 4
ตําบลหัวเวียง
ตําบลสวนดอก
เสนทางผานหลายชุมชน
รวม

2
12
8
14
4
8
5
24
6
83

ชือ่ ชุมชน

จํานวนสาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ตรอกโรงไฟฟาเกา
ทาคราวนอย
นากวมเหนือ
บานดงไชย
รถไฟนครลําปาง
ศรีบุญเรือง
หลังโรงเรียนมัธยมวิทยา
เจริญสุข
สิงหชัย
ตําบลสบตุย
เสนทางผานหลายชุมชน
รวม

5
20
7
31
2
10
7
1
9
18
15
125
14

ทางเทา
0.000
1.917
0.748
0.403
0.000
0.000
3.741
1.727
14.733
23.269

ลักษณะเสนทาง
ระยะทาง (กม.)
ค.ส.ล. ลาดยาง ลูกรัง
รวม
0.627 0.374
0.190
1.191
2.350 1.961
0.375
4.686
1.509 0.000
0.759
2.268
1.709 6.097
0.316
8.122
0.000 2.433
0.000
2.433
2.517 0.372
0.143
3.032
1.856 0.000
0.000
1.856
0.000 0.178
0.146
0.324
1.997 1.085
0.000
3.082
4.131 2.598
0.441
7.170
3.314 15.265 0.327 18.906
20.010 30.363 2.697 53.070

ทางเทา
0.000
0.000
0.000
0.238
0.000
0.000
0.000
0.000
0.576
2.841
20.053
23.708

ค.ส.ล.
0.294
2.672
1.409
1.029
0.055
1.490
0.775
2.447
4.456
14.627

เขต 3
ที่

ลักษณะเสนทาง
ระยะทาง (กม.)
ลาดยาง ลูกรัง
รวม
0.000 0.000 0.294
1.579 0.125 4.376
1.240 0.000 2.649
1.687 0.166 2.882
0.280 0.000 0.335
1.718 0.000 3.208
1.516 0.000 2.291
3.473 0.434 6.354
6.286 1.304 12.046
17.779 2.029 34.435

เขต 4

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชือ่ ชุมชน
บานตาสามัคคี
ปาขาม 2
พระบาท หนองหมู
ศรีชมุ ปาไผ
สุขสวัสดิ์
บานสนามบิน
บานหนาคาย
นากวมใต
พระธาตุนากวมเหนือ
ศรีปงชัย
นากวมเหนือ
ชุมชนถาวรสุข
เสนทางผานหลายชุมชน
รวม

ลักษณะเสนทาง
จํานวนสาย
ระยะทาง (กม.)
ค.ส.ล. ลาดยาง ลูกรัง
รวม
12
0.545 2.138 0.303 2.986
14
3.343 1.562 0.201 5.106
12
2.236 1.365 1.788 5.389
8
1.233 0.789 0.000 2.022
61
2.270 12.116 3.488 17.874
8
1.233 0.789 0.000 2.022
10
2.753 0.734 0.000 3.487
32
3.336 4.435 1.445 9.216
5
1.855 0.205 0.060 2.120
16
0.720 4.108 1.582 6.410
5
0.280 1.338 0.000 1.618
8
2.097 0.000 0.413 2.510
5
8.609 1.144 1.758 11.511
196
30.510 30.723 11.038 72.271

• การคมนาคมขนสง
 ทางรถยนต
การเดินทางโดยรถยนตจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1
ถนนพหลโยธิน ระยะทางประมาณ 602 กิโลเมตร มีรถโดยสารปรับอากาศทีผ่ า นจังหวัดลําปาง
ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่ โมง ทางหลวงสายหลัก ไดแก ทางหลวงหมายเลข 1 เชื่อม จังหวัด
พะเยา - จังหวัดลําปาง - จังหวัดตาก และทางหลวงหมายเลข 11 เชื่อมจังหวัดเชียงใหม จังหวัด
ลําพูน - จังหวัดลําปาง - จังหวัดแพร
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ทางเทา
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4.912
4.912

รายงานขอมูลการใชสถานีขนสงเทศบาลนครลําปาง
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 เมษายน 2555
เดือน
ตุลาคม 2554
พฤศจิกายน 2554
ธันวาคม 2554
มกราคม 2555
กุมภาพันธ 2555
มีนาคม 2555
เมษายน 2555
รวม

จํานวน
เที่ยว
(เที่ยว)
10,039
10,290
12,120
11,539
10,316
11,001
10,564

เที่ยวไป
จํานวน
ผูโดยสาร
(คน)
202,026
194,621
240,544
239,624
202,332
223,355
243,158

75,869

1,545,660

96,372
90,966
105,864
102,886
90,082
99,594
105,512

จํานวน
เที่ยว
(เที่ยว)
4,657
4,283
4,993
4,804
4,201
4,749
5,099

เที่ยวกลับ
จํานวน
ผูโดยสาร
(คน)
168,188
157,347
165,803
166,506
134,963
154,519
179,648

691,276

32,786

1,126,974

คาบริการ
(บาท)

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
ดือน
ตุลาคม 2553
พฤศจิกายน 2553
ธันวาคม 2553
มกราคม 2554
กุมภาพันธ 2554
มีนาคม 2554
เมษายน 2554
พฤษภาคม 2554
มิถุนายน 2554
กรกฎาคม 2554
สิงหาคม 2554
กันยายน 2554

รวม

จํานวน
เที่ยว
(เที่ยว)
10,061
8,772
9,720
9,737
8,524
9,752
9,823
9,729
9,027
9,558
9,410
9,079

เที่ยวไป
จํานวน
ผูโดยสาร
(คน)
235,052
203,482
247,891
259,310
257,822
247,029
253,825
230,487
200,517
215,774
199,739
203,312

113,192

2,754,240 1,147,774

คาบริการ
(บาท)
101,826
89,468
100,126
99,310
85,056
97,972
104,514
98,718
88,766
99,828
93,684
88,506
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คาบริการ
(บาท)
58,784
53,770
63,436
61,626
52,384
59,428
65,154

414,582

จํานวน
เที่ยว
(เที่ยว)
5,049
4,366
4,869
4,836
4,096
4,745
5,042
4,723
4,400
4,798
4,638
4,348

เที่ยวกลับ
จํานวน
ผูโดยสาร
(คน)
168,432
150,581
180,863
166,756
149,660
168,803
186,637
160,692
149,635
157,303
146,940
132,964

55,910

1,919,266 700,942

คาบริการ
(บาท)
63,558
54,598
62,236
61,440
51,798
59,894
64,658
60,418
53,260
59,564
56,718
52,800

หมายเหตุ : คาบริการ หมายถึง คาบริการที่ไดรับจากการจอดรถโดยสารภายในสถานีขนสง
ที่มา : สถานีขนสงเทศบาลนครลําปาง
 ทางรถไฟ
สถานีรถไฟนครลําปาง อยูใ นเสนทางรถไฟสายเหนือ
ตั้งอยูที่ตําบลสบตุย
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง บนพืน้ ที่ 161 ไร หางจากสถานีกรุงเทพฯ 642 กิโลเมตร สรางขึน้
ในป พ.ศ. 2458 และเปดใชงานเมือ่ ครัง้ รถไฟขบวนแรกเดินทางถึงจังหวัดลําปาง เมือ่ วันที่ 1 เมษายน
2459

สถานี
กรุงเทพฯ
(ออก)
ลําปาง
(ถึง)

ชาน
เมือง
ORD
303

กําหนดเวลาเดินรถสายเหนือ กรุงเทพฯ - ลําปาง
ดวนพิเศษ
ดวนพิเศษ
ดีเซลราง รถเร็ว ดีเซลราง ดวนพิเศษ ดวนพิเศษ
SP EXP
SP Exp RAP SP EXP
นครพิงค
13
(DRC)
109
(DRC) SP EXP 1
9
11

รถดวน
EXP
51

04.20

08.30

14.30

18.00

18.10

19.35

22.00

12.41

18.11

02.41

04.09

05.02

07.00

10.10

รถเร็ว
RAP
102

ทองถิ่น
ORD
408

09.15

11.32

กําหนดเวลาเดินรถสายเหนือ ลําปาง – กรุงเทพฯ

สถานี

รถดวน
EXP
52

ลําปาง
(ออก)

17.23

กรุงเทพฯ
(ถึง)

ดวน
ดวนพิเศษ ดวนพิเศษ
พิเศษ
ดวน
ดีเซลราง ดีเซลราง
พิเศษ SP นคร
SP EXP SP EXP
พิงค
EXP
(DRC)
(DRC)
SP
14
12
10
EXP 2
19.00

20.10

23.07

10.54

19.45

05.30

06.40

07.00

09.10

ที่มา : สถานีรถไฟนครลําปาง จังหวัดลําปาง
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20.25

20.10

(ปลายทาง
จังหวัด
นครสวรรค

 ทางอากาศ
สายการบิน บางกอกแอรเวย เปนสายการบินทีใ่ หบริการในจังหวัดลําปาง ซึ่ง
ตั้งอยูที่ 175 ทาอากาศยานลําปาง ถนนสนามบิน1 ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
เบอรโทรศัพท 054-821508-14 สามารถติดตอไดทแ่ี ผนกสํารองที่ โทร. 054-821522 หรือ โทร.
1771 www.bangkokair.com
ตารางการบิน
PG 211 กรุงเทพฯ - ลําปาง เวลาออก 07.00 น. – 9.15 น.
PG 212 ลําปาง - สุโขทัย เวลาออก 9.45 น. – 10.15 น.
PG 212 ลําปาง - กรุงเทพฯ เวลาออก 9.45 น. – 12.00 น.
(เครื่องบินแวะที่สุโขทัย)
 สภาพการจราจร
สภาพการจราจรของชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปางในปจจุบนั โดยเฉพาะ
ถนนฉัตรไชย จะมีปริมาณการจราจรสูงสุดในชั่วโมงเรงดวน และบริเวณถนนพหลโยธิน ชวงระหวาง
แยกศรีชุม ไปทางหาแยกประตูชยั เนือ่ งจากเปนถนนสายหลักของชุมชน และเปนถนนทีร่ องรับ
การจราจรขาเขาและขาออกจากเมือง ประกอบกับมีสถานศึกษาหลายแหง อาคาร รานคา และ
ตลาดสดรวมอยูด ว ย อีกทั้งถนน มีขนาดคับแคบ และปญหาการจราจรที่ไมเปนระเบียบ เกิดจากการไมเคารพ
กฎจราจร เชน การจอดรถ และการหยุดรถ เปนตน

2.2.4 ดานเศรษฐกิจ
โครงสรางทางเศรษฐกิจของเทศบาลนครลําปาง
สวนใหญเปนสาขา
อุตสาหกรรม มีลักษณะเปนอุตสาหกรรมขนาดยอมโดยเฉพาะผลิตภัณฑเซรามิก ซึ่งสามารถพัฒนา
ใหมีความสําคัญมากขึ้นเปนลําดับ สวนดานสาขาพณิชยกรรม การคาสงและคาปลีกยังคงเติบโตอยาง
สม่าํ เสมอ เชนเดียวกับสาขาบริการ ที่มีแนวโนมเติบโตเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการประชาสัมพันธของ
ทางราชการมีมากขึ้น สวนการพึ่งพิง สาขาการเกษตรมีนอยมาก เนื่องจากมีพื้นที่ทําการเกษตรนอย
2.2.5 ดานการทองเที่ยว
• สถานที่ทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครลําปาง
ลําปางเปนจังหวัดเดียวในประเทศไทย ที่ยังมีรถมาเปนยานพาหนะใชสําหรับ
เดินทางระยะใกล ๆ ภายในตัวเมือง จึงเปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยว ทีม่ าเทีย่ วจังหวัดลําปาง โดย
ใหบริการนั่งรถมา ในรอบเล็ก คิดราคา 150 บาท รอบใหญราคา 200 บาท หรือรอบเหมา ชัว่ โมงละ
300 บาท ซึ่งเปนการบริการแกนักทองเที่ยวไดนั่งรถมา ชมสถานที่สําคัญ ๆ ทางประวัตศิ าสตรของ
เมืองลําปาง
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สถานีจอดรถมา มีจํานวน 5 แหง ไดแก
1. ขางศาลากลางหลังเกา (ติดกับหลวงพอดํา)
2. หนาโรงแรมลําปางเวียงทอง
3. บริเวณหนาโรงแรมทิพยชาง
4. หนาโรงเรียนเทศบาล 4
5. หนาโรงแรมเวียงลคอร
นอกจากนี้ สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของเมืองลําปางที่ไดรับความนิยม
จากนักทองเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวตางชาติ คือ กาดกองตา (ถนนคนเดิน) ลักษณะเดน คือ อาคาร
บริเวณนั้นมีรูปแบบสถาปตยกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งศิลปะตะวันตก พมา-ไทใหญ และจีน
เทศบาลนครลําปาง ไดเปด เปนถนนคนเดิน ตั้งแตวันที่ 5 พฤศจิกายน 2548 เปนตนมา จัดขึ้นทุกวัน
เสาร – อาทิตย เวลาประมาณ 17.00 – 22.00 น.
• แหลงประวัติศาสตร / โบราณคดี
1. ศาลเจาพอหลักเมือง ตัง้ อยูบ ริเวณหนาศาลากลางเกาจังหวัดลําปางดาน
ตะวันตกเฉียงใต หลักเมืองทําดวยไมสัก สันนิษฐานวาสรางขึ้นเมื่อรอยกวาปมาแลว โดยหลักที่หนึ่ง
สรางเมือ่ ประมาณ ป พ .ศ. 2400 หลักที่สอง สรางประมาณป พ.ศ. 2416 และหลักทีส่ าม สราง
ประมาณป พ.ศ. 2429 ตอมาป พ.ศ. 2440 สรางศาลากลางจังหวัดขึ้น ไดนําหลักเมืองมาไวที่บริเวณ
หนาศาลากลาง และไดมกี ารสรางมณฑปครอบหลักเมืองทัง้ สาม ในป พ.ศ. 2511
2. พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒนจตุรทิศ ประดิษฐานอยูในมณฑปทรงไทยแบบ
จัตุรมุข ซึ่งตั้งอยู หนาศาลากลางเกาจังหวัดลําปาง พระพุทธรูปสรางดวยโลหะผสมรมดําทัง้ องคปาง
สมาธิ ชาวบานเรียก “หลวงพอดํา” จัดสรางโดยกรมการรักษาดินแดน เมื่อป พ.ศ. 2511 จํานวน 4
องค เพือ่ นําไปประดิษฐานไว 4 ทิศของประเทศ โดยทางทิศเหนือไดนาํ มาประดิษฐานไว ณ จังหวัด
ลําปาง นับเปนพระพุทธรูปคูบ า นคูเ มือง เปนทีเ่ คารพสักการะของประชาชน ปจจุบนั พระพุทธรูปองค
นี้ปดทองเกือบทั้งองคโดยสาธุชนที่มานมัสการ
3. วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม
- วัดพระแกวดอนเตา ตั้งอยูที่ตําบลเวียงเหนือ เปนวัดเกาแกและสวยงาม
มีอายุนับพันป เคยเปนทีป่ ระดิษฐานของพระแกวมรกตนานถึง 32 ป ปูชนียสถานที่สําคัญ คือ
องคพระธาตุมณฑปศิลปะพมาพระนอนองคใหญ พระวิหารหลวง และพิพิธภัณฑสถานแหงลานนา
การเดินทางไปยังวัดนัน้ ไปไดโดยการขามสะพานรัษฎาภิเศก แลวเลีย้ วขวาไปตามถนนพระแกว
ประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะเห็นองคพระธาตุตั้งเดนอยูบนเนิน
- วัดสุชาดาราม ตัง้ อยูต ดิ กับวัดพระแกวดอนเตา เปนวัดเกาแกคบู า นคูเ มือง
และเปนทีม่ าของตํานาน “พระแกวดอนเตา ” ประจําเมืองลําปาง (ปจจุบันไดประดิษฐานอยูที่วัด
พระธาตุลาํ ปางหลวง) ประกอบดวยโบสถและวิหารลายคําเปนทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสน
อันเปนโบราณสถานพืน้ เมือง ที่มีความสําคัญสัดสวนสวยงามโดยฝมือชางเชียงแสน ภายในโบสถ
วิหารจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีลวดลายทองประดับตามสวนตาง ๆ ไวอยางงดงาม บอกกลาวถึง
โทษทีไ่ ดรบั จากการทําบาปตามคติความเชือ่ ของชาวบาน จึงมีแบบแผนแตกตางจากโบสถวหิ าร
พื้นเมืองอื่น ๆ ในจังหวัดลําปาง
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ปจจุบัน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ใหทั้งสองวัดเปนวัดเดียวกัน
จึงไดมีการรื้อกําแพงกั้นเขตวัดออก โดยใชชื่อวา “วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม ” ไดรบั การ
ยกฐานะขึน้ เปนพระอารามหลวง เมือ่ ป พ.ศ. 2530
4. วัดศรีชมุ เปนวัดพมาที่ใหญที่สุดในบรรดาวัดพมาที่มีอยูในประเทศไทย ทั้งหมด
31 วัด สรางในป พ.ศ. 1893 โดยคหบดีชาวพมาชือ่ อูโย ซึง่ ติดตามชาวอังกฤษเขามาทํางานปาไมใน
ประเทศไทย เมือ่ ตนเองมีฐานะดีขน้ึ จึงตองการทําบุญโดยสรางวัดศรีชมุ ขึน้ ในตําบลสวนดอก อําเภอเมือง
จุดเดนของวัดนี้อยูที่พระวิหารซึ่งเปนอาคารครึ่งตึกครึ่งไม ปราสาทหลังคาเครื่องไมยอดแหลมตาม
แบบศิลปะพมา บานประตูไมแกะสลัก ฉลุลวดลายโปรงงดงาม เพดานเปนไมจาํ หลักโปรงหลายชัน้
ประดับกระจกสี เสาแตละตนลงรักปดทอง หัวเสาประดับดวยกระจกสี ใตหลังคาเรือนยอด 7 ชั้น
เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบัวเข็มบนฐานชุกชี ที่เปนไมจําหลักแผนใหญงดงาม ภาพจิตรกรรม
ฝาผนังมีเรื่องพุทธประวัติและพระพุทธรูปศิลปะพมา
5. วัดศรีรองเมือง ตั้งอยูทถี่ นนทาคราวนอย ตําบลสบตุย ในเขตเทศบาลนครลําปาง
ดานทิศตะวันตกเปนวัดพมา ที่สรางขึ้นในสมัยที่ลําปางเปนศูนยกลางการคาขายและการทําปาไม
สถาปตยกรรมที่สําคัญ ไดแก วิหารไมหลังคาจั่วซอนกันเปนชั้นเล็ก ๆ สวยงามตามแบบศิลปะพมา
นอกจากนี้ยังนับวาเปนวัดที่มีการประดับตกแตงภายในดวยลายไมแกะสลัก และลายปูนปนปดทอง
ที่มีความวิจิตรสวยงาม
6. วัดปาฝาง ตั้งอยูที่ถนนสนามบิน ตําบลหัวเวียง สรางในสมัยรัชกาลที่ 5 โดย
ชาวพมาที่มาประกอบอาชีพการปาไมในจังหวัดลําปาง มีพุทธสถานที่เดนคือ พระเจดียใหญสีทองสุก
ปลั่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพมา เมือ่ ประมาณ พ .ศ. 2449 ศาลาการเปรียญเปน
เรือนไมทั้งหลังขนาดใหญซอนกันเปนชั้นๆ แบบพมา และพระอุโบสถขนาดเล็กหลังคาเครือ่ งไมแบบ
พมา มีลวดลายเครือเถาปูนปน เหนือประตูสวยงาม วัดนี้มีพระสงฆพมาจากเมืองมัณฑเลมาเปน
เจาอาวาส
7. วัดไชยมงคล ตัง้ อยูท ถ่ี นนสนามบิน ตําบลหัวเวียง ในเขตเทศบาลนครลําปาง
พุทธสถานทีเ่ ดนของวัด คือ กุฏขิ นาดปานกลาง ตัวอาคารเปนตึกสีขาว หลังคาเครือ่ งไมแบบพมา
หนาบันประดับกระจกเปนรูปเทวดา เสาประดับดวยขดลวดโลหะสีทอง ขอเปนลายเครือเถาประดับ
กระจกสี สวยงาม มานและระเบียงโดยรอบทําดวยแผนไมฉลุ ฝมือประณีต ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปสําริด มีลักษณะงดงาม สรางจากเมืองมัณฑเล สหภาพพมา
8. สํานักปฏิบัติธรรมหลวงพอเกษม เขมโก สํานักสุสานไตรลักษณ
ตั้งอยูชานเมือง
ลําปาง ประมาณ 4 กิโลเมตร ตามทางสายลําปาง -แจหม ภายในบริเวณมีมณฑปลักษณะเปนอาคาร
ทรงไทยประยุกต มีรูปปนหุนขี้ผึ้ งของหลวงพอเกษม เขมโก เกจิอาจารย ซึ่งมีผูเคารพนับถือเปน
จํานวนมาก นัง่ ในทาสมาธิขนาดเทารูปจริง เพือ่ ใหประชาชนเคารพสักการะ และบริเวณมณฑปมีที่
จอดรถและสถานที่เชาพระเครื่อง สวนกุฏิของหลวงพอเกษมอยูดานขางมณฑป
9. วัดปงสนุก ตั้งอยู ณ ชุมชนบานปงสนุก ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง เปนวัดเกาแกที่อยูคูนครลําปางมากกวาพันป สรางขึ้นในสมัยเดียวกับการสรางเมืองลําปาง
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มีสองสวน คือ วัดปงสนุกเหนือ และวัดปงสนุกใตในอดีต ถือวาเปนวัดที่มีความสําคัญและมี
ประวัติศาสตรที่เกี่ยวพันกับเมืองลําปาง เชน เปนสถานที่ดําน้ําชิงเมืองบริเวณหนาวัดระหวางเจาฟา
ชายแกวและเจาลิ้นกาน และเคยเปนสถานที่ฝงเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมืองหลักแรก วัดปงสนุก
ไดรับรางวัลการอนุรักษมรกดทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ
ก จากองคการยูเนสโก
ประจําป 2551 (Award of Merit) ซึ่งนับเปนวัดแหงแรกของไทยที่ไดรับรางวัลนี้ โดยถือเปนตนแบบ
ที่ฟนฟูโดยคนในชุมชนที่ไดสรางแรงบันดาลใจในการสงวนรักษาวัดแบบลานนา
ที่มีเอกลักษณ
เฉพาะตัว
10. บานเสานัก ตั้งอยูเลขที่ 86 ถนนราษฎรวฒ
ั นา อําเภอเมืองลําปาง เปนบาน
ทรงไทยสถาปตยกรรมลานนา ผสมพมา สรางเมื่อ พ .ศ. 2438 เดิมสรางดวยไมสักทั้งหลัง ที่เรียกวา
บานเสานัก เพราะวามีเสาทัง้ หมด116 ตน เปนสถานทีต่ อ นรับแขกบานแขกเมืองอยูเ ปนประจํา และ
เปนที่ตั้งแสดงเครื่องใชโบราณทั้งของไทย และของพมา บริเวณบานตกแตงเปนสวนหยอม สามารถ
ติดตอบานเสานัก ไดที่ 0-5422-7653
11. กําแพงเมืองประตูมา (มา) เปนประตูเมืองทีส่ าํ คัญทางดานทิศเหนือของ
กําแพงเมืองเขลางคนครที่ยังคงหลงเหลือรองรอยอยูในปจจุบัน สรางขึ้นป พ.ศ. 1790 ลักษณะกําแพง
เมืองเดิมจะพูนดินและใชไมซุงทําเปนระเนียดดานบน ตอมาไดมีการปรับเปลี่ยนกําแพงเมืองจากคัน
ดินมีระเนียด เปนกําแพงดินที่มีการกออิฐปดทับ กําแพงเมืองประตูมาไดรับการบูรณะครั้งใหญ
ในป พ.ศ. 2551 เพื่อใหคงคุณคาและเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรของนครลําปาง
12. ถนนวังเหนือ ถนนวัฒนธรรม เปนถนนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสวยงาม
เกาแกและยังคงอยูใหเห็นในปจจุบัน เดิมทีถนนสายนีเ้ ปนแนวกําแพงเมืองเดิม สองขางทางประกอบ
ไปดวยชุมชนที่มีผูคนอาศัยอยูมาตั้งแตโบราณ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่สําคัญหลายแหง เชน
กูเ จายาสุตา ซึง่ กรมศิลปากรไดขน้ึ ทะเบียนเปนโบราณสถาน
เมื่อป พ.ศ. 2523 เปนหนึ่งใน
โบราณสถานที่มีอายุหลายรอยป ที่ยังหลงเหลืออยูมาจนถึงปจจุบัน สันนิษฐานวากูเจายาสุตาเคยเปน
ซุมประตูโขงของวัดกากแกว เปนสถาปตยกรรมลานนาที่มีลวดลายปูนปนเทวดาอยูทั้ง 4 มุม
เปนโบราณสถานที่สวยงามมากแหงหนึ่งที่กําลังไดรับการอนุรักษใหคงอยูกับลูกหลานลําปาง ทุกเย็น
วันศุกร และเชาวันอาทิตย จะมีการนําสินคามาจําหนาย หลากหลายประเภท
13. พิพิธภัณฑปาไมเขตลําปาง (บานรอยป) ณ บานรอยป (สํานักงานปาไมเขต
ลําปาง) เลขที่ 1 ตัง้ อยูบ นถนนปาไม ตําบลเวียงเหนือ ภายใตความดูแลของสํานักงานบริหารพืน้ ที่
อนุรักษที่ 13 (สาขาลําปาง) ไดมกี ารจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑขนาดเล็ก เพือ่ บอกเลาเรือ่ งราวประวัตศิ าสตร
ความเปนมาของการทําไมในจังหวัดลําปาง ในยุคที่มีความรุงเรือง และที่มาของคําวา “บานรอยป ”
ใหประชาชนและนักทองเทีย่ วไดทราบเรือ่ งราวและความสําคัญของการรักษาปา โดยจะเปดใหเขาชม
ไดเฉพาะวันและเวลาราชการ
• สวนสาธารณะเทศบาลนครลําปาง มีดังนี้

1. สวนสาธารณะเขลางคนคร บริเวณถนนวังขวามีพื้นที่ 34 ไร 1 งาน 72 ตารางวา
2. สวนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลําปาง (สวนหลวง ร. 9) บริเวณถนนศิรนิ าวิน
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มีพื้นที่ 8 ไร 2 งาน 37 ตารางวา
3. สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระชนมพรรษา
80 พรรษา
(พอเจาทิพยชาง) บริเวณถนนซุปเปอรไฮเวยลาํ ปาง - พะเยา มีพื้นที่ 5 ไร
4. สวนสาธารณะเวียงละกอน (สนามกีฬาเทศบาลนครลําปาง)บริเวณถนนสุขสวัสดิ์
มีพื้นที่ 48 ไร 3 งาน 46 ตารางวา
5. สวนสาธารณะหาแยกหอนาฬิกา บริเวณถนนฉัตรไชย – รอบเวียง มีพื้นที่ 4 ไร
35 ตารางวา
6. ฝายน้ําแมวังเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลําปาง (สวนสาธารณะเขือ่ นยาง) บริเวณ
ถนนเลียบน้ําวัง มีพื้นที่ 35 ไรเศษ
7. สวนสาธารณะประตูเวียง มีพื้นที่ 3 ไร 83 ตารางวา
8. สวนสาธารณะสุชาดาราม มีพื้นที่ 4 ไร
2.2.6 ดานสังคม
ในเขตเทศบาลนครลําปาง มีประชากรจํานวนทัง้ สิ56,053
น้
คน แยกเปนชาย 25,759 คน
หญิง 30,294 คน มีจํานวนครัวเรือนเทากับ 26,835 ครัวเรือน ตําบลที่มีประชากรมากที่สุดคือ
ตําบลสบตุย จํานวน 14,246 คน รองลงไปตามลําดับคือ ตําบลเวียงเหนือ จํานวน 11,423 คน
ตําบลพระบาท จํานวน 9,411 คน ตําบลหัวเวียง จํานวน 7,498 คน ตําบลชมพู จํานวน 5,692 คน
ตําบลสวนดอก จํานวน 5,127 คน ตําบลบอแฮว จํานวน 1,695 คน และตําบลพิชยั มีประชากร
นอยที่สุด จํานวน 961 คน (ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2555)
จํานวนครัวเรือนและประชากร แยกตามตําบลในเขตเทศบาลนครลําปาง
(ณ เดือนเมษายน 2555)
พื้นที่ตําบล
1. ตําบลสบตุย
2. ตําบลเวียงเหนือ
3. ตําบลพระบาท
4. ตําบลหัวเวียง
5. ตําบลชมพู
6. ตําบลสวนดอก
7. ตําบลบอแฮว
8. ตําบลพิชัย
รวม

จํานวน
ครัวเรือน
7,207
5,253
4,290
3,689
2,328
2,966
782
320
26,835

ชาย
6,600
5,233
4,368
3,378
2,637
2,326
780
437
25,759
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จํานวนประชากร
หญิง
7,646
6,190
5,043
4,120
3,055
2,801
915
524
30,294

รวม
14,246
11,423
9,411
7,498
5,692
5,127
1,695
961
56,053

รายงานการใหบริการสํานักทะเบียนราษฎร เทศบาลนครลําปาง
ตัง้ แตเดือน มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2555

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน

จํานวน
ครัวเรือน

26,792
26,815
26,831
26,835

จํานวนประชากร

แจงเกิด

แจงตาย

การยายเขา

การยายออก

23

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

25,860
25,816
25,784
25,759
รวม

30,517
30,496
30,369
30,294

56,377
56,312
56,153
56,053

181
164
177
158

139
118
149
151

320
282
326
309

22
21
29
26

21
20
20
26

43
41
49
53

114
99
107
112

109
109
159
139

223
208
266
251

211
188
202
198

203
203
331
279

414
391
533
477

680
170

557
139

1,237
309

98
25

87
22

186
47

432
108

516
129

948
237

799
200

1,016
254

1,815
454

เฉลี่ย/เดือน
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รายงานการใหบริการสํานักทะเบียนราษฎร เทศบาลนครลําปาง
ประจําป พ.ศ. 2554
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เดือน

จํานวน
ครัวเรือน

มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

26,519
26,526
26,552
26,562
26,582
26,616
26,628
26,666
26,655
26,737
26,758
26,770

จํานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม

26,311 31,161
26,294 31,153
26,238 31,021
26,240 30,961
26,065 30,758
26,031 30,781
25,986 30,713
25,960 30,668
25,933 30,654
25,920 30,596
25,509 30,164
25,886 30,562
รวม
เฉลี่ย/เดือน
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลนครลําปาง

57,472
57,447
57,259
57,201
56,823
56,812
56,699
56,628
56,587
56,516
55,673
56,448

ชาย

แจงเกิด
หญิง

รวม

138
155
293
127
122
249
148
125
273
132
137
269
156
144
300
139
119
258
148
149
297
179
171
350
178
167
345
184
134
318
181
165
346
180
170
350
1,890 1,758 3,648
158
147
304
24
24

แจงตาย
ชาย หญิง รวม

26
22
18
23
16
24
25
26
17
16
21
20
254
21

27
18
15
18
15
17
19
18
17
17
27
21
229
19

การยายเขา
ชาย หญิง รวม

การยายออก
ชาย หญิง รวม

53 100 129 229
211 212 423
40 108 120 228
181 181 362
33 109 157 266
214 339 553
41 139 165 304
208 291 499
31 168 179 347
269 305 574
41 107 184 291
184 190 374
44 135 120 255
228 239 467
44
85
122 207
193 238 431
34 108 112 220
193 222 415
33 136 135 271
238 222 460
48 115 129 244
196 200 396
41
94
102 196
181 188 369
483 1,404 1,654 3,058 2,496 2,827 5,323
40 117 139 255
208 236 444

2.2.7 ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
• ดานการศึกษา เทศบาลนครลําปางมีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 6 แหง ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล)
2. โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศอนุกูล)
3. โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย)
4. โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบญ
ุ เรือง)
5. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปารวก)
6. โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
ทั้ง 6 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นที่แตกตางกัน กลาวคือ
1. โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับชัน้ อนุบาล – ประถมศึกษาปที่ 6
ไดแก โรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศอนุกูล) และโรงเรียนเทศบาล 6
(วัดปารวก)
2. โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับชัน้ อนุบาล – มัธยมศึกษาปที่ 3
ไดแก โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบญ
ุ เรือง) และโรงเรียน
เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
ในปการศึกษา 2554 โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 3,101 คน
จํานวนหองเรียน 124 หองเรียน แยกไดดังนี้
โรงเรียนเทศบาล 1 มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 415 คน มีหอ งเรียน 18 หอง
โรงเรียนเทศบาล 3 มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 381 คน มีหอ งเรียน 17 หอง
โรงเรียนเทศบาล 4 มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 899 คน มีหอ งเรียน 35 หอง
โรงเรียนเทศบาล 5 มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 633 คน มีหอ งเรียน 24 หอง
โรงเรียนเทศบาล 6 มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีหอ งเรียน 9 หอง
โรงเรียนเทศบาล 7 มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 581 คน มีหอ งเรียน 21 หอง
นอกจากนี้แลว เทศบาลนครลําปางยังมีการจัดการเรียนการสอนและจัดใหมีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนากวมใต โดยมีเด็กเล็กจํานวน 45 คน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบานดงมอน
กระทิง เพือ่ พัฒนาเด็กเล็ก อีกจํานวน 70 คน ซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กดังกลาวนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาและดูแลเด็กกอนวัยเรียนเปนสําคัญ กอนที่จะเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
บุคลากรของสถานศึกษา ทัง้ 6 โรงเรียน ประจําปการศึกษา 2554 สังกัดเทศบาล
นครลําปาง มีจํานวนทั้งสิ้น 402 คน สามารถแยกออกไดดงั นี้
โรงเรียนเทศบาล 1 มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 51 คน
โรงเรียนเทศบาล 3 มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 55 คน
โรงเรียนเทศบาล 4 มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 125 คน
โรงเรียนเทศบาล 5 มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 76 คน
โรงเรียนเทศบาล 6 มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 33 คน
โรงเรียนเทศบาล 7 มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 59 คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนนากวมใต มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 7 คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบานดงมอนกระทิง มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 7 คน
25

จํานวนนักเรียนและหองเรียน ปการศึกษา 2554
สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครลําปาง
โรงเรียน

กอนประถมศึกษา
อ.1

อ.2

ประถมศึกษา

อ.3 รวม ป.1

โรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสงเมืองมูล) 45 58 44
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศอนุกูล)
35 40 39
โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย)
30 50 50
โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง)
49 42 53
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปารวก)
16 22 15
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรนิ าวินวิทยา)
56 64 59
รวม 231 276 260

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

มัธยมศึกษา
ป.6

รวม

ม.1

ม.2

รวม
ม.3 รวม ทั้งหมด

147 62 39 43 45 37 42 415
114 54 39 40 49 34 49 379
130 74 62 71 70 68 82 427 106 116 120 342
144 44 40 47 44 41 54 290 69 53 77 199
53 18 21 18 24 32 26 139
179 49 51 53 48 58 56 315 27 30 30 87
767 301 252 272 280 290 309 1965 202 199 227 628

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนนากวมใต จํานวน 45 คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบานดงมอนกระทิง จํานวน 70 คน

ขอมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2555

26

415
381
899
633
192
581
3101

จํานวนหอง
อ.

