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รายงานผลการปฏบิตังิานตามนโยบายของนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

 เทศบาลนครล าปาง ภายใต้การบรหิารงานของ นายกิตติภูมิ นามวงค์ ได้รับการเลือกตั้ง

เป็นนายกเทศมนตรีนครล าปาง โดยด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 และได้

แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลนครล าปาง ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่ได้

บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) เสนอต่อ

สภาเทศบาลนครล าปาง เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2556  
 

 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ

ปัจจุบัน)  มาตรา 48 ทศ วรรคห้า ก าหนดให้นายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี จึงสรุปสาระส าคัญของผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 

และผลการด าเนินงานที่มีความต่อเน่ือง ตามที่ได้มอบนโยบายให้ทุกส่วนการงานของเทศบาลน า

นโยบายไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย นโยบาย 8 ด้าน  ดังน้ี  
 

1) ด้านการบรหิารงาน 

2) ด้านการพัฒนาเมือง 

3) ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า 

4) ด้านการศึกษา 

5) ด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

6) ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน 

7) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 

8) ด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถ่ิน 
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1) นโยบายด้านการบริหารงาน ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว 

ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงปฏิบัติงาน

ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี ด าเนินการ ดังน้ี   
 

 ส่งเสรมิการป้องกันการทุจริตและเฝ้าระวังตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

เทศบาลนครล าปางได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์   ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกัน

การทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานที่ เข้ารับ

การประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม อันจะส่งผลให้เกิดธรรมาภิบาล

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมโดยรวม 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
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2561 เทศบาล นครล าปางได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ  B คะแนน 78.68 ประกาศ ณ 

วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

 การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้องตามระเบียบ โดยมีการส่งประกาศ

สอบราคา ประกวดราคาอย่างเปิดเผยโปร่งใส ทางสื่อมวลชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงาน

ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง และ

เว็บไซต์เทศบาลนครล าปาง โดยเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า ถูกต้องตามระเบียบ และประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 10,532,415.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.97  

 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตอย่าง

เป็นรูปธรรม โดยจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) และติดตามผล

การด าเนินงาน ผ่านระบบ e-PlanNACC ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ ระดับการน าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ไปปฏิบัติของเทศบาลนครล าปาง อยู่

ในระดับ มาก  
 

 กา รปฏิ บั ติ ง า น เ ป็ น ไ ปต าม

กฎหมาย ระเบียบ รวมถงึปฏิบัติงานตามอ านาจ

หน้าที่ ของเทศบาล เพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชน โดยยึดหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีด ี 

 จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง

เป็นไปตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

ก าหนดให้จัดท าการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและ

ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง ข้อแนะน าแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ค ารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ประกอบด้วย 4 มิติ มีทั้งสิ้น 23 ตัวชี้วัด ได้แก่ 



4 
 

  

 

รายงานผลการปฏบิัตงิานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง 

- มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล มี 8 ตัวชี้วัด ค่าคะแนนที่ได้ 4.5480 (เต็ม 5 

คะแนน) 

- มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มี 3 ตัวชี้วัด ค่าคะแนนที่ได้ 4.6910 

(เต็ม 5 คะแนน) 

- มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ มี 10 ตัวชี้วัด ค่าคะแนนที่ได้ 4.1474  

(เต็ม 5 คะแนน) 

- มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร 2 ตัวชี้วัด ค่าคะแนนที่ได้ 3.9500 

(เต็ม 5 คะแนน)   

 เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local 

Performance Assessment : LPA) (สถ - อปท) ประจ าปี 2562 โดยคณะท างานระดับจังหวัด    

เข้าตรวจประเมิน ณ ส านักงานเทศบาลนครล าปาง ผลการประเมินฯ ตามประกาศจังหวัด

ล าปาง     ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 ดังน้ี 

1. ด้านการบรหิารจัดการ   คดิเป็นร้อยละ 91.43 

2. ด้านการบรหิารงานบุคคลและกิจการสภา  คดิเป็นร้อยละ 81.78 

3. ด้านการบรหิารงานการเงินและการคลัง  คดิเป็นร้อยละ 63.56 

4. ด้านการบรกิารสาธารณะ              คดิเป็นร้อยละ 95.06 

5. ด้านธรรมาภิบาล                     คดิเป็นร้อยละ 96.92 
 

 ส่งเสรมิมาตรการประหยัดพลังงาน  โดยมุ่งเน้น 4 กรณี ดังน้ี 
 

ล าดับ

ที่ 

การใช้ไฟฟ้า 2561 

(KWh) 

2562 

(KWh) 

ลดลง/

เพิ่มขึ้น 

(ร้อยละ) 

1 การใช้ ไฟฟ้าของเทศบาลภายใน

ส านักงาน 

568,838 616,999 เพิ่มขึ้น 

8.47 

2 การใช้ไฟฟ้าของเทศบาลภาพรวม 2,451,838 2,598,852 เพิ่มขึ้น 

6.00 
 

ล าดับ

ที่ 

การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 2561 

(ลิตร) 

2562 

(ลิตร) 

ลดลง/

เพิ่มขึ้น 

(ร้อยละ) 
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1 การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงใช้งานส านักงาน 28,705 25,153 ลดลง 

12.37 

2 การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของเทศบาลใช้งาน

ภาคสนาม 

363,936 367,635 เพิ่มขึ้น 

1.02 
 

การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของเทศบาลใช้งานภาคสนามที่เพิ่มขึ้น เน่ืองจากการใช้

งานขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมาย  

 

 

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงาน  

 สนับสนุนการขับเคลื่อนการ

จัดท าแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อร่วมกัน

ก าหนด    ทิศทางการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้อง

กับความต้องการของชุมชน ให้ชุมชนเข้มแข็งและ

พึ่งตนเองได้ โดยจัดอบรมทางวิชาการ หลักสูตร 

“เทคนิคและแนวทาง  การจัดท าแผนชุมชน” 

ให้แก่ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการแผนชุมชน และ

คณะกรรมการเครือข่ายแผนชุมชนเทศบาลนครล าปาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ

จัดท าแผนฯ และน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดในเวทีประชาคมของชุมชน ให้สามารถจัดท าแผน

ชุมชนได้อย่างถูกต้อง และสมบูรณ ์

 การประชุมประชาคมผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชน เพื่อคัดเลือก

โครงการ/กิจกรรมที่เป็นความต้องการของประชาชนมาบรรจุในแผนแม่บทชุมชน  

 จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โดยมีผู้แทนประชาคมจาก

ภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับ

ประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีฯ ดังกล่าว ทั้งน้ี ได้น าแผนพัฒนาไปสู่การ

ปฏิบัติ โดยจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ       พ.ศ. 2562 และมีการติดตาม

ผลการด าเนินงาน จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ     
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น 166 

โครงการ งบประมาณ 262,361,547 บาท ใช้ไป 196,722,102.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 

74.98 ของงบประมาณท้ังหมดที่ได้รับ โดยแบ่งออกเป็น โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 132 

โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 19 โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 7 โครงการ ยกเลิก 8 

โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  

 

 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและส่งเสรมิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

 จัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  

http://www.oic.go.th/infocenter/045/ ซึ่งเป็นระบบบริหารการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร และ

เชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารของราชการที่

สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ และเป็นประโยชน์ในการเรียกใช้ข้อมูล  

 

 

 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครล าปาง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ

เช่น เสียงตามสาย/หอกระจายข่าวของชุมชน ป้ายจอ LED รถประชาสัมพันธ์ Cutout 

ประชาสัมพันธ์     e-Newsletter เว็บไซต์ และ facebook แผ่นพับและเอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมถงึการจัดแถลงข่าวโครงการส าคัญ ๆ ของเทศบาล 

  นอกจาก น้ี   ไ ด้ มี ก า รจั ดอบรม

เครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุค IT เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 

2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เพื่อให้อาสาสมัครนัก

ประชาสัมพันธ์ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและมี

ส่วนร่วมในการท างานด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการท างานด้านการ

http://www.oic.go.th/infocenter/045/
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ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง มีผู้เข้าร่วมรับการอบรม จ านวน 120 คน ประกอบด้วย เครือข่าย

อาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   
 

 การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดอบรมให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 

และพนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล ดังน้ี  

 หลักสูตรการค านวณราคากลาง

งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล าปาง พนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรม 

จ านวน 34 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้

เข้ารับการอบรม คดิเป็นร้อยละ 85.97  

 ห ลั ก สู ต ร ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ

ผลประโยชน์ทับซ้อน และธรรมาภิบาลในการท างาน 

เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี 

มีพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง เข้ารับการอบรม จ านวน 78 คน ผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้เข้ารับการอบรม    คดิเป็นร้อยละ 88.80  

 หลักสูตร “กฎหมายต้องรู้ส าหรับ

สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง” เมื่อวันที่ 

27 มีนาคม 2562 และหลักสูตร “การพัฒนาภาวะ

ผู้น าในยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ 

ห้องผาไท โรงแรมเวียงลคอร จ.ล าปาง ผลส าเร็จของ

โครงการในภาพรวม คดิเป็นร้อยละ 86.24 

 

 

 

นอกจากน้ี เทศบาลฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมที่หน่วยงานอื่น

เป็นผู้จัด   ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากร จ านวน 88 หลักสูตร ใน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 156 คน คิดเป็นร้อยละ 

89.14 บุคลากรที่ไม่ได้รับการพัฒนา จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.86 ของบุคลากร

ทั้งหมด จ านวน 175 คน 
 

 เทศบาลนครล าปางได้รับรางวัล

ชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยม 

ระดับประ เทศ ประจ าปี  2562  เป็นการ

ประเมินผลงานต่อเน่ืองของเทศบาลที่ผ่านเกณฑ์

การประเมินระดับดีเยี่ยมระดับพื้นที่ เมื่อปี 2561 

โดยมีการตรวจประเมินผลงานและประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการเมืองแบบองค์รวม และมี

เกณฑ์การพิจาณาจากข้อมูลและหลักฐานเชิง

ประจักษ์ในพื้นที่  

 นายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้เข้า

ร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อม

ยั่งยืน ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซา

เดอร์ กรุงเทพมหานคร จากนายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  และจะเข้ารับถ้วย

พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมาร ีในวันท่ี 30 เมษายน 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร 
 

  เทศบาลนครล าปางเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจ าปี 2562 และได้รับ

มอบโล่รางวัลพระปกเกล้า พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากสถาบันพระปกเกล้า ประจ าปี พ.ศ. 

