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บทที่ 1 : บทนํา 



บทท่ี 1 
บทนาํ 

 

1.1 ความเปนมาของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2556 - 2560) 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ            

และสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน   ซึ่งแสดงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต           
โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   แผนพัฒนากลุมจังหวัด   แผนพัฒนา
จังหวัด  และนโยบายในการพัฒนาทองถ่ินอื่น  ๆ  และท่ีสําคัญตองมีความสอดคลองกับปญหา           
ความตองการของประชาชนอยางแทจรงิ  
 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนานั้นมีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางยิ่ง 
เพราะแผนยุทธศาสตรการพฒันาเปนแผนพฒันาท่ีมุงไปสูสภาพการณท่ีตองการใหเกดิข้ึนในอนาคต    
เปนกรอบในการกาํหนดทิศทางการพฒันาขององคกร ใหมุงไปสูการตอบสนองปญหาความตองการ
ของประชาชนไดอยางเทาทันกบัการเปล่ียนแปลง ภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด  

อาจกลาวไดวา การวางแผนยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                
เปนกระบวนการกาํหนดทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท้ังนี้   ในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพฒันาจะตองเกดิจากการประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจ       
ท่ีเกีย่วของ เพือ่แจงแนวทางการพฒันาทองถ่ิน รบัทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพฒันา 
และประเด็นอืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพื้นท่ี เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐาน  
ในการพฒันาจากหนวยงานตาง  ๆ และขอมลูในแผนชุมชนมาพจิารณาประกอบการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนารวมดวย 

อาศัยความตาม ขอ 16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพฒันาของ   
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  กาํหนดใหการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันา  มีข้ันตอน              
การดําเนนิงาน ตอไปนี้ 

1)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการ และ รัฐวิสาหกิจ        
ท่ีเกีย่วของ เพือ่แจงแนวทางการพฒันาทองถ่ิน รบัทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพฒันา 
และประเด็นท่ีเกี่ยวของ  ตลอดจนความชวยเหลือทางวชิาการ และแนวทางปฏบิติัท่ีเหมาะสมกบั
สภาพพื้นท่ี เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐาน  
ในการพฒันาจากหนวยงานตาง  ๆ และขอมลูในแผนชุมชนมาพจิารณาประกอบการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามา
วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

3)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน 

4)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา    และประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
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ตามระเบียบดังกลาว ปจจุบนัเทศบาลนครลําปางใชแผนยุทธศาสตรการพฒันา เทศบาล    
นครลําปาง 5 ป (พ.ศ. 2553 – 2557) ดังนั้น เพื่อใหการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ของเทศบาลนครลําปางในอนาคต สอดคลองกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ แผนการ
บรหิารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพฒันาจังหวดั อาํเภอ และแผนชุมชน รวมถึงการจัดทํา
แผนงาน โครงการพฒันาในแตละปงบประมาณมคีวามตอเนือ่งและเปนแผนท่ีกาวหนา เทศบาลนคร
ลําปาง จึงไดวางแผนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลนครลําปาง 5 ป (พ.ศ. 2556 - 
2560) ข้ึน โดยยึดหลักการตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง 
บนพืน้ฐานของการรวบรวมและวเิคราะหขอมลูอยางรอบดา น เปนระบบและสอดคลองกบัศักยภาพ
ของทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
 

1.2 วัตถุประสงค 
1)  เพือ่จัดกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลนครลําปาง 5 ป (พ.ศ. 2556 - 2560) 
2) เพือ่ยกรางแผนยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลนครลําปาง 5 ป (พ.ศ. 2556 - 2560) เสนอตอ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและใหสามารถนําไปสูแผนปฏิบัติไดจริง 
 

1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 5 ป 
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลนครลําปาง 5 ป (พ.ศ. 2556 - 2560) นั้น         

มีข้ันตอน ดังนี้ 
1)  รวบรวมและวเิคราะหขอมลูเอกสาร โดยรวบรวมเอกสาร แผนงาน โครงการพฒันา           

ของเทศบาลนครลําปางท่ีผานมารวมถึงนโยบายผูบรหิาร, ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด /กลุมจังหวัด ,
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ขอมูลพื้นฐานจากหนวยงานตาง ๆ  

2)  การจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากภาคประชาชน /ชุมชนท้ัง 43 ชุมชน และผูบริหาร
พรอมพนกังานเทศบาลนครลําปาง  

3)  รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห จัดทํารางวิสัยทัศน  ภารกิจหลัก จุดมุงหมาย ยุทธศาสตร
และแนวทางการพฒันาเทศบาลนครลําปาง กาํหนดเปาหมายและตัวช้ีวดัผลสําเรจ็ ในแตละประเด็น
ยุทธศาสตรการพฒันา   

4)  จัดเวทีนําเสนอรางวิสัยทัศน  ภารกิจหลัก จุดมุงหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางการ
พฒันาเทศบาลนครลําปาง กาํหนดเปาหมายและตัวช้ีวดัผลสําเร็ จในแตละประเด็น ยุทธศาสตร        
การพฒันาแกผูบรหิาร คณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครลําปาง และเจาหนาท่ีของเทศบาล             
นครลําปาง รวมถึงตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

5)  สรปุ แกไขขอมลูจากเวที ฯ พรอมท้ังจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาล             
นครลําปาง 5 ป (พ.ศ. 2556 - 2560) เสนอแกคณะกรรมการฯ พจิารณา โดยดําเนนิการใหเปนไป
ตามระเบียบฯ 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 กระบวนการจัดทําแผนดังกลาว สามารถนาํไปสูแผนยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาล

นครลําปาง ท่ีเกดิจากการรวมคิดรวมทําของทุกภาคสวน และสามารถใชเปนแนวทางการพฒันา
เทศบาลใหเปนไปตามความตองการของประชาชน และมุงสูเปาหมายท่ีกําหนดไวรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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 บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลนครลําปาง 

 
   

2.1 สภาพโดยท่ัวไปของเทศบาลนครลาํปาง 
 

2.1.1 ประวัติความเปนมา 
          เทศบาลนครลําปาง เดิมเปนสุขาภบิาลเมอืงลําปาง ไดรบัการยกฐานะข้ึนเปนเทศบาล 
ตามพระราชกฤษฎกีาจัดต้ังเทศบาลเมอืงลําปาง ในวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2478 มีพื้นท่ี 10.86 
ตารางกโิลเมตร  ครอบคลุมพื้นท่ี 4 ตําบล คือ ตําบลสวนดอก ตําบลเวยีงเหนอื ตําบลหัวเวยีง และ
ตําบลสบตุย เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ไดมีพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ี              
การปกครองของเทศบาลเมอืงลําปางใหม  ไดขยายอาณาบรเิวณของเทศบาลเพิม่ข้ึนอกี 11.31         
ตารางกิโลเมตร รวมเปนพื้นท่ีท้ังส้ิน 22.17 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีตําบลเพิ่มอีก 4 ตําบล 
คือ ตําบลบอแฮว 1.16 ตารางกโิลเมตร ตําบลชมพ ู3.80 ตารางกโิลเมตร ตําบลพระบาท               
6.13 ตารางกโิลเมตร และตําบลพชัิย 0.22 ตารางกิโลเมตร เมื่อในวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
ไดมพีระราชกฤษฎกีาเปล่ียนแปลงเทศบาลเมอืงลําปาง จัดต้ังเปนเทศบาลนครลําปาง (ประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษา ฉบับกฤษฎกีา เลม 116 ตอนท่ี 10 ก.) มีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2542 เปนตนไป ครอบคลุมพืน้ท่ีอาณาบรเิวณ 8 ตําบล คือ 4 ตําบลเดิม และ บางสวนของ     
ตําบลบอแฮว บางสวนของตําบลชมพ ูบางสวนของตําบลพระบาท และบางสวนของตําบลพชัิย          
รวมท้ังส้ิน 22.17 ตารางกโิลเมตร นบัวาเปนเทศบาลนครแหงท่ีสองของภาคเหนอืตอนบนถัดจาก
เทศบาลนครเชียงใหม 

• สัญลักษณเทศบาลนครลําปาง 
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        ตราสัญลักษณของเทศบาลนครลําปางจะใชตราไกขาว เชนเดียวกบัตรา จังหวดัลําปาง 
ท่ีมาตามตํานานพระฤๅษี 5 พระองคไดกลาวไววา เดิมเมืองนครลําปางมีช่ือวา "กุกุฎฎะนคร" แปลวา 
เมืองไกขาว มีท่ีมาตามตํานานวา ในสมัยพุทธกาลเมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสรู  
สัมโพธิญาณแลว  ไดเสด็จโปรดสัตวผานมาทางบรเิวณลัมภะกมัปะกาลิณี คือนครลําปางในปจจุบนั 
พระอินทรไดแปลงกายลงมาเปนไกขาวเพื่อเตือนใหชาวเมืองต่ืนข้ึนมาบําเพ็ญทาน พระพุทธองคทรง
ทํานายวาตอไปเมื่อหนาบริเวณแหงนี้จะเปนนครอันรุงเรือง ตอมาไดมีผูมาสรางเมืองข้ึนบริเวณนี้         
และไดต้ังช่ือเมืองแหงนี้วา "เมืองกุกุฎฏะนคร" ซึ่งแปลวา เมอืงไกขาว 

 
2.1.2 ลักษณะท่ีต้ัง และอาณาเขตการปกครอง 
        เทศบาลนครลําปาง ต้ังอยูเลขท่ี 246 ถนนฉัตรไชย ตําบลสบตุย อาํเภอเมอืงลําปาง 

จังหวดัลําปาง อยูหางจากกรงุเทพมหานคร  ตามระยะทางหลวงแผนดิน  หมายเลข 1 สายพหลโยธิน 
ประมาณ 602 กโิลเมตร และทางรถไฟ ประมาณ 625 กโิลเมตร มีจังหวัดใกลเคียง 7 จังหวดั  ดังนี ้
 ทิศเหนอื  จังหวัดเชียงใหม  จังหวัดเชียงราย  และจังหวัดพะเยา 
 ทิศใต   จังหวดัตาก  
 ทิศตะวนัออก  จังหวัดแพร  และจังหวัดสุโขทัย  
 ทิศตะวนัตก  จังหวัดลําพูน  

        โดยมีพื้นท่ี 22.17 ตารางกโิลเมตร ครอบคลุม 8 ตําบล โดยมพีฒันาการและรายละเอยีด 
ดังนี ้            

1. ต้ังแตวันท่ี  25  มีนาคม  2478  มีพื้นท่ี 10.86 ตารางกโิลเมตร ครอบคลุม 4 ตําบล  
ไดแก ตําบลสวนดอก  ตําบลเวยีงเหนอื  ตําบลหัวเวยีง  และตําบลสบตุย 

2. วันท่ี 24 ตุลาคม 2534 มพีระราชกฤษฎกีาเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมอืงลําปาง        
ใหขยายเขตเทศบาลเมอืงลําปางเพิม่ข้ึน 11.31 ตารางกโิลเมตร  รวมกับพื้นท่ีใหมเปน 22.17 ตาราง
กโิลเมตร  ครอบคลุม 8 ตําบล คือ 4 ตําบลเดิม และบางสวนของตําบลบอแฮว  บางสวนของตําบลชมพู 
บางสวนของตําบลพระบาท และบางสวนของตําบลพชัิย ดังนี้ 
 

อาณาเขตและพื้นท่ีเทศบาลนครลําปาง 
พื้นที่ทั้งตําบล 

(เดิม) 
รวมพื้นที ่
(ตร.กม.) 

พื้นที่บางสวนของตําบล 
(ใหม) 

รวมพื้นที ่
(ตร.กม.) 

1. สวนดอก 
2. เวียงเหนือ 
3. หวัเวียง 

4. สบตุย 

 
 

10.86 

1. บอแฮว 
2. ชมพู 
3. พระบาท 
4. พิชัย 

1.16 
3.80 
6.13 
0.22 

มีพื้นท่ีรวมท้ังสิ้น  22.17  ตารางกิโลเมตร 
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ทิศเหนือ ติดตอกบั ตําบลพชัิย 
 ทิศตะวันออก ติดตอกบั ตําบลพระบาท  และตําบลพชัิย 
 ทิศตะวันตก ติดตอกบั ตําบลบอแฮว  และตําบลชมพู 
 ทิศใต  ติดตอกบั ตําบลพระบาท 
 
 

2.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
        เทศบาลนครลําปาง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูในเขตชุมชนเมือง มีพื้นท่ีอยู

สูงจากระดับน้าํทะเลโดยเฉล่ียประมาณ  268.60 เมตร ลักษณะพื้นท่ีเปนท่ีราบ และท่ีราบลุมริมฝง
แมน้ํา  ต้ังอยูบริเวณตอนกลางของแองกะทะ  โดยมีพื้นท่ีทางดานเหนือของแมน้ําวัง   มีระดับสูงกวา
พื้นดินดานทิศใต และลาดเอียงสูแมน้ําวัง ซึ่งไหลผานกลางใจเมือง จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปยัง
ทิศตะวันตกเฉียงใต แบงพื้นท่ีเปน  2 ฝง  ฝงซาย  ประกอบดวย ตําบลสวนดอก ตําบลหัวเวยีง            
ตําบลสบตุย   ตําบลชมพ ู ตําบลพชัิย  และตําบลพระบาท  ฝงขวา  ประกอบดวย  ตําบลเวยีงเหนอื 
และตําบลบอแฮว พื้นท่ีสวนใหญเปนท่ีราบดินตะกอนเกาและท่ีระดับตะกอนใหม  ซึ่งมีความอุดม
สมบูรณและมีคุณภาพดี เหมาะแกการเพาะปลูก 

        เขตตําบลเวยีงเหนอื และตําบลหัวเวยีง ในอดีตเคยเปนท่ีตัง้เมอืงเกา คือ เมอืงเขลางค
นคร รุนท่ี 1 – รุนท่ี 3  มีอายุเกาแกกวา 1,300 ป  ปจจุบันยังมีรองรอยซากโบราณสถานใหเห็นท่ัวไป  
เชน เจดีย แนวกาํแพงเมอืงโบราณ และคูเมอืงเกา เปนตน 
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2.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
        เนือ่งจากพืน้ท่ีของจังหวดัลําปางมลัีกษณะเปนแองคลายกนกะทะ จึงทําใหมอีากาศ             

รอนอบอาวเกอืบตลอดป ลักษณะภมูอิากาศแบงออกเปน 3 ฤดู คือ 
   ฤดูรอน เริม่ประมาณเดือนมนีาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม  อากาศจะรอนอบอาวมาก 
ชวงท่ีมีอากาศรอนจัด คือ เดือนเมษายน 
   ฤดูฝน เริม่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 
   ฤดูหนาว เริม่ประมาณเดือนพฤศจิกายน  จนถึงเดือนกุมภาพันธ  ชวงท่ีมีอากาศหนาว
จัด คือ เดือนมกราคม 
 

สถิติปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิ ในเขตอําเภอเมือง จ.ลําปาง  
(ในชวงวันท่ี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2554) 

 

รายการ  ป พ.ศ. 2554  

 ปรมิาณน้าํฝน ตลอดท้ังป  1862.5  มิลลิเมตร 

 ปริมาณฝนสูงสุด 191.2  มิลลิเมตร (วันท่ี 9 พ.ค. 54) 

 ปริมาณฝนตํ่าสุด  0.0  มิลลิเมตร (เดือน ธ.ค. 54) 

 จํานวนวันท่ีมีฝนตก  136  วัน 

 อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซยีส (วันท่ี 17 เม.ย. 54) 

 อุณหภูมิตํ่าสุด 11.8 องศาเซลเซยีส (วันท่ี 21 ธ.ค. 54) 

    ในป พ.ศ.  2554  จังหวัดลําปาง มีปริมาณน้ําฝนสูงสุด 191.2   มลิลิเมตร ในเดือน 
พฤษภาคม  และมปีรมิาณน้าํฝนตํ่าสุด  0 .0  มลิลิเมตร ในเดือน ธันวาคม   อุณหภูมิสูงสุด 39 องศา
เซลเซยีส ในเดือน เมษายน อุณหภูมิตํ่าสุด 11.8 องศาเซลเซยีส ในเดือนธนัวาคม 

http://123.242.167.2/lampang_poc/report/support_management4/water_rain_m.php?year1=2552�
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สถิติขอมูลอุตุนิยมวิทยาประจําป  พ.ศ.  2554  (ภายในเขตอําเภอเมือง) 
 

รายการ มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถนุายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน  ตลุาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม 
ปริมาณนํ้าฝน 

ปริมาณนํ้าฝน  ตลอดท้ังป 
(มิลลิเมตร) 

5.8 0.5 92.3 101.1 369.3 199.0 235.7 306.7 314.3 237.3 0.5 0.0 

จํานวนวันท่ีมีฝนตก (วัน) 3 1 12 10 18 16 18 22 22 11 3 0 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

สูงสุด 32.8 37.0 38.7 39.0 36.5 35.0 36.6 35.5 35.0 35.5 33.9 33.0 
ตํ่าสุด 13.5 12.5 14.5 17.9 22.5 22.8 23.0 22.5 22.6 20.6 16.1 11.8 

 
ท่ีมา  :   สถานอีตุนุยิมวทิยาลําปาง  จังหวดัลําปาง 
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2.2 สภาพเศรษฐกิจและสงัคมโดยภาพรวม 
2.2.1 ลกัษณะการประกอบอาชีพ 

        สภาพเศรษฐกจิของชุมชนเทศบาลนครลําปาง  โดยท่ัวไปเปนการผลิตในสาขา       
พาณิชยกรรมและบรกิาร  การบรหิารและอตุสาหกรรม ท้ังนี ้เนือ่งจากชุมชนเทศบาลนครลําปางเปน
ศูนยกลางการบรหิารราชการ ศูนยกลางพาณิชยกรรม การบรกิารการทองเท่ียว และเปนแหลงพฒันา
อุตสาหกรรมของจังหวดั  โดยมศูีนยกลางทางการคาและบรกิารอยูในเขตเทศบาลนครลําปาง          
2 บรเิวณ คือ บรเิวณตําบลสบตุย  จะเปนยานธรุกจิประเภทคาสงสินคาการเกษตร  ของใชเบ็ดเตล็ด  
และวสัดุกอสราง  เปนยานการคาเกาของเมอืงอกีบรเิวณคือ บรเิวณตําบลสวนดอกและตําบลหัวเวยีง 
เปนยานการคาปลีกใหญของจังหวัด สินคา มีท้ังของใชเบ็ดเตล็ด ตลาดสด ตลาดเส้ือผา เครือ่งนุงหม 
รวมท้ังหางสรรพสินคา โรงแรม สถานบันเทิง ธนาคาร เปนยานการคาท่ีมกีารขยายตวัคอนขางสูง  
และมบีทบาทสําคัญตอการพฒันาพืน้ท่ีในอนาคต   
 

2.2.2 ลักษณะชุมชนในทองถ่ิน  
        ประชากรสวนใหญมีลักษณะการกระจายตัวอยูในเขตเทศบาล  ลักษณะของชุมชนใน
เขตเทศบาลนครลําปาง  เกาะกลุมตามแนวรมิฝงแมน้าํวงั และเกาะกลุมหนาแนนใน  4  บรเิวณ  
ไดแก 

1. บริเวณภายในแนวคูเมืองฝงทิศใต  เปนยานธุรกิจการคาหลักของชุมชน 
2. บรเิวณหนาสถานรีถไฟนครลําปาง  เปนยานพาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัย 
3. บริเวณฝงทิศเหนือของแมน้ําวัง ภายในคูเมืองบริเวณถนนปงสนุกและถนนรัษฎา

ภิเศกเปนเขตท่ีพกัอาศัย 
4. ในเขตตําบลชมพ ู เปนแหลงอตุสาหกรรมเซรามกิ และเปนเขตท่ีพกัอาศัย 

 
 
 

 
 

สถานีวิทยุ ระบบ FM. ท่ีต้ังอยูในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 2 สถานี 

ลําดับท่ี ความถ่ี (MHz) ช่ือสถานี / ท่ีอยู 

1 97.00 สถานวีทิยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  จังหวดัลําปาง 
ถนนพหลโยธนิ  ตําบลหัวเวยีง  อาํเภอเมอืงลําปาง  จังหวดัลําปาง 