ป.

6
6
8
6
3
6
35

12
11
18
12
6
12
71

ม.

9
6
3
18

รวม
18
17
35
24
9
21
124

สถิติขอมูลจํานวนบุคลากรของสถานศึกษา ปการศึกษา 2554
สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครลําปาง
โรงเรียน

ชื่อ-สกุล ผูบริหารสถานศึกษา

พนักงานจาง
ตามภารกิจ

ครู ตาม จ.18

ครูปฏิบัติงานจริง

ลูกจางประจํา

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

พนักงานจางทัว่ ไป

รวม

27

โรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล)

นางเพ็ญนภา แดนโพธิ์

3

20

3

20

-

-

-

3

1

1

51

โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศอนุกูล)

นายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน

4

21

4

21

1

-

-

2

1

1

55

โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย)

นางยุพนิ ตรังคธาร

14

43

14

43

4

2

-

2

2

1

125

โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง)

นางประนอม สายโกสุม

7

31

7

26

1

-

-

2

1

1

76

โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปารวก)

วาที่รอยตรีวงศเทวัญ ณ ลําพูน

4

10

4

10

-

-

-

2

1

2

33

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรนิ าวินวิทยา)

นางพณิฎฎา พวงชมพูพศิ าล

5

23

5

22

-

-

1

2

1

59

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนนากวมใต

นางสาวภควดี โพธิกมล (หน.ศูนย)

-

2

-

2

-

-

-

2

-

1

7

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบานดงมอน
กระทิง

นางสาวเสาวนีย เจยไธสง (หน.ศูนย)

-

2

-

2

-

-

-

3

-

-

7

37

152

37

146

6

2

0

17

8

8

413

รวม
ขอมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2555

27
27

• ดานศาสนา
ประชากรสวนใหญนบั ถือศาสนาพุทธ สวนศาสนาคริสต อิสลาม และศาสนาอืน่ ๆจํามีนวนไมมาก
ศาสนสถานในเขตเทศบาลนครลําปาง แยกเปน
1. วัด
จํานวน 45 วัด
2. สุเหรา/มัสยิด
จํานวน 2 แหง
3. คริสตจักร
จํานวน 7 แหง
4. วัดซิก
จํานวน 3 แหง
• งานประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ มีดังนี้
งานทําบุญตักบาตรวันขึน้ ปใหม
งานพิธีบวงสรวงเจาพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พอเจาทิพยชาง)
งานวันรถไฟรถมาลําปาง
งานปใหมเมืองลําปาง (สงกรานต)
งานพิธบี วงสรวงเจาพอหลักเมืองและพิธสี บื ชาตาเมือง
งานประเพณีประกวดเทียนพรรษา
งานประเพณีลอ งสะเปา (ลอยกระทง)

เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ
เดือนเมษายน
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนกรกฎาคม
เดือนพฤศจิกายน

2.2.8 ดานสาธารณสุข
เทศบาลนครลําปางมีบคุ ลากรทางการแพทย โดยแบงเปน พยาบาล วิชาชีพ 11 คน พยาบาล
เทคนิค 1 คน ทันตสาธารณสุข 2 คน นักวิชาการสุขาภิบาล 2 คน เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 คน และ
มี อสม. ทั้งสิ้น 459 คน (ขอมูล ณ เดือน มีนาคม 2555)
ขอมูลจํานวน อสม. ชุมชน ในเขตเทศบาลนครลําปาง
ลําดับ
จํานวน ลําดับ
ชุมชน
ชุมชน
ที่
(คน)
ที่
1 ชุมชนหัวเวียง
13
15 ชุมชนชางแตม
2 ชุมชนปาขาม 1
11
16 ชุมชนทามะโอ
3 ชุมชนศรีเกิด
7
17 ชุมชนประตูตนผึ้ง-ทานางลอย
4 ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4
9
18 ชุมชนศรีลอม-แสงเมืองมา
5 ชุมชนบานดงไชย
19
19 ชุมชนบานปงสนุก
6 ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา
3
20 ชุมชนบานดงมอนกระทิง
7 ชุมชนทาคราวนอย
16
21 ชุมชนพระธาตุนากวมเหนือ
8 ชุมชนศรีบุญเรือง
19
22 ชุมชนนากวมใต
9 ชุมชนตรอกโรงไฟฟาเกา
10
23 ชุมชนศรีปงชัย
10 ชุมชนรถไฟนครลําปาง
4
24 ชุมชนสุขสวัสดิ์
11 ชุมชนนากวมเหนือ
19
25 ชุมชนศรีชมุ -ปาไผ
12 ชุมชนกาดกองตาใต
4
26 ชุมชนการเคหะนครลําปาง
13 ชุมชนกาดกองตาเหนือ
6
27 ชุมชนปาขาม 2
28

จํานวน
(คน)
13
12
15
7
16
21
10
22
11
16
10
16
16

29

ลําดับ
ที่
14
29
30
31
32
33
34
35
36

ชุมชน
ชุมชนสามดวงสามัคคี
ชุมชนจามเทวี 1
ชุมชนศรีบุญโยง
ชุมชนเจริญประเทศ
ชุมชนแจงหัวริน
ชุมชนกําแพงเมือง
ชุมชนประตูตาล
ชุมชนบานใหม-ประตูมา
ชุมชนพระแกว-หัวขวง

ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2555

จํานวน ลําดับ
(คน)
ที่
7
28
8
37
8
38
11
39
13
40
11
41
6
42
3
43
11
รวม

ชุมชน
ชุมชนสนามบิน
ชุมชนพระบาท-หนองหมู
ชุมชนบานตาสามัคคี
ชุมชนบานหนาคาย
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนสิงหชัย
ศรีชุม
ถาวรสุข

สถานะสุขภาพของประชาชน
รายงานการตายจําแนกตามเพศและสาเหตุการตาย ในเขตเทศบาลนครลําปาง
(ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554)
ลําดับที่
สาเหตุการตาย (โรค)
ชาย
หญิง
รวม
1
ติดเชือ้ ในกระแสเลือด
57
48
105
2
หัวใจทุกชนิด
42
31
73
3
มะเร็งทุกชนิด
41
38
79
4
ชราภาพ
41
51
92
5
ระบบทางเดินหายใจ
13
4
17
6
อุบตั เิ หตุ
25
7
32
7
ปอดอักเสบ
16
4
20
8
ไตวาย
10
8
18
9
ความดันโลหิตสูง
14
11
25
10 กระเพาะอาหาร, สําไส
11
4
15
11 วัณโรคปอด, วัณโรคอื่นๆ
11
5
16
12 ภูมิคุมกันบกพรอง
4
1
5
13 ตับอักเสบ, อืน่ ๆ ของตับ
4
2
6
14 ฆาตัวตาย
5
4
9
15 เบาหวาน
3
3
16 ตับแข็ง
17 การถูกฆา
2
2
18 อื่นๆ
57
37
94
รวม
356
255
611
29

จํานวน
(คน)
9
8
8
9
5
9
5
3
459

จํานวนสถานประกอบการ และสถานบริการสาธารณะที่รับผิดชอบ
1. สถานประกอบการ

30

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ประเภทสถานประกอบการ

จํานวน (แหง)
30
172
41
364
6
19
276
102

ลําดับที่
ประเภทสถานประกอบการ
1
ตลาดสด
2
โรงเรียน
3
โรงพยาบาล
4
วัด
5
โบสถศริสต
6
มัสยิด
7
สุสาน/ฌาปนสถาน
8
ศูนยบริการสาธารณสุข
ที่มา : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม เทศบาลนครลําปาง

จํานวน (แหง)
17
30
4
45
7
2
8
3

โรงแรม
หอพัก, หองแบงเชา
ธนาคาร
รานขายของชํา
ศูนยการคา/หางสรรพสินคา
สถานีน้ํามัน/ปม (เก็บตามทะเบียนทรัพยสิน)
รานแตงผม - เสริมสวย
คลินิก

2. สถานบริการสาธารณะ

30

2.2.9 ดานการสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม
ภารกิจการใหการสงเคราะหประชาชนในเขตเทศบาล มี 3 ลักษณะ ดังนี้ คือ
1. การปองกันปญหา
โดยการสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีการรวมกลุมกัน เพื่อใหคําแนะนํา
ปรึกษา และใหการชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงเปนอาสาสมัครในการเฝาระวังและปองกันปญหา
ทางสังคม เชน กลุม สตรีประจําชุมชน เครือขายสตรีเทศบาลนครลําปาง ชมรมผูส งู อายุประจํา
ชุมชน เครือขายผูส งู อายุเทศบาลนครลําปาง อาสาสมัครสวัสดิการสังคม ชมรมคนพิการ เปนตน
2. การแกไขปญหา
โดยให ความชวยเหลือผูประสบปญหา ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม อารมณและ
จิตใจในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้
- ใหคําแนะนําปรึกษา โดยนักสังคมสงเคราะหทีก่ องสวัสดิการฯ และทางโทรศัพท
- ใหการชวยเหลือในรูปของวัตถุ สิง่ ของ และเงินสงเคราะห สําหรับผูป ระสบ
ปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม เชน ทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ เครือ่ งอุปโภค บริโภค นมผง
วัสดุกอสราง เบี้ยยังชีพ เปนตน
- ประสานงานการใหความชวยเหลือกับหนวยงานภาคีอื่น ๆ เชน การสงคนพิการ
เขาสถานสงเคราะห การสงผูส งู อายุเขาสถานสงเคราะห การกูย มื เงินทุนประกอบอาชีพสําหรับ
คนพิการ การขอรับเงินทุนประกอบอาชีพ การขอรับการชวยเหลือในดานอืน่ ๆ เปนตน
3. การฟนฟูและพัฒนาประชาชนผูดอยโอกาส หรือประชาชนทั่วไป
โดยการฝกอาชีพกลุมเปาหมายคุมครองสิทธิสตรี เด็ก คนพิการ ผูสูงอายุ ผูปวย
เอดส สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฯลฯ เพือ่ ใหสามารถมีการดํารงชีวติ อยูใ นสังคมไดอยางปกติสขุ
ทั้งนี้มีกลุมเปาหมายที่สําคัญ คือ เด็ก เยาวชน คนวางงาน กลุมผูปวยเอดส
กลุมคนพิการ กลุมผูประสบสาธารณภัย กลุมผูสูงอายุ กลุมผูประสบปญหาสังคม กลุมผูประสบปญหา
ครอบครัว กลุม สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห เปนตน
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การใหการสงเคราะหในเขตเทศบาลนครลําปาง ประจําป 2554
ชุมชน
1. กําแพงเมือง
2. ประตูตาล
3. ชางแตม
4. ประตูตนผึ้ง-ทานางลอย
5. พระแกว-หัวขวง
6. ทามะโอ
7. เจริญประเทศ
8. ปงสนุก
9. ศรีบุญโยง
10. บานดงมอนกระทิง
11. ศรีเกิด
12. บานหัวเวียง
13. โรงเรียนเทศบาล 4
14. สิงหชัย
15. บานดงไชย
16. ตรอกโรงไฟฟาเกา
17. ศรีบุญเรือง
18. นากวมเหนือ
19. รถไฟนครลําปาง
20. เจริญสุข
21. นากวมใต
22. พระธาตุนากวมเหนือ
23. ชุมชนปาขาม 2
24. ถาวรสุข
25. ศรีชุม-ปาไผ
26. บานตาสามัคคี
27. บานหนาคาย
28. เขตที่ไมมีชุมชน
(บริเวณตําบลสวนดอก)
รวม

ดานการศึกษา
ราย
7
1
1

จํานวนเงิน
(บาท)

ดานอาชีพ
ราย

7,000
3,000
2,000

1

1,000

1

1,000

1

จํานวนเงิน
(บาท)

3,000

1

3,000

1

1,000

1

3,000

1

1,000

1
1

3,000
6,000

13

16,000

5

18,000
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สงเคราะห
ดานอื่น ๆ

ซอมแซมที่อยูอาศัย
ราย

จํานวนเงิน
(บาท)

1
1
1

3,000
23,289
20,970

1

6,000

1

6,000

1

34,562

2
1
1

39,200
17,240
6,000

1

6,000

2

18,000

3
1
1

65,899
6,000
6,000

18

258,160

ราย
1
2
1
2
1

จํานวนเงิน
(บาท)
1,000
4,000
1,000
6,000
3,000

2
1

2,000
6,000

6
2
1
1
1
2
2

18,000
2,000
1,000
3,000
3,000
4,000
2,000

4

9,000

1
1
2
1
1
4
1
2
1

3,000
3,000
18,000
9,000
3,000
6,000
9,000
10,000
3,000

43

129,000

ชุมชน
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชุมชนกําแพงเมือง
ชุมชนประตูตาล
ชุมชนชางแตม
ชุมชนแจงหัวริน
ชุมชนประตูมา
ชุมชนประตูตนผึ้งทานางลอย
ชุมชนพระแกว-หัวขวง
ชุมชนทามะโอ
ชุมชนเจริญประเทศ
ชุมชนปงสนุก
ชุมชนจามเทวี
ชุมชนศรีบุญโยง
ชุมชนศรีลอม-แสงเมืองมา
ชุมชนสามดวงสามัคคี
ชุมชนบานดงมอนกระทิง
ชุมชนกาดกองตาเหนือ
ชุมชนศรีเกิด

การใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลนครลําปาง ประจําป 2554
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548)
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
จายจากเงินอุดหนุน
จายจากเงิน
จายจากเงินอุดหนุน
จายจากเงินอุดหนุน
จายจากรายได
จายจากรายได
จายจากรายได
ทั่วไป
อุดหนุนเฉพาะกิจ
ทั่วไป
ทั่วไป
จํานวน จํานวน
จํานวน จํานวน จํานวน
จํานวน จํานวน จํานวน
จํานวน จํานวน
จํานวนราย
จํานวนเงิน
จํานวนราย
จํานวนราย
เงิน
ราย
ราย
เงิน
เงิน
ราย
เงิน
เงิน
ราย
เงิน
186 1,116,000
18
2
12,000
2
12,000
108,000
390,000
65
8
48,000
768,000
128
7
42,000
186 1,116,000
14
3
18,000
84,000
354,000
59
4
1
6,000
24,000
-

-

150

900,000

-

-

-

-

13

78,000

1

6,000

-

-

-

127
227
149
290
135
152
104
62
255
156
238

762,000
1,362,000
894,000
1,740,000
810,000
912,000
624,000
372,000
1,530,000
936,000
1,428,000

-

-

-

-

7
8
12
27
7
2
5
14
9
-

42,000
48,000
72,000
162,000
42,000
12,000
30,000
84,000
54,000
-

1
1
-

6,000
6,000
-

1
-

33

6,000
-

ชุมชน

34

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ชุมชนบานหัวเวียง
ชุมชนปาขาม 1
ชุมชนศรีชุม
ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4
ชุมชนกาดกองตาใต
ชุมชนสิงหชัย
ชุมชนบานดงไชย
ชุมชนตรอกโรงไฟฟาเกา
ชุมชนทาคราวนอย
ชุมชนศรีบุญเรือง
ชุมชนนากวมเหนือ

ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา

ชุมชนรถไฟนครลําปาง
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนศรีปงชัย
ชุมชนนากวมใต
ชุมชนพระธาตุนากวมเหนือ
ชุมชนปาขาม 2
ชุมชนพระบาท-หนองหมู
ชุมชนบานสนามบิน
ชุมชนการเคหะนครลําปาง
ชุมชนถาวรสุข

จายจากรายได
จํานวน
ราย

-

จํานวน
เงิน

-

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
จํานวน
จํานวนเงิน
ราย

241
174
139
218
123
225
385
157
352
383
351
30
132
62
113
449
175
194
114
121
84
43

1,446,000
1,044,000
834,000
1,308,000
738,000
1,350,000
2,310,000
942,000
2,112,000
2,298,000
2,106,000
180,000
792,000
372,000
678,000
2,694,000
1,050,000
1,164,000
684,000
726,000
504,000
258,000

จายตามนโยบาย
รัฐบาล
จํานวน จํานวน
ราย
เงิน

-

-

เบี้ยยังชีพคนพิการ
จายจากเงินอุดหนุน
จายจากรายได
ทั่วไป
จํานวน จํานวน
จํานวนราย
จํานวนเงิน
เงิน
ราย

-

34

-

20
7
17
27
5
29
4
7
4
9
12
7
7
8
8
-

120,000
42,000
102,000
162,000
30,000
174,000
24,000
42,000
24,000
54,000
72,000
42,000
42,000
48,000
48,000
-

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
จายจากเงิน
จายจากรายได
อุดหนุนทั่วไป
จํานวน
จํานวน จํานวน
จํานวนเงิน
ราย
ราย
เงิน

1
1
4
1
3
2
-

-

6.000

6,000
24,000
6,000
18,000
12,000
-

1
1
1
1
3
1
5
1
-

6,000
6,000
6,000
6,000
18,000
6,000
30,000
6,000
-

ชุมชน
40
41
42
43
44

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
จายจากเงินอุดหนุน จายตามนโยบาย
จายจากเงินอุดหนุน
จายจากเงินอุดหนุน
จายจากรายได
จายจากรายได
จายจากรายได
ทั่วไป
รัฐบาล
ทั่วไป
ทั่วไป
จํานวน จํานวน จํานวน
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
ราย
เงิน
ราย
ราย
เงิน
ราย
เงิน
ราย
ราย
ราย
139
834,000
18
108,000
111
666,000
1
6,000
1
6,000
402
2,412,000
25
150,000
173
1,038,000
8
48,000
1
6,000
-
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ชุมชนศรีชุม-ปาไผ
ชุมชนบานตาสามัคคี
ชุมชนสุขสวัสดิ์
ชุมชนบานหนาคาย
เขตที่ไมมีชุมชน
(บริเวณตําบลสวนดอก)
เขตที่ไมมีชุมชน
45
(บริเวณตําบลสบตุย)
เขตที่ไมมีชุมชน
46
(บริเวณตําบลหัวเวียง)
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลําปาง

297

1,782,000

-

-

-

-

25

150,000

1

6,000

-

-

492

2,952,000

-

-

-

-

13

78,000

2

12,000

-

-

232

1,392,000

-

-

-

-

7

42,000

-

-

-

-

8,780 52,680,000

-

-

-

-

423

2,538,000

25

150,000

18

35

108,000

2.2.10 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐาน คุณภาพชีวิตดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(จากสถิติ ในรอบป พ.ศ. 2554 ในเขตรับผิดชอบของสถานีตาํ รวจภูธรเมืองลําปาง) พบวา
- จํานวนผูเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุจากรถยนต จํานวน 18 คน
- จํานวนอุบตั เิ หตุจากรถยนต จํานวน 168 ครั้ง
- จํานวนคดีประทุษรายตอทรัพยและประชาชน จํานวน 135 คดี
- จํานวนคดีเสียชีวติ รางกาย และเพศ จํานวน 42 คดี
2.2.11 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• ลักษณะการใชที่ดิน
พื้นที่พักอาศัย
3,990
พื้นที่พาณิชยกรรม
593
พื้นที่ตั้งหนวยงานของรัฐ
864
สวนสาธารณะ/นันทนาการ 180
พื้นที่เกษตรกรรม
717
พื้นที่ตั้งสถานศึกษา
165
พื้นที่วาง
2,297

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร

(พื้นที่อาคาร)
(พื้นที่อาคาร)
(พื้นที่อาคารและพื้นที่วาง)
(พื้นที่อาคารและพื้นที่วาง)
(พื้นที่อาคารและพื้นที่วาง)
(พื้นที่อาคารและพื้นที่วาง)
(รวมพื้นที่ถนน,หนองน้ําและแมน้ํา)

• ทรัพยากรน้ํา
แหลงน้ําสําคัญในเขตเทศบาลนครลําปาง
แมน้ําสายสําคัญที่ไหลผานตัวเมือง ไดแก แมน้ําวัง แมน้ําจากมอนพญาแช
ไหลลงสูลําหวยแมกระติ๊บ เขาสูตัวเมือง
คุณภาพแหลงน้ํา
สภาวะคุณภาพน้ําในแมน้ําวังในเขตชุมชนเทศบาลนครลําปาง อยูในสภาพไมดีนัก
มีแนวโนมที่จะเนาเสียเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากน้ําเสียจากแหลงกําเนิดน้ําเสียตาง ๆ ในเขตเทศบาล
นครลําปางและชุมชนใกลเคียงที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ปจจุบันแหลงกําเนิดน้ําเสีย ไดแก บานพัก อาศัย
อาคารพาณิชย สถาบันการศึกษา สถานทีร่ าชการ โรงแรม โรงพยาบาล ตลาด รานอาหารและอืน่ ๆ
ระบบบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลนครลําปาง ไดเล็งเห็นปญหามลพิษของแหลงน้าํ ธรรมชาติและน้าํ ทิง้ จาก
ชุมชนซึ่งมีผลกระทบตอแหลงน้ําสาธารณะ โดยเฉพาะแมน้ําวัง ซึ่งเปนแมน้ําสายหลักและเปนสาย
สําคัญตอประชาชนชาวจังหวัดลําปาง ปจจุบันแมน้ําวังเปนแหลงรองรับน้ําทิ้งจากชุมชนเมืองทั้งหมด
โดยที่น้ําทิ้งหรือน้ําเสียเหลานั้นยังไมไดผานการบําบัดใหดีกอนปลอยสูแมน้ําวัง จากสภาวการณเหลานี้
หากไมไดรบั การแกไขคาดวา ในอนาคตแมนาํ้ วังอาจเกิดวิกฤตเนาเสียจนเกินกวาทีจ่ ะแกไขได และ
จะกอใหเกิดปญหาอยางรายแรงตอผูที่อาศัยอยูทายน้ํา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2545 กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ไดอนุมตั งิ บประมาณใหเทศบาลนครลําปางกอสรางระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้าํ เสีย ซึง่ พืน้ ที่
กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครลําปางมีพื้นที่จํานวนทั้งสิ้นประมาณ 209 ไร 5 ตารางวา
36