2562 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของประชาชน จาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ใน

งานประชุมวิชาการประจ าปีสถาบันพระปกเกล้า KPI Congress ครั้งที่ 21 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 

พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพมหานคร  ซึ่ง

เทศบาลนครล าปาง ผ่านเกณฑ์การประเมิน      

7 หมวด ได้แก่ 1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) การจัดท าโครงการและบริการสาธารณะ 3) 

การบริ หารการ เ งิ นการคลั งท้ อ งถิ่ น  4) 

กระบวนการกิจการสภาท้องถิ่น 5) การเผยแพร่
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ข้อมูลข่าวสาร 6) การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน และ        7) โครงการที่

โดดเด่นเป็นเลิศด้านความโปร่งใส  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 4 

โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนคนเดินกาดกองต้า 2) โครงการถนนสาย

วัฒนธรรม   3) โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และ    4) โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน

ศูนย์สาธิตการตลาด 

 

 

 

 

2) นโยบายด้านการพัฒนาเมือง มุ่งเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมในเมือง โดย

กระบวนการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม เช่น การปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแม่น้ าวัง  การ

ขุดลอกท าความสะอาดท่อระบายน้ า คลอง คูเมือง เพื่อการระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม การมี

พื้นทีส่าธารณะให้กับประชาชนในชุมชน มีการด าเนินการ ดังน้ี   
 

 สร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล าปาง   

(มิวเซียมล าปาง) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง

เทศบาลนครล าปาง และสถาบันพิพิธภัณฑ์การ

เรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การ

เรียนรู้แนวใหม่  ที่ทันสมัย เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการ

ศึกษานอกห้องเรียนส าหรับเด็กและเยาวชน รวมถึง

ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษา โดยเทศบาลนครล าปางได้จัดสรรงบประมาณเพื่อท าการ

ปรับปรุงอาคารให้มีความพร้อม จัดหาบุคลากร และบริหารจัดการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็น

ผู้ด าเนินการจัดท านิทรรศการถาวร ถ่ายทอดองค์ความรู้ คนเมือง ศิลปวัฒนธรรมเมืองล าปาง

ผ่านสื่อมัลติมีเดีย และนิทรรศการถาวร จ านวน 16 ห้อง  

 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล าปาง (มิวเซียมล าปาง) ได้ท าการเปิดทดลองระบบ 

โดยเปิดให้บรกิารแก่ประชาชน เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2562 เป็นต้นมา ซึ่งได้รับความสนใจจาก

สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก และเทศบาลนคร

ล าปาง มีแผนในการด าเนินงานร่วมกับ สพร. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านนิทรรศการ
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หมุนเวียนประเภทต่าง ๆ  การพัฒนาบุคลากร  พัฒนาสภาพแวดล้อม การเป็นศูนย์กลางการ

แบ่งปันความรู้แก่หน่วยงานที่สนใจ และการส่งเสริมการ   มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ท่ียั่งยืนต่อไปในอนาคต   

 โครงการส่งเสริมให้ประชาชน  

มีส่ วนร่วมในการฟื้นฟูสิ่ งแวดล้อมและปั่น

จักรยาน  ในชุมชน เพื่อมุ่งสู่สังคมน่าอยู่อย่าง

ยั่งยืน เริ่มแรกเทศบาลได้สร้างการรับรู้ “นคร

ล าปาง เมืองแห่งจักรยาน” ให้แก่ผู้น าชุมชน 

และเชิญชวนผู้น าชุมชนทุกกลุ่มเข้าร่วมเป็น

คณะท างานสร้างเมืองจักรยานประจ าชุมชน ร่วมกับคณะท างานสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนคร

ล าปาง ต่อมาได้มีการผลักดันให้มีการใช้จักรยาน โดยด าเนินกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นเพื่อรัก 

พิทักษ์โลก” เพื่อเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และท ากิจกรรม

สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดกิจกรรมรณรงค ์       

ปั่นจักรยานในวิถีชีวิตประจ าวัน จ านวน 14 ครั้ง โดยในแต่ละครั้ง

มีกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสาท าความดี

ด้วยหัวใจ กิจกรรมค้นหา “วิถีชีวิตชุมชน” และ “ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น” เป็นต้น ตลอดจนจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ เรื่อง แนว

ทางการใช้จักรยานในชุมชน  ให้พ้นจากอุบัติเหตุ รวมถึงการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทาง/วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมใน

การใช้จักรยานในชีวติประจ าวัน  

 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองและพัฒนาแม่น้ าวัง มีการด าเนินกิจกรรม 

ดังน้ี 

 โครงการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมเทศบาลนครล าปาง (ตาม

บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลนครล าปางกับองค์การจัดการน้ าเสีย) 

 โครงการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียปลายท่อแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ง

ได้บ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียปลายท่อแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 4 จุด ได้แก่ 1. บริเวณ

ถนนป่าไม้ (หลังตลาดเทศบาล 3) 2. บริเวณถนนเลียบแม่น้ าวัง (หลังวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดา

ราม) 3. ใต้สะพาน  บ้านดงพัฒนาฝั่งต าบลบ่อแฮ้ว และ 4. ข้างสะพาน 200 ปี ฝั่งต าบลเวียง

เหนือ  
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รายงานผลการปฏบิัตงิานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนคร
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 โครงการอบรมส่งเสริม

ความรู้ด้ านการจัดการน้ า เสีย  เพื่อ ให้

ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครล าปาง      

มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ   

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมอาคาร แนวทางปฏิบัติว่า

ด้ วย    การสาธารณสุ ข เกี่ ย วกั บการ

ประกอบกิจการอันอาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ กฏหมายว่าด้วยการรักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และกฎหมายอื่น       ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการน้ าเสีย ซึ่งเป็นการพัฒนาสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครล าปางให้มีมาตรฐานใน

การจัดการน้ าเสีย ลดการปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ าวังอย่างมีส่วนร่วม โดยจัดอบรม เมื่อวันศุกร์ที่ 

20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครล าปาง 

 กิจกรรมขุดลอกแม่น้ าวัง โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในเทศบาล 

และ    จติอาสา ดังต่อไปน้ี 

     - พัฒนาแม่น้ าวัง ตั้งแต่สะพานเขลางค์ ถงึสะพาน 200 ปี  

     - เก็บกวาดวัชพืชและขยะบริเวณแม่น้ าวัง (หลังวัดเกาะฯ ถงึเขื่อนยาง) 

     - พัฒนาล าน้ าวังทั้งสองฝั่งตลิ่ง ในช่วงวันลอยกระทง (สะพานแขวน ถึงหน้าเขื่อน

ยาง)  
 

 แก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากในเขตเทศบาลนครล าปาง 

เ ท ศ บ า ล น ค ร ล า ป า ง ใ ห้

ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก 

ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ  เช่น ระบบการ

ระบายน้ าไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ไม่มีท่อ

ระบายน้ า และอาจมีสาเหตุมาจากการอุดตัน

ของท่อระบายน้ า เน่ืองจากมีเศษใบไม้หรือขยะ

ต่าง ๆ เข้าไปอุดตัน ประกอบกับการตื้นเขิน

ขอ งแม่ น้ าวั งและคลองสาขาแม่ น้ า วั ง 

เน่ืองจากมีปริมาณผักตบชวาและวัชพืชเป็น
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จ านวนมาก เมื่อเกิดฝนตกหนักท าให้น้ าไหล ไม่สะดวก จึงเกิดน้ าท่วมขังในบางพื้นที่ เทศบาลจึง

ได้ด าเนินกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังน้ี 

 ขุดลอกท าความสะอาด   

ท่อระบายน้ า คลอง คูเมือง บริเวณต่าง ๆ 

ตลอดปีงบประมาณ เพื่อเปิดทางน้ าไหล 

ป้องกันปัญหาน้ าท่วม ได้แก่ บริเวณคูเมือง

ปงสนุก บริเวณคูน้ าก าแพงเมือง บริเวณคู

น้ าแจ่งหัวริน บริเวณข้างสวนประตูเวียง 

รวมถึงล้างท่อระบายน้ าตามค าร้องของ

ประชาชน   

 

