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[1]

ยุทธศำสตร์พัฒนำเทศบำลนครลำปำง
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามระบบ
ผังเมือง ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
ยุทธศำสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดก
ทางวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และด้านเศรษฐกิจ
โดยทุกยุทธศาสตร์ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันกาหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับการ
นาสู่ภาคปฏิบัติไว้อย่างครอบคลุม

[2]

บทที่ 1 : บทนำ

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
การวางแผนเป็นกระบวนการที่องค์ก รใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดแนวทางในการ
ดาเนินงาน วิธีปฏิบัติ (โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม) เพื่อนาไปสู่ผลลัพธ์ขององค์กรตามเป้าหมาย (Target)
ในอนาคต โดยการขับ เคลื่อ นกิ จกรรมในปัจ จุบั น จะต้อ งมีก ารกาหนดกิ จกรรมที่ จะทาให้ องค์ก ร/
หน่วยงานบรรลุผลลัพธ์ในอนาคตดังที่กล่าวมาข้างต้น อีกทั้งต้องสามารถประเมินผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ได้ รับรู้สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนที่ตั้ง ไว้ไ ด้เช่นกัน รวมทั้งสามารถปรับปรุงภาพอนาคตของแผน
จนถึง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้ เมื่อสถานการณ์ เปลี่ย นแปลงไป ครอบคลุม ทั้ง การจัดท าแผน
(Planning) การน าแผนออกปฏิ บั ติ ห รื อ บริ ห ารแผน (Implementation) และการประเมิ น ผล
(Evaluation) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงผลสัมฤทธิ์ข องแผนหรื อเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ ง
การดาเนินงาน และจัดทาแผนใหม่ในโอกาสต่อไป และในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีมิติที่จะต้อง
ให้ ค วามส าคั ญ 4 มิ ติ ด้ ว ยกั น คื อ มิ ติ ข องความเป็ น อนาคต มิ ติ ข องกระบวนการขั้ น ตอน มิ ติ ข อง
การเชื่อมโยง มิติของการมีส่วนร่วม

หลั ก ส าคั ญ ของการวางแผนเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านให้ ไ ด้ ผ ลดี
ควรพิจารณาในสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้
1) การวางแผนควรกระทาเมื่อใด โดยปกติการวางแผนนั้นควรจะได้เริ่มปฏิบัติจัดทา
ขณะที่เริ่มดาเนินงานเป็นอันดับแรก ผู้บริหารจะต้องวางแผนใหม่เพื่อให้ได้ผลประโยชน์อย่างเต็มที่
2) วัตถุประสงค์ นโยบาย จะต้องศึกษาและทาความเข้าใจให้ถ่องแท้ชัดเจนเพราะเป็น
จุดเริ่มต้นที่สาคัญที่สุดของการวางแผน แผนงานที่กาหนดขึ้นจะล้มเหลวและไร้ความหมายหากไม่ทาความ
เข้าใจให้ดีก่อน
3) ปัจจัยต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการวางแผน ที่สาคัญได้แก่ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
คน เงิน วัสดุ สิ่งของ สถานที่เวลา ฯลฯ จะต้องจัดเตรียมให้พร้อม
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4) วิธีดาเนินงานตามแผน กล่าวคือ เมื่อวางแผนแล้วต้องพิจารณาหาลู่ทางวิธีการที่จะ
ดาเนินการตามแผนที่กาหนดขึ้นไว้ให้ล่วงหน้า เพื่อสามารถวางมาตรการในการควบคุมได้
5) คานึงถึงสภาพแวดล้อม ตลอดจนธรรมเนียมของคนกลุ่มนั้น ๆ ยึดถือ
ดังนั้นในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จะต้องได้แผนที่มีคุณภาพ ชัดเจนเป็นเหตุ
เป็น ผล สอดคล้อ งเชื่อ มโยงตั้งแต่วิ สัย ทัศ น์ ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และจั ดล าดั บ
ความสาคัญ การเชื่อมโยงโดยเชื่อมโยงตั้งแต่นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่ นดิน แผนพัฒนา
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์
รายสาขา ยุทธศาสตร์กระทรวง และกรม ความสอดคล้อง การจัดทาแผนจะต้องสอดคล้องกั บศักยภาพ
ของพื้นที่ปัญหาและความต้องการ สภาพแวดล้อมของพื้นที่รับผิดชอบ (SWOT) โดยต้องระดมความ
คิดเห็น ทุกภาคส่วน ทุกระดับ รวมทั้งสังเคราะห์แผนชุมชน ท้องถิ่น และมีสิ่งที่ต้องมุ่งเน้นคือการทางาน
แบบเครือ ข่า ยร่ว มมื อ ทุก ภาคส่ว น ให้ค วามสาคั ญ กั บ แผนจั ง หวั ด กลุ่ม จัง หวัด ให้ม ากขึ้ นเพื่อ เพิ่ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ

เชื่อมโยง
- นโยบายรัฐบาล
แผนบริหารราชการแผ่นดิน
- แผนพัฒนาประเทศ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
- กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค
- ยุทธศาสตร์รายสาขา
- ยุทธศาสตร์กระทรวง กรม

สอดคล้อง
- ศักยภาพของพื้นที่
รับผิดชอบ
- ปัญหาและความต้องการ
- สภาพแวดล้อมของพื้นที่
รับผิดชอบ (SWOT)
(ระดมความคิดเห็น
ทุกภาคส่วน ทุกระดับ
รวมทั้งสังเคราะห์แผนชุมชน
ท้องถิ่น)

มุ่งเน้น
- การทางานแบบเครือข่าย
ร่วมมือทุกภาคส่วน
- ให้ความสาคัญกับ
แผนจังหวัด กลุ่มจังหวัด
ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
- การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ
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และในการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาเทศบาลจะต้ อ งยึ ด ตามนโยบาย แนวทาง
และหลักเกณฑ์ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดให้การ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
รอบด้านและเป็นระบบ อย่างรอบด้าน หมายถึง การวางแผนจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคานึงถึง
สภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้ง มิติด้านการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิ จ
สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กร (การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนมิติในเชิงพื้นที่ และความเชื่อมโยงในทุกระดับ

อย่ า งเป็ น ระบบ หมายถึ ง การวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้
 การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญ
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน
และกาหนดประเด็นในการพัฒนา
 การกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น
 การกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 การกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น
 การกาหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
 การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทั้งนี้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนาไปสู่
การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ พัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตาม
พัน ธกิ จและภารกิ จ (Mission) ให้สั มฤทธิ์ ผลตามวิสั ยทั ศน์ (Vision) และเป้า ประสงค์ ขององค์ ก ร
(Corporate Goal) ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาที่ดีจะต้องถูกกาหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์ก ร ซึ่งเกิด
จากความคิดร่วมกันของสมาชิกในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ได้ทางานร่วมกัน หรือจะทางาน
ร่วมกัน และวิสัยทัศน์นั้นถือเป็นความเห็นพ้องต้องกันว่า เป็นจุดหมายปลายทางที่องค์กรประสงค์จะไปให้
ถึง ดังนั้นการจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาลนครลาปางจึงมีวัตถุประสงค์ 4 ประการดังนี้ คือ
 เพื่อเป็นการกาหนดทิศทางในการพัฒนาเทศบาลนครลาปางแบบมีส่วนร่วม
 เพื่อเป็นการกาหนดทิศทาง แนวทางในการบูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกันของเทศบาล และ
เครือข่ายในพื้นที่
 เพื่อเป็น กรอบแนวทางในการปฏิบัติง านในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวของ
เทศบาล
 เพื่อเป็นกรอบสาหรับชี้นาความคิดและการปฏิบัติง านของเทศบาลในทุกระดับให้มีความ
ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เพื่อเป็นกำรกำหนดทิศทำงใน
กำรพัฒนำเทศบำลนครลำปำง
แบบมีส่วนร่วม

เพื่อเป็นกำรกำหนดทิศทำง
แนวทำงในกำรบูรณำกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันของเทศบำล
และเครือข่ำยในพื้นที่

เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนในระยะสั้น ระยะปำน
กลำง และระยะยำวของ
เทศบำล

เพื่อเป็นกรอบสำหรับชี้นำ
ควำมคิดและกำรปฏิบัติงำนของ
เทศบำลในทุกระดับให้มีควำม
ชัดเจนและเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน
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1.3 ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
การวางแผนเป็นกระบวนการที่เป็นระบบขององค์กรหรือหน่วยงานสาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการ
ก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาองค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงาน รวมทั้ ง แนวทางในการด าเนิ น งานและวิ ธี ป ฏิ บั ติ
เพื่อนาไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กรหรือหน่วยงานในอนาคต โดยกระบวนการดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่
การจัดทาแผน การนาแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล และกระบวนการดัง กล่าวจะต้อง
ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีการทบทวนกระบวนการวางแผนขององค์กรและหน่วยงานในทุกปี ในการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาลนครลาปางได้ยึด ตามกระบวนการดัง กล่าว โดยมีขั้นตอนในการ
ดาเนินงานในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนจัดทำแผนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำเทศบำลนครลำปำง ในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาลนครลาปาง ได้ให้ความสาคัญ กับกระบวนการการมีส่วนร่วม ได้ยึดกรอบ
การดาเนินงานตามกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มีขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้
 การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครลาปาง
 การกาหนดทิศทางการพัฒนา
 การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
 การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
 การควบคุมยุทธศาสตร์
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โดยในปีงบประมาณ 2557 เทศบาลนครลาปาง ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนคร
ลาปาง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมดังนี้

จุดแข็ง

โอกำส

จุดอ่อน

อุปสรรค

กำหนดทิศทำงองค์กร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

เป้ำประสงค์

กำรกำหนดกลยุทธ์
แผนงำน
โครงกำร
กิจกรรม

ดำเนินกำรจัดทำ
แผนในปี
พ.ศ.2556
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เทศบำลนครลำปำง
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนำเทศบำลนคร
ลำปำงระยะ 3 ปี
พ.ศ.2557-2559
แผนกำรดำเนินงำน
พ.ศ.2557
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลนครลำปำง
ตามกรอบการจัดแผนยุทธศาสตร์ อาจมีการทบทวนแผนในทุก ๆ ปีเพื่อให้มีการปรับทิศทางใน
การพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในปัจจุบัน และอนาคต โดยยึดกรอบ
ในการดาเนินการตามกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์

จุดแข็ง

โอกำส

จุดอ่อน

ทบทวนปี
2557

อุปสรรค

ทิศทำงกำรพัฒนำ

ทบทวนปี
2558

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ำประสงค์
ยุทธศำสตร์
แผนงำน
โครงกำร กิจกรรม

ทบทวนปี
2559

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำล
นครลำปำง
พ.ศ. 2558 - 2562

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำล
นครลำปำง
พ.ศ. 2559 - 2563

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำล
นครลำปำง
พ.ศ. 2560 - 2564
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และในปี 2557 เทศบาลนครลาปางจึงดาเนิน การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง
ปี 2557 เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง พ.ศ. 2558 – 2562 โดยกาหนด
ขั้นตอนในการทบทวน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำร
ทบทวนแผน และระดมควำมคิดเห็นในกำร
ทบทวนแผนแบบมีส่วนร่วม จำกบุคลำกร
ในองค์กร (ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1)
ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมระดมควำมคิดเห็นในกำร
ทบทวนแผนแบบมีส่วนร่วม จำกทุกภำคส่วน
(ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2)
ขั้นตอนที่ 3 จัดทำร่ำงแผนยุทธศำสตร์/กำรพัฒนำ
เทศบำลนครลำปำง พ.ศ. 2558 – 2562
ขั้นตอนที่ 4 จัดเวทีวิพำกษ์แผนโดยกระบวนกำร
มีส่วนร่วมทุกภำคส่วน (ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3)
ขั้นตอนที่ 5 จัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เทศบำลนครลำปำง พ.ศ. 2558 – 2562
ฉบับสมบูรณ์

นำเสนอแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลนครลำปำง
พ.ศ. 2558 – 2562
เพื่อขออนุมัติ
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1.4 ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ในบริบทของการบริหารจัดการองค์กรทั้ง ภาครัฐและเอกชนนั้นเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า
การวางแผนมีบทบาทสาคัญที่สุด ดังนั้นในการพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจึงให้ความสาคัญต่อ
การวางแผนเป็นอย่างมาก ถือว่าการวางแผนเป็นหัวใจสาคั ญที่จะนาองค์การไปสู่ความสาเร็จเนื่องจาก
การวางแผนมีความสาคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาดังนี้
o ทาให้ทราบถึงทิศทางการพัฒนาองค์กรทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว
o ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร และลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของอนาคตที่จะเกิดขึ้น
o ลดความสูญเสียและความซ้าซ้อนที่จะเกิดขึ้นในการบริหารจัดการภายในองค์กร
o ได้แนวทางในการดาเนินงาน มาตรฐานการควบคุม และกรอบในการติดตามประเมินผล
ในการดาเนินงาน รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
o ได้แนวทางในการบูรณาการการดาเนินงาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
o ทาให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดาเนินงาน ส่งผลต่อ ความผูกพัน
ความรู้ สึ ก ของการเป็ น เจ้ า ของร่ ว ม ในการบรรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
o สามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และกาหนดแนวทางการพัฒนา
เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้
o มี ก ารระบุ ผลลั พ ธ์ ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น อย่ า งชั ด เจน เปรี ย บเที ย บระดั บ ความส าเร็ จ
ที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ได้ สามารถเป็นเครื่องมือของผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ใน
การเพิ่มพูนสมรรถนะในการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์ก ร และการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ
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บทที่ 2 : สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน
ของเทศบำลนครลำปำง

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครลาปาง
2.1

สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลนครลาปาง

เทศบาลนครลาปาง เดิมเป็นสุขาภิบาลเมืองลาปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล ตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองลาปาง ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2478 มีพื้นที่ 10.86 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตาบล คือ ตาบลสวนดอก ตาบลเวียงเหนือ ตาบลหัวเวียง และตาบลสบตุ๋ย เมื่ อวันที่ 24
ตุลาคม พ.ศ. 2534 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การปกครองของเทศบาลเมืองลาปางใหม่
ได้ขยายอาณาบริเวณของเทศบาลเพิ่มขึ้นอีก 11.31 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นพื้นที่ทั้ง สิ้น 22.17 ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตาบลเพิ่มอีก 4 ตาบล คือ ตาบลบ่อแฮ้ว 1.16 ตารางกิโลเมตร ตาบลชมพู 3.80
ตารางกิโลเมตร ตาบลพระบาท 6.13 ตารางกิโลเมตร และตาบลพิชัย 0.22 ตารางกิโลเมตร เมื่อในวันที่
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองลาปาง จัดตั้งเป็นเทศบาล
นครลาปาง (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 10 ก.) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
11 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2542 เป็ นต้น ไป ครอบคลุ มพื้น ที่อ าณาบริ เวณ 8 ต าบล คื อ 4 ต าบลเดิ ม และ
บางส่วนของตาบลบ่อแฮ้ว บางส่วนของตาบลชมพู บางส่วนของตาบลพระบาท และบางส่วนของตาบลพิชัย
รวมทั้งสิ้น 22.17 ตารางกิโลเมตร นับว่าเป็นเทศบาลนครแห่งที่สองของภาคเหนือตอนบนถัดจากเทศบาล
นครเชียงใหม่
 สัญลักษณ์เทศบาลนครลาปาง
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ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลนครลาปางจะใช้ตราไก่ขาว เช่นเดียวกับตรา จัง หวัดลาปาง ที่มาตาม
ตานานพระฤาษี 5 พระองค์ได้กล่าวไว้ว่า เดิ มเมืองนครลาปางมีชื่อว่า "กุกกุฏนคร" แปลว่า เมืองไก่ขาว
มีที่ม าตามตานานว่า ในสมัย พุทธกาลเมื่ อพระบรมศาสดาสัม มาสั มพุ ทธเจ้าได้ตรั สรู้ สัม โพธิ ญ าณแล้ ว
ได้เสด็จโปรดสัตว์ผ่านมาทางบริเวณลัมภะกัมปะกาลิณี คือนครลาปางในปัจจุบัน พระอินทร์ได้แปลงกาย
ลงมาเป็นไก่ขาวเพื่อเตือนให้ชาวเมืองตื่นขึ้นมาบาเพ็ญ ทาน พระพุทธองค์ทรงทานายว่าต่อไปภายหน้า
บริเ วณแห่ งนี้จ ะเป็น นครอัน รุ่ง เรื อง ต่อ มาได้มี ผู้ม าสร้า งเมื องขึ้น บริเ วณนี้ และได้ ตั้ง ชื่อ เมือ งแห่ง นี้ว่ า
"เมืองกุกกุฏนคร" ซึ่งแปลว่า เมืองไก่ขาว
2.1.1 ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครอง
เทศบาลนครลาปาง ตั้งอยู่เลขที่ 246 ถนนฉัตรไชย ตาบลสบตุ๋ย อาเภอเมืองลาปาง จังหวัด
ลาปาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามระยะทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 สายพหลโยธิน ประมาณ
602 กิโลเมตร และทางรถไฟ ประมาณ 625 กิโลเมตร มีจังหวัดใกล้เคียง 7 จังหวัด ดังนี้
ทิศเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา
ทิศใต้
จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก
จังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตก
จังหวัดลาพูน
โดยมีพื้นที่ 22.17 ตารางกิโลเมตร (13,856.25 ไร่) ครอบคลุม 8 ตาบล โดยมีพัฒนาการและ
รายละเอียด ดังนี้
1. ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2478 มีพื้นที่ 10.86 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 4 ตาบล
ได้แก่ ตาบลสวนดอก ตาบลเวียงเหนือ ตาบลหัวเวียง และตาบลสบตุ๋ย
2. วันที่ 24 ตุลาคม 2534 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลาปาง ให้ขยาย
เขตเทศบาลเมืองลาปางเพิ่มขึ้น 11.31 ตารางกิโลเมตร รวมกับพื้นที่เดิมเป็น 22.17 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
8 ตาบล คือ 4 ตาบลเดิม และบางส่วนของตาบลบ่อแฮ้ว บางส่วนของตาบลชมพู บางส่วนของตาบลพระบาท
และบางส่วนของตาบลพิชัย (ตารางที่ 1) ดังนี้
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ตารางที่ 1 อาณาเขตและพื้นที่เทศบาลนครลาปาง
พื้นที่ทั้งตาบล
(เดิม)
1. สวนดอก
2. เวียงเหนือ
3. หัวเวียง
4. สบตุ๋ย

รวมพื้นที่
(ตร.กม.)

10.86

พื้นที่บางส่วนของตาบล
(ใหม่)
1. บ่อแฮ้ว
2. ชมพู
3. พระบาท
4. พิชัย

รวมพื้นที่
(ตร.กม.)
1.16
3.80
6.13
0.22

มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 22.17 ตารางกิโลเมตร (13,856.25 ไร่)

ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต้

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ตาบลพิชัย
ตาบลพระบาท และตาบลพิชัย
ตาบลบ่อแฮ้ว และตาบลชมพู
ตาบลพระบาท
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2.1.2 สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศ
เทศบาลนครลาปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตชุมชนเมือง มีพื้นที่อยู่สูง จาก
ระดับน้าทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 268.60 เมตร ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ และที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้า ตั้งอยู่
บริเวณตอนกลางของแอ่งกะทะ โดยมีพื้นที่ทางด้านเหนือของแม่น้าวัง มีระดับสูงกว่ าพื้นดินด้านทิศใต้
และลาดเอียงสู่แม่น้าวัง ซึ่งไหลผ่านกลางใจเมือง จากทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ ไปยัง ทิศตะวันตกเฉียงใต้
แบ่งพื้นที่เป็น 2 ฝั่ง ฝั่งซ้าย ประกอบด้วย ตาบลสวนดอก ตาบลหัวเวียง ตาบลสบตุ๋ย ตาบลชมพู ตาบล
พิชัย และตาบลพระบาท ฝั่งขวา ประกอบด้วย ตาบลเวียงเหนือ และตาบลบ่อแฮ้ว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่
ราบดิ น ตะกอนเก่ า และที่ ร ะดั บ ตะกอนใหม่ ซึ่ ง มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละมี คุ ณ ภาพดี เหมาะแก่ ก าร
เพาะปลูก
เขตตาบลเวียงเหนือ และตาบลหัวเวียง ในอดีตเคยเป็นที่ตั้ง เมืองเก่า คือ เมืองเขลางค์นคร
รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3 มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ปัจจุบันยังมีร่ องรอยซากโบราณสถานให้เห็นทั่วไป เช่น
เจดีย์ แนวกาแพงเมืองโบราณ และคูเมืองเก่า เป็นต้น
ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด ล าปางมี ลั ก ษณะเป็ น แอ่ ง คล้ า ยก้ น กะทะ จึ ง ท าให้ มี อ ากาศ
ร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
ฤดู ร้ อ น เริ่ ม ประมาณเดื อ นมี น าคม จนถึ ง เดื อ นพฤษภาคม อากาศจะร้ อ นอบอ้ า วมาก
ช่วงที่มีอากาศร้อนจัด คือ เดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมจนถึง เดือ นสิง หาคม แต่ใ นบางปียั ง มีฝ นตกในเดือ น
กันยายนและเดือนตุลาคม
ฤดูห นาว เริ่ มประมาณเดื อนพฤศจิ กายน จนถึง เดือ นกุม ภาพั นธ์ ช่วงที่มีอ ากาศหนาวจั ด
คือ เดือนธันวาคม และ มกราคม
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ตารางที่ 2 แสดงสถิติปริมาณน้าฝนและอุณหภูมิ ในจังหวัดลาปาง
(ในช่วงวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556)
รายการ
ปริมาณน้าฝนตลอดทั้งปี
ปริมาณน้าฝนสูงสุด
ปริมาณน้าฝนต่าสุด
จานวนวันที่มีฝนตก
อุณหภูมิสูงสุด
อุณหภูมิต่าสุด

ปี พ.ศ. 2556
1101.4 มิลลิเมตร
240.6 มิลลิเมตร (เดือนตุลาคม)
6.9 มิลลิเมตร (เดือนธันวาคม)
112 วัน
41.5 องศาเซลเซียส (เดือนเมษายน)
8.6 องศาเซลเซียส (เดือนธันวาคม)

ในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดลาปาง มีปริมาณน้าฝนสูงสุด 240.6 มิลลิเมตร ในเดือนตุลาคม และมี
ปริมาณน้าฝนต่าสุด 6.9 มิลลิเมตร ในเดือนธันวาคม อุณหภูมสิ ูงสุด 41.5 องศาเซลเซียส ในเดือน เมษายน
อุณหภูมติ ่าสุด 8.6 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม
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ตารางที่ 3 แสดงสถิติข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ประจาปี พ.ศ. 2556 (จังหวัดลาปาง)
รายการ

มกราคม กุมภาพันธ์
ปริมาณน้าฝน (มิลลิเมตร) 28.9
8.6
จานวนวันที่มีฝนตก (วัน)
2
4
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
32
35
(องศาเซลเซียส)
อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย
16.4
20.2
(องศาเซลเซียส)
รายการ
ปริมาณน้าฝน (มิลลิเมตร)
จานวนวันที่มีฝนตก (วัน)
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)

มีนาคม
19
4
37.1
19.9

ปี พ.ศ. 2556
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม
67.3
191.2
44.9
71.4
6
16
7
15
38.9
36.6
34.6
33.7
23.9

23.9

24.7

มกราคม
30.28

ปี 2557
กุมภาพันธ์
34.52

มีนาคม
38.29

13.35

16.41

20.36

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาลาปาง จังหวัดลาปาง

24.4

สิงหาคม กันยายน
220.9
190.9
22
21
32.9
32.9
23.8

23.8

ตุลาคม
240.6
11
31.1
21.9

พฤศจิกายน ธันวาคม
10.8
6.9
3
1
32.1
28.2
21

14.1
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2.1.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม
ลักษณะการประกอบอาชีพ
สภาพเศรษฐกิจของชุมชนเทศบาลนครล าปาง โดยทั่ วไปเป็ นการผลิตในสาขาพาณิ ชยกรรมและบริก าร
การบริหารและอุตสาหกรรม ทั้ งนี้ เนื่องจากชุ มชนเทศบาลนครลาปางเป็ นศูน ย์กลางการบริห ารราชการ
ศูน ย์ กลางพาณิ ช ยกรรม การบริ การการท่ องเที่ ยว และเป็ น แหล่ง พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมของจั ง หวั ด โดยมี
ศูนย์กลางทางการค้าและบริการอยู่ในเขตเทศบาลนครลาปาง 2 บริเวณ คือ บริเวณตาบลสบตุ๋ย จะเป็นย่าน
ธุรกิจประเภทค้าส่ง สินค้าการเกษตร ของใช้เบ็ดเตล็ด และวัสดุก่อสร้าง เป็นย่านการค้าเก่าของเมือง อีกบริเวณ
คือ บริเวณตาบลสวนดอก และตาบลหัวเวียง เป็นย่านการค้าปลีกใหญ่ของจังหวัด สินค้ามีทั้งของใช้เบ็ดเตล็ด
ตลาดสด ตลาดเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม รวมทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม สถานบันเทิง ธนาคาร เป็นย่านการค้าที่มี
การขยายตัวค่อนข้างสูง และมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
ลักษณะชุมชนในท้องถิ่น
ประชากรส่วนใหญ่มีลักษณะการกระจายตัวอยู่ในเขตเทศบาล ลักษณะของชุมชนในเขตเทศบาล
นครลาปาง เกาะกลุ่มตามแนวริมฝั่งแม่น้าวัง และเกาะกลุ่มหนาแน่น ใน 4 บริเวณ ได้แก่
1. บริเวณภายในแนวคูเมืองฝั่งทิศใต้ เป็นย่านธุรกิจการค้าหลักของชุมชน
2. บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลาปาง เป็นย่านพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
3. บริเวณฝั่งทิศเหนือของแม่น้าวัง ภายในคูเมืองบริเวณถนนปงสนุก และถนนรัษฎา เป็นเขต
ที่พักอาศัย
4. ในเขตตาบลชมพู เป็นแหล่งอุตสาหกรรมเซรามิก และเป็นเขตที่พักอาศัย
2.1.4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พื้นที่ในเขตเทศบาลนครลาปาง มีถนนทั้งสิ้น 547 สาย โดยแบ่งลักษณะของผิวทางได้ดังนี้
1. ผิวทาง ค.ส.ล. มีระยะทางยาวรวม 94.520 กิโลเมตร
2. ผิวทาง ลาดยาง มีระยะทางยาวรวม 118.830 กิโลเมตร
3. ผิวทาง ลูกรัง มีระยะทางยาวรวม 9.278 กิโลเมตร
ระยะทางของถนนรวมทั้ ง สิ้ น 222.628 กิ โ ลเมตร นอกจากนี้ ยั ง มี ท างเท้ า ที่ มี ร ะยะทาง
ยาวรวมทั้งสิ้น 69.862 กิโลเมตร
พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 100 ของพื้นที่ในเขตเทศบาลนครลาปางทั้งหมด ครัวเรือนที่ใช้
ไฟฟ้ามีทั้งสิ้น 27,432 ครัวเรือน และไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) จานวน 7,794 จุด (ข้อมูล ณ เดือน
กุมภาพันธ์ 2557)
จากการสารวจข้อมูลการจ่ายน้าในพื้ นที่เทศบาลนครลาปาง จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ลาปาง พบว่า จานวนครัวเรือนที่ใช้น้าประปา มีจานวน 19,746 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2557)
น้าประปาที่ผลิต 23,557 ลบ.ม./วัน (จากรายงานปริมาณน้าผลิตจริง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ของแม่ข่าย
ลาปาง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ) แหล่งน้าดิบที่ใช้ผลิตน้าประปา 1 แห่ง (คลองชลประทานแม่วังฝั่งซ้าย)
และแหล่งน้าดิบสารอง 1 แห่ง (แม่น้าวัง)
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การคมนาคม/ขนส่ง ทางรถยนต์ รถไฟ และทางอากาศ
ทางรถยนต์
การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน
ระยะทางประมาณ 602 กิโลเมตร มีรถโดยสารปรับอากาศที่ผ่านจังหวัดลาปาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ
7 ชั่วโมง ทางหลวงสายหลัก ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 1 เชื่อม จังหวัดพะเยา - จังหวัดลาปาง - จังหวัดตาก
และทางหลวงหมายเลข 11 เชื่อมจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลาพูน - จังหวัดลาปาง - จังหวัดแพร่
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) ได้รับการถ่ายโอนจากสานักงานขนส่ง
จังหวัดลาปาง กรมการขนส่งทางบก ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา มีอาคาร 2 ชั้น จานวน 1 หลัง มีช่องจอดรถ
ในสถานี 16 ช่อง มีเส้นทางการเดินรถโดยสารประจาทางระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัด จานวน 58 เส้นทาง
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ทางรถไฟ
สถานีรถไฟนครลาปาง อยู่ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ ตั้ง อยู่ที่ตาบลสบตุ๋ย อาเภอเมืองลาปาง
จัง หวั ด ลาปาง บนพื้น ที่ 161 ไร่ ห่ า งจากสถานี กรุ ง เทพฯ 642 กิ โลเมตร สร้า งขึ้ น ในปี พ.ศ. 2458 และ
เปิดใช้งานเมื่อครั้งรถไฟขบวนแรกเดินทางถึงจังหวัดลาปาง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2459
สถานี

กรุงเทพฯ
(ออก)
ลาปาง
(ถึง)

ตารางที่ 4 กาหนดเวลาเดินรถสายเหนือ กรุงเทพฯ - ลาปาง
ชานเมือง ด่วนพิเศษ รถเร็ว
ด่วนพิเศษ ด่วนพิเศษ
ORD
ดีเซลราง
RAP
นครพิงค์ SP EXP
303
SP EXP
109
SP EXP
13
(DRC) 9
1

รถด่วน
EXP
51

04.20 น.

8.30 น. 12.45 น.

18.10 น.

19.35 น.

22.00 น.

12.47 น. 18.11 น. 01.42 น.

05.09 น.

07.07 น.

10.37 น.

กาหนดเวลาเดินรถสายเหนือ ลาปาง – กรุงเทพฯ
สถานี

ลาปาง (ออก)
กรุงเทพฯ (ถึง)

ด่วน
พิเศษ
SP EXP
14
18.30 น.
06.30 น.

ด่วนพิเศษ
นครพิงค์
SP EXP
2
19.19 น.
06.50 น.

รถด่วน
EXP
52
20.00 น.
8.30 น.

ด่วนพิเศษ
ดีเซลราง
SP EXP
(DRC) 12
11.06 น.
20.35 น.

รถเร็ว
RAP
102

ท้องถิ่น
ORD
408

8.32 น.
20.35 น.

12.01 น.
21.10 น.