สําหรับใชเปนพืน้ ทีก่ อ สรางระบบบําบัดรวมแบบบอผึง่ ธรรมชาติ โดยไดดาํ เนินการกอสรางระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย สวนที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะเวลาการกอสราง 4 ป (พ.ศ. 2545 – 2549)
ซึ่งบัดนี้ไดดําเนินการแลวเสร็จและไดเดินระบบบําบัดน้ําเสียตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 เปนตนมา
โดยอยูในความรับผิดชอบดูแลของสวนชางสุขาภิบาล สํานักการชาง เพือ่ ใหการบริหารจัดการระบบ
น้ําเสียที่สรางขึ้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลสูงสุด องคการจัดการน้ําเสีย
(อจน.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประสงคจะเขามาใหความ
ชวยเหลือในการพัฒนาศักยภาพการจัดการน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเทศบาล
พิจารณาแลวเห็นวาจะบังเกิดประโยชนคุมคาตอเทศบาลเปนอยางยิ่ง ทั้งในดานงบประมาณ
ดานวิชาการ และดานสิง่ แวดลอม โดยไดมีการดําเนินการดังนี้
1.
องคการจัดการน้ําเสีย (อจน.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานที่มีภารกิจเชื่อมโยงระหวางหนวยงานสวนกลาง
และสวนทองถิน่ ในการจัดการน้าํ เสียของประเทศ มีความเชีย่ วชาญ ทัง้ ดานวิชาการและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในการบริหารจัดการน้ําเสีย ไดเริม่ ดําเนินการบริหารจัดการระบบบําบัดน้าํ เสีย เทศบาลนคร
ลําปางตัง้ แตปง บประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553 ปจจุบนั ตัง้ แตปง บประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาล
ไดดาํ เนินการเดินระบบและบริหารจัดการระบบเอง
2. งบประมาณสนับสนุนในการบริหารจัดการในชวงระหวางเวลาทีม่ กี ารทําบันทึก
ขอตกลงรวมกัน เมือ่ เปรียบเทียบกับงบประมาณดําเนินการในการดูแลรักษาระบบทีเ่ ทศบาล
ดําเนินการเองจะสามารถประหยัดงบประมาณลงไปไดเปนอยางมาก เชน งบประมาณในดานการ
ซอมแซม ปรับปรุงเครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการบําบัดน้ําเสีย เนื่องจาก
เครื่องจักรกลที่ใชกับระบบนี้เปนเครื่องจักรขนาดใหญ ตองอาศัยผูมีความรูความชํานาญโดยเฉพาะ
ซึง่ ตอไปในอนาคตงบประมาณดานนีค้ าดวาจะเกิดขึน้ มาก องคการจัดการน้าํ เสียจะสนับสนุนให
ทั้งหมด เมื่อองคการจัดการน้ําเสียสนับสนุนงบประมาณดานนี้แลว จะสงผลใหประหยัดงบประมาณ
ของเทศบาลนครลําปางในระยะตอไป
ปญหาระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ ๆ ไดแก
1. ปญหาน้ําบริโภคและอุปโภคไมสะอาดพอ ซึ่งมีการปนเปอนเชื้อโรค และสารเคมี
เพิ่มมากขึ้นทุกขณะ
2. ยังไมมรี ะบบการเก็บรวบรวมและกําจัดของเสียจากบานเรือน เพือ่ นําไปกําจัด
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม ครอบคลุมทุกพื้นที่
3. ปญหามลพิษทางอากาศเพิม่ มากขึน้ ไดแก การจราจรติดขัดและการใชรถยนตและใช
พลังงานมากขึน้ การเผามูลฝอย และวัสดุอน่ื ๆ ของประชาชนในเขตเมือง กอใหเกิดมลพิษทางอากาศ
และเกิดภาวะ โลกรอนมากขึ้นทุกขณะ
4. จํานวนพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองยังไมเพียงพอแกการใหบริการประชาชน ดานกีฬาและ
การพักผอน
5. ปญหาขาดความเปนระเบียบเรียบรอย และขาดดานอนามัยสิง่ แวดลอมของเมือง ซึ่ง
กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
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2.3. โครงสรางการบริหารจัดการและอํานาจหนาที่ของเทศบาลนครลําปาง
2.3.1 โครงสรางการบริหารงาน
เทศบาลนครลําปาง มีฐานะเปนนิติบุคคล มีโครงสรางในการบริหารงานองคการ
เทศบาล ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552)
• องคการเทศบาล ประกอบดวยสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี
1) สภาเทศบาล สภาเทศบาลนครลําปางประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาลทีม่ า
จากการเลือกตัง้ ในพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาล เทศบาลนครลําปางแบงเขตการเลือกตัง้ ออกเปน 4 เขตเลือกตัง้
โดยกําหนดให แตละเขตเลือกตัง้ มีสมาชิกสภาเทศบาลไดจาํ นวน 6 คน ดังนัน้ สภาเทศบาลนคร
ลําปาง จึงประกอบดวยสมาชิกจํานวน 24 คน มีวาระ 4 ป บทบาทหนาทีห่ ลักของสภาเทศบาล คือ
การออกเทศบัญญัติ ตรวจสอบควบคุมการบริหารงานของฝายบริหารใหความเห็นชอบเทศบัญญัติ
งบประมาณ แตงตั้งคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญประจําสภา นอกจากนี้ สมาชิกสภาเทศบาลมี
หนาทีใ่ นการเลือกประธานสภา และรองประธานสภาเพือ่ ทําหนาทีเ่ ปดสภา และดําเนินการในการ
ประชุมสภา หลังจากสมาชิกสภาเทศบาลเลือกตั้งประธานสภาและรองประธานสภาแลวสงใหผูวา
ราชการจังหวัดออกคําสัง่ แตงตัง้ วาระของประธานสภาและรองประธานสภา
มีอายุเทากับสภา
เทศบาล หรือ มีการยุบสภา
สภาเทศบาลนครลําปาง ทัง้ หมด 24 คน ประกอบไปดวย
ประธานสภา 1 คน
รองประธานสภา 1 คนและเลขานุการสภา 1 คน ซึง่ ไดรบั เลือกมาจากสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง มีรายนามดังตอไปนี้
1. นายประสิทธิ์ หรรษหิรัญ
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
2. น.พ.วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
3. นายจาตุรงค พรหมศร
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
4. นายอนุกูล ศิรพิ นั ธุ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
5. นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
6. นายพิทักษ แสนชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
7. นายกิตติ
จิวะสันติการ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
8. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
9. ร.อ.ศักดิ์ชัย หงษใจสี
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
10. นายนพดล ผดุงพงษ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
11. นายสันติ
เขียวอุไร
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
12. นายสมบูรณ คุรภุ ากรณ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
13. นางสุดารัตน บุญมี
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
14. นายจรูญ
เติงจันตะ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
15. นายสุทัศน
พุทธวงค
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
16. นายวิบูลย ฐานิสรากูล
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
17. จ.ส.อ.สมบูรณ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
18. นางอวยพร พรรัตนพิทกั ษ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
19. นางสาวขัตติยา สําเภาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
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20. นายสมชาย ดังควัฒนา
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
21. นายสุคนธ
อินเตชะ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
22. พ.ต.วิชานนท แดงสรอย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
23. นายสุรชัย ประนมศรี
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
24. นายณัฐธนวัฒน ปญญาพันธ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
2) นายกเทศมนตรี ตําแหนงนายกเทศมนตรีนน้ั มาจากการเลือกตัง้ โดยตรงของ
ประชาชน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป ทําหนาทีค่ วบคุมรับผิดชอบในการบริหารกิจการ
ของเทศบาล และเปนผูบ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจาง มีหนาทีก่ าํ หนดนโยบายโดยไมขดั ตอ
กฎหมาย และรับผิดชอบ ในการบริหารราชการใหเปนไปตามกฎหมาย างระเบี
ว ยบเพือให
่ งานเทศบาล
เปนไปดวยความเรียบรอย รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ และปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่กฎหมาย
บัญญัตไิ ว นายกเทศมนตรี อาจแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 4 คน เปนผูชวยเหลือ
นายกเทศมนตรีในการบริหารเทศบาลตามทีน่ ายกเทศมนตรีมอบหมาย และอาจแตงตัง้ ทีป่ รึกษาและ
เลขานุการนายกเทศมนตรีรวมกันไดไมเกิน 5 คน ฝายบริหารเทศบาลนครลําปาง ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายนิมติ ร จิวะสันติการ
นายกเทศมนตรี
นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย
รองนายกเทศมนตรี
นายสุรพล
ตันสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี
นายเกษม แชมชอย รองนายกเทศมนตรี
นายนรเศรษฐ
จิวะสันติการ
รองนายกเทศมนตรี
นายนิรนั ดร
จิวะสันติการ ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
7. นายมนัส
วงษชาญศรี ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
8. นายกิตติพงศ
จิรเมธาธร ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
9.
นายจําเนียร ทองกระสัน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
10.นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
2.3.2 การแบงสวนราชการเทศบาล
ในการปฏิบตั งิ านราชการ ใหมปี ลัดเทศบาลเปนผูบ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให
เปนไปตามนโยบายและมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมาย โครงสรางการแบงสวนราชการเทศบาลนครลําปาง ประกอบไปดวย 3 สํานัก 4 กอง
และ 2 หนวยงาน ประกอบดวย 1 ) สํานักปลัดเทศบาล 2) สํานักการศึกษา 3) สํานักการชาง
4) กองวิชาการและแผนงาน 5) กองคลัง 6) กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม 7) กองสวัสดิการสังคม
8) หนวยงานตรวจสอบภายใน 9) สถานธนานุบาล
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จากขอมูลสรุปจํานวนบุคลากรของเทศบาลนครลําปาง ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 255 5
เทศบาลนครลําปาง มีบคุ ลากร รวมทั้งสิ้น 660 คน แบงออกเปน พนักงานเทศบาล จํานวน 17 2 คน
ลูกจางประจํา จํานวน 94 คน พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 99 คน และพนักงานจางทัว่ ไป จํานวน
295 คน ซึ่งแตละสํานัก/กอง มีบทบาทหนาที่รับผิดชอบและโครงสรางงานยอย ดังรายละเอียดดังนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล
มีหนาทีค่ วามรับผิดชอบเกีย่ วกับราชการทัว่ ไปของเทศบาล และราชการทีม่ ไิ ด
กําหนดใหเปนหนาทีข่ องกองหรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการ
ปฏิบตั ริ าชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบตั ริ าชการ
ของเทศบาล ประกอบดวย
1.1 ฝายบริหารงานทั่วไป
1.1.1 งานธุรการ
1.1.2 งานสารบรรณ
1.1.3 งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข
1.2 ฝายอํานวยการ
1.2.1 งานบริหารทรัพยากรมนุษย
1.2.2 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1.2.3 งานควบคุมเทศพาณิชย
1.2.4 งานสงเสริมการทองเที่ยว
1.3 ฝายปกครอง
1.3.1 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.3.2 งานรักษาความสงบ
1.3.3 งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน
1.4 ฝายกิจการสภา
1.4.1 งานบริหารกิจการสภา
1.4.2 งานกฎหมาย
1.5 ฝายเลขานุการผูบ ริหาร
1.5.1 งานเลขานุการผูบ ริหารและรัฐพิธี
1.5.2 งานกิจการสถานีขนสง
1.6 ฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
1.6.1 ทะเบียนราษฎร
1.6.2 งานบัตรประจําตัวประชาชน
1.6.3 งานขอมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
2. กองวิชาการและแผนงาน
มีหนาที่เกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการ
กําหนดนโยบายจัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ
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ซึง่ อาจเปนนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมัน่ คง
ของประเทศ ทัง้ นี้ อาจเปนนโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง
ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแลวแตกรณี และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
2.1 ฝายบริหารงานทั่วไป
2.1.1 งานธุรการ
2.1.2 งานสารบรรณ
2.2 ฝายแผนงานและงบประมาณ
2.2.1 งานวิเคราะหนโยบายและแผน
2.2.2 งานจัดทํางบประมาณ
2.3 ฝายบริการและเผยแพรวชิ าการ
2.3.1 งานวิจัยและประเมินผล
2.3.2 งานประชาสัมพันธ
2.3.3 งานจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
2.4 ฝายนิติการ
2.4.1 งานรับเรือ่ งราวรองทุกข
2.4.2 งานนิติกรรมสัญญา
3. กองคลัง
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกีย่ วกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอืน่ ๆ งานเกีย่ วกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงิน
ตาง ๆ การจัดทําบัญชีทกุ ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย
งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป งานเกีย่ วกับการพัสดุของเทศบาลและงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
และที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
3.1 ฝายบริหารงานทั่วไป
3.1.1 งานธุรการ
3.1.2 งานการเงินและบัญชี (กอง)
3.2 ฝายพัสดุและทรัพยสิน
3.2.1 งานพัสดุ
3.2.2 งานทะเบียนทรัพยสิน
3.3 ฝายการเงินและบัญชี
3.3.1 การเงินและบัญชี
3.3.2 งานระเบียบและสถิตกิ ารคลัง
3.4 ฝายพัฒนารายได
3.4.1 งานพัฒนารายได
3.4.2 งานเรงรัดรายได
3.5 ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย
3.5.1 งานผลประโยชน
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3.5.2 งานกิจการพาณิชย
3.5.3 งานจัดเก็บภาษี
3.6 ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
3.6.1 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
3.6.2 งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
4. สํานักการชาง
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม
การจัดเก็บ และทดลองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง
งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏิบตั งิ านการกอสรางและซอมบํารุง การควบคุม
การกอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครือ่ งจักรกล การรวบรวมประวัตติ ดิ ตาม
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
งานเกีย่ วกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้าํ มันเชือ้ เพลิง และงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
4.1 ฝายบริหารงานทั่วไป
4.1.1 งานธุรการ (สํานัก)
4.1.2 งานการเงินและบัญชี (สํานัก)
4.2 สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
4.2.1 งานธุรการ
4.2.2 ฝายควบคุมอาคาร
4.2.2.1 งานควบคุมอาคาร
4.2.2.2 งานขออนุญาตอาคาร
4.2.3 ฝายผังเมือง
4.2.3.1 งานจัดทําผังเมือง
4.2.3.2 งานควบคุมผังเมือง
4.2.4 งานอนุรกั ษสถาปตยกรรมและโบราณสถาน
4.3 สวนควบคุมการกอสราง
4.3.1 งานธุรการ
4.3.2 ฝายวิศวกรรมโยธา
4.3.2.1 งานวิศวกรรมโยธา 1
4.3.2.2 งานวิศวกรรมโยธา 2
4.3.3 ฝายสถาปตยกรรม
4.3.3.1 งานสถาปตยกรรม 1
4.3.3.2 งานสถาปตยกรรม 2
4.3.4 งานประมาณราคา
4.3.5 งานแผนงานและโครงการ
4.4 สวนการโยธา
4.4.1 งานธุรการ
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4.4.2 ฝายสาธารณูปโภค
4.4.2.1 งานบํารุงรักษาทางและสะพาน
4.4.2.2 งานสถานทีแ่ ละไฟฟาสาธารณะ
4.4.3 ฝายสวนสาธารณะ
4.4.3.1 งานเรือนเพาะชําและขยายพันธุ
4.4.3.2 งานควบคุมและบํารุงรักษาสถานที่
4.4.4 กลุมงานศูนยเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
4.4.4.1 งานวางแผนและบริหารเครือ่ งจักรกลและยานพาหนะ
4.4.4.2 งานซอมและบํารุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
4.4.5 กลุมงานวิศวกรรมจราจร
4.4.5.1 งานวางระบบจราจร
4.4.5.2 งานสัญญาณไฟฟาและเครือ่ งหมายจราจร
4.5 สวนชางสุขาภิบาล
4.5.1 งานธุรการ
4.5.2 ฝายจัดการสภาพแวดลอมดานวัสดุใชแลว
4.5.2.1 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.5.2.2 งานเครื่องจักรกลและซอมบํารุง
4.5.2.3 งานโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.5.3 ฝายจัดการคุณภาพน้ํา
4.5.3.1 งานแบบแผนและกอสราง
4.5.3.2 งานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้าํ เสีย
4.5.3.3 งานบํารุงรักษาและซอมแซม
4.5.3.4 งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
มีหนาที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน สงเสริมสุขภาพและอนามัย การปองกันโรคติดตอ
งานสุขาภิบาล สิ่งแวดลอม และงานอื่น ๆ เกีย่ วกับการใหบริการดานสาธารณสุข งานสัตวแพทย
ในกรณีที่ยังไมไดจัดตั้งกองการแพทย จะมีงานดานการรักษาพยาบาลในเบื้องตนเกี่ยวกับศูนยบริการ
สาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข ประกอบดวย
5.1 ฝายบริหารงานทั่วไป
5.1.1 งานธุรการ
5.1.2 งานสารบรรณและสารสนเทศ
5.2 ฝายบริหารสาธารณสุข
5.2.1 งานสงเสริมสุขภาพ
5.2.2 งานสาธารณสุขมูลฐาน
5.2.3 งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
5.2.4 งานสัตวแพทย
5.2.5 งานพัฒนาบุคลากรและเผยแพรวชิ าการ
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5.3 ฝายบริการสาธารณสุข
5.3.1 งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม
5.3.2 งานสุขาภิบาลอาหารและคุมครองผูบริโภค
5.3.3 งานรักษาความสะอาด
5.3.4 งานตลาด
5.3.5 งานศูนยบริการสาธารณสุข
5.3.6 งานทันตกรรม
5.4 งานวางแผนสาธารณสุข
6. สํานักการศึกษา
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการศึกษา
ปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยใหมงี านธุรการ งานการ
เจาหนาที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษา
ปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานการฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุด พิพิธภัณฑและ
เครือขายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา สงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับ
มอบหมาย ประกอบดวย
6.1 ฝายบริหารงานทัว่ ไป
6.1.1 งานแผนงานและโครงการ
6.1.2 งานพัสดุ
6.1.3 งานระบบสารสนเทศ
6.1.4 งานงบประมาณ
6.1.5 งานธุรการ
6.2 สวนบริหารการศึกษา
6.2.1 ฝายการเจาหนาที่
6.2.1.1 งานการเจาหนาที่
6.2.1.2 งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
6.2.2 ฝายกิจการโรงเรียน
6.2.2.1 งานการศึกษาปฐมวัย
6.2.2.2 งานโรงเรียน
6.2.2.3 งานกิจการนักเรียน
6.2.3 ฝายวิชาการ
6.2.3.1 งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
6.2.3.2 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
6.3 สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6.3.1 ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
6.3.1.1 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
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6.3.1.2 งานหองสมุด
6.3.1.3 งานพิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา
6.3.2 ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
6.3.2.1 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
6.3.2.2 งานกีฬาและนันทนาการ
6.3.3 ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
6.3.3.1 งานกิจการศาสนา
6.3.3.2 งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.4 หนวยศึกษานิเทศก
6.4.1 งานพัฒนาการสอน
6.4.2 งานวิจัยและประเมินผลและบริการทางการศึกษา
6.4.3 งานพัฒนาการนิเทศ
6.5 โรงเรียน
6.5.1 ฝายวิชาการ
6.5.2 ฝายบริหาร
6.5.3 ฝายปกครอง
6.5.4 ฝายบริการ
7. กองสวัสดิการสังคม
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนนและชุมชนแออัด การจัดใหมีและสนับสนุน
กิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงานประเพณีทอ งถิน่ และงานสาธารณะ การใหคาํ ปรึกษาแนะนํา
หรือตรวจสอบเกีย่ วกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
7.1 งานธุรการ
7.2 ฝายสังคมสงเคราะห
7.2.1 งานสังคมสงเคราะห
7.2.2 งานกิจการเด็ก เยาวชน สตรีและคนชรา
7.3 ฝายพัฒนาชุมชน
7.3.1 งานพัฒนาชุมชน
7.3.2 งานชุมชนเมือง
7.3.3 งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
7.4 ฝายสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
7.4.1 งานสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
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8. หนวยงานตรวจสอบภายใน
มีหนาทีค่ วามรับผิดชอบเกีย่ วกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจาย
เอกสารการ รับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการ
เก็บรักษา งานตรวจสอบ ทรัพยสินและการทําประโยชนจากทรัพยสินเทศบาล
และงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ และที่ไดรับมอบหมาย
9. สถานธนานุบาล
รับผิดชอบงานการบริการประชาชนทีข่ ดั สนเงินทองเปนการเฉพาะหนาโดยใช
สังหาริมทรัพยบางประเภทที่สถานธนานุบาลเทศบาลพิจารณาเห็นวาสมควรรับไวเปนทรัพยค้ํา
ประกันลักษณะจํานํา
รายนามหัวหนาสวนราชการ เทศบาลนครลําปาง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายเฉลิม
นางสาวภารดี
นางอินทมาศ
นายชนวน
นายอรรณพ
นางดวงจันทร
นายพีระยศ
นางสาวอุษา
นายสุนทร
นางวรรณศรี
นายพงคกร
นายสุเทพ
นายอรรณพ
นายสวัสดิ์
นายสุเทพ

รายนาม
แกวกระจาง
เสลานนท
สมพงษ
จิรจรัสตระกูล
สิทธิวงศ
ทองกระสัน
วิรัตนเกษ
สมคิด
จวงพลงาม
อินทราชา
รัตนประเวศน
บุญมายอง
สิทธิวงศ
แกวกระจาง
บุญมายอง

ตําแหนง
ปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รก. ผูอํานวยการสํานักการชาง
ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
รก. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก. ผูอ าํ นวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง
ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผูอํานวยการสวนการโยธา
รก. ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล
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จํานวนบุคลากรของเทศบาลนครลําปาง

หนวยงาน
ปลัดเทศบาล /
รองปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

พนักงานเทศบาล
(คน)

ลูกจางประจํา
(คน)

ชาย หญิง รวม

ชาย หญิง รวม

พนักงานจาง
พนักงานจางทัว่ ไป รวม
ตามภารกิจ
(คน)
ทั้งสิ้น
(คน)
(คน)
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

2

2

4

4

15

14

29

17

5

22

12

6

18

51

12

63

132

กองวิชาการและ
แผนงาน
กองคลัง

4

12

16

2

1

3

2

4

6

2

3

5

30

4

25

29

3

2

5

3

1

4

13

38

51

89

สํานักการชาง

35

8

43

29

6

35

34

2

36

57

12

69

183

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

5

17

22

22

0

22

16

0

16

52

28

80

140

สํานักการศึกษา

6

12

18

4

3

7

3

14

17

13

9

22

64

กองสวัสดิการสังคม

2

6

8

0

0

0

1

1

2

2

2

4

14

งานตรวจสอบภายใน

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

1

1

4

73

99

172

77

17

94

71

28

99

190

รวมทั้งสิ้น

ขอมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2555
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105 295

660

อํานาจหนาที่ของเทศบาลนครลําปาง
สามารถแบงแยกประเภทอํานาจหนาทีข่ องเทศบาลไวเปน 2 สวน คือ หนาที่ตองทําใน
เขตเทศบาลหรืออาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ทัง้ ยังไดกาํ หนดอํานาจหนาทีข่ องเทศบาลนคร
ดังนี้
เทศบาลนครลําปาง มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้
1. รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
2. ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและทีส่ าธารณะรวมทัง้ การกําจัดมูลฝอย และ
สิ่งปฏิกูล
4. ปองกันและระงับโรคติดตอ
5. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
6. ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
7. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส งู อายุ และผูพิการ
8. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
9. ใหมนี าํ้ สะอาดหรือการประปา
10. ใหมีโรงฆาสัตว
11. ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข
12. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
13. ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ
14. ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
15. ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น
16. ใหมแี ละบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
17. กิจการอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข
18. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหารโรงมหรสพและสถาน
บริการอื่น
19. จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม
20. จัดใหมแี ละควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และทีจ่ อดรถ
21. การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง
22. การสงเสริมกิจการการทองเที่ยว
23. หนาที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล
เทศบาลนครลําปาง อาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้
1. ใหมตี ลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
2. ใหมสี สุ านและฌาปนสถาน
3. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
4. ใหมแี ละบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
5. ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล
6. ใหมกี ารสาธารณูปการ
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7. จัดทํากิจการซึง่ จําเปนเพือ่ การสาธารณสุข
8. จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
9. ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา
10. ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่พักผอนหยอนใจ
11. ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น
12. เทศพาณิชย
2.3.3 การคลังทองถิ่น
• การบริหารรายรับ
รายไดของเทศบาล กําหนดตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ .ศ. 2496 (และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) และพระราชบัญญัตริ ายไดของเทศบาลฯ พ.ศ. 2497 ดังนี้
1) พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13
พ.ศ. 2552) มาตรา 66 เทศบาลอาจมีรายไดดงั ตอไปนี้
1.1 ภาษีอากรตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
1.2 คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
1.3 รายไดจากทรัพยสนิ ของเทศบาล
1.4 รายไดจากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย
1.5 พันธบัตร หรือเงินกู ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
1.6 เงินกูจ ากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิตบิ คุ คลตาง ๆ
1.7 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคการบริหารสวนจังหวัด
1.8 เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให
1.9 รายไดอื่นใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
2) ตามพระราชบัญญัตริ ายไดเทศบาล พ .ศ. 2497 มาตรา 4–8, มาตรา 10–13
และมาตรา 15 กําหนดรายไดเทศบาล ดังนี้
2.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2.2 อากรการฆาสัตว
2.3 คาใบอนุญาต คาธรรมเนียม และคาปรับ
2.4 ภาษีปา ย
2.5 ภาษีบํารุงทองที่
2.6 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน
2.7 ภาษีบํารุงเทศบาลจากอากรขาวและภาษีการซื้อโภคภัณฑจากน้ํามันเบนซิน
2.8 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2.9 ภาษีมูลคาเพิ่ม
2.10 คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา
2.11 คาธรรมเนียมใบอนุญาตการเลนการพนัน
2.12 เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน
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• การบริหารรายจาย
ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ .ศ. 2496 (และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13
พ.ศ. 2552) มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจาย ดังตอไปนี้
1) เงินเดือน
2) คาจาง
3) เงินตอบแทนอืน่ ๆ
4) คาใชสอย
5) คาวัสดุ
6) คาครุภัณฑ
7) คาที่ดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ
8) เงินอุดหนุน
9) รายจายอื่นใดตามขอผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว
สถิตการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย
ตั้งแตป พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ปงบประมาณ
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีปาย
จํานวน จํานวนเงิน
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน
จํานวนเงิน
(ราย)
(บาท)
(ราย)
(บาท)
(ราย)
(บาท)
2,783 23,709,398.69 5,052 883,687.63 1,528 4,991,279.75
3,258 25,148,929.57 6,494 881,709.45 1,844 5,471,448.26
4,082 25,237,112.87 5,232 858,865.09 1,617 7,255,785.50
4,248 35,142,238.62 8,711 846,691.18 2,393 8,295,135.27
3,184 33,026,434.40 5,249 831,271.32 1,762 8,295,135.27
3,279 30,407,031.78 5,275 837,707.52 1,870 7,222,927.65
3,411 35,768,354.99 5,450 875,492.44 2,131 9,458,624.00
3,447 35,019,480.21 5,407 838,059.56 2,059 10,040,178.90
3,508 36,902,946.67 5,351 853,054.41 2,196 10,100,146.50
3,666 44,740,022.85 5,420 844,525.15 2,354 10,756,007.60
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โครงสรางรายไดของเทศบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2554
เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ตารางที่ 1 โครงสรางรายไดแยกตามประเภท
ประเภทรายได
ป 2550

ป 2551

ป 2552

1. รายไดที่จัดเก็บเอง (บาท)
79,496,614.88 77,096,530.10 80,439,567.76
อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ)
8.71
-3.02
4.34
สัดสวนตอรายรับทั้งหมด (รอยละ)
17.18
18.36
18.49
2. รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรร
168,542,281.23 158,052,310.50 154,682,616.39
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (บาท)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ)
7.48
-6.22
-2.13
สัดสวนตอรายรับทั้งหมด (รอยละ)
36.43
37.64
35.56
3. รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
214,626,448.00 184,778,672.71 199,823,180.95
ปกครองสวนทองถิ่น (บาท)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ)
11.16
13.91
8.14
สัดสวนตอรายรับทั้งหมด (รอยละ)
46.39
44.00
45.94
4. รวมรายไดทั้งหมด (บาท)
462,665,344.11 419,927,513.31 434,945,365.10
อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ)
9.37
-9.24
3.58

ตารางที่ 2 โครงสรางรายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง
ป 2550
ป 2551
หมวดรายได
ภาษีอากร
คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต
รายไดจากทรัพยสิน
รายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย
รายไดเบ็ดเตล็ด
รวมรายไดจัดเก็บเอง

ป 2552

ป 2553

ป 2554

75,692,024.09

87,268,177.11

- 5.90

15.29

15.70

16.23

206,689,019.15 219,332,572.50
33.62

6.12

42.87

40.80

199,792,605.45 230,998,250.86
-0.02

13.51

41.44

42.97

482,173,648.69 537,599,000.47
10.86

10.31

ป 2553

ป 2554

(บาท)
45,754,656.97
11,780,781.44
16,359,674.77

(บาท)
46,102,471.43
11,509,888.79
14,682,387.46

(บาท)
45,897,718.67
12,160,795.18
17,150,146.15

(บาท)
47,856,147.58
10,735,757.84
10,564,531.72

(บาท)
56,340,555.60
14,274,815.87
10,770,930.86

1,765,273.45
3,836,228.25
79,496,614.88

2,016,916.32
2,784,866.10
77,096,530.10

2,628,096.05
2,602,811.71
80,439,567.76

2,903,548.95
3,632,038.00
75,692,024.09

3,532,292.44
2,349,582.34
87,268,177.11
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ตารางที่ 3 รายไดจากเงินอุดหนุน
ประเภท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป (ภารกิจถายโอน
เลือกทํา) (บาท)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ)

ป 2550

ป 2551

ป 2552

72,775,950.00 167,244,503.54 149,392,512.76
26.14

129.81

2. เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค 141,850,498.00
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)
4.78
อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ)

17,534,169.17

3. รวมเงินอุดหนุน (บาท)

54,682,585.00

71,933,944.00

-63.40

31.55

-10.67

50,430,668.19 145,110,020.45 159,064,306.86

-87.64

187.61

11.16

-13.91

8.14

ตารางที่ 4 โครงสรางรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บใหหรือแบงให
ป 2550
ป 2551
ประเภท
(บาท)

ภาษีสุรา

ป 2554

187.74

9.62

214,626,448.00 184,778,672.71 199,823,180.95 199,792,605.45 230,998,250.86

อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ)

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

ป 2553

ป 2552

(บาท)

-0.02

ป 2553

(บาท)

15.62

ป 2554

(บาท)

(บาท)

122,332,955.37 117,242,575.15 117,181,955.71 155,138,633.93 145,006,208.18
6,315,455.22

7,079,989.92

7,572,330.88

8,405,368.48

8,998,269.37

ภาษีสรรพสามิต

16,479,452.96

13,668,025.61

14,850,049.64

22,764,786.24

21,688,594.28

ภาษีภาคหลวงแร

1,828,467.31

2,413,825.10

3,646,844.06

3,483,702.19

7,512,542.35

218,341.66

457,953.82

506,178.05

423,631.05

494,267.83

21,367,608.71

17,189,940.90

10,925,258.05

16,472,897.26

35,632,690.49

คาภาคหลวงปโตรเลียม
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิฯ

รวมรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บใหหรือแบงให 168,542,281.23 158,052,310.50 154,682,616.39 206,689,019.15 219,332,572.50

ตารางที่ 5 สัดสวนของรายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง
ป 2550
ประเภท
(รอยละ)

ป 2551
(รอยละ)

ป 2552
(รอยละ)

ป 2553
(รอยละ)

ป 2554
(รอยละ)

รายไดจากภาษีอากรตอรายไดที่เทศบาลจัดเก็บ
รายไดจากคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
ตอรายไดที่เทศบาลจัดเก็บ

57.56

59.80

57.06

63.22

64.56

14.82

14.93

15.12

14.18

16.36

รายไดจากทรัพยสิน

20.58

19.04

21.32

13.96

12.34

รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

2.22

2.62

3.27

3.84

4.05

รายไดเบ็ดเตล็ด

4.83

3.61

3.24

4.80

2.69

รายไดจัดเก็บเอง

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
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ตารางที่ 6 โครงสรางรายจายในภาพรวม
ป 2550
รายการ
(บาท)

ป 2551
(บาท)

ป 2552
(บาท)

ป 2553
(บาท)

ป 2554
(บาท)

279,389,523.38

361,455,805.50

359,954,050.99

280,409,316.69

308,550,964.20

10.15

29.37

-0.42

-22.10

10.04

13,280,476.45

14,766,674.59

15,258,503.56

19,748,878.02

17,872,795.66

235,148,876.93

313,404,673.21

323,588,761.74

250,599,330.77

257,516,962.77

30,960,170.00

33,284,457.70

21,106,785.69

10,061,107.90

33,161,205.77

201,884,981.72

102,950,883.56

128,853,009.32

165,027,264.53

184,349,095.17

0.78

-49.01

25.16

28.07

11.71

141,524,901.90

17,534,164.17

49,802,893.55

145,116,850.45

159,064,306.86

0.00

0.00

0.00

38,209,049.79

71,709,728.86

2.1.2 รายจายประจํา

90,772,261.90

9,499,284.17

35,346,943.55

85,004,116.66

84,746,796.64

2.1.3 รายจายเพื่อการลงทุน

50,752,640.00

8,034,880.00

14,455,950.00

21,903,684.00

2,602,781.36

24,203,183.24

68,611,219.39

79,050,115.77

19,910,414.08

25,284,788.31

36,156,896.58

16,805,500.00

0.00

0.00

0.00

420,914,425.28

378,989,969.67

409,756,944.54

425,526,167.14

467,615,271.06

481,274,505.10

464,406,689.06

488,807,060.31

445,436,581.22

492,900,059.37

1. รายจายตามงบประมาณ
อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ)
1.1. งบกลาง
1.2 รายจายประจํา
1.3 รายจายเพื่อการลงทุน
2. รายจายพิเศษ
อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ)
2.1 รายจายเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจและเงินอุดหนุนที่กําหนด
วัตถุประสงค
2.1.1 งบกลาง

2.2 รายจายจากเงินสะสม
3. รายจายจากบัญชีสํารอง
รายรับ
3. รายจายทั้งหมด (ไมรวม
รายจายจากเงินสะสมและสํารอง
รายรับ)
4. รายจายทั้งหมด (รวมเงิน
สะสมและเงินสํารองรายรับ)
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบสัดสวนรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
58.05 77.83 73.64 62.95 62.60
4.75
4.09
4.24
7.04
5.79
84.17 86.71 89.90 89.37 83.46
11.08
9.21
5.86
3.59 10.75
41.95 22.17 26.36 37.05 37.40

รายการ
1. รายจายตามงบประมาณ
1.1. งบกลาง
1.2 รายจายประจํา
1.3 รายจายเพื่อการลงทุน
2. รายจายพิเศษ
2.1 รายจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและ
เงินอุดหนุนที่กําหนดวัตถุประสงค
2.1.1 งบกลาง
2.1.2 รายจายประจํา
2.1.3 รายจายเพื่อการลงทุน
2.2 รายจายจากเงินสะสม
2.3 รายจายจากบัญชีสํารองรายรับ

70.01
0.00
44.96
25.14
11.99
17.91

17.03
0.00
9.22
7.81
66.65
16.32

38.65
0.00
27.43
11.22
61.35
0.00

87.93
23.15
51.51
13.27
12.07
0.00

86.28
38.90
45.97
1.41
13.72
0.00

ตารางที่ 8 สัดสวนรายจายจริงตามงบรายจาย
ประเภทรายจาย
(ไมรวมรายจายเงินนอกงบประมาณ)
รายจายงบกลางตอรวมรายจายจริง
รายจายงบบุคลากรตอรายจายจริง
รายจายงบดําเนินการตอรายจายจริง
รายจายงบเงินอุดหนุนตอรายจายจริง
รายจายอื่นตอรายจายจริง
รายจายงบลงทุนตอรายจายจริง

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
4.75
4.09
4.24
7.04
6.31
38.93
43.98
48.61
41.81
35.34
43.17
37.48
35.66
40.14
42.05
1.13
3.49
3.92
3.89
4.60
0.92
1.76
1.71
3.54
0.02
11.08
9.21
5.86
3.59
11.69
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เทศบาลนครลําปาง
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
เงินสะสม วันที่ 1 ตุลาคม 2553
บวก รายรับจริงสูงกวารายจายจริง
รับชําระคุมผูไมยื่นแบบประเมิน ภ.ร.ด. 2 900.00
รายจายคางจายระหวางดําเนินงานเหลือจาย 345
เงินเหลือจายปเกาเบิกเกินสงคืน 1,038,889.92
ปรับปรุงยอดเจาหนีเ้ งินกูท ช่ี าํ ระเงินตน

35,086,222.06

225,091,449.31

,606.95
1,386,000.00

37,857,618.93
262,949,068.24

5,886.00

25,294,601.92
237,654,466.32

หัก จายขาดเงินสะสม (ยอดจายแลว) 25,286,038.31
ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม 2,480.00
ปรับปรุงลูกหนี้ภาษีบํารุงทองที่ 197.61
ปรับปรุงลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เงินสะสม วันที่ 30 กันยายน 2554
เงินสะสม วันที่ 30 กันยายน 2554 ประกอบดวย
1. เงินฝาก ก.ส.ท. 75,593,251.90
2. เงินฝากจังหวัด 1,200,000.00
3. ลูกหนีค้ า ภาษี 2,160,171.14
4. ลูกหนีเ้ งินยืมเงินงบประมาณ
9,560.00
5. ลูกหนีเ้ งินยืมเงินสะสม
16,100.00
6. หุน ในโรงพิมพสว นทองถิน่
5,000.00
7. ผลตางจากการชําระหนีเ้ งินกู 8,960,000.00
8. เงินสะสมทีส่ ามารถนําไปใชได

149,710,383.28
237,654,466.32

หมายเหตุ
1. ชําระหนี้เงินกู เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) ตลาดเทศบาล 3 (เงินตน) จํานวนเงิน 4,508,000.- บาท
2. ชําระหนี้เงินกูธนาคารออมสิน (เงินตน) จํานวนเงิน 4,132,000.บาท
3. ในปงบประมาณ 2554 ไดรับอนุมัติใหจายเงิน 52,194,317.71.- บาท และจะเบิกจายในปงบประมาณ 2554
จํานวนเงิน 24,484,382.- บาท รายละเอียดปรากฏ
ดังนี้
ประกอบเงินสะสมที่สามารถนําไปใชได จํานวนเงิน 149 ,710,383.28 บาท
(ซึ่งรวมยอดที่อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลว แตยังไมไดเบิกจาย) ดังนี้
คากอสรางสวนสาธารณะประตูเวียง
10
คากอสรางผนังตลิ่งแมน้ําวังฝงขวา
3
คากอสรางคลองระบายน้ําภายในบอบําบัดน้ําเสีย
2
คากอสรางปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม
รวมทั้งสิ้น
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7

,654,382.00
,930,000.00
,400,000.00
,500,000.00
24,484,382.00

2.3.4 การดําเนินกิจการพาณิชยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือขององคกรชุมชน
ปจจุบนั เทศบาลนครลําปาง ดําเนินกิจการสถานธนานุบาล โดยตัง้ อยูบ ริเวณเดียวกับ
สํานักงานเทศบาลนครลําปาง ดานถนนฉัตรไชย
สถานธนานุบาล หมายความวา โรงรับจํานํา ซึง่ เปนหนวยงานราชการสวนทองถิน่
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน จัดตัง้ ขึน้ ถูกตองตามกฎหมายวาดวยโรงรับจํานํา
พ.ศ. 2505มีวัตถุประสงคเพือ่ ชวยเหลือประชาชนทีย่ ากจน ขัดสนเงินทอง เพือ่ บรรเทาความเดือดรอน
และแกไขเหตุการณเฉพาะหนา ไมตองไปกูยืมเงินจากแหลงเงินกูอื่น ๆ ที่ตองเสียดอกเบี้ยสูงกวา
เพือ่ ประโยชนในการควบคุมการตรวจสอบทรัพยสนิ ทีไ่ ดมาโดยการกระทําความผิด สามารถติดตาม
การกระทําความผิดได และเพือ่ ประโยชนในการควบคุมการรับซือ้ ของโจร
สถานธนานุบาลเปน
หนวยงานหนึ่งของเทศบาลที่สรรหาเงินมาชวยในการพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา โดยจายเปนเงิน
อุดหนุนใหกับเทศบาลเพื่อบูรณะทองถิ่น
การคิดอัตราดอกเบี้ยรับจํานํา
1. เงินตนไมเกิน 5,000 บาท คิดดอกเบีย้ รอยละ 0.50 บาทตอเดือน
2. เงินตนเกินกวา 5,000 บาท แตไมเกิน 30,000 บาท คิดดอกเบีย้ รอยละ 1 บาทตอเดือน
3. เงินตนเกินกวา 30,000 บาท แตไมเกิน 500,000 บาท คิดดอกเบีย้ รอยละ 1.25 บาท
ตอเดือน
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สถิติรับจํานํา - ไถถอนประจําเดือน
สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
รับจํานํา

เดือน - พ.ศ.