 ขุดลอกวัชพืช บริเวณคลอง

ซาววา โดยใช้เครื่องจักรของส่วนการโยธา 

ด าเนินการปีละ 2 ครั้ง (ช่วงถนนจามเทวี ไปถึง

สุดเขตติดต่อเทศบาลต าบลบ่อแฮ้ว) 

 โครงการก่อสร้างถนนและ  

ท่อระบายน้ าในเขตเทศบาลนครล าปาง เพื่อ

แก้ไขปัญหาการระบายน้ าในเขตเทศบาล

นครล าปาง 

 

 

 

 บูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณ

ข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก ปัจจุบันในส่วนของการน าสายไฟลงใต้ดิน ได้ด าเนินการเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว    และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลฯ จะด าเนินการปรับปรุงทางเท้า ระบบ

ไฟฟ้าส่องสว่าง และปรับปรุงถนนบุญวาทย์ 

ตั้ งแต่บริ เวณห้าแยกหอนาฬิกาถึงหน้า

โรงเรียนเทศบาล 3 ให้มีสภาพใช้งานได้ดี     

มีความปลอดภัยและสวยงาม 
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3) นโยบายด้านการส่งเสริม

เศรษฐกิจและการค้า 

 

 การบริหารงานจัดเก็บภาษี

และค่าธรรมเนียม 

 การปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งเทศบาล

นครล าปางได้ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี ครอบคลุม 8 ต าบล เพื่อเพิ่มฐานข้อมูลแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

 ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ณ วันที่ 30  กันยายน 2562 การออก

ส ารวจข้อมูล ฯ แบ่งเป็น เขตใหญ่ (Zone) จ านวน 14 เขต เขตย่อย (Block) จ านวน 250 บล็อก และ

แปลงที่ดิน (Lot) จ านวน 29,712 แปลง สรุปฐานข้อมูลได้ดังน้ี 

 

ล าดับที่ ฐานข้อมูล จ านวน 

1 ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) 20,670 ราย 

2 ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.5)   12,971 ราย 

3 ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี 7,699 ราย 

4 ผู้ถอืกรรมสิทธิ์แปลงที่ดิน 16,852 ราย 

 - จ านวนแปลงที่ดิน 29,712 แปลง 

5 ผู้ถอืกรรมสิทธิ์โรงเรอืน/สิ่งปลูกสร้าง 17,317 ราย 

 - จ านวนโรงเรอืน 36,715 หลัง 

6 ผู้ถอืกรรมสิทธิ์ป้าย 3,159 ราย 

 - จ านวนป้าย 8,763 ป้าย 
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รายงานผลการปฏบิัตงิานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนคร
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มีการพัฒนารายได้อย่างต่อเน่ืองและขยายฐานภาษีแหล่งรายได้ใหม่ โดยมีผล

การจัดเก็บภาษีโรงเรอืนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ดังน้ี 

- ภาษี โ รง เรื อนและ

ที่ดิน 

จ านวน 3,875 

ราย   

ภาษีท่ีจัดเก็บ

ได้   

62,329,692.01 

บาท 

- ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 4,969 

ราย   

ภาษีท่ีจัดเก็บ

ได้ 

710,201.61 บาท 

- ภาษีป้าย  จ านวน 2,814 

ราย   

ภาษีท่ีจัดเก็บ

ได้ 

16,295,798.00 

บาท 

  

ตารางเปรียบเทยีบรายได้จัดเก็บเองในหมวดภาษีอากรของเทศบาลนครล าปาง 

ประเภทรายได้ 
รายได้ที่จัดเก็บ (บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ภาษโีรงเรือนและ

ที่ดนิ 

64,867,087.89 58,203,670.56 60,649,364.16 62,329,692.01 

ภาษีบ ารุงท้องที ่ 818,579.40 775,331.36 746,896.80 710,201.61 

ภาษีปา้ย 14,577,762.00 16,487,966.80 15,289,435.00 16,295,798.00 

รวมทั้งสิ้น 80,263,429.29 75,466,968.72 76,685,695.96 79,335,691.62 

 

ตามตารางข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบรายได้จัดเก็บเองในหมวดภาษีอากร ปี 

2561 และ   ปี 2562 พบว่า รายได้ที่จัดเก็บเองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.46 

 

 การพัฒนางานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  โดยออกหน่วยบริการรับช าระภาษี

เคลื่อนท่ี   (Tax mobile payment services) มุ่งเน้นการให้บริการเชิงรุก อ านวยความสะดวกใน

การเดินทางให้แก่ผู้ช าระภาษี รวมถึงการออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น เพื่อ

สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยใช้รถยนต์ตู้พร้อม

เจ้าหน้าที่ออกให้บริการในเขตเทศบาลนครล าปาง ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้าน

ภาษีท้องถิ่นและก าหนดการช าระภาษีเคลื่อนที่ ผ่านทางเพจ facebook ชื่อ ภาษีเทศบาลนคร

ล าปาง เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับภาษีท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง  
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ล าปาง 

 

 

 

 

 

 จั ดโค ร งก ารอบรม ให้

ความรู้ผู้อยู่ในข่ายช าระภาษีในเขตเทศบาล

นครล าปาง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ

ความรู้ เรื่องภาษีท้องถิ่นและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ใน

การช าระภาษีท้องถิ่น รวมทั้งเกิดทัศนคติที่

ดีและเต็มใจช าระภาษี    โดยมีผู้ให้ความ

สนใจเข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 102 คน   

 

 

 รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองที่ไม่ใช่ภาษีอากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประกอบด้วย  5 หมวด ดังน้ี 
 

ล าดับที่ หมวดรายได้ รายได้ของเทศบาล (บาท) 

1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 20,792,352.78 

2 รายได้จากทรัพย์สิน 17,479,843.25 

3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณชิย์ 

6,627,702.54 

4 รายได้เบ็ดเตล็ด 3,215,011.95 

5 รายได้จากทุน 60,040.00 
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รวม 48,174,950.52 

 

 ปรับปรุงอาคารภายในพ้ืนที่ตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซี ล าปาง)  

 โครงการปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ตลาดเทศบาล 4 (หน้าบิ๊กซี) เป็นโครงการที่

ด าเนินการปรับปรุงอาคาร B เป็นร้านขายสินค้า และอาคาร C เป็นศูนย์อาหารและห้องน้ าห้อง

ส้วมปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ  
 

 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซี ล าปาง) 

เพื่อรองรับกิจกรรม กีฬา นันทนาการ และใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์อื่น ๆ  
 

 การบรหิารจัดการตลาดเทศบาล ในปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 3 แห่ง ประกอบด้วย  

1. ตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) มีพื้นที่ 5,820 ตารางเมตร ตั้งอยู่ถนนไปรษณีย์ 

ต าบล   หัวเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

2. ตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) มีพื้นที่ 2,613 ตารางเมตร  ตั้งอยู่ถนนท่าคราวน้อย 

ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

3. ตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา) มีพื้นที่ 2,217 ตารางเมตร ตั้งอยู่ถนนรัษฎา ต าบล

เวียงเหนอื อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยมีการบรหิารจัดการตลาด ดังน้ี 

- การล้างท าความสะอาดตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) ตลาดเทศบาล 2 

(อัศวิน) และตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา) เป็นประจ า

ทุกวัน  เพื่ อสุ ขลักษณะที่ ดี ของผู้ ค้ าขายและ

ประชาชนที่มาจับจ่าย ซื้อของในตลาด 

- ก า ร ก ว า ด  ถู  พื้ น ใ น ต ล า ด 

ทางเดินในตลาด และบริเวณแท่นขายของในตลาด 

และพื้นที่ อื่น ๆ ในตลาดเป็นประจ าทุกวัน 

- การด าเนินการดูดคราบไขมันใน  

ท่อระบายน้ ารอบตลาด และล้างท าความสะอาด     

ท่อระบายน้ าเสีย อย่างน้อยสองเดือนครั้ง เพื่อ

ป้องกันการอุดตันของคราบไขมันในท่อระบายน้ า 

- การบ ารุงรักษา การซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ที่ช ารุดในตลาด ให้มีสภาพการใช้

งาน        ได้ตามปกติ     
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- การแก้ไขปัญหาการ

รุ กล้ าที่ เ อ กชน  แล ะก ารจั ด ก า ร

สุขลักษณะ    โซนโต้รุ่ง ตลาดเทศบาล 

1 (หลักเมือง)  โดยมีการจัดประชุมผู้ค้า

ขายโซนโต้รุ่ง เพื่อหาแนวทางการแก้ไข

ปั ญ ห า ร่ ว ม กั น  แ ล ะ    ล งพื้ น ที่

ด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยผู้ค้าขาย

ร่วมกันท ารางระบายน้ าฝนและตะแกรง 

ปิดกั้นด้านหลังแผงค้าเพื่อป้องกันการ

รุกล้ าที่ดินเอกชน และเทศบาลฯ ได้

ด าเนินการปรับปรุงท่อระบายน้ าฝน ท่อระบายน้ าทิ้ง และเปลี่ยนผ้าใบเต้นท์ รวมทั้งจัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์โซนโต้รุ่ง ตลาดเทศบาล 1 