ที่มา : สถานีรถไฟนครลาปาง จังหวัดลาปาง
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ทางอากาศ
สายการบิ น บางกอกแอร์เ วย์ เป็น สายการบิ นที่ ให้บ ริก ารในจั ง หวัด ลาปาง ซึ่ ง ตั้ง อยู่ ที่ 175
ท่าอากาศยานลาปาง ถนนสนามบิน 1 ตาบลพระบาท อาเภอเมืองลาปาง จัง หวัดลาปาง เบอร์โทรศัพท์
054-821508-14 สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 054-821522 หรือ โทร. 1771 www.bangkokair.com
ตารางการบิน
ลาปาง – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
PG 204 ลาปาง – กรุงเทพ เวลาออก 8.20 น. – 9.50 น.
PG 208 ลาปาง – กรุงเทพ เวลาออก 14.00 น. – 15.30 น.
PG 206 ลาปาง – กรุงเทพ เวลาออก 18.00 น. – 19.30 น.
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ลาปาง
PG 203 กรุงเทพ - ลาปาง เวลาออก 06.20 น. – 07.50 น.
PG 207 กรุงเทพ - ลาปาง เวลาออก 12.00 น. – 13.30 น.
PG 205 กรุงเทพ - ลาปาง เวลาออก 16.00 น. – 17.30 น.
การจราจร
สภาพการจราจรของชุ ม ชนในเขตเทศบาลนครล าปางในปัจ จุ บั น โดยเฉพาะถนนฉัต รไชย
จะมีปริมาณการจราจรสูงสุดในชั่วโมงเร่ง ด่วน และบริเวณถนนพหลโยธิน ช่วงระหว่างแยกศรีชุม ไปทาง
ห้าแยกประตูชัย เนื่องจากเป็นถนนสายหลักของชุมชน และเป็น ถนนที่รองรับการจราจรขาเข้าและขาออก
จากเมือง ประกอบกับมีสถานศึกษาหลายแห่ง อาคาร ร้านค้า และตลาดสดรวมอยู่ด้วย
เส้นทางคมนาคมภายในชุมชนเมืองส่วนใหญ่ยัง ไม่ไ ด้มาตรฐาน มีขนาดคับแคบ ขาดสะพาน
เชื่อมโยงถนนบริเวณสองฝั่งแม่น้าวัง และปัญหาการจราจรที่ไม่เป็นระเบียบ ซึ่งเกิดจากการไม่เคารพ กฎ
จราจร เช่น การจอดรถ และการหยุดรถ เป็นต้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลนครลาปางได้มีแผนการดาเนินโครงการศึกษาและสารวจ
ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมด้านการขนส่งและจราจรภายในเขตเทศบาลนครลาปาง งบประมาณ
1,500,000 บาท และโครงการปรับปรุงตู้ควบคุมระบบพร้อมดวงโคมชนิด LED ไฟสัญญาณจราจร ภายในเขต
เทศบาลนครลาปาง งบประมาณ 5,170,000 บาท เพื่อปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้น
2.1.5 ด้านเศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเทศบาลนครลาปาง ส่วนใหญ่เป็นสาขาอุตสาหกรรม มีลักษณะเป็น
อุตสาหกรรมขนาดย่อมโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เซรามิก ซึ่ ง สามารถพัฒนาให้มีความสาคัญ มากขึ้นเป็นลาดับ
ส่วนด้ านสาขาพาณิชยกรรม การค้า ส่ง และค้าปลีกยั ง คงเติบโตอย่างสม่าเสมอ เช่น เดีย วกับสาขาบริการ
ที่มีแ นวโน้ม เติบ โตเพิ่ม ขึ้น อั นเนื่ องมาจากการประชาสั มพั นธ์ข องทางราชการมีม ากขึ้น ส่ว นการพึ่ ง พิ ง
สาขาการเกษตรมีน้อยมาก เนื่องจากมีพื้นที่ทาการเกษตรน้อย
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เทศบาลนครลาปางมีแนวคิดในการจัดโซนเมือง ออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย 1) ย่านเมืองเก่า
2) ย่านเศรษฐกิจเก่า 3) ย่านเศรษฐกิจใหม่ การแบ่ง โซนจะทาให้การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
หรือทิศทางการพัฒนาเมืองมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1. ย่านเมืองเก่า คือ พื้นที่ในตาบลเวียงเหนือ ซึ่งบริเวณนี้มีอาคาร บ้านเรือน วัฒนธรรมท้องถิ่น
และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ยังเป็นแบบดั้ง เดิม การสัญ จรไปมา ไม่คับคั่ง เท่ากับย่านอื่นๆ
ร้านค้าต่างๆ มีขนาดเล็ก
2. ย่านเศรษฐกิจเก่า คือ พื้นที่ในตาบลหัวเวียง ตาบลสบตุ๋ย ตาบลสวนดอก ซึ่ง มีการลงทุน
ค้าขายโดยคนพื้นถิ่น มีเชื้อชาติดั้งเดิม เช่น เชื้อสายจีน บริเวณกาดกองต้า เป็นต้น ร้านค้ามี
ขนาดเล็ก เนื่องจากมีพื้นที่จากัด ซึ่ง ไม่สามารถขยายพื้นที่ออกไปได้ หรือปลูกสิ่ง ก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ได้ไม่มากนัก
3. ย่ า นเศรษฐกิ จ ใหม่ คื อ พื้ น ที่ ใ นต าบลชมพู ต าบลพิ ชั ย ต าบลพระบาท ซึ่ ง บริ เ วณนี้ มี
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ การคมนาคมขนส่งจึงสะดวก และบริเวณฝั่งขวายังมีพื้นที่โล่งอยู่จานวน
มาก และเป็ นที่ ดิ น แปลงใหญ่ มี ก ารลงทุ นขนาดใหญ่ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง มี ห้า งสรรพสิ น ค้ า
ขนาดใหญ่เกิดขึ้นบริเวณนี้เป็นจานวนมาก เช่น ห้างบิ๊ กซี เซ็นทรัล โฮมโปร โลตัส แม็คโคร
ไทวัสดุ เป็นต้น
2.1.6 การท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครลาปาง
ลาปางเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย ที่ยังมีรถม้าเป็นยานพาหนะใช้สาหรับเดินทางระยะใกล้ ๆ
ภายในตัวเมือง จึงเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวจัง หวัดลาปาง โดยให้บริการนั่ง รถม้า ในรอบเล็ก
คิดราคา 200 บาท รอบใหญ่ ราคา 300 บาท หรือรอบเหมา ชั่วโมงละ 400 บาท ซึ่ง เป็นการบริการ
แก่นักท่องเที่ยวได้นั่งรถม้าชมสถานที่สาคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร์ของเมืองลาปาง ในอนาคตจะเพิ่มเส้นทาง
ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว คือ เส้นทางวิถีชีวิต วัฒนธรรม โบราณสถานของนครลาปาง
สถานีจอดรถม้า มีจานวน 5 แห่ง ได้แก่
1. ข้างศาลากลางหลังเก่า (ติดกับหลวงพ่อดา)
2. หน้าโรงแรมลาปางเวียงทอง
3. บริเวณหน้าโรงแรมทิพย์ช้าง
4. หน้าโรงเรียนเทศบาล 4
5. บริเวณสุสานไตรลักษณ์ (หลวงพ่อเกษมเขมโก)
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรถม้า เป็นอาชีพหลักประมาณ 90 คน และเป็นงานอดิเรกประมาณ
20 คน พันธุ์ม้าที่ใช้คือ พันธุ์โพนี และลูกผสมโพนี
นอกจากนี้ สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองลาปางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
ทั้ง ชาวไทยและชาวต่ างชาติ คื อ กาดกองต้ า (ถนนคนเดิ น ) ลั กษณะเด่น คื อ อาคารบริ เวณนั้น มีรู ป แบบ
สถาปัต ยกรรมที่มีค วามหลากหลาย ทั้ งศิลปะตะวั นตก พม่า -ไทใหญ่ และจี น เทศบาลนครลาปาง ได้ เปิ ด
เป็นถนนคนเดิน ตั้งแต่ วันที่ 5 พฤศจิก ายน 2548 เป็น ต้นมา จัดขึ้ นทุก วันเสาร์ – อาทิต ย์ เวลาประมาณ
17.00 – 22.00 น.
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แหล่งประวัติศาสตร์ / โบราณคดี
1. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้งอยู่บริเ วณหน้าศาลากลางเก่าจัง หวัดลาปางด้านตะวันตกเฉียงใต้ หลักเมือ ง
ทาด้วยไม้สัก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว โดยหลักที่หนึ่งสร้างเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2400
หลักที่สองสร้างประมาณปี พ.ศ. 2416 และหลักที่สาม สร้างประมาณปี พ.ศ. 2429 ต่อมาปี พ.ศ. 2440
สร้างศาลากลางจังหวัด ขึ้น ได้ นาหลั กเมื องมาไว้ ที่ บริ เวณหน้ าศาลากลาง และได้มี การสร้ างมณฑปครอบ
หลักเมืองทั้งสาม ในปี พ.ศ. 2511
2. พระพุ ท ธนิ ร โรคั น ตรายชั ยวั ฒน์ จ ตุ ร ทิ ศ ประดิ ษ ฐานอยู่ ใ นมณฑปทรงไทยแบบจั ตุ ร มุ ข ซึ่ ง ตั้ ง อยู่
หน้าศาลากลางเก่า จังหวัดลาปาง พระพุทธรูปสร้างด้วยโลหะผสมรมดาทั้ง องค์ปางสมาธิ ชาวบ้านเรีย ก
“หลวงพ่อดา” จัดสร้างโดยกรมการรักษาดินแดน เมื่อปี พ.ศ. 2511 จานวน 4 องค์ เพื่อนาไปประดิษฐานไว้
4 ทิศของประเทศ โดยทางทิศเหนือได้นามาประดิษฐานไว้ ณ จังหวัดลาปาง นับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน ปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้ปิดทองเกือบทั้งองค์โดยสาธุชนที่มานมัสการ
3. วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
- วั ด พระแก้ ว ดอนเต้ า ตั้ ง อยู่ ที่ ต าบลเวี ย งเหนื อ เป็ น วั ด เก่ า แก่ แ ละสวยงาม มี อ ายุ นั บ พั น ปี
เคยเป็นทีป่ ระดิษฐานของพระแก้วมรกตนานถึง 32 ปี ปูชนียสถานที่สาคัญคือ องค์พระธาตุมณฑปศิลปะพม่า
พระนอนองค์ใหญ่ พระวิหารหลวง และพิพิธภัณฑสถานแห่งล้านนา การเดินทางไปยังวัดนั้น ไปได้โดยการข้าม
สะพานรัษฎาภิเศกแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนพระแก้ว ประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะเห็นองค์พระธาตุตั้งเด่น
อยู่บนเนิน
- วัดสุชาดาราม ตั้งอยู่ติดกับวัดพระแก้วดอนเต้า เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และเป็นที่มาของ
ตานาน “พระแก้ ว ดอนเต้ า ” ประจาเมื อ งล าปาง (ปั จจุ บั น ได้ป ระดิ ษฐานอยู่ที่ วั ด พระธาตุล าปางหลวง)
ประกอบด้วยโบสถ์และวิหารลายคาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสน อันเป็นโบราณสถานพื้นเมือง
ที่มีความสาคัญ สัดส่วนสวยงามโดยฝีมือช่างเชียงแสน ภายในโบสถ์วิหารจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีลวดลาย
ทองประดั บ ตามส่ ว นต่ า ง ๆ ไว้ อ ย่ า งงดงาม บอกกล่ า วถึ ง โทษที่ ไ ด้ รั บ จากการท าบาปตามคติ ค วามเชื่ อ
ของชาวบ้าน จึงมีแบบแผนแตกต่างจากโบสถ์วิหารพื้นเมืองอื่น ๆ ในจังหวัดลาปาง
ปัจจุบัน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการให้ทั้งสองวัดเป็นวัดเดียวกัน จึงได้มีการรื้อกาแพง
กั้นเขตวัดออก โดยใช้ชื่อว่า “วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม” ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง
เมื่อปี พ.ศ. 2530
4. วัดศรีชุม เป็นวัดพม่าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาวัดพม่าที่มีอยู่ในประเทศไทย ทั้งหมด 31 วัด สร้างในปี พ.ศ. 1893
โดยคหบดีชาวพม่าชื่อ อูโย ซึ่งติดตามชาวอัง กฤษเข้า มาทางานป่าไม้ในประเทศไทย เมื่อตนเองมีฐานะดีขึ้น
จึงต้องการทาบุญโดยสร้างวัดศรีชุมขึ้นในตาบลสวนดอก อาเภอเมือง จุ ดเด่นของวัดนี้อยู่ที่พระวิหาร ซึ่งเป็น
อาคารครึ่ ง ตึ ก ครึ่ ง ไม้ ปราสาทหลั ง คาเครื่ อ งไม้ ย อดแหลมตามแบบศิ ล ปะพม่ า บานประตู ไ ม้ แ กะสลั ก
ฉลุลวดลายโปร่งงดงาม เพดานเป็นไม้จาหลักโปร่ง หลายชั้น ประดับกระจกสี เสาแต่ละต้นลงรักปิดทอง
หัวเสาประดับด้วยกระจกสี ใต้หลังคาเรือนยอด 7 ชั้น เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบัวเข็มบนฐานชุกชี
ที่เป็นไม้จาหลักแผ่นใหญ่งดงาม ภาพจิตรกรรมฝาผนังมีเรื่องพุทธประวัติและพระพุทธรูปศิลปะพม่า
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5. วัดศรีรองเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนท่าคราวน้อย ตาบลสบตุ๋ย ในเขตเทศบาลนครลาปาง ด้านทิศตะวันตกเป็นวัด
พม่าที่สร้างขึ้นในสมัยที่ลาปางเป็นศูนย์กลางการค้าขายและการทาป่าไม้ สถาปัตยกรรมที่สาคัญ ได้แก่ วิหารไม้
หลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้นเล็ก ๆ สวยงามตามแบบศิลปะพม่า นอกจากนี้ยังนับว่าเป็นวัดที่มีการประดับตกแต่ง
ภายในด้วยลายไม้แกะสลัก และลายปูนปั้นปิดทองที่มีความวิจิตรสวยงาม
6. วัดป่าฝาง ตั้งอยู่ที่ถนนสนามบิน ตาบลหัวเวียง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยชาวพม่าที่มาประกอบอาชีพ
การป่าไม้ในจังหวัดลาปาง มีพุทธสถานที่เด่นคือ พระเจดีย์ใหญ่สีทองสุกปลั่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญ
มาจากพม่า เมือ่ ประมาณ พ.ศ. 2449 ศาลาการเปรียญเป็นเรือนไม้ทั้งหลังขนาดใหญ่ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ แบบพม่า
และพระอุโบสถขนาดเล็กหลังคาเครื่องไม้แบบพม่า มีลวดลายเครือเถาปูนปั้นเหนือประตูสวยงาม วัดนี้มีพระสงฆ์
พม่าจากเมืองมัณฑเลมาเป็นเจ้าอาวาส
7. วัดไชยมงคล ตั้งอยู่ที่ถนนสนามบิน ตาบลหัวเวียง ในเขตเทศบาลนครลาปาง พุทธสถานที่เด่นของวัด คือ
กุฏิขนาดปานกลาง ตัวอาคารเป็นตึกสีขาว หลัง คาเครื่องไม้แบบพม่า หน้าบันประดับกระจกเป็นรูปเทวดา
เสาประดับด้วยขดลวดโลหะสีทอง ขอเป็นลายเครือเถาประดับกระจกสี สวยงาม ม่านและระเบียงโดยรอบ
ทาด้วยแผ่นไม้ฉลุ ฝีมือประณีต ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสาริด มีลักษณะงดงาม สร้างจากเมืองมัณฑเล
สหภาพพม่า
8. สานักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก สานักสุสานไตรลักษณ์ ตั้งอยู่ชานเมืองลาปาง ประมาณ 4 กิโลเมตร
ตามทางสายลาปาง-แจ้ห่ม ภายในบริ เวณมีมณฑปลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุก ต์ มี รูปปั้ นหุ่น ขี้ผึ้ ง
ของหลวงพ่อเกษม เขมโก เกจิอาจารย์ ซึ่ง มีผู้เคารพนับถือเป็นจานวนมาก นั่ง ในท่าสมาธิขนาดเท่า รูปจริง
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเคารพสั ก การะ และบริ เ วณมณฑปมี ที่ จ อดรถและสถานที่ เ ช่ า พระเครื่ อ ง ส่ ว นกุ ฏิ ข อง
หลวงพ่อเกษมอยู่ด้านข้างมณฑป
9. วัดปงสนุก ตั้งอยู่ ณ ชุมชนบ้านปงสนุก ตาบลเวียงเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่
นครลาปางมากกว่าพันปี สร้างขึ้นในสมัยเดียวกับการสร้างเมืองลาปาง มีสองส่วน คือ วัดปงสนุกเหนือ และ
วัดปงสนุกใต้ในอดีต ถือว่าเป็นวัดที่มีความสาคัญ และมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับเมืองลาปาง เช่น เป็น
สถานที่ดาน้าชิงเมืองบริเวณหน้าวัดระหว่างเจ้าฟ้าชายแก้วและเจ้าลิ้นก่าน และเคยเป็นสถานที่ฝังเสาอินทขิล
หรือ เสาหลัก เมื องหลัก แรก วัด ปงสนุก ได้ รับ รางวั ลการอนุรั กษ์ มรดกทางวัฒ นธรรมในภูมิ ภาคเอเชีย และ
แปซิฟิก จากองค์การยูเนสโก ประจาปี 2551 (Award of Merit) ซึ่งนับเป็นวัดแห่งแรกของไทยที่ได้รับรางวัลนี้
โดยถื อ เป็ น ต้ น แบบที่ ฟื้ น ฟู โ ดยคนในชุ ม ชนที่ ไ ด้ ส ร้ า งแรงบั น ดาลใจในการสงวนรั ก ษาวั ด แบบล้ า นนา
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
10. บ้านเสานัก ตั้งอยู่เลขที่ 86 ถนนราษฎร์วัฒนา อาเภอเมืองลาปาง เป็นบ้านทรงไทยสถาปัตยกรรม
ล้านนาผสมพม่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2438 เดิมสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ที่เรียกว่า บ้านเสานัก เพราะว่ามีเสาทั้งหมด
116 ต้น เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอยู่เป็นประจา และเป็นที่ตั้งแสดงเครื่องใช้โบราณทั้งของไทย
และของพม่า บริเวณบ้านตกแต่งเป็นสวนหย่อม สามารถติดต่อบ้านเสานัก ได้ที่ โทร. 0-5422-7653
11. กาแพงเมืองประตูม้า (ม่า) เป็นประตูเมืองที่สาคัญทางด้านทิศเหนือของกาแพงเมืองเขลางค์นครที่ยังคง
หลงเหลือร่องรอยอยู่ในปัจจุบัน สร้างขึ้นปี พ.ศ. 1790 ลักษณะกาแพงเมืองเดิมจะพูนดินและใช้ไม้ซุงทาเป็น
ระเนียดด้านบน ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนกาแพงเมืองจากคันดินมีระเนียด เป็นกาแพงดินที่มีการก่ออิฐปิดทับ
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ก าแพงเมื อ งประตู ม้ า ได้ รั บ การบู ร ณะครั้ ง ใหญ่ ใ นปี พ.ศ. 2551 เพื่ อ ให้ ค งคุ ณ ค่ า และเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้
ทางประวัติศาสตร์ของนครลาปาง
12. ถนนวังเหนือ ถนนวัฒนธรรม เป็นถนนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสวยงามเก่าแก่และยังคงอยู่ให้เห็น
ในปัจจุบัน เดิมทีถนนสายนี้เป็นแนวกาแพงเมืองเดิม สองข้างทางประกอบไปด้วยชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่มา
ตั้งแต่โบราณ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่สาคัญหลายแห่ง เช่น กู่เจ้าย่าสุตา ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ. 2523 เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่มีอายุหลายร้อยปี ที่ยังหลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบัน
สันนิษฐานว่ากู่เจ้าย่าสุตาเคยเป็นซุ้มประตูโขงของวัดกากแก้ว เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาที่มีลวดลายปูนปั้น
เทวดาอยู่ทั้ง 4 มุม เป็นโบราณสถานที่สวยงามมากแห่งหนึ่งที่กาลังได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่กับลูกหลานลาปาง
ทุกเย็นวันศุกร์ จะมีการนาสินค้าพื้นเมืองมาจาหน่าย หลากหลายประเภท ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น.
13. พิพิธภัณฑ์ป่าไม้เขตลาปาง (บ้านร้อยปี) ณ บ้านร้อยปี (สานักงานป่าไม้เขตลาปาง) เลขที่ 1 ตั้งอยู่บน
ถนนป่าไม้ ตาบลเวียงเหนือ ภายใต้ความดูแลของสานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลาปาง) ได้มี
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก เพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการทาไม้ในจังหวัดลาปาง
ในยุคที่มีความรุ่งเรือง และที่มาของคาว่า “บ้านร้อยปี” ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทราบเรื่องราวและ
ความสาคัญของการรักษาป่า โดยจะเปิดให้เข้าชมได้เฉพาะวันและเวลาราชการ
14. สะพานรัษฎาภิเศก เปรียบเสมือนหัวใจหลักในการสัญจรไปมาของผู้คนชาวลาปาง และการติดต่อค้าขาย
ระหว่า ง 2 ฝั่ง แม่ น้า ย่านเวียงเหนือ กับ ย่านหัว เวียง สะพานซึ่ง มีประวัติความเป็น มาอันเก่าแก่ย าวนาน
ถึง 5 รัชสมัย ตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงครองราชย์ ปกบ้าน
ป้องเมืองสยามประเทศ และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจวบจนวันนี้ สะพานรัษฎาภิเศก ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
วิถีชีวิตของคนลาปาง ด้วยระยะเวลายาวนาน สะพานรัษฎาภิเศก เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสีขาว
รูปโค้งคันธนู 2 โค้ง 2 คู่ มีความยาว 120 เมตร เชื่อมต่อระหว่างตาบลเวียงเหนือ กับตาบลหัวเวียง มีเสา
ตรงหัวสะพาน 4 เสา สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2460 องค์ประกอบของเสาสะพานประกอบด้วย พวงมาลายอดเสา
แสดงถึง การราลึก ถึงรัชกาลที่ 5 รูปครุฑหลวง แสดงถึง ตราสัญลักษณ์แผ่นดินสยาม รูปไก่ขาว (ไก่หลวง)
แสดงถึง สัญลักษณ์ประจานครลาปาง
15. บ้านป่องนัก ตั้งอยู่ภายในค่ายสุรศักดิ์มนตรี “ป่อง” ในภาษาพื้นเมืองหมายถึง ช่องหน้าต่าง “นัก”
หมายถึ ง จ านวนมาก บ้ า นป่ อ งนั ก จึ ง หมายถึ ง บ้ า นที่ มี ช่ อ งหน้ า ต่ า งจ านวนมาก ซึ่ ง มี ถึ ง 469 ช่ อ ง
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2468 เป็นอาคารไม้สองชั้นยกพื้นเตี้ยสถาปัตยกรรมยุโรป แบบคลาสสิคสมัยกรีก เป็นแหล่ง
รวบรวมภาพประวั ติ ศาสตร์ แ ละข้ อมู ลมากมาย เช่ น ภาพการก่ อ สร้ า งสะพานรั ษ ฎาภิ เศก การขุด อุ โมงค์
ขุนตาน รวมถึงเครื่องใช้และอาวุธสมัยโบราณ เปิดให้เข้าชมได้ในวันและเวลาราชการ
16. พิพิธภัณฑ์ “หอปูมละกอน” ตั้งอยู่บริเวณสานักงานเทศบาลนครลาปาง บนตัวอาคารของสานักงาน
เทศบาลหลังเก่า เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย ห้องแสดงต่าง ๆ
ที่มีเนื้อหาแสดงเหตุปัจจัย เงื่อนไข และบทบาทของสิ่งที่กาหนดจิตวิญญาณเมืองลาปางในแต่ละยุคสมัย เพื่อให้
ผู้ที่ได้เข้าชมเห็นตัวอย่างจากอดีตและเกิดแรงบันดาลใจในการกาหนดทิศทางนครลาปาง ทั้งในปัจจุบัน และ
อนาคต เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.
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สวนสาธารณะเทศบาลนครลาปาง มีดังนี้
1. สวนสาธารณะเขลางค์นคร บริเวณถนนวังขวา มีพื้นที่ 34 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา
2. สวนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลาปาง (สวนหลวง ร. 9) บริเวณถนนศิรินาวิน
มีพื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา
3. สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 80 พรรษา
(พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) บริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลาปาง – พะเยา มีพื้นที่ 5 ไร่
4. สวนสาธารณะเวียงละกอน (สนามกีฬาเทศบาลนครลาปาง) บริเวณถนนสุขสวัสดิ์
มีพื้นที่ 48 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา
5. สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา บริเวณถนนฉัตรไชย – รอบเวียง มีพื้นที่ 4 ไร่ 35 ตารางวา
6. ฝายน้าแม่วังเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลาปาง (สวนสาธารณะเขื่อนยาง) บริเวณถนนเลียบ
แม่น้าวัง มีพื้นที่ 35 ไร่เศษ
7. สวนสาธารณะประตูเวียง บริเวณถนนวังโค้ง มีพื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา
8. สวนสาธารณะสุชาดาราม บริเวณถนนสุชาดา มีพื้นที่ 4 ไร่
2.1.7 ด้านสังคม
ในเขตเทศบาลนครลาปาง มีประชากรจานวนทั้ง สิ้น 55,185 คน แยกเป็นชาย 25,179 คน
หญิง 30,006 คน มีจานวนครัวเรือนเท่ากับ 27,448 ครัวเรือน ตาบลที่มีประชากรมากที่สุดคือ ตาบลสบตุ๋ย
จานวน 13,937 คน รองลงไปตามลาดับคือ ตาบลเวียงเหนือ จานวน 11,122 คน ตาบลพระบาท จานวน 9,356 คน
ตาบลหัวเวียง จานวน 7,553 คน ตาบลชมพู จานวน 5,661 คน ตาบลสวนดอก จานวน 4,860 คน ตาบล
บ่อแฮ้ว จานวน 1,747 คน และตาบลพิชัย มีประชากรน้อยที่สุด จานวน 949 คน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2557)
ตารางที่ 5 แสดงจานวนครัวเรือนและประชากร แยกตามตาบล (ณ เดือนมีนาคม 2557)
พื้นที่ตาบล
1. ตาบลสบตุ๋ย
2. ตาบลเวียงเหนือ
3. ตาบลพระบาท
4. ตาบลหัวเวียง
5. ตาบลชมพู
6. ตาบลสวนดอก
7. ตาบลบ่อแฮ้ว
8. ตาบลพิชัย
รวม

จานวนครัวเรือน
7,246
5,300
4,442
3,797
2,443
3,066
832
322
27,448

ชาย
6,437
5,091
4,321
3,311
2,606
2,189
797
427
25,179

จานวนประชากร
หญิง
7,500
6,031
5,035
4,242
3,055
2,671
950
522
30,006

รวม
13,937
11,122
9,356
7,553
5,661
4,860
1,747
949
55,185
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ตารางที่ 6 รายงานการให้บริการสานักทะเบียนราษฎร เทศบาลนครลาปาง
ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2557
เดือน/ปี

จานวน
ครัวเรือน

27,409
กุมภาพันธ์ 57 27,432
มีนาคม 57
27,448
มกราคม 57

จานวนประชากร
ชาย

หญิง

25,199 30,070
25,203 30,040
25,179 30,006
รวม
เฉลี่ย/เดือน

แจ้งเกิด

แจ้งตาย

การย้ายเข้า

การย้ายออก

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

55,269
55,243
55,185

127
144
145
416
139

155
114
137
406
135

282
258
282
822
274

140
122
126
388
129

95
96
111
302
101

235
218
237
690
230

95
96
98
289
96

106
88
123
317
106

201
184
221
606
202

222
221
245
688
229

251
222
261
734
245

473
443
506
1,422
474
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ตารางที่ 7 รายงานการให้บริการสานักทะเบียนราษฎร เทศบาลนครลาปาง
ประจาปี พ.ศ. 2556
เดือน/ปี
มกราคม 56
กุมภาพันธ์ 56
มีนาคม 56
เมษายน 56
พฤษภาคม 56
มิถุนายน 56
กรกฎาคม 56
สิงหาคม 56
กันยายน 56
ตุลาคม 56
พฤศจิกายน 56
ธันวาคม 56

จานวน
ครัวเรือน
26,996
27,006
27,089
27,097
27,125
27,145
27,172
27,186
27,241
27,269
27,310
27,315

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
25,570 30,208
55,778
25,507 30,204
55,711
25,507 30,180
55,687
25,476 30,146
55,622
25,461 30,123
55,584
25,423 30,215
55,638
25,381 30,189
55,570
25,358 30,155
55,513
25,313 30,132
55,445
25,273 30,095
55,368
25,250 30,089
55,339
25,244 30,074
55,318

ชาย
160
131
158
145
133
137
137
155
170
202
167
176

รวม
เฉลี่ย/เดือน

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลนครลาปาง

แจ้งเกิด
หญิง
147
137
132
156
149
148
148
144
169
152
160
140

แจ้งตาย
หญิง
20
14
14
24
69
83
64
75
63
84
80
83

รวม
44
36
40
49
183
188
153
212
181
204
173
222

1,871 1,782 3,653 1,012

673

156

56

149

รวม
307
268
290
301
282
285
285
299
339
354
327
316
305

ชาย
24
22
26
25
114
105
89
137
118
120
93
139
84

ชาย
84
80
128
135
182
128
88
65
80
81
90
83

การย้ายเข้า
หญิง
102
121
153
159
197
287
93
105
92
108
102
78

ชาย
252
236
272
279
332
283
229
229
258
314
274
241

การย้ายออก
หญิง
255
249
297
338
388
303
264
266
255
274
248
222

รวม
186
201
281
294
379
415
181
170
172
189
192
161

รวม
507
485
569
617
720
586
493
495
513
588
522
463

1,685

1,224

1,597

2,821

3,199

3,359

6,558

140

102

133

235

267

280

547
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ารศึ
กษาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
2.1.8

เทศบาลนครลาปาง มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง จานวน 6 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
2. โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
3. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
4. โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
5. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
6. โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
ทั้ง 6 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
1. โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
2. โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญ เรือง) และโรงเรียนเทศบาล 7
(ศิรินาวินวิทยา)
ในปี ก ารศึ ก ษา 2556 โรงเรี ย นทั้ ง 6 โรงเรี ย น มี จ านวนนั ก เรี ย นทั้ ง หมด 3,044 คน
จานวนห้องเรียน 120 ห้องเรียน แยกได้ดังนี้
โรงเรียนเทศบาล 1 มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 454 คน มีห้องเรียน 18 ห้อง
โรงเรียนเทศบาล 3 มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 395 คน มีห้องเรียน 15 ห้อง
โรงเรียนเทศบาล 4 มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 882 คน มีห้องเรียน 33 ห้อง
โรงเรียนเทศบาล 5 มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 598 คน มีห้องเรียน 24 ห้อง
โรงเรียนเทศบาล 6 มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีห้องเรียน 9 ห้อง
โรงเรียนเทศบาล 7 มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 574 คน มีห้องเรียน 21 ห้อง
นอกจากนี้แล้ว เทศบาลนครลาปางยังมีการจัดการเรียนการสอนและจัดให้มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กนาก่วมใต้ มีเด็กเล็กจานวน 50 คน จานวน 1 ห้องเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง
เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก อีกจานวน 70 คน จานวน 1 ห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวนั้น มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและดูแลเด็กก่อนวัยเรียนเป็นสาคัญ ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
บุคลากรของสถานศึกษา ทั้ง 6 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจาปีการศึกษา 2556
สังกัดเทศบาลนครลาปาง มีจานวนทั้งสิ้น 239 คน สามารถแยกออกได้ดังนี้
โรงเรียนเทศบาล 1 มีจานวนบุคลากรทั้งหมด 32 คน ครูผู้สอน 26 คน เจ้าหน้าที่ 6 คน
โรงเรียนเทศบาล 3 มีจานวนบุคลากรทั้งหมด 28 คน ครูผู้สอน 25 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน
โรงเรียนเทศบาล 4 มีจานวนบุคลากรทั้งหมด 67 คน ครูผู้สอน 59 คน เจ้าหน้าที่ 8 คน
โรงเรียนเทศบาล 5 มีจานวนบุคลากรทั้งหมด 47 คน ครูผู้สอน 38 คน เจ้าหน้าที่ 9 คน
โรงเรียนเทศบาล 6 มีจานวนบุคลากรทั้งหมด 20 คน ครูผู้สอน 16 คน เจ้าหน้าที่ 4 คน
โรงเรียนเทศบาล 7 มีจานวนบุคลากรทั้งหมด 35 คน ครูผู้สอน 30 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ มีจานวนบุคลากรทั้งหมด 4 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง มีจานวนบุคลากรทั้งหมด 6 คน
26

ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลจานวนบุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
สังกัด สานักการศึกษา เทศบาลนครลาปาง
ชื่อ-สกุล
ผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียน

ครู ตาม ครูปฏิบัติงานจริง
จ.18
ชาย
หญิง

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)

นางเพ็ญนภา แดนโพธิ์

23

3

20

โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)

นายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์

24

3

19

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

นางสาวณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร

56

14

40

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

นางประนอม สายโกสุม

37

8

29

โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)

ว่าที่ร้อยตรีวงศ์เทวัญ ณ ลาพูน

14

4

10

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)

นางพณิฏฏา พวงชมพูพิศาล

31

5

25

3

-

3

4

-

4

192

37

150

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง
รวม

นางสาวภควดี โพธิกมล
(รก.หัวหน้าศูนย์)
นางสาวเสาวภาคย์ เจ้ยไธสง
(รก.หัวหน้าศูนย์ฯ)

พนักงานตาม พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1
4
3
1
32
(ครู1) (ครู2)
3
1
1
1
28
(ครู2)
3
2
5
2
1
67
(ครู1) (ครู2)
(ครู2)
5
1
3
1
47
(ครู1)
2
2
2
20
(ครู1)
(ครู1)
1
1
2
2
35
(ว่าง)
1
4
(ครู1)
2
6
(ครู2)
6
2
1
24 13
6
239
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ลูกจ้างประจา

ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลจานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556
สังกัด สานักการศึกษา เทศบาลนครลาปาง
โรงเรียน

จานวนนักเรียน
จานวนนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
อ.1 อ.2 อ.3 รวม ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
40
61
57
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 39
50
38
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
41
48
34
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 43
61
50
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
15
11
7
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
48
57
55
รวม
226 288 241
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ จานวน ....50.... คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง จานวน ……80…… คน

รวม

จานวนนักเรียน
มัธยมศึกษา
ม.1 ม.2 ม.3 รวม

158 60 44 63 42 43 44 296
127 46 44 52 34 46 46 268
123 56 62 77 70 74 72 411 112 142 94
154 42 57 46 38 50 45 278 59 43 64
33 20 13 14 21 15 25 108
160 58 62 58 54 49 48 329 30 30 25
755 282 282 310 259 277 280 1,690 201 215 183

348
166
85
599

จานวนนักเรียน
ในเขต นอกเขต
104
78
170
223
12
62
649
38
56

350
317
712
375
129
512
2,395
12
24

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

รวม
454
395
882
598
141
574
3,044
50
80
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ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลจานวนห้องเรียน ปีการศึกษา 2556
สังกัด สานักการศึกษา เทศบาลนครลาปาง
จานวนห้องเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา

โรงเรียน

จานวนห้องเรียน
ระดับประถมศึกษา

จานวนห้องเรียน
ระดับมัธยมศึกษา

อ.1

อ.2

อ.3

รวม

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)

2

2

2

6

2

2

2

2

2

2

12

18

โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)

2

2

-

4

2

2

2

1

2

2

11

15

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

3

2

2

7

2

3

3

3

3

3

17

3

3

3

9

33

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

2

2

2

6

2

2

2

2

2

2

12

2

2

2

6

24

โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

6

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)

2

2

2

6

2

2

2

2

2

2

12

1

1

1

3

21

12

11

9

32

11

12

12

11

12

12

70

6

6

6

18

120

รวม

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6

รวม

ม.1

ม.2

ม.3

รวมทั้งสิ้น
รวม

9

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ จานวน ..........1........ ห้อง

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง จานวน …….1.……… ห้อง

1

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
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ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ส่วนศาสนาคริสต์ อิสลาม และศาสนาอื่น ๆ มีจานวนไม่มาก
ศาสนสถานในเขตเทศบาลนครลาปาง แยกเป็น
1. วัด
จานวน 47 วัด
2. สุเหร่า/มัสยิด
จานวน 1 แห่ง
3. คริสตจักร
จานวน 7 แห่ง
4. วัดซิก
จานวน 3 แห่ง
งานประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญ มีดังนี้
งานทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
งานพิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)
งานวันรถไฟรถม้าลาปาง
งานปี๋ใหม่เมืองลาปาง (สงกรานต์)
งานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมือง
งานประเพณีประกวดเทียนพรรษา
งานประเพณีล่องสะเปา (ลอยกระทง)

เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนเมษายน
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนกรกฎาคม
เดือนพฤศจิกายน

2.1.9 ด้านสาธารณสุข
เทศบาลนครลาปางมีบุคลากรทางการแพทย์ โดยแบ่ง เป็น พยาบาลวิชาชีพ 11 คน พยาบาล
เทคนิค 1 คน ทันตสาธารณสุข 2 คน นักวิชาการสุขาภิบาล 3 คน และมี อสม. ทั้งสิ้น 436 คน (ข้อมูล ณ
เดือน กุมภาพันธ์ 2557)
ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลจานวน อสม. ชุมชน ในเขตเทศบาลนครลาปาง
ลาดับ
จานวน ลาดับ
จานวน
ชุมชน
ชุมชน
ที่
(คน)
ที่
(คน)
1 ชุมชนหัวเวียง
11
15 ชุมชนช่างแต้ม
13
2 ชุมชนป่าขาม 1
8
16 ชุมชนท่ามะโอ
11
3 ชุมชนศรีเกิด
7
17 ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย
13
4 ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4
9
18 ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา
7
5 ชุมชนบ้านดงไชย
20
19 ชุมชนบ้านปงสนุก
14
6 ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา
3
20 ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง
21
7 ชุมชนท่าคราวน้อย
14
21 ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ
10
8 ชุมชนศรีบุญเรือง
16
22 ชุมชนนาก่วมใต้
22
9 ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า
10
23 ชุมชนศรีปงชัย
11
10 ชุมชนรถไฟนครลาปาง
3
24 ชุมชนสุขสวัสดิ์
16
11 ชุมชนนาก่วมเหนือ
20
25 ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่
10
12 ชุมชนกาดกองต้าใต้
3
26 ชุมชนการเคหะนครลาปาง
17
13 ชุมชนกาดกองต้าเหนือ
5
27 ชุมชนป่าขาม 2
16
30

ลาดับ
ที่
14
29
30
31
32
33
34
35
36

ชุมชน
ชุมชนสามดวงสามัคคี
ชุมชนจามเทวี
ชุมชนศรีบุญโยง
ชุมชนเจริญประเทศ
ชุมชนแจ่งหัวริน
ชุมชนกาแพงเมือง
ชุมชนประตูตาล
ชุมชนบ้านใหม่-ประตูม้า
ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง

จานวน ลาดับ
(คน)
ที่
6
28
8
37
7
38
11
39
13
40
11
41
6
42
4
43
11
รวม

ชุมชน
ชุมชนสนามบิน
ชุมชนพระบาท-หนองหมู
ชุมชนบ้านต้าสามัคคี
ชุมชนบ้านหน้าค่าย
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนสิงห์ชัย
ชุมชนศรีชุม
ชุมชนถาวรสุข

จานวน
(คน)
9
6
7
9
4
10
1
3
436

สถานะสุขภาพของประชาชน
ตางรางที่ 12 แสดงรายงานการตายจาแนกตามเพศและสาเหตุการตาย ในเขตเทศบาลนครลาปาง
(ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)
ลาดับที่
สาเหตุการตาย (โรค)
ชาย
หญิง
รวม
1
ติดเชื้อในกระแสเลือด
49
33
82
2
หัวใจทุกชนิด
39
37
76
3
มะเร็งทุกชนิด
33
33
66
4
ชราภาพ
35
39
74
5
ระบบทางเดินหายใจ
6
1
7
6
อุบัติเหตุ
22
5
27
7
ปอดอักเสบ
30
10
40
8
ไตวาย
5
10
15
9
ความดันโลหิตสูง
5
5
10
10 กระเพาะอาหาร, สาไส้
5
5
10
11 วัณโรคปอด, วัณโรคอื่น ๆ
2
5
7
12 ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
5
1
6
13 ตับอักเสบ, อื่น ๆ ของตับ
5
5
10
14 ฆ่าตัวตาย
10
2
12
15 เบาหวาน
7
5
12
16 ตับแข็ง
5
3
8
17 การถูกฆ่า
1
1
18 โรคหลอดเลือดสมอง
16
8
24
19 อื่น ๆ
26
25
51
รวม
306
232
538
31

ตารางที่ 13 จานวนสถานประกอบการและสถานบริการสาธารณะที่รับผิดชอบ
ลาดับที่
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ประเภทสถานประกอบการและสถานบริการสาธารณะ
โรงแรม
หอพัก, ห้องแบ่งเช่า
ธนาคาร
ร้านขายของชา
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
- Big C
- โลตัส
- เซ็นทรัล
- โฮมโปร
- เสรีสรรพสินค้า
- แมคโคร
- ไทวัสดุ
สถานีน้ามัน/ปั๊ม
สถานีแบบปั๊มหลอด
สถานีแก๊ส CNG/NGV
สถานีแก๊ส LPG
ร้านแต่งผม - เสริมสวย
ตลาดสดของเทศบาล
ตลาดสดของเอกชน
สถานที่จาหน่าย อาหาร พรบ. สาธารณสุข
สถานที่บริการตาม พรบ. สถานบริการ
โรงภาพยนต์
โรงเรียน
โรงพยาบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุข
วัด
โบสถ์ศริสต์
มัสยิด
สุสาน/ฌาปนสถาน

จานวน (แห่ง)
23
177
47
466
7

60
5
2
2
314
12
7
505
2
30
4
3
47
7
1
8

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลาปาง
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2.1.10 การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
การให้การสงเคราะห์ในเขตเทศบาลนครลาปาง
ภารกิจการให้การสงเคราะห์ประชาชนในเขตเทศบาล มี 3 ลักษณะ ดังนี้ คือ
1. การป้องกันปัญหา
โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อให้คาแนะนาปรึกษา และ
ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงเป็นอาสาสมัครในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาทางสังคม เช่น กลุ่มสตรี
ประจ าชุ มชน เครือ ข่ ายสตรีเ ทศบาลนครล าปาง ชมรมผู้ สูง อายุ ประจ าชุ มชน เครื อ ข่ ายผู้สู ง อายุ เทศบาล
นครลาปาง อาสาสมัครสวัสดิการสังคม ชมรมคนพิการ เป็นต้น
2. การแก้ไขปัญหา
โดยให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบปั ญ หา ทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม อารมณ์ และจิ ต ใจ
ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
- ให้คาแนะนาปรึกษา โดยนักสังคมสงเคราะห์ ที่กองสวัสดิการสังคม และทางโทรศัพท์
- ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อในรู ป ของวั ต ถุ สิ่ง ของ และเงิ น สงเคราะห์ ส าหรั บ ผู้ ป ระสบปั ญ หา
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น ทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค นมผง วัสดุก่อสร้าง
เบี้ยยังชีพ เป็นต้น
- ประสานงานการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ กั บ หน่ ว ยงานภาคี อื่ น ๆ เช่ น การส่ ง คนพิ ก าร
เข้าสถานสงเคราะห์ การส่งผู้สูงอายุเข้าสถานสงเคราะห์ การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพสาหรับคนพิการ
การขอรับเงินทุนประกอบอาชีพ การขอรับการช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ เป็นต้น
3. การฟื้นฟูและพัฒนาประชาชนผู้ด้อยโอกาส หรือประชาชนทั่วไป
โดยการฝึก อาชี พกลุ่ม เป้า หมายคุ้ม ครองสิ ทธิ ส ตรี เด็ ก คนพิ การ ผู้ สูง อายุ ผู้ป่ วยเอดส์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถมีการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญ คือ เด็ก เยาวชน คนว่างงาน กลุ่มผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มคนพิการ
กลุ่มผู้ประสบสาธารณภัย กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ประสบปัญหาสังคม กลุ่มผู้ประสบปัญหาครอบครัว กลุ่มสมาชิก
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น
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ตางรางที่ 14 การให้การสงเคราะห์ในเขตเทศบาลนครลาปาง เดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
ชุมชน
1. ท่าคราวน้อย
2. บ้านดงม่อนกระทิง
3. สามดวงฯ
4. ท่ามะโอ
5. ประตูต้นผึ้งฯ
6. นาก่วมเหนือ
7. ตรอกโรงไฟฟ้าฯ
8. สิงห์ชัย
9. ช่างแต้ม
10.ศรีชุมป่าไผ่
11.บ้านหัวเวียง
12.ดงไชย
13.ปงสนุก
14.ไม่มีชุมชน
รวม

ด้านการศึกษา
ราย

จานวนเงิน
(บาท)

1
2

1,000
2,000

5
1

1
10

ด้านอาชีพ
ราย

จานวนเงิน
(บาท)

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย สงเคราะห์ด้านอื่นๆ
ราย

จานวนเงิน
(บาท)

ราย

จานวนเงิน
(บาท)

1

3,000

1

1,000

2

6,000

1
1

1,000
1,000

2

2,000
1,000
2,000
4,000
3,000
3,000
17,000

7,000
1,000

3,000
14,000

1

3,000

2

6,000

3

9,000

1

3,000

2
1
2
1
1

4

12,000

12

ตารางที่ 15 การให้การสงเคราะห์ในเขตเทศบาลนครลาปาง เดือนตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557
ชุมชน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปงสนุก
ประตูต้นผึ้งฯ
ศรีบุญเรือง
ดงไชย
นาก่วมเหนือ
ศรีชุมป่าไผ่
แจ่งหัวริน
ศรีชุม
ไม่มีชุมชน
รวม

ด้านการศึกษา
ราย
2
1

จานวนเงิน
(บาท)

ด้านอาชีพ
ราย

จานวนเงิน
(บาท)

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย สงเคราะห์ด้านอื่นๆ
ราย

ราย

จานวนเงิน
(บาท)

1

3,000

2
2
1
1

4,000
2,000
2,000
3,000

1
1
9

2,000
3,000
19,000

3,000
1,000
1

3

จานวนเงิน
(บาท)

4,000

1
2

3,000
2,000
5,000
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ตารางที่ 16 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลนครลาปาง เดือน ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
เดือน

จ่ายจากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ
ราย

ต.ค.-55
พ.ย.-55
ธ.ค.-55
ม.ค.-56
ก.พ.-56
มี.ค.-56
เม.ย.-56
พ.ค.-56
มิ.ย.-56
ก.ค.-56
ส.ค.-56
ก.ย.-56
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

7,786
7,744
7,721
7,691
7,666
7,642
7,624
7,595
7,587
7,572
7,561
7,541
91,730

บาท
5,173,600
5,144,100
5,127,100
5,105,400
5,086,100
5,069,000
5,055,800
5,034,900
5,028,900
5,018,300
5,010,700
4,996,300
60,850,200

จ่ายจากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ราย

บาท

ราย

บาท

825
825
824
820
818
811
808
807
802
799
798
798
9,735

412,500
412,500
412,000
410,000
409,000
405,500
404,000
403,500
401,000
399,500
399,000
399,000
4,867,500

46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
552

23,000
23,000
23,000
23,000
23,000
23,000
23,000
23,000
23,000
23,000
23,000
23,000
276,000

ตารางที่ 17 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลนครลาปาง เดือน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
เดือน

ต.ค.-56
พ.ย.-56
ธ.ค.-56
ม.ค.-57
ก.พ.-57
มี.ค.-57
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จ่ายจากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ

จ่ายจากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ

ราย

บาท

ราย

8,208
8,178
8,156
8,138
8,120
8,089
48,889

5,454,500
5,433,100
5,415,100
5,402,400
5,388,800
5,366,300
32,460,200

916
911
906
902
900
895
5,430

บาท
458,000
455,500
453,000
451,000
451,000
447,500
2,716,000

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ราย

บาท

50
50
49
49
48
48
294

25,000
25,000
24,500
24,500
24,000
24,000
147,000
35

2.1.11 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากสถิติ ของสถานีตารวจภูธรเมืองลาปาง สถิติคดีอาญา 5 กลุ่มเปรียบเทียบ ดังนี้
ตารางที่ 18 แสดงสถิติคดีอาญา 5 กลุ่มเปรียบเทียบ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555/2556
ของ สภ.เมืองลาปาง (ประชากร 167,503 คน)
2555
2556
กลุ่มที่
ประเภทความผิด
เกิด (ครั้ง) จับได้ (คน) เกิด (ครั้ง) จับได้ (คน)
1 คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
11
16
9
12
ปล้นทรัพย์
2
4
ชิงทรัพย์
2
2
2
วางเพลิง
1
1
รวม
15
22
12
13
2 คดีความผิดต่อชีวิต ร่างกาย เพศ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
11
16
9
12
กระทาให้ตายโดยประมาท
1
พยายามฆ่า
5
4
9
11
ทาร้ายร่างกาย
33
30
26
19
ข่มขืนกระทาชาเรา
5
4
รวม
54
54
45
42
3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
ลักทรัพย์
174
227
126
108
วิ่งราวทรัพย์
5
5
18
17
กรรโชก
1
1
ชิงทรัพย์ (รวม)
2
2
2
2
ปล้นทรัพย์
2
4
รับของโจร
2
4
6
6
ทาให้เสียทรัพย์
5
5
2
1
รวม
191
248
154
134
4 คดีที่น่าสนใจ
โจรกรรมรถจักรยานยนต์
75
101
48
33
โจรกรรมรถยนต์
4
5
3
6
ฉ้อโกงทรัพย์
47
28
22
2
ยักยอกทรัพย์
55
31
46
21
รวม
181
165
119
62
36

กลุ่มที่
5

ประเภทความผิด

2555
2556
เกิด (ครั้ง) จับได้ (คน) เกิด (ครั้ง) จับได้ (คน)

คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
อาวุธปืน
วัตถุระเบิด
การพนัน
ยาเสพติด
ปราบปรามการค้าประเวณี
สถานบริการ
โรงแรม
มีและเผยแพร่วัตถุลามก
มีเครื่องกระสุนปืน
รวม

43
2
148
551
74
53
17
7
895

43
2
261
606
74
53
17
7
1,063

22
110
589
33
21
6
7
788

21
207
628
33
21
6
7
923

คดีเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในรอบปี (ม.ค. - ธ.ค. 55) จานวน 551 คดี / ครั้ง
2.1.12 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลักษณะการใช้ที่ดิน
พื้นที่พักอาศัย
พื้นที่พาณิชยกรรม
พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ
สวนสาธารณะ/นันทนาการ
พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ตั้งสถานศึกษา
พื้นที่ว่าง

4,300
650
864
180
680
165
2,200

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่

(พื้นที่อาคาร)
(พื้นที่อาคาร)
(พื้นที่อาคารและพื้นที่ว่าง)
(พื้นที่อาคารและพื้นที่ว่าง)
(พื้นที่อาคารและพื้นที่ว่าง)
(พื้นที่อาคารและพื้นที่ว่าง)
(รวมพื้นที่ถนน, หนองน้า และแม่น้า)

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2556
ทรัพยากรน้า
แหล่งน้าสาคัญในเขตเทศบาลนครลาปาง
แม่น้าสายสาคัญที่ไหลผ่านตัวเมือง ได้แก่ แม่น้าวัง แม่น้าจากม่อนพญาแช่ ไหลลงสู่ลาห้วย
แม่กระตึ๊บ เข้าสู่ตัวเมือง และลุ่มน้าสาขา คือ ลุ่มแม่น้าตุ๋ย พื้นที่ประมาณ 801 ตารางกิโลเมตร มีแหล่ง
ต้นกาเนิดมาจากเทือกเขาในเขตอาเภอเมืองปาน ครอบคลุมพื้นที่ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองปาน อาเภอห้างฉัตร
และอาเภอเมืองลาปางไหลจากทิศเหนือ ลงมาทางทิศใต้เข้าเขตอาเภอเมืองลาปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้าวัง
37

คุณภาพแหล่งน้า
สภาวะคุณภาพน้าในแม่น้าวัง ในเขตชุมชนเทศบาลนครลาปาง อยู่ในสภาพไม่ดีนัก มีแนวโน้ม
ที่จะเน่าเสียเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากน้าเสียจากแหล่งกาเนิดน้าเสียต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครลาปาง และชุมชน
ใกล้ เ คี ย งที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ในอนาคต ปั จ จุ บั น แหล่ ง ก าเนิ ด น้ าเสี ย ได้ แ ก่ บ้ า นพั ก อาศั ย อาคารพาณิ ช ย์
สถาบันการศึกษา สถานที่ราชการ โรงแรม โรงพยาบาล ตลาด ร้านอาหาร และอื่น ๆ
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง ร่วมกับสานักการช่างเทศบาลนครลาปาง ดาเนินการเก็บ
ตัวอย่าง และวิเคราะห์ตัวอย่างแม่น้าวัง ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 จานวน 6 จุด/ตัวอย่าง พบว่า คุณภาพ
แม่น้าวังโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ เมื่อเทียบกับมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้าผิวดิน ตาม พ.ร.บ.ส่ง เสริม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2535) โดยพารามิเตอร์ที่ยังเป็นปัญหา คือค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิ
ฟอร์ม (FCB) ที่สูงเกินค่ามาตรฐาน
ตารางที่ 19 สรุปผลคุณภาพ แม่น้าวัง เดือน มีนาคม 2557

DO
6.5
6.5
6.4

คุณภาพน้าที่สาคัญ
BOD
TCB
1.5
1,700
1.6
2,400
1.2
16,000

FCB
300
800
16,000

6.3
6.6

1.8
1.4

16,000
9,000

3,000
3,000

-

พอใช้
พอใช้

7.7

1.7

11,000

5,000

FCB

เสื่อมโทรม

สถานี
สะพานเสตุวารี
สะพานเขลางค์นคร
สะพานรัตนโกสินทร์
200 ปี
สะพานพัฒนาภาคเหนือ
สะพานแขวน
หน้าเขื่อนยาง
สะพานบ้านดงพัฒนา

ปัญหา
ประเภท
คุณภาพ
คุณภาพน้า
น้าที่สาคัญ
ดี
พอใช้
FCB
เสื่อมโทรม

ระบบบาบัดน้าเสีย
เทศบาลนครล าปาง ได้ เ ล็ ง เห็ น ปั ญ หามลพิ ษ ของแหล่ ง น้ าธรรมชาติ แ ละน้ าทิ้ ง จากชุ ม ชน
ซึ่ง มี ผ ลกระทบต่ อ แหล่ ง น้าสาธารณะ โดยเฉพาะแม่ น้าวั ง ซึ่ ง เป็น แม่ น้ าสายหลั ก และเป็ นสายสาคั ญ ต่ อ
ประชาชนชาวจังหวัดลาปาง ปัจจุบันแม่น้าวังเป็นแหล่งรองรั บน้าทิ้งจากชุมชนเมืองทั้งหมด โดยที่น้าทิ้งหรือ
น้าเสียเหล่านั้นยังไม่ได้ผ่านการบาบัดให้ดีก่อนปล่อยสู่แม่น้าวัง จากสภาวการณ์เหล่านี้หากไม่ได้รับการแก้ไข
คาดว่าในอนาคตแม่น้าวังอาจเกิดวิกฤตเน่าเสียจนเกินกว่าที่จะแก้ไขได้ และจะก่อให้เกิดปัญหาอย่างร้ายแรง
ต่อผู้ที่อาศัยอยู่ท้ายน้า
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2545 กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ อ นุ มั ติ
งบประมาณให้เทศบาลนครลาปางก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสีย โดยก่อสร้างระบบบาบัด
น้าเสียรวม เทศบาลนครลาปาง ชนิดบ่อผึ่ง (Stabilization Pond) บนพื้นที่ประมาณ 209 ไร่ 5 ตารางวา
บริเวณหมู่ที่ 1 ตาบลปงแสนทอง อ.เมืองลาปาง โดยได้ดาเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย
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ส่วนที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ปี (พ.ศ. 2545 – 2549) ซึ่งบัดนี้ได้ดาเนินการแล้วเสร็จและ
ได้เดินระบบบาบัดน้าเสียตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นมา โดยอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ
ส านั ก การช่ า ง เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การระบบน้ าเสี ย ที่ ส ร้ า งขึ้ น เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบั ง เกิ ด
ประสิทธิผลสูงสุด
ปัจจุบันเทศบาลนครลาปางได้ทาบันทึกข้อตกลงกับองค์การจัดการน้าเสีย (อจน.) ในการบริหาร
จัดการระบบบาบัดน้าเสียรวม เทศบาลนครลาปาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 กาหนดระยะเวลา 15 ปี
โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2570 ซึ่งได้รับความเห็นชอบในการมอบสิทธิ์
ให้ อจน. เข้ามาบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสีย เทศบาลนครลาปาง เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2555 ถึ งวันที่ 30 กันยายน 2560 ตามมติที่ประชุ มสภาเทศบาลนครลาปางสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555
การตกลงร่วมมือในการบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียรวม เทศบาลนครลาปาง มีประธาน
ร่วมกันสองฝ่ายในการแก้ไขปัญหามลภาวะน้าเสียจากชุมชน และมีความปรารถนาร่วมมือกันในการบริหาร
จัดการระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชนอย่างยั่งยืน และร่วมกันสร้างจิตสานึ กรับผิดชอบของประชาชนในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม
ปัญหาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ ๆ ได้แก่
1. ปัญหาแหล่งน้าเพื่อการบริโภคและอุปโภคไม่สะอาดพอ ซึ่งมีการปนเปื้อนเชื้อโรค และสารเคมี
เพิ่มมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากระบบรวบรวมน้าเสียยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่
2. ยั ง ไม่ มี ร ะบบการเก็ บ รวบรวมและก าจั ด ของเสี ย จากบ้ า นเรื อ น เพื่ อ น าไปก าจั ดได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม ครอบคลุมทุกพื้นที่
3. ปัญหามลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การจราจรติดขัด และการใช้รถยนต์และใช้พลังงาน
มากขึ้น การเผาขยะมูลฝอย และวั สดุอื่ น ๆ ของประชาชนในเขตเมือ ง ก่อให้เ กิดมลพิ ษทางอากาศ และ
เกิดภาวะโลกร้อนมากขึ้นทุกขณะ
4. จ านวนพื้น ที่ สี เขี ย วในเขตเมื อ งยัง ไม่ เพี ย งพอแก่ ก ารให้ บริ ก ารประชาชน ด้า นกี ฬา และ
การพักผ่อน
5. ปัญหาขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และขาดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของเมือง ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
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2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
2.2.1 โครงสร้างการบริหารงาน
เทศบาลนครล าปาง มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล มี โ ครงสร้ า งในการบริ ห ารงานองค์ ก ารเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552)
2.2.1.1 องค์การเทศบาล ประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
1) สภาเทศบาล สภาเทศบาลนครลาปาง ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งในพื้นที่เขตเทศบาล เทศบาลนครลาปางแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง โดยกาหนดให้
แต่ละเขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลได้จานวน 6 คน ดัง นั้น สภาเทศบาลนครลาปาง จึง ประกอบด้วย
สมาชิกจานวน 24 คน มีวาระ 4 ปี บทบาทหน้าที่หลักของสภาเทศบาล คือ การออกเทศบัญญัติ ตรวจสอบ
ควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณ แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ
หรือวิสามัญประจาสภา นอกจากนี้ สมาชิกสภาเทศบาลมีหน้าที่ในการเลือกประธานสภา และรองประธานสภา
เพื่อทาหน้าที่เปิดสภา และดาเนินการในการประชุมสภา หลังจากสมาชิกสภาเทศบาลเลือกตั้งประธานสภาและ
รองประธานสภาแล้วส่งให้ผู้ว่าราชการจัง หวัดออกคาสั่งแต่งตั้ง วาระของประธานสภาและรองประธานสภา
มีอายุเท่ากับสภาเทศบาล หรือมีการยุบสภา
สภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกทั้งหมด 24 คน ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นายกิตติ
จ.ส.อ.สมบูรณ์
นายจาตุรงค์
น.พ.วัฒนา
นายณัฐธนวัฒน์
นายสมหมาย
นายสุบิน
นายนวพัฒน์
นายพิทักษ์
นายประสิทธิ์
ร.อ.ศักดิ์ชัย
นางสาวอมลยา
นายสันติ
นายนพดล
นายจรูญ
นางสุดารัตน์
นายสมบูรณ์
นายวิบูลย์

จิวะสันติการ
บรรจงจิตต์
พรหมศร
วานิชสุขสมบัติ
ปัญญาพันธ์
พงษ์ไพบูลย์
ชุ่มตา
ไหวมาเจริญ
แสนชมภู
หรรษ์หิรัญ
หงษ์ใจสี
เจนตวนิชย์
เขียวอุไร
ผดุงพงษ์
เติงจันต๊ะ
บุญมี
คุรุภากรณ์
ฐานิสรากูล

ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
40

19. นายสมัย
เมฆนคร
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
20. นายณัฐกิตติ์
บรรจงจิตต์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
21. พ.ต.วิชานนท์
แดงสร้อย
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
22. นายเกษม
ปัญญาทอง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
23. นายบริบูรณ์
บุญยู่ฮง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
24. นายประชัญ
บุญสูง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
2) นายกเทศมนตรี ตาแหน่งนายกเทศมนตรีนั้น มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี ทาหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่กาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบ
ในการบริ ห ารราชการให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วางระเบี ยบเพื่ อ ให้ ง านเทศบาลเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
รัก ษาการให้ เ ป็ นไปตามเทศบั ญ ญั ติ และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น ๆ ตามที่ กฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว้ นายกเทศมนตรี
อาจแต่ ง ตั้ ง รองนายกเทศมนตรี ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น 4 คน เป็ น ผู้ช่ ว ยเหลื อ นายกเทศมนตรี ใ นการบริ ห ารเทศบาล
ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย และอาจแต่งตั้งที่ป รึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี รวมกัน ได้ไม่เกิน
5 คน ฝ่ายบริหารเทศบาลนครลาปาง ประกอบด้วย
1. นายชัยศรี
สัชฌะไชย
รองนายกเทศมนตรี
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี
2. นายสุรทัศน์
พงษ์นิกร
รองนายกเทศมนตรี
3. นางนพวรรณ
ธนะสุวัตถิ์
รองนายกเทศมนตรี
4. นายสุวรรณ
นครังกุล
รองนายกเทศมนตรี
5. นางชนูสี
อินดาวงศ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
6. นางจันทร์สม
เสียงดี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
7. นายสุทธิพันธ์
รัตนรังสรรค์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
8. นายอภิชัย
สัชฌะไชย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
9. นายสุคนธ์
อินเตชะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
2.2.2 การแบ่งส่วนราชการเทศบาล
ในการปฏิ บัติ งานราชการ ให้ มีป ลัด เทศบาลเป็น ผู้บั ง คั บบั ญ ชาพนัก งานเทศบาลและลูก จ้า ง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย
และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการเทศบาลนครลาปาง ประกอบไปด้วย 3 สานัก 4 กอง และ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สานักปลัดเทศบาล
2) สานักการศึกษา 3) สานักการช่าง 4) กองวิชาการและแผนงาน 5) กองคลัง 6) กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 7) กองสวัสดิการสังคม 8) หน่วยงานตรวจสอบภายใน 9) สถานธนานุบาล 10) สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง)
จากข้อมูลสรุปจานวนบุคลากรของเทศบาลนครลาปาง ณ วันที่ 2 เมษายน 2557 เทศบาลนคร
ลาปางมีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 627 คน แบ่งออกเป็น พนักงานเทศบาล จานวน 161 คน ลูกจ้างประจา จานวน
79 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 96 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 291 คน ซึ่งแต่ละ สานัก/กอง
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มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบและโครงสร้างงานย่อย ดังรายละเอียดดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็น
หน้าที่ข องกองหรือส่ว นราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้ง กากั บและเร่ง รัดการปฏิบั ติราชการของ
ส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบด้วย
1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.1.1 งานธุรการ
1.1.2 งานสารบรรณ
1.1.3 งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์
1.2 ฝ่ายอานวยการ
1.2.1 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
1.2.2 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.2.3 งานควบคุมเทศพาณิชย์
1.2.4 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
1.3 ฝ่ายปกครอง
1.3.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.3.2 งานรักษาความสงบ
1.3.3 งานอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
1.4 ฝ่ายกิจการสภา
1.4.1 งานบริหารกิจการสภา
1.4.2 งานกฎหมาย
1.5 ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
1.5.1 งานเลขานุการผู้บริหารและรัฐพิธี
1.5.2 งานกิจการสถานีขนส่ง
1.6 ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
1.6.1 ทะเบียนราษฎร
1.6.2 งานบัตรประจาตัวประชาชน
1.6.3 งานข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
2. กองวิชาการและแผนงาน
มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย
จัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย
แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็น
นโยบาย แผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
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2.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2.1.1 งานธุรการ
2.1.2 งานสารบรรณ
2.2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
2.2.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.2.2 งานจัดทางบประมาณ
2.3 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
2.3.1 งานวิจัยและประเมินผล
2.3.2 งานประชาสัมพันธ์
2.3.3 งานจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
2.4 ฝ่ายนิติการ
2.4.1 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
2.4.2 งานนิติกรรมสัญญา
2.4.3 งานบังคับคดี
3. กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่ง เงิน การเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ
บานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจั ดทางบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาบัญ ชี
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน
ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
3.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3.1.1 งานธุรการ
3.1.2 งานการเงินและบัญชี (กอง)
3.2 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
3.2.1 งานพัสดุ
3.2.2 งานทะเบียนทรัพย์สิน
3.3 ฝ่ายการเงินและบัญชี
3.3.1 การเงินและบัญชี
3.3.2 งานระเบียบและสถิติการคลัง
3.4 ฝ่ายพัฒนารายได้
3.4.1 งานพัฒนารายได้
3.4.2 งานเร่งรัดรายได้
3.5 ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
3.5.1 งานผลประโยชน์
3.5.2 งานกิจการพาณิชย์
3.5.3 งานจัดเก็บภาษี
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3.6 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3.6.1 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3.6.2 งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
4. สานักการช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ
และทดลองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง
งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติง านเครื่องจักรกล
การควบคุ ม การบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก รกลและยานพาหนะ งานเกี่ ย วกั บ แผนงาน ควบคุ ม เก็ บ รั ก ษา
การเบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ อุ ป กรณ์ อะไหล่ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง และงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ประกอบด้วย
4.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4.1.1 งานธุรการ
4.1.2 งานการเงินและบัญชี (สานัก)
4.2 ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
4.2.1 งานธุรการ
4.2.2 ฝ่ายควบคุมอาคาร
4.2.2.1 งานควบคุมอาคาร
4.2.2.2 งานขออนุญาตอาคาร
4.2.3 ฝ่ายผังเมือง
4.2.3.1 งานจัดทาผังเมือง
4.2.3.2 งานควบคุมผังเมือง
4.2.4 งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและโบราณสถาน
4.3 ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
4.3.1 งานธุรการ
4.3.2 ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
4.3.2.1 งานวิศวกรรมโยธา 1
4.3.2.2 งานวิศวกรรมโยธา 2
4.3.3 ฝ่ายสถาปัตยกรรม
4.3.3.1 งานสถาปัตยกรรม 1
4.3.3.2 งานสถาปัตยกรรม 2
4.3.4 งานประมาณราคา
4.3.5 งานแผนงานและโครงการ