รายได

ไถถอน

จําหนายทรัพยหลุด

ดอกเบี้ยเงิน

ดอกเบี้ย
รับจํานํา

รายจาย

กําไรสุทธิ
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2553
14,216,279.91
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ตุลาคม 2553

ราย
3,089

จํานวนเงิน
44,650,000

ราย
3,206

จํานวนเงิน
45,600,200

ราย
35

ทุน
190,400

กําไร
106,400

ฝากธนาคาร
0.00

1,403,481.75

294,387.05

พฤศจิกายน 2553

3,327

48,494,500

3,243

44,365,900

35

393,900

230,670

14.17

1,364,135.75

372,454.06

ธันวาคม 2553
มกราคม 2554

2,929

44,384,200

3,178

44,014,100

34

375,000

268,370

0.00

1,297,862.50

340,672.22

2,861

41,825,850

2,952

41,487,700

20

120,500

59,420

3.29

1,262,427.50

501,152.97

กุมภาพันธ 2554

2,766

42,548,000

2,789

41,528,100

32

494,400

259,510

0.00

1,276,285.50

358,879.42

มีนาคม 2554

3,270

50,750,300

3,207

48,566,200

26

194,700

97,985

0.00

1,520,123.75

325,456.55

เมษายน 2554

2,862

45,555,000

2,970

45,024,000

36

256,100

170,580

0.00

1,347,498.25

395,809.02

พฤษภาคม 2554

2,586

43,197,850

2,628

41,251,950

19

154,200

95,820

0.00

1,249,923.00

342,635.15

มิถุนายน 2554

3,318

54,644,500

2,992

47,393,900

40

483,200

258,770

0.00

1,443,152.50

418,154.09

กรกฎาคม 2554

3,318

54,617,050

2,960

47,275,600

15

215,400

144,360

2.41

1,439,059.25

366,411.62

สิงหาคม 2554

3,703

62,987,100

3,377

55,898,900

27

218,700

163,835

0.00

1,657,465.25

457,878.47

กันยายน 2554

3,222

53,846,950

3,082

48,981,900

30

207,100

173,560

0.00

37,251

587,501,300

36,584 551,388,450

349

1,402,396.25 574,800.76
16,663,811.25 4,748,691.38

รวมเงิน

3,303,600 2,029,280

57

19.87

2.3.5 บทบาทการมีสว นรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
เทศบาลนครลําปางไดจดั ตัง้ ชุมชนขึน้ เพือ่ ใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมี
สวนรวมในการบริหาร พัฒนาชุมชนของตนเอง และมีบทบาทในการพัฒนาปองกันแกไขปญหาทาง
โครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูในอํานาจ
หนาที่ของเทศบาล รวมทั้งเพื่อใหสอดคลองกับวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการ
สงเสริมความรวมมือระหวางประชาชน กับเทศบาลนครลําปาง ในการจัดบริการสาธารณะตาม
อํานาจหนาที่ และสงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชนอยางยั่งยืนตอไป
ปจจุบนั เทศบาลนครลําปาง ไดมอบหมายใหกองสวัสดิการสังคม รับผิดชอบเกีย่ วกับ
กระบวนการสรางชุมชนเขมแข็ง โดยมีกิจกรรมที่สําคัญ คือการจัดตั้งชุมชนยอย เพื่อการพัฒนาเทศบาล
นครลําปาง ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมีวตั ถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง
2. เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมในการปกครอง ปองกัน แกไขปญหาและ
พัฒนาชุมชนของตนเองทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประสานงานและสงเสริมความรวมรวมมือ
ของประชาชนในทองถิน่ กับเทศบาล
คณะกรรมการชุมชน
ในชุมชนหนึ่งใหมีคณะกรรมการชุมชน จํานวนเกาคน และใหคณะกรรมการชุมชนมา
จากการ รับเลือกหรือคัดเลือกจากเวทีประชาคมโดยสมาชิกชุมชนและใหมีวาระในการดํารงตําแหนง
คราวละ 2 ป นับแตวันที่ไดรับเลือก โดยคณะกรรมการชุมชน ประกอบดวยตําแหนง ตางๆ ดังนี้
1. ประธานกรรมการ
2. รองประธานกรรมการ
3. กรรมการฝายอํานวยการ
4. กรรมการฝายปกครอง
5. กรรมการฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย
6. กรรมการฝายแผนพัฒนา
7. กรรมการฝายสังคมสิ่งแวดลอมและสาธารณสุข
8. กรรมการฝายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
9. กรรมการฝายประชาสัมพันธ
โดยใหคณะกรรมการชุมชนมีหนาที่รวมทั้งการชวยเหลือเทศบาลนครลําปางและ
หนวยงานราชการเกีย่ วกับการดําเนินงานในการจัดการบริการสาธารณะในเขตชุมชน ดังนี้
1. เปนองคกรในการพัฒนา การแกไขปญหาและสรางความสามัคคีของชุมชน
2. สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชนและการ
วางแผนพัฒนาทองถิ่นแบบมีสวนรวม โดยการจัดทําฐานขอมูลชุมชน กําหนดแนวทางและกิจกรรม
การพัฒนาชุมชนที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ดวยการคํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากรภูมิปญญาวิถีชีวิต
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น เพื่อเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทองถิ่น
3. สงเสริม สนับสนุนใหสมาชิกในชุมชน
ใหมีความสํานึกและดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน รวมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู เขาถึงและการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน
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4. สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ของ
ประชาชนในชุมชน
5. สงเสริม พัฒนาบูรณะ รักษาศิลปะ จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนทองถิ่น โดยเชื่อมโยงกับสถาบันทางศาสนาและสถานศึกษา
เพื่อสืบสาน อนุรักษ หรือฟนฟู
6. สงเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชนดวยการบูรณาการกระบวนการ
ผลิตบนฐานศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุลและยั่งยืน เสริมสรางความรวมมือกับ
ภาคเอกชน ในการลงทุนสรางอาชีพและรายได ที่มีการจัดสรรประโยชนอยางเปนธรรม การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อนําไปสูการแกไขปญหาความยากจน
7. สงเสริมการจัดตั้งกลุมออมทรัพย และกองทุนสําหรับการพัฒนาชุมชน รวมทั้ง
การสงเสริมกลุมที่มีการรวมตัวกันอยูแลวใหเขมแข็ง เนนศักยภาพความพรอมของชุมชน เชื่อมโยงกับ
การทํามาเลี้ยงชีพตั้งแตระดับบุคคล ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
8. สงเสริมการพัฒนาชุมชนใหมีศักยภาพทางการทองเที่ยว
9. สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกัน แกไขปญหาอาชญากรรมยาเสพติด
และสาธารณะภัยของชุมชนทองถิ่น โดยจัดใหมีมาตรการทางสังคมในชุมชน เพื่อตรวจสอบ สราง
ธรรมาภิบาลในชุมชนและมีมาตรการสงเสริม สนับสนุนและคุมครองผูที่ทําประโยชนเพื่อสังคม
10. สงเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมแกประชาชนในชุมชน โดยใหความสําคัญแก
เด็ก คนชรา ผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการหรือทุพลภาพใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได
11. สงเสริมใหประชาชนมีความรูดานสาธารณสุข
12. เสริมสรางโอกาสและสภาพแวดลอมในชุมชนใหเอื้อตอการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวติ ทั้งในระบบและนอกระบบอยางตอเนื่อง โดยเชื่อมโยงแหลงการเรียนรูในชุมชน ปราชญ
ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
13. หนาทีอ่ น่ื ๆ ตามทีเ่ ทศบาลประกาศกําหนด
ความสําเร็จในการพัฒนาชุมชน ไมไดอยูที่คณะกรรมการชุมชน แตความสําเร็จ
ที่แทจริงยอมขึ้นอยูกับความรวมมือของประชาชนซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหชุมชนสามารถพัฒนากาวไป
ขางหนาได นั่นหมายถึง ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะนําความเจริญสูชุมชน ตอไป
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2.3.6 การอํานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และสวัสดิการของประชาชน
การปองกันภัยฝายพลเรือน เปนงานที่เกี่ยวกับการชวยเหลือประชาชนในพนจาก
ภัยพิบัติตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งตองการความรวมมือในการปฏิบัติจากทุกฝาย และตองการองคกร
รับผิดชอบตอระบบงาน ตัง้ แตยามปกติ เพือ่ การเตรียมการวางแผนอํานวยการและกํากับดูแลการ
ปฏิบัติทั้งทางดานกฎหมาย และดานการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสูการปองกัน
บรรเทาความเสียหาย และการชวยเหลือประชาชนใหพน จากภัยพิบตั ิ ตลอดจนเปนมาตรการสําคัญ
ในการเสริมสรางความมั่นคงของชาติ ทั้งในภาวะปกติและภาวะไมปกติหรือยามสงคราม ใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดยิ่งขึ้น องคกรรับผิดชอบในระดับทองถิ่น ไดแก กองอํานวยการปองกันภัย
ฝายพลเรือนเทศบาลนครลําปาง มีนายกเทศมนตรีนครลําปาง เปนผูอ าํ นวยการปองกันภัย
ฝายพลเรือนเทศบาลนครลําปาง มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เปนองคกรระดับทองถิ่นในการสั่งการ และเตรียมงานดานการปองกันภัย
ฝายพลเรือนใหมีประสิทธิภาพ
2. เปนศูนยอาํ นวยการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตเทศบาล ตัง้ แตยามปกติ และ
เปนองคกรที่ประสานกับหนวยงานฝายทหารในภาวะปกติหรือยามสงคราม
3. เปนหนวยงานศึกษา คนควา วิจัย เกี่ยวกับการจัดวางมาตรการในการปองกันภัย
ฝายพลเรือนทั้งกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หรือภายหลังที่ภัยไดผานพนไปแลว
4. เปนองคกรประสานการปฏิบัติการปองกันภัยฝายพลเรือนกับฝายทหาร และ
รวมดําเนินงานดานความมั่นคงของประเทศในสวนที่เกี่ยวของ
5. เปนองคกรติดตอประสานงานกับองคการปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัดลําปาง
และระหวางองคกรปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอทุกอําเภอ
กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลนครลําปาง ไดเตรียมการปองกันภัย
ฝายพลเรือนเพือ่ พรอมรับสถานการณตา ง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในเขตเทศบาลนครลําปาง และพืน้ ที่
ใกลเคียง ดังนี้
1. การปองกันและระงับอัคคีภัย
2. การปองกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย และวาตภัย
3. การปองกันภัยพื้นที่เสี่ยงภัย
4. การปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม
5. การบรรเทาภัย
6. การกําหนดพืน้ ทีร่ บั การอพยพประชาชนและสวนราชการ
7. การปองกันและบรรเทาภัยจากภัยแลง
8. การปองกันและบรรเทาภัยจากอากาศหนาว
9. การปองกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
10. การปองกันและบรรเทาภัยทางอากาศ
11. การปองกันและการระงับการกอวินาศกรรม
12. การติดตอสือ่ สาร
13. การแจกจาย
ปจจุบนั เทศบาลนครลําปาง มีพนักงานดับเพลิง 65 คน
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เครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง
1. รถยนตดบั เพลิง
2. รถยนตบรรทุกน้ํา
3. รถยนตกูภัยเอนกประสงค
4. รถยนตดับเพลิงชนิดมีบันไดเลื่อนอัตโนมัติ
5. เครือ่ งสูบน้าํ เอนกประสงค
6. รถยนตกระบะตรวจการ
7. เครือ่ งดับเพลิงเคมีเบือ้ งตน
8. เรือยนต
9. ปมแช
10. ชุดกันความรอน
11. เลื่อยโซยนต

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

6
7
1
2
25
4
30
1
3
2
1

คัน
คัน
คัน
คัน
เครื่อง
คัน
เครื่อง
ลํา
ชุด
ชุด
เครื่อง

ศูนยวิทยุงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลําปาง
เครือขายที่ติดตอประสานในเขตเทศบาลนครลําปาง
1. กอ.ปภ.เทศบาลนครลําปาง นามเรียกขาน
2. งานปองกันฯ หนวยที่ 2
3. งานปองกันฯ หนวยที่ 3
4. มูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลําปาง
5. งานรักษาความสงบเรียบรอย (เทศกิจ)
เทศบาลนครลําปาง

มรกต
นามเรียกขาน สินสมุทร
นามเรียกขาน สุขสวัสดิ์
นามเรียกขาน บรรเทาภัย 3
นามเรียกขาน เทศกิจ

เครือขายที่ติดตอประสานในเขตจังหวัดลําปาง
1. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง
นามเรียกขาน ลําปาง
2. ทีท่ าํ การปกครองจังหวัดลําปาง
นามเรียกขาน กุหลาบ
3. อําเภอเมืองลําปาง
นามเรียกขาน ชบา
4. ศูนยปอ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต
10 ลําปาง นามเรียกขาน
เวียงเหนือ
5. ตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง
นามเรียกขาน ลําปาง
6. มณฑลทหารบกที่ 32 ลําปาง
นามเรียกขาน เวชสุวรรณ
7. ตํารวจทางหลวงลําปาง
นามเรียกขาน ลําปาง
8. โรงพยาบาลลําปาง
นามเรียกขาน กูช พี ลําปาง
9. สาธารณสุขจังหวัดลําปาง
นามเรียกขาน ลป 1 กูชีพ
10. สํานักงานจังหวัดลําปาง
นามเรียกขาน สิงหทอง 072
11. ชลประทานลําปาง
นามเรียกขาน ลําปาง
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12. ปศุสตั วจงั หวัดลําปาง
นามเรียกขาน อาชา
13. กฟผ. แมเมาะ
นามเรียกขาน
รปม.16
14. ประมงจังหวัดลําปาง นามเรียกขาน ลําปาง
15. ขนสงจังหวัดลําปาง
นามเรียกขาน ขนสงลําปาง
16. แขวงการทางลําปาง
นามเรียกขาน ลําปาง
17. การไฟฟาสวนภูมภิ าคลําปาง นามเรียกขาน
หนวยแกลําปาง
18. ประชาสัมพันธจังหวัดลําปาง
นามเรียกขาน ลําปาง
19. สถานีควบคุมไฟปาจังหวัดลําปาง
นามเรียกขาน ไฟขุน
20. คลังปโตรเลียมลําปาง
นามเรียกขาน ลําปาง
21. โครงการสูบน้ําและบํารุงรักษาแมวัง – กิ่วลม
นามเรียกขาน กิ่วลม 57
22. สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง
นามเรียกขาน สถานีอุตุนิยมวิทยา
23. ศูนยตรวจสอบและเฝาฟงฯ
นามเรียกขาน ลําปาง
24. เทศบาลเมืองเขลางคนคร (งานปองกันฯ) นามเรียกขาน
ชมพู
25. เทศบาลตําบลพิชยั (งานปองกันฯ) นามเรียกขาน พญาแช
26. เทศบาลตําบลบอแฮว (งานปองกันฯ) นามเรียกขาน บอแฮว
27. องคการบริหารสวนตําบลตนธงชัย (งานปองกันฯ) นามเรียกขาน ตนธงชัย
28. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ปาไม) นามเรียกขาน ลําปาง
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สถิติการปฏิบัติงานบริการประชาชนและหนวยงานราชการ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลําปาง
ตัง้ แต วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
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เดือน

ไหมบา น
ที่พักอาศัย

ไหมหญา
ไหมขยะ

ไหมอื่นๆ

มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

1
1
1
1
1
1
2
1
9

13
31
1
11
5
2
2
1
7
11
84

1
1
1
1
4
2
4
2
16

บริการน้ํา
อุปโภคบริโภค
42
44
29
50
8
15
18
58
6
12
15
81
378

ลางถนน/
สถานที่
ราชการ
28
21
24
30
17
14
7
24
16
34
20
34
269

ลางตลาด

สูบน้ํา

รดน้ํา
สนาม

ตัดตนไม

กูภัย

วิทยากร

-

21
11
3
16
19
23
93

19
3
9
31

1
3
2
10
5
2
5
1
1
30

2
2
2
1
7

2
5
6
4
5
5
4
4
10
6
51
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ซอมแผนประจําป
เตรียมพรอม
พนหมอกควัน
2554 และ
เดือน
เหตุการณตาง ๆ
ลดภาวะเปนพิษ
หนวยงานอื่น
มกราคม
8
2
กุมภาพันธ
8
2
มีนาคม
4
เมษายน
3
พฤษภาคม
มิถุนายน
2
กรกฎาคม
1
สิงหาคม
1
กันยายน
ตุลาคม
3
พฤศจิกายน
1
ธันวาคม
รวม
30
5
ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลําปาง

รถบันไดเลื่อน
ปฏิบัติงานในที่สูง
2
4
4
4
2
5
21
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การบริการสง
นําขบวนเทศบาล สํารวจจุดเสี่ยงภัย
เอกสาร และอืน่ ๆ อื่นที่มาศึกษาดูงาน
และอื่น ๆ
85
110
153
135
82
110
95
92
170
100
124
107
1,363

12
1
5
8
5
1
3
1
3
1
40

18
7
4
38
12
5
5
24
27
140

บทที่ 3 : การวิเคราะหศกั ยภาพ
การพัฒนาเทศบาลนครลําปาง

บทที่ 3
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
3.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น

3.1.1 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มุงพัฒนาภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนา ใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม พัฒนา
ประเทศ สูความสมดุลในทุกมิติอยางบูรณาการและเปนองครวมและยึดวิสัยทัศน ป พ.ศ. 2570 ดังนี้

“คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ
สังคม มีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบ
การผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจ
ที่พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”
1. วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และพันธกิจ
การจัดทําเปน
แผนพัฒนาในระยะ 5 ป ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนระยะยาวดังกลาว จําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ วัตถุประสงค ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา ที่มีลําดับความสําคัญสูงในชวงระยะ 5 ป
รางกรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงประกอบดวยวิสัยทัศนและพันธกิจ ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม
และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
1.2 พันธกิจ
1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต
ไดรับการคุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐทีโ่ ปรงใส เปนธรรม
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการ
ดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถ
ปรับตัวรูเ ทาทันกับการเปลีย่ นแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคณ
ุ ภาพบนฐานความรู
ความคิดสรางสรรค และภูมปิ ญ
 ญา สรางความมัน่ คงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิต
และการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
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4) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการ
มีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข
2.2 เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
2.3 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ
เชือ่ มโยงกับเครือขายดานการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิด
สรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา
2.4 เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ และเปนฐานทีม่ น่ั คงของการพัฒนาประเทศ
3. เปาหมายหลัก
3.1 ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคม
ลดลง สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา 5.0 คะแนน
3.2 คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบัน
ทางสังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น
3.3 เศรษฐกิจเติบโต ในอัตราทีเ่ หมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยใหความสําคัญ
กับการเพิ่มผลิตภาพรวมไมต่ํากวารอยละ 3.0 ตอป เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศใหมีสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 40.0
3.4 คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การพัฒนาประเทศใหเศรษฐกิจกาวหนามั่นคง สังคมสงบสันติ และประชาชนดํารงชีวิต
อยางมีความสุข ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่คาดการณไดยากและ
มีแนวโนมรุนแรงทั้งการเมืองในประเทศและวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบอยครั้ง
และสงผลกระทบ
วงกวาง ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงตองเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อ
ปองกันปจจัยเสีย่ ง และเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็ง ควบคูกับการใหความสําคัญ
กับการพัฒนาคนไทยใหมีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสไดรับ
ประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจจากการพัฒนาอยางเปนธรรม รวมทัง้ สรางโอกาสทางเศรษฐกิจ
ดวยฐานความรูแ ละความคิดสรางสรรคใหประเทศสามารถเจริญกาวหนาตอไป โดยใหความสําคัญ
กับยุทธศาสตรที่มีลําดับความสําคัญสูง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
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4.1 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม มุงสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทย
เขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพและสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะกลุมคน
ยากจน คนดอยโอกาส แรงงานนอกระบบ แรงงานตางดาว รวมทั้งชนกลุมนอยและตางชาติพันธุ
สรางโอกาสการเขาถึงแหลงทุน ปจจัยโครงสรางพืน้ ฐานและทรัพยากรทีจ่ ะเปนฐานการประกอบ
อาชีพที่มั่นคงยกระดับรายได สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตให
ทุกคนในสังคมไทย สนับสนุนใหประชาชนทุกคนไดรับการคุมครองสิทธิพื้นฐานอันพึงมีพึงได เขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การทําและบังคับใชกฎหมายใหเกิดประโยชนตอทุกคน
สรางความโปรงใสในกระบวนการตัดสินใจของระบบบริหารราชการแผนดินบนพืน้ ฐานของการใช
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรมและจริยธรรม และหลักผลประโยชนสวนรวมของประเทศ รวมทั้งยึดหลัก
ความมีอิสระและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และสนับสนุนใหภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนมีสวนรวม
แกไขมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
1) การ สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทย และ
เสริมสรางขีดความ สามารถ ในการ จัดการความเสีย่ งและสรางโอกาสในชีวติ ใหแกตนเอง โดยสราง
ความแข็งแกรงใหเศรษฐกิจ ฐานลางและการสรางโอกาสเศรษฐกิจใหคนฐานลางซึ่งเปนคนสวนใหญ
ในประเทศ สนับสนุนการจัดหาทีอ่ ยูอ าศัยของผูม รี ายไดนอ ยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค ปรับระบบ
การคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมทุกคนอยางทั่วถึง สอดคลองกับความตองการและความจําเปน
สงเสริมการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม สงเสริมการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งการคุมครองผูบริโภค และสงเสริมบทบาทของ
ภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแกคนในสังคมไทย
2) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิ ขัน้ พืน้ ฐาน และเนนการสราง
ภูมิคุมกันระดับปจเจกและสรางการมีสว นรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ โดยสราง
โอกาสอยางเปนธรรมใหกลุมดอยโอกาสสามารถเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม
และทั่วถึง เสริมสรางความมั่นคงใหคนยากจนมีความพรอมรับผลกระทบจากวิกฤตตาง
ๆ และ
สนับสนุนการสรางสังคมสวัสดิการ
3) การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการ ดําเนิน ชีวิตใน
สังคมและสรางการมีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี โดย
เสริมสรางพลังทางสังคมใหทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอยางอิสระ เลือกและตัดสินใจในการ
ดํารงชีวติ ดวยตนเอง เสริมสรางขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาตาง ๆ ของชุมชนดวย
ตัวเอง สนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสื่อสรางสรรคในการสรางคานิยมใหม
ๆ ใหเกิดขึน้
ในสังคมไทย สงเสริมใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนพลังรวม
ในการพัฒนาสังคมไทย เสริมสรางระบบบริหารราชการใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถวงดุล
อํานาจการตรวจสอบทีเ่ ขมงวดและรอบดาน และมีการรับผิดรับชอบทีเ่ หมาะสม ปฏิรปู การเมืองไทย
ทัง้ ระบบใหเปนประชาธิปไตยของมวลชน และสรางความเทาเทียมในกระบวนการยุตธิ รรม
4) การเสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมให มีคุณคารวมและตระหนักถึง
ผลประโยชนของสังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมี
ระบบการตรวจสอบและการรับผิดชอบทีร่ ดั กุม โดยสรางคานิยมใหมที่ยอมรับรวมกันบนฐานของ
ความไวเนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม สงเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาล นําไปสูก ารเปน
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ประชาธิปไตยที่ถูกตองและเหมาะสม และสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจใหเกิดขึ้นกับคนใน
สังคม
4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน มุงพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกกลุมวัยใหมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงามและ
รูคุณคาความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และเปน
พลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไทยใหไดมาตรฐานสากล และเพิม่ โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูใ นรูปแบบทีห่ ลากหลาย และ
เสริมสรางสภาพแวดลอมทางครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมั่นคงและเอื้อตอการพัฒนาคนอยาง
สอดคลองกับบริบทการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต มีแนวทางสําคัญ ดังนี้
1) การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม โดย
การ
สงเสริมคนไทยที่มีศักยภาพและความพรอมใหมีบุตรเพิ่มขึ้น และมีการกระจายตัวประชากร
ที่สอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ โดยสงเสริมคูสมรสที่มีศักยภาพและความพรอมใหมีบุตร
เพิ่มขึ้น และรักษาระดับอัตราเจริญพันธุไมใหต่ํากวาระดับที่เปนอยูปจจุบัน และสนับสนุนการกระจาย
ตัวและสงเสริมการตัง้ ถิน่ ฐานของประชากรใหเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ โอกาส และ
ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
2) การ พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
และการ
พัฒนาประเทศในอนาคต โดยการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย สนับสนุนกระบวนการเรียนรูสู
วัฒนธรรมการเกื้อกูล เสริมสรางทักษะใหคนมีจิตสาธารณะ ดวยการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต และ
การตอยอด สูนวัตกรรมความรู การสรางเสริมสุขภาวะคนไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกาย
และจิตใจ และสรางจิตสํานึกของประชาชนใหมคี วามรับผิดชอบตอสังคม
3) การสงเสริมการลดปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพอยางเปนองครวม โดยการสราง
เสริมสุขภาวะคนไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ และการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขใหมีคุณภาพอยางทั่วถึง
4) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องใหคน
ทุกกลุมทุกวัยสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูและองคความรูที่หลากหลาย ทั้งที่เปนวัฒนธรรม ภูมิปญญา
และ
องคความรูใหม โดยสรางวัฒนธรรมการเรียนรูดวยการสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่ของ
คนไทยทุกคน สรางนิสัยใฝรูและรักการอานตั้งแตวัยเด็ก ควบคูกับการสงเสริมใหองคกรและสื่อ
ทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค สื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงาย การสรางปจจัยสนับสนุน
ใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต และสงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน
5) การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม โดยการ
เสริมสราง
คานิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยมาขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ นําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาทองถิ่น อัตลักษณที่โดดเดนของชุมชน คุณคาของความสงบ
สุขและการแบงปนตามวิถีดั้งเดิม มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาฟนฟูชุมชนทองถิ่นใหสามารถพึ่งพา
ตนเองไดนาํ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาตอยอด ในการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคและการ
พัฒนาสังคมของประเทศ บูรณาการกลไกการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน สิทธิในการเขาถึงบริการ
ของรัฐและสิทธิชุมชน ทั้งในระดับครอบครัว ระดับชุมชนทองถิ่น ระดับชาติ และระดับสากลใหเชื่อม
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สัมพันธกันอยางเกื้อกูล และสรางเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรมรวมกับประชาคมโลก
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน
4.3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมัน่ คงของอาหารและพลังงานมุงพัฒนา
ใหภาคเกษตรเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความสมดุล มั่นคงและมีประสิทธิภาพ สามารถ
ผลิตสินคาเกษตรและอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอกับความตองการของตลาด
และมีราคาที่เหมาะสม เปนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงในอาชีพและรายได
เกษตรกรใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนครัวเรือนและองคกรเกษตรกรใหมีความ
เขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน และสรางใหครัวเรือนและชุมชนมีความมั่นคง
ดานอาหารและพลังงานสามารถพึง่ พาตนเองไดมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทเ่ี ปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและ
ยั่งยืน โดยรักษาและคุมครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรและสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอย
มีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน เรงรัดการนําที่ดินที่ซื้อจากเอกชนมาปฏิรูปเพื่อ
เกษตรกรรม เรงรัดการจัดใหมอี งคกรและระบบการบริหารจัดการทีด่ นิ ใหเปนรูปธรรม พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ฟนฟูคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีของชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิต
ทางการเกษตร
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสรางมูลคา โดยสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว และสัตวน้ํา ที่สามารถเจริญเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่
สงเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ การใชเทคโนโลยีที่ลดตนทุนการผลิตอยางยั่งยืน
เพิ่มมูลคาผลผลิตดานปศุสัตวใหสูงขึ้น สงเสริมการผลิตที่ปลอดจากการตัดแตงพันธุกรรม เพื่อคงไว
ซึ่งความหลากหลายของพันธุพืชและสัตว ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมของประเทศ
ไทย สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสรางมูลคาเพิม่ สินคาเกษตรและอาหาร และ
พลังงาน สนับสนุนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร และมาตรฐานระบบการ
ผลิตสินคาเกษตรใหเทียบเทาระดับสากล สรางแรงจูงใจใหเกษตรกรผลิตสินคาเกษตรและอาหาร
ตามมาตรฐานทีก่ าํ หนด รณรงคใหเกษตรกรใชสารเคมีอยางถูกวิธตี ามหลักวิชาการ และสนับสนุนการ
ใชสารชีวภาพใหมากขึน้ สงเสริมระบบตลาดกลางสินคาเกษตรและตลาดซือ้ ขายสินคาเกษตรลวงหนา
ใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ สงเสริมภาคเอกชนและองคกรชุมชนเขามามีบทบาทรวมกันบริหาร
จัดการระบบสินคาเกษตรและอาหาร การเพิม่ มูลคา และการจัดการดานการตลาด รวมกับสถาบัน
เกษตรกร พัฒนาและเสริมสรางองคความรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตาง
ๆ ทีเ่ หมาะสมทาง
การเกษตร สนับสนุนการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของ
ภาคเกษตรที่เชื่อมโยงตลอดหวงโซอุปทาน และปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตใหทั่วถึง
3) การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร โดยพัฒนาระบบ
การสรางหลักประกันเพื่อดูแลดานรายไดของเกษตรกรใหมีความมั่นคง และใหครอบคลุมเกษตรกร
ทั้งหมด เรงพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร ใหสามารถคุมครองความเสี่ยงดานการผลิตทาง
การเกษตรจากทุกภัยพิบัติใหกับเกษตรกรในทุกพื้นที่ สงเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมี
พันธสัญญาที่เปนธรรมแกทุกฝายที่เกี่ยวของ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกร
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ใหดีขึ้น สรางแรงจูงใจใหเยาวชนเขาสูอาชีพเกษตรกรรม ดวยการสนับสนุนองคความรูอยางครบวงจร
พัฒนาสถาบันเกษตรกรใหเปนกลไกสนับสนุนการพึง่ พาตนเองของเกษตรกรไดอยางแทจริง
เสริมสรางความเขมแข็งใหกบั เกษตรรายยอยทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการนําเขาสินคาเกษตรและอาหาร
ทีม่ ตี น ทุนต่าํ อันเปนผลจากขอตกลงการเปดการคาเสรี
4) การสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน โดยสงเสริมใหมีการปลูกปาโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น สงเสริมใหเกษตรกรทําการ
เกษตรกรรมอยางยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการ
และเผยแพรองคความรูและการพัฒนาดานอาหารศึกษาทุกรูปแบบอยางตอเนื่องและทั่วถึง สงเสริม
พฤติกรรมการบริโภคทีเ่ หมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสรางเครือขายการผลิตและการ
บริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยูบริเวณใกลเคียงกัน สงเสริมการนําวัตถุดิบที่มีอยูและเหลือใช
จากการเกษตรมาผลิตเปนพลังงานทดแทนใชในระดับครัวเรือนและชุมชน สนับสนุนการผลิตพลังงาน
ทดแทนภายในชุมชน สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ใหเปนเครื่องมือในการสรางความ
เขมแข็งดานอาหารใหกบั เกษตรกรและชุมชนอยางเปนระบบ
5) การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
และความเขมแข็งภาคเกษตร โดยสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน
จากพืช พลังงาน จัดใหมรี ะบบการบริหารจัดการสินคาเกษตรทีใ่ ชเปนทัง้ อาหารและพลังงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใชพลังงานทางชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ
จัดใหมีกลไกในการกํากับดูแลโครงสรางราคาของพลังงานชีวภาพที่ไมสงผลกระทบตอการสราง
เสถียรภาพและความเปนธรรมตอผูบริโภคและผูผลิต และปลุกจิตสํานึกในการใชพลังงานชีวภาพ
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
6) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพือ่ เสริมสรางความ มัน่ คงดานอาหาร
และพลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือขายปราชญชาวบาน ภาคเอกชนและชุมชน
ใหเขามามีสว นรวมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการ
ทํางานของหนวยงานภาครัฐใหมีการทํางานอยางบูรณาการทั้งในสวนกลางและระดับพื้นที่ พัฒนา
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานอาหารและพลังงานตัง้ แตการผลิต การตลาด ไปจนถึงการบริโภค
ใหมีความถูกตองและเขาถึงได พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานการเกษตร เพื่อใหเอื้อตอ
การพัฒนาอยางยั่งยืน และสงเสริมความรวมมือระหวาง
ประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนเพือ่ ใหเกิดความมัน่ คงดานอาหารและพลังงาน
4.4 ยุทธศาสตร การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน มั่นคง มีคุณภาพ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน ลดความเหลื่อมล้ํา และกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรม รักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางระบบการแขงขันเสรีและเปนธรรม ทีเ่ อือ้ ตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอยางยั่งยืนและเปนธรรม และใหไทยเปนศูนยกลางการผลิตสินคาและบริการในภูมิภาค
อาเซียนบนฐานปญญา นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค และเปนมิตรกับสิง่ แวดลอมีมแนวทางสําคัญ ดังนี้
1) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ สูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยปรับ
โครงสรางการคาและการลงทุน ใหสอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย ตะวันออกกลาง
และเศรษฐกิจภายในประเทศ อาทิ เสริมสรางประสิทธิภาพดานการตลาดและการกระจายผลผลิต
70