(หลักเมือง)  

 จั ด ง า น เ ฉ ลิ ม ฉ ล อ ง

เทศกาลปีใหม่นครล าปาง ระหว่างวันที่ 

25 – 31 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณ

ข่วงนครและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งในวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 ได้ก าหนดให้มีกิจกรรม

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ    ปีใหม่เพื่อมอบ

เป็นของขวัญให้แก่ประชาชนชาวล าปาง

และนักท่องเที่ยวในการร่วมเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ ในธีม (Theme) งานที่ใช้ชื่อว่า “สวัสดีปีหมู 

2562 (อะไร ๆ ก็หมู) กิจกรรมภายในงานมีการตกแต่งสถานที่โดยแสดงสัญลักษณ์ของนักษัตร

ปีหมู มีการประดับไฟฟ้า แสง สี เพื่อให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาเที่ยวชมได้บันทึกภาพบรรยากาศของ

จังหวัดล าปาง มีการจัดการแสดงและกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณโดยรอบ ดังน้ี 

 ลานกิจกรรมเยาวชน/เวทีเคานต์ดาวน์ บริเวณข่วงนคร หน้าอาคาร

พิพิธภัณฑ์  หอปูมละกอน 

 การจ าหน่ายสินค้า และของท่ีระลึก จากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนคร

ล าปาง บริเวณถนนฉัตรไชย 

 การตกแต่งประดับประดาไฟฟ้า แสง สี/จุดถ่ายภาพด้านการท่องเที่ยว

ของล าปาง/นิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Five Hidden Jems) การแสดงของกลุ่มเยาวชน
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และหน่วยงานต่าง ๆ ในล าปาง และกิจกรรมบนเวทีการแสดง บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอ

นาฬิกา 

 กิจกรรม D.I.Y. “วาดเส้น เล่นสีของดีนครล าปาง”/นิทรรศการส่งเสริม

การท่องเที่ยว/ชมรม cosplay bws/b-boy league และกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ บริเวณข่วง

นคร 

 ลานสวนสนุก บริเวณหน้าอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครล าปาง 

จากผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความ

พึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 (คะแนนเต็ม 5) คิดเป็นร้อย

ละ 86.00 

 

 จัดงานร าลึกประวัติศาสตร์

สะพานรัษฎาภิเศก “102 ปี ขัวหลวงรัษฎา” 

ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 

2562 เพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์ ความ

เป็นมา วิถชีีวติ วัฒนธรรมของชาวล าปางใน

อดีตให้แก่คนรุ่ นหลั ง ได้ รับรู้  และเพื่ อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองต้องห้าม...

พลาด จังหวัดล าปาง ตลอดจนเพื่อสร้าง

จิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์สะพานรัษฎา

ภเิศก  ให้คงอยู่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนครล าปางสืบไป กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ 

 

 

 

 

 

 

 การประดับไฟตกแต่งสะพานและพื้นที่โดยรอบ 

 กิจกรรมบริเวณบนสะพาน ได้แก่ นิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการจ าลองวิถี

ชีวติ 

 กิจกรรมบรเิวณถนนเลียบแม่น้ าวัง ได้แก่ นิทรรศการเชิงประวัติศาสตร์ 
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 กิจกรรมการแสดงบริเวณบนสะพาน ได้แก่ การแสดงดนตรี การแสดง

นาฏศิลป์    การแสดงย้อนยุค 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักท่องเที่ยวและประชาชนที่มา

ร่วมงาน        พึงพอใจต่อการจัดงานในภาพรวม คดิเป็นร้อยละ 79.20 
 

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวถนน

สายวัฒนธรรม ให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว      

เชิงวัฒนธรรม ด าเนินการทุกวันศุกร์ เวลา 

16 .30  – 20 .30  น .  โ ดยประม าณ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ กาดหมั้วคัวแลง 

การแสดงดนตรีพื้ น เ มื อ ง  ก ารแสดง

นาฏศิลป์ กิจกรรมสาธิตประดิษฐ์ งานฝีมือ/

สาธิตการท าอาหาร/สาธิตงานหัตถกรรม 

กิ จกรรมสรง น้ านมสดต้นศรี มหา โพธิ์ 

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมเขียนชื่อติดไม้ก้ าศรีการประดับตกแต่งบริเวณถนนสาย

วัฒนธรรมแบบพื้นเมือง จากผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้ประกอบการและประชาชน

ในพื้นที่บริเวณถนนสายวัฒนธรรมพึงพอใจต่อปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมถนนสาย

วัฒนธรรม คดิเป็นร้อยละ 96  
 

 ส่งเสรมิการท่องเที่ยวกาดกองต้า กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่  

 การจัดนิทรรศการ 14 ปี ถนนคนเดินกาดกองต้า สถาปัตยกรรมสะท้อน

คุณค่าเป็นมากกว่า “ถนนคนเดิน” 

 การเสวนาถนนคนเดินกาดกองต้า  

 การจัดแสดงภาพเก่า ประวัติสถาปัตยกรรมของอาคารโบราณและเก่าแก่  

 การบรรเลงดนตรีพ้ืนเมือง  

 กิ จ ก ร ร ม ส า ธิ ต ก า ร ท า ส บู่

สมุนไพร  

 กิจกรรมสาธิตการท าข้าวต้ม

น้ าวุ้น  

 กิจกรรมสาธิตการท าข้าวปั้น  
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 กิจกรรมสาธิตการท าขนมถ้วย หมูสับ  

 กิจกรรมสาธิตการย่างหมึกโบราณ 

  ผลส าเร็จของการจัดกิจกรรม ในภาพรวม คดิเป็นร้อยละ 80.20  
 

 

 

 

 ท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการจัด

กิจกรรมในเดือนกรกฎาคม จ านวน 2 ครั้ง และเดือนสิงหาคม จ านวน 2 ครั้ง ณ บริเวณย่าน

ชุมชนเมืองเก่า    เขลางค์นคร กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมือง

ล าปาง กิจกรรมสาธิตอาหารพื้นบ้าน กิจกรรมสาธิตงานฝีมือพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม 

การทอตุงใยที่ใหญ่ที่สุดในโลก    กาดหมั้วลานขันโตก น่ังรถรางชมเสน่ห์เมืองเก่าเขลางค์นคร 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม คดิเป็นร้อยละ 86.00  

 

 

 

 

 
 

 ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและ

การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการสนับสนุนสถานที่จ าหน่ายสินค้าในเทศกาลส าคัญต่าง ๆ 

ที่เทศบาลนครล าปางด าเนินการ ได้แก่  

1. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด งานล่องสะเปาจาวละกอน ระหว่างวันที่ 21 – 23 

พฤศจกิายน 2561 บรเิวณถนนบ้านเชียงราย 
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2. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด งานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครล าปาง 2562 

ระหว่างวันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2561 บรเิวณถนนฉัตรไชย 

3. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด งานร าลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก 102 ปี 

ขัวหลวงรัษฎา ระหว่างวันที่ 30 – 31 มนีาคม 2562 บรเิวณถนนเลียบแม่น้ าวัง (ฝั่งกาดกองต้า) 

4. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครล าปาง 

ประจ าปี 2562 ในระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2562 บริเวณถนนฉัตรไชย 

และมีการจัดฝึกอบรม

สั มมนา เชิ งปฏิบั ติ ก า ร เพื่ อพัฒนา

รูปแบบและแนวทางการจัดจ าหน่าย 

เพื่อสร้างศักยภาพทางการตลาดให้กับ

ผลิ ตภัณฑ์ชุ มชน      เมื่ อวั นที่  14 

สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี 

เทศบาลนครล าปาง 
 

 

 

 

 

 

 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพใน

เขตเทศบาลนครล าปาง โดยจัดฝึกอบรม

พัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชนที่ประสงค์

ร่วมกัน เป็นกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนคร

ล าปาง เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน ใน

รูปแบบและเทคนิคกระบวนการใหม่ ๆ เพิ่ม

มูลค่าผลิตภัณฑ์        ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด สามารถสร้างงาน สร้าง

อาชีพ สร้างรายได้ จ านวน 9 หลักสูตร ได้แก่ 

 

1. หลักสูตร การท าขนมไทย ชุมชนประตูต้นผึ้ง – ท่านางลอย  

2. หลักสูตร งานประดิษฐ์และตกแต่งเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์  

3. หลักสูตร งานปักและตกแต่งผ้าพันคอ 

4. หลักสูตร งานฝีมือประดิษฐ์ ถักร้อยสร้อย เพื่อพัฒนาอาชีพ 
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5. หลักสูตร การแปรรูปเห็ดสมุนไพร ชุมชนพระบาท-หนองหมู 

6. หลักสูตร การแปรรูปสมุนไพร ชุมชนท่ามะโอ  

7. หลักสูตร Digital Marketing รุ่น 1  

8. หลักสูตร Digital Marketing รุ่น 2 

9. หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเน้ือหมู ชุมชนสิงห์ชัย 

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 363 คน ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ใน

การฝึกอบรมในระดับดีขึ้นไป จ านวน 325 คน คดิเป็นร้อยละ 89.53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) นโยบายด้านการศึกษา ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียน

เทศบาลในสังกัด ดังน้ี 
 

 มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนใน

สังกัดโรงเรียนเทศบาล จ านวน 576 ทุน เป็นเงิน

จ านวนทั้งสิ้น 1,241,550 บาท ซึ่งได้รับการ
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สนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษาของโรงเรียน ทุนการศึกษาจากคณะผู้บริหาร 

คณะครู บุคคลภายนอก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย 

สาขาจังหวัดล าปาง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เหล่ากาชาด จังหวัดล าปาง สมาคมนิสิตเก่า

จุฬา จังหวัดล าปาง และผู้มีจิตศรัทธาเป็นต้น โดยแยกเป็นโรงเรยีนต่าง ๆ ดังน้ี   

 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ได้รับทุน จ านวน 10 ทุน รวมเป็นเงิน 

16,500 บาท 

 โรงเรยีนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ได้รับทุนจ านวน 88 ทุน รวมเป็นเงิน 

131,000 บาท 

 โรงเรยีนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ได้รับทุนจ านวน 324 ทุน    รวมเป็นเงนิ 

315,550 บาท 

 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้รับทุน จ านวน 51 ทุน รวมเป็นเงิน 

636,000 บาท 

 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ได้รับทุน จ านวน 21 ทุน รวมเป็นเงิน 

19,000 บาท 

 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ได้รับทุน จ านวน 82 ทุน รวมเป็นเงิน 

123,500 บาท 
 

 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ให้กับโรงเรยีนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง จ านวน 6 แห่ง และการเรียนการสอน

ภาษาจีน ให้กับโรงเรียน จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) โรงเรียน

เทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) และโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้าน

ศรีบุญเรือง) และมีการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ดังน้ี  

 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน

ให้กับนักเรียน ได้แก่ โครงการเพิ่มทักษะการสื่อสาร

ภาษาจีนเบื้องต้นของนักเรียน โครงการเปิดประตูสู่

ประเทศจีน กิจกรรมเสริมทักษะ การวัดการเรียนการ

สอนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมชุมนุม

มัคคุเทศก์ กิจกรรม       วันตรุษจนี เป็นต้น 

 



24 
 

  

 

รายงานผลการปฏบิัตงิานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง 

 

 

 

 

 

 กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้

ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ได้แก่ โครงการพัฒนา

คุ ณ ภ า พ ผู้ เ รี ย น     ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้

ภาษาต่างประเทศ โครงการมุมแห่ง  การเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ (English Zone) โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 

English Day Camp กิจกรรม English 

Communication กิจกรรมชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย 

กิจกรรม วันครสิต์มาส เป็นต้น 

 ส่งเสริมให้นักเรียนจัดท าโครงงาน

ภาษาต่างประเทศ และส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน แข่งขันคนเก่ง

ระดับประเทศ 

 จัดแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อ

ส่งเสรมิภาษาต่างประเทศ และจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนได้ใช้ในการจัดกิจกรรม 

 จัดท าห้องปฏิบัติการทางภาษาให้กับโรงเรียนเทศบาล 1, 3, 4, 5 และ 7 

เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้ให้กับนักเรยีนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาต่างประเทศ 
 

 ส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย เทศบาลนครล าปางมีแหล่ง

เรียนรู้  ที่ส าคัญ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ มิวเซียมล าปาง อุทยานการเรียนรู้นครล าปาง LK Park 

และพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน  

 กจิกรรมที่จัดข้ึนบริเวณอุทยานการเรียนรู้นครล าปาง LK Park ได้แก่ 

1. กิจกรรมสอนท า “ปฏิทินของฉัน” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561  

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การท าโคมดาวและโคมบ่าเต้า” 

เมื่อวันท่ี 8 – 10 มีนาคม 2562  

3. กิจกรรมปริศนาอักษรไขว้ เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2562  
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4. กิจกรรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 

– 7 กรกฎาคม 2562 จ านวน 20 ชั่วโมง  

5. กิจกรรมบอกรักแม่ผ่านการ์ด เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2562  

6. กิจกรรมพบกันวันเสาร์เรามาฟังนิทาน ทุกวันเสาร์ของเดือนสิงหาคม 

2562    

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมในภาพรวม คดิเป็นร้อยละ 89.38 

 กิจกรรมที่จัดข้ึนในหอปูมละกอน ได้แก่  

1. จัดนิทรรศการตุงและโคม ภูมิ

ปัญญาล้านนาไทย เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน – 20 

ธันวาคม 2561  

2. จัดนิทรรศการศิลป์สร้างสรรค์ สืบ

สานงานศิลป์  เมื่อวันที่  26 ธันวาคม 2561 – 20 

กุมภาพันธ์ 2562 

3. จัดนิทรรศการภาพถ่ายเมือง

ล าปาง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2562  

4. จัดนิทรรศการของเล่นพื้นบ้าน   ภูมิปัญญาแบบไทย เมื่อวันที่  17 

มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562  

5. กิจกรรมประกวดวาดภาพ หัวข้อ พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระดับชั้นประถมศึกษาและ

มัธยมศกึษาตอนต้น 

นอกจากน้ีมีการจัดท าวิดีทัศน์เสนอเรื่องราวแนะน าจังหวัดล าปาง สถานที่

ท่องเที่ยวส าคัญ รายละเอียดความเป็นมา และห้องนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์หอปูม

ละกอน ขนาดความยาวไม่เกิน 10 นาที วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ 

ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดล าปาง ผลการประเมินความพึงพอใจ

ต่อกิจกรรมในภาพรวม คดิเป็นร้อยละ 77.83 

 กิจกรรมที่จัดข้ึนบริเวณมิวเซียมล าปาง ได้แก่ 

1. กิจกรรมเวทีเสวนา “ก้าวต่อไป

ของ   มิวเซียมล าปาง” เมื่อวันที่ 7 - 9 มกราคม 2562  

2. กิจกรรม LK Kids In Park ในงาน

วันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562  
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3. จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องผ้าล้านนา เครื่องแต่งกายพื้นบ้านและซิ่นตีน

จกล าปาง และนิทรรศการ สลุงหลวง งานบุญของชาวนครล าปาง ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 

2562  

4. จัดกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว มิวเซียมล าปาง บนสื่อ 

facebook ของมิวเซียมล าปางในเคมเปญ “เมษาพาครอบครัวเที่ยว” ระหว่างเดือนเมษายน – 

พฤษภาคม 2562  

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีพื้นถิ่นล าปาง 

ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 16 กรกฎาคม 2562 

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ระหว่างวันที่ 1 

– 31 สิงหาคม 2562 

 จากผลสรุปจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมมิวเซียมล าปาง ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม ถึง 31 

ตุลาคม 2562 มีผู้เข้าเยี่ยมชม ทั้งสิ้น 210 คณะ จ านวน 31,096 คน ผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้เยี่ยมชม   คดิเป็นร้อยละ 98.28 

นอกจากน้ี เทศบาลนครล าปางได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล โดยได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ได้แก่  

1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพเด็กด้อยโอกาสในเขต

เทศบาลนครล าปาง มีระดับความพึงพอใจ คดิเป็นร้อยละ 98.50  

2. กิจกรรม “พี่สอนน้อง” เพื่อให้ก าลังใจเด็กในการเรียน การเพิ่มพูน

เสริมสร้างทักษะ การสอนเสริม รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน มีระดับความพึงพอใจ คิด

เป็นร้อยละ 96.00  

3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ อบรมการท าตุงพญายอ ทักษะกีฬาและ

นันทนาการ ส่งเสรมิการหารายได้ในช่วงปิดเทอม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีระดับความพึงพอใจ 

คดิเป็นร้อยละ 96.45  

4. กิจกรรมเตรียมน้องก่อนเปิดเทอม เพื่อพบปะเด็กและเตรียมพร้อม

ในช่วง     ก่อนเปิดภาคเรยีน มีระดับความพึงพอใจ คดิเป็นร้อยละ 97.00  
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5) นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลได้จัด

ให้มีการบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน แสงสว่างสาธารณะ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์พร้อมท่อระบายน้ า รวมถึงการติดตั้งไฟสัญญาณเตือนกระพริบ ปรับปรุง

ระบบสัญญาณไฟจราจร และขยายเขตไฟฟ้าพัฒนาและสายดับ ท าให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก และปลอดภัย โดยด าเนินโครงการดังน้ี 
 

 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ 

1. ก่อสร้างถนนก าแพงเมือง ตั้งแต่บรเิวณบ้านเลขที่ 115/10 ถงึบ้านเลขที่ 

115/9 งบประมาณ 365,000 บาท 

2. ก่อสร้างถนนรมิน้ า ซอยข้าง

บ้านเลขที่ 42/1 ถึงบรเิวณบ้านเลขที่ 42/2 

งบประมาณ 138,000 บาท 

3. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า 

ถนนล าปาง-แม่ทะ ซอย 5 (ซอยแพร่ใจ) ตั้งแต่

บรเิวณบ้านเลขที่ 55/1 ถึงบ้านเลขที่ 51 

งบประมาณ    164,000 บาท 

4. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า 

ถนนล าปาง-แม่ทะ ซอย 5 ตั้งแต่บรเิวณบ้านเลขที่ 

73/3 ถึงบ้านเลขที่ 73/1 งบประมาณ 220,000 

บาท 

5. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า 

ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอย 9 ตั้งแต่บรเิวณบ้านเลขที่ 