44

4.4 ส่วนการโยธา
4.4.1 งานธุรการ
4.4.2 ฝ่ายสาธารณูปโภค
4.4.2.1 งานบารุงรักษาทางและสะพาน
4.4.2.2 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
4.4.3 ฝ่ายสวนสาธารณะ
4.4.3.1 งานเรือนเพาะชาและขยายพันธุ์
4.4.3.2 งานควบคุมและบารุงรักษาสถานที่
4.4.4 กลุ่มงานศูนย์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
4.4.4.1 งานวางแผนและบริหารเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
4.4.4.2 งานซ่อมและบารุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
4.4.5 กลุ่มงานวิศวกรรมจราจร
4.4.5.1 งานวางระบบจราจร
4.4.5.2 งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร
4.4.6 ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว
4.4.6.1 งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.4.6.2 งานโรงงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.4.6.3 งานเครื่องจักรกลและซ่อมบารุง
4.4.7 ฝ่ายจัดการคุณภาพน้า
4.4.7.1 งานควบคุมและตรวจสอบการบาบัดน้าเสีย
4.4.7.2 งานวิเคราะห์คุณภาพน้า
4.4.7.3 งานบารุงรักษาและซ่อมแซม
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองการแพทย์
จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข ประกอบด้วย
5.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5.1.1 งานธุรการ
5.1.2 งานสารบรรณและสารสนเทศ
5.2 ฝ่ายบริหารสาธารณสุข
5.2.1 งานส่งเสริมสุขภาพ
5.2.2 งานสาธารณสุขมูลฐาน
5.2.3 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
5.2.4 งานสัตวแพทย์
5.2.5 งานพัฒนาบุคลากรและเผยแพร่วิชาการ
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5.3 ฝ่ายบริการสาธารณสุข
5.3.1 งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
5.3.2 งานสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค
5.3.3 งานรักษาความสะอาด
5.3.4 งานตลาด
5.3.5 งานศูนย์บริการสาธารณสุข
5.3.6 งานทันตกรรม
5.3.7 งานวางแผนสาธารณสุข
6. สานักการศึกษา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึ ก ษา การศึ ก ษานอกระบบการศึ ก ษา และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เช่ น การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย
อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึ กษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหาร
วิ ช าการ งานโรงเรี ย น งานศึ ก ษานิ เ ทศ งานกิ จ การนั ก เรี ย น งานการศึ ก ษาปฐมวั ย งานขยายโอกาส
ทางการศึกษา งานการฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการ
ศาสนา ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษา
นอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
6.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
6.1.1 งานแผนและงานโครงการ
6.1.2 งานระบบสารสนเทศ
6.1.3 งานงบประมาณ
6.1.4 งานธุรการ
6.1.5 งานการเงินและบัญชี
6.1.6 งานพัสดุ
6.2 ส่วนบริหารการศึกษา
6.2.1 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
6.2.1.1 งานการเจ้าหน้าที่
6.2.1.2 งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
6.2.2 ฝ่ายกิจการโรงเรียน
6.2.2.1 งานการศึกษาปฐมวัย
6.2.2.2 งานโรงเรียน
6.2.2.3 งานกิจการนักเรียน
6.2.3 ฝ่ายวิชาการ
6.2.3.1 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
6.2.3.2 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
6.3 ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6.3.1 ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
6.3.1.1 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
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6.3.1.2 งานห้องสมุด
6.3.1.3 งานพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
6.3.1.4 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6.3.2 ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
6.3.2.1 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
6.3.2.2 งานกีฬาและนันทนาการ
6.3.3 ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
6.3.3.1 งานกิจการศาสนา
6.3.3.2 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.4 หน่วยศึกษานิเทศก์
6.4.1 งานพัฒนาการสอน
6.4.2 งานวิจัยและประเมินผลและบริการทางการศึกษา
6.4.3 งานพัฒนาการนิเทศ
6.5 โรงเรียน
6.5.1 ฝ่ายวิชาการ
6.5.2 ฝ่ายบริหาร
6.5.3 ฝ่ายปกครอง
6.5.4 ฝ่ายบริการ
7. กองสวัสดิการสังคม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน
การส่ ง เสริ ม งานประเพณี ท้ อ งถิ่ น และงานสาธารณะ การให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าหรื อ ตรวจสอบเกี่ ย ว กั บ
งานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
7.1 งานธุรการ
7.2 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
7.2.1 งานสังคมสงเคราะห์
7.2.2 งานกิจการเด็ก เยาวชน สตรีและคนชรา
7.3 ฝ่ายพัฒนาชุมชน
7.3.1 งานพัฒนาชุมชน
7.3.2 งานชุมชนเมือง
7.3.3 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
7.4 ฝ่ายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
7.4.1 งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
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8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญ ชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการ
รับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบ
ทรัพย์สินและการทาประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
9. สถานธนานุบาล
รับผิดชอบงานการบริการประชาชนที่ขัดสนเงินทองเป็นการเฉพาะหน้า โดยใช้สังหาริมทรัพย์
บางประเภทที่สถานธนานุบาลเทศบาลพิจารณาเห็นว่าสมควรรับไว้เป็นทรัพย์ค้าประกันลักษณะจานา
10. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง)
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) เป็นหน่วยงานหนึ่งของสานักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครลาปาง ซึ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากสานักงานขนส่งจังหวัดลาปาง กรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2550
รายนามหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลาปาง
ลาดับ
รายนาม
ตาแหน่ง
1
นางสาวภารดี
เสลานนท์
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
2
นางอินทมาศ
สมพงษ์
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักการช่าง
3
นายชนวน
จิรจรัสตระกูล
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
4
นางสาวอุษา
สมคิด
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
5
นายพีระยศ
วิรัตน์เกษ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
6
นางดวงจันทร์
ทองกระสัน
ผู้อานวยการกองคลัง
7
นายสุนทร
จวงพลงาม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
8
นางวรรณศรี
อินทราชา
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
9
นายพงค์กร
รัตนประเวศน์
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10 นายสุเทพ
บุญมายอง
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
11 นายอรรณพ
สิทธิวงศ์
ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
12 นายสวัสดิ์
แก้วกระจ่าง
ผู้อานวยการส่วนการโยธา
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ตารางที่ 20 แสดงจานวนบุคลากรของเทศบาลนครลาปาง

หน่วยงาน

พนักงานเทศบาล
ชาย

ปลัดเทศบาล /
รองปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
สานักการช่าง
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
สานักการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
งานตรวจสอบภายใน
รวม

ลูกจ้างประจา

หญิง รวม ชาย หญิง รวม

พนักงานจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป รวม
ตามภารกิจ
ทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

1

2

3

3

14
4
2
32

12
13
23
5

26
17
25
37

12
2
3
25

5
1
2
6

17
3
5
31

25
1
2
32

3
3
3
2

28
4
5
34

55
2
15
54

12
3
38
10

67
5
53
64

138
29
88
166

5

17

22

16

0

16

9

0

9

47

28

75

122

6
2
0
66

15
5
3
95

21
7
3
161

4
0
0
62

3
0
0
17

7
0
0
79

2
0
0
71

13
1
0
25

15
1
0
96

14
8
22
1
3
4
0
1
1
188 103 291

65
12
4
627

ผู้จบการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญา 423 คน
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
155 คน
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท
49 คน
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
- คน
ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2557
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อานาจหน้าที่ของเทศบาล
สามารถแบ่งแยกประเภทอานาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่ ที่ต้องทาในเขต
เทศบาล หรืออาจจัดทากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ทั้งยังได้กาหนดอานาจหน้าที่ของเทศบาลนคร ดังนี้
เทศบาลนคร มีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
11. ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
12. ให้มีและบารุงทางระบายน้า
13. ให้มีและบารุงส้วมสาธารณะ
14. ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
15. ให้มีการดาเนินกิจการโรงรับจานาหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
16. ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
17. กิจการอื่นซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุข
18. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจาหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น
19. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
20. จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
21. การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
22. การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว
23. หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
เทศบาลนคร อาจจัดทากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
3. บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
4. ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
5. ให้มีและบารุงโรงพยาบาล
6. ให้มีการสาธารณูปการ
7. จัดทากิจการซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุข
8. จัดตั้งและบารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
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9. ให้มีและบารุงสถานที่สาหรับการกีฬาและพลศึกษา
10. ให้มีและบารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
12. เทศพาณิชย์
2.2.3 การคลังท้องถิ่น
การบริหารรายรับ
รายได้ของเทศบาล กาหนดตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) และพระราชบัญญัติรายได้ของเทศบาลฯ พ.ศ. 2497 ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552)
มาตรา 66 เทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้
1.1 ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
1.2 ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
1.3 รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล
1.4 รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์
1.5 พันธบัตร หรือเงินกู้ ตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
1.6 เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ
1.7 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1.8 เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้
1.9 รายได้อื่นใดตามแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้
2) ตามพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 มาตรา 4–8, มาตรา 10–13 และมาตรา 15
กาหนดรายได้เทศบาล ดังนี้
2.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2.2 อากรการฆ่าสัตว์
2.3 ค่าใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ
2.4 ภาษีป้าย
2.5 ภาษีบารุงท้องที่
2.6 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
2.7 ภาษีบารุงเทศบาลจากอากรข้าวและภาษีการซื้อโภคภัณฑ์จากน้ามันเบนซิน
2.8 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2.9 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.10 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา
2.11 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเล่นการพนัน
2.12 เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
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การบริหารรายจ่าย
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552)
มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
1) เงินเดือน
2) ค่าจ้าง
3) เงินตอบแทนอื่น ๆ
4) ค่าใช้สอย
5) ค่าวัสดุ
6) ค่าครุภัณฑ์
7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ
8) เงินอุดหนุน
9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้
ตารางที่ 21 สถิติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีป้าย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบารุงท้องที่
ปีงบประมาณ จานวน
จานวนเงิน
จานวน จานวนเงิน จานวน
(ราย)
(บาท)
(ราย)
(บาท)
(ราย)
2545
2,783 23,709,398.69 5,052 883,687.63 1,528
2546
3,258 25,148,929.57 6,494 881,709.45 1,844
2547
4,082 25,237,112.87 5,232 858,865.09 1,617
2548
4,248 35,142,238.62 8,711 846,691.18 2,393
2549
3,184 33,026,434.40 5,249 831,271.32 1,762
2550
3,279 30,407,031.78 5,275 837,707.52 1,870
2551
3,411 35,768,354.99 5,450 875,492.44 2,131
2552
3,447 35,019,480.21 5,407 838,059.56 2,059
2553
3,508 36,902,946.67 5,351 853,054.41 2,196
2554
3,666 44,740,022.85 5,420 844,525.15 2,354
2555
3,915 46,429,694.73 5,753 845,190.89 2,432
2556
3,667 45,817,451.92 5,291 860,134.90 2,216
ตั้งแต่ ต.ค. 56
2,922 19,348,914.00 4,459 641,057.32 1,769
– มี.ค. 57

ภาษีป้าย
จานวนเงิน
(บาท)
4,991,279.75
5,471,448.26
7,255,785.50
8,295,135.27
8,295,135.27
7,222,927.65
9,458,624.00
10,040,178.90
10,100,146.50
10,756,007.60
12,393,994.50
10,756,007.60
12,997,446.00
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โครงสร้างรายได้ของเทศบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
ตารางที่ 22 โครงสร้างรายได้ของเทศบาล
ประเภทรายได้
1. รายได้ที่จัดเก็บเอง (บาท)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
สัดส่วนต่อรายรับทั้งหมด (ร้อยละ)
2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (บาท)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
สัดส่วนต่อรายรับทั้งหมด (ร้อยละ)
3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บาท)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
สัดส่วนต่อรายรับทั้งหมด (ร้อยละ)
4. รวมรายได้ทั้งหมด (บาท)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ปีงบประมาณ
2553

ปีงบประมาณ
2554

ปีงบประมาณ
2555

ปีงบประมาณ
2556

ปีงบประมาณ
2557
ต.ค.56-มี.ค.57

75,692,024.09
-5.90
15.70

87,268,177.11
15.29
16.23

92,134,293.91
5.58
16.29

128,615,757.29
39.60
18.69

46,035,520.70
12.33

206,689,019.15 219,332,572.50 225,803,964.05 266,056,837.18 108,450,244.77
33.62

6.12

2.95

17.83

-

42.87

40.80

39.92

38.66

29.05

199,792,605.45 230,998,250.86 247,713,303.53 293,483,615.78 218,796,613.41
-0.02
41.44

15.62
42.97

7.24
43.79

18.48
42.65

58.62

482,173,648.69 537,599,000.47 565,651,561.49 688,156,210.25 373,282,378.88
10.86
11.49
5.22
21.66
-

ตารางที่ 23 โครงสร้างรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
หมวดรายได้
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมค่าปรับ
และใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง

ปีงบประมาณ
2553
(บาท)

47,856,147.58 56,340,555.60 59,668,880.12

ปีงบประมาณ
2557
ต.ค.56-มี.ค.57
(บาท)
59,675,032.82 26,357,230.32

10,735,757.84 14,274,815.87 12,841,637.78

19,837,291.21

8,174,943.08

10,564,531.72 10,770,930.86 13,483,765.00

16,725,192.93

8,205,646.08

4,718,635.65

-

2,903,548.95

ปีงบประมาณ
2554
(บาท)

3,532,292.44

ปีงบประมาณ
2555
(บาท)

4,264,883.97

3,632,038.00 2,349,582.34 1,875,127.04
75,692,024.09 87,268,177.11 92,134,293.91

ปีงบประมาณ
2556
(บาท)

27,659,604.68 1,304,241.22
1,993,460
128,615,757.29 46,035,520.70
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ตารางที่ 24 โครงสร้างรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้หรือแบ่งให้
ประเภท
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิฯ
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้
หรือแบ่งให้

ปีงบประมาณ
2553
(บาท)

ปีงบประมาณ
2554
(บาท)

ปีงบประมาณ
2555
(บาท)

ปีงบประมาณ
2556
(บาท)

ปีงบประมาณ
2557
ต.ค.56-มี.ค.57
(บาท)

155,138,633.93

145,006,208.18

161,767,420.95

184,173,460.11

77,058,725.35

8,405,368.48

8,998,269.37

9,717,842.59

9,716,687.05

4,416,498.96

22,764,786.24

21,688,594.28

17,462,723.36

21,243,186.80

5,730,511.11

3,483,702.19

7,512,542.35

4,648,315.20

3,601,733.08

1,209,658.55

423,631.05

494,267.83

710,694.10

878,867.43

431,338.37

16,472,897.26

35,632,690.49

31,496,967.85

46,442,902.71

19,603,512.43

206,689,019.15

219,332,572.50

225,803,964.05

266,056,837.18

108,450,244.77

ปีงบประมาณ
2554

ปีงบประมาณ
2555

ปีงบประมาณ
2556

ปีงบประมาณ
2557
ต.ค.56-มี.ค.57

ตารางที่ 25 รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป
ประเภท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกทา) (บาท)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2. เงินอุดหนุนทั่วไปกาหนดวัตถุประสงค์
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
3. รวมเงินอุดหนุนทั่วไป (บาท)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ปีงบประมาณ
2553
54,682,585.00

71,933,944.00

68,360,849.00

165,533,811.00

129,175,789.00

-63.40

31.55

-4.97

142.15

145,110,020.45

159,064,306.86

179,352,454.53

127,949,804.78

89,620,824.41

187.74
199,792,605.45
-0.02

9.62
230,998,250.86
15.62

12.75
247,713,303.53
7.24

-28.66
293,483,615.78
18.48

218,796,613.41
-

-

ตารางที่ 26 สัดส่วนของรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
ประเภท

รายได้จากภาษีอากร ต่อรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บ
รายได้จากค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
ต่อรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บ
รายได้จากทรัพย์สิน ต่อรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บ

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2553
2554
2555
2556
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

63.22

64.56

64.76

46.40

ปีงบประมาณ
2557
ต.ค.56-มี.ค.
57
(ร้อยละ)
57.25

14.18

16.36

13.94

15.42

17.76

13.96

12.34

14.63

13.00

17.83
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ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2553
2554
2555
2556
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ประเภท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ต่อรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บ
รายได้เบ็ดเตล็ด ต่อรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บ
รายได้จากทุน ต่อรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บ
รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง

ปีงบประมาณ
2557
ต.ค.56-มี.ค.
57
(ร้อยละ)

3.84

4.05

4.63

3.67

0.00

4.80

2.69

2.04

21.51

2.83

-

-

-

-

4.33

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ตารางที่ 27 โครงสร้างรายจ่ายในภาพรวม
ปีงบประมาณ 2556
(บาท)

ปีงบประมาณ
2557
ต.ค.56-มี.ค.57
(บาท)

328,920,707.89

422,943,977.19

173,443,950.78

10.04

6.60

28.59

19,748,878.02

17,872,795.66

15,360,187.38

22,371,995.44

13,156,758.29

250,599,330.77

257,516,962.77

270,494,218.65

352,927,000.49

159,385,391.58

10,061,107.90

33,161,205.77

43,066,301.86

47,644,981.26

901,800.91

165,027,264.53

184,349,095.17

215,639,871.97

148,237,884.91

56,283,730.41

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

28.07

11.71

16.97

-31.26

2.1 รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
และเงินอุดหนุนที่กาหนด
วัตถุประสงค์

145,116,850.45

159,064,306.86

179,352,454.53

127,949,804.78

53,460,114.41

2.1.1 งบกลาง

38,209,049.79

71,709,728.86

84,320,078.38

100,009,359.28

46,218,964.41

2.1.2 รายจ่ายประจา

85,004,116.66

84,751,796.64

95,032,376.15

24,782,515.50

7,241,150

2.1.3 รายจ่ายเพื่อการลงทุน

21,903,684.00

2,602,781.36

0.00

3,157,930.00

2.2 รายจ่ายจากเงินสะสม

19,910,414.08

25,284,788.31

36,287,417.44

20,288,080.13

2,823,616

425,526,167.14

467,615,271.06

508,273,162.42

550,893,781.97

226,904,065.19

445,436,581.22

492,900,059.37

544,560,579.86

571,181,862.10

229,727,681.19

รายการ
1. รายจ่ายตามงบประมาณ
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
1.1 งบกลาง
1.2 รายจ่ายประจา
1.3 รายจ่ายเพื่อการลงทุน
2. รายจ่ายพิเศษ

3. รายจ่ายทั้งหมด (ไม่รวมรายจ่าย
จากเงินสะสม)
4. รายจ่ายทั้งหมด (รวมรายจ่าย
จากเงินสะสม)

ปีงบประมาณ
2553
(บาท)

ปีงบประมาณ
2554
(บาท)

ปีงบประมาณ
2555
(บาท)

280,409,316.69

308,550,964.20

-22.10

-

-

-
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ตารางที่ 28 เปรียบเทียบสัดส่วนรายจ่าย
รายการ
1. รายจ่ายตามงบประมาณ
1.1 งบกลาง
1.2 รายจ่ายประจา
1.3 รายจ่ายเพื่อการลงทุน
2. รายจ่ายพิเศษ
2.1 รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและ
เงินอุดหนุนที่กาหนดวัตถุประสงค์
2.1.1 งบกลาง
2.1.2 รายจ่ายประจา
2.1.3 รายจ่ายเพื่อการลงทุน
2.2 รายจ่ายจากเงินสะสม
2.3 รายจ่ายจากบัญชีสารองรายรับ

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2553
2554
2555
2556
2557
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ต.ค.56-มี.ค.
57
(ร้อยละ)
75.50
62.95
62.60
60.40
74.05
7.59
7.04
5.79
4.67
5.29
91.89
89.37
83.46
82.24
83.44
0.52
3.59
10.75
13.09
11.27
37.05
37.40
39.60
25.95
24.50
87.93

86.28

83.17

86.31

94.98

23.15
51.51
13.27
12.07
0.00

38.90
45.97
1.41
13.72
0.00

39.10
44.07
0.00
16.83
0.00

67.46

82.12
12.86
5.02

16.72
2.13
13.69
-

-

ตารางที่ 29 สัดส่วนรายจ่ายจริงตามงบรายจ่าย (ไม่รวมรายจ่ายพิเศษ)
ตัวชี้วัด
รายจ่ายงบกลางต่อรวมรายจ่ายจริง
รายจ่ายงบบุคลากรต่อรายจ่ายจริง
รายจ่ายงบดาเนินการต่อรายจ่ายจริง
รายจ่ายงบเงินอุดหนุนต่อรายจ่ายจริง
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นต่อรายจ่ายจริง
รายจ่ายงบลงทุนต่อรายจ่ายจริง

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2553
2554
2555
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
7.04
41.81
40.13
3.89
3.54
3.59

5.79
38.51
40.29
4.64
0.02
10.75

4.67
38.81
39.73
3.65
0.05
13.09

ปีงบประมาณ
2556
(ร้อยละ)
5.29
47.71
32.52
3.21
0.01
11.26

ปีงบประมาณ
2557
ต.ค.56-มี.ค.
57
(ร้อยละ)
7.59
56.32
30.25
5.32
2.52
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ตารางที่ 30 สัดส่วนรายจ่ายตามแผนงานต่อรายจ่ายจริง (ไม่รวมรายจ่ายเงินพิเศษ)
ตัวชี้วัด
รายจ่ายแผนงานบริหารทั่วไปต่อรายจ่ายจริง
รายจ่ายแผนงานการรักษาความสงบภายในต่อ
รายจ่ายจริง
รายจ่ายแผนงานการศึกษาต่อรายจ่ายจริง
รายจ่ายแผนงานสาธารณสุขต่อรายจ่ายจริง
รายจ่ายแผนงานสังคมสงเคราะห์ต่อรายจ่ายจริง
รายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชนต่อรายจ่ายจริง
รายจ่ายแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อ
รายจ่ายจริง
รายจ่ายแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ต่อรายจ่ายจริง
รายจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาต่อ
รายจ่ายจริง
รายจ่ายแผนงานการพาณิชย์ต่อรายจ่ายจริง
รายจ่ายแผนงานงบกลางต่อรายจ่ายจริง

ปีงบประมาณ
2553
(ร้อยละ)

ปีงบประมาณ
2554
(ร้อยละ)

ปีงบประมาณ
2555
(ร้อยละ)

ปีงบประมาณ
2556
(ร้อยละ)

19.26

17.39

18.35

17.39

ปีงบประมาณ
2557
ต.ค.56-มี.ค.57
(ร้อยละ)
16.26

4.47

4.45

4.90

3.96

4.32

16.57
5.78
1.21
35.32

15.87
5.72
1.06
35.61

18.49
5.23
1.19
37.07

32.59
4.10
0.69
27.88

35.32
5.18
0.70
21.70

1.42

1.22

0.70

0.55

0.44

3.99

8.45

4.53

3.55

4.38

3.45

3.29

3.74

2.59

2.74

1.50
7.04

1.14
5.79

1.14
4.67

1.41
5.29

1.38
7.59
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งบเงินสะสม
เทศบาลนครลาปาง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
เงินสะสม วันที่ 1 ตุลาคม 2555
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง
137,262,428.28
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสารองเงินสะสม) 34,315,607.07
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสารองเงินสะสม
102,946,821.21
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ
809,271.40
เบิกเกินส่งคืนปีเก่า
57,398.37
ชาระหนี้เงินกู้-ธนาคารออมสิน
742,000.00
ชาระหนี้เงินกู้ –ก.ส.ท.
644,000.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม
(20,288,080.13)
ปรับปรุงบัญชีเพื่อลดยอดลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(84,417.00)
ปรับปรุงบัญชีเงินรับฝากอื่นๆ
(81,975.00)
เงินสะสม 30 กันยายน 2556

264,169,579.05

(20,454,472.13)
348,914,597.90

เงินสะสม 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย
1. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้
2. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
3. เงินฝาก ก.ส.ท.
4. เงินฝากจังหวัด
5. ลูกหนี้ค่าภาษี
6. เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้
เงินสะสม 30 กันยายน 2556

11,732,000.00
5,000.00
84,817,844.73
3,108,930.00
3,104,119.94
246,146,703.23
348,914,597.90

105,199,490.98
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2.2.4 การดาเนินกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือขององค์กรชุมชน
ปัจจุบันเทศบาลนครลาปาง ดาเนินกิจการพาณิชย์ ประกอบด้วย 1) สถานธนานุบาลเทศบาล
นครลาปาง และ 2) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง)
1. สถานธนานุบาล ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับสานักงานเทศบาลนครลาปาง ด้านถนนฉัตรไชย
สถานธนานุบาล หมายความว่า โรงรับจานา ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจานา พ.ศ. 2505 มีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน ขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า
ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่น ๆ ที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบ
ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทาความผิด สามารถติดตามการกระทาความผิดได้ และเพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมการรับซื้อของโจร สถานธนานุบาลเป็นหน่วยงานหนึ่งของเทศบาลที่สรรหาเงินมาช่วยในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลเพื่อบูรณะท้องถิ่น
การคิดอัตราดอกเบี้ยรับจานา
1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน
2. เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน
3. เงินต้นเกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน
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ตารางที่ 31 แสดงสถิติรับจานา – ไถ่ถอนประจาเดือน สถานธนานุบาลเทศบาลนครลาปาง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
รับจานา

เดือน/ปี

รายได้

ไถ่ถอน

จาหน่ายทรัพย์หลุด

กาไรสุทธิ
ดอกเบี้ยเงิน

รายจ่าย

ราย

จานวนเงิน

ราย

จานวนเงิน

ราย

ทุน

กาไร

ตุลาคม 2555

3315

59,592,000

3174

57,367,700

54

399,800

136,155

1,876,672.75

485,492.57

พฤศจิกายน 2555

3280

57,836,700

3022

51,526,200

35

414,700

169,810

1,770,649.75

503,371.73

ธันวาคม 2555

3212

59,946,900

3116

54,745,400

52

729,500

259,170

1,794,823.50

427,506.69

มกราคม 2556

3297

60,650,150

3267

61,575,950

35

334,600

120,920

2,013,024.50

915,472.11

กุมภาพันธ์ 2556

3063

55,746,000

3029

56,399,500

49

568,250

143,585

1,849,474.75

432,805.55

มีนาคม 2556

3375

62,759,500

3114

56,100,900

36

465,150

113,685

1,874,492.50

407,408.31

เมษายน 2556

3154

55,138,250

3086

56,222,150

53

988,200

64,330

1,839,423.50

431,073.30

พฤษภาคม 2556

3498

59,321,750

2896

51,764,800

55

710,100

63,750

1,758,583.00

632,898.83

มิถุนายน 2556

3357

57,505,600

2978

52,504,000

97

1,749,900

92,980

1,778,552.00

617,317.76

กรกฎาคม 2556

3458

57,996,600

3069

53,661,500

106

2,093,700

108,550

1,800,219.75

455,710.41

สิงหาคม 2556

3574

58,436,550

3246

55,924,350

159

2,711,000

159,630

1,905,148.75

500,524.82

กันยายน 2556

3453

57,063,000

3276

53,860,700

154

3,245,500

116,885

1,754,775.50

1,245,856.71

40,036

701,993,000

37,273

661,653,150

885

14,410,400 1,549,450

รวม

ฝากธนาคาร

ดอกเบี้ย
รับจานา

31.30

3.48

34.78

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556

22,015,840.25 7,055,438.79

17,083,933.28
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2. สถานี ขนส่ ง ผู้ โดยสารจั ง หวั ดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง ) ซึ่ ง ได้ รั บ การถ่ า ยโอนภารกิ จ
จากส านัก งานขนส่ งจั ง หวั ดล าปาง กรมการขนส่ ง ทางบก ตามพระราชบัญ ญัติ ก าหนดแผนและขั้ นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา มีอาคาร 2 ชั้น จานวน
1 หลัง มีช่องจอดรถในสถานี 16 ช่อง มีเส้นทางการเดินรถโดยสารประจาทางระหว่างจัง หวัดและภายใน
จังหวัด จานวน 58 เส้นทาง มีผู้มาใช้บริการตลอดทั้งวัน เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เดือน
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556
มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557
รวม