ไปสูต ลาด ผลักดันการจัดทําความตกลงการคาเสรี และเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงทีม่ ผี ล
บังคับใชแลว พรอมทั้งวางแนวทางปองกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในทุกขนาดและระดับการเติบโตของธุรกิจใหสามารถเติบโตไดอยางมีคณ
ุ ภาพ และ
พัฒนาทักษะและองคความรูของผูประกอบการไทย ปรับโครงสรางภาคบริการ อาทิ เสริมสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการเชิงสรางสรรค ขยายฐานการผลิตและการตลาดภาค
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพออกสูตลาดตางประเทศ พัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการสงเสริมการ
ลงทุนภายในประเทศและการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ ฟน ฟูและพัฒนาคุณภาพแหลง
ทองเที่ยวใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น ชุมชน
ผูประกอบการรายยอย และวิสาหกิจชุมชน พัฒนาธุรกิจสรางสรรค อาทิ พัฒนาปจจัยสนับสนุนที่เอื้อ
ตอพัฒนาธุรกิจสรางสรรค เสริมสรางศักยภาพของผูประกอบการในการใชความคิดสรางสรรค
สนับสนุนความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเมือง ชุมชนสรางสรรค และผลักดันกลุม
สินคาเศรษฐกิจสรางสรรคที่มีศักยภาพของประเทศ พัฒนาภาคเกษตร อาทิ ผลักดันการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตและการตลาด พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑแปรรูปสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
ตอเนื่องใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล สนับสนุนการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร และพัฒนาปจจัย
แวดลอมดานการเกษตร และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอาทิ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
ฟนฟูสิ่งแวดลอมในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศอยางตอเนื่อง พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรมทองถิ่น และเตรียมพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหลักแหงใหม
2) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม โดยการสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาและประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เพื่อสงเสริมการใชความคิดสรางสรรค และสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
3) การพัฒนาความสามารถในการแขงขันทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม
โดยพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน ไดแก พัฒนาระบบสถาบันการเงินใหมเี สถียรภาพ ประสิทธิภาพ
และลดตนทุน สงเสริมใหทุกภาคสวนเขาถึงแหลงเงินทุนอยางเทาเทียมดวยตนทุนที่เหมาะสม
สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงานขององคกรการเงินชุมชนและสหกรณทกุ ระดับ
พัฒนาความรูพื้นฐาน ทางการเงิน (Financial Literacy) ใหกบั ประชาชน พัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ไดแก สรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาและประยุกตใช
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหทั่วถึงและเพียงพอ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ไดแก ผลักดันการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานและการบริหารจัดการโลจิ สติกสของประเทศ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส พัฒนาระบบขนสงมวลชนสาธารณะ
ทางราง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย พัฒนาศักยภาพ
การใหบริการน้ําอุปโภคบริโภค ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่มีมาตรฐานสากลครอบคลุมทั้งในเขต
เมืองและพื้นที่ชนบท และวางแผนพัฒนาที่อยูอาศัยของภาครัฐและเอกชน
ใหเปนไปในทิศทาง
ที่เหมาะสม สรางความมั่นคงดานพลังงาน ไดแก สงเสริมการใชพลังงานสะอาดและพัฒนาพลังงาน
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ทางเลือก กํากับดูแลกิจการพลังงานใหมีราคาที่เหมาะสม มีเสถียรภาพและเปนธรรม กําหนด
โครงสรางราคาพลังงานทดแทนที่เหมาะสม สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานจากแหลง
ธรรมชาติเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในทุกระดับ และ
ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบตาง ๆ ไดแก ปรับปรุงกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอ การ
ประกอบธุรกิจการคา การลงทุน การผลิตและบริการ การวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และการคุมครองทรัพยสินทางปญญาการเสริมสรางธรรมาภิ บาล และเรงรัดการพัฒนา
บุคลากรดานกฎหมายและผูที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมาย
4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมใหมเี สถียรภาพ โดยการบริหารจัดการ
ดานการเงิน ไดแก รักษาเสถียรภาพของราคาควบคูไ ปกับการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
โดยรวม (Financial Stability) สรางความสมดุลระหวางตลาดเงินและตลาดทุน ปรับปรุงโครงสราง
พืน้ ฐานทางการเงิน พัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยใหครอบคลุมความเสี่ยงทุกรูปแบบ มีระบบบริหาร
จัดการเงินทุนจากตางประเทศที่มีประสิทธิภาพ เพิม่ บทบาทของอาเซียนในระบบเศรษฐกิจการเงิน
โลก และสงเสริมการออมในทุกระดับและทุกกลุม อาชีพ บริหารจัดการดานการคลัง ไดแก ปรับระบบ
การจัดเก็บรายไดของประเทศ เพิม่ ประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ พิจารณา
ความเสี่ยงทางการคลังและนํารายงานความเสี่ยงทางการคลังมาใชใหเกิดประโยชน เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารเงินนอกงบประมาณและกองทุนนอกงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส พัฒนา
รัฐวิสาหกิจใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและเสริมสรางความเขมแข็งทางการคลังของภาค
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
4.5 ยุทธศาสตรการสรางความเชือ่ มโยง กับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง ทาง
เศรษฐกิจ มุงเสริมสรางความไดเปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพที่ตั้งเชิงยุทธศาสตรทางภูมิศาสตร
เศรษฐกิจของประเทศที่เปนจุดศูนยกลางของภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟกใหสามารถใช
ประโยชนจากภูมิภาคไดอยางสูงสุด เตรียมพรอมและปรับตัวเขาสูบริบทโลกและภูมิภาคที่
เปลีย่ นแปลงไป เพือ่ เสริมสรางประโยชนของไทยในดานการคา การลงทุน การเงิน และโอกาสดาน
การตลาดระหวางประเทศ เสริมสรางบทบาทของไทยเพื่อใหไทยเปนสวนสําคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคตอภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุมอาเซียนและพันธมิตร และเอเชียแปซิฟก
สงเสริมบทบาทของไทยในกรอบความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานที่นําไปสูการพัฒนารวมกันที่ยั่งยืน
บนพื้นฐานของความเทาเทียมและความไวเนื้อเชื่อใจ และเสริมสรางความสามารถในการแกไข
ผลกระทบเชิงลบและประเด็นปญหารวมระหวางประเทศทีเ่ ปนประเด็นฉุดรัง้ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน มีแนวทางสําคัญ ดังนี้
1) การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบ
ความรวมมือในอนุภูมิภาค อาเซียน โดยพัฒนาบริการขนสงและโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ และ
ไดมาตรฐานสากล โดยเฉพาะรูปแบบบริการขนสงทีจ่ ะชวยเพิม่ ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
การพัฒนาระบบเครือขายและการบริหารเครือขายธุรกิจของภาคบริการขนสงและโลจิสติกส ตลอดทัง้
หวงโซอุปทานในภูมิภาค ปรับปรุงกฎระเบียบการขนสงคนและสินคาที่เกี่ยวของ เพื่อลดจํานวน
เอกสาร ตนทุนการดําเนินงาน และระยะเวลาทีใ่ ชในกระบวนการขนสงผานแดนและขามแดน พัฒนา
บุคลากรในธุรกิจการขนสงและโลจิสติกส เพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคเอกชนไทยทั้งในดานทักษะ
ภาษาตางประเทศ และความรูด า นการบริหารจัดการโลจิสติกส และเชือ่ มโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชือ่ มโยงระบบการผลิตกับพืน้ ทีต่ อนใน
ของประเทศ
2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันระดั
ใน บอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน มุงเนนความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการสรางฐานการผลิตตามแนว
Economic Corridor ซึง่ เปนยุทธศาสตรเชิงพืน้ ทีท่ ส่ี ามารถสนองตอบการปรับโครงสรางทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เพือ่ เปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร
และการทองเทีย่ วในภูมภิ าค พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดนใหมบี ทบาทการเปน
ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนที่พัฒนาตอเนื่องและพื้นที่
ใหม และบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานโดยเชื่อมโยงแผนพัฒนาเพื่อให
บรรลุประโยชนรวมทั้งในดานความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที่
3) การ สรางความพรอมในการเขาสูป ระชาคมอาเซียน โดยผลักดันใหไทย
มีบทบาทนําที่สรางสรรคในเวทีระหวางประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะตองมีการ
เตรียมการโดยพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวนเศรษฐกิจ ภาคการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป รวมทัง้
ผูป ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ( SME) ยกระดับการใหบริการดานสุขภาพและบริการดาน
สาธารณสุข ทัง้ บุคลากรและมาตรฐานการใหบริการเพือ่ กาวสูก ารเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ
ของภูมิภาค เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐาน
เปนทีย่ อมรับในระดับสากล และกําหนดมาตรฐานขัน้ พืน้ ฐานของคุณภาพสินคาและบริการ
4) การ เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศระหวางภูมิภาคโดย
มีบทบาททีส่ รางสรรค เพือ่ เปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก เพือ่ รักษา
สมดุลในปฏิสัมพันธระหวางไทยและมหาอํานาจตาง ๆ และประโยชนอื่น ๆ ของประเทศทัง้ ในดาน
การคา ความมัน่ คงของอาหาร/พลังงาน โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑไทย การสรางปฏิสมั พันธ
ระหวางประชาชนในกรอบนานาชาติ และการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของไทยและภูมิภาค
โดยรวม โดยรักษาบทบาทของไทยในการมีสวนรวมกําหนดยุทธศาสตรของกรอบความรวมมือ
ที่ดําเนินอยู และรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม
5) การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย การเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ ในลักษณะเกื้อกูลกัน
ผานกิจกรรมเชื่อมโยงหวงโซการผลิตและการเคลื่อนยายแรงงานระหวางกันอยางเสรี
และมี
ประสิทธิภาพโดยเรงดําเนินการดานการยอมรับมาตรฐานฝมอื ระหวางประเทศ เพื่ออํานวยความ
สะดวกการเคลือ่ นยายแรงงาน สงเสริมผูป ระกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสูต า งประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบาน และคุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทย
และแรงงานไทยในตางประเทศ และสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหแกชมุ ชนไทยในตางประเทศ
6) การมีสวนรวมอยางสําคัญในการ ปองกันภัยจากการกอการรายและ
อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบตั ิ และการแพรระบาดของโรคภัย ที่สงผลตอสภาวะทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาว จากผลกระทบในดานความมั่นคงแหงชีวิต เศรษฐกิจ ความเปนอยู เพื่อใหเกิดการพัฒนา
อยางยั่งยืนในภูมิภาค โดยพัฒนาศักยภาพและความพรอมในการปองกันและแกปญหาขามชาติดาน
การกอการราย ปญหายาเสพติด และการหลบหนีเขาเมืองทัง้ ระบบ เตรียมพรอมรับภัยพิบตั ทิ าง
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ธรรมชาติและเหตุฉกุ เฉิน และรวมมือในการปองกันการติดเชือ้ และการแพรระบาดของโรคภัย
ประเภทที่เกิดขึ้นใหมในโลก
7) การ เสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยดําเนินการตาม
พันธกรณีระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมตาง ๆ อยางตอเนื่อง และเสริมสรางการผลิตและบริโภค
สินคาและบริการ ที่นําสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ลดมลพิษ ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางไมมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
8) การผลักดันการจัดทําความตกลงการคาเสรี และวางแนวทางปองกัน ผลเสีย
ที่จะเกิดขึ้น โดยเรงปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎระเบียบตาง ๆ ใหเอือ้ ประโยชนตอ การประกอบ
ธุรกิจการคา การลงทุน อยางเปนธรรม และสงเสริมการจดสิทธิบตั ร การคุม ครองและบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา การแบงปนผลประโยชนระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และนักวิจัย
9) การสงเสริมใหนักลงทุนตางชาติใชประเทศไทยเปนฐานธุรกิจในภูมิภาค
เอเชียและการสนับสนุนบทบาทขององคกรระหวางประเทศทีไ่ มแสวงหากําไร
10) การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่น ใหพรอมตอการเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงในบริบทโลก
อาเซียน และอนุภูมิภาค โดยเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถิ่นใหรับรูและเตรียมพรอมรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ และสงเสริม
ศักยภาพดานวิชาการและเครือขายของสถาบันการศึกษาของไทย
4.6 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มุงอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเปน
ฐานทีม่ น่ั คงของการพัฒนาประเทศ ขับเคลือ่ นการผลิตและบริโภคของประเทศไปสูก ารเปนสังคม
คารบอนต่ําที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางภูมิคุมกัน และเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัว
ตอผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และประเด็นสิง่ แวดลอมโลก พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและสรางสังคมและชุมชนที่อยูรวมกับธรรมชาติอยางเกื้อกูล และสรางความเปน
ธรรมในการเขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ และมีการคุมครองรักษาผลประโยชนของ
ประเทศจากขอตกลงและพันธกรณีระหวางประเทศ มีแนวทางสําคัญ ดังนี้
1) การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยคุมครอง ปองกัน รักษา ฟนฟูพื้นที่ปาไม และเขตอนุรักษ พัฒนาระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร และการจัดการองคความรู ปรับปรุงการบริหารจัดการทีด่ นิ ทัง้ ระบบ
กระจายการถือครองที่ดินใหเกิดความเปนธรรมและคุมครองความมั่นคงและฐานการดํารงชีวิตของ
เกษตรกรยากจน เรงรัดพัฒนาและฟนฟูคุณภาพดินเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตรและความมัน่ คงทางอาหาร วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
เรงรัดการบริหารจัดการน้าํ แบบบูรณาการ เพือ่ สนับสนุนการเพิม่ ประสิทธิภาพการเกษตรใหเกิดความ
มั่นคงดานอาหารและพลังงาน และลดปญหาน้ําทวม น้ําแลงไดอยางยั่งยืน พัฒนาและปรับปรุง
แหลงน้ํา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนในแหลงน้ําที่มีศักยภาพในการกักเก็บน้ํา เพื่อสนับสนุนการสราง
ความมั่นคงดานอาหารและพลังงานแกประเทศ พัฒนาและสงเสริมใหเกิดการใชน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ คุมคา และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จัดทําแผนแมบทโครงสรางพื้นฐาน
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ดานทรัพยากรน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคอยางเปนระบบ และสงเสริมการอนุรักษ ใชประโยชนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ และแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม
2) การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลือ่ นประเทศ เพื่อเตรียมพรอม
ไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการปรับโครงสรางการ
ผลิตของประเทศสูเศรษฐกิจคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงานในภาคขนสง เพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก การพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเนน
การวางผังเมืองทีผ่ สมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเขาดวยกัน การปรับพฤติกรรมการบริโภคสู
สังคมคารบอนต่ําที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3) การยกระดับขีดความสามารถในกา รรับมือ และปรับตัวตอ การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน โดยพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับผลกระทบและการปรับตัว
รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความทาทายจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนใหเขมแข็งพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
4) การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางตอเนื่อง โดย
จัดทําแผนที่และจัดลําดับพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด พัฒนายกระดับการ
จัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม วางระบบ
เพือ่ สงเสริมการดําเนินงานของภาคสวนตาง ๆ และสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน
และทองถิ่น ใหมีการเตรียมความพรอม
5) การ สรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤติ จาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยติดตามและเฝาระวังมาตรการการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่อาจ
สงผลกระทบตอการคาและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ จากมาตรการทาง
การคาและขอตกลงระหวางประเทศเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ศึกษาผลกระทบและ
กําหนดแผนกลยุทธรายสินคา รวมทั้งกําหนดมาตรการเยียวยาในสินคาและธุรกิจที่เกี่ยวของ สงเสริมใหผู
สงออก ทําคารบอนฟุตพริน้ ตและสรางแรงจูงใจใหเกิดอุตสาหกรรมใหม ๆ
6) การเพิม่ บทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกทีเ่ กีย่ วของกับกรอบความ
ตกลงและพันธกรณีดา นสิง่ แวดลอมระหวางประเทศ โดยศึกษารายละเอียดและสรางความเขาใจของ
พันธกรณี รวมทั้ง ติดตามสถานการณการเจรจาและทาทีของประเทศตาง ๆ สรางความพรอมและ
พัฒนาบุคลากรของหนวยงานภาครัฐเพื่อเสริมสรางเทคนิคการเจรจา พัฒนาความรวมมือในกลุม
อาเซียน และสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาทิ อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ และ
พิธีสารที่เกี่ยวของเพื่อคุมครองและอนุรักษทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรม
7) การควบคุมและลดมลพิษ เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน
ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปริมาณฝุน ละอองขนาดเล็ก พัฒนาระบบการจัดการของเสีย
อันตราย ลดความเสีย่ งอันตราย การรัว่ ไหล และการเกิดอุบตั ภิ ยั จากสารเคมี พัฒนาระบบเตือนภัย
แจงเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยดานมลพิษทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่น
8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม อยางบูรณาการ โดยพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง และสงเสริม
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สิทธิชุมชนในการเขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน สนับสนุน
กระบวนการมีสวนรวมและพัฒนาศักยภาพของทองถิ่นและชุมชน ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับ
สถานการณการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมและบังคับใชอยางเสมอภาคเปนธรรม ปรับปรุง
กฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐ ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเอื้อตอการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลักดันใหมีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม รวมถึงการปฏิรูป
การบริหารจัดการงบประมาณของประเทศ เพือ่ สรางแรงจูงใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีประสิทธิภาพ และลดการกอมลพิษ และการสรางรายไดจากการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ
3.1.2 นโยบายรัฐบาล
1. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก คือ
1) สรางความปรองดองสมานฉันท เยียวยาและฟนฟูทุกฝาย เชน
ประชาชน เจาหนาทีร่ ฐั และผูป ระกอบการภาคเอกชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากเหตุรนุ แรง
ตัง้ แต
ชวงปลายการใชรัฐธรรมนูญ 2540 สนับสนุนใหคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริง
เพือ่ การปรองดองแหงชาติ (คอป.) ดําเนินการอยางเปนอิสระ
2) กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ”
3) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐอยางจริงจัง
4) สงเสริมการบริหารจัดการน้าํ อยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพืน้ ที่
ชลประทาน
5) เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยกลับมาสูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
โดยนอมนํากระแสพระราชดํารัส “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักปฏิบัติ
6) เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและ
นานาประเทศ
7) แกไขความเดือดรอนของประชาชนและผูป ระกอบการเนือ่ งจากภาวะ
เงินเฟอและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง โดยชะลอการเก็บเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงชั่วคราวเพื่อใหราคา
น้ํามันเชื้อเพลิงลดลงทันที ปรับโครงสรางราคาพลังงาน จัดใหมีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผูประกอบ
อาชีพรถรับจางขนสงผูโ ดยสารสาธารณะ ดูแลราคาสินคา
และการมีรายได ปองกันและแกไข
การผูกขาดทัง้ ทางตรงและทางออม
8) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ
พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายยอย และผูมีรายไดนอยที่มีหนี้ต่ํากวา 500,000 บาท อยางนอย 3 ป
และปรับโครงสรางหนี้สําหรับผูที่มีหนี้เกิน 500,000 บาท ทําใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา
300 บาท ผูจบปริญญาตรีมีรายไดเดือนละไมนอยกวา 15,000 บาท จายเบีย้ สูงอายุแบบขัน้ บันได
อายุ 60-69 ป 600 บาท , อายุ 70-79 ป 700 บาท , อายุ 80-89 ป 800 บาท และอายุ 90 ปขน้ึ ไป
ไดรบั 1,000 บาท ลดภาษีบา นหลังแรกและรถยนตคนั แรก
9) ลดภาษีเงินไดนิติบุคคล เหลือรอยละ 23 ในป 2555 และเหลือรอยละ 20
ในป 2556
10) สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน โดยเพิ่มเงินทุนกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองอีกแหงละ 1 ลานบาท จัดตัง้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วงเงินเฉลีย่ จังหวัดละ 100 ลานบาท
76

จัดตั้งกองทุนตั้งตัวไดวงเงิน 1,000 ลานบาท ตอสถาบันอุดมศึกษาทีร่ ว มโครงการ จัดสรรงบประมาณ
เขากองทุนเอสเอ็มแอล 300,000 400,000 และ 500,000 บาท ตามขนาดหมูบ า น
11) ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน
เริม่ จากการรับจํานําขาวเปลือกเจาและขาวเปลือกหอมมะลิ เกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาท
จัดทําทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรและการออกบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร
12) เรงเพิม่ รายไดจากการทองเทีย่ วทัง้ ในและนอกประเทศ โดยประกาศให
ป 2554-2555 เปนป “มหัศจรรยไทยแลนด ” และประชาสัมพันธเชิญชวนนักทองเที่ยวตางชาติ
เขารวมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลที่จะมีขึ้นในชวงป พ.ศ. 2554-2555
13) สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชน
14) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบ 30 บาท รักษา
ทุกโรค ใหทุกคนไดรับบริการอยางมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและเปนธรรม
15) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน เริ่มในโรงเรียนนํารอง
แกนักเรียน ป. 1 ปการศึกษา 2555
16) เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวม โดยมีสภา
รางรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่เปนอิสระยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยใหประธานเห็นชอบผานการออก
เสียงประชามติ
สวนนโยบายที่จะดําเนินการภายในชวงระยะ 4 ป จะดําเนินนโยบายหลัก ดังนี้
1. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ ที่สําคัญคือ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย ดํารงไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงองคพระมหากษัตริย นอมนําพระราชดําริทั้งปวง
ไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม พรอมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม
2
. นโยบายเศรษฐกิจ กระจายรายไดทเ่ี ปนธรรม ปรับโครงสรางภาษีอากรทัง้ ระบบ
มีนโยบายสรางรายไดจากการสงเสริมการทองเที่ยว เพิ่มขึ้น 2 เทาตัวในเวลา 5 ป ผลักดันไทยเปน
ศูนยกลางการผลิตและการคาอาหาร มีนโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ สวนนโยบายโครงสราง
พืน้ ฐาน จะพัฒนาระบบขนสง ประปา ไฟฟา ใหกระจายไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึง เพียงพอ ขยายการ
ใหบริการน้ําสะอาดใหครอบคลุมทุกพื้นที่ พัฒนาระบบรถไฟทางคูเชื่อมชานเมือง และหัวเมืองหลัก
พัฒนารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ -เชียงใหม กรุงเทพฯ-นครราชสีมา กรุงเทพฯ-หัวหิน และเสนทาง
เชือ่ มตอกับเพือ่ นบาน ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอรพอรต เรล ลิงก ตอจากทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิไปยังชลบุรี และพัฒนาเรงรัดโครงสรางรถไฟฟา 10 สายทางในกทม. และปริมณฑล
ใหเริ่มกอสรางไดครบใน 4 ป คาบริการ 20 บาทตลอดสาย
3. นโยบายดานสังคมและคุณภาพชีวิต กระจายโอกาสทางการศึกษาใหเขาถึงทุกกลุม
จัดโครงการเงินกูเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต สงเสริมใหแรงงานเขาถึงขอมูลขาวสาร
ตําแหนงวางงานโดยสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพประกันสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแตชวงตั้งครรภ
จนถึงวัยชรา และผูพิการ สรางหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดวยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ
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4. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม
และสัตว ทรัพยากรทางทะเล สรางความเปนธรรมและลดความเหลือ่ มล้าํ ในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ
5. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เรงสรางนักวิทยาศาสตร
นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอ สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา สงเสริมความรวมมือกับ
ประเทศมุสลิม และองคกรอิสลามระหวางประเทศ
6. นโยบายการตางประเทศ และเศรษฐกิจระหวางประเทศ
เรงสงเสริมและพัฒนา
ความสัมพันธกับเพื่อนบาน สงเสริมผลประโยชนของชาติในองคกรระหวางประเทศ
7. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พัฒนาระบบราชการ สรางเสริมมาตรฐานดาน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมถึงปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ใหทันสมัย สอดคลองหลักการประชาธิปไตย เรงรัดจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติรรม
ทีด่ าํ เนินการโดยอิสระ และปรับปรุงระบบการชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรมโดยงาย
สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรบั รูข า วสารจากทางราชการ สือ่ สารมวลชนและสือ่ สาธารณะ
3.1.3 แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556
วิสัยทัศน (VISION)

พันธกิจ

นครลําปางเปนเลิศดานเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม
โดดเดนดานการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
ผูนําดานการผลิตเกษตรปลอดภัย รวมสรางสังคมไทยอยูดีตามวิถีพอเพียง

1. ดานเศรษฐกิจ : พัฒนา กระตุน และสงเสริมระบบเศรษฐกิจทัง้ ในภาคอุตสาหกรรม
การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการเกษตร โดยใชวฒ
ั นธรรมเปนฐานในการสรางมูลคาเพิม่
2. ดานสังคม : พัฒนาจังหวัดลําปางใหเปนสังคมผาสุก ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
บนฐานความรู ภูมิปญญาทองถิ่นผสานองคความรูสมัยใหม
3. ดานความมัน่ คงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม : สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม
ในการดําเนินงานดานความมัน่ คง และสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ โดยใชแนวทาง
การจัดการแบบชุมชนเปนฐาน
4. ดานบริหารจัดการ: พัฒนาระบบบริหารจัดการของจังหวัดอยางตอเนือ่ ง ตามแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพือ่ เพิม่ สมรรถนะขององคกรและขีดความสามารถ
ทางการแขงขัน ภายใตบริบทของการเปลีย่ นแปลง

ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร 1 : การสงเสริมความเข็มแข็งในการดําเนินงานดานความมัน่ คง และสรางสมดุล
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและสรางสังคมใหมีความเขมแข็ง
เปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
ยุทธศาสตร 3 : การสงเสริมและพัฒนาการเกษตรสูเกษตรปลอดภัย
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ยุทธศาสตร 4 : การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วเชิง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมสูมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร 5 : การพัฒนาเซรามิกและสงเสริมหัตถอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคาทางการคา
และการลงทุนทัง้ ระบบ
3.1.4 แนวนโยบายในการบริหารจัดการและพัฒนาเทศบาลนคร
1. นโยบายดานการเมืองและการบริหาร
2. นโยบายดานโครงสรางพืน้ ฐานระบบสาธารณูปโภค
3. นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสงเสริมการ
อนุรักษมรดกวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
4. นโยบายดานการพัฒนาสังคม
5. นโยบายดานการสงเสริมเศรษฐกิจ
ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการดังนี้
1. นโยบายดานการเมืองและการบริหาร
1.1 การบริหารงานโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง โดยการสงเสริมระบบการ
ปกครอง และการบริหารในชุมชนใหเปน “ชุมชนประชาธิปไตยของประชาชน โดยประชาชนเพือ่
ประโยชนสขุ ของประชาชน ” ใหประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการและดูแลชวยเหลือซึง่ กัน
และกัน ตลอดจนทําโครงการและกิจกรรมในชุมชน ในระดับทีส่ ามารถทําไดเองตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้งยังสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น รวมจัดทําแผนพัฒนา ดําเนินการ
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาล
1.2 จัดตั้งชุมชนเพิ่มตามความพรอมและความเหมาะสมของลักษณะ ขนาด และ
สภาพของการตัง้ ชุมชน ตามความตองการของชุมชนนัน้ ๆ
1.3 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล แกบคุ ลากรเทศบาล
พัฒนาการทํางานใหเกิดความโปรงใส เพือ่ ใหเกิดความนาเชือ่ ถือและไววางใจ ดวยกระบวนการ
มีสว นรวมของประชาชน ตลอดจนการปองกันการทุจริตประพฤติมชิ อบในการปฏิบตั ริ าชการ
1.4 สงเสริมสนับสนุนการสรางคานิยมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย และความถูกตอง
ชอบธรรม
1.5 สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสรับรู เขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลอยาง
กวางขวาง เปนธรรม รวดเร็ว โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีสว นรวม ตลอดจนสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนสาธารณะ
1.6 สงเสริมความรวมมือบูรณาการการทํางานของทุกฝาย เปนภาคีเครือขายความ
รวมมือที่หลากหลายในการพัฒนาเมือง
1.7 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพือ่ การบริหารและการบริการประชาชน เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยสงเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบสารสนเทศของงานตาง
ๆ ในการบริการ
ประชาชนตอเนือ่ ง จากทีไ่ ดดาํ เนินการไวแลวสวนหนึง่ โดยใหมฐี านขอมูลทีเ่ ปนระบบ สามารถทํางาน
บนระบบสารสนเทศ ทีเ่ ชือ่ มโยงกันไดหรือใชฐานขอมูลรวมกันได ตลอดจนนําระบบสารสนเทศ
มาพัฒนาใชกับศูนยบริการรวมของเทศบาล ( One – Stop Service) เพือ่ อํานวยความสะดวก
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ใหประชาชนมารับบริการ ณ จุดเดียว ทั้งนี้ มุงสูการทํางานบนวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ
เพือ่ ใหการบริหารงานมีความกระชับ ประชาชนไดรบั บริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว ตลอดจนการเขาถึง
ขอมูลขาวสารไดอยางกวางขวาง หลากหลายชองทางมากขึน้
1.8 พัฒนาบุคลากร สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใหมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเพิ่มขึ้น มีความรัก ความผูกพันตอองคกร รวมกันสรางภาพลักษณที่
ดีใหแกองคกร ปรับเปลี่ยนทัศนคติวัฒนธรรมการทํางานใหม ที่มุงเนนการทํางานยึดประชาชนเปน
ศูนยกลาง มีภาวะผูนํา มีสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถสูงในการบริหารทํางานใหสําเร็จตาม
เปาหมายทีว่ างไว สงเสริมการบริหารงาน เสริมสรางภาวะผูน าํ และเพิม่ สมรรถนะ ความสามารถของ
บุคลากรเทศบาล ในการจัดบริการสาธารณะและสงมอบบริการสาธารณะอยางมีคณ
ุ ภาพไดมาตรฐาน
1.9 พัฒนาการเงิน การคลัง สงเสริมความเขมแข็งทางการเงินการคลังของเทศบาล
มีการพัฒนารายไดอยางตอเนื่อง และขยายฐานภาษีแหลงรายไดใหม ใหมีการเก็บรายไดอยาง
ครอบคลุมทัว่ ถึง เปนธรรม นําระบบภูมศิ าสตรสารสนเทศ (GIS) มาใชสนับสนุนการจัดเก็บรายได
และพัฒนาระบบอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหการจัดเก็บภาษีเปนไปอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพมากขึน้ และ
ใหการใชจายเงินงบประมาณ เปนไปอยางคุมคาสามารถวัดประเมินผลสําเร็จได
1.10 พัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ อํานวยความสะดวกแกประชาชน และเพิม่
ประสิทธิภาพในการทํางาน โดยการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน และปรับปรุงจุดบริการ
สวนหนา เพือ่ สรางบรรยากาศ ทันสมัย สะดวก สบาย รับบริการงาย รวดเร็ว และพึงพอใจแกทกุ คน
2. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใหครบครันทัว่ ถึงและไดมาตรฐานใหนครลําปาง
เปนเมืองทีส่ วางไสว สะอาด เปนระเบียบ ปลอดภัย เดินสบาย และมีความสวยงามเชิงภูมทิ ศั น โดย
ในเขตชุมชนผูอ าศัยจะเรงปรับปรุงถนน ทอระบายน้าํ ทีย่ งั เปนปญหา และไมไดมาตรฐานใหครบถวน
และปรับปรุงระบบแสงสวางและทางสัญจรในถนนสายหลัก เขตชุมชนเมืองใหสวยงาม นาเดิน นาดู
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใชผังเมืองรวมเฉพาะ เพื่อเปนประโยชนรองรับความเจริญเติบโต
ของเมือง และอนุรักษเขตมรดกวัฒนธรรมใหอยูอยางยั่งยืน
3. นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และการสงเสริม
การอนุรักษมรดกวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อใหสภาพแวดลอมของเมืองนาอยูอาศัย ชุมชนเมืองมีความปลอดภัยจากมลพิษ
ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ที่ตองใหความสําคัญและ
คํานึงถึงการใชประโยชนอยางสมดุลจากทรัพยากรธรรมชาติของเมืองรวมถึงการอนุรักษสืบสาน
สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น เชน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และมีการจัดการมลพิษ อันเปนผลจากกิจกรรมของมนุษยไปพรอมกันดวย
และดวยเหตุที่เมืองนครลําปางเปนเมืองเกา ที่มีประวัติศาสตรความเปนมา
ทีย่ าวนานนับพันป มีรอ งรอยของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนงานศิลปะ สถาปตยกรรม
บานเรือน และจารีตประเพณี ทีป่ รากฏชัดเจน อีกทัง้ ยังไดรบั การประกาศจากคณะรัฐมนตรีใหเปน
เมืองเกาแกที่สุด 1 ใน 10 เมืองของประเทศไทย ที่ยังคงมีคุณคาทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และได
พัฒนามาระดับหนึ่งแลวในระหวางป 2548 - 2551 จนมีผลปรากฏความเปนเมืองเกาที่ไดรับการ
อนุรักษ บูรณะและพัฒนาอยางโดดเดน ไดรับรางวัลการสงเสริมการอนุรักษและพัฒนา มรดก
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วัฒนธรรมเมืองเกาเพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ “Tourism Award” ประจําป 2551 จากการ
ทองเทีย่ วแหงประเทศไทย
นโยบายดานนี้ จึงมีความสําคัญยิ่งที่จะตองมีแผนงานและโครงการตอไปในดาน
ตาง ๆ ไดแก
3.1 การวางระบบบําบัดน้าํ เสียในระยะที่ 2 โดยทบทวนศึกษา สํารวจ และ
ออกแบบใหมใหเกิดความเหมาะสม และพรอมทีจ่ ะดําเนินการวางแนวทางในการแกไขปญหาน้าํ เสีย
อยางมีระบบและมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมที่ดีและรักษาระบบนิเวศ ฟนฟู
แมน้ําวังใหใสสะอาด
3.2 จัดทําฝายกั้นแมน้ําวังอีก 2 แหง บริเวณ บานทาคราวนอย และบานศรีปงชัย
เพื่อกักเก็บน้ําใส เพื่อการอุปโภคบริโภค และเสริมศักยภาพของเมือง
3.3 การสรางจิตสํานึกที่ดีแกประชาชนในการอนุรักษและใชประโยชนจาก
สิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงสภาวะโลกรอน โดยความรวมมือของประชาชน ชุมชน และภาคีตาง ๆ
3.4 ควบคุมและลดปริมาณของเสีย โดยการสงเสริมการผลิต และการบริโภคทีเ่ ปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสนับสนุน สงเสริม เพิ่มศักยภาพความสามารถของชุมชน ในการจัดการขยะ
มูลฝอย และลดปริมาณของเสียในชุมชน โดยการเพิ่ม ขยายระบบการจัดการของชุมชนใหทั่วถึง
ทุกชุมชน
3.5 สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะชุมชน ตามความ
เหมาะสมและความตองการของชุมชน และตามแผนของชุมชนทีไ่ ดวางไว ไดแก สวนสาธารณะตําบล
เวียงเหนือ สวนสาธารณะริมแมนาํ้ วังนากวม และปรับปรุงสวนสาธารณะ ร.9 ถนนศิรินาวิน
3.6 สงเสริม สนับสนุน รณรงคการลดพลังงานทัง้ ในระดับสํานักงาน หนวยงาน
ครัวเรือน ตลอดจนสงเสริมการใชพลังงานทางเลือกอันเปนสวนหนึ่งในการลดสภาวะโลกรอน
3.7 การอนุรักษ ฟนฟูแมน้ํา คูคลอง และแมน้ําวัง ตามยุทธศาสตรการอนุรักษและ
พัฒนาสภาพแวดลอมแมน้ําคูคลอง
3.8 ปรับปรุงสุสานพระบาทใหเปนฌาปนสถานทีไ่ ดมาตรฐานถูกหลักสุขาภิบาล
และไมทําลายสิ่งแวดลอม
3.9 เพิ่ม ขยาย การจัดการขยะชุมชน ใหครอบคลุมทุกชุมชน
3.10 การพัฒนาและอนุรักษเขตเมืองเกา ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมตําบลเวียงเหนือ ตั้งแต
บานชางแตม ประตูมา พระแกว-หัวขวง ทามะโอ ศรีลอ ม ปงสนุก ไปจนถึง จามเทวี ศรีบญ
ุ โยง และ
บางสวนในตําบลสบตุย สวนดอก และหัวเวียง เชน อาคารบานเรือนถนนประสานไมตรี กาดกองตา
และหออะมอก โดยใหมีการจัดทําเทศบัญญัติและประกาศเขตเมืองเกา และถนนพื้นที่อนุรักษ โดยมี
โครงการพัฒนาใหมีเสนห สวยงาม มีบรรยากาศของอดีตที่รุงเรือง เปนศูนยกลางการอนุรักษมรดก
วัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง และเปนแหลงศึกษาเรียนรู เยี่ยมชม และทองเที่ยวของคนทั่วไป
3.11 สงเสริมใหอนุรักษ สถาปตยกรรม และสิ่งกอสรางในเขตเมืองใหมีอัตลักษณ
ของความเปนนครลําปางใหเปนทางเดียวกัน เชน ซุม ศาลา อาคาร และงานสถาปตยกรรมตาง ๆ
3.12 รวมมือกับองคกร หนวยงาน และเจาของอาคารสถานทีต่ า ง ๆ พัฒนาอาคาร
สถานที่ใหเปนแหลงเรียนรู มีขอมูลเรื่องราว เลาเรื่อง ความเปนมา และความสําคัญของสิ่งของ
อาคาร สถานทีน่ น้ั
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3.13 ฟน ฟู จารีตประเพณี วัฒนธรรมของลําปางและลานนาใหมคี วามเขาใจ
ที่ถองแท สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองตามประเพณีปฏิบัติที่มีมาแตอดีต ทั้งเรื่องเครื่องแตงกาย
เสือ้ ผา อาหาร ศาสนา ประเพณี พิธกี รรมตาง ๆ ทัง้ นี้ เพือ่ ใหเมืองนครลําปางเปนศูนยกลางของการ
อนุรักษและประพฤติปฏิบัติวัฒนธรรมที่ถูกตองและเปนแบบอยางที่ดีที่สุดในภาคเหนือ
3.14 สงเสริมใหมีการอนุรักษและพัฒนารถมาใหเปนพาหนะประจําวันและเพื่อการ
ทองเที่ยว สมกับการเปนเมืองเดียวในประเทศไทยที่มีรถมา เปนวิถีชีวิตหนึ่งของคนและเมืองลําปาง
3.15 จัดทําและสนับสนุนใหมีพิพิธภัณฑ เพื่อแสดงเรื่องราว ความเปนมา และการ
พัฒนาการ ของนครลําปางตัง้ แตอดีตถึงปจจุบนั
4.