2 99.00 สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. ลําปาง 
ตําบลสวนดอก  อาํเภอเมอืงลําปาง  จังหวดัลําปาง  

 

 
 
 
 

สถานีวิทยุ / วิทยุชุมชน / หนังสือพิมพทองถ่ิน / เสียงตามสาย 
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สถานีวิทยุ ระบบ AM.  ท่ีต้ังอยูในเขตเทศบาลนครลําปาง  จํานวน  2  สถาน ี

ลําดับท่ี ความถ่ี (KHz) ช่ือสถานี / ท่ีอยู 

1 1053 สถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกท่ี 32 ลําปาง 
ถนนพหลโยธนิ ตําบลพชัิย อาํเภอเมอืงลําปาง จังหวดัลําปาง 

2 1134 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดลําปาง 
ถนนพหลโยธนิ ตําบลหัวเวยีง อาํเภอเมอืงลําปาง จังหวดัลําปาง 

สถานีวิทยุชุมชนท่ีต้ังอยูในเขตเทศบาลนครลําปาง  จํานวน  24  สถานี   

ลําดับท่ี ความถ่ี (MHz) ช่ือสถานี / ท่ีอยู 

1 94.75 วทิยุชมุชนแอลต้ีเรดิโอ โรงพยาบาลลําปาง  ตําบลเวยีงเหนอื  อาํเภอเมือง  
จังหวดัลําปาง  

2 88.50 วิทยุชุมชนเอ็กซ เอฟ เอ็ม  19  ถนนวงัโคง  ตําบลเวยีงเหนอื  อาํเภอเมือง   
จังหวดัลําปาง 52000 

3 93.50 วิทยุชุมชน MIX RADIO บริษัท ฟอรด ลําปาง จํากดั  ถนนลําปาง-เกาะคา  
ตําบลสวนดอก  จังหวดัลําปาง  52000 

4 89.50 วทิยุสือ่มวลชนแหงประเทศไทยจังหวดัลําปาง  อาคารเสรโีบล   
ถนนบุญวาทย  ตําบลสวนดอก  อาํเภอเมอืง  จังหวดัลําปาง  52000 

5 90.00 วิทยุชุมชนเสียงคนเมือง  บริษัท พลัสสินทัวร  ถนนพหลโยธิน  ตําบลชมพู  
อาํเภอเมอืง  จังหวดัลําปาง  52000 

6 107.25 วิทยุชุมชนเพื่อการศึกษาและอาชีพ  วิทยาลัยเทคนิคลําปาง  ตําบลสบตุย   
อาํเภอเมอืง  จังหวดัลําปาง  52000 

7 88.25 วิทยุชุมชน OK HOT  368/3-4  (มเีดียเซน็เตอร) บานเชียงราย   
ตําบลสวนดอก อาํเภอเมอืง จังหวดัลําปาง  

8 92.25 วิทยุชุมชนลานนาเอฟ เอ็ม  341  อาคารลานนาโพสต  ตําบลสวนดอก   
อาํเภอเมอืง  จังหวดัลําปาง  52000 

9 92.75 วิทยุชุมชนคล่ืนสีขาวชาวลําปาง  รานถายรูปฟูจิ  แยกศรีชุม   
ตําบลสวนดอก  อาํเภอเมอืง  จังหวดัลําปาง  52000 

10 94.00 วทิยุชมุชนวดัเมอืงศาสน  วดัเมอืงศาสน  ถนนบุญวาทย  ตําบลสวนดอก  
อาํเภอเมอืง จังหวดัลําปาง  52000 

11 95.00 วิทยุชุมชน 95.00 MHz  ปมบางจาก  ตําบลชมพ ู อาํเภอเมอืง   
จังหวดัลําปาง  52100 

12 95.50 วิทยุชุมชนคนเขลางค  272  ถนนฉัตรไชย  ตําบลสวนดอก  อาํเภอเมือง   
จังหวดัลําปาง  52000 

13 89.00 วิทยุชุมชนความถ่ีวิถีไทย  272   ถนนฉัตรไชย  ตําบลสวนดอก  อาํเภอเมือง  
จังหวดัลําปาง  52000 
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ลําดับท่ี ความถ่ี (MHz) ช่ือสถานี / ท่ีอยู 

14 96.25 วิทยุชุมชนเพื่อคนทองถ่ิน  144/39-40  ตําบลสวนดอก  อาํเภอเมอืง   
จังหวดัลําปาง  52000  

15 97.50 วิทยุชุมชนบานดงไชย  34/4  ถ. วงัขวา  ตําบลสบตุย  อาํเภอเมอืง   
จังหวดัลําปาง  52000 

16 91.00 วิทยุชุมชน BIG FM  บานดงพฒันา  ตําบลบอแฮว  อาํเภอเมอืง   
จังหวดัลําปาง  52000 

17 97.75 วทิยุชมุชนลูกทุงเนต็เวริค  บานดงพฒันา  ตําบลบอแฮว  อาํเภอเมอืง   
จังหวดัลําปาง  52000 

18 98.50 วิทยุทองถ่ินเขลางคนคร HOOK  FM  181  หมูบานสุขสวัสด์ิ   
ตําบลพระบาท  อาํเภอเมอืง  จังหวดัลําปาง  52000 

19 103.75 วิทยุชุมชนคนเมืองรถมา  291/1  บานดงพฒันา  ถนนจามเทว ี  
ตําบลบอแฮว  อาํเภอเมอืง  จังหวดัลําปาง  52000 

20 101.00 วิทยุชุมชนลีลาลําปาง  ถ. ปาขาม 1  ตําบลหัวเวยีง  อาํเภอเมอืง   
จังหวดัลําปาง  52000 

21 102.75 วิทยุชุมชน Music  Varity  ถนนมนตร ี ตําบลสบตุย  อาํเภอเมอืง   
จังหวดัลําปาง  52000 

22 104.50 วิทยุชุมชน  Smooth  Radio  โรงแรมคิมวานชิ  ถนนฉัตรไชย   
ตําบลสวนดอก   อาํเภอเมอืง  จังหวดัลําปาง  52000 

23 106.50 วิทยุชุมชน Zad  Radio  470/3  ถนนวงัขวา  ตําบลสบตุย  อาํเภอเมือง   
จังหวดัลําปาง  52000 

24 107.00 วิทยุชุมชน 107 MHz  บรษิทั ลําปางนยิมพานชิ  ตําบลสวนดอก   
อาํเภอเมอืง  จังหวดัลําปาง  52000 

http://region3.prd.go.th/pr-lampang/localradio.doc 
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หนังสือพิมพทองถ่ิน จํานวน 12 ฉบบั (ในจังหวัดลําปาง) 
 

ลําดับ
ท่ี 

หนังสือพิมพ 
 

ท่ีอยู 

1 หนังสือพิมพเอกราช 39  ถ. ทิพยชาง อ. เมอืงลําปาง  จ. ลําปาง  
โทร. 0-5421-9255 e-mail : aekkaratnews@hotmail.com 

2 หนังสือพิมพฅนเมืองเหนือ 45 ซอยวดัประตูตนผ้ึง ต. เวยีงเหนอื  อ. เมอืงลําปาง  จ. ลําปาง 
โทร. 0-5432-0629  e-mail : kmn_lpnews@hotmail.com 

3 หนังสือพิมพลานนาโพสต 341 สามแยกลําปางเวยีงทอง  ต. สวนดอก อ. เมอืงลําปาง จ. ลําป    
โทร. 0-5432-5068  e-mail : lannapost@hotmail.com 

4 หนังสือพิมพแมงมุม 56 ถ. พหลโยธนิ  ต. ชมพ ู อ. เมอืงลําปาง จ. ลําปาง 
โทร. 0-5436-1271  e-mail : mangmum99@yahoo.com 

5 หนังสือพิมพลําปางนิวส 172  ถ. สวนดอก  (ซ.บานคําหวาน) ต.สวนดอก อ.เมอืงลําปาง  
จ. ลําปาง  โทร. 0-5431-7122   
e-mail : lampangnews@hotmail.com 

6 หนังสือพิมพเมืองรถมา 39/9 – 10  ถ.ลําปาง – แมทะ ต.พระบาท อ. เมอืงลําปาง  
จ. ลําปาง  โทร. 054-218846  e-mail : Bhunsa@gmail.com 

7 หนังสือพิมพเขลางคโพสต 19/3 ม. 6 ต.พิชัย อ. เมืองลําปาง จ. ลําปาง  
โทร. 0-5422-3899  e-mail: klp_news@hotmial.com 
 
 

8 หนังสือพิมพสะกิดขาว 114/39 – 40 ถ. พหลโยธิน แยกเวียงทองดานใน ต. สวนดอก 
อ. เมืองลําปาง  จ. ลําปาง  โทร. 0-5422-3165 
e-mail : sakid_khow@hotmail.com 

9 หนังสือพิมพสยามมวลชน 334 ม. 8  ต. แมเมาะ  อ. แมเมาะ  จ. ลําปาง  
โทร. 0-5433-0883 e-mail : siam2009news@hotmail.com 

10 หนังสือพิมพมิติเหนือ 114/12-13  ถ.พหลโยธนิ  ต.สวนดอก  อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง 
0-5431-7846  e-mail : mitineua@hotmail.com 

11 หนังสือพิมพลําปางทูเดย 892 ม. 1 ต. พระบาท อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง 
โทร. 0-5422-1592 e-mail : lampangtoday@hotmail.com 

12 หนังสือพิมพลําปางสปอตไทม 555  ม. 7 ต. พิชัย  อ.เมอืง จ.ลําปาง   

ท่ีมา : http:// region3.prd.go.th/pr-lampang/images/Press.pdf 
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เสียงตามสาย  มีจํานวน  43  ชุมชน  คือ 
1. ชุมชนศรีบุญโยง 
2. ชุมชนจามเทวี  
3. ชุมชนเจรญิประเทศ 
4. ชุมชนปาขาม 1 
5. ชุมชนตรอกโรงไฟฟาเกา 
6. ชุมชนสามดวงสามัคคี 
7. ชุมชนนากวมเหนือ 
8. ชุมชนศรีบุญเรือง 
9. ชุมชนสุขสวัสด์ิ 
10. ชุมชนบานดงมอนกระทิง 
11. ชุมชนพระธาตุนากวมเหนือ 
12. ชุมชนประตูตาล 
13. ชุมชนศรปีงชัย 
14. ชุมชนกาดกองตาเหนอื 
15. ชุมชนกาดกองตาใต 
16. ชุมชนทามะโอ 
17. ชุมชนบานปงสนุก 
18. ชุมชนการเคหะนครลําปาง 
19. ชุมชนบานตาสามัคคี 
20. ชุมชนศรีชุม (ปาไผ) 
21. ชุมชนบานสนามบิน 
22. ชุมชนบานหนาคาย 

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

 
2.2.3 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

  พืน้ท่ีในเขตเทศบาลนครลําปาง  มีถนนท้ังส้ิน 528 สาย โดยแบงลักษณะของ ผิวทาง
ไดดังนี้ 

1. ผิวทาง ค.ส.ล.  มีระยะทางยาวรวม  88.358  กโิลเมตร 
2. ผิวทาง ลาดยาง  มรีะยะทางยาวรวม  113.231  กโิลเมตร  
3. ผิวทาง ลูกรัง  มีระยะทางยาวรวม  19.221  กโิลเมตร 

  ระยะทางของถนนรวม ท้ังส้ิน  2 20.81  กิโลเมตร  นอกจากนี้ยังมีทางเทาท่ีมี
ระยะทางยาวรวมท้ังส้ิน  63.851  กโิลเมตร และมรีะบบระบายน้าํในเสนทาง จํานวน  376  สายทาง  
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จํานวนความยาวเสนทางในชุมชน   
เขต 1 

 

ท่ี ช่ือชุมชน จํานวนสาย 
ลักษณะเสนทาง 
ระยะทาง (กม.) 

ค.ส.ล. ลาดยาง ลูกรัง รวม ทางเทา 
1 กําแพงเมือง  8 0.000 3.915 0.000 3.915 0.000 
2 เจรญิประเทศ 3 0.522 0.825 0.000 1.347 0.000 
3 จามเทวี 14 0.860 0.000 0.000 0.860 0.000 
4 แจงหัวริน 2 1.139 0.000 0.000 1.139 0.000 
5 ชางแตม 8 0.477 2.521 0.000 2.998 0.000 
6 ทามะโอ 7 0.741 1.095 0.000 1.836 0.000 
7 ประตูมา 1 0.000 0.729 0.000 0.729 0.000 
8 บานปงสนกุ 11 2.369 0.911 0.057 3.337 0.000 
9 ประตูตนผ้ึง ทานางลอย 8 0.566 1.642 0.000 2.208 0.000 
10 ประตูตาล 2 0.000 0.286 0.135 0.421 0.000 
11 พระแกว - หัวขวง 5 2.114 0.000 0.147 2.261 1.542 
12 ศรีบุญโยง 5 0.398 0.776 0.000 1.174 0.000 
13 ศรีลอม แสงเมืองมา 5 0.584 0.931 0.000 1.515 1.064 
14 สามดวงสามคัคี 2 0.622 0.303 0.000 0.925 0.000 
15 บานดงมอนกระทิง 27 2.835 7.329 1.156 11.320 0.000 
16 เสนทางผานหลายชุมชน 16 9.984 13.103 1.962 25.049 9.356 

 รวม 124 23.211 34.366 3.457 61.034 11.962 
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เขต 2 

ท่ี ช่ือชุมชน จํานวนสาย 
ลักษณะเสนทาง 
ระยะทาง (กม.) 

ค.ส.ล. ลาดยาง ลูกรัง รวม ทางเทา 

1 กาดกองตาเหนอื  2 0.294 0.000 0.000 0.294 0.000 

2 ปาขาม 1 12 2.672 1.579 0.125 4.376 1.917 

3 ศรีเกิด 8 1.409 1.240 0.000 2.649 0.748 

4 บานหัวเวียง 14 1.029 1.687 0.166 2.882 0.403 

5 กาดกองตาใต 4 0.055 0.280 0.000 0.335 0.000 

6 เทศบาล 4 8 1.490 1.718 0.000 3.208 0.000 

7 ตําบลหัวเวยีง 5 0.775 1.516 0.000 2.291 3.741 

8 ตําบลสวนดอก 24 2.447 3.473 0.434 6.354 1.727 

9 เสนทางผานหลายชุมชน 6 4.456 6.286 1.304 12.046 14.733 

  รวม 83 14.627 17.779 2.029 34.435 23.269 
 

เขต 3 

ท่ี ช่ือชุมชน จํานวนสาย 
ลักษณะเสนทาง 
ระยะทาง (กม.) 

ค.ส.ล. ลาดยาง ลูกรัง รวม ทางเทา 

1 ตรอกโรงไฟฟาเกา  5 0.627 0.374 0.190 1.191 0.000 

2 ทาคราวนอย 20 2.350 1.961 0.375 4.686 0.000 

3 นากวมเหนือ 7 1.509 0.000 0.759 2.268 0.000 

4 บานดงไชย 31 1.709 6.097 0.316 8.122 0.238 

5 รถไฟนครลําปาง 2 0.000 2.433 0.000 2.433 0.000 

6 ศรีบุญเรือง 10 2.517 0.372 0.143 3.032 0.000 

7 หลังโรงเรียนมัธยมวิทยา 7 1.856 0.000 0.000 1.856 0.000 

8 เจริญสุข 1 0.000 0.178 0.146 0.324 0.000 

9 สิงหชัย 9 1.997 1.085 0.000 3.082 0.576 

10 ตําบลสบตุย 18 4.131 2.598 0.441 7.170 2.841 

11 เสนทางผานหลายชุมชน 15 3.314 15.265 0.327 18.906 20.053 

 รวม 125 20.010 30.363 2.697 53.070 23.708 
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เขต 4 

ท่ี ช่ือชุมชน จํานวนสาย 
ลักษณะเสนทาง 
ระยะทาง (กม.) 

ค.ส.ล. ลาดยาง ลูกรัง รวม ทางเทา 

1 บานตาสามคัคี 12 0.545 2.138 0.303 2.986 0.000 

2 ปาขาม 2 14 3.343 1.562 0.201 5.106 0.000 

3 พระบาท หนองหมู 12 2.236 1.365 1.788 5.389 0.000 

4 ศรชีมุ ปาไผ 8 1.233 0.789 0.000 2.022 0.000 

5 สุขสวสัด์ิ 61 2.270 12.116 3.488 17.874 0.000 

6 บานสนามบิน 8 1.233 0.789 0.000 2.022 0.000 

7 บานหนาคาย 10 2.753 0.734 0.000 3.487 0.000 

8 นากวมใต 32 3.336 4.435 1.445 9.216 0.000 

9 พระธาตุนากวมเหนอื 5 1.855 0.205 0.060 2.120 0.000 

10 ศรปีงชัย 16 0.720 4.108 1.582 6.410 0.000 

11 นากวมเหนือ 5 0.280 1.338 0.000 1.618 0.000 

12 ชุมชนถาวรสุข 8 2.097 0.000 0.413 2.510 0.000 

13 เสนทางผานหลายชุมชน 5 8.609 1.144 1.758 11.511 4.912 

  รวม 196 30.510 30.723 11.038 72.271 4.912 

 

• การคมนาคมขนสง 
 ทางรถยนต 

  การเดินทางโดยรถยนตจากกรงุเทพฯ ไปตามทางหลวงแผนดิน  หมายเลข 1 
ถนนพหลโยธนิ  ระยะทางประมาณ  602  กโิลเมตร  มรีถโดยสารปรบัอากาศท่ีผานจังหวดัลําปาง  
ใชเวลาเดินทางประมาณ  7 ช่ัวโมง  ทางหลวงสายหลัก ไดแก ทางหลวงหมายเลข 1 เช่ือม จังหวัด
พะเยา  -  จังหวดัลําปาง  -   จังหวดัตาก   และทางหลวงหมายเลข 11 เช่ือมจังหวัดเชียงใหม  จังหวัด
ลําพูน - จังหวดัลําปาง - จังหวัดแพร  
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รายงานขอมูลการใชสถานีขนสงเทศบาลนครลําปาง 
    ต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2554 – 30  เมษายน  2555 

เดือน 

เที่ยวไป เที่ยวกลับ 
จํานวน
เที่ยว 

(เที่ยว) 

จํานวน
ผูโดยสาร 

(คน) 

คาบรกิาร 
(บาท) 

จํานวน
เที่ยว 

(เที่ยว) 

จํานวน
ผูโดยสาร 

(คน) 

คาบรกิาร 
(บาท) 

ตุลาคม 2554 10,039 202,026 96,372 4,657 168,188 58,784 

พฤศจิกายน 2554 10,290 194,621 90,966 4,283 157,347 53,770 

ธันวาคม 2554 12,120 240,544 105,864 4,993 165,803 63,436 

มกราคม 2555 11,539 239,624 102,886 4,804 166,506 61,626 

กุมภาพันธ 2555 10,316 202,332 90,082 4,201 134,963 52,384 

มีนาคม 2555 11,001 223,355 99,594 4,749 154,519 59,428 

เมษายน  2555 10,564 243,158 105,512 5,099 179,648 65,154 

รวม 75,869 1,545,660 691,276 32,786 1,126,974 414,582 
 

ต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2553 – 30  กันยายน  2554 

ดือน 

เที่ยวไป เที่ยวกลับ 
จํานวน
เที่ยว 

(เที่ยว) 

จํานวน
ผูโดยสาร 

(คน) 

คาบรกิาร 
(บาท) 

จํานวน
เที่ยว 

(เที่ยว) 

จํานวน
ผูโดยสาร 

(คน) 

คาบรกิาร 
(บาท) 