51/1 ถึงข้างบ้านเลขที่ 27 งบประมาณ 395,000 บาท 

6. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า 

ถนนไฮเวย์ล าปาง–งาว ตั้งแต่ บริเวณบ้านเลขที่ 

276  ถงึบรเิวณบ้านเลขที่ 274 งบประมาณ 

289,200 บาท  
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7. ก่อสร้างถนนและปรับปรุงบ่อพัก ถนนป่าไม้ ซอยข้างบ้านเลขที่ 19 ถึงถนน

วังเหนือบ้านเลขที่ 10 งบประมาณ 256,000 บาท 

8. ปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชนเจรญิสุข (ข้างบรษิัทโค้วยู่ฮะ) งบประมาณ 

153,000 บาท 

9. ปรับปรุงถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่ถนนราชบุตร ถึงถนนบุญวาทย์ งบประมาณ 

811,000 บาท 

10. ปรับปรุงถนนปงสนุก ซอย 4 ตั้งแต่ถนนปงสนุก ข้างบ้านเลขที่ 235/1 ถึง

ถนนจามเทว ีซอย 3 งบประมาณ 756,000 บาท 

11. ปรับปรุงถนนพระบาท ซอย 6 (ซอยข้าวปั้น) ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 29 ถึง

ถนนเลียบคลองชลประทาน งบประมาณ 328,000 บาท 

 

12. ก่ อ ส ร้ า ง ถ นนแล ะท่ อ

ระบายน้ า ถนนพหลโยธิน (ซอยข้างร้านเบตงมินิ

มาร์ท) ซอยข้างบ้านเลขที่ 221/4 ถึงถนนรอบ

เ วี ย ง  ข้ า ง บ้ า น เ ล ขที่  57  ง บ ป ร ะ ม าณ 

1,048,000 บาท 

13. ปรับปรุงถนนวัดม่อนจ าศีล 

ซอย 2 ตั้งแต่ถนนวัดม่อนจ าศีล ถึงบ้านเลขที่ 21 งบประมาณ 

915,000 บาท 

14. ปรับปรุงถนนช่างแต้ม 

(ก าแพงเมือง) ตั้งแต่ถนนท่าต้นเกี๋ยง ถึงถนน

ประตูม้างบประมาณ 474,000 บาท 

15. ปรับปรุงถนนซอยกู่ เกิ้ ง 

ตั้งแต่ถนนฉัตรไชย ข้างบ้านเลขที่ 246/9 ถึงถนน

มนตร ี     ข้างบ้านเลขที่ 48/1 งบประมาณ 1,837,000 บาท 

16. ปรับปรุงถนนประตูม้า ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่  72 ถึงถนนพระแก้ว 

งบประมาณ 1,748,000 บาท 

17. ปรับปรุงถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 2 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 34 ถึงถนนก าแพงเมือง 

งบประมาณ 1,300,000 บาท 
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18. ปรับปรุงอาคารวัฒนธรรมภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร งบประมาณ 

793,427 บาท 

19. ก่อสร้างปรับปรุงรั้วด้านข้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 

(ประตูเวียง) งบประมาณ 259,800 บาท 
 

 โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน โดยจะด าเนินการต่อในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ได้แก่ 

1. ก่อสร้างถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 295 ถึงถนน

บ้านดง ข้างบ้านเลขที่ 231 งบประมาณ 725,000 บาท 

2. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนบ้านดงไชย ซอย 5 ซอยหลังวัดดงไชย ถึง

ข้างบ้านเลขที่ 231/2 งบประมาณ 909,000 บาท 

3. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 ซอยข้ าง

บ้านเลขที่ 10 งบประมาณ 600,000 บาท 

4. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนศรีปงชัย ซอย 2 ตั้งแต่ถนนศรีปงชัย ถึง

สะพานบ้านศรปีงชัย งบประมาณ 3,809,000 บาท 

5. ก่อสร้างถนนและปรับปรุงบ่อพัก ถนนบ้านดงไชย ซอย 5 ตั้งแต่ถนนวังขวา      

ข้างบ้านเลขที่ 223/6 ถงึบรเิวณบ้านเลขที่ 25/3 งบประมาณ 2,532,000 บาท 

6. ปรับปรุงถนนตัดใหม่ ตั้งแต่ถนนเรือนแพ ถึงถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 

1019 งบประมาณ 457,000 บาท 

7. ปรับปรุงถนนปงสนุก ซอยวังค า ตั้งแต่ถนนปงสนุก ข้างบ้านเลขที่ 220/1 

ถงึถนนจามเทวี ข้างบ้านเลขที่ 235 งบประมาณ 1,244,000 บาท 

8. ปรับปรุงถนนประตูตาล ตั้งแต่ถนนประตูม้า ข้างบ้านเลขที่ 187 ถึงถนน

ประตูม้า ซอย 1 งบประมาณ 636,000 บาท 

9. ปรับปรุงถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแต่ถนนพระบาท ถึงบ้านเลขที่  164 

งบประมาณ 1,872,000 บาท 

10. ปรับปรุงถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 140/128 ถึงถนนไฮเวย์

ล าปาง –งาว งบประมาณ 742,000 บาท 

11. ปรับปรุงสะพานพัฒนาภาคเหนือ งบประมาณ 3,500,000 บาท 

12. ปรับปรุงอาคารศาลาริมน้ า (ศาลาเฉลิมพระเกียรติ) และสะพานข้ามสระ

น้ าสวนสาธารณะเขลางค์นคร งบประมาณ 1,000,000 บาท 
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13. ก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอน งบประมาณ 12,000,000 บาท 

14. ก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ าสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา งบประมาณ 

1,927,000 บาท 
 

 อุดหนุนงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนาและสายดับ ให้แก่ การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

จังหวัดล าปาง ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าฯ ได้แก่  

1. บริเวณถนนพหลโยธินทางเข้าโรงแรมอินโดจีน ระยะทาง 300 เมตร 

งบประมาณ 53,090.49 บาท 

2. ซอยชุมชนเทศบาล 4 ถึงถนนดวงรัตน์ ระยะทาง 100 เมตร งบประมาณ 

29,332.76 บาท 

3. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 14 ระยะทาง 200 เมตร งบประมาณ 9,068.65 

บาท 

4. บริ เวณบ้านดงพัฒนา ซอย 4/5 ระยะทาง 100 เมตร งบประมาณ 

23,935.09 บาท 

5. ซอยหลังวัดช่างแต้ม ระยะทาง 50 เมตร งบประมาณ 30,408.89 บาท 

6. ถนนพระบาท-หนองหมู ซอย 6/1 (เกาะลอย) งบประมาณ 62,650.64 

บาท 

7. ถนนท่าคราวน้อย ซอยเอกราช ระยะทาง 100 เมตร งบประมาณ 

55,580.07 บาท  

8. ถนนเลียบแม่น้ าวัง (ตั้งแต่หัวสะพานบ้านดงพัฒนา บริษัทล าปางไพศาล)          

ถงึบ้านเลขที่ 68/5 ระยะทาง 300 เมตร งบประมาณ 145,486.68 บาท 

 ทั้งน้ี ได้มีการส ารวจจุดเสี่ยงที่ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ ก่อนการติดตั้งเพิ่ม ใน

ปีงบประมาณถัดไป ตลอดจนการส ารวจไฟฟ้าสาธารณะที่ช ารุด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่

ประชาชน  
 

 อุดหนุนงบประมาณในการขยายเขตประปา ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค 

จังหวัดล าปาง  โดยการวางท่อขยายเขตประปาให้กับชุมชนนาก่วม ซอย 7 และถนนบุญศิริ ต.

ชมพู งบประมาณ 452,000 บาท 
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6) นโยบายด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมประชาชนให้มีคุณภาพชีวิต

ที่ดี เข้าถึงหลักประกันสุขภาพ การให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงทุกชุมชน และประชาชนใน

เขตเทศบาล  มีสุขภาวะที่ดี ได้ด าเนนิการ ดังน้ี 
 

 ใหบ้ริการสุขภาพอนามัย ได้แก่  

 การให้บริการรักษาพยาบาลเชิงรุกในกลุ่มผู้สูงอายุ และศูนย์สาธารณสุขมูล

ฐานชุมชนในเขตเทศบาลนครล าปาง ได้จัดกิจกรรมการให้บริการ ดังน้ี 

1. ให้บรกิารตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ ชั่งน้ าหนัก วัดความดันโลหิตและชีพ

จร   วัดรอบเอว 

2. ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล

เบื้องต้น พร้อมจ่ายยาให้ค าแนะน า 

3. ส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาล (Refer) 

เมื่อพบความผิดปกติด้านสุขภาพ 

4. ให้ความรู้ด้านสุขภาพ 

 เกณฑ์ตัวชี้วัดในการให้บริการแก่

ผู้สูงอายุในชุมชน จ านวน 43 ชุมชน ๆ ละ 2 ครั้ง/ปี และ

การให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จ านวน 43 ชุมชน ๆ  ละ 2 ครั้ง/ปี ผลการด าเนินการ 

คอื กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนครล าปาง จ านวน 43 ชุมชน ได้รับบริการตรวจสุขภาพ