นโยบายดานการพัฒนาสังคม
4.1 การสงเสริมและพัฒนาดานการศึกษา
4.1.1 การปฏิรปู การศึกษา ดานโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา เนนให
โรงเรียนเปนฐาน ในการจัดการศึกษา มีอสิ ระ คลองตัว สามารถจัดการศึกษาเรียนรูไ ดตามศักยภาพ
และความพรอมตามความตองการของโรงเรียน
4.1.2 ขยายการจัดการศึกษาตามแนวทาง Constructionism ใหครอบคลุม
ทุกโรงเรียนของเทศบาล
4.1.3 สงเสริมสนับสนุนจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ป ตามนโยบายของรัฐบาล
4.1.4 สงเสริมใหนครลําปางเปนนครแหงการเรียนรู โดยการสนับสนุน
นโยบายการเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาแหลงความรูตามธรรมชาติและวัฒนธรรมใหเปนแหลงเรียนรู
ทีส่ ามารถเรียนรูแ ละเขาใจถึงเรือ่ งราวและความเปนมาตาง ๆ ไดงาย รวมถึงการพัฒนาหองสมุด
เทศบาลและการจัดทําพิพธิ ภัณฑทอ งถิน่ ตลอดจนการสนับสนุนใหมรี ะบบสารสนเทศไรสาย โดยเริม่
ในบางพื้นที่ ที่จําเปนกอนหลัง
4.2 การสงเสริมและพัฒนาดานการสาธารณสุข
4.2.1 เสริมสรางสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีแกประชาชน ใหเขาถึง
หลักประกันสุขภาพ และลดปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพ การเจ็บปวยเรื้อรัง โดยความรวมมือกับภาคีตาง ๆ
4.2.2 สงเสริมสนับสนุนใหมีคลินิกชุมชน เพื่อบริการประชาชนอยางทั่วถึง
และรวดเร็ว
4.2.3 เสริมสรางบทบาท ศักยภาพของ อสม. ในการจัดบริการดานสาธารณสุข
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนในเบือ้ งตนในชุมชน โดยการจัดใหมสี วัสดิการ คาตอบแทน
ตามนโยบาย และหลักเกณฑที่รัฐบาลกําหนด เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจ และใหมีศักยภาพ
ในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น
4.2.4 ขยายผลการสงเสริมสุขภาพของประชาชน โดยรวมมือกับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
4.3 นโยบายการสงเสริมสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย
4.3.1 เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง โดยรวมมือกับ
สถาบันทางสังคม ศาสนา หรือสถาบันอื่นในการปลูกฝงคานิยม จิตสํานึกที่ดี เพื่อสรางครอบครัวที่
อบอุน เขมแข็ง พึง่ พาตนเอง ใหสามารถดํารงชีวติ อยูไ ดอยางพอเพียง
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4.3.2 สนับสนุนการแกไขปญหาความยากจนและคนเรรอ น พิการ ขาด
โอกาส ใหไดรับสวัสดิการพื้นฐาน สามารถดํารงชีวิตอยูไดและมีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย ทั้งนี้ โดย
มีชุมชนสนับสนุนรวมมือ
4.3.3 เสริมสรางหลักประกันความมั่นคงใหแกผูสูงอายุ นําศักยภาพผูสูงอายุ
มาพัฒนาชุมชนและสังคม
4.3.4 สงเสริมการสรางอาชีพ สรางงาน สรางรายไดใหประชาชน และการ
จัดตั้งกลุมอาชีพ ตลอดจนสรางความเขมแข็งใหกับกองทุนชุมชน
4.3.5 สงเสริมสนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติด ทัง้ ในการเฝาระวัง ปองกัน
การบําบัดรักษาและการฟนฟูผูติดยาเสพติด
4.4 ดานการสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
4.4.1 สงเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในการออกกําลังกาย
การเลนกีฬา และรูจ กั ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลยาเสพติด
4.4.2 สงเสริมสนับสนุนการสรางลานกีฬาในชุมชนเพื่อเปนสถานที่ออกกําลังกาย
พบปะสังสรรคทางสังคมของชุมชน
4.4.3 สงเสริมกิจกรรมเวทีสาธารณะ เพือ่ ใหประชาชน เด็ก เยาวชนไดมารวม
กิจกรรมตามที่ถนัดและสนใจ และใชชวี ติ สาธารณะตามสถานทีส่ าธารณะตาง ๆ
4.4.4 จัดใหมีพื้นที่สาธารณะตามแหลงชุมชนตางๆ อยางเพียงพอเหมาะสมเพื่อให
เปนสถานทีทํ่ ากิจกรรม พบปะสังสรรคทางสังคมของประชาชน
4.4.5 จัดใหมกี ารแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตลอดป
5. นโยบายดานการสงเสริมเศรษฐกิจ
จะมุงมั่นพัฒนาสถานที่และกิจกรรม สงเสริมเศรษฐกิจทั้งการทําธุรกิจคาขาย ธุรกิจ
บริการ และสงเสริมการทองเที่ยว ไดแก
5.1 การสรางและปรับปรุงตลาดหลักเมือง โดยการรือ้ อาคารตลาดและอาคารพาณิชย
โดยรอบออก และทําการกอสรางตลาดใหมเปนอาคารขนาดใหญ โอโถง ชัน้ เดียว มีสถานทีจ่ อด
รถยนตไดประมาณ 100 คัน ลักษณะอาคารเปนสถาปตยกรรมลานนา มีอตั ลักษณของความเปน
นครลําปาง เมือ่ สรางเสร็จสมบูรณแลว จะทําใหตลาดแหงนี้ สามารถรองรับผูค า ขายไดพอเพียง และ
มีความสะดวกสบาย ทัง้ การคาขาย และการจอดยานพาหนะ อีกทัง้ เปนการสรางความสงางามของ
ศูนยธุรกิจกลางเมือง
5.2 พัฒนาศักยภาพของเขตเมืองเกา สถานทีป่ ระวัตศิ าสตร และกิจกรรมทาง
ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิทัศนที่สวยงามของเมือง เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยว
5.3 สงเสริมใหมีการสํารวจ ศึกษา และจัดทําเสนทางทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมกับแหลงวัฒนธรรมตาง ๆ ในประเทศและประเทศเพือ่ นบาน
5.4 พัฒนาศักยภาพของหนวยงานทองเที่ยวของเทศบาล เพื่อสงเสริม สนับสนุน
การทองเที่ยว โดยประสานงานกับภาคเอกชนและองคกรที่เกี่ยวของ
5.5 พัฒนาสถานีขนสงใหสะอาด สวยงาม อํานวยความสะดวกแกผเู ดินทาง ใหมี
ความสะดวก สบาย และปลอดภัย
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5.6 พัฒนาคุณภาพการใหบริการของสถานธนานุบาล เพือ่ ใหประชาชนไดรบั ความ
สะดวกและมีสภาพคลองในดานการเงิน ในระดับทีพ่ อเพียงแกการแกไขปญหาและสภาพคลองทาง
เศรษฐกิจระดับรากหญา
3.1.5 ผลการพัฒนาในแผนการพัฒนาที่ผานมา
ในการศึกษาเชิงสํารวจ เพือ่ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามแผนพัฒนาเทศบาลระยะ 3 ป
(พ.ศ. 2554-2556) และสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาเทศบาลในภาพรวมและ
รายยุทธศาสตร รวมถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และรับฟงขอเสนอแนะ ความตองการของ
ประชาชน เพือ่ เปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขการปฏิบตั งิ านใหสอดคลองกับปญหาความตองการของ
ประชาชนและพัฒนาเทศบาลในทิศทางทีเ่ หมาะสมตอไป โดยมีประชากรทีใ่ ชในการศึกษา
ประกอบดวย 3 กลุม ไดแก (1) ผูบ ริหาร และบุคลากรของเทศบาลนครลําปาง (2) ผูเขารวมโครงการ
และกิจกรรมภายใตยุทธศาสตรพัฒนา 6 ยุทธศาสตรของเทศบาลนครลําปาง และ (3) ประชาชน
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ผูใชบริการงานบริการของเทศบาล และผูมีสวนไดสวนเสียในการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครลําปาง โดยมีกลุม ตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม
จํานวน 600 ฉบับ เครือ่ งมือทีใ่ ชในการรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสอบถามชนิดตรวจสอบ
รายการ แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา และแบบสอบถามชนิดปลายเปด ในการวิเคราะห
ขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows คํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา
1. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานเทศบาลนครลําปางตามยุทธศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายใตแผนพัฒนาเทศบาล ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2554 – 2556) ในภาพรวม
มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก โดยมีความพึงพอใจสูงสุด ไดแก ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการ
สรางชุมชนเขมแข็งและเปนสุข รองลงมาไดแกยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริม และพัฒนาสุขภาวะของ
ประชาชน ยุทธศาสตรท่ี 2 การอนุรักษ พัฒนา และสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการ
ที่ดี ตามลําดับ สวนยุทธศาสตรที่มีความพึงพอใจต่ําสุด ไดแก ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนา
สาธารณูปโภคและสิง่ แวดลอมเมือง และหากพิจารณาในรายละเอียดความพึงพอใจในเปาหมายของ
การพัฒนาในแตละยุทธศาสตร พบวา เปาหมายการสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อ
สรางความเขมแข็งใหชุมชน มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก รองลงมา คือ เปาหมายการพัฒนา
ความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสงเสริมสวัสดิการสังคมแก
เด็ก เยาวชน สตรี ผูส งู อายุ คนพิการและผูด อ ยโอกาส ตามลําดับ สําหรับเปาหมายการพัฒนาทีม่ ี
ความพึงพอใจต่าํ ทีส่ ดุ คือ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทัง้ 6 ยุทธศาสตร
พบวา เปนปญหาทีเ่ กิดจาก
1) การมีสว นรวมจากประชาชน ชุมชนและหนวยงานของทางเทศบาล
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2) การประชาสัมพันธขอ มูลขาวสารการดําเนินงานของเทศบาล
3) ปญหาจากการดําเนินงานของเทศบาล เชน การดําเนินงานไมเปนไปตาม
กําหนดเวลา ขาดหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก การใหบริการยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ เปนตน
สําหรับขอเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา พบวา
1) เพิ่มการออกหนวยเคลื่อนที่ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การดําเนินงาน
ของเทศบาล
2) สงเสริมการมีสว นรวมของภาคประชาชน ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
3) พัฒนาบุคลากรผูป ฏิบตั งิ านของเทศบาลอยางตอเนือ่ ง
4) สรางเครือขายและสํารวจขอมูลตาง ๆ ของชุมชนเพื่อจัดทํากิจกรรมใหม ๆ
ใหเหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น
2. ผลการประเมินการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ตามยุทธศาสตร
เทศบาลนครลําปาง ตามแบบ 3/1 พบวาจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนเทียบกับจํานวนโครงการ
ที่ไดปฏิบัติจริง พบวา ภาพรวมจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนดําเนินงาน 222 โครงการ และ
จํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติจริง จํานวน 164 โครงการ โดยแตละยุทธศาสตรไดปฏิบัติจริงต่ํากวา
แผนการดําเนินงาน
สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครลําปาง
ภาพรวมมีคะแนนความพึงพอใจ 7.45 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) โดยเรื่องที่มีความพึงพอใจ
สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสว นรวมในโครงการ/กิจกรรม ประโยชนที่
ประชาชนไดรบั จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ของโครงการ/กิจกรรม ตามลําดับ สวนในเรือ่ งทีม่ คี วามพึงพอใจต่าํ สุด ไดแก การเปดโอกาสให
ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
สําหรับผลการประเมินปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 6
ยุทธศาสตร พบวา
1) การพัฒนาบุคลากรยังขาดความตอเนือ่ ง และขาดการสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั งิ าน
2) การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชน และชุมชน
3) ขาดการมีสว นรวมและการบูรณาการระหวางประชาชน ชุมชน และหนวยงาน
ของเทศบาล
4) การเปลีย่ นแปลงทางภาวะเศรษฐกิจทีส่ ง ผลกระทบตอการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร
5) การใหบริการของเทศบาลยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่และไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนอยางตรงจุด
สําหรับขอเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา พบวา
1) ควรประเมินผล ติดตามภายหลังเสร็จสิน้ โครงการ เพือ่ พัฒนาการดําเนินงาน
โครงการในครั้งตอไป
2) จัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรของเทศบาลและสรางแรงจูงใจในการทํางาน
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3) เพิ่มการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชน
4) สงเสริมการมีสว นรวมและบูรณาการภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และ
หนวยงานของเทศบาล
5) ควรจัดกิจกรรมเพิ่มเติม เชน กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การละเลนพื้นบาน กิจกรรมดานสุขภาพ เปนตน
6) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหครอบคลุมทุกพื้นที่
3. ผลการประเมินแนวปฏิบัติที่ดี ( Good Practices) ของเทศบาลนครลําปาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554
ผลการประเมินแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องเทศบาลนครลําปาง ไดแก โครงการอนุรกั ษและ
พัฒนาเมืองเกานครลําปาง ของสวนควบคุม อาคารและผังเมือง สํานัก การชาง เทศบาลนครลําปาง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานครลําปาง ไปสูรูปธรรม
และเพือ่ การอนุรกั ษแหลงประวัตศิ าสตร พัฒนาความรูใ นดานการดูแลรักษา การบริหารจัดการ
โบราณสถาน
การดําเนินการโครงการดังกลาวมีการดําเนินการอยางตอเนือ่ งตัง้ แตป 2552 จนถึง
ปจจุบนั ป 2554 และมีการดําเนินการอยางตอเนื่องในป 255 3 - 2556 ตามแผนพัฒนา 3 ปของ
เทศบาล และในการดําเนินงานทุกปมกี ารดําเนินการตามหลัก PDCA จุดแข็ง ( Strength) ของ
โครงการดังกลาว ไดแก
1) ผูน าํ องคกรภายใตการนําของนายกเทศมนตรี ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ไดกําหนด
แนวทางนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาเมืองนครลําปางใหมคี วามสวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย
และบริการประชาชนในนครลําปางอยางชัดเจน
2
) มีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานโครงการตาง ๆ อยางเพียงพอ เพื่อให
บรรลุเปาหมายที่ตั้งไวในแตละป
3
) บุคลากรเทศบาลนครลําปางมีความรูค วามสามารถพรอมในการปฏิบตั งิ าน
ตอบสนองนโยบายของผูบ ริหารและความตองการของประชาชน
4) ไมมีความขัดแยงในฝายนิติบัญญัติ (สภา) และฝายบริหาร ในการพิจารณา
โครงการตาง ๆ ผานสภาเทศบาล
ผลการดําเนินงาน (Result) 3 ป ในการดําเนินโครงการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา
นครลําปาง เทศบาลนครลําปางไดมโี ครงการทีม่ คี วามเกีย่ วของและเชือ่ มโยง และดําเนินการแลวเสร็จ
ในป พ.ศ. 2552 - 2554 จํานวน 14 โครงการ/กิจกรรมยอย และมีผลการดําเนินงานสําเร็จ
เปนรูปธรร ม และสราง ความพึงพอใจกับประชาชนในการสงเสริม อนุรักษ พัฒนาสถาปตยกรรม
ยานเมืองเการวมกันทุกภาคสวน อยูในระดับ มาก คิดเปนรอยละ 77.60
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3.2 การวิเคราะหศักยภาพของเทศบาลนครลําปางดวยเทคนิค SWOT Analysis
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม ( SWOT Analysis) และศักยภาพของเทศบาลนครลําปาง
จากการศึกษาสภาพแวดลอมของทั้ง 8 ตําบล ใน 4 เขตเทศบาลนครลําปาง โดยการระดมความคิดเห็น
จากทุกภาคสวน เพื่อรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งในและภายนอก สามารถสรุปผลการวิเคราะห
ไดดังนี้
3.2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของเทศบาลนครลําปาง
เปนการวิเคราะห
ศักยภาพและความพรอมภายในของทุกตําบลรวมกัน โดยมุงทราบถึงจุดแข็งและจุดออนของทุกตําบล
ในเขตเทศบาลนครลําปาง โดยสรุปเปนภาพรวมของเทศบาลนครลําปาง ไดดงั นี้
จุดแข็ง ( Strength) พบวา เทศบาลนครลําปางมีสง่ิ ทีเ่ ปนตนทุนทีด่ หี รือขอไดเปรียบ
ทีส่ าํ คัญเอือ้ ตอการพัฒนาหลายประการ อาทิ เชน การมีผูนําที่มีวิสัยทัศนและแนวนโยบายที่มีการ
บริหารจัดการอยางตอเนือ่ ง สงผลใหเกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ อยูต ลอดเวลา ประกอบกับเทศบาล
นครลําปาง เปนองคกรทีม่ งี บประมาณในการบริหารจัดการตนเองจากการจัดเก็บภาษี เนือ่ งจากเปน
แหลงเศรษฐกิจในดานการทองเที่ยวทั้งโบราณสถานและสถาปตยกรรมที่เกาแก รวมถึงมีประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่นตาง ๆ ทีโ่ ดดเดน เชน ประเพณีลอ งสะเปาจาวเวียงละกอน หรือ ประเพณีสลุงหลวง
กลองใหญ ปใหมเมือง นครลําปาง เปนตน นอกจากนี้ยังมีสภาพภูมิทัศนที่สวยงาม มีสินคาพื้นเมือง
มากมายหลายประเภท จึงสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเขามาในพื้นที่ไดเปน
จํานวนมาก
ในอีกดานหนึง่ ของจุดแข็ง พบวา เทศบาลนครลําปางมีการสงเสริมพัฒนาและจัดกิจกรรม
ในดานตาง ๆ อยางหลากหลายและตอเนือ่ ง เชน ดานการศึกษา วัฒนธรรม สุขภาพ การสงเสริม
อาชีพ ตลอดถึงมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในวาระตาง ๆ อยางสม่าํ เสมอโดยไดรบั ความ
รวมมือจากแกนนําประชาชนและทองถิ่นเปนอยางดี ประกอบกับมีการจัดสรรสวัสดิการในดานพื้นที่
สาธารณะเพื่อสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกัน และการออกกําลังกายของคนในชุมชนอยางทั่วถึง
นอกจากนี้ ยังมีสถานศึกษาที่มีศักยภาพ หลากหลายระดับ และมีความรวมมือในการใหคําแนะนํา
และเปนที่ปรึกษาอยางตอเนื่อง มีภูมิปญญาทองถิ่นที่สามารถนํามาตอยอดเปนสินคาพื้นเมืองมากมาย
หลายประเภทและสามารถพัฒนาเปนอาชีพเสริมใหแกประชาชนในชุมชนไดมีปราชญชุมชน มีผูที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญในดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตรของทองถิ่นอยูเปนจํานวน
มาก และมีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ เชน โรงงานเซรามิก
สิ่งตาง ๆ ที่กลาวนี้ ทําใหลําปางมีจุดแข็งที่หลากหลาย มีความพรอมและศักยภาพตอการ
พัฒนาในระดับที่นาพึงพอใจ
จุดออน ( Weakness) พบวา แมเทศบาลนครลําปางมีสง่ิ ทีเ่ ปนจุดแข็งมากมายก็ตาม แต
เทศบาลนครลําปางก็ยังมีจุดออนที่ตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการพัฒนาในอีกหลายเรื่อง
ทัง้ ในเรือ่ งการบริหารจัดการดานงบประมาณทีพ่ บวา การจัดสรรงบประมาณไปยังชุมชนตาง
ๆ
เปนไปแบบกระจุกไมทว่ั ถึง ในบางครัง้ มีการตัดงบประมาณของชุมชนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ขาดการบริหารหรือการจัดแบงสัดสวนการใชงบประมาณในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
มุง เนนเฉพาะการพัฒนาในบางเรือ่ งมากจนเกินไป โดยเฉพาะในดานโครงสรางพืน้ ฐาน ในดานการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ไปสูชุมชนยังไมทั่วถึง และขาดการดึงศักยภาพของบุคลากรหรือ
การสงเสริมผูที่มีความรูความสามารถในดานตาง ๆ เขามาชวยหรือมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
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อยางเต็มที่ และยังมีความไมพรอมในดานอื่น ๆ อีก เชน ขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทั้งการ
นําความรูมาใชเพื่อพัฒนาชุมชนและการใหความสําคัญตอปญหาที่เกิดขึ้น การประสานงานระหวาง
บุคลากร เจาหนาที่ของเทศบาลกับชุมชนยังไมมีประสิทธิภาพพอ คําสั่งดําเนินงานจากหนวยงานใน
เทศบาลไมสอดคลองกันสงผลใหผปู ฏิบตั หิ รือชุมชนเกิดความสับสน ขาดการเปดโอกาสใหชมุ ชน
มีสวนรวมในการจัดทําแผนและการดําเนินงานในทุกขั้นตอน ประชาชนยังขาดความรูค วามเขาใจ
อยางแทจริงเกี่ยวกับการทําแผน ความคิดเห็นของผูนําชุมชนหรือแกนนําชุมชนไมเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีปญ
 หาดานประชากรอีกจํานวนหนึง่ เชน ปญหาคนในชุมชนวางงาน
มีรายไดไมมั่นคงและมีปญหาหนี้สินมีประชากรแฝงอยูในพื้นที่เปนจํานวนมาก เห็นไดจากการที่ในเขต
พืน้ ทีเ่ ทศบาลฯ มีจาํ นวนหอพัก หรือบานเชาอยูเ ปนจํานวนมาก ดานสวัสดิการ ระบบสาธารณูปโภค
ตาง ๆ และระบบไฟจราจรยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ แหลงทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ไมไดรับการดูแลเอาใจใสเทาที่ควร การกระจายการพัฒนาสูชุมชนทั้ง 43 แหง มีการเมืองเขามา
แทรกแซง
•
•

•
•

•

จุดแข็ง (Strength)
ผูนํามีวิสัยทัศนกวางไกลและแนวทาง การ
พัฒนาที่ชัดเจนและตอเนื่อง
เปนแหลงเศรษฐกิจในดานการทองเที่ยวทั้ง
โบราณสถาน และสถาปตยกรรมทีเ่ กาแกมี
ประเพณีวฒ
ั นธรรมทองถิน่ ที่ โดดเดน เชน
ประเพณีลอ งสะเปาจาวเวียงละกอน หรือ
ประเพณีสลุงหลวง กลองใหญ ปใหมเมือง
นครลําปาง เปนตน รวมทั้งมีเอกลักษณที่
โดดเดน อาทิ เชน รถมาลําปาง ทีด่ งึ ดูด
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
มีงบประมาณในการบริหารจัดการตนเอง
จากการจัดเก็บภาษีของประชาชน
มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในเขต
เทศบาลนครลําปางใหมคี วามสวยงามโดย
ใชวัตถุดิบและสินคาทองถิ่นที่มีอยูให เกิด
ประโยชน เชน เซรามิก และกระเบือ้ ง
มีการสงเสริมพัฒนา และจัดกิจกรรมใน
ดานตางๆ อยางหลากหลายและตอเนือ่ ง
เชนการศึกษา วัฒนธรรม สุขภาพ
การสงเสริมอาชีพ ฯลฯ

• มีสถานศึกษาที่มีศักยภาพ หลากหลาย

•
•

•
•
•

•

•
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จุดออน (Weakness)
ขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทั้งการ
นําความรูมาใชเพื่อพัฒนาชุมชนและการให
ความสําคัญตอปญหาที่เกิดขึ้น
การบริหารจัดการงบประมาณไปสูช มุ ชนไม
ทัว่ ถึงและตอเนือ่ ง รวมทัง้ ขาดการบริหาร
สัดสวนการใชงบประมาณในการพัฒนาอยาง
มีประสิทธิภาพ มุงเนนเฉพาะการพัฒนาใน
บางเรือ่ งโครงสรางพืน้ ฐานมากจนเกินไป
การประชาสัมพันธขอ มูลขาวสารตางๆใน
พื้นที่ยังไมทั่วถึง
ระบบไฟจราจร ยังขาดความปลอดภัย
สวัสดิการและระบบดานสาธารณูปโภคตาง ๆ
ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ อาทิ
เชน การเก็บขยะ
ของเทศบาล การวางระบบ
ทอ ระบายน้ําในพื้นที่
ตาง ๆ และเสนทางสัญจรทั้งในชุมชนและระหว
ชุมชนมีสภาพชํารุดทรุดโทรม สงผลตอความ
ไมปลอดภัยในการสัญจร
การประสานงานระหวางบุคลากร เจาหนาที่
ของเทศบาลกับชุมชนยังไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอซึง่ อาจกอใหเกิดปญหาในดานการ
สื่อสารและความแตกแยกในพื้นที่ ในชุมชน
ตามมาได
คําสัง่ ดําเนินงานจากหนวยงานในเทศบาล

•

•

•
•

จุดแข็ง (Strength)
ระดับ และมีความรวมมือในการให
คําแนะนําและเปนที่ปรึกษาอยางตอเนื่อง
มีภูมิปญญาทองถิ่นที่สามารถนํามาตอยอด
เปนสินคาพื้นเมืองมากมายหลายประเภท
และสามารถพัฒนาเปนอาชีพเสริมใหแก
ประชาชนในชุมชนได
มีปราชญชุมชน มีผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
ในดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตรของทองถิ่นอยูเปนจํานวน
มาก และมีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง
มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ เชน โรงงาน
เซรามิก
มีสวัสดิการ และพื้นที่สาธารณะสําหรับ
ประชาชนในการพักผอน ออกกําลังกาย
พบปะสังสรรค การใหบริการ และสงเสริม
ศักยภาพของประชาชน อาทิ เชน การ
ใหบริการอินเตอรเน็ตไรสายในพื้นที่
สาธารณะ การจัดกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรู เพือ่ การเปลีย่ นแปลง และ
การหวงแหน การพัฒนาทองถิน่ เปนตน

•

•
•

•
•
•

•
•
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จุดออน (Weakness)
ไมสอดคลองกัน สงผลใหผูปฏิบัติหรือชุมชน
เกิดความสับสน
ระบบสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานขาดการ
ปรับปรุงซอมแซม และสภาพแวดลอมใน
ชุมชนบางจุดยังขาดความสะอาดเรียบรอย
อาทิ ริมแมน้ําวังยังมีขยะอยูเปนจํานวนมาก
หรือมีสายไฟฟาที่ไมเปนระเบียบ ทําลายและ
บดบังทัศนียภาพตาง ๆ
ขาดการดึงศักยภาพของบุคลากร หรือผูที่มี
ความรูค วามสามารถในดานตางๆ มาชวยใน
การพัฒนาทองถิ่นอยางเต็มที่
ขาดการเปดโอกาสใหชมุ ชนเขาไปมีสว นรวม
ในการจัดทําแผนและการดําเนินงานในทุก
ขัน้ ตอนและประชาชนยังขาดความรูค วาม
เขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับการทําแผน
ความคิดเห็นของผูนําชุมชน หรือแกนนํา
ชุมชนไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ปญหาคนในชุมชนวางงาน มีรายไดไมมั่นคง
และเปนปญหาหนี้สินตามมา
มีประชากรแฝงอยูในพื้นที่เปนจํานวนมาก
เห็นไดจากการทีใ่ นเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลฯ
มีจํานวนหอพัก หรือบานเชา อยูเปนจํานวน
มาก
แหลงทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ไมไดรับการดูแลเอาใจใสเทาที่ควร
การกระจายการพัฒนาในทุก
ๆ ดาน
สูชุมชนทั้ง 43 แหง มีการเมืองเขามา
แทรกแซง