ตารางที่ 32 รายงานข้อมูลการใช้สถานีขนส่งเทศบาลนครลาปาง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557
เที่ยวไป
เที่ยวกลับ
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ค่าบริการ
ค่าบริการ
เที่ยว
ผู้โดยสาร
เที่ยว
ผู้โดยสาร
(บาท)
(บาท)
(เที่ยว)
(คน)
(เที่ยว)
(คน)
11,186
200,975 110,244.00
5,332
148,074 63,036.00
10,198
210,478 103,428.00
4,976
152,678 57,912.00
10,939
247,998 112,074.00
5,398
180,105 62,908.00
11,119
224,437 111,534.00
5,198
173,882 63,038.00
9,882
195,231
97,606.00
4,543
138,934 54,048.00
12,747
229,975 107,908.00
7,189
165,034 60,568.00
66,071 1,309,094 642,794.00 32,636
958,707 361,510.00
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ตารางที่ 33 รายงานข้อมูลการใช้สถานีขนส่งเทศบาลนครลาปาง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556
เที่ยวไป
เที่ยวกลับ
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
เดือน
ค่าบริการ
เที่ยว
ผู้โดยสาร
เที่ยว
ผู้โดยสาร
(บาท)
(เที่ยว)
(คน)
(เที่ยว)
(คน)
ตุลาคม 2555
10,250
255,363 100,906.00
5,014
165,112
พฤศจิกายน 2555
9,479
306,935
96,792.00
4,849
158,482
ธันวาคม 2555
10,281
247,251 108,870.00
5,355
182,319
มกราคม 2556
10,263
227,443 107,194.00
4,884
168,086
กุมภาพันธ์ 2556
9,200
204,895
94,558.00
4,551
150,193
มีนาคม 2556
10,366
222,193 104,702.00
5,081
169,577
เมษายน 2556
10,632
258,130 112,162.00
5,412
187,260
พฤษภาคม 2556 10,505
317,236 107,648.00
5,252
178,861
มิถุนายน 2556
9,922
225,230
98,962.00
4,738
162,218
กรกฎาคม 2556 10,669
236,243 107,322.00
5,180
166,600
สิงหาคม 2556
10,959
227,910 106,500.00
5,047
163,788
กันยายน 2556
10,532
164,886 100,660.00
4,680
116,112
รวม
123,058
2,893,715 1,246,276.00 60,043 1,968,608
หมายเหตุ : ค่าบริการ หมายถึง ค่าบริการที่ได้รับจากการจอดรถโดยสารภายในสถานีขนส่ง
ที่มา : สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง)

ค่าบริการ
(บาท)
57,794.00
56,318.00
62,690.00
61,424.00
52,852.00
59,572.00
65,004.00
61,990.00
55,648.00
60,764.00
58,588.00
53,338.00
705,982.00
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2.2.5 บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
เทศบาลนครลาปางได้จัดตั้งชุมชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปางได้มีส่วนร่วม
ในการบริหาร พัฒนาชุมชนของตนเอง และมีบทบาทในการพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาทางโครงสร้างพื้นฐาน
เศรษฐกิจ สังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของเทศบาล รวมตลอด
ถึ ง สอดคล้ อ งกั บ วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี อั น จะเป็ น การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ของประชาชน
กับเทศบาลนครลาปาง ในการจัดบริการสาธารณะตามอานาจหน้าที่ และส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ปั จ จุ บั น เทศบาลนครล าปาง ได้ ม อบหมายให้ ก องสวั ส ดิ ก ารสั ง คม รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยมีกิจกรรมที่สาคัญ คือ การจัดตั้งชุมชนย่อย เพื่อการพัฒนาเทศบาลนครลาปาง
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง
2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปกครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน
ของตนเอง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น
กับเทศบาล
คณะกรรมการชุมชน
ในชุมชนหนึ่งให้มีคณะกรรมการชุมชน จานวน 5 - 9 คน ประธานชุมชนมาจากการเลือกของ
ประชากรผู้มี สิทธิ์เลือกประธานชุมชน และประธานชุมชนเลือกคณะกรรมการชุมชนจากประชากรในชุมชน
ให้มีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับเลือก โดยคณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วย
ตาแหน่งต่างๆ ดังนี้
1. ประธานชุมชน
2. รองประธานชุมชน
3. กรรมการฝ่ายอานวยการ
4. กรรมการฝ่ายปกครอง
5. กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
6. กรรมการฝ่ายแผนพัฒนา
7. กรรมการฝ่ายสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
8. กรรมการฝ่ายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
9. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
โดยให้คณะกรรมการชุมชนมีหน้าที่รวมทั้ง การช่วยเหลื อเทศบาลนครลาปาง และหน่วยงาน
ราชการเกี่ยวกับการดาเนินงานในการจัดการบริการสาธารณะในเขตชุมชน ดังนี้
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน
2. สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนชุมชนและการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม โดยการจัดทาฐานข้อมูลชุ มชน กาหนดแนวทางและกิจกรรม การพัฒนาชุมชน
ที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ด้วยการคานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
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3. ส่งเสริม สนับสนุน สมาชิกในชุมชน ให้มีความสานึกและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อ มในชุม ชน รวมทั้ง การอนุ รั กษ์ ฟื้น ฟู เข้า ถึ ง และการใช้ป ระโยชน์ จากทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุ ข สิทธิ
เสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในชุมชน
5. ส่งเสริม พัฒนาบูรณะ รักษาศิลปะ จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงกับสถาบันทางศาสนาและสถานศึกษา เพื่อสืบสาน อนุรักษ์
หรือฟื้นฟู
6. ส่ง เสริ มการประกอบอาชี พ ของสมาชิ ก ในชุม ชนด้ ว ยการบู รณาการกระบวนการผลิ ต
บนฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
ในการลงทุนสร้างอาชีพและรายได้ ที่มีการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็น ธรรม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุม ชน
เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน
7. ส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ และกองทุ น ส าหรั บ การพั ฒ นาชุ ม ชน รวมทั้ ง
การส่ง เสริม กลุ่ม ที่ มี การรวมตั วกั น อยู่แ ล้ วให้ เ ข้ม แข็ ง เน้ น ศั กยภาพความพร้ อมของชุ ม ชน เชื่ อ มโยงกั บ
การทามาเลี้ยงชีพตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ถึงระดับชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
8. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว
9. สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น แก้ ไ ขปัญ หาอาชญากรรมยาเสพติ ด
และสาธารณภัยของชุมชนท้องถิ่น โดยจัดให้มีมาตรการทางสังคมในชุมชน เพื่อตรวจสอบ สร้างธรรมาภิบาล
ในชุมชนและมีมาตรการส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองผู้ที่ทาประโยชน์เพื่อสังคม
10. ส่งเสริม การจัด สวัสดิก ารทางสั ง คมแก่ ประชาชนในชุ มชน โดยให้ความสาคั ญ แก่เด็ ก
คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพลภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้
11. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านสาธารณสุข
12. เสริมสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เอื้อต่อการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทั้งในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
13. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่เทศบาลประกาศกาหนด
ความส าเร็ จ ในการพั ฒ นาชุ ม ชน ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ที่ ค ณะกรรมการชุ ม ชน แต่ ค วามส าเร็ จ ที่ แ ท้ จ ริ ง
ย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชน ซึ่ง จะเป็นแรงผลักดันให้ชุมชนสามารถพัฒนาก้าวไปข้างหน้าได้
นั่นหมายถึง ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะนาความเจริญสู่ชุมชนต่อไป
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2.2.6 การอานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน และสวัสดิการของประชาชน
การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นงานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในพ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องการความร่วมมือในการปฏิบัติจากทุกฝ่าย และต้องการองค์กรรับผิดชอบต่อระบบงาน ตั้งแต่
ยามปกติ เพื่อ เตรียมการวางแผนอานวยการและก ากับดูแลการปฏิ บัติทั้ง ทางด้านกฎหมาย และด้านการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ อันจะนาไปสู่การป้องกัน บรรเทาความเสียหาย และการช่วยเหลือประชาชนให้พ้น
จากภัยพิบัติ ตลอดจนเป็นมาตรการสาคัญ ในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ทั้ง ในภาวะปกติและภาวะ
ไม่ ป กติ ห รื อ ยามสงคราม ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ยิ่ ง ขึ้ น องค์ ก รรั บ ผิ ด ชอบในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่
กองอานวยการป้องกั นภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครลาปาง มีนายกเทศมนตรีนครลาปาง เป็นผู้อานวยการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครลาปาง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เป็ น องค์ ก รระดั บ ท้อ งถิ่ นในการสั่ ง การ และเตรี ย มงานด้ านการป้ อ งกัน ภั ย ฝ่า ยพลเรื อ น
ให้มีประสิทธิภาพ
2. เป็นศูนย์อานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตเทศบาล ตั้งแต่ยามปกติ และเป็นองค์กร
ที่ประสานกับหน่วยงานฝ่ายทหารในภาวะปกติหรือยามสงคราม
3. เป็นหน่วยงานศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับการจัดวางมาตรการในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หรือภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว
4. เป็นองค์กรประสานการปฏิบัติการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหาร และร่วมดาเนินงาน
ด้านความมั่นคงของประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. เป็นองค์กรติดต่อประสานงานกับองค์ก รป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดลาปาง และระหว่าง
องค์กรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอาเภอทุกอาเภอ
กองอานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครลาปาง ได้เตรียมการป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน
เพื่อพร้อมรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครลาปาง และพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
1. การป้องกันและระงับอัคคีภัย
2. การป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย และวาตภัย
3. การป้องกันภัยพื้นที่เสี่ยงภัย
4. การป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
5. การบรรเทาภัย
6. การกาหนดพื้นที่รับการอพยพประชาชนและส่วนราชการ
7. การป้องกันและบรรเทาภัยจากภัยแล้ง
8. การป้องกันและบรรเทาภัยจากอากาศหนาว
9. การป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
10. การป้องกันและบรรเทาภัยทางอากาศ
11. การป้องกันและการระงับการก่อวินาศกรรม
12. การติดต่อสื่อสาร
13. การแจกจ่าย
ปัจจุบันเทศบาลนครลาปาง มีพนักงานดับเพลิง 68 คน
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เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง
1. รถยนต์ดับเพลิง
2. รถยนต์บรรทุกน้า
3. รถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์
4. รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต
5. รถยนต์ดับเพลิงชนิดมีบันไดเลื่อนอัตโนมัติ
6. รถกระเช้าหอน้า
7. เครื่องสูบน้าเอนกประสงค์ขนาด 3 นิ้ว
เครื่องสูบน้าอเนกประสงค์ขนาด 2 นิ้ว
8. รถยนต์กระบะตรวจการณ์
9. เรือยนต์ท้องแบน
10. ปั๊มแช่
11. ชุดกันความร้อน
12. เลื่อยโซ่ยนต์ขนาดบาร์โซ่ 30 นิ้ว
เลื่อยโซ่ยนต์ขนาดบาร์โซ่ 12 นิ้ว

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

5
7
1
1
1
10
8
3
1
4
8
2
3

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
เครื่อง
เครื่อง
คัน
คัน
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
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ตารางที่ 34 แสดงสถิติการปฏิบัติงานบริการประชาชนและหน่วยงานราชการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลาปาง
เดือน/ปี
มกราคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556
มีนาคม 2556
เมษายน 2556
พฤษภาคม 2556
มิถุนายน 2556
กรกฎาคม 2556
สิงหาคม 2556
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556
รวม
มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557

ไหม้
บ้าน
ที่พัก
อาศัย
0
0
1
1
1
3
1
0
0
1
1
1
10
2
1
1

ไหม้หญ้า
ไหม้ขยะ
9
1
9
9
11
19
7
4
3
9
15
20
116
26
27
26

ไหม้อื่นๆ

บริการน้า
อุปโภคบริโภค

ล้างถนน/
สถานที่
ราชการ

ล้างตลาด

สูบน้า

รดน้า
สนาม

ตัดต้นไม้

กู้ภัย

วิทยากร

1
2
2
1
5
1
2
1
5
2
4
0
26
0
2
3

8
18
15
20
11
13
0
4
5
11
14
10
129
29
18
10

5
5
4
3
8
12
8
6
1
5
13
14
84
6
17
27

0
3
2
4
4
0
7
1
2
0
3
1
27
0
0
0

0
0
0
2
0
0
3
0
6
23
0
0
34
0
0
0

8
25
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
39
30
35
28

0
1
2
8
1
2
2
1
7
4
4
4
36
2
0
3

0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0

4
4
5
4
3
4
7
4
3
8
3
5
54
4
3
5
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ตารางที่ 35 แสดงสถิติการปฏิบัติงานบริการประชาชนและหน่วยงานราชการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลาปาง

เดือน/ปี

ฝึกซ้อมร่วม
แผนประจาปี

เตรียมพร้อม
เหตุการณ์ต่าง ๆ

พ่นน้าลดภาวะ
หมอกควัน

รถบันไดเลื่อน
ปฏิบัติงานในที่สูง

การบริการ
ส่งเอกสารและ
อื่น ๆ

มกราคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556
มีนาคม 2556
เมษายน 2556
พฤษภาคม 2556
มิถุนายน 2556
กรกฎาคม 2556
สิงหาคม 2556
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556
รวม
มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557

4
5
5
2
5
2
3
2
1
2
4
0
35
0
1
0

0
2
0
2
0
0
0
0
0
1
4
0
9
2
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
1
2
1
0
2
2
9
2
1
4
26
1
2
1

45
70
80
95
75
65
62
63
102
65
65
88
875
65
65
48
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ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลาปาง

นาขบวนและ
อานวยความ
สะดวกเทศบาล
อื่นๆ
2
4
1
0
0
1
0
2
3
0
0
2
15
5
9
3

สารวจและ
ตรวจสอบจุด
เสี่ยงภัยอื่นๆ
35
34
21
26
30
54
51
45
46
44
35
38
459
29
17
13

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลนครลาปาง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และศักยภาพของเทศบาลนครลาปางจึงกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) เทศบาลไว้ใน 3 ประเด็น คือการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน การสร้างชุมชนเข้มแข้งและเป็นสุข และการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม เสริมสร้าง อัตลักษณ์
เมือง

การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเมือง
ให้เป็นเมืองน่า
อยู่อย่างยั่งยืน

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
การสร้างชุมชน
เข้มแข้งและเป็น
สุข
69

การอนุรักษ์และ
สืบสานมรดก
ทางวัฒนธรรม
เสริมสร้างอัต
ลักษณ์เมือง

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
เมืองให้เป็น
เมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน

กรอบคิด

แนวทางพัฒนา

การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมเมือง เป็นการพัฒนา
ปรับปรุงเมืองให้ น่ าอยู่ สวยงาม
มี ร ะเบี ย บ ปลอดภั ย มี ร ะบบ
สาธารณู ป โภคที่ ดี มี ก ารจั ด การ
ผั ง เมื อ งที่ ดี ปราศจากมลภาวะ
ประชาชนมี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ใ นการ
ดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม เข้ า ใจ
ตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
พื้นที่สาธารณะ จัดให้มีระบบการ
จัดการ และระบบการดูแลรักษา
สิ่ ง แวดล้ อ มใน เขตเมื อ งให้ มี
ปร ะ สิ ท ธิ ภาพ ไ ด้ มาตร ฐา น
ต่ อ เนื่ อ ง และเป็ น การส่ ง เสริ ม
สนั บ สนุ น รณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน เพื่อ
ลดภาวะโลกร้อน

- ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้ครอบคลุมได้มาตรฐาน เป็นการจัดสร้าง
ปรับปรุง ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น ถนน ระบบระบายน้า ทางเท้า ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
สถานที่ออกกาลังกาย อาคารเอนกประสงค์ และอื่น ๆ ที่มีความจาเป็นแก่ประชาชนให้ได้มาตรฐานในการใช้งาน
และมีความปลอดภัย รวมทั้งสร้างและปรับปรุงระบบควบคุมการจราจรในเขตเมือง เป็นการสร้างและปรับปรุงระบบ
การจราจร ตลอดทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันพัฒนาระบบการจราจรให้มีประสิทธิภาพ
ลดการเกิดอุบัติเหตุในเขตเมือง
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม โดยการสร้างจิตสานึกและส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็นการจัด
กิจกรรม/โครงการ รณรงค์ ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ พลัง งาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทน สร้างแนวทางป้องกัน จัดการน้าเสีย ขยะมูลฝอย และมลพิษในเขตเมือง เป็นการสร้างระบบ
การจัดการมลพิษสิ่ง แวดล้อม ทั้งน้าเสีย ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ และอื่ นๆ ในเขตเมืองให้มีประสิทธิภาพ
ตลอดทั้ ง ให้ค วามรู้ แ ก่ ประชาชนในการจัด การมลพิ ษและสิ่ ง แวดล้ อ ม และสร้ า งให้ เ กิ ดจิ ต ส านึ ก ในการรั ก ษา
สภาพแวดล้อม ไม่สร้างมลพิษให้แก่เมือง รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้า แม่น้า คูคลอง เป็นการจัด
กิจกรรม/โครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้า แม่น้า คูคลอง ให้เกิดระบบนิเวศแหล่งน้าที่ดี และสามารถนา
น้าจากแหล่ง น้าต่ าง ๆ มาใช้ให้ เกิดประโยชน์ใ นการพัฒ นาด้านต่ าง ๆ ต่อไป เช่น เพื่อ การอุป โภคในครัวเรือ น
เพื่อสาธารณะประโยชน์ เพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น
- สร้ า งระบบการบ ารุ ง รั ก ษาภู มิ ทั ศ น์ ข องเมื อ งเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น เป็ น การสร้ า งระบบการดู แ ล
บารุง รัก ษาพื้น ที่ส าธารณะของเมื องที่ผ่ านการปรับ ปรุ ง ฟื้ นฟู มาแล้ ว ให้อ ยู่ใ นสภาพที่ดี สวยงาม สามารถใช้
ประโยชน์ได้ตลอดไป
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การสร้างชุมชน เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ สร้าง
เข้มแข็งและ
เครือข่ายการเรียนรู้ระหว่าง
เป็นสุข

ชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับสังคม
ภายนอก เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้สถาบันครอบครัว ชุมชน และ
สังคม เป็นการจัดสวัสดิการสังคม
ให้ครอบคลุมครบถ้วนกับทุกกลุ่ม
มีความเป็นธรรมและเสมอภาค
ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน
จัดระบบการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ให้เข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม เป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนรวม

แนวทางพัฒนา
- ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะชุมชนตามความต้องการและความเหมาะสม เป็นการ
ส่ง เสริมและสนับสนุนให้เกิดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลและเพิ่มสวนสาธารณะของชุมชนในเขตเทศบาล
ตามความต้องการของประชาชน และตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุ ง ภูมิทัศน์ ของเมืองให้ครอบคลุมทุกแห่ง
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ของชุมชน
- พัฒนาความเข้มแข็ง ของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการส่ง เสริม ให้ประชาชนใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการดาเนินชีวิตและการ
พัฒนาอาชีพ โดยการรณรงค์ให้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชีวิต และการพัฒนาอาชีพ การ
จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนสามารถดารงชีวิตได้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสังคมโลก
- สร้างการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้แก่ชุมชน เป็นการจั ดกิจกรรม/โครงการที่สร้างให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้
ในประเด็นการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมในมิติต่าง ๆ การพัฒนาคน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชน
ในเขตเทศบาล และระหว่างชุมชนกับสังคมภายนอก เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลนครลาปาง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถรู้เท่าทันโลก ทันเหตุการณ์
- สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ในครอบครัว สร้างให้เกิดความรัก ความอบอุ่นขึ้นในครอบครัวและส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถทาหน้าที่ในการดูแล
ควบคุม และพัฒนาสมาชิกของครอบครัว ให้เติบโตเป็นสมาชิกของชุมชนที่มีคุณภาพสืบไป เพื่อลดการเกิดปัญหา
สังคม
- ส่ง เสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชน เป็นการจัดกิจกรรม /โครงการ
ที่ส่งเสริม พัฒนาให้ประชาชน ชุมชน เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา มีส่วนร่วมทางการเมือง
เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้คิดเป็น ทาเป็น แก้ไ ขปัญ หาเป็น ด้วยตัวของชุมชนเอง ซึ่ง กระบวนการ
ดังกล่าวจะนาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง เนื่องจากสามารถคิดวางแผนและพัฒนาชุมชนของตนเองได้
- ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
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แนวทางพัฒนา

ส่งเสริมพัฒนาระบบประชาธิปไตย เกิดกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการทางานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของคนในชุมชน โดยส่งเสริม
ให้คนในชุมชน เป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการทางานดังกล่าว
- ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นการจัดให้มีการจัดวางระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครลาปาง โดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการทางาน เพื่อปกป้อง ดูแล สร้างระบบความปลอดภัยให้เกิดขึ้น แก่ชุมชนของตนเองและทรัพย์สินสาธารณะ
และสนับสนุนให้มีระบบเตือนภัยสาธารณะ เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เน้นการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่
เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ และตรงตาม
ปัญ หาความต้องการของกลุ่ มคนเป้าหมายดัง กล่ าว และเน้นการส่ง เสริม ให้เกิ ดการพัฒนาการให้ส วัสดิก ารแก่
ประชาชนทั่วไป
- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนในชุมชน เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
คนในชุมชน โดยการยกย่องคนในชุมชนที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวิตเป็นที่ น่ายกย่อง ให้เป็นตัวอย่าง
ในการดาเนินชีวิต เพื่อสร้างให้สัง คมน่าอยู่และเห็นคุณค่าของการทาความดี การมีคุณธรรม จริยธรรมส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้ความรู้ ความเข้าใจต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อาทิเช่น รณรงค์ให้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ สนับสนุนให้เกิดการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เป็นต้น และส่งเสริมพัฒนาให้เกิดกระบวนการ
ทางานที่มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเทศบาล
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เป็ น ก าร ส่ ง เสริ มให้ เ กิ ดก า ร
อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู สื บ ทอด พั ฒ นา
มรดกทางวัฒนธรรมทั้ง ทางด้าน
ศาสนา วั ฒ นธรร มประเพ ณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถาปัตยกรรม
ย่ า นเมื อ งเก่ า รถม้ า แหล่ ง
โบราณสถาน แหล่งเรียนรู้ร่วมกัน
ทุก ภาคส่ว น เพื่อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก
รั ก หวงแหน และรู้ สึ ก ถึ ง ความ
เป็ น เจ้ า ของ เพื่ อ ให้ เ ป็ น แหล่ ง
เรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่
ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว
เป็ น การพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
อย่างยั่งยืน

- เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ สืบทอด ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
และสนับสนุนการท่องเที่ยว ทาให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นมี 2 แนวทาง
- ด้านการทานุบารุงรักษาวัฒนธรรม ควรสร้างค่านิยมให้แก่เด็กและเยาวชน ในการตระหนักรู้ถึงความสาคัญของ
วัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ และรักษาโดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน กาหนดกลยุทธ์ในแผนวัฒนธรรมชุมชนที่รัฐ
ต้องถือเป็นนโยบายหลักและ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิด
การดาเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสาคัญและสนับสนุนการธารงรักษา ตลอดจน
หาแนวทางแก้ไข ป้องกันความสูญเสียของวัฒนธรรมที่จะถูกกลืนหายไปด้วยผลกระทบของสภาพแวดล้อมสมัยใหม่
- ด้านการสืบทอดทางวัฒนธรรม ควรดาเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ และประชาชน เพื่อกาหนด
แผนการพัฒนาวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ครูภูมิปัญ ญามีส่วนร่วมสร้างหลักสูตรทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และมีส่วนในการถ่ายทอดและประเมินผลอย่างเป็นทางการ เพื่อการพัฒนาสืบทอดสู่สถานศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนต่างๆ และจัดกิจกรรมตามแผนการพัฒนาวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลุกจิตสานึกและปลูกฝังให้คน
รุ่นใหม่รู้สึกรัก หวงแหน และภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ของตน โดยให้ผู้สูงอายุและกลุ่มบุคคลรุ่นกลางเป็นผู้นาในการ
เผยแพร่ และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี ส่งเสริมการจัดการความรู้มรดกวัฒนธรรมที่เป็นระบบ รวมทั้งอนุรักษ์
ฟื้ น ฟู ม รดกวั ฒ นธรรมเมื อ งเก่ า นครล าปางที่ ส าคั ญ และเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องล าปาง โดยการด าเนิ น งานเน้ น
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันทุกภาคส่วน
- เป็นการพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู แหล่งโบราณสถานเก่า พิพิธภัณฑ์เมือง เพื่อให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็ก
เยาวชน ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และในการดาเนินงาน ควรจัดการแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน นาปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นครู มีการจดบันทึกอย่างเป็นระบบ
ตลอดเวลา บุ ค ลากรทางด้ า นวั ฒ นธรรมต้ อ งต่ อ ยอดออกไปอย่ า งต่ อ เนื่ อง และเน้ น การสื บ ทอดผ่ า นช่ อ งทาง
ที่เหมาะสม เน้นการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมดั้งเดิม เคลื่อนไหวร่วมกับวิถีสมัยใหม่ได้อย่างสมดุล และทบทวนแนวคิด
วิธีการคุณค่าของวัฒนธรรมที่ยังรับใช้ชุมชนอยู่
- เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการ องค์ประกอบของการท่องเที่ยว อาทิเช่น แหล่งท่องเที่ยว บริการการท่องเที่ยว

73

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์

กรอบคิด

แนวทางพัฒนา
สิ่งอานวยความสะดวก การประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ ฯลฯ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของเมืองให้มีความ
โดดเด่น สามารถดึงดูดและสร้างความสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาทากิจกรรมได้มากยิ่ง ขึ้น ที่มีพื้นฐานมาจากการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่น จากฐานของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
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บทที่ 3 :
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลนครลำปำง
(พ.ศ. 2558-2562)

บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง (พ.ศ. 2558 – 2562)
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ที่ไ ด้กาหนดให้
การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีความเชื่อมโยง และสอดคล้องกับแผนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และในระดับประเทศ ซึ่งสามารถสรุปความเชื่อมโยงของแผนในแต่ละระดับได้
ดังนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
นโยบายรัฐบาล
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง

แผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
แผนยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด

แผนยุทธศาสตร์เทศบาล
นครลาปาง

แผนงานพัฒนาระดับสานัก

สานักที่ 1

สานักที่ 2

สานักที่ 3

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

แผนงานพัฒนาระดับชุมชน

ชุมชน 1

ชุมชน 2

ชุมชน 3
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3.1.1 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลาง ของการพัฒนา
ให้ความสาคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศ สู่ความสมดุล
ในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวมและยึดวิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. 2570 ดังนี้
“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคม มีความ
ปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจ ที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
1. วิ สั ย ทั ศ น์ แ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และพั น ธกิ จ การจั ด ท าเป็ น
แผนพัฒนาในระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวดังกล่าว จาเป็นต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ที่มีลาดับความสาคัญสูงในช่วงระยะ 5 ปี ร่าง
กรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงประกอบด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้
1.1 วิ สั ย ทั ศ น์ “สั ง คมอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข ด้ ว ยความเสมอภาค เป็ น ธรรม
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
1.2 พันธกิจ
1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับ
การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รั บการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลัง งาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการ
บริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
2.2 เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยทุ ก กลุ่ ม วั ย อย่ า งเป็ น องค์ ร วมทั้ ง ทางกาย ใจ สติ ปั ญ ญา อารมณ์
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
2.3 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายด้านการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญ ญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค
อาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การ
เป็นสังคมคาร์บอนต่า
2.4 เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
3. เป้าหมายหลัก
3.1 ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสัง คมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสัง คม
ลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน
3.2 คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง
สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
3.3 เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยให้ความสาคัญ กับ
การเพิ่มผลิตภาพรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้มี
สัดส่วนไม่ต่ากว่าร้อยละ 40.0
3.4 คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาประเทศให้เศรษฐกิจก้าวหน้ามั่นคง สังคมสงบสันติ และประชาชนดารงชีวิตอย่าง
มีความสุข ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายในและภายนอกที่คาดการณ์ไ ด้ยากและ มีแนวโน้ม
รุนแรงทั้งการเมืองในประเทศและวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และส่งผลกระทบวงกว้าง ทิศทางการ
พัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริม
รากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่กับการให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจจากการ
พัฒนาอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้ประเทศ
สามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยให้ความสาคัญ กับยุทธศาสตร์ที่มีลาดับความสาคัญ สูง 6 ยุทธศาสตร์
ดังนี้
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1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็ นธรรมในสังคม มุ่งสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยเข้าถึง
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพและสามารถดารงชีวิตอยู่ไ ด้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจน คน
ด้อยโอกาส แรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว รวมทั้งชนกลุ่มน้อยและต่างชาติพันธุ์ สร้างโอกาสการ
เข้าถึงแหล่งทุน ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรที่จะเป็นฐานการประกอบอาชีพที่มั่นคงยกระดับ
รายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกคนในสังคมไทย สนับสนุน
ให้ประชาชนทุกคนได้รับการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานอันพึงมีพึงได้ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
การทาและบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคน สร้างความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจ
ของระบบบริหารราชการแผ่นดินบนพื้นฐานของการใช้ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรมและจริยธรรม และ
หลักผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ รวมทั้งยึดหลักความมีอิสระและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และ
สนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขมีแนวทางสาคัญ ดังนี้
1) การสร้ า งความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมให้ ทุ ก คนในสั ง คมไทย และ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง โดยสร้างความ
แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานล่างและการสร้างโอกาสเศรษฐกิจให้คนฐานล่างซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ ในประเทศ
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ปรับระบบ การคุ้มครอง
ทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็น ส่งเสริมการจัดสรร
ทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาอาชีพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภค และส่ง เสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย
2) การจั ด บริ ก ารทางสั ง คมให้ ทุ ก คนตามสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน และเน้ น การสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ โดยสร้าง
โอกาสอย่างเป็นธรรมให้กลุ่มด้อยโอกาสสามารถเข้าถึง บริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง เสริมสร้างความมั่นคงให้คนยากจนมีความพร้ อมรับผลกระทบจากวิกฤตต่าง ๆ และสนับสนุนการ
สร้างสังคมสวัสดิการ
3) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการดาเนินชีวิตในสังคม
และสร้างการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้าง
พลังทางสังคมให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่างอิสระ เลือกและตัดสินใจในการดารงชีวิตด้วย
ตนเอง เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนด้วยตัวเอง สนับสนุน
การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสื่อสร้างสรรค์ในการสร้างค่านิยมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ส่งเสริมให้
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นพลัง ร่วม ในการพัฒนาสัง คมไทย
เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอานาจการตรวจสอบที่เข้มงวด
และรอบด้าน และมีการรับผิดรับชอบที่เหมาะสม ปฏิรูปการเมืองไทย ทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของ
มวลชน และสร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรม
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4) การเสริม สร้างความสัมพั นธ์ของคนในสัง คมให้มีคุ ณค่าร่ว มและตระหนักถึ ง
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีระบบ
การตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อ
เชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาล นาไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่
ถูกต้องและเหมาะสม และสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาคุณภาพ
คนไทยทุ ก กลุ่ ม วั ย ให้ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง กาย ใจ สติ ปั ญ ญา มี จิ ต ส านึ ก วั ฒ นธรรมที่ ดี ง ามและ
รู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลัง
ทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้
มาตรฐานสากล และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย และเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชน และสัง คมให้มั่นคงและเอื้อต่อการพัฒนาคนอย่างสอดคล้องกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต มีแนวทางสาคัญ ดังนี้
1) การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม โดยการส่งเสริม
คนไทยที่มีศักยภาพและความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้น และมีการกระจายตัวประชากร ที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ โดยส่งเสริมคู่สมรสที่มีศักยภาพและความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้น และรักษา
ระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบัน และสนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการตั้ง
ถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา
ประเทศในอนาคต โดยการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สู่วัฒนธรรมการ
เกื้อ กูล เสริ มสร้างทักษะให้คนมีจิต สาธารณะ ด้ว ยการเรี ยนรู้ ต่อ เนื่อ งตลอดชีวิต และการต่ อยอด สู่
นวัตกรรมความรู้ การสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และสร้าง
จิตสานึกของประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
3) การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยการสร้างเสริม
สุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้
มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
4) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่ องให้คน
ทุกกลุ่มทุกวัยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและองค์
ความรู้ใหม่ โดยสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยการสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทย
ทุกคน สร้างนิสัยใฝ่รู้และรักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กรและสื่อ ทุกประเภทเป็น
แหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย การสร้างปัจจั ยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
5) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของสถาบันทางสังคม โดยการเสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยมาขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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โดยพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน คุณค่าของความสงบสุขและการแบ่งปันตามวิถี
ดั้งเดิม มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้นาความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมมาต่อยอด ในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาสังคมของประเทศ บูรณาการ
กลไกการด าเนินงานด้านสิท ธิมนุ ษยชน สิท ธิในการเข้าถึ ง บริการของรั ฐและสิ ทธิ ชุมชน ทั้ง ในระดั บ
ครอบครัว ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากลให้เชื่อมสัมพันธ์กันอย่างเกื้ อกูล และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน
3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน มุ่งพัฒนาให้ภาค
เกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความสมดุล มั่นคงและมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด และมีราคาที่
เหมาะสม เป็นธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้เกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนครัวเรือนและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน และสร้างให้ครัวเรือนและชุมชนมีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานสามารถพึ่งพา
ตนเองได้มีแนวทางสาคัญ ดังนี้
1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง และ
ยั่ง ยื น โดยรั ก ษาและคุ้ ม ครองพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพทางการเกษตรและสนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกรรายย่ อ ย
มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดิน เร่งรัดการนาที่ดินที่ซื้อจากเอกชนมาปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม
เร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบการบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรม พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
ฐานการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ฟื้นฟูค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี
ของชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิต ทางการเกษตร
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า โดยสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาพั นธุ์พื ช พั นธุ์ สัตว์ และสั ตว์น้ า ที่สามารถเจริญ เติ บโตได้อ ย่า งมีป ระสิทธิ ภาพรองรับ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ส่งเสริม
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจ การใช้เทคโนโลยีที่ลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่ง ยืน เพิ่มมูลค่า
ผลผลิ ตด้ านปศุ สัต ว์ใ ห้สู งขึ้ น ส่ง เสริม การผลิต ที่ป ลอดจากการตั ดแต่ง พัน ธุก รรม เพื่ อคงไว้ ซึ่ง ความ
หลากหลายของพัน ธุ์ พื ช และสั ต ว์ ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพภู มิอ ากาศและสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศไทย
สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้า งมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหาร และพลัง งาน
สนับสนุน การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และมาตรฐานระบบการผลิตสินค้า
เกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ตามมาตรฐานที่
กาหนด รณรงค์ให้เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ และสนับสนุนการใช้สารชีวภาพให้
มากขึ้น ส่ งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมกันบริหารจัดการระบบสินค้า
เกษตรและอาหาร การเพิ่มมูลค่า และการจัดการด้านการตลาด ร่วมกับสถาบันเกษตรกร พัฒนาและ
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เสริมสร้างองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร สนับสนุนการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของ ภาคเกษตรที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน
และปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง
3) การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยพัฒนาระบบการ
สร้างหลักประกันเพื่อดูแลด้านรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคง และให้ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด
เร่งพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร ให้สามารถคุ้มครองความเสี่ยงด้านการผลิตทางการเกษตร
จากทุกภัยพิบัติให้กับเกษตรกรในทุกพื้นที่ ส่งเสริมระบบการทาการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรม
แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น สร้างแรงจูง ใจให้
เยาวชนเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้อย่างครบวงจร พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้
เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรราย
ย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีต้นทุนต่า อันเป็นผลจากข้อตกลงการเปิด
การค้าเสรี
4) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลัง งานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุ ม ชน โดยส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปลู ก ป่ า โดยชุ ม ชนและเพื่ อ ชุ ม ชนเพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรท าการ
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการและ
เผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ส่งเสริมพฤติกรรม
การบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูล
กันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการนาวัตถุดิบที่มีอยู่และเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิต
เป็นพลังงานทดแทนใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน สนับสนุนการผลิตพลัง งานทดแทนภายในชุมชน
ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับ
เกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ
5) การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ความเข้มแข็งภาคเกษตร โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตพลังงานจากพืช
พลังงาน จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการใช้พลังงานทางชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการจัดให้มีกลไกในการกากับ
ดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพที่ไม่ส่งผลกระทบต่ อการสร้างเสถียรภาพและความเป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภคและผู้ผลิต และปลุกจิตสานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
6) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
พลั ง งาน โดยสนั บ สนุ น บทบาทของเกษตรกร เครื อ ข่ า ยปราชญ์ ช าวบ้ า น ภาคเอก ชนและชุ ม ชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทางาน
ของหน่ ว ยงานภาครัฐ ให้ มี ก ารท างานอย่ า งบู ร ณาการทั้ ง ในส่ ว นกลางและระดั บ พื้ น ที่ พั ฒ นาระบบ
ฐานข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นอาหารและพลั ง งานตั้ ง แต่ ก ารผลิ ต การตลาด ไปจนถึ ง การบริ โภค
ให้มีความถูกต้องและเข้าถึงได้ พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อให้เอื้อต่อการ
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พัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี โดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
4) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ สู่ ก ารเติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพและยั่ ง ยื น
มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มั่นคง มีคุณภาพ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้า และกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม รักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและสร้างระบบการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม ที่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
และเป็น ธรรม และให้ไ ทยเป็น ศูนย์ กลางการผลิตสิ นค้า และบริ การในภูมิภ าคอาเซี ยนบนฐานปั ญญา
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีแนวทางสาคัญ ดังนี้
1) การปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ สู่ ก ารพั ฒ นาที่ มี คุ ณ ภาพและยั่ ง ยื น โดยปรั บ
โครงสร้างการค้าและการลงทุน ให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย ตะวันออกกลาง
และเศรษฐกิจภายในประเทศ อาทิ เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสู่
ตลาด ผลักดันการจัดทาความตกลงการค้าเสรี และเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว
พร้อมทั้งวางแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ทุกขนาดและระดับการเติบโตของธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ และพัฒนาทักษะและองค์
ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ปรับโครงสร้างภาคบริการ อาทิ เสริมสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ ขยายฐานการผลิตและการตลาดภาคธุรกิจบริการที่มีศักยภาพออกสู่ตลาด
ต่างประเทศ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศและการดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศ ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย และวิสาหกิจชุมชน พัฒนาธุรกิจ
สร้ า งสรรค์ อาทิ พั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ เ อื้ อ ต่ อ พั ฒ นาธุ ร กิ จ สร้ า งสรรค์ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของ
ผู้ประกอบการในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
เมือง ชุมชนสร้างสรรค์ และผลักดันกลุ่มสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพของประเทศ พัฒนาภาค
เกษตร อาทิ ผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการตลาด พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แปร
รูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตร และพั ฒ นาปั จ จั ย แวดล้ อ มด้ า นการเกษตร และพั ฒ นาภาคอุ ต สาหกรรมอาทิ พั ฒ นาเมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเนื่อง พัฒนา
และส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนให้มีการ
เชื่ อ มโยงการผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมกั บอุ ต สาหกรรมท้ อ งถิ่น และเตรี ย มพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศร ษฐกิ จ หลั ก
แห่งใหม่
2) การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรม โดยการสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้าง
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พื้นฐานทางวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจั ย และนวัตกรรมให้ทั่วถึ ง และเพียงพอทั้ง ในเชิ ง ปริม าณและ
คุณภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
3) การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม โดย
พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน ได้แก่ พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และลด
ต้นทุน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้าถึง แหล่ง เงินทุนอย่างเท่าเทียมด้วยต้นทุนที่เหมาะสม สนับสนุนและ
พัฒนาขีดความสามารถในการดาเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนและสหกรณ์ทุกระดับ พัฒนาความรู้
พื้นฐานทางการเงิน (Financial Literacy) ให้กับประชาชน พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ได้แก่ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้
ทั่วถึงและเพียงพอ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ได้แก่ ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการบริ หารจั ดการโลจิ สติ ก ส์ ข องประเทศ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นา
บุคลากรโลจิสติกส์ พัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทางราง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย พัฒนาศักยภาพการให้บริการน้าอุปโภคบริโภค ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพที่มีมาตรฐานสากลครอบคลุมทั้งในเขตเมืองและพื้นที่ชนบท และวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
ของภาครัฐและเอกชน ให้เป็นไปในทิศทาง ที่เหมาะสม สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ได้แก่ ส่งเสริมการ
ใช้ พ ลัง งานสะอาดและพั ฒนาพลัง งานทางเลื อ ก ก ากั บ ดู แลกิ จการพลั ง งานให้มี ร าคาที่ เหมาะสม มี
เสถี ยรภาพและเป็น ธรรม กาหนดโครงสร้ างราคาพลั ง งานทดแทนที่เ หมาะสม ส่ ง เสริม การวิจัย และ
พัฒนาการผลิตพลังงานจากแหล่งธรรมชาติเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล และเพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้
พลังงานในทุกระดับ และ ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบต่าง ๆ ได้แก่ ปรับปรุงกฎหมายที่
เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจการค้า การลงทุน การผลิตและบริการ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และเร่งรัดการ
พัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมให้มีเสถียรภาพ โดยการบริหารจัดการด้าน
การเงิน ได้แก่ รักษาเสถียรภาพของราคาควบคู่ไ ปกับการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวม
(Financial Stability) สร้างความสมดุลระหว่างตลาดเงินและตลาดทุน ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเงิน พัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยให้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกรูปแบบ มีระบบบริหารจัดการเงินทุน
จากต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทของอาเซียนในระบบเศรษฐกิจการเงินโลก และส่งเสริมการ
ออมในทุกระดับและทุกกลุ่มอาชีพ บริหารจัดการด้านการคลัง ได้แก่ ปรับระบบการจัดเก็บรายได้ของ
ประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ พิจารณาความเสี่ยงทางการคลัง
และนารายงานความเสี่ย งทางการคลั ง มาใช้ใ ห้เ กิดประโยชน์ เพิ่มประสิท ธิภ าพการบริ หารเงิน นอก
งบประมาณและกองทุนนอกงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่ง ใส พัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังของภาคองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.)
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5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
มุ่งเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของ
ประเทศที่เป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกให้สามารถใช้ประโยชน์จากภู มิภาคได้
อย่ า งสู ง สุ ด เตรี ย มพร้ อ มและปรั บ ตั ว เข้ า สู่ บ ริ บ ทโลกและภู มิ ภ าคที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประโยชน์ของไทยในด้านการค้า การลงทุน การเงิน และโอกาสด้านการตลาดระหว่างประเทศ เสริมสร้าง
บทบาทของไทยเพื่อให้ไทยเป็นส่วนสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคต่ อภูมิภาค โดยเฉพาะ
ในกลุ่มอาเซียนและพันธมิตร และเอเชียแปซิฟิก ส่งเสริมบทบาทของไทยในกรอบความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านที่นาไปสู่การพัฒนาร่วมกันที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและความไว้เนื้อเชื่อใจ และ
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ไ ขผลกระทบเชิง ลบและประเด็ นปั ญ หาร่วมระหว่างประเทศที่เป็ น
ประเด็นฉุดรั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มีแนวทางสาคัญ ดังนี้
1) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ร่ ว มมื อ ในอนุ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น โดยพั ฒ นาบริ ก ารขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ได้ ม าตรฐานสากล โดยเฉพาะรู ป แบบบริ ก ารขนส่ ง ที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งาน
การพัฒนาระบบเครือข่ายและการบริหารเครือข่ายธุรกิจของภาคบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ตลอดทั้ง
ห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง เพื่ อลดจานวนเอกสาร
ต้นทุนการดาเนินงาน และระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการขนส่งผ่านแดนและข้ามแดน พัฒนาบุคลากรใน
ธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคเอกชนไทยทั้งในด้านทักษะภาษาต่างประเทศ
และความรู้ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิ จ ตามแนวพื้นที่ชายแดน/
เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ
2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน มุ่งเน้นความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างฐานการผลิตตามแนว Economic
Corridor ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ที่สามารถสนองตอบการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวในภูมิภาค พัฒนา
เขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดนให้มีบทบาทการเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน ทั้งพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนที่พัฒนาต่อเนื่องและพื้นที่ใหม่ และบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยง
กับประเทศเพื่ อนบ้ านโดยเชื่ อมโยงแผนพัฒ นาเพื่อให้บรรลุประโยชน์ ร่ วมทั้ ง ในด้ านความมั่นคงและ
เสถียรภาพของพื้นที่
3) การสร้ า งความพร้ อ มในการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น โดยผลั ก ดั น ให้ ไ ทย
มีบทบาทนาที่สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะต้องมีการเตรียมการ
โดยพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ ภาคการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้งผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข ทั้ง
บุค ลากรและมาตรฐานการให้บ ริ การเพื่ อก้ า วสู่ ก ารเป็ น ศูน ย์ก ลางการให้ บ ริก ารสุ ขภาพของภู มิภ าค
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เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้ งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล และกาหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ
4) การเข้ า ร่ ว มเป็ น ภาคี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศระหว่ า งภู มิ ภ าคโดย
มีบทบาทที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุล
ในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและมหาอานาจต่าง ๆ และประโยชน์อื่น ๆ ของประเทศทั้งในด้านการค้า ความ
มั่นคงของอาหาร/พลังงาน โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทย การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
ในกรอบนานาชาติ และการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของไทยและภูมิ ภาคโดยรวม โดยรักษา
บทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมกาหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือ ที่ดาเนินอยู่ และรักษาดุลย
ภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอานาจใหม่
5) การสร้างความเป็นหุ้ นส่วนทางเศรษฐกิ จในภูมิภาคด้ านการพั ฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ ในลักษณะเกื้อกูลกัน ผ่าน
กิจกรรมเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกันอย่างเสรี และมีประสิทธิภาพโดย
เร่ง ดาเนินการด้านการยอมรับมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศ เพื่ออานวยความสะดวกการเคลื่อนย้าย
แรงงาน ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อน
บ้าน และคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ และ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ
6) การมีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย ที่ส่ง ผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจในระยะยาว จาก
ผลกระทบในด้านความมั่นคงแห่งชีวิต เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค
โดยพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ ามชาติด้านการก่อการร้าย ปัญหายา
เสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และ
ร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคภัยประเภทที่เกิดขึ้นใหม่ในโลก
7) การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับ สนุนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ อย่างมีจริ ยธรรมไม่ส่ง ผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อม โดยดาเนินการตามพัน ธกรณีระหว่า ง
ประเทศด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ ที่นาสู่
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดมลพิษ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
8) การผลักดันการจัดทาความตกลงการค้าเสรี และวางแนวทางป้องกันผลเสียที่จะ
เกิดขึ้น โดยเร่งปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ
การค้า การลงทุน อย่างเป็นธรรม และส่งเสริมการจดสิทธิบัตร การคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และนักวิจัย
9) การส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติใช้ประเทศไทยเป็นฐานธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย
และการสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากาไร
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10) การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถิ่น ให้พร้อมต่อการเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงในบริบทโลก อาเซียน และ
อนุภูมิภาค โดยเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ และส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและ
เครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทย
6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคง
ของการพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประเด็นสิ่งแวดล้อมโลก พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
สร้างสังคมและชุมชนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล และสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ท รั พยากรธรรมชาติ และมี ก ารคุ้ม ครองรั กษาผลประโยชน์ข องประเทศจากข้ อตกลงและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ มีแนวทางสาคัญ ดังนี้
1) การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และสร้ า งความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม โดยคุ้มครอง ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ และเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และการจัดการองค์ความรู้ ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบ กระจายการ
ถือครองที่ดินให้เกิดความเป็นธรรมและคุ้มครองความมั่นคงและฐานการดารงชีวิตของเกษตรกรยากจน
เร่งรัดพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพดินเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรและความมั่นคง
ทางอาหาร วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้าแบบ
บูรณาการ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน และ
ลดปัญหาน้าท่วม น้าแล้งได้อย่างยั่งยืน พัฒนาและปรับปรุง แหล่งน้า เพื่อเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนในแหล่ง
น้าที่มีศักยภาพในการกักเก็บน้า เพื่อสนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานแก่ประเทศ
พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดทา
แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐาน ด้านทรัพยากรน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
2) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่
การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการปรับโครงสร้างการผลิตของ
ประเทศสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาค
ขนส่ง เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการวางผัง เมืองที่
ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน การปรับพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมคาร์บอนต่าที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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3) การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและการปรับตัวรองรับการ
เปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ รั บ มื อ กั บ ความท้ า ทายจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและพัฒนาศักยภาพชุมชน
ให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
4) การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมื อกับภัยพิบั ติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดย
จัดท าแผนที่และจั ดล าดั บพื้ นที่เสี่ยงภั ยทั้ งในระดับประเทศ ภูมิ ภาค และจัง หวั ด พั ฒนายกระดับการ
จัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม วางระบบเพื่อ
ส่งเสริมการดาเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ และสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และ
ท้องถิ่น ให้มีการเตรียมความพร้อม
5) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่ง แวดล้อมและวิกฤติจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยติด ตามและเฝ้าระวั ง มาตรการการอนุ รักษ์สิ่ง แ วดล้อมที่ อาจส่ง ผล
กระทบต่อการค้าและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้า
และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและกาหนดแผน
กลยุทธ์รายสินค้า รวมทั้งก าหนดมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อ ง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออก ท า
คาร์บอนฟุตพริ้นต์ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ๆ
6) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความ ตกลง
และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจของพันธกรณี
รวมทั้ง ติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่าง ๆ สร้างความพร้อมและพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการเจรจา พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน และสนับสนุน
การดาเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และพิธีสารที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรม
7) การควบคุมและลดมลพิษ เพื่ อสร้างคุณภาพสิ่ง แวดล้อมที่ดีให้กั บประชาชน
ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก พัฒนาระบบการจั ดการของเสีย
อันตราย ลดความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล และการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี พัฒนาระบบเตือนภัย แจ้ง
เหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
8) การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ โดยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิ
ชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน สนับสนุนกระบวนการมี
ส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
เปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิจ และสัง คมและบั ง คับ ใช้อ ย่า งเสมอภาคเป็ นธรรม ปรั บปรุ ง กฎหมายและ
กฎระเบียบของภาครัฐ ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อม ผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิรูป การบริห ารจัดการงบประมาณ
ของประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการก่อมลพิษ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
3.1.2 สรุปแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 – 2561 ที่เกี่ยวข้อ งกับกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ 1.2 ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย
ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ร้อยละเพิ่มขึ้นของกลุ่ม OTOP ที่สมาชิกได้รับเงินยืมจากแหล่งทุนในชุมชน
2. ระดับความสาเร็จในการเสนอโครงการพัฒนาเมืองของชุมชนเมืองสู่การพิจารณาอนุมัติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อเชื่อม
โอกาสสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ 2.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
กลยุทธ์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการของรัฐ รองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงโอกาสสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ร้อยละของการให้บริการครอบคลุมพื้นที่บริการ
2. จานวนระบบข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงโอกาสสู่ประชาคมอาเซียน
3. ร้อยละจานวนผู้เข้ารับบริการเว็บไซต์เพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายอย่างยั่งยืน ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ 3.1 ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข พ้นระดับความยากจนอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2. แก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
3. พัฒนากระบวนการจัดที่ดินให้แก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
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4. พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง และมีธรรมาภิบาล
5. ขยายผลแนวทางการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งจากพระราชด าริ หลั ก การทรงงาน ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
6. ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ
7. ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและสารสนเทศเพื่อการศึกษา
8. ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขและสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ระดับความสาเร็จของการส่ง เสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการ
บริหารงานตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ระดับความสาเร็จของการจัดสรรเบี้ยยังชีพให้ผู้ลงทะเบียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. ระดับความสาเร็จของการจัดสรรสวัสดิการเพื่อการศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายในการอานวยความ
เป็นธรรม และการพัฒนากฎหมาย/บังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมในสังคม
เป้าประสงค์ 4.1 สังคมไทยมีความสงบเรียบร้อย และมีภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติด
กลยุทธ์
1. สร้างพลังสังคม และพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
2. ควบคุม กากับ ให้มีการบังคับใช้กฎหมายและการจัดระเบียบสังคมอย่างจริงจัง
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ร้อยละของกองทุนแม่ของแผ่นดินมีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. ร้อยละของผู้ป่วยที่ผ่านการบาบัดกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ
3. ระดับความสาเร็จของการตรวจติดตามป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดตาม
กฎหมาย
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การพั ฒ นาขี ด ความสามารถขององค์ ก รในการบริ ห ารจั ด การแบบ
บูรณาการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เป้าประสงค์ 6.2 องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมี ศักยภาพในการบริหารจั ดการท้อ งถิ่นด้ว ย
ตนเองตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีมาตรฐาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน
2. จ านวนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการให้ บ ริ ก าร
สาธารณะ
เป้าประสงค์ 6.3 กระทรวงมหาดไทยมีกลไกการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบ E-Service เชิงรุกรองรับการให้บริการที่รวดเร็วและทั่วถึง
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบ ICT สนับสนุนการบริหารจัดการและการอานวยการช่วยเหลือ
ประชาชนให้มีคุณภาพและเพียงพอ
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ร้อยละของระบบบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
2. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการอานวยการในการช่วยเหลือประชาชนผ่านระบบ E-Service
เป้าประสงค์ 6.4 บุคลากรดี เก่ง มีความสุข ผูกพันต่อองค์กร และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมและมีคุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน
2. พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเป็นประชาคมอาเซียน
3. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนา
2. ร้อยละของบุคลากรทีผ่านการฝึกอบรมสามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ/ภาษาเพื่อน
บ้านได้อย่างเหมาะสม
3. ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนาอบรมหลักสูตรเฉพาะ เพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
4. ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังของหน่วยงาน
เป้าประสงค์ 6.5 กระทรวงมหาดไทยบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบธรรมาภิบ าลในการบริหารงานของกรม หน่ว ยงานรัฐ วิสาหกิจ จัง หวั ด
อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. พัฒนาระบบ/เครือข่ายการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณอย่างมี
ธรรมาภิบาล
3. ปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดผ่านการประเมินธรรมาภิบาลตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ระดับความสาเร็จในการจัดทาระบบการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 6.7 กระทรวงมหาดไทยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์
1. ศึกษา วิจัยและพัฒนา (R&D)
2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการ/กิจกรรม ศึกษา วิจัย และพัฒนาของหน่วยงาน
2. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ (e-learning)
3. ระดับความสาเร็จในการจัดทาคู่มือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป้าประสงค์ 6.8 กระทรวงมหาดไทย พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
1. สร้างความพร้อมระดับองค์กรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ระดับความสาเร็จในการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558
3.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลาปาง
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 : ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ เ ป็ น แหล่ ง ผลิ ต เซรามิ ก และสิ น ค้ า
หัตถอุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพ และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลาปาง
กลยุทธ์
1. ส่งเสริ มและพั ฒนาแหล่ ง ผลิตรวมถึง จ าหน่ายผลิต ภัณ ฑ์เซรามิก สินค้ าหั ตถอุ ตสาหกรรม
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. ส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยรูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก รวมถึงสินค้าหัตถอุตสาหกรรมให้มีความ
สวยงามได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการตลาด โดยมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่เหมาะสม
3. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและศักยภาพในการออกแบบ การพัฒนา
การผลิตและบริหารจัดการเพื่อให้การประกอบการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
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4. ส่ งเสริ มการประชาสั มพั นธ์ และการตลาดผลิ ตภั ณฑ์ เซรามิก และสิ นค้ าหั ตถอุต สาหกรรม
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและจาหน่ายเป็นรายได้และชื่อเสียงที่โดดเด่นให้กับจังหวัดลาปาง
5. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น เพื่อให้การผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิก และหัตถอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการ
6. วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เซรามิก
สู่มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลาปาง ให้มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจควบคู่ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงสภาพและยั่งยืน
กลยุทธ์
1. เสริ ม สร้ า ง ฟื้ น ฟู และพั ฒ นาแหล่ ง การท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ แ ละแหล่ ง วั ฒ นธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเดิม และแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ
2. เสริมสร้าง พัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและสถานประกอบการภาคการ
ท่องเที่ยวให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะด้านภาษาวัฒนธรรมข้ามชาติ
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาด การสร้างสรรค์กิจกรรม และรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
4. สร้างเสริม ปรับปรุง และพัฒ นาระบบโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ประปา ไฟฟ้า ความปลอดภัย
และความมั่ น คง) และสิ่ ง อ านวยความสะดวก (เช่ น ห้ อ งน้ า ป้ า ย และศู น ย์ ข้ อ มูล ) เพื่ อ การบริ ก าร
นักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริม สนับสนุนชุมชน และผู้ประกอบการให้มีการสร้างสรรค์ ผลิตและจาหน่ายผลิ ตภัณฑ์
ที่ระลึกจากแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลาปาง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคแบบครบวงจร
2. พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ – สินค้าเกษตร และบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
3. สร้างและขยายเครือ ข่ายการตลาดช่ องทางการจาหน่ายสินค้า การเกษตร และผลิ ตภัณ ฑ์
เกษตร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีการผลิตและสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น
เพื่อให้การผลิตภาคเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร
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5. พัฒนาสถาบั นเกษตรกรและเครือข่า ยให้เข้ มแข็ง สามารถเข้าถึง แหล่ง เงิน ทุน เพื่ ออานวย
ประโยชน์ ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปาง ให้
เป็นสังคมแห่ง การเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ
2. ส่ งเสริ ม และสนั บสนุน การศึ กษาของเด็ ก เยาวชน และประชาชนให้ มีคุ ณภาพ (ความรู้ คู่
คุณธรรม) สามารถเข้าถึงแหล่งอาชีพที่เหมาะสมและมีสภาพแวดล้อมทางสังคมและสวัสดิการทางสังคมที่ดี
3. เสริม สร้างและยกระดับ ความเข้ มแข็ง สร้ างภูมิคุ้มกั นสถาบัน ครอบครัว สถาบัน ทางสัง คม
รวมทั้งสนับสนุนให้ดารงชีวิตตามวิถีลาปาง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมสนั บสนุนให้เกิดการรักท้อ งถิ่น การอนุรั กษ์และเผยแพร่ ประเพณีศิลปวั ฒนธรรม
ท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการบริการประชาชนอย่างทั่งถึง
และมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลาปางพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลาง
โลจิสติกส์ของภาคเหนืออย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์
1. พั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ และทุ ก ภาคส่ ว นให้ มี ก ารตื่ น ตั ว (Awareness) และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถ ในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการของจังหวัดลาปาง ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
2. ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและทักษะด้านภาษา เพื่อเตรียมความพร้ อมของแรงงานภายใน
จังหวัด เข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน
3. ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นและการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศหลักและเรียนรู้ภาษาสากลอื่น หรือภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
ตลอดจนการเรียนรู้เข้าใจวัฒนธรรมข้ามชาติ และวิถีชีวิตของคนในกลุ่มประเทศอาเซียน
4. เสริมสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานสากลสามารถเชื่อมโยงอานวยความสะดวกในการเดินทาง ทางการค้า และการขนส่ง
สินค้า ผ่านแดนและข้ามแดน
5. พัฒนาการค้าการลงทุน การผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
กลยุทธ์
1. ส่ง เสริ มการอนุรั กษ์ และฟื้น ฟู ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อ ม รวมทั้ ง อนุรัก ษ์ค วาม
หลากหลาย ทางชีวภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3. เพิ่มขีดความสามารถให้กับ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ใช้ เทคโนโลยีในการบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนและพัฒนาให้เกิดเครือข่ายรักษ์และเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงภัย โดย
เน้นการ มีส่วนร่วมของภาคี และภาคประชาชนในท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5. พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
3.1.4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน
1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.3 การไฟฟ้าสาธารณะ
1.4 การวางผังเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 การสร้างจิตสานึก และความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 ยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสั ง คม/ชุ ม ชน และการรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อย
3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
3.2 การศึกษา
3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4 การป้ อ งกั น รั ก ษาและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชน
3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
4.1 การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
4.2 การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร
5.1 การพัฒนาบุคลากร
5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
และสถานที่ปฏิบัติงาน
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาการบรรจุโครงสร้างในยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลาปาง ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มี 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บารุงรักษา ถนน สะพาน (ให้ความสาคัญ กับโครงการที่มี
วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดาเนินการเพื่อพัฒนาให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ เช่น การก่อสร้าง การบารุงรักษาถนน การ
ก่อสร้างการบารุงรักษาสะพาน การก่อสร้างการบารุงรักษาท่อลอดเหลี่ยม ฯลฯ)
1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (ให้ความสาคัญกับโครงการที่มี
วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดาเนินการเพื่อพัฒนาให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ เช่น การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการบริโภค เช่น การขุดลอกแหล่งน้า ก่อสร้าง
ทานบดิน การก่อสร้างการบารุง รักษาสถานีสูบน้าพลังไฟฟ้า การก่อสร้าง/การบารุงรักษาคลองส่งน้า การ
ก่อสร้าง/การบารุงรักษารางริน ฯลฯ
1.3 ไฟฟ้าสาธารณะ (ให้ความสาคัญกับโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดาเนิน การเพื่อ พัฒนาให้ บรรลุตามวิสั ยทัศ น์ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ เช่น โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ฯลฯ)
1.4 การผังเมือง (ให้ความสาคัญกับโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดาเนินการเพื่อพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ เช่น การวางผังเมือง/การควบคุมอาคาร ฯลฯ)
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 การสร้ า งจิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก ในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม (ให้ความสาคัญกับโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และดาเนินการเพื่อพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
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กาหนดไว้ เช่น การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาให้ความรู้ หรือสร้างจิตสานึกและความตระหนักใน
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ)
2.2 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน /การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ให้ความสาคัญกับโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และดาเนินการเพื่อพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กาหนดไว้ เช่น การปลูกป่า/การก่อสร้างพนังกันตลิ่ง /การทาแนวกันไฟป่า/การปลูกต้นไม้/การลดภาวะ
โลกร้อน ฯลฯ)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม มี 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและด้อยโอกาส (ให้ความสาคัญกับ
โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดาเนินการ
เพื่อพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ เช่น การส่ งเสริมและพัฒนา
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ การก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมให้ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสมีที่อยู่
อาศัย สวัสดิการสังคมต่างๆ ฯลฯ)
3.2 การศึกษา (ให้ความสาคัญกับโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดาเนินการเพื่อพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่กาหนดไว้ เช่น การจัดการศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอน การศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบ การส่งเสริม ให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย ฯลฯ)
3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้อ งถิ่น (ให้ความสาคัญ กับ
โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดาเนินการ
เพื่อพั ฒนาให้บ รรลุต ามวิ สัยทั ศน์ข ององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ก าหนดไว้ เช่น การส่ง เสริม การ
สืบทอด การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานประเพณีสงกรานต์ ประเพณี
ลอยกระทง ประเพณีเข้าพรรษา/ออกพรรษา และประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ )
3.4 การป้ อ งกั น /การรั ก ษา/และการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชน
(ให้ความสาคัญกับโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และดาเนินการเพื่อพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ เช่น
การป้องกัน การรักษา และการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เช่น การส่งเสริมการออก
กาลังกาย การส่งเสริมกีฬา การให้ความรู้เรื่องโรคระบาด/โรคจากการบริโภค เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน
โรคความดั น โลหิ ต สู ง โรคไข้ ห วั ด สายพั น ธุ์ ใ หม่ การให้ ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งการดู แ ลผู้ ป่ ว ยในชุ ม ชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน การพัฒนาศักยภาพ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.)ฯลฯ)
3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (ให้ความสาคัญ กับโครงการที่มีวัตถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดาเนินการเพื่อพัฒนาให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ เช่น การส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง การ
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พัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น การให้ความรู้เรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทาระบบข้อมูล
ข่าวสารเพื่อพัฒนาชุมชน การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชน การสร้างความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้ง ภัยจาก
สารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากไฟป่า ภัยจากอากาศหนาว การรักษาความสงบเรียบร้อย การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ฯลฯ)
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ มี 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
4.1 การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน (ให้ความสาคัญกับโครงการที่มี
วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดาเนินการเพื่อพัฒนาให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ เช่น การส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย การส่งเสริมอาชีพแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนใน
ชุมชน การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน การมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ฯลฯ)
4.2 การส่ง เสริ มการตลาดและการใช้สิ น ค้า ท้อ งถิ่น (ให้ ความส าคั ญ กับ โครงการที่ มี
วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดาเนินการเพื่อพัฒนาให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ เช่น ส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น
จังหวัดลาปาง สินค้าเกษตรพื้นบ้าน สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเครื่องจักรสาน สินค้าอุตสาหกรรม สินค้ า
หัตถอุตสาหกรรม สินค้าเซรามิค การจัดงานส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่น การวิจัย/การศึกษาสินค้าท้องถิ่น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างตราสินค้าท้องถิ่น (แบรนด์ดิ้ง , แบรนด์เนม) การประกวดออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่น การจัดแสดงสินค้าท้องถิ่น ฯลฯ)
4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว (ให้ความสาคัญกับโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดาเนินการเพื่อพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ การท่องเที่ยวที่ไ ม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้เสียกับการท่องเที่ยว
ฯลฯ)
5. ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์กร มี 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
5.1 การพั ฒ นาบุ ค ลากร (ให้ ค วามส าคั ญ โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรภายในองค์ ก ร
ที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดาเนินการเพื่อ
พัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ เช่น โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ/ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ฯลฯ)
5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน (ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาเครื่องมือในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดาเนินการเพื่อพัฒนาให้บรรลุตาม
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วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ แผนงานโครงการพัฒนาเส้นทางการจราจร หรื อ
แผนพัฒนาองค์ที่จะต้องมีการจัดหาครุภัณฑ์ที่เป็นลักษณะงบลงทุน เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เครื่องมือ
จักรกล โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์สาเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ การก่อสร้าง
อาคารสานักงาน การก่อสร้างห้องประชุม หรืออื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน)
3.1.5 การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายของนายกเทศมนตรีนครลาปาง 8 ด้าน ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารงาน
2. นโยบายด้านการพัฒนาเมือง
3. นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า
4. นโยบายด้านการศึกษา
5. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6. นโยบายด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
7. นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน
8. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
3.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และศักยภาพของเทศบาลนครลาปาง
จากการศึ ก ษาสภาพแวดล้ อ มของเทศบาลนครล าปางโดยการระดมความคิ ด เห็ น จากทุ ก ภาคส่ ว น
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งในและภายนอก สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของเทศบาลนครลาปาง เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและ
ความพร้อมภายใน โดยมุ่งทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของเทศบาลนครลาปาง โดยสรุปเป็นภาพรวมของ
เทศบาลนครลาปาง ได้ผลสรุปดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
1. เทศบาลนครล าปางเป็ น องค์ ก รที่ มี ผู้ บ ริ ห ารมี 1. การบริ หารจัด การงบประมาณไปสู่ชุ ม ชนไม่
ความรู้ ความสามารถและเป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์
ทั่ ว ถึ ง และต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง ขาดการบริ ห าร
กว้ า งไกล มี แ นวทางการพั ฒ นาที่ ชั ด เจนและ
สัดส่วนการใช้งบประมาณในการพัฒนาอย่างมี
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาในบาง
2. มีงบประมาณจากการจัดเก็บภาษีของประชาชน
เรื่องมากจนเกินไปโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้าง
เพียงพอสาหรับการบริหารจัดการ
พื้นฐานต่างๆ อาทิ ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