เบื้องต้น จ านวน 42 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 97.67 เน่ืองจากชุมชนสามดวงสามัคคี ได้รับ

บริการตรวจสุขภาพเพียง 1 ครั้ง และศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนในชุมชนเขตเทศบาลนคร
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ล าปาง จ านวน 43 ชุมชน ได้รับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น จ านวน    43 ชุมชน คิดเป็นร้อย

ละ 100 

 มีการติดตามดูแลสุขภาพท่ีบ้านอย่างเหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังที่มี

ปัญหาด้านสุขภาพ ได้แก่ ขาดยา หยุดยาเอง ขาดการพบแพทย์ตามนัด ทานยาไม่ถูกต้อง ขาด

การรักษา   การรักษาไม่ต่อเน่ือง ขาดผู้ดูแล ถูกทอดทิ้ง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาด้าน

สุขภาพ โดยมีผลการด าเนินงาน คือ กลุ่มเป้าหมายในชุมชนเขตเทศบาลนครล าปาง ได้รับการ

ดูแลสุขภาพท่ีบ้าน จ านวน  468 คน 

 เฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครล าปาง จ านวน 6 แห่ง โดยจัดให้

มีบริการตรวจสุขภาพ ตรวจตา ตรวจคัดกรองโรคขาดสาร

ไอโอดีน (โรคคอพอก) ตรวจคัดกรองโรคโลหิตจาง สอนสุข

ศึกษา ตรวจวัดสายตา-ตรวจการได้ยิน และมีการอบรมผู้น า

นักเรยีนส่งเสรมิสุขภาพในโรงเรยีนสังกัดเทศบาลฯ จ านวน 6 

แห่ง 

 ให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป 

และ  เด็กนักเรียนตามระบบเฝ้าระวังทันตกรรมสุขภาพแก่

เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จ านวน 6 แห่ง และ

เด็กนักเรยีนก่อนวัยเรยีนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง 

 

 

 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่นักเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ จ านวน 6 แห่ง ได้แก่  

- วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก โปลิโอ แก่นักเรียน ชั้น ป.1 จ านวน 

42 คน และนักเรยีน ชั้น ป. 6 จ านวน 282 คน  

- วัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน คางทูม แก่นักเรยีน ชั้น ป. 1 จ านวน 31 คน 

 เ ปิ ด อ า ค า ร ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม

สมรรถภาพทางกาย (สวนเขลางค์ฟิตเนส) ทางเลือก

ใหม่ส าหรับ  คนรักสุขภาพ บริหารจัดการโดย

คณะกรรมการชุมชนสิงห์ชัย น าโดย ประธานชุมชน

สิงห์ชัย และชมรม อสม. เทศบาลนครล าปาง เปิด
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ให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 15.00 – 20.00 น. และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 

14.00 – 19.00 น.  

 เปิดศูนย์บริการกิจกรรมบ าบัดดูแล  คนพิการและผู้สูงอายุเทศบาลนคร

ล าปาง โดยเปิดให้บริการ “คลินิกกิจกรรมบ าบัด” 

ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข (สุขสวัสดิ์) ซึ่งเป็นคลินิก

ที่ให้บริการในการส่งเสริม ป้องกัน บ าบัดรักษา และ

ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งการบริการกิจกรรมบ าบัด

รายบุคคล (Case by case) และการบริการแบบ

กิจกรรมกลุ่ม อาทิเช่น กิจกรรมประกอบอาหาร 

เกมส์ สันทนาการ ฯลฯ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพในกลุ่ม

ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลนครล าปาง ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่าง         มี

ความสุขตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง ภายใต้การก ากับดูแลและให้ค าแนะน า

ปรึกษา   จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และชมรม อสม. เทศบาลนครล าปาง เปิดให้บริการทุกวันพุธ 

และวันพฤหัสบดี เวลา 9.00 - 12.00 น.  

 รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุ งลาย    

เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์ โดยมี

กิจกรรมการอบรมแกนน าชุมชน อสม. ตัวแทน

สถานศึกษา และพนักงานจ้างทีมพ่นสารเคมี

เทศบาลฯ ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 

2562 มีผู้เข้าอบรม จ านวน 447 คน และได้

จัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชน จ านวน 43 ชุมชน 

สถานศึกษา จ านวน 30 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก 

จ านวน 11 แห่ง เมื่อวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2562 โดยมีการส ารวจและท าลายแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลายตามบ้านเรอืน จ านวน 9,395 หลัง พบลูกน้ า จ านวน 1,347 หลัง คิดเป็นร้อย

ละ 14.34 และมีภาชนะที่ส ารวจ จ านวน 30,789 ชิ้น พบลูกน้ า 1,830 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 

5.94 ตลอดจนได้ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมกันส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ 1) เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่ง เพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก     2) เก็บขยะ 

เศษภาชนะ เก็บวัสดุเหลือใช้ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3) เก็บน้ า ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด

เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไวรัสซิการ์ และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะน า

โรค  
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 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 

- การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อในพื้นที่ ได้แก่ 

โรคไข้หวัดใหญ่ โรควัณโรค โรคซิการ์ และโรคอุจจาระร่วง  

- ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล (การป้องกันและควบคุมวัณโรค)    

โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  ให้แก่  อสม. จ านวน 439 คน และมีการติดตั้ งป้าย

ประชาสัมพันธ์การป้องกันวัณโรคในชุมชน จ านวน 43 ชุมชน และวัด จ านวน 45 แห่ง 

ตลอดจนได้ส ารวจการรับรู้การปฏิบัติตัวในการป้องกันวัณโรค โดยการสุ่มตัวอย่างจาก

ประชาชนในชุมชน จ านวน 500 คน ช่วงวันที่  18 - 30 เมษายน 2562 พบว่า ร้อยละ 

77.07 ของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันวัณโรค ในระดับ มาก 

- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

โดยจัดอบรมให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนสังกัดเทศบาล จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 

โรงเรียนเทศบาล 4, 5, และ 7 มีนักเรียนที่ได้รับการ

อบรม ทั้งสิ้น 233 คน  

 รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อ

ป้องกันการเกิดโรคในสุนัขและแมว โดยออกหน่วย

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข 

จ านวน 2,816 ตัว แมว จ านวน 1,245 ตัว รวมทั้งสิ้น จ านวน 4,061 ตัว โดยมุ่งหวังให้พื้นที่นคร

ล าปางปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
 

 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

 นโยบายรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในสถาน

ประกอบการจ าหน่ายอาหารและตลาดสด การจัดศูนย์อาหารในงานเทศกาลปลอดโฟมบรรจุ

อาหาร ถนนวัฒนธรรมและกาดกองต้า ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่

ชุมชน ผู้ประกอบการร้านอาหารในถนนคนเดิน ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วไป ผู้จ าหน่าย

อาหารในตลาด จ านวน 50 คน ตลอดจน   การรณรงค์ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าในชุมชน ลด 

ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อลดปริมาณการใช้โฟมและถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาด 

เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากการใช้โฟม ปลูกจิตส านึกให้เกิดการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อม อีกทั้ง เทศบาลนครล าปางได้ผ่านการประเมินเป็นองค์กรปลอดโฟมจากจังหวัด 

เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562  
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 ให้ค าแนะน าในเรื่องการปรุงประกอบอาหาร ลด หวาน มัน เค็ม ในสถาน

ประกอบการจ าหน่ายอาหารในเขตเทศบาล สถานศึกษา และวัด เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคลด

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 

โรคไต และโรคมะเร็ง เป็นต้น  

 มีการตรวจสอบ ควบคุม สถานประกอบการที่มาขอใบอนุญาตกิจการที่เป็น

อันตราย   ต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยได้รับค าร้องท้ังสิ้น 

จ านวน 949 ราย    และได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาต จ านวน 933 ราย  อยู่ระหว่างการ

พิจารณา จ านวน 14 ราย และ   ไม่ออกใบอนุญาต จ านวน 2 ราย 

 

 

 

 ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการซ่อมรถในเขตเทศบาลฯ โดยการอบรม       

ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี  และความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยจากการท างานในสถานประกอบการซ่อมรถ โดยมีผู้ เชี่ยวชาญจากส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดล าปาง และโรงพยาบาลจังหวัดล าปางเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ สถาน

ประกอบการซ่อมรถให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม จ านวน 62 แห่ง 
 

 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 โครงการที่เทศบาลนครล าปาง เป็นผู้ด าเนินการเอง จ านวน 9 โครงการ 

งบประมาณ 1,444,053 บาท ได้แก่ 

- ให้ความรู้อาหารปลอดภัยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อส่งเสริมการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- อบรมผู้น านักเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ 

- เตรยีมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อในพื้นที่  

- ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล  

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยแว่นตาเพื่อเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรยีนสังกัดเทศบาลนครล าปาง 

- นวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ (Happy home 

ward) 
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- ให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver) และ อสม.  