3.2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของเทศบาลนครลําปาง เปนการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกของเทศบาลฯ โดยมุง ทราบถึงโอกาสและอุปสรรคของเทศบาลนครลําปาง
โดยสรุปเปนภาพรวม ไดดงั นี้
โอกาส ( Opportunity) พบวา มีความตอเนือ่ งในดานนโยบายการบริหารและทีมบริหาร
การเปนศูนยกลางการบริหารงานในทุก ๆ ดานของจังหวัดลําปาง ทัง้ ทางดานการทองเทีย่ ว รวมถึง
ดานคมนาคม ทัง้ ทางบกและทางอากาศ ดวยเหตุทจ่ี งั หวัดลําปางตัง้ อยูบ ริเวณใจกลางของพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนบน ทําใหเทศบาลนครลําปางมีความพรอมในดานกายภาพ สามารถตอยอดการพัฒนา
ดานโลจิสติกส (Logistics) เปนศูนยกลางการคมนาคมของเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบนไดเปนอยางดี
นครลําปางยังมีลักษณะเปนเมืองแหงการเรียนรู ประชาชนสามารถเขาถึงความรูไดทุกระดับ มีการให
ความสําคัญและการสงเสริมพัฒนาในดานเทคโนโลยีสมัยใหมอยูเสมอ มีกิจกรรมตางๆ ในการ
ใหบริการและสงเสริมศักยภาพของประชาชน อาทิ เชน การใหบริการอินเตอรเน็ตไรสายในพื้นที่
สาธารณะ การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เพือ่ การเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาทองถิน่ เปนตน
ประกอบกับมีการกระจายอํานาจและความเจริญจากสวนกลางลงสูทองถิ่น
ชุมชนมี พ.ร.บ.
สภาองคกรชุมชน และ พ.ร.บ. สงเสริมการจัดสรรสวัสดิการทางสังคม สงผลใหเทศบาลนครลําปาง
มีการพัฒนา ปรากฏผลงานสูส ายตาประชาชนอยางชัดเจนและตอเนือ่ ง
อุปสรรค ( Threat) พบวา เทศบาลนครลําปางมีอปุ สรรคหลายประการ ทีส่ ง ผลตอการ
พัฒนา อาทิ เชน ยังขาดการวางแผนการจัดระบบผังเมืองทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ เจาหนาทีข่ องรัฐ
สวนหนึ่งขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติงานและการเปนผูรวมงานที่ดี
การขาดความรวมมือของคน
ในชุมชน ขาดการประสานงานในการจัดงานตางๆ ระหวางเทศบาลฯ กับจังหวัดและประชาชน
โดยทัว่ ไป กฎหมายหรือระเบียบขัน้ ตอนของราชการในการดําเนินงานดานตาง ๆ มีความซับซอน
เกิดความลาชา รวมถึงบุคลากรของเทศบาลฯ ยังขาดความรูใ นดานการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สมัยใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
นอกจากนีใ้ นดานงบประมาณ พบวา การกระจายงบประมาณจากสวนกลางสูช มุ ชนไมทว่ั ถึง
หรืองบประมาณที่ไดรัฐบาลจัดสรรใหแกทองถิ่น บางครั้งไมไดรับการจัดสรรมายังเทศบาล
อยางแทจริง อีกทั้งการกระจายการพัฒนาในทุก ๆ ดานสูชุมชนทั้ง 43 แหง มีการเมืองเขามา
แทรกแซง
และยังมีสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาในดานอื่น ๆ อีกหลายขอ เชน มีประชากรผูสูงอายุ
เพิ่มขึ้น เกิดขอขัดแยงในการเมืองทองถิ่นอยูเสมอ เนื่องจากสังคมในปจจุบันนี้อยูภายใตระบบอุปถัมภ
มากกวาระบบคุณธรรม
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•

•
•
•

โอกาส (Opportunity)
เปนศูนยกลางการบริหารงานในทุก ๆ ดาน
ของจังหวัดลําปางทัง้ ทางดานการทองเทีย่ ว
ดานคมนาคมทางบกและทางอากาศ สามารถ
ตอยอดการพัฒนาดาน โลจิสติกส (Logistics)
เปนศูนยกลางการคมนาคมของภาคเหนือ
ตอนบน ไดเปนอยางดี
มีการพัฒนาในดานเทคโนโลยีสมัยใหมการ
ใหบริการอินเตอรเน็ตไรสายในพื้นที่
สาธารณะ
มีการกระจายอํานาจและความเจริญจาก
สวนกลางลงสูทองถิ่น และชุมชน
มี พ.ร.บ. สภาองคกรชุมชน และ พ.ร.บ.
สงเสริมการจัดสรรสวัสดิการทางสังคม

•

•
•
•
•
•
•
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อุปสรรค (Threat)
การกระจายงบประมาณจากสวนกลาง สู
ชุมชนไมทั่วถึง หรืองบประมาณที่ไดรัฐบาล
จัดสรรใหแกทองถิ่น บางครั้งไมไดรับการ
จัดสรรมายังเทศบาลอยางแทจริง
ประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้น
ความขัดแยงของการเมืองทองถิ่น
ขาดการประสานงานในการจัดงานตางๆ
ระหวางเทศบาลฯ กับจังหวัด
กฎหมาย หรือระเบียบขัน้ ตอนของราชการ
ในการดําเนินงานดานตาง
ๆ มีความ
ซับซอน เกิดความลาชา
ขาดการวางแผนการจัดระบบผังเมืองทีด่ ี
และมีประสิทธิภาพ
การอยูภายใตระบบอุปถัมภ มากกวา
ระบบคุณธรรม

บทที่ 4 : วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย
เพื่อการพัฒนา

บทที่ 4
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
4.1 วิสัยทัศนเทศบาลนครลําปาง
นครนาอยู ผูคนเปนสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ําคา

4.2 พันธกิจ
• เสริมสรางและพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
• พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
• อนุรักษและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม เสริมสรางอัตลักษณเมือง
• พัฒนาสิ่งแวดลอมเมือง ใหเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
• สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางชุมชนสังคมเขมแข็งนาอยู
• สงเสริมและพัฒนาการศึกษาทัง้ ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ใหเปนนครแหงการเรียนรู

4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
• องคกรมีการจัดการความรูและนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน
และพัฒนาสังคมได
• การใหบริการมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปนธรรม ตรงตามความตองการของประชาชน
• เกิดการเผยแพร ถายทอด ใหการศึกษา อนุรกั ษ มรดกทางวัฒนธรรม อันนําไปสู
อัตลักษณเมือง
• เกิดพื้นที่สีเขียว ลดมลภาวะ ภูมิทัศนเมืองสวยงามนาอยู
• ประชาชนไดรบั สวัสดิการและบริการทางสุขภาพทีด่ ี ทัว่ ถึง
• ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาเมือง และมีกระบวนการเรียนรูเพื่อการ
พึง่ พาตนเอง
• การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลใหมีคุณภาพ
• เกิดแหลงเรียนรูที่นําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต
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4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง (พ.ศ. 2556-2560)
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรแบบองครวม
แนวทางการพัฒนา
1.1 เตรียมความพรอมขององคกรในการพัฒนาตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
1.2 การพัฒนาองคกรอยางมีวิสัยทัศน
1.3 พัฒนากระบวนการเพื่อมุงสูความเปนเลิศดานการใหบริการ
1.4 พัฒนาระบบการเรียนรูข องบุคลากร
1.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.6 การใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสงเสริมกระบวนการทํานุบํารุง และธํารงไวซึ่งอัตลักษณของมรดก
ทางวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสว นรวม
แนวทางการพัฒนา
2.1 สงเสริม อนุรักษ สืบทอด ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
2.2 สงเสริมการจัดการความรูและอนุรักษฟนฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเกานครลําปาง
2.3 พัฒนาฟน ฟู แหลงโบราณสถาน สถาปตยกรรม และแหลงเรียนรูท างวัฒนธรรม
แบบมีสวนรวม
2.4 สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน บนฐานสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน
แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอยางมีคุณภาพเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
3.2 สรางเครือขายทางการศึกษาทัง้ ในระดับทองถิน่ ภูมภิ าค และนานาชาติ
3.3 สงเสริมและพัฒนาการจัดการดานการกีฬาในระดับทองถิ่นและระดับภูมิภาค
3.4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอมเมือง
แนวทางการพัฒนา
4.1 ปรับปรุง พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน ดานคมนาคมขนสง
4.2 พัฒนา ปรับปรุง สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะใหไดมาตรฐาน
4.3 สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.4 ปรับปรุงภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
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ยุทธศาสตรที่ 5 : การสรางชุมชนเขมแข็งและเปนสุข
แนวทางการพัฒนา
5.1 พัฒนาคุณภาพชีวติ และสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5.2 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาชุมชน
ดวยตัวเอง
5.3 สงเสริมสวัสดิการสังคมแกเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
5.4 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยและ
วัฒนธรรมประชาธิปไตย
ยุทธศาสตรที่ 6 : การสงเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
6.1 พัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขใหมปี ระสิทธิภาพ
6.2 สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมสุขภาวะ
6.3 พัฒนาระบบ เฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคติดตอที่สําคัญในพื้นที่ และสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพที่ดี
6.4 เพิม่ ศักยภาพในการบริการเชิงรุกดานสาธารณสุขเพือ่ สุขภาวะของประชาชน
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วิสัยทัศน (VISION) : นครนาอยู ผูคนเปนสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้าํ คา

การพัฒนา
องคกร

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ
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คุณภาพการ
ใหบริการ

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรแบบองครวม

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

คุณภาพการใหบริการ

การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการองคกร
ทั้งระบบ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)

สภาพแวดลอมในการทํางาน
ที่เอื้อตอการบริการที่มีคุณภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ

พัฒนาองคกรใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
และการจัดการความรู

แผนยุทธศาสตรพฒ
ั นาเทศบาลนครลําปาง : แผนที่ยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

การใหบริการที่ตรงกับความตองการ
ของชุมชนและพื้นที่
การพัฒนาองคกรอยางมีวิสัยทัศน
และใหความสําคัญกับ
ความรับผิดชอบตอสังคม

พัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานขอมูล
เพื่อการบริหารจัดการ

วิสัยทัศน (VISION) : นครนาอยู ผูคนเปนสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้าํ คา

การพัฒนา
องคกร

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ
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คุณภาพการ
ใหบริการ

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 2 : การสงเสริมกระบวนการทํานุบํารุง และธํารงไวซึ่งอัตลักษณของมรดกทางวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมปิ ญ
 ญา ไดรบั การทํานุบาํ รุง สืบทอด
และพัฒนาอยางเปนระบบ

แหลงมรดกทางวัฒนธรรมไดรบั
การอนุรกั ษฟน ฟู ที่คงไวซึ่งอัตลักษณ
ของทองถิ่นเดิม

กิจกรรมดานวัฒนธรรมหลากหลาย
และตอเนื่อง

การเผยแพร และ
การประชาสัมพันธที่ทั่วถึง

การทํานุบํารุงรักษาวัฒนธรรม
การสืบทอดทางวัฒนธรรม
การพัฒนาวัฒนธรรม

พัฒนาฟนฟูแหลงโบราณสถาน
สถาปตยกรรม และ
แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม

พัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพ และคุณภาพของ
บุคลากรดานวัฒนธรรม

สงเสริมการเรียนรูใหประชาชนทุกกลุมเขาถึง
แหลงเรียนรู และองคความรูที่หลากหลาย ทั้งที่เปนวิถี
วัฒนธรรมดั้งเดิมและองคความรูส มัยใหม
พัฒนาการทองเที่ยว
แบบยั่งยืนบนฐานสังคม และ
วัฒนธรรมทองถิ่น

การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
และฐานขอมูลทางวัฒนธรรม

แผนยุทธศาสตรพฒ
ั นาเทศบาลนครลําปาง : แผนที่ยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

ประชาชนทุกกลุมเขาถึงโอกาสทางการ
ศึกษา แหลงเรียนรู และองคความรูทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย

สงเสริม
กระบวนการ
มีสวนรวมของ
ประชาชนวัฒนธรรม

การจัดการความรู ภูมิวัฒนธรรม และสราง
ความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการวัฒนธรรม
แบบยั่งยืน

วิสัยทัศน (VISION) : นครนาอยู ผูคนเปนสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้าํ คา

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ
การพัฒนา
องคกร
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ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน

จัดกิจกรรมเพื่อการศึกษา กีฬา และเยาวชนที่
หลากหลาย และตอเนือ่ ง
เพิ่มขีดความสามารถของนักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ

ประชาชนทุกกลุม เขาถึงโอกาสทางการศึกษา
แหลงเรียนรู และองคความรูที่หลากหลาย

สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษา
กีฬา และเยาวชนทีห่ ลากหลายและ
ตอเนื่อง

สรางเครือขายทางการศึกษา
กีฬา เยาวชน ทั้งในระดับทองถิ่น
ภูมิภาค
และ
นานาชาติ

พัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพ และคุณภาพครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา

สงเสริมการเรียนรูใหประชาชนทุกกลุมเขาถึงแหลง
เรียนรู และองคความรูที่หลากหลาย ทั้งที่เปนวิถี
วัฒนธรรมดั้งเดิมและองคความรูส มัยใหม

การสรางความเขมแข็งของสถานศึกษา
สงเสริมการมีสวนรวม และพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับสถานศึกษา การกีฬา และ
เยาวชน

เตรียมความพรอมของผูป กครอง
ในการสงเสริม และดูแลเด็ก เยาวชน
อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคม

แผนยุทธศาสตรพฒ
ั นาเทศบาลนครลําปาง : แผนที่ยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนาศักยภาพของ
เด็กและเยาวชน

การจัดการความรู และสรางความ
ตระหนักเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การศึกษา และประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน (VISION) : นครนาอยู ผูคนเปนสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้าํ คา

การพัฒนา
องคกร
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ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิง่ แวดลอมเมือง
โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะ ไดรบั การพัฒนา ปรับปรุง
ใหครอบคลุมและไดมาตรฐาน
ความพรอมโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะ

พัฒนาระบบการจัดการความรู
และเครือขายการเรียนรู

เครือขายอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมเมือง

เพิ่มพื้นที่สีเขียว
และบริการสาธารณะ

อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม

ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบการบํารุงรักษา
ภูมิทัศนของเมือง

เพิม่ ขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให
เขมแข็ง ในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม

แผนยุทธศาสตรพฒ
ั นาเทศบาลนครลําปาง : แผนที่ยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ
สรางจิตสํานึกและสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมในการอนุรักษ พลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
พัฒนาระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ
ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
เมือง

วิสัยทัศน (VISION) : นครนาอยู ผูคนเปนสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้าํ คา
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ยุทธศาสตรที่ 5 : การสรางชุมชนเขมแข็งและเปนสุข
ประชาชนเทศบาลนครลําปางมีคณ
ุ ภาพชีวติ (Quality of life) ที่ดีทุกกลุมเปาหมาย
ชุมชนเขมแข็ง ชุมชนตนแบบที่พัฒนาตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จัดสวัสดิการสังคมแกเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการ และผูดอยโอกาสใหทั่วถึง
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการจัดการทางสังคม

พัฒนาศักยภาพและอาชีพของ
ประชาชนทุกระดับ

บริการทางสังคม ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพียงพอ และ
ตรงตามความตองการของชุมชน

สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม /เครือขายการ
พัฒนา /ปองกันปญหาทางสังคม /ยาเสพยติด/
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร และความรูของ
ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการจัดการปญหาของชุมชนดวยตนเอง

แผนยุทธศาสตรพฒ
ั นาเทศบาลนครลําปาง : แผนที่ยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปน
พลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยและ
วัฒนธรรมประชาธิปไตย
การจัดการความรู และพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลทางสังคม

วิสัยทัศน (VISION) : นครนาอยู ผูคนเปนสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้าํ คา

การพัฒนา
องคกร

ประสิทธิภาพการ
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ยุทธศาสตรที่ 6 : การสงเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน

ประชาชนในชุมชนมีสขุ ภาวะที่ดี และมีความพึงพอใจตอการบริการดานสาธารณสุข
มีเครือขายสุขภาพชุมชนทีเ่ ขมแข็ง
การบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และครอบคลุม ทุก
พื้นที่ รวมทั้งการบริหารจัดการที่เปนระบบ

พัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคติดตอที่สําคัญในพื้นที่
และสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพที่ดี

พัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขใหมี
ประสิทธิภาพ

สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการสงเสริมสุขภาวะ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการดาน
สุขภาพ

พัฒนาความรู และปลุกจิตสํานึก
ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน

เพิ่มศักยภาพในการบริการเชิงรุกดาน
สาธารณสุขเพือ่ สุขภาวะของประชาชน

การจัดการความรู และพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลดานสุขภาพ

แผนยุทธศาสตรพฒ
ั นาเทศบาลนครลําปาง : แผนที่ยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

บทที่ 5 : ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
เทศบาลนครลําปาง (พ.ศ. 2556 – 2560)

บทที่ 5
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
(พ.ศ. 2556 – 2560)
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรแบบองครวม

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรแบบองครวม เปนการ
พัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการที่ดีภายใตหลักธรรมาภิบาล เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง
เปนองคกรที่มีการพัฒนาอยางสรางสรรค มีการพัฒนางานในทุกมิติ บุคลากรมีเอกภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรมและเขมแข็ง สามารถทํางานเชือ่ มโยงกับภาคสวนตาง ๆ ของสังคมเพือ่ ทํางานแบบบูรณาการ
และมีความรับผิดชอบตอสังคม มุงสูการบริการที่เปนเลิศเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เพื่อสราง
ความพรอมในการเขาสูป ระชาคมอาเซียน โดยสามารถดําเนินการตามแนวทางดังตอไปนี้

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

• องคกรมีการพัฒนาตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
• ความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ และผูมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรและ
ชุมชน

ตัวชี้วัด:
•

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)

แนวทางพัฒนา

แนวทางการดําเนินงาน

1.1 เตรียมความ
พรอมขององคกร
ในการพัฒนาตาม
เกณฑการพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)

สรางความรูค วามเขาใจแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ( PMQA) ใหกบั บุคลากรทุกระดับอยางตอเนือ่ ง จัดทําแผนการ
ดําเนินงานการพัฒนาตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ จัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคกร ประเมินการดําเนินการ
รายหมวด โดยเริ่มตั้งแตการทําความเขาใจ และฝกปฏิบัติเรื่องการนํา
องคกรที่จะตองมีทิศทางในการนําองคกรที่ชัดเจน การบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการจัดการความรู การพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรและ
การพัฒนากระบวนการทํางานในดานตาง ๆ รวมทัง้ มีระบบการติดตาม
ประเมินผลที่มีความเชื่อมโยงในทุกระดับ และวัดประเมินผล มีการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการ และนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ประเมิน
ความสําเร็จในการดําเนินงาน

แนวทางพัฒนา

แนวทางการดําเนินงาน

1.2 การพัฒนา
องคกรอยางมี
วิสัยทัศน
1.3 พัฒนา
กระบวนการเพือ่
มุงสูความเปนเลิศ
ดานการใหบริการ
1.4 พัฒนาระบบ
การเรียนรูข อง
บุคลากร

พัฒนาแนวทางการกําหนดทิศทางขององคกร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
การดําเนินงานทีม่ งุ ผลสัมฤทธิ์ ระบบติดตามและประเมินผล
ดวยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและการกํากับดูแลตนเองที่ดี
พัฒนาและออกแบบกระบวนการทํางาน เพือ่ พัฒนาคุณภาพการใหบริการ
การสรางความสัมพันธระหวางองคกรกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การใหบริการ โดยใหความสําคัญกับความ
ตองการและความคาดหวังของผูร บั บริการทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต
การพัฒนาระบบงาน โดยใชแนวทางการจัดการความรู
(Knowledge
Management : KM) จัดทําแนวทางปฏิบัติที่ดีอยางตอเนื่อง การสราง
เครือขายทั้งภายในและภายนอกองคกรเพื่อสรางสินทรัพยทางความรูของ
องคกร พัฒนาวิธีการสื่อสารภายในองคกร แนวทางการประเมิน
ความกาวหนา การใหความสําคัญกับบุคลากรทั้งในดานการสรางความรู
ทักษะ ความสามารถ และสรางความพึงพอใจ ความผาสุ ก โดยคํานึงถึง
ความสมดุลระหวางการปฏิบตั งิ าน ผลการดําเนินการ ความตองการ
ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานของบุคลากร
พัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรเพือ่ ใหขอ มูลและ
สารสนเทศแกบุคลากร ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่มีคุณภาพ
(พรอมใชงาน ครอบคลุม ถูกตอง ทันสมัย)
บุคลากรในองคกรใหความสําคัญตอความรับผิดชอบทีม่ ตี อ สาธารณะ
การแสดงพฤติกรรมที่มีจริยธรรม การบําเพ็ญตนเปนพลเมืองที่ดี องคกร
มุงเนนเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ การคุมครองปองกัน
สุขอนามัยของสาธารณะ ความปลอดภัย และสิง่ แวดลอม

1.5 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.6 การให
ความสําคัญกับ
ความรับผิดชอบ
ตอสังคม

ยุทธศาสตรที่ 2 : การสงเสริมกระบวนการทํานุบํารุง และธํารงไวซึ่งอัตลักษณของมรดก
ทางวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวม
ยุทธศาสตรการสงเสริมกระบวนการทํานุบํารุง และธํารงไวซึ่งอัตลักษณของ
มรดกทางวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวม เปนการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอด
พัฒนา มรดกทางวัฒนธรรม ทัง้ ทางดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
สถาปตยกรรม ยานเมืองเกา รถมา แหลงโบราณสถาน แหลงเรียนรูรวมกันทุกภาคสวน เพื่อสราง
จิตสํานึก รัก หวงแหน และรูสึกถึงความเปนเจาของ เพื่อใหเปนแหลงเรียนรู เผยแพรขอมูลใหแก
ประชาชนทั่วไปและนักทองเที่ยว เปนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน และรองรับการ
เปลีย่ นแปลงเพือ่ เขาสูป ระชาคมอาเซียน
โดยสามารถดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงาน
ดังตอไปนี้
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

• ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิ ญ
 ญา ไดรบั การทํานุบาํ รุง สืบทอด
และพัฒนาอยางเปนระบบ
• แหลงมรดกทางวัฒนธรรมไดรับการอนุรักษฟนฟู ที่คงไวซึ่งอัตลักษณของทองถิ่นเดิม
• ประชาชนทุกกลุมเขาถึงโอกาสทางการศึกษา แหลงเรียนรู และองคความรูทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย

ตัวชี้วัด :

• จํานวนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมไดรับการอนุรักษฟนฟูโดยกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนไมนอยกวา 1 แหลงตอป
• จํานวนองคความรูที่เกิดจากการจัดการความรูดานอนุรักษฟนฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเกา
ไมนอยกวา 1 เรือ่ งตอป
• รอยละความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาชมสถานที่ทองเที่ยว
แนวทางพัฒนา

แนวทางการดําเนินงาน

2.1 สงเสริม อนุรักษ
สืบทอด ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น

เปนการสงเสริมใหเกิดการอนุรกั ษ สืบทอด ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการทองเที่ยว ทําให
เกิดการสรางงาน สรางรายไดแกประชาชนในทองถิน่ มี 2 แนวทาง
- ดานการทํานุบํารุงรักษาวัฒนธรรม ควรสรางคานิยมใหแกและเยาวชน
ในการตระหนักรูถึงความสําคัญของวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ และรักษาโดย
ผานสื่อประชาสัมพันธที่ชัดเจน กําหนดกลยุทธในแผนวัฒนธรรมชุมชนที่รัฐ
ตองถือเปนนโยบายหลักและสืบสานวัฒนธรรมทองถิน่ โดยเนนการมี
สวนรวมของคนในทองถิ่น และสงเสริมใหเกิดการดําเนินกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมอยางตอเนื่อง รวมถึงการใหความสําคัญและสนับสนุนการธํารง
รักษา ตลอดจนหาแนวทางแกไข ปองกันความสูญเสีย ของวัฒนธรรมที่จะ
ถูกกลืนหายไปดวยผลกระทบของสภาพแวดลอมสมัยใหม
- ดานการสืบทอดทางวัฒนธรรม ควรกําหนดแผนการพัฒนาวัฒนธรรม
ของแตละทองถิ่นรวมกันระหวางภาครัฐ ผูเชี่ยวชาญ และประชาชน
เปดโอกาสใหครูภูมิปญญามีสวนรวมสรางหลักสูตรทางวัฒนธรรมทองถิ่น
ถายทอดและประเมินผลอยางเปนทางการ เพือ่ การพัฒนาสืบทอด
สูสถานศึกษา และแหลงเรียนรูชุมชนตาง ๆ จัดกิจกรรมตามแผนการ
พัฒนาวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง เพื่อปลุกจิตสํานึกและปลูกฝงใหคนรุนใหม
รูสึกรัก หวงแหน และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน โดยใหผูสูงอายุและ
กลุมบุคคลรุนกลางเปนผูนําในการเผยแพร และสืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณี
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แนวทางพัฒนา

แนวทางการดําเนินงาน

2.2 สงเสริมการ
จัดการความรูแ ละ
อนุรักษฟนฟูมรดก
วัฒนธรรมเมืองเกา
นครลําปาง

สงเสริมการจัดการความรูมรดกวัฒนธรรมที่เปนระบบโดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานดังนี้
- Knowledge Identification: การบงชี้ความรู
- Knowledge Creation and Acquisition: การสรางและแสวงหาความรู
- Knowledge Organization: การจัดความรูใ หเปนระบบ
- Knowledge Codification and Refinement: การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
- Knowledge Access: การเขาถึงความรู
- Knowledge Sharing: การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
- Learning: การเรียนรู
รวมทั้งอนุรักษฟนฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเกานครลําปางที่สําคัญ
เปนเอกลักษณของลําปาง เชน สถาปตยกรรม รถมา และยานเมืองเกา
โดยการดําเนินงานเนนกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนารวมกัน
ทุกภาคสวน
2.3 พัฒนาฟนฟู เปนการพัฒนา ปรับปรุง และฟน ฟู แหลงโบราณสถานเกา พิพธิ ภัณฑ
แหลงโบราณสถาน เมือง เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูใหแกเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป
สถาปตยกรรม
นักทองเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวตางประเทศ ในการดําเนินงานควรจัดการ
และแหลงเรียนรู แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรมชัดเจน เชน งานฝมือ ตํารายา
ทางวัฒนธรรม
สถาปตยกรรม บทเพลงทองถิน่ นําปราชญชาวบานมาเปนครู มีการจด
แบบมีสว นรวม
บันทึกอยางเปนระบบตลอดเวลา บุคลากรทางดานวัฒนธรรมตองตอยอด
ออกไปอยางตอเนือ่ ง เนนการสืบทอดผานชองทางทีเ่ หมาะสม
โดย
ประยุกตใชวัฒนธรรมดั้งเดิมเคลื่อนไหวรวมกับวิถีสมัยใหมไดอยางสมดุล
ทบทวนแนวคิด วิธีการ และคุณคาของวัฒนธรรมที่ยังรับใชชุมชนอยู เชน
อักษรลานนา ระบบผีปูยา / หมอเมือง / การแตงกาย ฯลฯ
2.4 สงเสริม
เปนการจัดกิจกรรม/โครงการ องคประกอบของการทองเทีย่ ว อาทิเชน
พัฒนา การ
แหลงทองเที่ยว บริการการทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวก การ
ทองเที่ยวแบบ
ประชาสัมพันธ การบริหารจัดการ ฯลฯ รวมถึงการเพิม่ ศักยภาพของเมือง
ยั่งยืน บนฐาน
ใหมคี วามโดดเดน สามารถดึงดูดและสรางความสนใจใหนกั ทองเทีย่ วเขา
สังคมและ
มารวมกิจกรรมไดมากยิ่งขึ้น โดยมีพื้นฐานมาจากการมีสวนรวมของคนใน
วัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนทองถิ่น จากฐานของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมในทองถิ่น
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ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน เปนการสงเสริมการเรียนรู
ทัง้ ในระบบ นอกระบบ การเรียนรูต ลอดชีวติ จนเกิดเครือขายการเรียนรูห ลากหลายรูปแบบ
การพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล สนับสนุนใหเกิดการเชือ่ มโยง การเกือ้ หนุน
การศึกษาของสถานการศึกษานอกสังกัดเทศบาลใหแกโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน อีกทัง้ มีการสงเสริมการกีฬาเพือ่ พัฒนา เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน เพือ่ รองรับการเขาสูป ระชาคมอาเซียน โดยสามารถดําเนินการตามแนวทางดังตอไปนี้

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
•
•

ประชาชนทุกกลุมเขาถึงโอกาสทางการศึกษา แหลงเรียนรู และองคความรูที่หลากหลาย
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชนที่หลากหลาย และตอเนื่อง

ตัวชี้วัด :

• โรงเรียนในสังกัดเทศบาลผานเกณฑการประเมินคุณภาพในสถานศึกษาในระดับดีมาก
ครบทุกโรงเรียน
• จํานวนกิจกรรมเพือ่ พัฒนาดานศึกษา ดานกีฬา และดานเยาวชน อยางนอยดานละ
3 กิจกรรม/ป
แนวทางพัฒนา

แนวทางการดําเนินงาน

3.1 พัฒนา
การศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ
อยางมีคุณภาพ
เพื่อสรางสังคม
แหงการเรียนรู
3.2 สรางเครือขาย
ทางการศึกษาทั้ง
ในระดับทองถิ่น
ภูมิภาค และ
นานาชาติ
3.3 สงเสริมและ
พัฒนาการจัดการ
ดานการกีฬา ใน
ระดับทองถิ่นและ
ระดับภูมิภาค

เปนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลใหมปี ระสิทธิภาพ และได
มาตรฐาน ทางการศึกษาในระบบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตลอดจน
สภาพแวดลอมของสถานศึกษาทีด่ ี ระบบสาธารณูปโภคทีเ่ หมาะสม และ
พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการศึกษานอกระบบโรงเรียน อาทิเชน
การศึกษาดวยตนเองผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบหองสมุด
ผานสื่อ ฯลฯ เพื่อใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู
เปนการเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาภายในทองถิ่น ในภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ เพือ่ เกิดการพัฒนา การเกือ้ หนุน การสนับสนุน การชวยเหลืซึ่งอกัน
และกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณองคความรู ในการพัฒนาการศึกษา
ระหวางกัน ตลอดจนการยกระดับการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เปนการสงเสริมการแขงขันกีฬาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น
เพือ่ ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ ไป มีสขุ ภาพแข็งแรง สมบูรณ
สงเสริมใหเกิดน้ําใจนักกีฬา ความรัก ความ สามัคคี และเพื่อพัฒนาการ
ทางดานกีฬาของเทศบาลใหมศี กั ยภาพมากขึน้
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3.4 สงเสริมและ เปนการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนทัง้ ทางดานรางกาย จิตใจ
ทางวัฒนธรรม และวุฒิภาวะทางสังคม สงเสริมกิจกรรมของเด็กและ
พัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชน เยาวชนทุกรูปแบบ โดยการสรางพืน้ ทีใ่ หเด็กและเยาวชนไดแสดงออก

ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอมเมือง
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิง่ แวดลอม
เมืองเปนการพัฒนา ปรับปรุงเมืองใหนาอยู สวยงาม มีระเบียบ ปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี
มีการจัดการผังเมืองที่ดี ปราศจากมลภาวะ ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
เขาใจ ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอพืน้ ทีส่ าธารณะ จัดใหมรี ะบบการจัดการ และระบบการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมในเขตเมืองใหมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน ตอเนื่อง และเปนการสงเสริม สนับสนุน
รณรงคใหประชาชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อนุรักษพลังงาน เพื่อลดภาวะ
โลกรอน ตลอดจนเปนการรองรับการประกอบธุรกิจและการลงทุนทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเขาสู
ประชาคมอาเซียน โดยสามารถดําเนินการตามแนวทางดังตอไปนี้

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

• พัฒนา ปรับปรุง โครงสรางพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะใหครอบคลุม
และไดมาตรฐาน
• สรางเครือขายอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเมือง

ตัวชี้วัด :

• งบประมาณในการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
ไมต่ํากวารอยละ 10
ของงบประมาณรายจายทั้งสิ้นตอป
• จํานวนเครือขายอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมื
ไมนอ งยกวา 1 เครือขาย/ป
แนวทางพัฒนา