 ตุลาคม 2553 10,061 235,052 101,826 5,049 168,432 63,558 

 พฤศจิกายน 2553 8,772 203,482 89,468 4,366 150,581 54,598 

 ธันวาคม 2553 9,720 247,891 100,126 4,869 180,863 62,236 

 มกราคม 2554 9,737 259,310 99,310 4,836 166,756 61,440 

 กุมภาพันธ 2554 8,524 257,822 85,056 4,096 149,660 51,798 

 มีนาคม 2554 9,752 247,029 97,972 4,745 168,803 59,894 

 เมษายน 2554 9,823 253,825 104,514 5,042 186,637 64,658 

 พฤษภาคม 2554 9,729 230,487 98,718 4,723 160,692 60,418 

 มิถุนายน 2554 9,027 200,517 88,766 4,400 149,635 53,260 

 กรกฎาคม 2554 9,558 215,774 99,828 4,798 157,303 59,564 

 สิงหาคม 2554 9,410 199,739 93,684 4,638 146,940 56,718 

 กนัยายน 2554 9,079 203,312 88,506 4,348 132,964 52,800 

รวม 113,192  2,754,240  1,147,774    55,910  1,919,266  700,942 
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หมายเหตุ : คาบริการ หมายถึง คาบริการท่ีไดรับจากการจอดรถโดยสารภายในสถานีขนสง 
ท่ีมา  :   สถานขีนสงเทศบาลนครลําปาง 
 

 ทางรถไฟ 

  สถานรีถไฟนครลําปาง อยูในเสนทางรถไฟสายเหนอื  ต้ังอยูท่ีตําบลสบตุย 
อําเภอเมอืงลําปาง  จังหวดัลําปาง บนพืน้ท่ี 161 ไร หางจากสถานกีรงุเทพฯ 642 กโิลเมตร สรางข้ึน
ในป พ.ศ. 2458 และเปดใชงานเมือ่ครัง้รถไฟขบวนแรกเดินทางถึงจังหวดัลําปาง เมือ่วนัท่ี 1 เมษายน 
2459  

 
กําหนดเวลาเดินรถสายเหนือ กรุงเทพฯ - ลําปาง 

 
กําหนดเวลาเดินรถสายเหนือ ลําปาง – กรุงเทพฯ  

 

สถานี 
รถดวน 
EXP 
52 

ดวน 
พเิศษ SP 

EXP 
14 

ดวน
พเิศษ 
นคร
พงิค 
SP 

EXP 2 

ดวนพิเศษ 
ดีเซลราง 
SP  EXP 
(DRC) 
10 

ดวนพิเศษ 
ดีเซลราง 
SP  EXP 
(DRC) 
12 

รถเร็ว 
RAP 
102 

ทองถ่ิน 
ORD 
408 

ลาํปาง            
(ออก) 

17.23 19.00 20.10 23.07 10.54 09.15 11.32 

กรุงเทพฯ 
(ถึง) 

05.30 06.40 07.00 09.10 20.25 20.10 

19.45 
(ปลายทาง 

จังหวัด
นครสวรรค 

 
ท่ีมา  :  สถานรีถไฟนครลําปาง  จังหวดัลําปาง    
 
 

สถาน ี

ชาน
เมือง 
ORD 
303 

ดวนพิเศษ 
ดีเซลราง 
SP  Exp 
(DRC) 

9 

รถเร็ว 
RAP 
109 

ดวนพิเศษ 
ดีเซลราง 
SP EXP 
(DRC) 
11 

ดวนพิเศษ 
นครพงิค 

SP  EXP  1 

ดวนพิเศษ 
SP  EXP 

13 

รถดวน 
EXP 
51 

กรุงเทพฯ       
(ออก) 

04.20 08.30 14.30 18.00 18.10 19.35 22.00 

ลาํปาง                 
(ถึง) 

12.41 18.11 02.41 04.09 05.02 07.00 10.10 
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 ทางอากาศ 
  สายการบิน บางกอกแอรเวย  เปนสายการบินท่ีใหบรกิารในจังหวดัลําปาง ซึ่ง
ต้ังอยูท่ี 175 ทาอากาศยานลําปาง  ถนนสนามบิน 1 ตําบลพระบาท อาํเภอเมอืงลําปาง จังหวดัลําปาง      
เบอรโทรศัพท  054-821508-14 สามารถติดตอไดท่ีแผนกสํารองท่ี  โทร . 054-821522 หรือ โทร. 
1771 www.bangkokair.com  
 

  ตารางการบิน  
  PG 211  กรงุเทพฯ - ลําปาง  เวลาออก 07.00 น. – 9.15 น. 
  PG 212  ลําปาง -  สุโขทัย   เวลาออก 9.45 น. – 10.15 น. 
  PG 212  ลําปาง - กรงุเทพฯ  เวลาออก 9.45 น. – 12.00 น.  
  (เครื่องบินแวะท่ีสุโขทัย)  
 

 สภาพการจราจร   
  สภาพการจราจรของชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปางในปจจุบนั  โดยเฉพาะ
ถนนฉัตรไชย จะมีปริมาณการจราจรสูงสุดในช่ัวโมงเรงดวน   และบริเวณถนนพหลโยธิน ชวงระหวาง
แยกศรีชุม  ไปทางหาแยกประตูชัย  เนือ่งจากเปนถนนสายหลักของชุมชน  และเปนถนนท่ีรองรบั
การจราจรขาเขาและขาออกจากเมอืง  ประกอบกบัมสีถานศึกษาหลายแหง  อาคาร  รานคา  และ
ตลาดสดรวมอยูดวย อีกท้ังถนนมีขนาดคับแคบ และปญหาการจราจรท่ีไมเปนระเบียบ เกิดจากการไมเคารพ   
กฎจราจร  เชน การจอดรถ  และการหยุดรถ  เปนตน 
 

 2.2.4 ดานเศรษฐกิจ 
         โครงสรางทางเศรษฐกจิของเทศบาลนครลําปาง  สวนใหญเปนสาขา
อุตสาหกรรม มีลักษณะเปนอุตสาหกรรมขนาดยอมโดยเฉพาะผลิตภัณฑเซรามิก  ซึ่งสามารถพัฒนา
ใหมีความสําคัญมากข้ึนเปนลําดับ สวนดานสาขาพณิชยกรรม การคาสงและคาปลีกยังคงเติบโตอยาง
สมํ่าเสมอ เชนเดียวกบัสาขาบรกิาร ท่ีมีแนวโนมเติบโตเพิ่มข้ึน อันเนื่องมาจากการประชาสัมพันธของ
ทางราชการมีมากข้ึน  สวนการพึ่งพิง สาขาการเกษตรมีนอยมาก เนื่องจากมีพื้นท่ีทําการเกษตรนอย 
 

2.2.5 ดานการทองเท่ียว 

• สถานท่ีทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครลําปาง 
     ลําปางเปนจังหวัดเดียวในประเทศไทย ท่ียังมีรถมาเปนยานพาหนะใชสําหรับ

เดินทางระยะใกล ๆ ภายในตัวเมือง  จึงเปนส่ิงดึงดูดใจนักทองเท่ียว  ท่ีมาเท่ียวจังหวดัลําปาง โดย
ใหบริการนั่งรถมา ในรอบเล็ก คิดราคา 150 บาท รอบใหญราคา  200 บาท หรอืรอบเหมา ช่ัวโมงละ 
300 บาท ซึ่งเปนการบริการแกนักทองเท่ียวไดนั่งรถมา  ชมสถานท่ีสําคัญ  ๆ ทางประวติัศาสตรของ
เมืองลําปาง  
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  สถานจีอดรถมา มีจํานวน 5 แหง ไดแก  
 1. ขางศาลากลางหลังเกา (ติดกบัหลวงพอดํา)   

 2. หนาโรงแรมลําปางเวยีงทอง   
 3. บริเวณหนาโรงแรมทิพยชาง   
 4. หนาโรงเรยีนเทศบาล 4   

 5. หนาโรงแรมเวียงลคอร 
 นอกจากนี้  สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญอีกแหงหนึ่งของเมืองลําปางท่ีไดรับความนิยม

จากนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ คือ กาดกองตา (ถนนคนเดิน) ลักษณะเดน คือ อาคาร
บริเวณนั้นมีรูปแบบสถาปตยกรรมท่ีมีความหลากหลาย ท้ังศิลปะตะวันตก พมา-ไทใหญ และจีน 
เทศบาลนครลําปาง ไดเปด เปนถนนคนเดิน ต้ังแตวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2548 เปนตนมา จัดข้ึนทุกวัน
เสาร – อาทิตย เวลาประมาณ   17.00  – 22.00 น.   

• แหลงประวัติศาสตร / โบราณคดี 
  1. ศาลเจาพอหลักเมือง  ต้ังอยูบรเิวณหนาศาลากลางเกาจังหวดัลําปางดาน
ตะวันตกเฉียงใต หลักเมืองทําดวยไมสัก  สันนิษฐานวาสรางข้ึนเมื่อรอยกวาปมาแลว โดยหลักท่ีหนึ่ง
สรางเมือ่ประมาณ ป พ .ศ. 2400 หลักท่ีสอง สรางประมาณป  พ .ศ. 2416  และหลักท่ีสาม สราง
ประมาณป พ.ศ. 2429  ตอมาป พ.ศ. 2440 สรางศาลากลางจังหวัดข้ึน ไดนําหลักเมืองมาไวท่ีบริเวณ
หนาศาลากลาง และไดมกีารสรางมณฑปครอบหลักเมอืงท้ังสาม ในป พ.ศ. 2511   
  
   2. พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒนจตุรทิศ ประดิษฐานอยูในมณฑปทรงไทยแบบ
จัตุรมุข  ซึ่งต้ังอยู หนาศาลากลางเกาจังหวดัลําปาง  พระพทุธรปูสรางดวยโลหะผสมรมดําท้ังองคปาง
สมาธ ิ ชาวบานเรยีก  “หลวงพอดํา”  จัดสรางโดยกรมการรกัษาดินแดน เมื่อป พ.ศ. 2511  จํานวน 4 
องค เพือ่นาํไปประดิษฐานไว 4 ทิศของประเทศ  โดยทางทิศเหนอืไดนาํมาประดิษฐานไว ณ จังหวดั
ลําปาง นบัเปนพระพทุธรปูคูบานคูเมอืง เปนท่ีเคารพสักการะของประชาชน ปจจุบนัพระพทุธรปูองค
นี้ปดทองเกือบท้ังองคโดยสาธุชนท่ีมานมัสการ 
 

  3. วัดพระแกวดอนเตาสชุาดาราม   
   - วัดพระแกวดอนเตา ต้ังอยูท่ีตําบลเวียงเหนือ เปนวัดเกาแกและสวยงาม      
มีอายุนับพันป  เคยเปนท่ีประดิษฐานของพระแกวมรกตนานถึง 32 ป ปูชนียสถานท่ีสําคัญ   คือ      
องคพระธาตุมณฑปศิลปะพมาพระนอนองคใหญ พระวิหารหลวง  และพิพิธภัณฑสถานแหงลานนา 
การเดินทางไปยังวดันัน้  ไปไดโดยการขามสะพานรษัฎาภเิศก แลวเล้ียวขวาไปตามถนนพระแกว   
ประมาณ 1 กโิลเมตร  ก็จะเห็นองคพระธาตุต้ังเดนอยูบนเนิน 
   - วดัสุชาดาราม ต้ังอยูตดิกบัวดัพระแกวดอนเตา  เปนวดัเกาแกคูบานคูเมอืง 
และเปนท่ีมาของตํานาน “พระแกวดอนเตา ”  ประจําเมอืงลําปาง (ปจจุบันไดประดิษฐานอยูท่ีวัด  
พระธาตุลําปางหลวง)  ประกอบดวยโบสถและวหิารลายคําเปนท่ีประดิษฐานพระพทุธรปูเชียงแสน 
อันเปนโบราณสถานพืน้เมอืง   ท่ีมีความสําคัญสัดสวนสวยงามโดยฝมือชางเชียงแสน ภายในโบสถ
วิหารจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีมีลวดลายทองประดับตามสวนตาง  ๆ ไวอยางงดงาม บอกกลาวถึง
โทษท่ีไดรบัจากการทําบาปตามคติความเช่ือของชาวบาน จึงมแีบบแผนแตกตางจากโบสถวหิาร
พื้นเมืองอื่น ๆ ในจังหวดัลําปาง 
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    ปจจุบัน  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธกิาร  ใหท้ังสองวัดเปนวัดเดียวกัน   
จึงไดมีการรื้อกําแพงกั้นเขตวัดออก  โดยใชช่ือวา “วัดพระแกวดอนเตาสชุาดาราม ”  ไดรบัการ        
ยกฐานะข้ึนเปนพระอารามหลวง เมือ่ป พ.ศ. 2530  
 4. วัดศรีชมุ เปนวัดพมาท่ีใหญท่ีสุดในบรรดาวัดพมาท่ีมีอยูในประเทศไทย  ท้ังหมด 
31 วดั สรางในป พ.ศ. 1893  โดยคหบดีชาวพมาช่ือ อโูย  ซึง่ติดตามชาวองักฤษเขามาทํางานปาไมใน
ประเทศไทย เมือ่ตนเองมฐีานะดีขึน้ จึงตองการทําบุญโดยสรางวดัศรชุีมข้ึนในตําบลสวนดอก อาํเภอเมือง 
จุดเดนของวัดนี้อยูท่ีพระวิหารซึ่งเปนอาคารครึ่งตึกครึ่งไม  ปราสาทหลังคาเครื่องไมยอดแหลมตาม
แบบศิลปะพมา บานประตูไมแกะสลัก ฉลุลวดลายโปรงงดงาม เพดานเปนไมจําหลักโปรงหลายช้ัน 
ประดับกระจกสี  เสาแตละตนลงรกัปดทอง  หัวเสาประดับดวยกระจกสี  ใตหลังคาเรอืนยอด 7 ช้ัน  
เปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปบัวเข็มบนฐานชุกชี  ท่ีเปนไมจําหลักแผนใหญงดงาม ภาพจิตรกรรม    
ฝาผนังมีเรื่องพุทธประวัติและพระพุทธรูปศิลปะพมา   
 

 5. วัดศรีรองเมือง ต้ังอยูท่ีถนนทาคราวนอย ตําบลสบตุย ในเขตเทศบาลนครลําปาง  
ดานทิศตะวนัตกเปนวดัพมา ท่ีสรางข้ึนในสมัยท่ีลําปางเปนศูนยกลางการคาขายและการทําปาไม   
สถาปตยกรรมท่ีสําคัญ ไดแก วิหารไมหลังคาจ่ัวซอนกันเปนช้ันเล็ก ๆ สวยงามตามแบบศิลปะพมา 
นอกจากนี้ยังนับวาเปนวัดท่ีมีการประดับตกแตงภายในดวยลายไมแกะสลัก และลายปูนปนปดทอง   
ท่ีมีความวิจิตรสวยงาม 
 

 6. วัดปาฝาง  ต้ังอยูท่ีถนนสนามบิน  ตําบลหัวเวียง  สรางในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดย
ชาวพมาท่ีมาประกอบอาชีพการปาไมในจังหวัดลําปาง มีพุทธสถานท่ีเดนคือ พระเจดียใหญสีทองสุก
ปล่ังบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีอัญเชิญมาจากพมา  เมือ่ประมาณ พ .ศ. 2449 ศาลาการเปรยีญเปน
เรือนไมท้ังหลังขนาดใหญซอนกันเปนช้ันๆ  แบบพมา  และพระอโุบสถขนาดเล็กหลังคาเครือ่งไมแบบ
พมา มลีวดลายเครอืเถาปูนปนเหนอืประตูสวยงาม  วัดนี้มีพระสงฆพมาจากเมืองมัณฑเลมาเปน      
เจาอาวาส 
 

  7. วัดไชยมงคล  ต้ังอยูทีถ่นนสนามบิน  ตําบลหัวเวยีง ในเขตเทศบาลนครลําปาง 
พทุธสถานท่ีเดนของวดั  คือ กฏุขินาดปานกลาง ตัวอาคารเปนตึกสีขาว หลังคาเครือ่งไมแบบพมา 
หนาบันประดับกระจกเปนรปูเทวดา เสาประดับดวยขดลวดโลหะสีทอง  ขอเปนลายเครอืเถาประดับ
กระจกสี  สวยงาม  มานและระเบียงโดยรอบทําดวยแผนไมฉลุ ฝมือประณีต ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปสําริด  มีลักษณะงดงาม  สรางจากเมืองมัณฑเล  สหภาพพมา 
 

 8. สํานักปฏิบัติธรรมหลวงพอเกษม  เขมโก  สํานักสุสานไตรลักษณ ต้ังอยูชานเมือง
ลําปาง ประมาณ 4 กโิลเมตร  ตามทางสายลําปาง -แจหม  ภายในบริเวณมีมณฑปลักษณะเปนอาคาร
ทรงไทยประยุกต มีรูปปนหุนข้ีผ้ึ งของหลวงพอเกษม  เขมโก เกจิอาจารย  ซึ่งมีผูเคารพนับถือเปน
จํานวนมาก นัง่ในทาสมาธขินาดเทารปูจรงิ  เพือ่ใหประชาชนเคารพสักการะ  และบริเวณมณฑปมีท่ี
จอดรถและสถานท่ีเชาพระเครื่อง สวนกุฏิของหลวงพอเกษมอยูดานขางมณฑป 
 

 9. วัดปงสนกุ  ต้ังอยู ณ ชุมชนบานปงสนุก  ตําบลเวยีงเหนอื อาํเภอเมอืง จังหวดั
ลําปาง   เปนวัดเกาแกท่ีอยูคูนครลําปางมากกวาพันป สรางข้ึนในสมัยเดียวกับการสรางเมืองลําปาง    
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มีสองสวน  คือ วดัปงสนกุเหนอื  และวดัปงสนกุใตในอดีต   ถือวาเปนวัดท่ีมีความสําคัญและมี
ประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวพันกับเมืองลําปาง เชน เปนสถานท่ีดําน้ําชิงเมืองบริเวณหนาวัดระหวางเจาฟา
ชายแกวและเจาล้ินกาน และเคยเปนสถานท่ีฝงเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมืองหลักแรก วัดปงสนุก
ไดรับรางวัลการอนุรักษมรกดทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ ก จากองคการยูเนสโก 
ประจําป 2551 (Award of Merit) ซึ่งนับเปนวัดแหงแรกของไทยท่ีไดรับรางวัลนี้ โดยถือเปนตนแบบ
ท่ีฟนฟูโดยคนในชุมชนท่ีไดสรางแรงบันดาลใจในการสงวนรักษาวัดแบบลานนา   ท่ีมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว 
 

 10. บานเสานัก  ต้ังอยูเลขท่ี 86 ถนนราษฎรวฒันา อาํเภอเมอืงลําปาง เปนบาน
ทรงไทยสถาปตยกรรมลานนา ผสมพมา สรางเมื่อ พ .ศ. 2438 เดิมสรางดวยไมสักท้ังหลัง ท่ีเรียกวา 
บานเสานกั เพราะวามเีสาท้ังหมด 116 ตน เปนสถานท่ีตอนรบัแขกบานแขกเมอืงอยูเปนประจํา และ
เปนท่ีต้ังแสดงเครื่องใชโบราณท้ังของไทย  และของพมา  บรเิวณบานตกแตงเปนสวนหยอม สามารถ
ติดตอบานเสานกั ไดท่ี 0-5422-7653 
 

 11. กําแพงเมืองประตูมา (มา)  เปนประตูเมอืงท่ีสาํคัญทางดานทิศเหนอืของ
กําแพงเมืองเขลางคนครท่ียังคงหลงเหลือรองรอยอยูในปจจุบัน สรางข้ึนป พ.ศ. 1790 ลักษณะกําแพง
เมืองเดิมจะพูนดินและใชไมซุงทําเปนระเนียดดานบน  ตอมาไดมีการปรับเปล่ียนกําแพงเมืองจากคัน
ดินมีระเนียด  เปนกําแพงดินท่ีมีการกออิฐปดทับ กําแพงเมืองประตูมาไดรับการบูรณะครั้งใหญ       
ในป พ.ศ. 2551 เพื่อใหคงคุณคาและเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรของนครลําปาง 
 