จุดแข็ง (Strength)
เทศบาลมีการส่งเสริมพัฒนา และจัดกิจกรรมใน
ด้านต่างๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เช่น
ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ ด้านการส่งเสริมอาชีพ
เทศบาลมีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในเขต
เทศบาลนครลาปางให้มีความสวยงามโดยใช้วัสดุ
หรือ ผลิตภัณฑ์ สินค้าท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ เช่น เซรามิก และกระเบื้อง
เทศบาลมีการจัดสรรพื้นที่สาธารณะสาหรับ
ประชาชนในการพักผ่อน ออกกาลังกายพบปะ
สังสรรค์ การให้บริการ และส่งเสริมศักยภาพของ
ประชาชน อาทิ การให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้
สายในพื้นที่สาธารณะ การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง และการหวง
แหน การพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น
ในการดาเนินงานของเทศบาลมีการบูรณาการ
ด้านการบริหารจัดการ และการกาหนดบทบาท
หน้าที่ที่ชัดเจนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส่งผลให้เกิดการเพิ่ม/ขยายเครือข่าย และ
ศักยภาพในการดาเนินงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน มากขึ้น
เทศบาลสามารถปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งการ
บริหารงานได้ตามภาระงานและความเหมาะสม
ตลอดจนมี ก าร เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรทุ ก
หน่วยงาน ได้แสดงความคิดเห็น
เทศบาลมี ก ารให้ บ ริ ก ารที่ ทั น สมั ย ด้ ว ยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ที่มีบุคลากรซึ่งมีความรู้
ความสามารถ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานจานวน
มาก

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

จุดอ่อน (Weakness)
สวัสดิการและระบบจัดการด้านสาธารณูปโภค
ต่างๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อาทิ การ
เก็บขยะของเทศบาล การวางระบบท่อระบาย
น้ าในพื้ น ที่ ต่ า งๆ และเส้ น ทางสั ญ จรทั้ ง ใน
ชุมชนและระหว่างชุมชน ซึ่งมีสภาพชารุดทรุด
โทรม ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในการสัญจร
การด าเนิ น งานด้ า นประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล
ข่ า วสารต่ า งๆ ของเทศบาลลงสู่ พื้ น ที่ ยั ง ไม่
ชัดเจน และกระจายไม่ ทั่ว ถึง ในทุ กเขตพื้น ที่
ชุมชน
การประสานงานระหว่างบุคลากร เจ้าหน้าที่
ของเทศบาลกั บ ชุ ม ชนยั ง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพี ย งพอซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในด้ า นการ
สื่อ สารและความแตกแยกในพื้น ที่ ในชุม ชน
ตามมาได้
ขาดการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันทั้ง
ในส่ ว นของภาคประชาชน และบุ ค ลากรใน
องค์กร ก่อ ให้เกิดเป็น ปัญ หาในการเชื่อมโยง
การดาเนินงานต่างๆ ร่วมกัน
การจราจร บางพื้นที่ยังขาดความปลอดภัย อัน
สืบเนื่องจากหลายปัจจัย อาทิ ระบบสัญญาณ
ไฟจราจร (ชารุด หรือปิดเร็วกว่าที่ควร)
ระบบสาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐานขาดการ
ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม และสภาพแวดล้ อ มใน
ชุ ม ชนบางจุ ด ยั ง ขาดความสะอาดเรี ย บร้ อ ย
อาทิ ริมแม่น้าวัง ยัง มีขยะอยู่เป็นจานวนมาก
หรือ มีสายไฟฟ้าที่ไม่เป็นระเบียบ ทาลายและ
บดบังทัศนียภาพต่างๆ
คาสั่งดาเนินงานจากหน่วยงานในเทศบาลไม่
สอดคล้องกัน ส่ง ผลให้ผู้ปฏิบัติหรือชุมชนเกิด
ความสับสน
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จุดแข็ง (Strength)
10. เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง และเป็นองค์กรที่บุคลากร
จากหน่วยงาน (เทศบาลอื่นๆ) มีความประสงค์จะ
โอนย้ายเข้ามาบรรจุเป็นพนักงานจานวนมาก
11. เป็ น องค์ ก รที่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ศู น ย์ ก ลางของ
จังหวัด ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในด้านต่างๆ ทั้ง ทาง
การค้า การศึกษา ที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน และการให้ บ ริ ก ารด้ า นต่ า งๆ ของ
จังหวัด
12. เป็ น แหล่ ง เศรษฐกิ จ ในด้ า นการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง
โบราณสถาน และสถาปั ต ยกรรมที่ เ ก่ า แก่ มี
ประเพณี วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ที่ โ ดดเด่ น เช่ น
ประเพณี ล่ อ งสะเปาจาวเวี ย งละกอน หรื อ
ประเพณี สลุง หลวง กลองใหญ่ ปี ใ หม่ เ มื องนคร
ลาปาง เป็นต้น รวมทั้งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อาทิ
รถม้ า ล าปาง แม่ น้ าวั ง สะพานรั ษ ฎา ที่ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
13. มี ส ถานศึ ก ษาที่ มี ศั ก ยภาพ หลากหลายระดั บ
ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง
การให้ความร่วมมือในการดาเนินงานต่างๆ และ
การให้คาแนะนาหรือเป็นที่ปรึกษาให้แก่เทศบาล
นครลาปางอย่างต่อเนื่อง
14. เป็นเขตพื้นที่ที่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในจังหวัดหลายแห่ง เอื้อต่ อการส่ ง เสริ ม แนวคิ ด
และทิศทางการพัฒนาต่างๆ ในเชิง วิชาการก่อน
นาไปสู่การปฏิบัติอย่างตรงเป้าหมาย
15. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนามาพัฒนาต่อยอด
ผลิตเป็นสินค้าพื้นเมืองเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้แก่
ประชาชนในชุมชนได้มากมายหลายประเภท อาทิ
ไม้แกะสลัก กระดาษสา เครื่องปั้นดินเผา ผ้าฝ้ าย
ย้อมสี

จุดอ่อน (Weakness)
9. ขาดการดึ ง ศั ก ยภาพของบุ คลากร หรือ ผู้ ที่ มี
ความรู้ความสามารถในด้ านต่างๆ มาช่วยใน
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มที่
10. การมีส่ ว นร่ ว มกั บ ชุม ชนในการพัฒ นาชุ ม ชน
ทั้ง การน าความรู้ มาใช้ เพื่ อพั ฒนาชุ มชนและ
การให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ของ
เทศบาล ยังมีค่อนข้างน้อย และไม่ต่อเนื่อง
11. นโยบายการบริ ห ารงานของคณะผู้ บ ริห ารมี
การปรับเปลี่ยนอยู่บอ่ ยครั้ง ส่งผลต่อการนาไป
ปฏิบัติที่ไม่ชัดเจนและต่อเนื่อง
12. ระบบฐานข้อมูลองค์กรยังไมสมบูรณ และขาด
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
13. ผู้ บ ริ ห ารบางส่ ว นยั ง ขาดความเข้ า ใจใน
กระบวนการท างานบางส่ว น ทั้ง ในด้ านของ
วัฒ นธรรมองค์ กร และกฎระเบี ยบข้อ บัง คั บ
ส่งผลให้การดาเนินงานหรือการแก้ไขปัญหาใน
งานต่างๆ ไม่บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้อย่างเต็มที่
14. บุ ค ลาก รภายใน อง ค์ ก รขาดการพั ฒน า
ศั ก ยภาพของตนเอง ในด้ า นทั ก ษะความรู้
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะทางอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
บุคลากรของเทศบาลนครลาปางบางส่วน ยัง
ขาดความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ และขาด
การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
15. บุคลากรในการปฏิบัติงานภาคสนาม หรืองาน
ลงพื้นที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาด
ความต่อเนื่อง
16. ปัญ หาคนในชุม ชนว่างงาน มี รายได้ไ ม่มั่นคง
และเป็นปัญหาหนี้สินตามมา
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จุดแข็ง (Strength)
16. มีปราชญ์ชุมชน มีผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประวั ติศาสตร์
ของท้องถิ่นอยู่เป็นจานวนมาก และมีการรวมกลุ่ม
กันอย่างเข้มแข็ง
17. อาณาเขตพื้ นที่รับผิดชอบของเทศบาลมีขนาดที่
เหมาะสม สามารถบริ ห ารจั ด การดู แ ลได้ อ ย่ า ง
ทั่วถึง
18. การแบ่งเขตพื้นที่ในเชิงประวัติศาสตร์ (โซนเมือง
เก่า และโซนเมืองใหม่) ส่งผลให้การบริหารจัดการ
เพื่ อ การพั ฒ นาต่ า งๆ มี จุ ด มุ่ ง หมายหรื อ กรอบ
ทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

จุดอ่อน (Weakness)
17. มี ป ระชากรแฝงอยู่ ใ นพื้ น ที่ เ ป็ น จ านวนมาก
เห็ น ได้ จ ากการที่ ใ นเขตพื้ นที่ เ ทศบาลฯ
มีจานวนหอพัก หรือบ้านเช่า อยู่เป็นจานวน
มาก
18. แหล่ง ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร
19. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน
บางส่วนภายในพื้นที่ต่อการพัฒนาแก้ไขปัญหา
ในด้านต่างๆ อย่างจริงจัง
20. ผู้นาชุมชนบางส่วนยังขาดความเข้าใจถ่องแท้
ในเรื่องของระบบการบริหาร และการพัฒนา
ด้านต่างๆ ในเชิงนโยบายเพื่อนาสู่การปฏิบัติ
21. ความคิดเห็นของผู้นาชุมชน หรือแกนนาชุมชน
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2) การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกของเทศบาลนครล าปาง เป็ น การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลนครลาปาง โดยมุ่งทราบถึง โอกาสและอุปสรรคของเทศบาลนคร
ลาปางโดยสรุปเป็นภาพรวม ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานขององค์กร (เทศบาลนครลาปาง) โดยสรุปผลได้
ดังนี้
โอกาส (Opportunity)
1. นโยบายในการกระจายอานาจ รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น ส่งผลให้
การดาเนินงานด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ในชุมชน ท้องถิ่น เอื้อต่อการบริหารจัดการ
ที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการมากขึ้น

อุปสรรค(Threat)
1. การกระจายงบประมาณจากส่ ว นกลาง
สู่ชุมชนไม่ทั่วถึง หรืองบประมาณที่ได้รัฐบาล
จั ด สรรให้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น บางครั้ ง ไม่ ไ ด้ รั บ การ
จัดสรรมายังเทศบาลอย่างแท้จริง
2. กฎหมาย หรือระเบียบขั้นตอน ข้อบังคับทาง
ราชการในการดาเนินงานด้านต่างๆ มีความ
ซั บ ซ้ อ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ไม่ ส ามารถ
แก้ไ ขปัญ หาหรือจัดการเรื่องต่างๆ ได้อย่า ง
ทันท่วงที
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

โอกาส (Opportunity)
การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และการสื่อสาร เอื้อต่อ
การพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น
การบริหารจัดการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการเผยแพร่ข้อมูล
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จะส่งผลให้
เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และความมั่งคงซึ่งเอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และการพัฒนาด้านต่างๆของ
เทศบาล
แนวโน้มผู้บริโภค ที่ให้ความสนใจและต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
หัตถอุตสากรรมมากขึ้น ซึ่งชุมชนในเขตเทศบาล
หนึ่งที่มีชื่อเสียง และมีจุดเด่นในการผลิตสินค้า
ประเภทดังกล่าว เช่น
ไม้แกะสลัก กระดาษสา เครื่องปั้นดินเผา ผ้าฝ้าย
ย้อมสี
มี พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน ที่สนับสนุนให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งและสามารถจัดการตนเองได้อย่าง
ยั่ ง ยื น เป็ น ปั จ จั ย เอื้ อ ต่ อ งานพั ฒ นาชุ ม ชนของ
เทศบาล
นโยบายของรั ฐ บาลที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การ
ท่องเที่ยว ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
พื้นที่
กระแสความตื่นตัวในการธารงไว้ซงึ่ อัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการ
เชื่อมโยงอัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เอื้อต่อการพัฒนางาน
ด้านต่างๆของเทศบาลที่ต้องใช้ฐานวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุปสรรค(Threat)
3. สภาพสัง คมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปเป็น
สังคมลักษณะต่างคนต่างอยู่ส่ง ผลให้คนขาด
ความตระหนัก ในการมี ส่ วนร่ วม (ร่ ว มดู แ ล
รับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมพัฒนา)
4. จานวนประชากรแฝงมีจานวนมากขึ้น ส่งผล
ให้เกิดปัญหาในด้านการจัดระเบียบ และการ
ขอความร่ ว มมื อ หรื อ การรวมกลุ่ ม ต่ า ง ๆ
ซึ่งเป็นไปได้ค่อนข้างยาก
5. โครงการการพัฒนาของภาครัฐ ไม่สามารถ
ตอบโจทย์ ปั ญ หาและความต้ อ งการของ
ประชาชนได้อย่างตรงจุด
6. วิวัฒ นาการทางด้ านเทคโนโลยีมีผ ลต่อ การ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งทางสั ง คม วิ ถี ชี วิ ต
ความเป็นอยู่ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนโดยรวม
7. อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของโรคระบาดในหลาย
ประเทศทั่วโลก
8. สัดส่วนประชากรผู้สูง อายุต่อวัยทางานและ
เด็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
9. วิ ก ฤติ ค วามแปรปรวนทางธรรมชาติ แ ละ
สภาวะโลกร้อน
10. การเมืองขาดเสถียรภาพ รัฐบาลเปลี่ยนแปลง
บ่อย ส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในทุกระดับของประเทศ สถานการณ์
ทางการเมืองที่ยังไม่นิ่งส่งผลต่อการเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
11. นโยบายสาคัญ ของรัฐบาลบางนโยบายอาจ
ส่ง ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัง คม
ในชุมชนในด้านลบซึ่ง ทาให้เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาของพื้นที่
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โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค(Threat)
8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 12. วิกฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงาม
(พ.ศ.2555-2559) ที่ให้ความสาคัญ กับการสร้าง
ของไทยเสื่อมถอย ปัญหาวัยรุ่น และการแพร่
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสัง คม
ระบาดของยาเสพติด
โดยเน้นการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมดุล ซึ่งถือเป็น 13. ความเหลื่ อ มล้ าทางรายได้ แ ละโอกาสการ
ปัจจัยเอื้ออย่างมากต่อการพัฒนาในเชิงพื้นที่
เข้ า ถึ ง บริ ก ารของรั ฐ เป็ น สาเหตุ ท าให้ เ กิ ด
9. แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลักปรัชญา
ความขัดแย้งในสังคม
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวทางที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม
10. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต นั บ เป็ น ส่ ว นสนั บ สนุ น ซึ่ ง ทางเทศบาลนคร
ลาปางสามารถนามาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อการ
พัฒนาได้
11. การด าเนิ น งานของกองทุ น องค์ ก รต่ า งๆ เป็ น
ปัจจัยเอื้อในการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ เช่น
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สภาเกษตรกร สภาองค์กรชุมชน อื่นๆ
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครลําปาง
ยุทธศาสตร์
จังหวัดลําปาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ เ ป็ น
แหล่ ง ผลิ ต เซรามิ ก และสิ น ค้ า หั ต ถ
อุ ต สาหกรรม ที่ มี คุ ณ ภาพ และมี
มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ให้ กั บ จั ง หวั ด
ลําปาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา การ
ท่อ งเที่ย วของจังหวัดลํา ปาง ให้ มี
มูล ค่า ทางเศรษฐกิจควบคู่กับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้
คงสภาพและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสิ น ค้ า
เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
แบบครบวงจร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ของประชาชนและสัง คมลําปาง
ให้เ ป็น สัง คมแห่ง การเรีย นรู้ มีค วาม
เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิต
ต า ม ห ลั กปรั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ส ร้ า ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
จังหวัดลําปางพร้อมรองรับการเป็น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคเหนือ
อย่างเป็นระบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
อย่างสมดุลและยั่งยืน

1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ผลิตรวมถึงจําหน่ายผลิตภัณฑ์
เซรามิก สินค้าหัตถ
อุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน

1. เสริมสร้าง ฟื้นฟู และพัฒนา
แหล่งการท่องเที่ยวธรรมชาติ
และแหล่งวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิม และแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่เพื่อให้เกิดการ
อนุรักษ์อย่างยั่งยืนและเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแบบครบ
วงจร

1. พัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขให้มี
คุณภาพ

1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
และทุกภาคส่วนให้มีการตื่นตัว
(Awareness) และเพิ่มขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันให้
ผู้ประกอบการของจังหวัด
ลําปาง ในการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าและบริการ เพื่อรองรับ
การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์
ความหลากหลาย ทางชีวภาพ
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริมการพัฒนาและวิจัย
รูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
รวมถึงสินค้าหัตถอุตสาหกรรม
ให้มีความสวยงามได้มาตรฐาน
และตรงตามความต้องการ
ตลาด โดยมีประสิทธิภาพด้าน
ต้นทุนที่เหมาะสม
3. พัฒนาและเสริมสร้าง
บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและ
ศักยภาพในการออกแบบ การ
พัฒนา การผลิตและบริหาร
จัดการเพื่อให้การประกอบการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
และการตลาดผลิตภัณฑ์เซรา
มิกและสินค้าหัตถอุตสาหกรรม
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและ
จําหน่ายเป็นรายได้และชื่อเสียง
ที่โดดเด่นให้กับจังหวัดลําปาง
5. พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่จําเป็น เพื่อให้
การผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
เซรามิก และหัตถอุตสาหกรรม
มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการ

2. เสริมสร้าง พัฒนา และเพิ่ม
ขีดความสามารถของบุคลากร
และสถานประกอบการภาค
การท่องเที่ยวให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะด้านภาษา
วัฒนธรรมข้ามชาติ

2. พัฒนาและส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ – สินค้าเกษตร และ
บรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
3. สร้างและขยายเครือข่าย
การตลาดช่องทางการจําหน่าย
สินค้าการเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์เกษตรทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับเกษตรกร

3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
การตลาด การสร้างสรรค์
กิจกรรม และรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
4. สร้างเสริม ปรับปรุง และ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
(เช่น ประปา ไฟฟ้า ความ
ปลอดภัยและความมั่นคง) และ
สิ่งอํานวยความสะดวก (เช่น
ห้องน้ํา ป้าย และศูนย์ข้อมูล)
เพื่อการบริการนักท่องเที่ยว
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริม สนับสนุนชุมชน
และผู้ประกอบการให้มีการ
สร้างสรรค์ ผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก จากแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง

2. ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาของเด็ก เยาวชน
และประชาชนให้มีคุณภาพ
(ความรู้คู่คุณธรรม) สามารถ
เข้าถึงแหล่งอาชีพที่เหมาะสม
และมีสภาพแวดล้อมทางสังคม
และสวัสดิการทางสังคมที่ดี
3. เสริมสร้างและยกระดับ
ความเข้มแข็งสร้างภูมิคุ้มกัน
สถาบันครอบครัว สถาบันทาง
สังคม รวมทั้งสนับสนุนให้
ดํารงชีวิตตามวิถีลําปาง ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เทคโนโลยีการผลิต
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่
จําเป็นเพื่อให้การผลิตภาค
เกษตรกรรมมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการ
ของเกษตรกร
5. พัฒนาสถาบันเกษตรกรและ
เครือข่ายให้เข้มแข็งสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่ออํานวย
ประโยชน์ ให้กับเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการ
รักท้องถิ่น การอนุรักษ์และ
เผยแพร่ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวาง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การออกกําลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ
6. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพื่อการบริการ
ประชาชนอย่างทั่งถึง และมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาล
นครลําปาง

แนวทางการพัฒนา

ผลผลิต/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาสังคม และ
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
1. ส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัด
สวัสดิการสังคมใน
กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
2.จัดสวัสดิการให้แก่
เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน
3.สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการ
บริหารจัดการตนเอง
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4.ส่งเสริมองค์ความรู้
และพัฒนาทักษะ
อาชีพ

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การส่งเสริม
และพัฒนาสุข
ภาวะของ
ประชาชน

1.เสริมสร้าง
การมีส่วนร่วม
และพัฒนา
ศักยภาพภาคี
เครือข่ายใน
การจัดการ
สุขภาพชุมชน
2.พัฒนา
คุณภาพระบบ
การบริการ
สุขภาพเชิงรุก
และเชิงรับ
3.พัฒนาและ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้
เอื้อต่อสุขภาวะ

3. ส่งเสริมการใช้และการ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นและการ
ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่
กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศหลักและ
เรียนรู้ภาษาสากลอื่น หรือ
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
ตลอดจนการเรียนรู้เข้าใจ
วัฒนธรรมข้ามชาติ และวิถีชีวิต
ของคนในกลุ่มประเทศอาเซียน
4. เสริมสร้างและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ระบบการขนส่ง
และโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานสากลสามารถ
เชื่อมโยงอํานวยความสะดวกใน
การเดินทาง ทางการค้า และ
การขนส่งสินค้าผ่านแดนและ
ข้ามแดน

3. เพิ่มขีดความสามารถให้กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้
เทคโนโลยีในการบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนและพัฒนาให้เกิด
เครือข่ายรักษ์และเฝ้าระวัง
ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงภัย
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคี
และภาคประชาชนในท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
5. พัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

5. พัฒนาการค้าการลงทุน
การผลิตสินค้าและบริการให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
เพื่อการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

6. วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิต
เพื่อยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
เซรามิกสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดลําปาง

2. ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
และทักษะด้านภาษา เพื่อ
เตรียมความพร้อมของแรงงาน
ภายในจังหวัด เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ในภูมิภาคอาเซียน

2. รณรงค์และประชาสัมพันธ์
การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
กิจกรรมเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชน

1.ส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาส
ให้สถานศึกษามีความอิสระ
ในการบริหารจัดการศึกษา
และพัฒนาผู้เรียนให้แสดงออก
ถึงอัตลักษณ์ตามวิสัยทัศน์
ของแต่ละโรงเรียน
2.ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา
คุณภาพความเป็นมืออาชีพ
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์จากการอบรม
และการศึกษาดูงาน
3.ส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาการจัดการศึกษานอก
ระบบและการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในด้านกีฬาและ
นันทนาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามระบบ
ผังเมือง ปรับภูมิทัศน์เมืองและ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
1.ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ง และการจราจร
พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงตาม
บริบทโลก
2.บริหารจัดการและพัฒนาให้
เป็นไปตามนโยบายการผังเมือง
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนา
ระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศน์
ของเมืองอย่างยั่งยืน
4.ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.พัฒนาการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมแม่น้ําวังอย่างเป็น
ระบบ

โครงการ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กร
1.พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรเพื่อรองรับวิทยาการ
สมัยใหม่
2.ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนากระบวนการทํางาน
ขององค์กรพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
3.พัฒนากระบวนการโดย
มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลางเพือ่ สร้างความเป็นเลิศ
4.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
5.ปรับปรุง พัฒนา สถานที่
และเครือ่ งมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
6.เตรียมความพร้อมและ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์การบริหารและ
พัฒนาองค์กร

การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และการ
ธํารงไว้ซึ่งมรดกทาง
วัฒนธรรม
1.ส่งเสริมการจัดการความรู้
ด้านสถาปัตยกรรม พื้นถิ่น
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
เมืองเก่านครลําปาง และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
2.พัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์
แหล่งโบราณสถาน
โบราณวัตถุ หรือแหล่งเรียนรู้
ทางสถาปัตยกรรมพื้นถิน่
แบบมีส่วนร่วม
3.ส่งเสริม สนับสนุนให้
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ลําปางทุกโรงเรียนมีหลักสูตร
หรือแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ประเพณี โบราณสถาน
โบราณวัตถุ
4.ส่งเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมหรือจัดงานเกี่ยวกับ
วันสําคัญทางพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นและงานรัฐพิธี

การพัฒนา
ส่งเสริม ด้าน
การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และ
ด้านเศรษฐกิจ
1.พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศด้าน
การท่องเที่ยวเพื่อ
รองรับประชาคม
อาเซียน
2.พัฒนาทักษะ
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อ
รองรับประชาคม
อาเซียน
3.ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
4.ส่งเสริมกิจกรรม
เศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุน

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง
Strategy Map

นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้าค่า

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ส่งเสริม การพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิต
เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส
การสังคมสงเคราะห์
การพัฒนาชุมชน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความ
เสมอภาคและสิทธิของ
ประชาชน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการ
สุขภาพตนเองและชุมชน
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
เชิงรุกและรับ เพื่อคนทุกวัย
มีสุขภาพดี

ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน
และจัดการสิ่งแวดล้อมให้
เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

ยกระดับ
มาตรฐาน
การศึกษา
กีฬา
กิจกรรม
เด็ก
เยาวชน
และ
ประชาชน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
การจราจร และการบริการ
สาธารณะ

บริหารจัดการและพัฒนาตาม
ระบบผังเมืองให้เหมาะสม
สอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาเมืองโดยความ
ร่วมมือของประชาชน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู บารุงรักษา และ
สร้างความมั่นคง สมดุลของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วม

พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
มนุษย์และ
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
องค์กร
รวมทั้ง
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

ทานุบารุงรักษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ
สภาพแวดล้อม
ทาง
สถาปัตยกรรม
โบราณสถาน
และแหล่ง
ประวัติศาสตร์
รวมทั้งการธารง
ไว้ซึ่งอัตลักษณ์
วัฒนธรรมของ
พื้นถิ่น

พัฒนา
ส่งเสริม
ด้านการ
ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
และด้าน
เศรษฐกิจ
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เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

แนวทางพัฒนา

1.ประชาชน
ในเขตเทศบาล
นครลาปาง
ได้รับการจัด
สวัสดิการ
อย่างทั่วถึง
2.ชุมชนมี
ความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการตนเอง

1.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการสุขภาพ
ตนเองและชุมชน
2.ประชาชนเข้าถึง
บริการสุขภาพที่มี
คุณภาพ
3.ประชาชนอยู่ใน
สภาพแวดล้อมภายใต้
หลักการสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาสังคม และ
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
1. ส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัด
สวัสดิการสังคมใน
กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
2.จัดสวัสดิการให้แก่
เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน
3.สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการ
บริหารจัดการตนเอง
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4.ส่งเสริมองค์ความรู้
และพัฒนาทักษะ
อาชีพ

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริม พัฒนา
เป็นมืออาชีพ สามารถจัดการศึกษา
ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
2.จัดการศึกษานอกระบบ และการ
จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
อย่างมีคุณภาพ
3.เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬา และ
กิจกรรมอย่างมีคุณภาพ

การส่งเสริม
และพัฒนา
สุขภาวะของ
ประชาชน

1.เสริมสร้าง
การมีส่วนร่วม
และพัฒนา
ศักยภาพภาคี
เครือข่ายใน
การจัดการ
สุขภาพชุมชน
2.พัฒนา
คุณภาพระบบ
การบริการ
สุขภาพเชิงรุก
และเชิงรับ
3.พัฒนาและ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้
เอื้อต่อสุขภาวะ

การพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
กิจกรรมเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชน

1.ส่งเสริม สนับสนุน เปิด
โอกาสให้สถานศึกษามีความ
อิสระในการบริหารจัด
การศึกษาและพัฒนาผู้เรียน
ให้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ตาม
วิสัยทัศน์ของแต่ละโรงเรียน
2.ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา
คุณภาพความเป็นมืออาชีพ
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์จากการอบรม
และการศึกษาดูงาน
3.ส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาการจัดการศึกษานอก
ระบบและการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในด้านกีฬาและ
นันทนาการ

1. โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และบริการ
สาธารณะ มีมาตรฐาน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
2.พัฒนาและบริหารจัดการ
ผังเมืองที่เป็นระบบ และ
พัฒนาตามระบบผังเมือง
3. ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเมือง ได้รับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟู

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามระบบ
ผังเมือง ปรับภูมิทัศน์เมืองและ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1.ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ง และการจราจร
พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงตาม
บริบทโลก
2.บริหารจัดการและพัฒนาให้
เป็นไปตามนโยบายการผังเมือง
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนา
ระบบการบารุงรักษา
ภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั่งยืน
4.ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.พัฒนาการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมแม่น้าวังอย่างเป็น
ระบบ

1.บุคลากรได้รับการ
พัฒนาและเพิ่ม
สมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
2.องค์กรมีระบบบริหาร
จัดการที่ทันสมัยพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ตามบริบทโลก
3.องค์กรและประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