แนวทางการดําเนินงาน

4.1 ปรับปรุง พัฒนา เปนการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดานคมนาคมถนน สะพาน ทอระบายน้าํ
โครงสรางพื้นฐาน สัญญาณไฟจราจร และทางเทา
ดานคมนาคมขนสง
4.2 พัฒนา ปรับปรุง การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดานสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา การพัฒนา
ๆ
สาธารณูปโภคและ โครงสรางพืน้ ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สารตาง
บริการสาธารณะ การจัดหาและพัฒนา การให บริการสาธารณะดานอืน่ ๆ ทีป่ ระชาชน
ตองการ เชน สนามกีฬา หองสมุดประชาชน อาคารเอนกประสงค
ใหไดมาตรฐาน
ศาลาประชาคม ศูนยคอมพิวเตอรชุมชน ฯลฯ
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4.3 สงเสริมการ
อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการ จัด
กิจกรรม/โครงการรณรงค สรางจิตสํานึก สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการอนุรักษ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อลดภาวะ
โลกรอน สงเสริมการใชพลังงานทดแทน สรางแนวทางปองกันและจัดการ
น้าํ เสีย ขยะมูลฝอย และมลพิษในเขตเมือง เปนการสรางระบบการจัดการ
มลพิษสิ่งแวดลอม ทั้งน้ําเสีย ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ และอื่น ๆ
ในเขตเมืองใหมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งใหความรูแกประชาชนในการ
จัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม และสรางใหเกิดจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม ไมสรางมลพิษใหแกเมืองรวมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา
แหลงน้ํา แมน้ํา คูคลอง เปนการจัดกิจกรรม/โครงการ อนุรักษ ฟนฟู และ
พัฒนาแหลงน้ํา แมน้ํา และคูคลอง ใหเกิดระบบนิเวศแหลงน้ําที่ดี และ
สามารถนําน้าํ จากแหลงน้าํ ตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาดาน
ตาง ๆ เชน เพือ่ การอุปโภคในครัวเรือน เพือ่ สาธารณประโยชน เพือ่ การ
ทองเที่ยว เปนตน
ปรับปรุง และบํารุงรักษาภูมิทัศนของเมืองเพื่อใชประโยชนไดอยางยั่งยืน
เปนการสรางระบบการดูแล บํารุงรักษาพืน้ ทีส่ าธารณะของเมืองทีผ่ า นการ
ปรับปรุง ฟนฟูมาแลว ใหอยูในสภาพที่ดี สวยงาม สามารถใชประโยชนได
ตลอดไป สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะของ
ชุมชนในเขตเทศบาล เพิ่มมากขึ้น ตามความ เหมาะสมและความ ตองการ
ของประชาชน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนของเมืองใหครอบคลุมทุกแหง ใหเปน
เมืองนาอยูทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่สวนกลาง และพื้นที่ของชุมชน

4.4 ปรับปรุง
ภูมิทัศนของเมือง
และเพิ่มพื้นที่
สีเขียวในชุมชน
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ยุทธศาสตรการสรางชุมชนเขมแข็งและเปนสุข เปนการสงเสริมใหชุมชนเกิด
กระบวนการเรียนรู สรางเครือขายการเรียนรูระหวางชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับสังคมภายนอก
เพือ่ สรางความเขมแข็งใหสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ตลอดจนการสรางความรู ความเขาใจ
และความตระหนักเกีย่ วกับการดําเนินงานพัฒนาสูป ระชาคมอาเซียน เปนการจัดสวัสดิการสังคม
ใหครอบคลุมครบถวนกับทุกกลุม มีความเปนธรรมและเสมอภาค สงเสริมสนับสนุนใหชุมชน
จัดระบบการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พัฒนาระบบเศรษฐกิจใหเขมแข็ง
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน
มีสว นรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสวนรวม สงเสริมพัฒนาระบบประชาธิปไตย โดยสามารถดําเนินการ
ตามแนวทางดังตอไปนี้

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
•
•

ประชาชนเทศบาลนครลําปางมีคณ
ุ ภาพชีวติ (Quality of life) ที่ดีทุกกลุมเปาหมาย
พัฒนาคุณภาพชีวติ และสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด :
•

รอยละความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 5 ดาน
- คุณภาพชีวติ ดานการทํางาน
- คุณภาพชีวิตดานครอบครัว
- คุณภาพชีวิตดานสุขภาพและความเครียด
- คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม
- คุณภาพชีวิตดานความเปนอยูประจําวัน

แนวทางพัฒนา
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5.1 พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

- พัฒนาความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนการสงเสริม ใหประชาชนใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั รัชกาลที่ 9 ในการดําเนิน
ชีวิตและการพัฒนาอาชีพ โดยการรณรงคใหนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดําเนินชีวติ และการพัฒนาอาชีพ การจัดโครงการ/
กิจกรรมที่สงเสริมอาชีพใหแกคนในชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เปนตน เพือ่ ใหประชาชนในชุมชนสามารถดํารงชีวติ ได ทามกลางการ
เปลีย่ นแปลงของระบบเศรษฐกิจสังคมโลก
- สรางการเรียนรูและเครือขายการเรียนรูแกชุมชน เปนการจัดกิจกรรม/
โครงการที่สรางใหชุมชนเกิดการเรียนรู ในประเด็นการพัฒนาชุมชน
พัฒนาสังคมในมิตติ า ง ๆ การพัฒนาคน และสรางเครือขายการเรียนรู
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ระหวางชุมชนในเขตเทศบาล และระหวางชุมชนกับสังคมภายนอก
เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยของเทศบาลนครลําปาง ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สามารถรูเ ทาทันโลก ทันเหตุการณ อาทิเชน การใหความรูกาวทันตอ
การเปลีย่ นแปลงและความเคลือ่ นไหวของประชาคมอาเซียน
- สงเสริมการรวมกลุมในชุมชน เชน กลุมพัฒนาอาชีพ กลุมออมทรัพย
กลุมผูสูงอายุ กลุมสตรี กลุมเยาวชน ฯลฯ
- สรางความเขมแข็งใหสถาบันครอบครัว เปนการจัดกิจกรรม/โครงการที่
สงเสริม สนับสนุนใหเกิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เกิดความรัก
ความอบอุนขึ้นในครอบครัว และสงเสริมใหครอบครัวสามารถทําหนาที่
ในการดูแล ควบคุม และพัฒนาสมาชิกของครอบครัวใหเติบโต
เปนสมาชิกของชุมชนที่มีคุณภาพสืบไป เพื่อลดการเกิดปญหาสังคม
5.2 พัฒนาศักยภาพ - สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็งให
และขีดความสามารถ ชุมชน เปนการจัดกิจกรรม/โครงการที่สงเสริม พัฒนาใหประชาชน
ชุมชน เกิดความตระหนักในการมีสวนรวมในการพัฒนา สวนรวม
ของชุมชนในการ
จัดการปญหาชุมชน ทางการเมือง เพือ่ ใหเปนเครือ่ งมือในการพัฒนาคนใหคดิ เปน ทําเปน
แกไขปญหาเปน ดวยตัวของชุมชนเอง ซึง่ กระบวนการดังกลาวจะนํา
ดวยตัวเอง
ชุมชนไปสูความเขมแข็ง เนื่องจากสามารถคิดวางแผนและพัฒนาชุมชน
ของตนเองได
- สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เปนการจัด
กิจกรรม/โครงการ ที่สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู
และกระบวนการทํางานเพือ่ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของคนใน
ชุมชน โดยสงเสริมใหคนในชุมชน เปนผูที่มีบทบาทหลักในการทํางาน
ดังกลาว
- สงเสริม สนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนการจัด
ใหมีการจัดวางระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแก
ชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการทํางาน เพือ่ ปกปอง ดูแล สรางระบบความปลอดภัย
ใหเกิดขึ้นแกชุมชนของตนเองและทรัพยสินสาธารณะ และสนับสนุนใหมี
ระบบเตือนภัยสาธารณะ เพือ่ เปนหลักประกันความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพยสิน
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แนวทางพัฒนา

แนวทางการดําเนินงาน

5.3 สงเสริม
สวัสดิการสังคมแก
เด็ก เยาวชน สตรี
ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส
5.4 สงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และความเปน
พลเมืองที่ดีใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยและ
วัฒนธรรม
ประชาธิปไตย

สงเสริมสวัสดิการสังคมแกเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูด อ ยโอกาส เนนการจัดสวัสดิการสังคมใหแกเด็กและเยาวชน สตรี
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสอยางทั่วถึง เปนธรรม โดยไมเลือก
ปฏิบตั ิ ตรงตามปญหาความตองการของกลุม คนเปาหมายดังกลาว และ
เนนการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการใหสวัสดิการแกประชาชนทั่วไป
- สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนในชุมชน เปนการจัดกิจกรรม/
โครงการที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในชุมชน โดยการยกยอง
คนในชุมชนที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิตเปนที่นายกยอง ให
เปนตัวอยางในการดําเนินชีวิต เพื่อสรางใหสังคมนาอยูและเห็นคุณคา
ของการทําความดี การมีคุณธรรม จริยธรรม
- สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เปนการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหความรู
ความเขาใจตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข
- สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อาทิเชน
รณรงคใหมาใชสิทธิเลือกตั้งทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ สนับสนุน
ใหเกิดการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เปนตน สงเสริมพัฒนาใหเกิด
กระบวนการทํางานทีม่ คี วามเปนประชาธิปไตย ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนอยางเทาเทียมกัน และเปดโอกาสใหประชาชนมีสว นรวม
ในการดําเนินงานของเทศบาล

ยุทธศาสตรที่ 6 : การสงเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน

ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน เปนการสงเสริมการ
ดูแลรักษาสุขภาพแบบองครวมของประชาชน พัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุข ตลอดจน
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม โรคติดตอ ใหครอบคลุมทัว่ ถึง และเอือ้ ตอการดําเนินงานเพือ่ รองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน เพือ่ ลดปญหาสุขภาพแกประชาชน โดยเนนการมีสว นรวมของประชาชน และมี
การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและนอกเทศบาลนครลําปาง
โดยการดําเนินงานในลักษณะเชิงรุก เพือ่ เนนการปองกันมากกวาการแกไข โดยสามารถดําเนินการ
ตามแนวทางดังตอไปนี้

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
•
•

ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี และมีความพึงพอใจตอการบริการดานสาธารณสุข
มีเครือขายสุขภาพชุมชนที่เขมแข็ง
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ตัวชี้วัด :
•
•

รอยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการดานสุขภาพ
จํานวนเพิ่มขึ้นของเครือขายที่มีสวนรวมในการดําเนินงานดานสาธารณสุข ป1ลเครื
ะ อขาย

แนวทางพัฒนา

แนวทางการดําเนินงาน

6.1 พัฒนาการ
ใหบริการดาน
สาธารณสุขใหมี
ประสิทธิภาพ
6.2 สรางการมี
สวนรวมของ
ประชาชนในการ
สงเสริมสุขภาวะ

เนนการพัฒนากระบวนการใหบริการดานสาธารณสุขทีค่ รบถวน รวดเร็ว
ทัว่ ถึง ตรงตามความตองการของประชาชน และใหความสําคัญกับการ
สรางเครือขายในการทํางาน เพือ่ สรางใหเกิดการใหบริการทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสว นรวมในการทํางานสงเสริม
สุขภาวะ ทัง้ ดานรางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม ของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครลําปาง สงเสริมใหเกิดการปรับพฤติกรรมสุขภาพทีไ่ ม
เหมาะสมของประชาชน จนสามารถดูแลสุขภาวะของตนเองไดอยาง
ยั่งยืนตลอดไป
6.3 พัฒนาระบบ
ใหความสําคัญกับการทํางานในเชิงปองกัน ควบคุมโรคติดตอที่สําคัญ
เฝาระวัง ปองกัน
ในพื้นที่ โดยสรางเครือขายความรวมมือ และเปดโอกาสใหประชาชน
ควบคุมโรคติดตอ
มีสวนรวมในการทํางาน ตลอดทัง้ การบูรณาการรวมกับหนวยงาน
ที่สําคัญในพื้นที่
ทีเ่ กีย่ วของทีท่ าํ งานดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอ
และสราง
ทัง้ หนวยงานในเทศบาลนครลําปางและหนวยงานภายนอก เพือ่ ลดการ
สภาพแวดลอมที่เอื้อ ซ้าํ ซอนในการใหบริการดานสาธารณสุขแกประชาชนในเขตเทศบาล
ตอการมีสุขภาพที่ดี
6.4 เพิ่มศักยภาพใน เปนการเพิม่ ศักยภาพในการบริหารงานสาธารณสุขเชิงรุก เพือ่ สราง
การบริการเชิงรุก
สุขภาวะทางดานรางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม โดยมุง เนนการ
ดานสาธารณสุขเพื่อ ทํางานเชิงปองกันปญหามากกวาการแกไขปญหา
สุขภาวะของ
ประชาชน
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ตัวชี้วัดตามรายยุทธศาสตรในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560)
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรแบบองครวม
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1. องคกรมีการพัฒนาตามเกณฑ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)
2. ความพึงพอใจของประชาชนที่
รับบริการ และผูมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานขององคกรและชุมชน

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามเกณฑการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

เปาหมาย (ป พ.ศ.)
ขอมูล
พื้นฐาน 2556 2557 2558 2559 2560
1
2
3
4
6
เกณฑ เกณฑ เกณฑ เกณฑ เกณฑ

ยุทธศาสตรที่ 2 : การสงเสริมกระบวนการทํานุบํารุง และธํารงไวซึ่งอัตลักษณของมรดกทาง
วัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสว นรวม
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1. ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญญา ไดรับ
การทํานุบํารุง สืบทอด และ
พัฒนาอยางเปนระบบ
2. แหลงมรดกทางวัฒนธรรม
ไดรับการอนุรักษฟนฟู ที่คงไว
ซึ่งอัตลักษณของทองถิ่นเดิม
3. ประชาชนทุกกลุมเขาถึงโอกาส
ทางการศึกษา แหลงเรียนรู และ
องคความรูทางวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย

- จํานวนแหลงมรดกทาง
วัฒนธรรมไดรับการ
อนุรักษฟนฟูโดย
กระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนไมนอยกวา
1 แหลงตอป
- จํานวนองคความรูที่เกิด
จากการจัดการความรูดาน
อนุรักษฟนฟูมรดก
วัฒนธรรมเมืองเกา
ไมนอยกวา 1 เรื่องตอป
- รอยละความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวที่เขาชม
สถานที่ทองเที่ยว
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ขอมูล
พื้นฐาน 2556
1

เปาหมาย (ป พ.ศ.)
2557 2558 2559
1
1
1

2560
1

-

1

1

1

1

1

-

70

75

80

85

90

ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1. ประชาชนทุกกลุมเขาถึงโอกาส
ทางการศึกษา แหลงเรียนรู และ
องคความรูที่หลากหลาย
2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
การศึกษา กีฬา และเยาวชน
ที่หลากหลาย และตอเนื่อง

- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลผานเกณฑ
การประเมินคุณภาพ
ในสถานศึกษาในระดับ
ดีมากครบทุกโรงเรียน
- จํานวนกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ดานศึกษา ดานกีฬา และ
ดานเยาวชน อยางนอย
ดานละ 3 กิจกรรม/ป

ขอมูล
พื้นฐาน 2556
2

-

9

เปาหมาย (ป พ.ศ.)
2557 2558 2559
4
5
3

2560
6

9

9

9

9

ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอมเมือง
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1. พัฒนา ปรับปรุง โครงสราง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะใหครอบคลุมและได
มาตรฐาน
2. สรางเครือขายอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมเมือง

- งบประมาณในการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะ ไมต่ํากวา
รอยละ 10ของงบประมาณ
รายจายทั้งสิ้นตอป
- จํานวนเครือขายอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเมือง
ไมนอยกวา 1 เครือขาย/ป
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ขอมูล
พื้นฐาน 2556
10

-

1

เปาหมาย (ป พ.ศ.)
2557 2558 2559
10
10
10

1

1

1

2560
10

1

ยุทธศาสตรที่ 5 : การสรางชุมชนเขมแข็งและเปนสุข
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1. ประชาชนเทศบาลนครลําปาง
มีคุณภาพชีวิต (Quality of life)
ที่ดีทุกกลุมเปาหมาย
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
สรางความเขมแข็งของชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- รอยละความพึงพอใจตอ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 5 ดาน
• คุณภาพชีวิต

ขอมูล
พื้นฐาน 2556
60

• ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี
และมีความพึงพอใจตอการบริการ
ดานสาธารณสุข
• มีเครือขายสุขภาพชุมชน
ที่เขมแข็ง

2560
80

เปาหมาย (ป พ.ศ.)
2557 2558 2559
75
80
85

2560
90

ดานการทํางาน
• คุณภาพชีวิต
ดานครอบครัว
• คุณภาพชีวิต
ดานสุขภาพและ
ความเครียด
• คุณภาพชีวิต
ดานสิ่งแวดลอม
• คุณภาพชีวิต
ดานความเปนอยู
ประจําวัน

ยุทธศาสตรที่ 6 : การสงเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน
เปาประสงค

เปาหมาย (ป พ.ศ.)
2557 2558 2559
65
70
75

ตัวชี้วัด
- รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในการรับ
บริการดานสุขภาพ
- จํานวนเพิ่มขึ้นของ
เครือขายที่มีสวนรวม
ในการดําเนินงาน
ดานสาธารณสุข
ปละ 1 เครือขาย
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ขอมูล
พื้นฐาน 2556
70
-

1

1

1

1

1

บทที่ 6 : การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ไปสูก ารปฏิบตั ิ และการติดตามประเมินผล

บทที่ 6
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล
6.1 การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
การวางแผนเปนหลักวิชาที่มีความสําคัญและไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่อง
และมีแนวโนม
ที่จะทวีความสําคัญยิ่งขึ้น ในทุกหนวยงานตางมีหนาที่ในการวางแผน ในการพัฒนาองคกรของตนเอง
เพือ่ เปนทิศทางในการดําเนินงานขององคกร และบุคลากร การวางแผนเปนกระบวนการทีเ่ กีย่ วของ
กับการตัดสินใจ จัดสรรทรัพยากรในปจจุบนั
เพือ่ ใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคในอนาคต
ซึ่งมีความสําคัญ มีคุณคาตอบุคลากรและหนวยงาน ชวยใหผูบริหารหนวยงานทราบวาจะทําอะไร
และเมื่อใด ใชทรัพยากรอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีประสิทธิภาพ
เปนเครือ่ งชีท้ างการ
ดําเนินงานซึง่ จะชวยใหการบริหารจัดการราบรืน่ หากมีปญ
 หาอุปสรรคสามารถแกไขไดทนั ที ชวยลด
ตนทุนการปฏิบัติงานลดการทํางานที่ไมสัมพันธกัน
กระบวนการวางแผนมีการแบงขัน้ ตอนของการวางแผนแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับ บริบท
ของหนวยงานนั้น ๆ ขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ ามแผน ถือ เปนขัน้ ตอน ที่สําคัญมาก เพราะเปน ขัน้ ตอน
ที่แสดงออกถึงความสามารถที่จะผลักดันการทํางานของกลไกที่สําคัญทั้งหมดใหสามารถบรรลุผลลัพธ
ตามที่ตั้งเปาหมายไว การดําเนินงานจะเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพจําเปนอยางยิ่งที่จะตองผลักดัน
ใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด คานิยม เปาหมาย รวมถึงวิธแี ละกระบวนการทํางาน การนําแผนไปสูก าร
ปฏิบัติจะตองทําใหหนวยงานยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงงานนั้น และพรอมที่นําแนวทางนั้นไป
ดําเนินการไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และวิธกี ารปฏิบตั งิ านของตน ดังนัน้ จึงจําเปนตอง
มีการระดมกําลัง แสวงหาการสนับสนุน เพื่อใหเกิดการปฏิบัติและสรางความเปนปกแผนใหเกิดขึ้น
เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความรูสึกเปนเจาของและมีสวนรวม ดังนั้น การนําแผนสูการปฏิบัติ จึงเปน
การดําเนินการทุกอยางเพื่อใหนโยบาย บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว การนําแผนไปสูก ารปฏิบตั ิ
เปนการนําโครงการ /กิจกรรม ที่ไดกําหนดไวในแผน ไปดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย โดยตอง
กําหนดองคกรหรือบุคคลที่รับผิดชอบ และวิธกี ารดําเนินการชัดเจน
6.1.1 ขั้นการนําแผนไปปฏิบัติ
เมื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาเรียบรอยแลว จะ
ตองนําแผนเสนอผูมีอํานาจ
ตามลําดับ เพือ่ ขออนุมตั งิ บประมาณดําเนินการตามแผน และเมื่อไดรับอนุมัติแลวก็จะนําไปปฏิบัติ
การปฏิบัติตามแผนนี้จัดเปนขั้นสําคัญที่สุดของการวางแผน เพราะแผนเปนเพียงขอมูลที่มีอยูใน
เอกสาร ถาไมมีการปฏิบัติก็จะไมเกิดประโยชนอะไร ในการปฏิบัติตามแผนจะเริ่มตั้งแตการจัดทํา
แผนปฏิบตั กิ ารประจําป การดําเนินการตามโครงการทีม่ ใี นแผนปฏิบตั กิ ารประจําป ตามลําดับของ
โครงการกอนหลัง

กําหนดระยะเวลาของการปฏิบตั งิ านตามแผน เมือ่ ไดศกึ ษางานและคุณสมบัตขิ อง
ผูปฏิบัติงานแลว ผูว างแผนงานจะสามารถคาดคะเนไดวา งานชิน้ หนึง่ ๆ ควรใชกาํ ลังคนปฏิบตั งิ าน
กี่คน และแผนงานดังกลาวจะใชเวลาเทาใดในแตละแผน และควรใชเวลาเทาใดตลอดแผนงาน เพือ่ ให
การอานแผนงานงายยิง่ ขึน้ ควรจัดทําเปนตารางแสดงเวลาทีใ่ ชปฏิบตั งิ านแตละอยางตลอดเวลา
การนําแผนไปปฏิบตั เิ ปนการบงบอกถึงการตัดสินใจเลือกทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ ฉะนั้น
เพือ่ ใหการปฏิบตั ติ ามแผนและวัตถุประสงค การดําเนินงานจะตองคํานึงถึงการประหยัดและใหผล
ประโยชนที่เหมาะสมโดยใชทรัพยากร คน เงิน และวัสดุอุปกรณที่ไดรับจัดสรรเพื่อการดําเนินงาน
อยางแทจริง
การปฏิบตั ติ ามแผนจะเปนการลงมือปฏิบตั ติ ามโครงการมีการมอบหมายงาน
การจัดสรรทรัพยากร การประสานงาน การควบคุม การปฏิบตั งิ านเพือ่ ใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมาย
6.1.2 การลงมือปฏิบัติตามแผนมีขั้นตอนการปฏิบัติที่สําคัญดังนี้
• ผูปฏิบัติตามแผนรับแผนที่ไดอนุมัติแลวเพื่อการดําเนินการ
• ผูป ฏิบตั ติ ามแผนจะตองทําความเขาใจสวนประกอบตาง ๆ ทางเทคนิคของแผน
• การทําความเขาใจสวนตาง ๆ ของแผนโดยเนนถึงปจจัยที่ไมเกี่ยวกับวิชาการ
เฉพาะดานหรือเทคนิคแตมุงเนนไปทางดานมนุษยสัมพันธและปฏิกิริยาของผูปฏิบัติที่มีตอแผน
• การกําหนดบทบาทของผูด าํ เนินการตามแผน
• การจัดเตรียมบุคคลผูปฏิบัติตามแผนและการกําหนดมอบหมายความรับผิดชอบ
• การเตรียมแผนดําเนินการหรือแผนปฏิบตั งิ าน
• การดําเนินการตามแผนตามกระบวนการทุกขัน้ ตอนทีก่ ลาวมา
จะเปนการ
เตรียมงานลวงหนาเพือ่ ดําเนินการตามแผน จึงมีลักษณะงานของการวางแผนปะปนอยูดวย
• การแจงใหผูเกี่ยวของในหนวยงานทราบถึงโครงการ
• การแปลความหมายของแผนใหผใู ตบงั คับบัญชาทราบ
• การชี้แจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมงาน
• การรวบรวมขอมูลและตัวเลขที่เกี่ยวของกับความกาวหนาของแผน
• การตรวจสอบและประเมินขอมูลและตัวเลข
• การปรับปรุงแผนใหเหมาะสม
• การรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามแผนตัง้ แตตน จนถึงการสิน้ สุดของแผน
6.1.3 ความสําเร็จของการนําแผนสูการปฏิบัติ มีปจจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
• ความชัดเจนในวัตถุประสงคและเปาหมายของแผน
• การกําหนดและมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบในโครงสรางบริหารแผน
มีความชัดเจน
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• มีระบบการกํากับตรวจสอบและประเมินผลภายในองคกร และมีการเสริมแรง
ผูปฏิบัติในเชิงสรางสรรค
• สมรรถนะองคกรที่นําแผนสูการปฏิบัติ มีความเขมแข็งทั้งศักยภาพ
ความสามารถและความพรอม
• มีการสนับสนุนและมีความผูกพันของฝายตาง ๆ ทั้งระดับนโยบาย และระดับ
ปฏิบตั ทิ างดานการเมือง งบประมาณ และวิชาการ
จากที่กลาวมาสรุปไดวาขั้นนําแผนไปปฏิบัติเปนการปฏิบัติงานตามที่ไดกําหนดไวใน
แผนงานหรือโครงการ เพื่อใหงานที่กําหนดไวในแผนบรรลุเปาหมาย ผูบริหารควรมีกลวิธีในขั้นการนํา
แผนไปปฏิบตั ิ การดําเนินการในดานการเตรียมบุคคล งบประมาณ วิธกี าร วัสดุอปุ กรณ กอนดําเนินการ
มีการชี้แจงใหผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติงานดําเนินการมีการใหคําแนะนําปรึกษาหารือ มีการควบคุม
การปฏิบตั งิ านและการรายงานตลอดจนการปรับปรุงแกไขทุกระยะของการปฏิบตั งิ านมีความสําคัญยิง่

6.2 การติดตามประเมินผล
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิน่
มีฐานคิดวา
ระบบติดตามและประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทัง้ หมด ดังนั้น ระบบ
อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกอนหนาที่แผนพัฒนาจะดําเนินการ จึงเปนเหมือนบริบทที่ยอมจะสงผลตอการบริหาร
แผน และจะสงผลตอการติดตามและประเมินผลดวยเชนกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลฯ
ครั้งนี้จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพดังนี้
ระบบการจัดทําแผน

ปจจัยนําเขา
- แผนปฏิบัติการ
- งบประมาณ
- บุคลากร
- ทรัพยากรอื่น

ระบบงบประมาณ

ระบบสังคม/ทองถิ่น

กระบวนการ
- การใชทรัพยากร
- การดําเนินการตามแผน
- การบริหารแผน

ผลผลิต
- ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน
ในเชิงรูปธรรม

ระบบติดตาม (Monitoring)
- Input Monitoring
- Performance Monitoring

ระบบการเมือง

ระบบวัฒนธรรม

ผลลัพธ
- ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนเมื่อเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค /เปาหมาย

ระบบประเมินผล (Evaluation)
- ความสําเร็จตามวัตถุประสงคเปาหมายของแผน
- การเปลี่ยนแปลงของทองถิ่นในภาพรวม
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จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลทีแ่ สดงจุดเริม่ ตนของระบบการ
ติดตามวาเริม่ จากการไดรบั ทรัพยากรไปเพือ่ ดําเนินงาน โดยจะมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากร
เมื่อเทียบกับเวลา (input monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงาน
เมื่อเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว (performance monitoring) การวางระบบติดตามในทีน่ ้ี จึงเปน
การสรางระบบเพือ่ ทีจ่ ะนําไปสูก ารปรับปรุงแกไขในเชิงการบริหารแผน เพือ่ ใหงานดําเนินตอไปจนจบ
ตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินวาเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในสวนของผลผลิต (output)
และผลลัพธ (outcome) วาเปนไปตามทีต่ ง้ั เปาหมาย หรือเปนไปตามวัตถุประสงคทก่ี าํ หนดไว
ลวงหนาเพียงใด อยางไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะไดรบั ผลกระทบจากการจัดทําแผน
ปฏิบตั กิ าร นั่นคือ ถาไดแผนปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคลองและเอือ้ ตอการติดตามและประเมินผล ก็จะทําให
ระบบติดตามและประเมินผลทําหนาทีข่ องระบบไปได หากแตแผนไมเอือ้ ตอการติดตาม เชน ขาด
ความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไมไดยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทําใหระบบติดตามและ
ประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปญหาได
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิน่
ประกอบดวยแบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิตอไปนี้

แบบรายงาน
แบบประเมินผลแผน ฯ
(Input)
แบบที่ 1
การประเมินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

แบบติดตามแผนฯ
(Process)

แบบประเมินผลแผนฯ
(Output)

แบบที่ 2
แบบติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององคกร
ปกครองทองถิ่น

แบบที่ 3/1
แบบประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร

แบบที่ 3/2
แบบประเมินความพอใจตอผล
การดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในภาพรวม
แบบที่ 3/3
แบบประเมินความพอใจตอผล
การดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร
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หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
ระบบติดตามผล
ผูประเมิน
รายงาน
ระยะเวลา ผูประเมิน
อปท. 1. ใชแบบรายงานแบบที่ 2
ทุก ๆ
อปท.
แบบติดตามผลการดําเนินงาน 3 เดือน
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)
2. สงรายงานใหกับ M&E
Unit

M&E Unit 1. ตรวจสอบรายงาน
2. วิเคราะหรายงานตามแบบ
รายงาน
3. สงผลการวิเคราะหใหกับ
กลุมสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
กลุม
1. สรุปผล
สงเสริมฯ 2. รายงานกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น
กลุม
1. สรุปผล
สงเสริมฯ 2. รายงานใหกบั หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ระบบประเมินผล
รายงาน
1. ใชแบบรายงานแบบที่ 1
การกํากับการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2. สงรายงานใหกับ M&E Unit
1. ใชแบบรายงานที่ 3/1 แบบ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร โดยใช แบบที่
3/2 แบบประเมินความพอใจตอ
ผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
และแบบที่ 3/3 แบบประเมิน
ความพอใจตอผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในแตละยุทธศาสตร เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
2. สงรายงานใหกับ M&E Unit
15 วัน
1. ตรวจสอบรายงาน
M&E
2. วิเคราะหรายงานตามแบบ
นับตั้งแต
Unit
รายงาน
รับรายงาน
3. สงผลการวิเคราะหใหกับกลุม
สงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิน่
10 วัน
กลุม
1. สรุปผล
นับตั้งแต สงเสริมฯ 2. รายงานกรมสงเสริมการ
รับรายงาน
ปกครองสวนทองถิ่น
กลุม
1. สรุปผล
สงเสริมฯ 2. รายงานใหกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
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ระยะเวลา
เมื่อ อปท.
ประกาศ
ใชแผนฯ
ทุก ๆ 1 ป

15 วัน
นับตั้งแต
รับรายงาน

10 วัน
นับตั้งแต
รับรายงาน
-

กรอบคิดในการประเมิน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรแบบ
องครวม
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสงเสริมกระบวนการทํานุบํารุง และธํารงไว
ซึ่งอัตลักษณของมรดกทาง วัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวม
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน
ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่งแวดลอมเมือง
ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาการสรางชุมชุนเขมแข็งและเปนสุข
ยุทธศาสตรที่ 6 : การสงเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน

-

แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการประเมิน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความคาดหวัง
และความพึงพอใจ
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
การพัฒนาระบบราชการไทย
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การประเมินโครงการ
รูปแบบการประเมินโครงการ
กรอบการดําเนินการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2548
บริบทเทศบาลนครลําปาง

ประเมินแผนตามตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร โดยกระบวนการ วิจัยเอกสาร แบบสอบถาม และ
การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาเทศบาล โดยแบงออกเปน 2 ในภาพรวมและ
รายยุทธศาสตร ในประเด็นตอไปนี้
- การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการและกิจกรรม
- การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
- การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
- การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะและใหประชาชนรับทราบ
- การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
- ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกปญหา
- ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
และประเมินผลการดําเนินงานรายยุทธศาสตรตามตัวชี้วัดและเปาหมายที่กําหนดไวในแตละ
ยุทธศาสตร (วิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม หรือผูมีสวนไดสวนเสีย)

การประเมินผลโครงการตามนโยบายของเทศบาล (วิจัยเชิงสํารวจ
โดยใชแบบสอบถามผูใชบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย)

รายงานผลการประเมิน และแนวทางพัฒนา
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งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครลําปาง
0-5423-7237 ตอ 7408 www.lampangcity.go.th