 12. ถนนวังเหนือ ถนนวัฒนธรรม เปนถนนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีความสวยงาม
เกาแกและยังคงอยูใหเห็นในปจจุบัน  เดิมทีถนนสายนีเ้ปนแนวกาํแพงเมอืงเดิม สองขางทางประกอบ
ไปดวยชุมชนท่ีมีผูคนอาศัยอยูมาต้ังแตโบราณ  นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานท่ีสําคัญหลายแหง เชน         
กูเจายาสุตา ซึง่กรมศิลปากรไดขึน้ทะเบียนเปนโบราณสถาน  เมื่อป พ.ศ. 2523 เปนหนึ่งใน
โบราณสถานท่ีมีอายุหลายรอยป ท่ียังหลงเหลืออยูมาจนถึงปจจุบัน สันนิษฐานวากูเจายาสุตาเคยเปน
ซุมประตูโขงของวัดกากแกว เปนสถาปตยกรรมลานนาท่ีมีลวดลายปูนปนเทวดาอยูท้ัง 4 มุม            
เปนโบราณสถานท่ีสวยงามมากแหงหนึ่งท่ีกําลังไดรับการอนุรักษใหคงอยูกับลูกหลานลําปาง  ทุกเย็น   
วันศุกร และเชาวันอาทิตย จะมีการนําสินคามาจําหนาย หลากหลายประเภท  
 

 13. พิพิธภัณฑปาไมเขตลําปาง (บานรอยป)  ณ บานรอยป (สํานกังานปาไมเขต
ลําปาง) เลขท่ี 1 ต้ังอยูบนถนนปาไม  ตําบลเวยีงเหนอื ภายใตความดูแลของสํานกังานบรหิารพืน้ท่ี
อนุรักษท่ี 13 (สาขาลําปาง)  ไดมกีารจัดต้ังพพิธิภณัฑขนาดเล็ก  เพือ่บอกเลาเรือ่งราวประวติัศาสตร
ความเปนมาของการทําไมในจังหวัดลําปาง ในยุคท่ีมีความรุงเรือง และท่ีมาของคําวา “บานรอยป”  
ใหประชาชนและนกัทองเท่ียวไดทราบเรือ่งราวและความสําคัญของการรกัษาปา โดยจะเปดใหเขาชม
ไดเฉพาะวนัและเวลาราชการ 
 

• สวนสาธารณะเทศบาลนครลําปาง มีดังนี้ 
1. สวนสาธารณะเขลางคนคร บรเิวณถนนวงัขวา มีพื้นท่ี 34 ไร 1 งาน 72 ตารางวา 
2. สวนเฉลิมพระเกียรติ  จังหวดัลําปาง  (สวนหลวง ร. 9)   บรเิวณถนนศิรนิาวนิ   
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มีพื้นท่ี 8 ไร 2 งาน 37 ตารางวา 
3. สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระชนมพรรษา 80 พรรษา 

(พอเจาทิพยชาง) บรเิวณถนนซุปเปอรไฮเวยลาํปาง - พะเยา มีพื้นท่ี 5 ไร 
4. สวนสาธารณะเวียงละกอน (สนามกฬีาเทศบาลนครลําปาง) บรเิวณถนนสุขสวสัด์ิ   

มีพื้นท่ี 48 ไร 3 งาน 46 ตารางวา 
5. สวนสาธารณะหาแยกหอนาฬิกา บรเิวณถนนฉัตรไชย – รอบเวยีง  มีพื้นท่ี 4 ไร 

35 ตารางวา 
6. ฝายน้ําแมวังเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลําปาง (สวนสาธารณะเข่ือนยาง) บรเิวณ

ถนนเลียบน้ําวัง มีพื้นท่ี 35 ไรเศษ 
7. สวนสาธารณะประตูเวียง  มีพื้นท่ี 3 ไร 83 ตารางวา 
8. สวนสาธารณะสุชาดาราม มีพื้นท่ี 4 ไร 

 
 2.2.6 ดานสงัคม 
                  ในเขตเทศบาลนครลําปาง มปีระชากรจํานวนท้ังส้ิน 56,053 คน แยกเปนชาย 25,759 คน  
หญงิ  30,294 คน มีจํานวนครัวเรือนเทากับ  26,835 ครัวเรือน  ตําบลท่ีมีประชากรมากท่ีสุดคือ  
ตําบลสบตุย  จํานวน  14,246 คน รองลงไปตามลําดับคือ ตําบลเวยีงเหนอื จํานวน 11,423 คน 
ตําบลพระบาท จํานวน 9,411 คน  ตําบลหัวเวยีง จํานวน 7,498 คน  ตําบลชมพ ูจํานวน 5,692 คน 
ตําบลสวนดอก  จํานวน  5,127  คน ตําบลบอแฮว  จํานวน 1,695 คน และตําบลพชัิย  มปีระชากร           
นอยท่ีสุด จํานวน 961 คน  (ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2555) 
 

จํานวนครัวเรือนและประชากร แยกตามตําบลในเขตเทศบาลนครลําปาง 
(ณ เดือนเมษายน 2555) 

 

 

พื้นท่ีตําบล 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร  

ชาย  หญิง รวม 
1. ตําบลสบตุย 7,207 6,600 7,646 14,246 
2. ตําบลเวยีงเหนอื 5,253 5,233 6,190 11,423 
3. ตําบลพระบาท 4,290 4,368 5,043 9,411 
4. ตําบลหัวเวยีง 3,689 3,378 4,120 7,498 
5. ตําบลชมพ ู 2,328 2,637 3,055 5,692 
6. ตําบลสวนดอก 2,966 2,326 2,801 5,127 
7. ตําบลบอแฮว 782 780 915 1,695 
8. ตําบลพิชัย 320 437 524 961 

รวม 26,835 25,759 30,294 56,053 
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รายงานการใหบริการสํานักทะเบียนราษฎร  เทศบาลนครลําปาง 
ต้ังแตเดือน  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2555 

เดือน 
จํานวน 

ครัวเรือน 

จํานวนประชากร แจงเกิด แจงตาย การยายเขา การยายออก 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

มกราคม 26,792 25,860 30,517 56,377 181 139 320 22 21 43 114 109 223 211 203 414 

กุมภาพันธ 26,815 25,816 30,496 56,312 164 118 282 21 20 41 99 109 208 188 203 391 

มีนาคม 26,831 25,784 30,369 56,153 177 149 326 29 20 49 107 159 266 202 331 533 

เมษายน 26,835 25,759 30,294 56,053 158 151 309 26 26 53 112 139 251 198 279 477 

รวม 680 557 1,237 98 87 186 432 516 948 799 1,016 1,815 

เฉลี่ย/เดือน 170 139 309 25 22 47 108 129 237 200 254 454 
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รายงานการใหบริการสํานักทะเบียนราษฎร  เทศบาลนครลําปาง 
ประจําป พ.ศ. 2554 

 

เดือน 
จํานวน 

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร แจงเกิด แจงตาย การยายเขา การยายออก 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

มกราคม 26,519 26,311 31,161 57,472 138 155 293 26 27 53 100 129 229 211 212 423 

กุมภาพันธ 26,526 26,294 31,153 57,447 127 122 249 22 18 40 108 120 228 181 181 362 

มีนาคม 26,552 26,238 31,021 57,259 148 125 273 18 15 33 109 157 266 214 339 553 

เมษายน 26,562 26,240 30,961 57,201 132 137 269 23 18 41 139 165 304 208 291 499 

พฤษภาคม 26,582 26,065 30,758 56,823 156 144 300 16 15 31 168 179 347 269 305 574 

มิถุนายน 26,616 26,031 30,781 56,812 139 119 258 24 17 41 107 184 291 184 190 374 
กรกฎาคม 26,628 25,986 30,713 56,699 148 149 297 25 19 44 135 120 255 228 239 467 

สิงหาคม 26,666 25,960 30,668 56,628 179 171 350 26 18 44 85 122 207 193 238 431 

กนัยายน 26,655 25,933 30,654 56,587 178 167 345 17 17 34 108 112 220 193 222 415 

ตุลาคม 26,737 25,920 30,596 56,516 184 134 318 16 17 33 136 135 271 238 222 460 

พฤศจิกายน 26,758 25,509 30,164 55,673 181 165 346 21 27 48 115 129 244 196 200 396 

ธันวาคม 26,770 25,886 30,562 56,448 180 170 350 20 21 41 94 102 196 181 188 369 

รวม 1,890 1,758 3,648 254 229 483 1,404 1,654 3,058 2,496 2,827 5,323 

เฉลี่ย/เดือน 158 147 304 21 19 40 117 139 255 208 236 444 
ท่ีมา :  งานทะเบียนราษฎร เทศบาลนครลําปาง
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  2.2.7 ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

• ดานการศึกษา เทศบาลนครลําปางมีโรงเรียนในสังกัด  จํานวน 6 แหง ดังนี้ 
1. โรงเรยีนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) 
2. โรงเรยีนเทศบาล 3 (บุญทวงศอนุกูล) 
3. โรงเรยีนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) 
4. โรงเรยีนเทศบาล 5 (บานศรบีญุเรอืง) 
5. โรงเรยีนเทศบาล 6 (วดัปารวก) 
6. โรงเรยีนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) 

 ท้ัง 6 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันท่ีแตกตางกัน  กลาวคือ 
 1. โรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนการสอน ในระดับช้ันอนบุาล – ประถมศึกษาปท่ี 6 

ไดแก โรงเรยีนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล)  โรงเรยีนเทศบาล 3 (บุญทวงศอนุกูล)  และโรงเรยีนเทศบาล 6 
(วดัปารวก) 

  2. โรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนการสอน ในระดับช้ันอนบุาล – มัธยมศึกษาปท่ี 3  
ไดแก โรงเรยีนเทศบาล 4 (บานเชียงราย)  โรงเรยีนเทศบาล 5 (บานศรบีญุเรอืง)  และโรงเรียน
เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) 

 ในปการศึกษา 2554  โรงเรียนท้ัง 6 โรงเรียน มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 3,101 คน   
จํานวนหองเรียน 124 หองเรียน  แยกไดดังนี้ 

 โรงเรยีนเทศบาล 1  มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด  415  คน  มหีองเรยีน  18  หอง 
 โรงเรยีนเทศบาล 3  มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด  381  คน  มหีองเรยีน  17  หอง 
 โรงเรยีนเทศบาล 4  มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด  899  คน  มหีองเรยีน  35  หอง 
 โรงเรยีนเทศบาล 5  มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด  633  คน  มหีองเรยีน  24  หอง 
 โรงเรยีนเทศบาล 6  มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด  192  คน  มหีองเรยีน    9  หอง 
 โรงเรยีนเทศบาล 7  มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด  581  คน  มหีองเรยีน  21  หอง 
 นอกจากนี้แลว เทศบาลนครลําปางยังมีการจัดการเรียนการสอนและจัดใหมีศูนย

พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนากวมใต โดยมีเด็กเล็กจํานวน 45 คน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบานดงมอน
กระทิง เพือ่พฒันาเด็กเล็ก อกีจํานวน 70 คน ซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กดังกลาวนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาและดูแลเด็กกอนวัยเรียนเปนสําคัญ กอนท่ีจะเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

  บุคลากรของสถานศึกษา ท้ัง 6 โรงเรยีน ประจําปการศึกษา 2554  สังกดัเทศบาล
นครลําปาง  มีจํานวนท้ังส้ิน 402 คน สามารถแยกออกไดดังนี้ 

  โรงเรยีนเทศบาล 1  มีจํานวนบุคลากรท้ังหมด   51  คน   
 โรงเรยีนเทศบาล 3  มีจํานวนบุคลากรท้ังหมด   55  คน   
 โรงเรยีนเทศบาล 4  มีจํานวนบุคลากรท้ังหมด  125  คน   
 โรงเรยีนเทศบาล 5  มีจํานวนบุคลากรท้ังหมด   76  คน   
 โรงเรยีนเทศบาล 6  มีจํานวนบุคลากรท้ังหมด   33  คน   
 โรงเรยีนเทศบาล 7  มีจํานวนบุคลากรท้ังหมด   59  คน   

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนนากวมใต  มีจํานวนบุคลากรท้ังหมด 7 คน 
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบานดงมอนกระทิง  มีจํานวนบุคลากรท้ังหมด 7 คน 
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จํานวนนักเรียนและหองเรียน  ปการศึกษา 2554 

สงักัด สาํนักการศึกษา เทศบาลนครลาํปาง 
 

โรงเรียน 

กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
รวม 

ทั้งหมด 

จํานวนหอง 

อ.1 อ.2 อ.3 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ม.1 ม.2 ม.3 รวม อ. ป. ม. รวม 

โรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสงเมืองมูล) 45 58 44 147 62 39 43 45 37 42 415     415 6 12  18 
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศอนุกูล) 35 40 39 114 54 39 40 49 34 49 379     381 6 11  17 
โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชยีงราย) 30 50 50 130 74 62 71 70 68 82 427 106 116 120 342 899 8 18 9 35 
โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) 49 42 53 144 44 40 47 44 41 54 290 69 53 77 199 633 6 12 6 24 
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปารวก) 16 22 15 53 18 21 18 24 32 26 139     192 3 6  9 
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศรินิาวินวิทยา) 56 64 59 179 49 51 53 48 58 56 315 27 30 30 87 581 6 12 3 21 

รวม 231 276 260 767 301 252 272 280 290 309 1965 202 199 227 628 3101 35 71 18 124 
 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนนากวมใต  จํานวน  45  คน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบานดงมอนกระทิง  จํานวน  70  คน 

ขอมูล ณ วันท่ี 4 มกราคม 2555 
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สถิติขอมูลจํานวนบุคลากรของสถานศึกษา ปการศึกษา 2554 
สงักัด สาํนักการศึกษา เทศบาลนครลาํปาง 

 

โรงเรียน ช่ือ-สกุล ผูบริหารสถานศึกษา 
คร ูตาม จ.18 ครูปฏิบัติงานจริง ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจางทัว่ไป 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

โรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) นางเพ็ญนภา  แดนโพธ์ิ 3 20 3 20 - - - 3 1 1 51 

โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศอนุกูล) นายไพศาล  ลาภจรสัแสงโรจน 4 21 4 21 1 - - 2 1 1 55 

โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชยีงราย) นางยุพิน    ตรงัคธาร 14 43 14 43 4 2 - 2 2 1 125 

โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) นางประนอม    สายโกสมุ 7 31 7 26 1 - - 2 1 1 76 

โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปารวก) วาท่ีรอยตรีวงศเทวัญ   ณ ลําพูน 4 10 4 10 - - - 2 1 2 33 

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศรินิาวินวิทยา) นางพณฎิฎา   พวงชมพูพิศาล 5 23 5 22  - - 1 2 1 59 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนนากวมใต นางสาวภควดี   โพธิกมล (หน.ศนูย) - 2 - 2 - - - 2 - 1 7 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบานดงมอน
กระทิง 

นางสาวเสาวนีย   เจยไธสง (หน.ศนูย) - 2 - 2 - - - 3 - - 7 

รวม 37 152 37 146 6 2 0 17 8 8 413 

ขอมูล ณ วันท่ี 4  มกราคม 2555
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• ดานศาสนา 
     ประชากรสวนใหญนบัถือศาสนาพทุธ สวนศาสนาครสิต อสิลาม และศาสนาอืน่ๆ มีจํานวนไมมาก 

ศาสนสถานในเขตเทศบาลนครลําปาง  แยกเปน 
1. วดั                         จํานวน    45  วัด 
2. สุเหรา/มสัยิด                                     จํานวน     2   แหง 
3. ครสิตจักร                                          จํานวน     7   แหง 
4. วัดซิก               จํานวน     3   แหง 

 

• งานประเพณีทองถ่ินท่ีสําคัญ   มีดังนี้ 
  งานทําบุญตักบาตรวนัข้ึนปใหม                                     เดือนมกราคม 
               งานพิธีบวงสรวงเจาพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พอเจาทิพยชาง)  เดือนกมุภาพนัธ                    
                งานวนัรถไฟรถมาลําปาง                                            เดือนเมษายน 
  งานปใหมเมืองลําปาง (สงกรานต)                 เดือนเมษายน 
                งานพธิบีวงสรวงเจาพอหลักเมอืงและพธิสืีบชาตาเมอืง        เดือนพฤษภาคม 
                งานประเพณีประกวดเทียนพรรษา        เดือนกรกฎาคม 
                งานประเพณีลองสะเปา (ลอยกระทง)        เดือนพฤศจิกายน 
   
 2.2.8 ดานสาธารณสุข 

       เทศบาลนครลําปางมบีคุลากรทางการแพทย  โดยแบงเปน พยาบาล วชิาชีพ 11 คน พยาบาล
เทคนคิ 1 คน  ทันตสาธารณสุข 2 คน นกัวชิาการสุขาภบิาล 2 คน  เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน 1 คน   และ
มี อสม. ท้ังส้ิน 459 คน  (ขอมลู ณ เดือน มนีาคม 2555) 
 

ขอมูลจํานวน  อสม. ชุมชน  ในเขตเทศบาลนครลําปาง   
ลําดับ

ท่ี 
ชุมชน 

จํานวน 
(คน) 

ลําดับ
ท่ี 

ชุมชน 
จํานวน 
(คน) 

1 ชุมชนหัวเวียง 13 15 ชุมชนชางแตม 13 
2 ชุมชนปาขาม 1 11 16 ชุมชนทามะโอ 12 
3 ชุมชนศรีเกิด 7 17 ชุมชนประตูตนผ้ึง-ทานางลอย 15 
4 ชุมชนโรงเรยีนเทศบาล 4 9 18 ชุมชนศรีลอม-แสงเมืองมา 7 
5 ชุมชนบานดงไชย 19 19 ชุมชนบานปงสนุก 16 
6 ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา 3 20 ชุมชนบานดงมอนกระทิง 21 
7 ชุมชนทาคราวนอย 16 21 ชุมชนพระธาตุนากวมเหนือ 10 
8 ชุมชนศรีบุญเรือง 19 22 ชุมชนนากวมใต 22 
9 ชุมชนตรอกโรงไฟฟาเกา 10 23 ชุมชนศรีปงชัย 11 
10 ชุมชนรถไฟนครลําปาง 4 24 ชุมชนสุขสวัสด์ิ 16 
11 ชุมชนนากวมเหนือ 19 25 ชุมชนศรชีมุ-ปาไผ 10 
12 ชุมชนกาดกองตาใต 4 26 ชุมชนการเคหะนครลําปาง 16 
13 ชุมชนกาดกองตาเหนอื 6 27 ชุมชนปาขาม 2 16 
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ลําดับ
ท่ี 

ชุมชน 
จํานวน 
(คน) 

ลําดับ
ท่ี 

ชุมชน 
จํานวน 
(คน) 

14 ชุมชนสามดวงสามัคคี 7 28 ชุมชนสนามบิน 9 
29 ชุมชนจามเทวี 1  8 37 ชุมชนพระบาท-หนองหม ู 8 
30 ชุมชนศรีบุญโยง 8 38 ชุมชนบานตาสามัคคี 8 
31 ชุมชนเจรญิประเทศ 11 39 ชุมชนบานหนาคาย 9 
32 ชุมชนแจงหัวริน 13 40 ชุมชนเจริญสุข 5 
33 ชุมชนกําแพงเมือง 11 41 ชุมชนสิงหชัย 9 
34 ชุมชนประตูตาล 6 42 ศรีชุม  5 
35 ชุมชนบานใหม-ประตูมา 3 43 ถาวรสุข 3 
36 ชุมชนพระแกว-หัวขวง 11    

รวม 459 
ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2555 

สถานะสขุภาพของประชาชน 
รายงานการตายจําแนกตามเพศและสาเหตุการตาย  ในเขตเทศบาลนครลําปาง 

(ตุลาคม  2553 -  กันยายน   2554) 
ลําดับท่ี สาเหตุการตาย (โรค) ชาย หญิง รวม 

1 ติดเช้ือในกระแสเลือด 57 48 105 
2 หัวใจทุกชนิด 42 31 73 
3 มะเร็งทุกชนิด 41 38 79 
4 ชราภาพ 41 51 92 
5 ระบบทางเดินหายใจ 13 4 17 
6 อบุติัเหตุ 25 7 32 
7 ปอดอกัเสบ 16 4 20 
8 ไตวาย 10 8 18 
9 ความดันโลหิตสูง 14 11 25 
10 กระเพาะอาหาร, สําไส 11 4 15 
11 วณัโรคปอด, วัณโรคอื่นๆ 11 5 16 
12 ภูมิคุมกันบกพรอง 4 1 5 
13 ตับอกัเสบ, อืน่ๆ ของตับ  4 2 6 
14 ฆาตัวตาย 5 4 9 
15 เบาหวาน 3 - 3 
16 ตับแข็ง - - - 
17 การถูกฆา 2 - 2 
18 อื่นๆ 57 37 94 
 รวม 356 255 611 
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จํานวนสถานประกอบการ และสถานบริการสาธารณะที่รับผิดชอบ 
 