1.ส่งเสริมกระบวนการอนุรักษ์และ
การเรียนรู้โบราณสถาน โบราณวัตถุ
มรดกทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น และภูมิปัญญา
2.แหล่งมรดกทางสถาปัตยกรรมหรือ
โบราณสถาน ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูที่
คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของพื้นถิ่น
3.จัดกิจกรรมวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันล้าค่าให้กับประชาชน
อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กร
1.พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรเพื่อรองรับ
วิทยาการสมัยใหม่
2.ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนากระบวนการทางาน
ขององค์กรพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
3.พัฒนากระบวนการโดย
มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลางเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
4.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
5.ปรับปรุง พัฒนา สถานที่
และเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
6.เตรียมความพร้อมและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และการ
ธารงไว้ซึ่งมรดกทาง
วัฒนธรรม
1.ส่งเสริมการจัดการความรู้
ด้านสถาปัตยกรรม พื้นถิ่น
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
เมืองเก่านครลาปาง และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.พัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์
แหล่งโบราณสถาน
โบราณวัตถุ หรือแหล่ง
เรียนรู้ทางสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นแบบมีส่วนร่วม
3.ส่งเสริม สนับสนุนให้
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครลาปางทุกโรงเรียนมี
หลักสูตรหรือแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมประเพณี
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
4.ส่งเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมหรือจัดงาน
เกี่ยวกับวันสาคัญทางพุทธ
ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นและ
งานรัฐพิธี

1.ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่าง
ต่อเนื่องและเชื่อมโยงสู่
ประชาคมอาเซียน
2.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์เพื่อดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวมากขึ้น
3.ส่งเสริมกิจกรรมการค้า
และการลงทุน

การพัฒนา
ส่งเสริม ด้าน
การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และ
ด้านเศรษฐกิจ
1.พัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศด้าน
การท่องเที่ยวเพื่อ
รองรับประชาคม
อาเซียน
2.พัฒนาทักษะ
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อ
รองรับประชาคม
อาเซียน
3. ส่งเสริม
กิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
4. ส่งเสริมกิจกรรม
เศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุน
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บทที่ 4 : รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เทศบำลนครลำปำง (พ.ศ. 2558-2562)

บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง
(พ.ศ.2558-2562)
 วิสัยทัศน์เทศบาลนครลาปาง
นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้าค่า

 พันธกิจหลักของการพัฒนา
1. ส่งเสริม การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรักษา
ความสงบเรียบร้อยส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิของประชาชน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุกและรับ เพื่อคนทุกวัยมีสุขภาพดี
4. ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน และจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอือต่อการมีสุขภาพดี
5. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
6. พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค การจราจร และการบริการสาธารณะ
7. บริหารจัดการและพัฒนาตามระบบผังเมืองให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมือง
โดยความร่วมมือของประชาชน
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู บ้ารุงรักษา และสร้างความมั่นคง สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และระบบการบริหารจัดการองค์กร รวมทัง ส่งเสริม
และสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10. ท้านุบ้ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสภาพแวดล้อมทาง
สถาปัตยกรรม โบราณสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์ รวมทังการธ้ารงไว้ซงึ่ อัตลักษณ์วัฒนธรรม
ของพืนถิ่น
11. พัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และด้านเศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามระบบผังเมือง ปรับภูมิทัศน์
เมืองและการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธ้ารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และด้านเศรษฐกิจ
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 พันธกิจ

ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิของประชาชน

 เป้าประสงค์
1. ประชาชนในเขตเทศบาลนครล้าปางได้รับการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง
2. ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. จ้านวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการจัดสวัสดิการเพิ่มขึน
2. ระดับความส้าเร็จของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่ม จ้ า นวนของกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม และ
เด็ ก เยาวชน สตรี ผู้ สู ง อายุ คนพิ ก าร และ สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมเพิ่มขึน
ผู้ด้อยโอกาส
2. จัดสวัสดิ การให้แ ก่เด็ ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
พิ ก าร ผู้ ด้ อ ยโอกาส และผู้ ป ระสบปั ญ หาความ จัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ
เดือดร้อน
3. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการ ระดั บ ความส้ า เร็ จ ของชุ ม ชนในการจั ด การ
ตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จ้านวนกลุ่มอาชีพทีได้รับการพัฒนาทักษะ
4. ส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพ
อาชีพเพิ่มขึน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสวัสดิการสังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน
 พันธกิจ
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุกและรับ เพื่อคนทุกวัยมีสุขภาพดี
3. ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน และจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอือต่อการมีสุขภาพดี
 เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน
2. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
3. ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมภายใต้หลักการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ร้อยละของชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน
2. ร้อยละของประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับการดูแลสุขภาพ
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. เสริม สร้า งการมี ส่ว นร่ว มและพั ฒนาศัก ยภาพภาคี ระดับความส้าเร็จของเครือข่ายที่มีส่วนร่วม
ในการด้าเนินงานด้านสาธารณสุข
เครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชน
2. พัฒนาคุณภาพระบบการบริการสุขภาพเชิงรุกและเชิงรับ ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้านสุขภาพ
ระดับความส้าเร็จของการจัดระบบบริหาร
3. พัฒนาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอือต่อ
จัดการสิ่งแวดล้อม
สุขภาวะ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
 พันธกิจ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
 เป้าประสงค์
1. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาเป็ น มื อ อาชี พ
สามารถจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
2. จัดการศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมีคุณภาพ
3. เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้รับ การส่ ง เสริ ม สนั บสนุน ด้านกี ฬา และกิจ กรรมอย่างมี
คุณภาพ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ระดับคุณภาพ ของครู บุคลากรทางการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2. ระดับคุณภาพ ของการจัดการศึกษานอกระบบและการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก
3. ระดับคุณภาพของการจัดกีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาสให้สถานศึกษามีความ ร้ อ ยละความส้ า เร็ จ ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด
อิสระในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน เทศบาล มี ก ารบริ ห ารจั ด การเป็ น ไปตาม
ให้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ตามวิสัยทัศน์ของแต่ละ มาตรฐานการจัดการศึกษา
โรงเรียน
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นาคุ ณ ภาพความเป็ น มื อ ร้อยละของครู และบุ คลากรทางการศึกษาได้ รั บ
อาชีพ ของครูและบุคลากรทางการศึก ษาให้ ไ ด้รั บ การพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามมาตรฐาน
ความรู้ ห รื อ ประสบการณ์ จ ากการอบรมและ วิชาชีพ
การศึกษาดูงาน
3. ส่ง เสริม สนับ สนุ น พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษานอก ร้อยละของความส้าเร็จในการจัดการศึกษานอก
ระบบและการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบ และการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ ก เยาวชน และ ร้อยละของความส้าเร็จในการจัดกิจกรรมเด็ก
ประชาชน ในด้านกีฬาและนันทนาการ

เยาวชน และประชาชน ในด้ า นกี ฬ าและ
นันทนาการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส้านักการศึกษา กองสวัสดิการสังคม และกองวิชาการและแผนงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามระบบผังเมือง
ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค การจราจร และการบริการสาธารณะ
2. บริหารจัดการและพัฒนาตามระบบผังเมืองให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมือง
โดยความร่วมมือของประชาชน
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู บ้ารุงรักษา และสร้างความมั่นคง สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
 เป้าประสงค์
1. โครงสร้างพืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะมีมาตรฐานครอบคลุมทุกพืนที่
2. พัฒนาและบริหารจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ และพัฒนาตามระบบผังเมือง
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟู
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงโครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและบริการสาธารณะ
2. จ้านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผังเมืองรวม
3. จ้านวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
และการจราจร พั ฒนาปรั บ ปรุง สาธารณูป โภคและ ปรับปรุงโครงสร้างพืนฐานสาธารณูปโภค
บริ ก ารสาธารณะให้ ไ ด้ ม าตรฐาน พร้ อ มรองรั บ การ สาธารณูปการและบริการสาธารณะ
เปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก
2. บริหารจัดการและพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายการผังเมือง จ้านวนโครงการที่ด้ าเนินการตามนโยบาย
การผังเมือง ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/ปี
จ้านวนภูมิทัศน์ที่ได้รับการปรับปรุง
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาระบบการบ้ารุงรักษา
ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง/ปี
ภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั่งยืน
4. ส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ จ้านวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ/ปี
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
5. พัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมแม่น้าวัง
อย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จ้านวนโครงการที่ได้รับการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมแม่น้าวังอย่างเป็นระบบ
ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ/ปี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส้านักการช่าง/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองสวัสดิการสังคม
และส้านักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
 พันธกิจ




1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และระบบการบริหารจัดการองค์กร
รวมทัง ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าประสงค์
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
2. องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก
3. องค์กรและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร
2. ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
3. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด้าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
พั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
วิทยาการสมัยใหม่
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นากระบวนการ จ้านวนโครงการในการพัฒนาองค์กร
ท้างานขององค์กรพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
พัฒนากระบวนการโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็น ร้ อ ยละของประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ให้บริการของเทศบาล
ศูนย์กลางเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ปรับปรุง พัฒนา สถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจ
ต่อการปรับปรุงพัฒนา สถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงาน
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
6. เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ด้าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส้านักปลัดเทศบาล/ส้านักการช่าง/ ส้านักการศึกษา /กองวิชาการและแผนงาน/
กองคลัง/กองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
 พันธกิจ ท้านุบ้ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสภาพแวดล้อม
ทางสถาปัตยกรรม โบราณสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์ รวมทังการธ้ารงไว้ซงึ่ อัตลักษณ์
วัฒนธรรมของพืนถิ่น
 เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมกระบวนการอนุรักษ์และการเรียนรู้โบราณสถาน โบราณวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรม
สถาปัตยกรรมพืนถิ่น และภูมิปัญญา
2. แหล่ ง มรดกทางสถาปั ต ยกรรมหรื อ โบราณสถาน ได้ รั บ การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ที่ ค งไว้ ซึ่ ง
อัตลักษณ์ของพืนถิ่น
3. จัดกิจกรรมวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น และจัดงานส่ง เสริม
วัฒนธรรมประเพณีอันล้าค่าให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. จ้ า นวนกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ส ถาปั ต ยกรรมพื นถิ่ น มรดกทางวั ฒ นธรรม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และภูมิปัญญา
2. จ้านวนแหล่งมรดกทางสถาปัตยกรรมพืนถิ่นหรือโบราณสถาน ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. ระดับความส้าเร็จของการจัดกิจกรรมทางศาสนา การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และงานส่งเสริมวัฒนธรรม
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 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการจัดการความรู้ ด้านสถาปัตยกรรม ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ
พืนถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ เมืองเก่า
ต่อการส่งเสริมการจัดการความรู้
นครล้าปาง และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. พัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ แหล่งโบราณสถาน จ้านวนโครงการที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/ปี
โบราณวัตถุ หรือแหล่งเรียนรู้ทางสถาปัตยกรรม
พืนถิ่นแบบมีส่วนร่วม
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จ้านวนของโรงเรียนมีหลักสูตรหรือแผนการจัดการ
นครล้าปางทุกโรงเรียนมีหลักสูตรหรือแผนการ เรี ยน รู้ ที่ เ กี่ ยว ข้ อ ง กั บ วั ฒ น ธ ร ร มป ร ะ เ พ ณี
จัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมหรือจัดงาน ระดับความส้าเร็จของการจัดกิจกรรมหรือจัดงาน
เกี่ยวกับวันส้าคัญทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม เกี่ยวกับวันส้าคัญทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นและงานรัฐพิธี
ประเพณีของท้องถิ่น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส้านักปลัดเทศบาล/ส้านักการช่าง/ส้านักการศึกษา /กองสวัสดิการสังคม
และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และด้านเศรษฐกิจ
 พันธกิจ พัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และด้านเศรษฐกิจ
 เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึน
3. ส่งเสริมกิจกรรมการค้าและการลงทุน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. จ้านวนกิจกรรม / โครงการด้านการท่องเที่ยวต่อปี
2. จ้านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
3. จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมการค้าขายของชุมชน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ต่อเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
2. พัฒนาทักษะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ จ้านวนกิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากร
ประชาคมอาเซียน
ด้านการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
จ้านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
4. ส่งเสริมกิจกรรม เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน
จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าและ
การลงทุน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส้านักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน ส้านักการช่าง
และกองสวัสดิการสังคม
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลนครลาปาง
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนและ
สังคมลาปางให้
เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้
มีความเข้มแข็ง
มีภูมิคุ้มกัน
สามารถ
ดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา
สังคม/ชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์
เทศบาลนครลาปาง

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
1. การพัฒนาสังคม และ 1. ประชาชนในเขต
1. จานวนกลุ่มเป้าหมาย
สร้างความเข้มแข็ง
เทศบาลนครลาปาง ได้รับการจัดสวัสดิการ
ของชุมชน ตาม
ได้รับการจัดสวัสดิการ เพิ่มขึ้น
แนวทางปรัชญา
อย่างทั่วถึง
เศรษฐกิจพอเพียง 2. ชุมชนมีความสามารถ 2. ระดับความสาเร็จของ
ในการบริหารจัดการ ชุมชนในการบริหาร
ตนเอง
จัดการตนเอง

ค่าเป้าหมาย
58
1

59
1

60 61
1 1

5

5

5

5

62
1

5

ความ
กลยุทธ์/แนวทางการ
ก้าวหน้า
พัฒนา
ของเป้าหมาย
เพิ่มขึ้นปีละ 1.ส่งเสริม และสนับสนุน
1
การจัดสวัสดิการสังคม
กลุ่มเป้าหมาย ในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส
2.จัดสวัสดิการให้แก่เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน
3.สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการบริหาร
จัดการ ตนเองตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4.ส่งเสริมองค์ความรู้และ
พัฒนาทักษะอาชีพ

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

หน่วย
รับผิดชอบ

1. จานวนของกลุ่มที่ได้รับ กองสวัสดิการ
การส่งเสริมและ
สังคม
สนับสนุนการจัด
สวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจต่อการ
จัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ
3. ระดับความสาเร็จของ
ชุมชนในการจัดการ
ตนเองตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. จานวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการพัฒนาทักษะ
อาชีพเพิ่มขึ้น
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนและ
สังคมลาปางให้
เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้
มีความเข้มแข็ง
มีภูมิคุ้มกัน
สามารถ
ดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนและ
สังคมลาปางให้
เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้
มีความเข้มแข็ง
มีภูมิคุ้มกัน
สามารถ
ดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา
สังคม/ชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา
สังคม/ชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์
เทศบาลนครลาปาง
2. การส่งเสริมและ
พัฒนาสุขภาวะของ
ประชาชน

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
58 59 60 61
1. ประชาชนมีส่วนร่วม 1. ร้อยละของชุมชน
80 85 90 95
ในการจัดการสุขภาพ มีส่วนร่วมในการจัดการ
ตนเองและชุมชน
สุขภาพตนเองและชุมชน
2. ประชาชนเข้าถึง
2. ร้อยละของประชาชน
70 75 80 85
บริการสุขภาพที่มี
ทุกกลุ่มอายุได้รับการ
คุณภาพ
ดูแลสุขภาพ
3. ประชาชนอยู่ใน
3. ร้อยละความพึงพอใจ
70 75 80 85
สภาพแวดล้อม
ของประชาชนต่อการ
ภายใต้หลักการ
จัดการสุขาภิบาลและ
สุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
อนามัยสิ่งแวดล้อม

3. การพัฒนาด้าน
1. ครูและบุคลากร
1. ระดับคุณภาพ ของครู
การศึกษา กีฬา
ทางการศึกษาใน
บุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมเด็ก เยาวชน สถานศึกษาได้รับการ และการจัดการศึกษา
และประชาชน
ส่งเสริม พัฒนาเป็น
ของสถานศึกษา
มืออาชีพ สามารถจัด
การศึกษาให้กับ
ผู้เรียนได้อย่างมี
คุณภาพ
2. จัดการศึกษานอก 2. ระดับคุณภาพของการ
ระบบ และการจัด
จัดการศึกษานอกระบบ
การศึกษาศูนย์
และการบริหารจัดการ
พัฒนาเด็กเล็กได้
ศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก
อย่างมีคุณภาพ

3

3

4

4

4

4

5

5

ความ
กลยุทธ์/แนวทางการ
ตัวชี้วัด
หน่วย
ก้าวหน้า
พัฒนา
ระดับกลยุทธ์
รับผิดชอบ
62 ของเป้าหมาย
100 เพิ่มขึ้นปีละ 1.เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 1. ระดับความสาเร็จของ กองสาธารณสุข
5%
และพัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่ายที่มีส่วนร่วม และสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายในการจัดการ
ในการดาเนินงานด้าน
90 เพิ่มขึ้นปีละ
สุขภาพชุมชน
สาธารณสุข
5%
2.พัฒนาคุณภาพ
2. ร้อยละของประชาชน
ระบบการบริการสุขภาพ มีความพึงพอใจต่อการ
90 เพิ่มขึ้นปีละ
เชิงรุกและเชิงรับ
ให้บริการด้านสุขภาพ
5%
3.พัฒนาและบริหารจัดการ 3. ระดับความสาเร็จของ
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การจัดระบบบริหาร
สุขภาวะ
จัดการสิ่งแวดล้อม

5

5

-

-

1.ส่งเสริม สนับสนุน
เปิดโอกาสให้สถานศึกษา
มีความอิสระในการบริหาร
จัดการศึกษาและพัฒนา
ผู้เรียนให้แสดงออกถึง
อัตลักษณ์ตามวิสัยทัศน์
ของแต่ละโรงเรียน
2.ส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาคุณภาพความเป็น
มืออาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้ได้รับความรู้หรือ
ประสบการณ์จากการ
อบรมและการศึกษาดูงาน

1. ร้อยละความสาเร็จของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลมีการบริหาร
จัดการเป็นไปตาม
มาตรฐานการจัด
การศึกษา

สานักการศึกษา,
กองสวัสดิการ
สังคม,
กองวิชาการ
และแผนงาน

2. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาสู่ความ
เป็นมืออาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัดลาปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
สร้างเสริมและ
พัฒนาจังหวัด
ลาปางพร้อม
รองรับการเป็น
ศูนย์กลาง
โลจิสติกส์ของ
ภาคเหนืออย่าง
เป็นระบบ
และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัดลาปาง

ยุทธศาสตร์
เทศบาลนครลาปาง

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
3. เด็ก เยาวชนและ
3. ระดับคุณภาพของการ
ประชาชน ได้รับการ จัดกีฬา กิจกรรมเด็ก
ส่งเสริม สนับสนุน
เยาวชน และประชาชน
ด้านกีฬา และ
กิจกรรมอย่างมี
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 4. การพัฒนาโครงสร้าง 1. โครงสร้างพื้นฐาน 1. ร้อยละของประชาชนมี
การพัฒนา
พื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค
ความพึงพอใจต่อการ
โครงสร้าง
พัฒนาตามระบบ
สาธารณูปการและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน
ผังเมือง ปรับภูมิทัศน์ บริการสาธารณะมี
พื้นฐานสาธารณูปโภค
และ
เมืองและการอนุรักษ์ มาตรฐานครอบคลุม สาธารณูปการ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ฟื้นฟูทรัพยากร
ทุกพื้นที่
บริการสาธารณะ
การอนุรักษ์
ธรรมชาติ และ
2. พัฒนาและบริหาร 2. จานวนโครงการที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
จัดการผังเมืองทีเ่ ป็น เกี่ยวข้องกับการบริหาร
และสิ่งแวดล้อม
ระบบ และพัฒนา
จัดการผังเมืองรวม
ตามระบบผังเมือง
3. ทรัพยากรธรรมชาติ 3. จานวนโครงการที่ได้รบั
และสิ่งแวดล้อมเมือง การส่งเสริม อนุรักษ์
ได้รับการส่งเสริม
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
อนุรักษ์ และฟื้นฟู
และสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย
58
3

59
4

70

71 72

73

74

2

2

2

2

5

6

60 61
4 5

2

7

8

62
5

9

ความ
กลยุทธ์/แนวทางการ
ก้าวหน้า
พัฒนา
ของเป้าหมาย
3.ส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาการจัดการศึกษา
นอกระบบและการจัด
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
4.ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของเด็ก
เยาวชน และประชาชน
ในด้านกีฬาและ
นันทนาการ
เพิ่มขึ้นปีละ 1.ปรับปรุง พัฒนา
1%
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งและ
การจราจร พัฒนา
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะให้
ปีละ
ได้มาตรฐาน พร้อม
2 โครงการ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ตามบริบทโลก
2.บริการจัดการและพัฒนา
เพิ่มขึ้นปีละ
ให้เป็นไปตามนโยบาย
1 โครงการ
การผังเมือง

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

หน่วย
รับผิดชอบ

3. ร้อยละของความสาเร็จ
ในการจัดการศึกษา
นอกระบบ และการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
4. ร้อยละของความสาเร็จ
ในการจัดกิจกรรมเด็ก
เยาวชน และประชาชน
ในด้านกีฬาและ
นันทนาการ
1. ร้อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ
บริการสาธารณะ

สานักการช่าง,
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม,
กองสวัสดิการ
สังคม, สานัก
ปลัดเทศบาล

2. จานวนโครงการที่
ดาเนินการตามนโยบาย
การผังเมือง ไม่น้อย
กว่า 1 โครงการ/ปี
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ 3. จานวนภูมิทัศน์ที่ได้รับ
พัฒนาระบบการบารุง
การปรับปรุงไม่น้อย
รักษาภูมิทัศน์ของเมือง กว่า 1 แห่ง/ปี
อย่างยั่งยืน
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัดลาปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
สร้างเสริมและ
พัฒนาจังหวัด
ลาปางพร้อม
รองรับการเป็น
ศูนย์กลาง
โลจิสติกส์ของ
ภาคเหนืออย่าง
เป็นระบบ

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัดลาปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารและ
พัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์
เทศบาลนครลาปาง

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

5. การพัฒนาทรัพยากร 1. บุคลากรได้รับการ 1. ระดับความสาเร็จใน
มนุษย์และพัฒนา
พัฒนาและเพิ่ม
การพัฒนาคุณภาพ
ระบบการบริหาร
สมรรถนะอย่าง
บุคลากร
จัดการองค์กร
ต่อเนื่อง
2. องค์กรมีระบบ
2. ระดับความสาเร็จใน
บริหารจัดการที่
การพัฒนาระบบ
ทันสมัยพร้อมรองรับ บริหารจัดการองค์กร
การเปลี่ยนแปลงตาม
บริบทโลก
3. องค์กรและ
3. ร้อยละของประชาชนมี
ประชาชนมีความ
ความพึงพอใจต่อการ
ปลอดภัยในชีวิตและ ดาเนินงานป้องกันและ
ทรัพย์สิน
บรรเทาสาธารณภัย

ค่าเป้าหมาย
58

59

60 61

62

ความ
ก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

5

5

5

5

5

-

5

5

5

5

5

-

80

82 84

86

88

เพิ่มขึ้นปีละ
2%

กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

หน่วย
รับผิดชอบ

4.ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู 4. จานวนโครงการที่ได้รับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ การส่งเสริม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไม่น้อย
กว่า 3 โครงการ/ปี
5.พัฒนาการบริหารจัดการ 5. จานวนโครงการที่ได้รับ
สภาพแวดล้อมแม่น้าวัง การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ
สภาพแวดล้อมแม่น้าวัง
อย่างเป็นระบบไม่น้อย
กว่า 3 โครงการ/ปี
1.พัฒนาสมรรถนะของ
1. ร้อยละของบุคลากรที่ ทุกสานัก/กอง
บุคลากรเพื่อรองรับ
ได้รับการพัฒนา
วิทยาการสมัยใหม่
2.ส่งเสริม สนับสนุน และ 2. จานวนโครงการในการ
พัฒนากระบวนการ
พัฒนาองค์กร
ทางานขององค์กรพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลง
3.พัฒนากระบวนการโดย 3. ร้อยละของประชาชนมี
มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็น
ความพึงพอใจต่อการ
ศูนย์กลางเพื่อสร้างความ ให้บริการของเทศบาล
เป็นเลิศ
4.พัฒนาระบบเทคโนโลยี 4. ร้อยละของบุคลากรมี
สารสนเทศและการ
ความพึงพอใจต่อการ
สื่อสารเพื่อสนับสนุนการ ใช้งานระบบเทคโนโลยี
ปฏิบัติงาน
สารสนเทศและการสื่อสาร
5.ปรับปรุง พัฒนา สถานที่ 5. ร้อยละของบุคลากรมี
และเครื่องมือเครื่องใช้ใน ความพึงพอใจต่อการ
การปฏิบัติงาน
ปรับปรุงพัฒนาสถานที่
และเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัดลาปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนและ
สังคมลาปางให้
เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้
มีความเข้มแข็ง
มีภูมิคุ้มกัน
สามารถ
ดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัดลาปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา
สังคม/ชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์
เทศบาลนครลาปาง

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

6. การส่งเสริม
1. ส่งเสริมกระบวนการ 1. จานวนกิจกรรมที่
ศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ์และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ประเพณี และการ
เรียนรู้โบราณสถาน
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ธารงไว้ซึ่งมรดกทาง
โบราณวัตถุ มรดก
มรดกทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรม
โบราณสถานโบราณวัตถุ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และภูมิปัญญา
และภูมิปัญญา
2. แหล่งมรดกทาง
2. จานวนแหล่งมรดกทาง
สถาปัตยกรรมหรือ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
โบราณสถาน ได้รับ
หรือโบราณสถาน
การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ที่คงไว้ซงึ่ อัตลักษณ์
โดยกระบวนการมีส่วน
ของพื้นถิ่น
ร่วมของชุมชน
3. จัดกิจกรรมวันสาคัญ 3. ระดับความสาเร็จของ
ทางพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมทาง
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ศาสนา การอนุรักษ์ภูมิ
ท้องถิ่น และจัดงาน ปัญญาท้องถิ่น และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
งานส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันล้าค่า
ให้กับประชาชน
อย่างมีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
58

2

2

4

59

2

2

4

60 61

2

2

4

2

2

5

62

2

2

5

ความ
ก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

ปีละ
2 กิจกรรม

ปีละ
2 แหล่ง

-

กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

6.เตรียมความพร้อมและ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการด้าน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
1.ส่งเสริมการจัดการความรู้
ด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
เมืองเก่านครลาปาง และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.พัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์
แหล่งโบราณสถาน
โบราณวัตถุ หรือแหล่ง
เรียนรู้ทางสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นแบบมีส่วนร่วม
3.ส่งเสริม สนับสนุนให้
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลาปางทุก
โรงเรียนมีหลักสูตรหรือ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ประเพณีโบราณสถาน
โบราณวัตถุ
4.ส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดกิจกรรมหรือจัดงาน
เกี่ยวกับวันสาคัญทาง
พุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นและงานรัฐพิธี

6. ร้อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจในการ
ดาเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
1. ร้อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้
2. จานวนโครงการที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า
1 โครงการ/ปี

หน่วย
รับผิดชอบ

สานักปลัด
เทศบาล,
สานักการช่าง,
สานักการศึกษา,
กองสวัสดิการ
สังคม,
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

3. จานวนของโรงเรียนมี
หลักสูตรหรือแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ประเพณีโบราณสถาน
โบราณวัตถุ
4. ระดับความสาเร็จของ
การจัดกิจกรรมหรือจัด
งานเกี่ยวกับวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดลาปาง
ให้มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจควบคู่
กับการอนุรักษ์
ทรัพยากร
การท่องเที่ยว
ให้คงสภาพและ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนา
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์
เทศบาลนครลาปาง

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
1. จานวนกิจกรรม/
โครงการด้านการ
ท่องเที่ยวต่อปี

7. การพัฒนา ส่งเสริม 1. ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และด้าน เชิงอนุรักษ์อย่าง
เศรษฐกิจ
ต่อเนื่องและเชื่อมโยง
สู่ประชาคมอาเซียน
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2. จานวนช่องทางในการ
ข้อมูลด้านการ
เผยแพร่ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยว
เพื่อดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเดินทาง
เข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น
3. ส่งเสริมกิจกรรม
3. จานวนกิจกรรมที่
การค้าและการลงทุน ส่งเสริมกิจกรรม
การค้าขายของชุมชน

ค่าเป้าหมาย
58
3

59
3

60 61
3 3

62
3

5

7

9

11

13

2

2

2

2

2

ความ
กลยุทธ์/แนวทางการ
ก้าวหน้า
พัฒนา
ของเป้าหมาย
ปีละ
1.พัฒนาเทคโนโลยี
3 กิจกรรม สารสนเทศด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
2.พัฒนาทักษะบุคลากร
เพิ่มขึ้นปีละ ด้านการท่องเที่ยวเพื่อ
2 ช่องทาง รองรับประชาคมอาเซียน
3.ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4.ส่งเสริมกิจกรรม
เศรษฐกิจ การค้าการ
ปีละ
ลงทุน
2 กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์
1. ร้อยละของผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจต่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการท่องเที่ยว
2. จานวนกิจกรรมพัฒนา
ทักษะบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว
3. จานวนกิจกรรม /
โครงการส่งเสริม
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4. จานวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
การค้าและการลงทุน

หน่วย
รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักการช่าง,
กองสวัสดิการ
สังคม
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ภาคผนวก

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง
วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศิลามณีรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต ศู น ย์ ฯ ล าปาง ร่ ว มกั บ เทศบาลนครล าปาง จั ด ประชุ ม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารทบทวนการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเทศบาลนครล าปาง โดยได้ รั บ เกี ย ตริ จ าก
ดร.กิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และเปิดเวทีเสวนา
เรื่อง ทิศทางการพัฒนาเทศบาลนครลาปาง โดยการเปิดเวทีเสวนานี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิอีก
ท่า น ได้แ ก่ ผศ.ดร.ผดุ ง พรมมูล ผู้อ านวยการศู นย์ พั ฒนาทุ น มนุ ษ ย์ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏสวนดุ สิ ต
ในการร่วมเสวนา
ภายหลังจากการเปิดเวทีเสวนา จึงเป็นการบรรยายกรอบการทบทวนแผนยุท ธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครลาปาง โดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลาปาง
พร้อมทั้งการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยมีผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นผู้ดาเนินรายการ
ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศิลามณีรีสอร์ท
จังหวัดเชียงราย
ประมวลภาพ
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง
วันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลาปาง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต ศู น ย์ ฯ ล าปาง ร่ ว มกั บ เทศบาลนครล าปาง จั ด ประชุ ม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารทบทวนการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเทศบาลนครล าปาง โดยได้ รั บ เกี ย ตริ จ าก
ดร.กิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และเปิดเวทีเสวนา
เรื่อง ทิศทางการพัฒนาเทศบาลนครลาปาง โดยการเปิดเวทีเสวนานี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิอีก
สองท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิ ต
และอาจารย์ประสงค์ แสงแก้ว ในการร่วมเสวนา
ภายหลังจากการเปิดเวทีเสวนา จึงเป็นการบรรยายกรอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครลาปาง โดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลาปาง
พร้อมทั้งการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยมีผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อานวยการศูนย์ พัฒนาทุนมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นผู้ดาเนินรายการ
ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการดัง กล่าวจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี
เทศบาลนครลาปาง
ประมวลภาพ
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สรุปการประชุมเชิง
วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง
วันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลาปาง ร่วมกับเทศบาลนครลาปาง จัดประชุมวิพากษ์
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง โดยได้รับเกียตริจาก นายสุร ทัศน์
พงษ์นิกร
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา
สุขคร ผู้อานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลาปาง เป็นผู้นาเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) และ ดร.วันชาติ นภาศรี ผู้อานวยการบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่น ลาปาง เป็นผู้ดาเนินรายการ เพื่อวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาล
นครลาปาง
และ
มีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน
100
คน
ประมวลภาพ
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