เรื่อง การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางร่างกายด้านการเคลื่อนไหว  

- ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

- พัฒนาผู้ค้า/ผู้ประกอบการใส่ใจสุขภาพผู้บรโิภคแอลกอฮอล์และบุหรี่ 

 โครงการที่ชุมชน/กลุ่ม อสม. ด าเนินการ จ านวน 84 โครงการ งบประมาณ 

2,747,745 บาท 

 โครงการที่หน่วยงานอื่นด าเนินการ จ านวน 27 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 

1,865,930 บาท 

 

 

 

 

 

7) นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ได้ด าเนนิการ ดังน้ี   
 

 สนับสนุนกิจกรรมในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ 

 โครงการชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่า

มอง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลถนน 

พื้นที่สาธารณะที่อยู่ในบริเวณชุมชน และหน้าบ้าน

ของตนเอง ให้มีความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ
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เรยีบร้อย น่าอยู่ น่ามอง โดยมีคณะกรรมการและคณะท างานโครงการลงพื้นที่เพื่อค้นหาชุมชน

น่าอยู่  หน้าบ้านน่ามอง และพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด ผลการประกวดประเภท

ชุมชนน่าอยู่ รางวัลที่ 1 ได้แก่ ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ รางวัลที่ 2 ชุมชนนาก่วมเหนือ 

รางวัลที่ 3 ชุมชนการเคหะนครล าปาง รางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ ชุมชนบ้านหน้าค่าย ชุมชน

เจริญประเทศ ชุมชนประตูต้นผึ้ง และชุมชน    ศรลี้อม - แสงเมืองมา 

 โครงการส่งเสริมการจัดระเบียบ

หอพักและการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ

หอพัก ประจ าปี  2562 โดยจัดอบรมสัมมนา

วิชาการฯ พร้อมมอบนโยบายการท างานของ

เทศบาลฯ ในฐานะนายทะเบียนหอพัก ชี้แจง

แนวทางการประกอบกิจการหอพักให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ประกอบกิจการหอพัก    กว่า 30 

แห่ง เข้าร่วมการอบรม ทั้งน้ี เทศบาลได้มีการตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมหอพัก เพื่อให้ผู้ประกอบการ   

หอพักในเขตเทศบาลปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพักฯ 

 โครงการส่งเสริมการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัด

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พร้อมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการ/คณะท างาน ศป.ปส.ทน.ลป ประธานชุมชนในเขต

เทศบาลฯ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมี

การติดตามผลการด าเนินงานการป้องกันปัญหายาเสพติดภายในชุมชน  

 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน แกนน าองค์กรชุมชน โดยจัด

ฝึกอบรม เร่ืองการพัฒนาชุมชนและบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริในท้องถิ่นอื่น ๆ ที่

ประสบผลส าเร็จ ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดเพชรบุรี  
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 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

ชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง   

 ได้ประกาศรับรองชุมชนต้นแบบ 

เป็น ศูนย์ การ เรี ยนรู้ ชุมชนต้นแบบตามแนว

พระราชด าริ  “เศรษฐกิจพอเพียง” จ านวน 9 

ชุมชน จาก 43 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ เริ่มส่งเสริม

ให้ผู้น าชุมชนท างานโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและวิธีท างานแบบ “หัวใจจิตอาสาการ

พัฒนาชุมชน” และส่งเสริมให้สมาชิกชุมชน (ครัวเรือนต้นแบบ) มีวิถีชีวิตที่พอเพียง รู้จักรักษา

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นตัวอย่างของชุมชนในท้องถ่ินอื่น  

 โครงการส่ ง เสริมการบริหาร

จัดการชุมชน เพื่อจัดเวทีให้ประธานชุมชนและแกน

น าชุมชน      ที่ปฏิบัติงานในชุมชน และผู้แทน

หน่วยงานราชการ       ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ์การ

ท างาน เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ รวมถึง

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานมาประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานชุมชนของตนให้มีประสิทธิภาพ โดย

เริ่มจากการกระตุ้นจิตส านึกและความรับผิดชอบให้มีจิตสาธารณะ ร่วมกันคิด ร่วมกันเรียนรู้ 

วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางแก้ไข เพื่อก าหนดอนาคตและ  ทิศทางการพัฒนาร่วมกัน ตลอดจนการ

ติดตามผลการด าเนินงานของชุมชนเพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหามีความต่อเน่ืองมากยิ่งขึ้น 

 

 สนับสนุนการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของเครอืข่ายสตร ีเครอืข่ายผู้สูงอายุ 

 โครงการส่งเสรมิและพัฒนากลุ่มสตรี โดยจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายการ

เ ลื อ ก ตั้ ง แ ก่ เครือข่ายสตรีในชุมชน

ป่าขาม 2 เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจ 

และการมีส่วน ร่วมในการเลือกตั้ง  
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 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม

ลานคนบ่าเก่า เวทีแสดงความรู้ ความสามารถของ

ผู้สูงอายุให้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ ภูมิปัญญา

ต่าง ๆ ให้กับคนรุ่นใหม่ และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ความรู้ ในการดูแลสุขภาพ รวมถึงได้ท ากิจกรรม

นันทนาการที่ หลากหลายร่ วมกัน  เมื่อวันที่  21 

มกราคม 2562 ณ ลานด้านหน้า  มิวเซียมล าปาง 

โดยคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ     กอง

สวัสดิการสังคม ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มี

กิจกรรมร่วมกัน ให้ผู้สูงอายุกลับมาเป็นศูนย์รวมของ

ส ถ า บั น ค ร อ บ ค รั ว  ไ ด้ แ ส ด ง อ อ ก ซึ่ ง ค ว า ม รู้ 

ความสามารถ ถ่ายทอดภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าไปสู่

คนรุ่นใหม่ เผยแพร่อนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น และ

ที่ส าคัญเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ ให้กับสมาชิกและผู้เข้าร่วม

กิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรม ที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น การแสดงดนตรีพื้นเมือง การจัด

นิทรรศการภูมิปัญญาจากชุมชนต่าง ๆ  จ านวน 7 บูธ กิจกรรมการออกก าลังกายต้านภัยกระดูกพรุน การ

ประกวดร้องเพลง และมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น 

 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านการบริหารจัดการเครือข่ายและ

การสร้างการมีส่วนร่วม   
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 กิจกรรมธรรมะเคลื่อนที่ จ านวน 3 ครั้ง ณ วัดศรีบุญโยง วัดเกาะวารุการาม 

และ  วัดเชียงราย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) นโยบายด้านศาสนาวฒันธรรมและประเพณีของท้องถ่ิน ส่งเสรมิสนับสนุน

กิจกรรม 

ด้านศาสนา การอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณขีองทอ้งถิ่น ได้ด าเนินการ ดังน้ี  
 

 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีส าคัญ ได้แก่  วันอาสาฬหบูชา          

วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา บวงสรวงพญาพรหมโวหาร บวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือ

ไชยสงคราม ท าบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปีใหม ่ประจ าปี 2562 เป็นต้น  

 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมในกิจกรรมทางศาสนา ประเพณ ี

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน คดิเป็นร้อยละ 85.75  
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 จัดงานประเพณลีอยกระทง  (ล่องสะเปา) ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2561 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ กิจกรรมประกวด “สะเปาน้ า”  ขบวนแห่สะเปารถใหญ่ มีกิจกรรม

การแสดง บนเวที มหกรรมอาหาร/จ าหน่ายสินค้า OTOP การแสดงดนตรีพื้นเมือง และอลังการ

โคมล้านนา     เป็นต้น ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อการจัด

งาน อยู่ในระดับ มาก    มีค่าเฉลี่ย 3.99 คิด

เป็นร้อยละ 79.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
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 จัดงานประเพณีสงกรานต์ (สลุง

หลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครล าปาง ประจ าปี    

พ.ศ. 2562) ระหว่างวันที่ 9 – 13 เมษายน 2562 

กิ จกรรมที่ ด าเ นินการ ได้ แก่  ขบวนแห่พระ

คู่บ้านคู่เมืองขบวนแห่สลุงหลวง กิจกรรมการสรงน้ า

พระเจ้าแก้วมรกต  กิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสาร

อาหารแห้ง กิจกรรมอาหารพื้นเมือง กิจกรรม

จ าหน่ายสินค้า OTOP      การประกวดเทพบุตร-

เทพธิดาสลุงหลวง เป็นต้น ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อการ

จัดงานในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 93.43 
  

 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง ปัจจุบันด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย

จัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครล าปาง ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 ณ 

ลานอเนกประสงค์ ศาลหลักเมืองล าปาง และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมท าบุญพิธีฉลองสมโภชฯ 

มกีิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 

- วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ช่วงเช้ามีพิธีแห่ขบวนบายศรีจาก 4 มุมเมือง 

มายังบริเวณศาลหลักเมือง พิธีบวงสรวงและสืบชาตาเมืองล าปาง ในช่วงเย็นมีพิธีเจริญพุทธ

มนต์และพิธีสวดเบิกวาร 4 วาร  

- วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ช่วงเช้ามีการฟ้อนผีมด ผีเม็ง ส่วนในช่วงเย็นมี

พิธีเจรญิพุทธมนต์และพิธีสวดเบิกวาร 4 วาร  

- วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 ช่วงเย็นมีพิธีเจริญพุทธมนต์และพิธีสวดเบิก

วาร 4 วาร 
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ทั้งน้ี ประชาชนได้ร่วมกันท าบุญฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครล าปาง และบวงสรวงสืบชาตา

เมืองล าปาง 

 

 

 

 

 

  