1. สถานประกอบการ 
 

ลําดับท่ี ประเภทสถานประกอบการ จํานวน (แหง) 
1 โรงแรม 30 
2 หอพกั, หองแบงเชา 172 
3 ธนาคาร 41 
4 รานขายของชํา 364 
5 ศูนยการคา/หางสรรพสินคา 6 
6 สถานีน้ํามัน/ปม (เก็บตามทะเบียนทรัพยสิน) 19 
7 รานแตงผม - เสริมสวย 276 
8 คลินิก 102 

 
 
2. สถานบริการสาธารณะ 
 

ลําดับท่ี ประเภทสถานประกอบการ จํานวน (แหง) 
1 ตลาดสด 17 
2 โรงเรียน 30 
3 โรงพยาบาล 4 
4 วดั 45 
5 โบสถศรสิต 7 
6 มัสยิด 2 
7 สุสาน/ฌาปนสถาน 8 
8 ศูนยบรกิารสาธารณสุข 3 

ท่ีมา : กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลนครลําปาง
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2.2.9 ดานการสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม 
  ภารกจิการใหการสงเคราะหประชาชนในเขตเทศบาล  ม ี 3  ลักษณะ ดังนี้  คือ  
1.  การปองกันปญหา 

      โดยการสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีการรวมกลุมกัน เพื่อใหคําแนะนํา
ปรึกษา และใหการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  รวมถึงเปนอาสาสมัครในการเฝาระวังและปองกันปญหา
ทางสังคม  เชน  กลุมสตรปีระจําชุมชน  เครอืขายสตรเีทศบาลนครลําปาง  ชมรมผูสงูอายุประจํา
ชุมชน  เครอืขายผูสงูอายุเทศบาลนครลําปาง  อาสาสมคัรสวสัดิการสังคม  ชมรมคนพกิาร  เปนตน 

2.  การแกไขปญหา 
      โดยให ความชวยเหลือผูประสบปญหา ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม อารมณและ

จิตใจในรปูแบบตาง ๆ  ดังนี้       
                     - ใหคําแนะนําปรึกษา โดยนักสังคมสงเคราะห ท่ีกองสวสัดิการฯ และทางโทรศัพท 
                      - ใหการชวยเหลือในรูปของวัตถุ  ส่ิงของ และเงนิสงเคราะห  สําหรบัผูประสบ
ปญหาทางดานเศรษฐกจิและสังคม  เชน ทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ เครือ่งอปุโภค บรโิภค นมผง 
วัสดุกอสราง เบ้ียยังชีพ เปนตน 
                      - ประสานงานการใหความชวยเหลือกับหนวยงานภาคีอื่น ๆ  เชน การสงคนพกิาร   
เขาสถานสงเคราะห การสงผูสงูอายุเขาสถานสงเคราะห การกูยืมเงนิทุนประกอบอาชีพสําหรบั      
คนพกิาร การขอรบัเงนิทุนประกอบอาชีพ การขอรบัการชวยเหลือในดานอืน่ ๆ  เปนตน 

3.  การฟนฟูและพัฒนาประชาชนผูดอยโอกาส หรือประชาชนท่ัวไป 
              โดยการฝกอาชีพกลุมเปาหมายคุมครองสิทธิสตรี  เด็ก คนพิการ ผูสูงอายุ  ผูปวย
เอดส สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ฯลฯ เพือ่ใหสามารถมกีารดํารงชีวติอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 
                ท้ังนี้มีกลุมเปาหมายท่ีสําคัญ  คือ  เด็ก  เยาวชน  คนวางงาน  กลุมผูปวยเอดส  
กลุมคนพิการ กลุมผูประสบสาธารณภัย กลุมผูสูงอายุ กลุมผูประสบปญหาสังคม กลุมผูประสบปญหา
ครอบครวั  กลุมสมาชิกฌาปนกจิสงเคราะห  เปนตน 
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การใหการสงเคราะหในเขตเทศบาลนครลําปาง  ประจําป  2554 

 

ชุมชน 
ดานการศึกษา ดานอาชีพ ซอมแซมท่ีอยูอาศัย 

สงเคราะห 
ดานอื่น ๆ 

ราย 
จํานวนเงนิ 

(บาท) 
ราย 

จํานวนเงนิ 
(บาท) 

ราย 
จํานวนเงนิ 

(บาท) 
ราย 

จํานวนเงนิ 
(บาท) 

1. กําแพงเมือง 7 7,000     1 1,000 
2. ประตูตาล       2 4,000 
3. ชางแตม       1 1,000 
4. ประตูตนผึ้ง-ทานางลอย 1 3,000 1 3,000 1 3,000 2 6,000 
5. พระแกว-หวัขวง 1 2,000   1 23,289 1 3,000 
6. ทามะโอ     1 20,970   
7. เจริญประเทศ       2 2,000 
8. ปงสนุก     1 6,000 1 6,000 
9. ศรีบุญโยง 1 1,000       
10. บานดงมอนกระทิง       6 18,000 
11. ศรีเกิด 1 1,000   1 6,000 2 2,000 
12. บานหวัเวียง       1 1,000 
13. โรงเรียนเทศบาล 4   1 3,000   1 3,000 
14. สิงหชัย     1 34,562 1 3,000 
15. บานดงไชย 1 1,000 1 3,000   2 4,000 
16. ตรอกโรงไฟฟาเกา     2 39,200 2 2,000 
17. ศรีบุญเรือง     1 17,240   
18. นากวมเหนือ 1 1,000 1 3,000 1 6,000 4 9,000 
19. รถไฟนครลําปาง   1 6,000     
20. เจริญสุข       1 3,000 
21. นากวมใต     1 6,000 1 3,000 
22. พระธาตุนากวมเหนือ       2 18,000 
23. ชุมชนปาขาม 2     2 18,000 1 9,000 
24. ถาวรสขุ       1 3,000 
25. ศรีชุม-ปาไผ     3 65,899 4 6,000 
26. บานตาสามัคคี     1 6,000 1 9,000 
27. บานหนาคาย     1 6,000 2 10,000 
28. เขตท่ีไมมีชุมชน   
     (บรเิวณตําบลสวนดอก) 

      1 3,000 

รวม 13 16,000 5 18,000 18 258,160 43 129,000 
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การใหการสงเคราะหเบ้ียยังชีพในเขตเทศบาลนครลําปาง ประจําป 2554 

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548) 

ชุมชน 

เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ เบ้ียยังชีพคนพิการ เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 

จายจากรายได 
จายจากเงินอดุหนุน

ทั่วไป 
จายจากเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
จายจากรายได 

จายจากเงินอดุหนุน
ทั่วไป 

จายจากรายได 
จายจากเงินอดุหนุน

ทั่วไป 

จํานวนราย 
จํานวน 

เงิน 
จํานวน

ราย 
จํานวนเงิน 

จํานวน
ราย 

จํานวน 
เงิน 

จํานวนราย 
จํานวน

เงิน 
จํานวน

ราย 
จํานวน

เงิน 
จํานวนราย 

จํานวน
เงิน 

จํานวน
ราย 

จํานวน
เงิน 

1 ชุมชนกําแพงเมือง - - 186 1,116,000 - - - - 18 108,000 2 12,000 2 12,000 
2 ชุมชนประตูตาล - - 65 390,000 - - - - 8 48,000 - - - - 
3 ชุมชนชางแตม - - 128 768,000 -  - - 7 42,000 - - - - 
4 ชุมชนแจงหัวริน - - 186 1,116,000 - - - - 14 84,000 3 18,000 - - 
5 ชุมชนประตูมา - - 59 354,000 - - - - 4 24,000 1 6,000 - - 

6 
ชุมชนประตูตนผึ้ง- 
ทานางลอย 

- - 150 900,000 - - - - 13 78,000 1 6,000 - - 

7 ชุมชนพระแกว-หวัขวง - - 127 762,000 - - - - 7 42,000 1 6,000 - - 
8 ชุมชนทามะโอ - - 227 1,362,000 - - - - 8 48,000 - - - - 
9 ชุมชนเจริญประเทศ - - 149 894,000 - - - - 12 72,000 - - - - 
10 ชุมชนปงสนุก - - 290 1,740,000 - - - - 27 162,000 - - - - 
11 ชุมชนจามเทวี - - 135 810,000 - - - - 7 42,000 - - - - 
12 ชุมชนศรีบุญโยง - - 152 912,000 - - - - - - - - - - 
13 ชุมชนศรีลอม-แสงเมืองมา - - 104 624,000 - - - - 2 12,000 - - - - 
14 ชุมชนสามดวงสามัคค ี - - 62 372,000 - - - - 5 30,000 - - - - 
15 ชุมชนบานดงมอนกระทิง - - 255 1,530,000 - - - - 14 84,000 1 6,000 1 6,000 
16 ชุมชนกาดกองตาเหนือ - - 156 936,000 - - - - 9 54,000 - - - - 
17 ชุมชนศรีเกิด - - 238 1,428,000 - - - - - - - - - - 
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ชุมชน 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

จายจากรายได 
จายจากเงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
จายตามนโยบาย

รัฐบาล 
จายจากรายได 

จายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

จายจากรายได 
จายจากเงนิ
อุดหนุนท่ัวไป 

จํานวน
ราย 

จํานวน
เงิน 

จํานวน
ราย 

จํานวนเงนิ 
จํานวน

ราย 
จํานวน 
เงิน 

จํานวนราย 
จํานวน

เงิน 
จํานวน

ราย 
จํานวนเงนิ 

จํานวน
ราย 

จํานวนเงนิ 
จํานวน

ราย 
จํานวน

เงิน 

18 ชุมชนบานหัวเวียง - - 241 1,446,000 - - - - - - - - 1 6,000 
19 ชุมชนปาขาม 1 - - 174 1,044,000 - - -  - - - - - - 
20 ชุมชนศรีชุม - - 139 834,000 - - - - - - - - - - 
21 ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 - - 218 1,308,000 - - - - 20 120,000 - - 1 6,000 
22 ชมุชนกาดกองตาใต - - 123 738,000 - - - - 7 42,000 1 6.000 - - 
23 ชุมชนสิงหชัย - - 225 1,350,000 - - - - 17 102,000 - - - - 
24 ชุมชนบานดงไชย - - 385 2,310,000 - - - - 27 162,000 - - 1 6,000 
25 ชุมชนตรอกโรงไฟฟาเกา - - 157 942,000 - - - - 5 30,000 1 6,000 1 6,000 
26 ชุมชนทาคราวนอย - - 352 2,112,000 - - - - 29 174,000 4 24,000 3 18,000 
27 ชุมชนศรีบุญเรือง - - 383 2,298,000 - - - - - - 1 6,000 1 6,000 
28 ชุมชนนากวมเหนอื - - 351 2,106,000 - - - - - - 3 18,000 5 30,000 
29 ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา - - 30 180,000 - - - - 4 24,000 - - - - 
30 ชุมชนรถไฟนครลําปาง - - 132 792,000 - - - - 7 42,000 - - - - 
31 ชุมชนเจริญสุข - - 62 372,000 - - - - 4 24,000 - - - - 
32 ชุมชนศรีปงชัย - - 113 678,000 - - - - 9 54,000 - - - - 
33 ชุมชนนากวมใต - - 449 2,694,000 - - - - - - 2 12,000 - - 
34 ชุมชนพระธาตุนากวมเหนือ - - 175 1,050,000 - - - - 12 72,000 - - - - 
35 ชุมชนปาขาม 2 - - 194 1,164,000 - - - - 7 42,000 - - 1 6,000 
36 ชุมชนพระบาท-หนองหมู - - 114 684,000 - - - - 7 42,000 - - - - 
37 ชุมชนบานสนามบิน - - 121 726,000 - - - - 8 48,000 - - - - 
38 ชุมชนการเคหะนครลาํปาง - - 84 504,000 - - - - 8 48,000 - - - - 
39 ชุมชนถาวรสุข - - 43 258,000 - - - - - - - - - - 
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ชุมชน 

เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ เบ้ียยังชีพคนพิการ เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 

จายจากรายได 
จายจากเงินอดุหนุน

ทั่วไป 
จายตามนโยบาย

รัฐบาล 
จายจากรายได 

จายจากเงินอดุหนุน
ทั่วไป 

จายจากรายได 
จายจากเงินอดุหนุน

ทั่วไป 
จํานวน

ราย 
จํานวน

เงิน 
จํานวน

ราย 
จํานวนเงิน 

จํานวน
ราย 

จํานวน
เงิน 

จํานวน
ราย 

จํานวน
เงิน 

จํานวน
ราย 

จํานวนเงิน 
จํานวน

ราย 
จํานวนเงิน 

จํานวน
ราย 

จํานวนเงิน 

40 ชุมชนศรีชุม-ปาไผ - - 139 834,000 - - - - 18 108,000 - - - - 

41 ชุมชนบานตาสามัคค ี - - 111 666,000 - - - - 1 6,000 - - 1 6,000 

42 ชุมชนสุขสวัสดิ ์ - - 402 2,412,000 - - - - 25 150,000 - - - - 

43 ชุมชนบานหนาคาย - - 173 1,038,000 - - - - 8 48,000 1 6,000 - - 

44 เขตท่ีไมมีชุมชน  
(บรเิวณตําบลสวนดอก) 

- - 297 1,782,000 - - - - 25 150,000 1 6,000 - - 

45 
เขตท่ีไมมีชุมชน  
(บริเวณตําบลสบตุย) 

- - 492 2,952,000 - - - - 13 78,000 2 12,000 - - 

46 
เขตท่ีไมมีชุมชน 
(บรเิวณตําบลหวัเวียง) 

- - 232 1,392,000 - - - - 7 42,000 - - - - 

 รวมท้ังสิ้น - - 8,780 52,680,000 - - - - 423 2,538,000 25 150,000 18 108,000 

ท่ีมา : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลําปาง 
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2.2.10 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
    จากการสํารวจขอมูลพื้นฐาน คุณภาพชีวิตดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(จากสถิติ ในรอบป พ.ศ. 2554 ในเขตรบัผิดชอบของสถานตํีารวจภธูรเมอืงลําปาง) พบวา 

- จํานวนผูเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุจากรถยนต จํานวน  18 คน 
- จํานวนอบุตัเิหตุจากรถยนต จํานวน 168 ครั้ง 
- จํานวนคดีประทุษรายตอทรัพยและประชาชน จํานวน 135 คดี 
- จํานวนคดีเสียชวีติ รางกาย และเพศ จํานวน 42 คดี 

 

2.2.11 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• ลักษณะการใชท่ีดิน 
 พื้นท่ีพักอาศัย   3,990  ไร     (พื้นท่ีอาคาร) 
 พื้นท่ีพาณิชยกรรม  593    ไร     (พื้นท่ีอาคาร) 
 พื้นท่ีต้ังหนวยงานของรัฐ 864    ไร     (พื้นท่ีอาคารและพื้นท่ีวาง) 
 สวนสาธารณะ/นันทนาการ 180    ไร     (พื้นท่ีอาคารและพื้นท่ีวาง) 
 พื้นท่ีเกษตรกรรม  717    ไร     (พื้นท่ีอาคารและพื้นท่ีวาง) 
 พื้นท่ีต้ังสถานศึกษา  165     ไร    (พื้นท่ีอาคารและพื้นท่ีวาง) 
 พื้นท่ีวาง   2,297  ไร    (รวมพื้นท่ีถนน,หนองน้ําและแมน้ํา)       
 

• ทรัพยากรน้ํา 
    แหลงน้ําสําคัญในเขตเทศบาลนครลําปาง 
    แมน้ําสายสําคัญท่ีไหลผานตัวเมือง ไดแก แมน้ําวัง แมน้ําจากมอนพญาแช           
ไหลลงสูลําหวยแมกระต๊ิบ เขาสูตัวเมือง 
 

    คุณภาพแหลงน้ํา 
    สภาวะคุณภาพน้ําในแมน้ําวังในเขตชุมชนเทศบาลนครลําปาง อยูในสภาพไมดีนัก   
มีแนวโนมท่ีจะเนาเสียเพิ่มข้ึน อันเนื่องมาจากน้ําเสียจากแหลงกําเนิดน้ําเสียตาง ๆ ในเขตเทศบาล
นครลําปางและชุมชนใกลเคียงท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต ปจจุบันแหลงกําเนิดน้ําเสีย ไดแก บานพัก อาศัย 
อาคารพาณิชย สถาบันการศึกษา สถานท่ีราชการ  โรงแรม โรงพยาบาล ตลาด รานอาหารและอืน่ ๆ 
   

    ระบบบําบัดน้ําเสีย 
    เทศบาลนครลําปาง ไดเล็งเห็นปญหามลพษิของแหลงน้าํธรรมชาติและน้าํท้ิงจาก
ชุมชนซึ่งมีผลกระทบตอแหลงน้ําสาธารณะ โดยเฉพาะแมน้ําวัง ซึ่งเปนแมน้ําสายหลักและเปนสาย
สําคัญตอประชาชนชาวจังหวัดลําปาง  ปจจุบันแมน้ําวังเปนแหลงรองรับน้ําท้ิงจากชุมชนเมืองท้ังหมด   
โดยท่ีน้ําท้ิงหรือน้ําเสียเหลานั้นยังไมไดผานการบําบัดใหดีกอนปลอยสูแมน้ําวัง จากสภาวการณเหลานี้
หากไมไดรบัการแกไขคาดวา   ในอนาคตแมน้าํวงัอาจเกดิวกิฤตเนาเสียจนเกนิกวาท่ีจะแกไขได และ
จะกอใหเกิดปญหาอยางรายแรงตอผูท่ีอาศัยอยูทายน้ํา 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.  2545  กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
ไดอนมุติังบประมาณใหเทศบาลนครลําปางกอสรางระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้าํเสีย  ซึง่พืน้ท่ี
กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครลําปางมีพื้นท่ีจํานวนท้ังส้ินประมาณ 209 ไร 5 ตารางวา 
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สําหรบัใชเปนพืน้ท่ีกอสรางระบบบําบัดรวมแบบบอผ่ึงธรรมชาติ  โดยไดดําเนนิการกอสรางระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย สวนท่ี 1 ระยะท่ี  2 ระยะเวลาการกอสราง  4 ป (พ.ศ. 2545 – 2549)     
ซึ่งบัดนี้ไดดําเนินการแลวเสร็จและไดเดินระบบบําบัดน้ําเสียต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2549 เปนตนมา  
โดยอยูในความรับผิดชอบดูแลของสวนชางสุขาภิบาล  สํานกัการชาง เพือ่ใหการบรหิารจัดการระบบ
น้ําเสียท่ีสรางข้ึนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลสูงสุด  องคการจัดการน้ําเสีย 
(อจน.)  รัฐวิสาหกิจ  สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประสงคจะเขามาใหความ
ชวยเหลือในการพัฒนาศักยภาพการจัดการน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งเทศบาล
พิจารณาแลวเห็นวาจะบังเกิดประโยชนคุมคาตอเทศบาลเปนอยางยิ่ง ท้ังในดานงบประมาณ       
ดานวชิาการ และดานส่ิงแวดลอม โดยไดมีการดําเนนิการดังนี้ 
  1.   องคการจัดการน้ําเสีย (อจน.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจเช่ือมโยงระหวางหนวยงานสวนกลาง
และสวนทองถ่ินในการจัดการน้าํเสียของประเทศ  มคีวามเช่ียวชาญ  ท้ังดานวชิาการและเทคโนโลยี  
ท่ีทันสมัยในการบริหารจัดการน้ําเสีย ไดเริม่ดําเนนิการบรหิารจัดการระบบบําบัดน้าํเสีย เทศบาลนคร
ลําปางต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553  ปจจุบนัต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาล    
ไดดําเนนิการเดินระบบและบรหิารจัดการระบบเอง 
  2.  งบประมาณสนบัสนนุในการบรหิารจัดการในชวงระหวางเวลาท่ีมกีารทําบันทึก
ขอตกลงรวมกนั  เมือ่เปรยีบเทียบกบังบประมาณดําเนนิการในการดูแลรกัษาระบบท่ีเทศบาล
ดําเนนิการเองจะสามารถประหยัดงบประมาณลงไปไดเปนอยางมาก  เชน งบประมาณในดานการ
ซอมแซม  ปรับปรุงเครื่องจักรกล  วัสดุอุปกรณ  เครื่องมือท่ีใชในการบําบัดน้ําเสีย เนื่องจาก
เครื่องจักรกลท่ีใชกับระบบนี้เปนเครื่องจักรขนาดใหญ  ตองอาศัยผูมีความรูความชํานาญโดยเฉพาะ 
ซึง่ตอไปในอนาคตงบประมาณดานนีค้าดวาจะเกดิข้ึนมาก  องคการจัดการน้าํเสียจะสนบัสนนุให
ท้ังหมด เมื่อองคการจัดการน้ําเสียสนับสนุนงบประมาณดานนี้แลว  จะสงผลใหประหยัดงบประมาณ
ของเทศบาลนครลําปางในระยะตอไป 
   

  ปญหาระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ ๆ ไดแก 
  1. ปญหาน้ําบริโภคและอุปโภคไมสะอาดพอ ซึ่งมีการปนเปอนเช้ือโรค และสารเคมี     
เพิ่มมากข้ึนทุกขณะ 
  2. ยังไมมรีะบบการเกบ็รวบรวมและกาํจัดของเสียจากบานเรอืน เพือ่นาํไปกาํจัด        
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม  ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
  3. ปญหามลพษิทางอากาศเพิม่มากข้ึน ไดแก การจราจรติดขัดและการใชรถยนตและใช
พลังงานมากข้ึน การเผามลูฝอย และวสัดุอืน่ ๆ ของประชาชนในเขตเมอืง กอใหเกดิมลพษิทางอากาศ
และเกดิภาวะ  โลกรอนมากข้ึนทุกขณะ 
  4. จํานวนพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองยังไมเพียงพอแกการใหบริการประชาชน ดานกีฬาและ
การพักผอน  

 5. ปญหาขาดความเปนระเบียบเรยีบรอย และขาดดานอนามยัสิง่แวดลอมของเมอืง  ซึ่ง
กอใหเกดิผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 
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2.3. โครงสรางการบริหารจัดการและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลนครลําปาง 
 2.3.1 โครงสรางการบริหารงาน 
   เทศบาลนครลําปาง  มีฐานะเปนนิติบุคคล  มโีครงสรางในการบรหิารงานองคการ
เทศบาล ตามพระราชบัญญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 (และท่ีแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552) 

• องคการเทศบาล ประกอบดวยสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี 
  1) สภาเทศบาล  สภาเทศบาลนครลําปางประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาลท่ีมา

จากการเลือกต้ังในพืน้ท่ีเขตเทศบาล เทศบาลนครลําปางแบงเขตการเลือกต้ังออกเปน 4  เขตเลือกต้ัง 
โดยกาํหนดให   แตละเขตเลือกต้ัง มสีมาชิกสภาเทศบาลไดจํานวน 6 คน ดังนัน้ สภาเทศบาลนคร
ลําปาง จึงประกอบดวยสมาชิกจํานวน 24  คน มวีาระ 4  ป บทบาทหนาท่ีหลักของสภาเทศบาล คือ 
การออกเทศบัญญติั ตรวจสอบควบคุมการบรหิารงานของฝายบรหิารใหความเห็นชอบเทศบัญญติั
งบประมาณ แตงต้ังคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญประจําสภา  นอกจากนี ้สมาชิกสภาเทศบาลมี
หนาท่ีในการเลือกประธานสภา และรองประธานสภาเพือ่ทําหนาท่ีเปดสภา และดําเนนิการในการ
ประชุมสภา หลังจากสมาชิกสภาเทศบาลเลือกต้ังประธานสภาและรองประธานสภาแลวสงใหผูวา
ราชการจังหวดัออกคําส่ังแตงต้ัง วาระของประธานสภาและรองประธานสภา  มีอายุเทากับสภา
เทศบาล หรอื มกีารยุบสภา  
 สภาเทศบาลนครลําปาง ท้ังหมด 24 คน ประกอบไปดวย  ประธานสภา 1 คน            
รองประธานสภา 1 คน และเลขานกุารสภา 1 คน ซึง่ไดรบัเลือกมาจากสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง มีรายนามดังตอไปนี้  

1. นายประสิทธิ์   หรรษหิรัญ    ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
2. น.พ.วัฒนา วานิชสุขสมบัติ   รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
3. นายจาตุรงค   พรหมศร    เลขานกุารสภาเทศบาลนครลําปาง 
4. นายอนุกูล      ศิรพินัธุ    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
5. นายสมหมาย   พงษไพบูลย    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
6. นายพิทักษ      แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
7. นายกติติ        จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
8. นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
9. ร.อ.ศักด์ิชัย     หงษใจสี    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
10. นายนพดล      ผดุงพงษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
11. นายสันติ      เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
12. นายสมบูรณ  คุรภุากรณ     สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
13. นางสุดารตัน   บุญมี    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
14. นายจรูญ       เติงจันตะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
15. นายสุทัศน     พุทธวงค    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
16. นายวิบูลย       ฐานสิรากลู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
17. จ.ส.อ.สมบูรณ   บรรจงจิตต  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
18. นางอวยพร      พรรตันพทัิกษ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
19. นางสาวขัตติยา สําเภาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
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20. นายสมชาย    ดังควัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
21. นายสุคนธ      อนิเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
22. พ.ต.วชิานนท   แดงสรอย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
23. นายสุรชัย   ประนมศรี   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
24. นายณัฐธนวฒัน  ปญญาพนัธ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

 2) นายกเทศมนตรี  ตําแหนงนายกเทศมนตรนีัน้มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชน  มวีาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป ทําหนาท่ีควบคุมรบัผิดชอบในการบรหิารกจิการ
ของเทศบาล และเปนผูบงัคับบัญชาพนกังานเทศบาลและลูกจาง มหีนาท่ีกาํหนดนโยบายโดยไมขดัตอ
กฎหมาย  และรบัผิดชอบ ในการบรหิารราชการใหเปนไปตามกฎหมาย  วางระเบียบเพือ่ใหงานเทศบาล
เปนไปดวยความเรียบรอย รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ  ตามท่ีกฎหมาย
บัญญติัไว นายกเทศมนตรี  อาจแตงต้ังรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 4 คน เปนผูชวยเหลือ
นายกเทศมนตรใีนการบรหิารเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรมีอบหมาย  และอาจแตงต้ังท่ีปรกึษาและ
เลขานุการนายกเทศมนตรีรวมกันไดไมเกิน 5 คน ฝายบรหิารเทศบาลนครลําปาง  ประกอบดวย 
  

 1.  นายนมิติร   จิวะสันติการ    นายกเทศมนตรี  
 2.  นายประเสรฐิ       บุพพณัหสมยั   รองนายกเทศมนตร ี
 3.  นายสุรพล             ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรี 
 4.  นายเกษม  แชมชอย  รองนายกเทศมนตรี  
 5.  นายนรเศรษฐ        จิวะสันติการ   รองนายกเทศมนตรี 
 6.  นายนรินัดร           จิวะสันติการ  ท่ีปรกึษานายกเทศมนตรี  
 7.  นายมนสั               วงษชาญศร ี ท่ีปรกึษานายกเทศมนตรี  
 8.  นายกติติพงศ         จิรเมธาธร  ท่ีปรกึษานายกเทศมนตรี  
 9.  นายจําเนยีร  ทองกระสัน  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 10.นางสาวดวงเดือน   ไชยชนะ    เลขานกุารนายกเทศมนตรี  
 

2.3.2 การแบงสวนราชการเทศบาล 

 ในการปฏบิตังิานราชการ ใหมปีลัดเทศบาลเปนผูบงัคับบัญชาพนกังานเทศบาลและ
ลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตร ี และรบัผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให
เปนไปตามนโยบายและมีอํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรี
มอบหมาย โครงสรางการแบงสวนราชการเทศบาลนครลําปาง  ประกอบไปดวย 3 สํานกั  4 กอง   
และ 2 หนวยงาน  ประกอบดวย  1 ) สํานกัปลัดเทศบาล  2) สํานักการศึกษา   3) สํานกัการชาง      
4) กองวชิาการและแผนงาน  5) กองคลัง 6) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  7) กองสวัสดิการสังคม  
8) หนวยงานตรวจสอบภายใน  9) สถานธนานบุาล   
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  จากขอมลูสรปุจํานวนบุคลากรของเทศบาลนครลําปาง ณ วนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 255 5 

เทศบาลนครลําปาง  มบีคุลากร รวมท้ังส้ิน 660 คน แบงออกเปน พนกังานเทศบาล จํานวน 17 2 คน 
ลูกจางประจํา จํานวน 94 คน พนกังานจางตามภารกจิ จํานวน 99 คน และพนกังานจางท่ัวไป จํานวน  
295 คน ซึ่งแตละสํานัก/กอง มีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบและโครงสรางงานยอย ดังรายละเอียดดังนี้  

1. สํานักปลัดเทศบาล  
มหีนาท่ีความรบัผิดชอบเกีย่วกบัราชการท่ัวไปของเทศบาล และราชการท่ีมไิด

กาํหนดใหเปนหนาท่ีของกองหรอืสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ   รวมท้ังกํากับและเรงรัดการ
ปฏิบติัราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏบิติัราชการ
ของเทศบาล ประกอบดวย 

1.1 ฝายบริหารงานท่ัวไป 
1.1.1 งานธรุการ 
1.1.2 งานสารบรรณ 
1.1.3 งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข 

1.2 ฝายอํานวยการ 
1.2.1 งานบริหารทรัพยากรมนุษย 
1.2.2 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
1.2.3 งานควบคุมเทศพาณิชย 
1.2.4 งานสงเสริมการทองเท่ียว 

1.3 ฝายปกครอง 
1.3.1 งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
1.3.2 งานรกัษาความสงบ 
1.3.3 งานอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน 

1.4 ฝายกิจการสภา 
1.4.1 งานบรหิารกจิการสภา 
1.4.2 งานกฎหมาย 

1.5 ฝายเลขานกุารผูบรหิาร 
1.5.1 งานเลขานกุารผูบรหิารและรฐัพธิี 
1.5.2 งานกจิการสถานขีนสง 

1.6 ฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 
1.6.1 ทะเบียนราษฎร 
1.6.2 งานบัตรประจําตัวประชาชน 
1.6.3 งานขอมลูทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 

2. กองวิชาการและแผนงาน 
มีหนาท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการ

กาํหนดนโยบายจัดทําแผนหรอืโครงการติดตามประเมนิผลการดําเนนิงานตามแผนและโครงการตาง ๆ 
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ซึง่อาจเปนนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกจิ สังคม การเมอืง การบรหิารหรอืความมัน่คง
ของประเทศ ท้ังนี้  อาจเปนนโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง 
ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแลวแตกรณี และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ  ประกอบดวย 

2.1 ฝายบริหารงานท่ัวไป 
2.1.1 งานธรุการ 
2.1.2 งานสารบรรณ 

2.2 ฝายแผนงานและงบประมาณ 
2.2.1 งานวเิคราะหนโยบายและแผน 
2.2.2 งานจัดทํางบประมาณ 

2.3 ฝายบรกิารและเผยแพรวชิาการ 
2.3.1 งานวิจัยและประเมินผล 
2.3.2 งานประชาสัมพนัธ 
2.3.3 งานจัดการและพฒันาระบบสารสนเทศ 

2.4 ฝายนิติการ 
2.4.1 งานรบัเรือ่งราวรองทุกข 
2.4.2 งานนิติกรรมสัญญา 

3. กองคลงั 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การเกบ็รกัษาเงนิ 

และเอกสารทางการเงนิ การตรวจสอบใบสําคัญ ฎกีา งานเกีย่วกบัเงนิเดือน คาจาง คาตอบแทน   
เงนิบําเหนจ็ บํานาญ เงนิอืน่  ๆ งานเกีย่วกบัการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงนิ การจัดสรรเงนิ
ตาง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง  ๆ การควบคุมการเบิกจาย  
งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป งานเกีย่วกบัการพสัดุของเทศบาลและงานอืน่  ๆ ท่ีเกี่ยวของ
และท่ีไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 

3.1 ฝายบริหารงานท่ัวไป 
3.1.1 งานธรุการ 
3.1.2 งานการเงนิและบัญชี (กอง) 

3.2 ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
3.2.1 งานพสัดุ 
3.2.2 งานทะเบียนทรัพยสิน 

3.3 ฝายการเงนิและบัญชี  
3.3.1 การเงนิและบัญชี 
3.3.2 งานระเบียบและสถิติการคลัง 

3.4  ฝายพฒันารายได 
3.4.1 งานพฒันารายได 
3.4.2 งานเรงรดัรายได 

3.5 ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
3.5.1 งานผลประโยชน 



 

42 

 

3.5.2 งานกจิการพาณิชย 
3.5.3 งานจัดเกบ็ภาษี 

3.6  ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
3.6.1 งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
3.6.2 งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

4. สํานักการชาง 
 มีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมลูทางดานวศิวกรรม 

การจัดเกบ็  และทดลองคุณภาพวสัดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง       
งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏบิติังานการกอสรางและซอมบํารงุ การควบคุม 
การกอสรางและซอมบํารุง  งานแผนงานดานวศิวกรรมเครือ่งจักรกล การรวบรวมประวติัติดตาม 
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ      
งานเกีย่วกบัแผนงาน ควบคุม เกบ็รกัษา การเบิกจายวสัดุ อปุกรณ อะไหล น้าํมนัเช้ือเพลิง และงาน
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของและท่ีไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 

4.1 ฝายบริหารงานท่ัวไป 
4.1.1 งานธุรการ (สํานัก) 
4.1.2 งานการเงนิและบัญชี (สํานัก) 

4.2 สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
4.2.1 งานธรุการ 
4.2.2 ฝายควบคุมอาคาร 

4.2.2.1 งานควบคุมอาคาร 
4.2.2.2 งานขออนญุาตอาคาร 

4.2.3 ฝายผังเมือง 
4.2.3.1 งานจัดทําผังเมือง 
4.2.3.2 งานควบคุมผังเมือง 

4.2.4  งานอนรุกัษสถาปตยกรรมและโบราณสถาน 
4.3 สวนควบคุมการกอสราง 

4.3.1 งานธรุการ 
4.3.2 ฝายวิศวกรรมโยธา 

4.3.2.1 งานวิศวกรรมโยธา 1 
4.3.2.2 งานวิศวกรรมโยธา 2 

4.3.3 ฝายสถาปตยกรรม 
4.3.3.1 งานสถาปตยกรรม 1 
4.3.3.2 งานสถาปตยกรรม 2 

4.3.4 งานประมาณราคา 
4.3.5 งานแผนงานและโครงการ 

4.4  สวนการโยธา 
4.4.1 งานธรุการ 
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4.4.2 ฝายสาธารณูปโภค 
4.4.2.1 งานบํารงุรกัษาทางและสะพาน 
4.4.2.2 งานสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ 

4.4.3 ฝายสวนสาธารณะ 
4.4.3.1 งานเรอืนเพาะชําและขยายพนัธุ 
4.4.3.2 งานควบคุมและบํารงุรกัษาสถานท่ี 

4.4.4 กลุมงานศูนยเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
4.4.4.1 งานวางแผนและบรหิารเครือ่งจักรกลและยานพาหนะ 
4.4.4.2 งานซอมและบํารุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

4.4.5 กลุมงานวิศวกรรมจราจร 
4.4.5.1 งานวางระบบจราจร 
4.4.5.2 งานสัญญาณไฟฟาและเครือ่งหมายจราจร 

4.5 สวนชางสุขาภบิาล 
4.5.1 งานธรุการ 
4.5.2 ฝายจัดการสภาพแวดลอมดานวัสดุใชแลว 

4.5.2.1 งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
4.5.2.2 งานเครื่องจักรกลและซอมบํารุง 
4.5.2.3 งานโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

4.5.3 ฝายจัดการคุณภาพน้ํา 
4.5.3.1 งานแบบแผนและกอสราง 
4.5.3.2 งานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้าํเสีย 
4.5.3.3 งานบํารุงรักษาและซอมแซม 
4.5.3.4 งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
มีหนาท่ีเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน สงเสริมสุขภาพและอนามัย  การปองกนัโรคติดตอ            

งานสุขาภบิาล ส่ิงแวดลอม  และงานอื่น  ๆ เกีย่วกบัการใหบรกิารดานสาธารณสุข งานสัตวแพทย       
ในกรณีท่ียังไมไดจัดต้ังกองการแพทย จะมีงานดานการรักษาพยาบาลในเบ้ืองตนเกี่ยวกับศูนยบริการ
สาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข ประกอบดวย 

5.1 ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 5.1.1  งานธรุการ 
 5.1.2  งานสารบรรณและสารสนเทศ 
5.2 ฝายบรหิารสาธารณสุข 

5.2.1 งานสงเสริมสุขภาพ 
5.2.2 งานสาธารณสุขมลูฐาน 
5.2.3 งานปองกนัและควบคุมโรคติดตอ 
5.2.4 งานสัตวแพทย 
5.2.5 งานพฒันาบุคลากรและเผยแพรวชิาการ 
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5.3 ฝายบรกิารสาธารณสุข 
5.3.1 งานสุขาภิบาลอนามัยและส่ิงแวดลอม 
5.3.2 งานสุขาภิบาลอาหารและคุมครองผูบริโภค 
5.3.3 งานรกัษาความสะอาด 
5.3.4 งานตลาด 
5.3.5 งานศูนยบรกิารสาธารณสุข 
5.3.6 งานทันตกรรม 

5.4 งานวางแผนสาธารณสุข 

6. สาํนกัการศึกษา 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ท้ังการศึกษา

ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอธัยาศัย เชน การจัดการศึกษา
ปฐมวัย  อนบุาลศึกษา  ประถมศึกษา  มธัยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยใหมงีานธรุการ งานการ
เจาหนาท่ี  งานบรหิารวชิาการ  งานโรงเรยีน งานศึกษานเิทศ งานกจิการนกัเรยีน งานการศึกษา
ปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานการฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุด พิพิธภัณฑและ
เครอืขายทางการศึกษา งานกจิการศาสนา สงเสรมิประเพณี ศิลปวฒันธรรม งานกฬีาและนนัทนาการ  
งานกจิกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรยีน  และงานอื่น  ๆ ท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  ประกอบดวย 

6.1 ฝายบรหิารงานท่ัวไป 
6.1.1 งานแผนงานและโครงการ 
6.1.2 งานพสัดุ 
6.1.3 งานระบบสารสนเทศ 
6.1.4 งานงบประมาณ 
6.1.5 งานธรุการ 

6.2 สวนบริหารการศึกษา 
6.2.1 ฝายการเจาหนาท่ี 

6.2.1.1 งานการเจาหนาท่ี 
6.2.1.2 งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวติั 

6.2.2 ฝายกิจการโรงเรียน 
6.2.2.1 งานการศึกษาปฐมวยั 
6.2.2.2 งานโรงเรยีน 
6.2.2.3 งานกิจการนักเรียน 

6.2.3 ฝายวชิาการ 
6.2.3.1 งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
6.2.3.2 งานพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

6.3 สวนสงเสรมิการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
6.3.1 ฝายการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศัย 

6.3.1.1 งานการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศัย 
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6.3.1.2 งานหองสมุด 
6.3.1.3 งานพิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา 

6.3.2 ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
6.3.2.1 งานกจิกรรมเด็กและเยาวชน 
6.3.2.2 งานกฬีาและนนัทนาการ 

6.3.3 ฝายสงเสรมิศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 
6.3.3.1 งานกจิการศาสนา 
6.3.3.2 งานสงเสรมิประเพณี  ศิลปวฒันธรรม 

6.4 หนวยศึกษานิเทศก 
6.4.1 งานพฒันาการสอน 
6.4.2 งานวิจัยและประเมินผลและบริการทางการศึกษา 
6.4.3 งานพฒันาการนเิทศ 

6.5 โรงเรียน 
6.5.1 ฝายวชิาการ 
6.5.2 ฝายบรหิาร 
6.5.3 ฝายปกครอง 
6.5.4 ฝายบรกิาร 

7. กองสวัสดิการสงัคม 
 มีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห การสงเสรมิสวสัดิการเด็กและ

เยาวชน การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแนนและชุมชนแออัด  การจัดใหมีและสนับสนุน
กิจกรรมศูนยเยาวชน  การสงเสรมิงานประเพณีทองถ่ินและงานสาธารณะ การใหคําปรกึษาแนะนาํ
หรอืตรวจสอบเกีย่วกบังานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของ  ประกอบดวย 

7.1 งานธรุการ 
7.2 ฝายสังคมสงเคราะห 

7.2.1 งานสังคมสงเคราะห 
7.2.2 งานกจิการเด็ก เยาวชน สตรแีละคนชรา 

7.3 ฝายพัฒนาชุมชน 
7.3.1 งานพัฒนาชุมชน 
7.3.2 งานชุมชนเมือง 
7.3.3 งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 

7.4 ฝายสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
7.4.1 งานสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
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8. หนวยงานตรวจสอบภายใน 
 มหีนาท่ีความรบัผิดชอบเกีย่วกบังานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจาย  

เอกสารการ รับเงนิทุกประเภท ตรวจสอบการเกบ็รกัษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพสัดุและการ
เก็บรักษา  งานตรวจสอบ ทรัพยสินและการทําประโยชนจากทรัพยสินเทศบาล   และงานอื่น  ๆ               
ท่ีเกี่ยวของ และท่ีไดรับมอบหมาย 

9. สถานธนานุบาล  

รบัผิดชอบงานการบรกิารประชาชนท่ีขดัสนเงนิทองเปนการเฉพาะหนาโดยใช
สังหาริมทรัพยบางประเภทท่ีสถานธนานุบาลเทศบาลพิจารณาเห็นวาสมควรรับไวเปนทรัพยคํ้า
ประกันลักษณะจํานํา 

 

รายนามหัวหนาสวนราชการ เทศบาลนครลําปาง 
 

ลําดับ รายนาม ตําแหนง 
1 นายเฉลิม          แกวกระจาง ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
2 นางสาวภารดี     เสลานนท รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
3 นางอนิทมาศ สมพงษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
4 นายชนวน           จิรจรสัตระกลู รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
5 นายอรรณพ  สิทธิวงศ รก. ผูอํานวยการสํานักการชาง 
6 นางดวงจันทร       ทองกระสัน ผูอํานวยการกองคลัง 
7 นายพีระยศ วิรัตนเกษ หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
8 นางสาวอษุา       สมคิด ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
9 นายสุนทร  จวงพลงาม รก. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
10 นางวรรณศร ี     อนิทราชา รก. ผูอาํนวยการกองวชิาการและแผนงาน 
11 นายพงคกร  รตันประเวศน ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
12 นายสุเทพ  บุญมายอง ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง 
13 นายอรรณพ  สิทธิวงศ ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผังเมือง   
14 นายสวัสด์ิ  แกวกระจาง ผูอํานวยการสวนการโยธา 
15 นายสุเทพ บุญมายอง รก. ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล 
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จํานวนบุคลากรของเทศบาลนครลําปาง 
 

ขอมูล  ณ วันท่ี  2  เมษายน  2555 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

หนวยงาน 

พนักงานเทศบาล 
(คน) 

ลูกจางประจํา 
(คน) 

พนักงานจาง       
ตามภารกิจ 

(คน) 

พนักงานจางทัว่ไป 
(คน) 

รวม
ทั้งสิ้น 
(คน) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญงิ รวม 

ปลัดเทศบาล /  
รองปลดัเทศบาล 

2 2 4          4 

สํานักปลัดเทศบาล 15 14 29 17 5 22 12 6 18 51 12 63 132 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

4 12 16 2 1 3 2 4 6 2 3 5 30 

กองคลัง 4 25 29 3 2 5 3 1 4 13 38 51 89 

สํานักการชาง 35 8 43 29 6 35 34 2 36 57 12 69 183 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

5 17 22 22 0 22 16 0 16 52 28 80 140 

สํานักการศึกษา 6 12 18 4 3 7 3 14 17 13 9 22 64 

กองสวัสดิการสังคม 2 6 8 0 0 0 1 1 2 2 2 4 14 

งานตรวจสอบภายใน 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 

รวมทั้งสิ้น 73 99 172 77 17 94 71 28 99 190 105 295 660 
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อํานาจหนาท่ีของเทศบาลนครลําปาง 
 สามารถแบงแยกประเภทอาํนาจหนาท่ีของเทศบาลไวเปน 2 สวน คือ หนาท่ีตองทําใน
เขตเทศบาลหรอือาจจัดทํากจิการใด ๆ ในเขตเทศบาล ท้ังยังไดกาํหนดอาํนาจหนาท่ีของเทศบาลนคร  
ดังนี้ 
 เทศบาลนครลําปาง มีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้   

1. รกัษาความสงบเรยีบรอยของประชาชน 
2. ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
3. รกัษาความสะอาดของถนนหรอืทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังการกาํจัดมลูฝอย และ 
 ส่ิงปฏิกูล 
4. ปองกนัและระงบัโรคติดตอ 
5. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
6. ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
7. สงเสรมิการพฒันาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสงูอายุ  และผูพิการ 
8. บํารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
9. ใหมนี้าํสะอาดหรอืการประปา 
10.  ใหมีโรงฆาสัตว 
11.  ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข 
12.  ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
13.  ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 
14.  ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
15.  ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเช่ือทองถ่ิน 
16.  ใหมแีละบํารงุการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
17.  กิจการอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข 
18.  การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหารโรงมหรสพและสถาน 
  บริการอื่น 
19.  จัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม 
20.  จัดใหมแีละควบคุมตลาด ทาเทียบเรอื ทาขาม และท่ีจอดรถ 
21.  การวางผังเมอืงและการควบคุมการกอสราง  
22.  การสงเสริมกิจการการทองเท่ียว 
23.  หนาท่ีอื่นตามกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล 

 

 เทศบาลนครลําปาง อาจจัดทํากิจการใด ๆ  ในเขตเทศบาล  ดังตอไปนี้   
1. ใหมตีลาด  ทาเทียบเรอื และทาขาม 
2. ใหมสุีสานและฌาปนสถาน 
3. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
4. ใหมแีละบํารงุการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
5. ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล 
6. ใหมกีารสาธารณูปการ 
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7. จัดทํากจิการซึง่จําเปนเพือ่การสาธารณสุข 
8. จัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
9. ใหมีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและพลศึกษา 
10.  ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ  สวนสัตว  และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
11.  ปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถ่ิน 
12.  เทศพาณิชย 

 

 2.3.3 การคลังทองถ่ิน 

• การบริหารรายรับ 
         รายไดของเทศบาล กาํหนดตามพระราชบัญญติัเทศบาล  พ .ศ. 2496 (และท่ีแกไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552)  และพระราชบัญญติัรายไดของเทศบาลฯ  พ.ศ. 2497  ดังนี้ 

1) พระราชบัญญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 (และท่ีแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 13  
พ.ศ. 2552) มาตรา 66 เทศบาลอาจมรีายไดดังตอไปนี้ 

1.1 ภาษีอากรตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
1.2 คาธรรมเนยีม คาใบอนญุาต และคาปรบั ตามแตจะมกีฎหมายกาํหนดไว 
1.3 รายไดจากทรพัยสนิของเทศบาล 
1.4 รายไดจากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย 
1.5 พันธบัตร  หรือเงินกู  ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
1.6 เงนิกูจากกระทรวง   ทบวง   กรม   องคการ  หรอืนติิบคุคลตาง ๆ 
1.7 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคการบริหารสวนจังหวัด 
1.8 เงินและทรัพยสินอยางอื่นท่ีมีผูอุทิศให 
1.9 รายไดอื่นใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 

2) ตามพระราชบัญญติัรายไดเทศบาล พ .ศ. 2497 มาตรา 4–8, มาตรา 10–13 
และมาตรา 15 กาํหนดรายไดเทศบาล   ดังนี้ 

2.1  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
2.2  อากรการฆาสัตว 
2.3  คาใบอนญุาต คาธรรมเนยีม และคาปรบั 
2.4  ภาษีปาย 
2.5  ภาษีบํารุงทองท่ี 
2.6  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน 
2.7  ภาษีบํารุงเทศบาลจากอากรขาวและภาษีการซื้อโภคภัณฑจากน้ํามันเบนซิน 
2.8  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
2.9  ภาษีมูลคาเพิ่ม 
2.10 คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 
2.11 คาธรรมเนยีมใบอนญุาตการเลนการพนนั 
2.12 เงนิอดุหนนุจากงบประมาณแผนดิน  
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• การบริหารรายจาย 
    ตามพระราชบัญญติัเทศบาล พ .ศ. 2496 (และท่ีแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 13 
พ.ศ. 2552) มาตรา 67 เทศบาลอาจมรีายจาย ดังตอไปนี้ 

1) เงนิเดือน 
2) คาจาง 
3) เงนิตอบแทนอืน่ ๆ 
4) คาใชสอย 
5) คาวสัดุ 
6) คาครุภัณฑ 
7) คาท่ีดิน ส่ิงกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ 
8) เงินอุดหนุน 
9) รายจายอื่นใดตามขอผูกพันหรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยกาํหนดไว 
 
 

สถิตการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี และภาษีปาย 
ต้ังแตป พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2554 

เทศบาลนครลําปาง  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 

ปงบประมาณ 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีปาย 

จํานวน 
(ราย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(ราย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(ราย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

2545 2,783 23,709,398.69 5,052 883,687.63 1,528 4,991,279.75 
2546 3,258 25,148,929.57 6,494 881,709.45 1,844 5,471,448.26 
2547 4,082 25,237,112.87 5,232 858,865.09 1,617 7,255,785.50 
2548 4,248 35,142,238.62 8,711 846,691.18 2,393 8,295,135.27 
2549 3,184 33,026,434.40 5,249 831,271.32 1,762 8,295,135.27 
2550 3,279 30,407,031.78 5,275 837,707.52 1,870 7,222,927.65 
2551 3,411 35,768,354.99 5,450 875,492.44 2,131 9,458,624.00 
2552 3,447 35,019,480.21 5,407 838,059.56 2,059 10,040,178.90 
2553 3,508 36,902,946.67 5,351 853,054.41 2,196 10,100,146.50 
2554 3,666 44,740,022.85 5,420 844,525.15 2,354 10,756,007.60 
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โครงสรางรายไดของเทศบาล 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2554 

เทศบาลนครลําปาง  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 
ตารางท่ี 1  โครงสรางรายไดแยกตามประเภท 

 

 
ตารางท่ี 2  โครงสรางรายไดท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 

หมวดรายได ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ภาษอีากร 45,754,656.97 46,102,471.43 45,897,718.67 47,856,147.58 56,340,555.60 

คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 11,780,781.44 11,509,888.79 12,160,795.18 10,735,757.84 14,274,815.87 

รายไดจากทรัพยสิน 16,359,674.77 14,682,387.46 17,150,146.15 10,564,531.72 10,770,930.86 

รายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณชิย 1,765,273.45 2,016,916.32 2,628,096.05 2,903,548.95 3,532,292.44 

รายไดเบด็เตลด็ 3,836,228.25 2,784,866.10 2,602,811.71 3,632,038.00 2,349,582.34 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 79,496,614.88 77,096,530.10 80,439,567.76 75,692,024.09 87,268,177.11 

 
 
 
 
 
 
 

ประเภทรายได ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 
1. รายไดท่ีจัดเก็บเอง (บาท) 79,496,614.88 77,096,530.10 80,439,567.76 75,692,024.09 87,268,177.11 

    อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) 8.71 -3.02 4.34  - 5.90 15.29 

    สัดสวนตอรายรับท้ังหมด (รอยละ) 17.18 18.36 18.49 15.70 16.23 

2. รายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรร
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (บาท) 

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

    อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) 7.48 -6.22 -2.13 33.62 6.12 

    สัดสวนตอรายรับท้ังหมด (รอยละ) 36.43 37.64 35.56 42.87 40.80 

3. รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (บาท) 

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

    อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) 11.16 13.91 8.14 -0.02 13.51 

    สัดสวนตอรายรับท้ังหมด (รอยละ) 46.39 44.00 45.94 41.44 42.97 

4. รวมรายไดท้ังหมด (บาท) 462,665,344.11 419,927,513.31 434,945,365.10 482,173,648.69 537,599,000.47 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) 9.37 -9.24 3.58 10.86 10.31 
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ตารางท่ี 3  รายไดจากเงินอุดหนุน 

 
ตารางท่ี 4  โครงสรางรายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บใหหรือแบงให 

ประเภท ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ 122,332,955.37 117,242,575.15 117,181,955.71 155,138,633.93 145,006,208.18 

ภาษีสุรา 6,315,455.22 7,079,989.92 7,572,330.88 8,405,368.48 8,998,269.37 

ภาษีสรรพสามิต 16,479,452.96 13,668,025.61 14,850,049.64 22,764,786.24 21,688,594.28 

ภาษภีาคหลวงแร 1,828,467.31 2,413,825.10 3,646,844.06 3,483,702.19 7,512,542.35 

คาภาคหลวงปโตรเลียม 218,341.66 457,953.82 506,178.05 423,631.05 494,267.83 

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิฯ 21,367,608.71 17,189,940.90 10,925,258.05 16,472,897.26 35,632,690.49 

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

 
ตารางท่ี 5  สัดสวนของรายไดท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 

ประเภท ป 2550 
(รอยละ) 

ป 2551 
(รอยละ) 

ป 2552 
(รอยละ) 

ป 2553 
(รอยละ) 

ป 2554 
(รอยละ) 

รายไดจากภาษีอากรตอรายไดท่ีเทศบาลจัดเก็บ 57.56 59.80 57.06 63.22 64.56 
รายไดจากคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต
ตอรายไดท่ีเทศบาลจัดเก็บ 14.82 14.93 15.12 14.18 16.36 

รายไดจากทรัพยสิน 20.58 19.04 21.32 13.96 12.34 

รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 2.22 2.62 3.27 3.84 4.05 

รายไดเบด็เตลด็ 4.83 3.61 3.24 4.80 2.69 

รายไดจัดเก็บเอง 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ประเภท ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 

1. เงินอุดหนุนท่ัวไป (ภารกิจถายโอน
เลือกทํา) (บาท) 

72,775,950.00 167,244,503.54 149,392,512.76 54,682,585.00 71,933,944.00 

   อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) 26.14 129.81 -10.67 -63.40 31.55 

2. เงินอุดหนุนท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) 

141,850,498.00 17,534,169.17 50,430,668.19 145,110,020.45 159,064,306.86 

   อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) 4.78 -87.64 187.61 187.74 9.62 

3. รวมเงินอุดหนุน (บาท) 214,626,448.00 184,778,672.71 199,823,180.95 199,792,605.45 230,998,250.86 

   อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) 11.16 -13.91 8.14 -0.02 15.62 
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ตารางท่ี 6  โครงสรางรายจายในภาพรวม 

รายการ 
ป 2550 
(บาท) 

ป 2551 
(บาท) 

ป 2552 
(บาท) 

ป 2553 
(บาท) 

ป 2554 
(บาท) 

1. รายจายตามงบประมาณ  279,389,523.38 361,455,805.50 359,954,050.99 280,409,316.69 308,550,964.20 

 อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) 10.15 29.37 -0.42 -22.10 10.04 

   1.1. งบกลาง           13,280,476.45 14,766,674.59 15,258,503.56 19,748,878.02 17,872,795.66 

   1.2 รายจายประจํา  235,148,876.93 313,404,673.21 323,588,761.74 250,599,330.77 257,516,962.77 

   1.3 รายจายเพ่ือการลงทุน 30,960,170.00 33,284,457.70 21,106,785.69 10,061,107.90 33,161,205.77 

2. รายจายพิเศษ 201,884,981.72 102,950,883.56 128,853,009.32 165,027,264.53 184,349,095.17 

 อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) 0.78 -49.01 25.16 28.07 11.71 

    2.1  รายจายเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจและเงินอุดหนุนท่ีกําหนด  
วัตถุประสงค 141,524,901.90 17,534,164.17 49,802,893.55 145,116,850.45 159,064,306.86 

         2.1.1 งบกลาง 0.00 0.00 0.00 38,209,049.79 71,709,728.86 

         2.1.2 รายจายประจํา 90,772,261.90 9,499,284.17 35,346,943.55 85,004,116.66 84,746,796.64 

          2.1.3 รายจายเพ่ือการลงทุน 50,752,640.00 8,034,880.00 14,455,950.00 21,903,684.00 2,602,781.36 

    2.2 รายจายจากเงินสะสม 24,203,183.24 68,611,219.39 79,050,115.77 19,910,414.08 25,284,788.31 

3. รายจายจากบัญชีสํารอง
รายรับ 36,156,896.58 16,805,500.00 0.00 0.00 0.00 

3. รายจายทั้งหมด (ไมรวม
รายจายจากเงินสะสมและสํารอง
รายรับ) 420,914,425.28 378,989,969.67 409,756,944.54 425,526,167.14 467,615,271.06 

4. รายจายทั้งหมด (รวมเงิน
สะสมและเงินสํารองรายรับ) 481,274,505.10 464,406,689.06 488,807,060.31 445,436,581.22 492,900,059.37 
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ตารางท่ี 7  เปรียบเทียบสัดสวนรายจาย 
 

รายการ 
ป 2550 
(รอยละ) 

ป 2551 
(รอยละ) 

ป 2552 
(รอยละ) 

ป 2553 
(รอยละ) 

ป 2554 
(รอยละ) 

1. รายจายตามงบประมาณ 58.05 77.83 73.64 62.95 62.60 

   1.1. งบกลาง          4.75 4.09 4.24 7.04 5.79 

   1.2 รายจายประจํา 84.17 86.71 89.90 89.37 83.46 

   1.3 รายจายเพื่อการลงทุน 11.08 9.21 5.86 3.59 10.75 

2. รายจายพิเศษ 41.95 22.17 26.36 37.05 37.40 
     2.1  รายจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและ 
            เงินอุดหนุนท่ีกําหนดวัตถุประสงค 70.01 17.03 38.65 87.93 86.28 

            2.1.1 งบกลาง 0.00 0.00 0.00 23.15 38.90 

            2.1.2 รายจายประจํา 44.96 9.22 27.43 51.51 45.97 

            2.1.3 รายจายเพื่อการลงทุน 25.14 7.81 11.22 13.27 1.41 

    2.2 รายจายจากเงนิสะสม  11.99 66.65  61.35    12.07   13.72 

    2.3 รายจายจากบัญชีสํารองรายรับ  17.91 16.32  0.00  0.00  0.00  
 
 
ตารางท่ี 8  สัดสวนรายจายจริงตามงบรายจาย 

 

 
 
 

 

ประเภทรายจาย 
(ไมรวมรายจายเงินนอกงบประมาณ) 

ป 2550 
(รอยละ) 

ป 2551 
(รอยละ) 

ป 2552 
(รอยละ) 

ป 2553 
(รอยละ) 

ป 2554 
(รอยละ) 

รายจายงบกลางตอรวมรายจายจริง 4.75 4.09 4.24 7.04 6.31 

รายจายงบบุคลากรตอรายจายจริง 38.93 43.98 48.61 41.81 35.34 

รายจายงบดําเนนิการตอรายจายจรงิ 43.17 37.48 35.66 40.14 42.05 

รายจายงบเงินอุดหนุนตอรายจายจริง 1.13 3.49 3.92 3.89 4.60 

รายจายอื่นตอรายจายจริง 0.92 1.76 1.71 3.54 0.02 

รายจายงบลงทุนตอรายจายจริง 11.08 9.21 5.86 3.59 11.69 
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เทศบาลนครลาํปาง 
งบเงินสะสม 

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2554 
 

เงินสะสม  วันท่ี 1 ตุลาคม 2553                                                                                  225,091,449.31                                                 
บวก  รายรับจริงสูงกวารายจายจริง                                                35,086,222.06 
 รับชําระคุมผูไมย่ืนแบบประเมิน ภ.ร.ด. 2  900.00  
 รายจายคางจายระหวางดําเนินงานเหลือจาย 345 ,606.95 
 เงินเหลือจายปเกาเบิกเกินสงคืน 1,038,889.92  
 ปรบัปรงุยอดเจาหน้ีเงินกูทีช่าํระเงินตน                      1,386,000.00   37,857,618.93 
     262,949,068.24 
หัก จายขาดเงินสะสม (ยอดจายแลว) 25,286,038.31  
 ปรับปรุงบัญชีลูกหน้ีเงินยืมเงินสะสม 2,480.00  
 ปรับปรุงลูกหน้ีภาษีบํารุงทองที่ 197.61  
 ปรับปรุงลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5,886.00   25,294,601.92 
เงินสะสม วันที่ 30 กันยายน 2554    237,654,466.32 
 
เงินสะสม วันที่ 30 กันยายน 2554  ประกอบดวย   
 1. เงินฝาก ก.ส.ท.    75,593,251.90  
 2. เงินฝากจงัหวดั      1,200,000.00  
 3. ลกูหน้ีคาภาษี      2,160,171.14  
 4. ลกูหน้ีเงินยืมเงินงบประมาณ            9,560.00  
 5. ลกูหน้ีเงินยืมเงินสะสม                                     16,100.00  
 6. หุนในโรงพิมพสวนทองถิน่                            5,000.00  
 7. ผลตางจากการชาํระหน้ีเงินกู     8,960,000.00  
 8. เงินสะสมทีส่ามารถนําไปใชได                  149,710,383.28 
                  237,654,466.32
    
    
หมายเหตุ 
 1. ชําระหน้ีเงินกู เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)  ตลาดเทศบาล 3 (เงินตน)  จาํนวนเงิน  4,508,000.- บาท  
 2. ชําระหน้ีเงินกูธนาคารออมสิน (เงินตน) จาํนวนเงิน  4,132,000.-   บาท 
 3. ในปงบประมาณ 2554 ไดรับอนุมัติใหจายเงิน 52,194,317.71.- บาท  และจะเบิกจายในปงบประมาณ 2554  
  จาํนวนเงิน 24,484,382.- บาท  รายละเอียดปรากฏ  ดังน้ี 
 
 ประกอบเงินสะสมที่สามารถนําไปใชได จํานวนเงิน 149 ,710,383.28 บาท 
 (ซึ่งรวมยอดที่อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลว แตยังไมไดเบิกจาย)  ดังน้ี 
 
 คากอสรางสวนสาธารณะประตูเวยีง       10 ,654,382.00 
 คากอสรางผนังตลิ่งแมนํ้าวังฝงขวา         3 ,930,000.00 
 คากอสรางคลองระบายนํ้าภายในบอบําบัดนํ้าเสีย       2 ,400,000.00 
 คากอสรางปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม     7 ,500,000.00 
                                                                                                                                                           
                                                           รวมท้ังสิ้น                                                  24,484,382.00 
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2.3.4 การดําเนินกิจการพาณิชยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือขององคกรชุมชน 
            ปจจุบนัเทศบาลนครลําปาง ดําเนนิกจิการสถานธนานบุาล  โดยต้ังอยูบรเิวณเดียวกบั
สํานกังานเทศบาลนครลําปาง ดานถนนฉัตรไชย 
    สถานธนานุบาล  หมายความวา  โรงรบัจํานาํ  ซึง่เปนหนวยงานราชการสวนทองถ่ิน  
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบรหิารราชการแผนดิน  จัดต้ังข้ึนถูกตองตามกฎหมายวาดวยโรงรบัจํานาํ    
พ.ศ. 2505 มีวัตถุประสงคเพือ่ชวยเหลือประชาชนท่ียากจน ขัดสนเงนิทอง เพือ่บรรเทาความเดือดรอน
และแกไขเหตุการณเฉพาะหนา  ไมตองไปกูยืมเงินจากแหลงเงินกูอื่น ๆ ท่ีตองเสียดอกเบ้ียสูงกวา         
เพือ่ประโยชนในการควบคุมการตรวจสอบทรพัยสนิท่ีไดมาโดยการกระทําความผิด สามารถติดตาม
การกระทําความผิดได  และเพือ่ประโยชนในการควบคุมการรบัซือ้ของโจร   สถานธนานบุาลเปน
หนวยงานหนึ่งของเทศบาลท่ีสรรหาเงินมาชวยในการพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา โดยจายเปนเงิน
อุดหนุนใหกับเทศบาลเพื่อบูรณะทองถ่ิน 
 

    การคิดอัตราดอกเบี้ยรับจํานํา 
1. เงินตนไมเกิน 5,000 บาท  คิดดอกเบ้ียรอยละ  0.50  บาทตอเดือน 
2. เงนิตนเกนิกวา 5,000 บาท แตไมเกนิ 30,000 บาท คิดดอกเบ้ียรอยละ 1 บาทตอเดือน 
3. เงนิตนเกนิกวา 30,000 บาท แตไมเกนิ 500,000 บาท คิดดอกเบ้ียรอยละ 1.25 บาท

ตอเดือน 
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สถิติรับจํานํา - ไถถอนประจําเดือน 
สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง 

ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2553  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2554 

เดือน - พ.ศ. 
รับจํานํา ไถถอน 

รายได 

รายจาย 

กําไรสุทธิ 

จําหนายทรัพยหลุด ดอกเบี้ยเงิน ดอกเบี้ย       
รับจํานํา 

ปงบประมาณ 

ราย จาํนวนเงนิ ราย จาํนวนเงนิ ราย ทุน กําไร ฝากธนาคาร พ.ศ. 2553 

ตุลาคม 2553 3,089 44,650,000 3,206 45,600,200 35 190,400 106,400 0.00 1,403,481.75 294,387.05 14,216,279.91 

พฤศจกิายน 2553 3,327 48,494,500 3,243 44,365,900 35 393,900 230,670 14.17 1,364,135.75 372,454.06  

ธันวาคม 2553 2,929 44,384,200 3,178 44,014,100 34 375,000 268,370 0.00 1,297,862.50 340,672.22  

มกราคม 2554 2,861 41,825,850 2,952 41,487,700 20 120,500 59,420 3.29 1,262,427.50 501,152.97  

กุมภาพันธ 2554 2,766 42,548,000 2,789 41,528,100 32 494,400 259,510 0.00 1,276,285.50 358,879.42  

มีนาคม 2554 3,270 50,750,300 3,207 48,566,200 26 194,700 97,985 0.00 1,520,123.75 325,456.55  

เมษายน 2554 2,862 45,555,000 2,970 45,024,000 36 256,100 170,580 0.00 1,347,498.25 395,809.02  

พฤษภาคม 2554 2,586 43,197,850 2,628 41,251,950 19 154,200 95,820 0.00 1,249,923.00 342,635.15  

มิถุนายน 2554 3,318 54,644,500 2,992 47,393,900 40 483,200 258,770 0.00 1,443,152.50 418,154.09  

กรกฎาคม 2554 3,318 54,617,050 2,960 47,275,600 15 215,400 144,360 2.41 1,439,059.25 366,411.62  

สงิหาคม 2554 3,703 62,987,100 3,377 55,898,900 27 218,700 163,835 0.00 1,657,465.25 457,878.47  

กนัยายน 2554 3,222 53,846,950 3,082 48,981,900 30 207,100 173,560 0.00 1,402,396.25 574,800.76  

รวมเงิน 37,251 587,501,300 36,584 551,388,450 349 3,303,600 2,029,280 19.87 16,663,811.25 4,748,691.38  
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 2.3.5 บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร 
        เทศบาลนครลําปางไดจัดต้ังชุมชนข้ึน เพือ่ใหประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดมี
สวนรวมในการบรหิาร พฒันาชุมชนของตนเอง และมบีทบาทในการพฒันาปองกนัแกไขปญหาทาง
โครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ  สังคม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีอยูในอํานาจ
หนาท่ีของเทศบาล รวมท้ังเพื่อใหสอดคลองกับวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี อันจะเปนการ
สงเสริมความรวมมือระหวางประชาชน   กบัเทศบาลนครลําปาง ในการจัดบรกิารสาธารณะตาม
อํานาจหนาท่ี  และสงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 
 ปจจุบนัเทศบาลนครลําปาง  ไดมอบหมายใหกองสวสัดิการสังคม  รบัผิดชอบเกีย่วกบั
กระบวนการสรางชุมชนเขมแข็ง โดยมีกิจกรรมท่ีสําคัญ คือ การจัดต้ังชุมชนยอย เพื่อการพัฒนาเทศบาล
นครลําปาง ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  โดยมวีตัถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง 
2. เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมในการปกครอง ปองกัน  แกไขปญหาและ

พัฒนาชุมชนของตนเองท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประสานงานและสงเสริมความรวมรวมมือ
ของประชาชนในทองถ่ินกบัเทศบาล 

คณะกรรมการชุมชน  
  ในชุมชนหนึ่งใหมีคณะกรรมการชุมชน จํานวนเกาคน และใหคณะกรรมการชุมชนมา
จากการ  รับเลือกหรือคัดเลือกจากเวทีประชาคมโดยสมาชิกชุมชนและใหมีวาระในการดํารงตําแหนง
คราวละ 2 ป  นับแตวันท่ีไดรับเลือก โดยคณะกรรมการชุมชน ประกอบดวยตําแหนง ตางๆ ดังนี้ 

1. ประธานกรรมการ 
2. รองประธานกรรมการ 
3. กรรมการฝายอํานวยการ 
4. กรรมการฝายปกครอง 
5. กรรมการฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย 
6. กรรมการฝายแผนพัฒนา 
7. กรรมการฝายสังคมส่ิงแวดลอมและสาธารณสุข 
8. กรรมการฝายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
9. กรรมการฝายประชาสัมพันธ 

    โดยใหคณะกรรมการชุมชนมีหนาท่ีรวมท้ังการชวยเหลือเทศบาลนครลําปางและ
หนวยงานราชการเกีย่วกบัการดําเนนิงานในการจัดการบรกิารสาธารณะในเขตชุมชน ดังนี้ 

1. เปนองคกรในการพฒันา การแกไขปญหาและสรางความสามคัคีของชุมชน 
2. สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชนและการ

วางแผนพัฒนาทองถ่ินแบบมีสวนรวม โดยการจัดทําฐานขอมูลชุมชน  กําหนดแนวทางและกิจกรรม 
การพัฒนาชุมชนท่ียึดหลักการพึ่งพาตนเอง  ดวยการคํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากรภูมิปญญาวิถีชีวิต
วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน เพื่อเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาทองถ่ิน 

3. สงเสริม สนับสนุนใหสมาชิกในชุมชน  ใหมีความสํานึกและดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน  รวมท้ังการอนุรักษ  ฟนฟู เขาถึงและการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอยางยั่งยืน 
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4. สงเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย สิทธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาค ของ
ประชาชนในชุมชน 

5. สงเสริม พัฒนาบูรณะ รักษาศิลปะ จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนทองถ่ิน โดยเช่ือมโยงกับสถาบันทางศาสนาและสถานศึกษา 
เพื่อสืบสาน อนุรักษ  หรือฟนฟู 

6. สงเสรมิการประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชนดวยการบูรณาการกระบวนการ
ผลิตบนฐานศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุลและยั่งยืน เสริมสรางความรวมมือกับ
ภาคเอกชน ในการลงทุนสรางอาชีพและรายได ท่ีมีการจัดสรรประโยชนอยางเปนธรรม การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อนําไปสูการแกไขปญหาความยากจน 

7. สงเสริมการจัดต้ังกลุมออมทรัพย  และกองทุนสําหรับการพัฒนาชุมชน  รวมท้ัง          
การสงเสริมกลุมท่ีมีการรวมตัวกันอยูแลวใหเขมแข็ง  เนนศักยภาพความพรอมของชุมชน เช่ือมโยงกับ           
การทํามาเล้ียงชีพต้ังแตระดับบุคคล ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

8. สงเสริมการพัฒนาชุมชนใหมีศักยภาพทางการทองเท่ียว 
9. สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกัน แกไขปญหาอาชญากรรมยาเสพติด     

และสาธารณะภัยของชุมชนทองถ่ิน โดยจัดใหมีมาตรการทางสังคมในชุมชน เพื่อตรวจสอบ สราง    
ธรรมาภิบาลในชุมชนและมีมาตรการสงเสริม สนับสนุนและคุมครองผูท่ีทําประโยชนเพื่อสังคม 

10. สงเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมแกประชาชนในชุมชน โดยใหความสําคัญแก
เด็ก คนชรา ผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการหรือทุพลภาพใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สามารถพึ่งพาตนเองได 

11. สงเสริมใหประชาชนมีความรูดานสาธารณสุข 
12. เสริมสรางโอกาสและสภาพแวดลอมในชุมชนใหเอื้อตอการศึกษา และการเรียนรู

ตลอดชีวติ ท้ังในระบบและนอกระบบอยางตอเนื่อง โดยเช่ือมโยงแหลงการเรียนรูในชุมชน ปราชญ
ชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน 

13. หนาท่ีอืน่ ๆ ตามท่ีเทศบาลประกาศกาํหนด 
  ความสําเร็จในการพัฒนาชุมชน  ไมไดอยูท่ีคณะกรรมการชุมชน แตความสําเร็จ      
ท่ีแทจริงยอมข้ึนอยูกับความรวมมือของประชาชนซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหชุมชนสามารถพัฒนากาวไป
ขางหนาได  นั่นหมายถึง ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซึ่งจะนําความเจริญสูชุมชน ตอไป 
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2.3.6 การอํานวยการเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และสวัสดิการของประชาชน 
 การปองกันภัยฝายพลเรือน เปนงานท่ีเกี่ยวกับการชวยเหลือประชาชนในพนจาก     
ภัยพิบัติตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งตองการความรวมมือในการปฏิบัติจากทุกฝาย และตองการองคกร
รบัผิดชอบตอระบบงาน ต้ังแตยามปกติ เพือ่การเตรยีมการวางแผนอาํนวยการและกาํกบัดูแลการ
ปฏิบัติท้ังทางดานกฎหมาย และดานการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสูการปองกัน 
บรรเทาความเสียหาย และการชวยเหลือประชาชนใหพนจากภยัพบิติั ตลอดจนเปนมาตรการสําคัญ
ในการเสริมสรางความมั่นคงของชาติ ท้ังในภาวะปกติและภาวะไมปกติหรือยามสงคราม ใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดยิ่งข้ึน   องคกรรับผิดชอบในระดับทองถ่ิน ไดแก กองอํานวยการปองกันภัย             
ฝายพลเรอืนเทศบาลนครลําปาง  มนีายกเทศมนตรนีครลําปาง เปนผูอาํนวยการปองกนัภยั                
ฝายพลเรอืนเทศบาลนครลําปาง มีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เปนองคกรระดับทองถ่ินในการส่ังการ และเตรียมงานดานการปองกันภัย             
ฝายพลเรือนใหมีประสิทธิภาพ 

2. เปนศูนยอาํนวยการปองกนัภยัฝายพลเรอืนในเขตเทศบาล ต้ังแตยามปกติ และ
เปนองคกรท่ีประสานกับหนวยงานฝายทหารในภาวะปกติหรือยามสงคราม 

3. เปนหนวยงานศึกษา คนควา วิจัย เกี่ยวกับการจัดวางมาตรการในการปองกันภัย
ฝายพลเรือนท้ังกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หรือภายหลังท่ีภัยไดผานพนไปแลว 

4. เปนองคกรประสานการปฏิบัติการปองกันภัยฝายพลเรือนกับฝายทหาร และ            
รวมดําเนินงานดานความมั่นคงของประเทศในสวนท่ีเกี่ยวของ 

5. เปนองคกรติดตอประสานงานกบัองคการปองกนัภยัฝายพลเรอืนจังหวดัลําปาง 
และระหวางองคกรปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอทุกอําเภอ 

       กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลนครลําปาง ไดเตรียมการปองกันภัย
ฝายพลเรอืนเพือ่พรอมรบัสถานการณตาง ๆ  ท่ีอาจเกดิข้ึนในเขตเทศบาลนครลําปาง และพืน้ท่ี
ใกลเคียง  ดังนี ้

1. การปองกันและระงับอัคคีภัย 
2. การปองกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย และวาตภัย 
3. การปองกันภัยพื้นท่ีเส่ียงภัย 
4. การปองกนัและบรรเทาภยัจากแผนดินไหวและอาคารถลม 
5. การบรรเทาภยั 
6. การกาํหนดพืน้ท่ีรบัการอพยพประชาชนและสวนราชการ 
7. การปองกันและบรรเทาภัยจากภัยแลง 
8. การปองกนัและบรรเทาภยัจากอากาศหนาว 
9. การปองกนัและบรรเทาภยัจากสารเคมแีละวตัถุอนัตราย 
10. การปองกนัและบรรเทาภยัทางอากาศ 
11. การปองกันและการระงับการกอวินาศกรรม 
12. การติดตอส่ือสาร 
13. การแจกจาย 

      ปจจุบนัเทศบาลนครลําปาง  มพีนกังานดับเพลิง  65  คน    
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เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการดับเพลิง 
1. รถยนตดับเพลิง     จํานวน       6 คัน 
2. รถยนตบรรทุกน้ํา     จํานวน       7   คัน 
3. รถยนตกูภัยเอนกประสงค    จํานวน       1   คัน 
4. รถยนตดับเพลิงชนิดมีบันไดเล่ือนอัตโนมัติ  จํานวน       2   คัน 
5. เครือ่งสูบน้าํเอนกประสงค    จํานวน      25  เครื่อง 
6. รถยนตกระบะตรวจการ    จํานวน       4   คัน 
7. เครือ่งดับเพลิงเคมีเบ้ืองตน   จํานวน     30 เครื่อง 
8. เรอืยนต       จํานวน       1 ลํา 
9. ปมแช       จํานวน      3 ชุด 
10. ชุดกันความรอน    จํานวน       2  ชุด 
11. เล่ือยโซยนต      จํานวน      1  เครื่อง 

 

 

 

เครือขายท่ีติดตอประสานในเขตเทศบาลนครลําปาง 
1. กอ.ปภ.เทศบาลนครลําปาง    นามเรยีกขาน มรกต 
2. งานปองกันฯ หนวยท่ี 2     นามเรียกขาน สินสมุทร  
3. งานปองกันฯ หนวยท่ี 3    นามเรยีกขาน สุขสวสัด์ิ  
4. มูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลําปาง   นามเรยีกขาน บรรเทาภยั 3  
5. งานรักษาความสงบเรียบรอย (เทศกจิ)  นามเรยีกขาน เทศกจิ 

เทศบาลนครลําปาง 

เครือขายท่ีติดตอประสานในเขตจังหวัดลําปาง 
1. ปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัลําปาง นามเรยีกขาน ลําปาง 
2. ท่ีทาํการปกครองจังหวดัลําปาง   นามเรยีกขาน กหุลาบ 
3. อาํเภอเมอืงลําปาง    นามเรยีกขาน ชบา 
4. ศูนยปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 10 ลําปาง   นามเรยีกขาน  เวียงเหนือ 
5. ตํารวจภธูรจังหวดัลําปาง    นามเรยีกขาน ลําปาง 
6. มณฑลทหารบกท่ี 32 ลําปาง   นามเรยีกขาน เวชสุวรรณ 
7. ตํารวจทางหลวงลําปาง    นามเรยีกขาน ลําปาง 
8. โรงพยาบาลลําปาง    นามเรยีกขาน กูชพีลําปาง  
9. สาธารณสุขจังหวดัลําปาง    นามเรยีกขาน ลป 1 กูชีพ 
10. สํานกังานจังหวดัลําปาง    นามเรยีกขาน สิงหทอง 072 
11. ชลประทานลําปาง    นามเรยีกขาน ลําปาง 

ศูนยวิทยุงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลําปาง 
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12. ปศุสัตวจังหวดัลําปาง    นามเรยีกขาน อาชา  
13. กฟผ. แมเมาะ     นามเรยีกขาน  รปม.16  
14. ประมงจังหวดัลําปาง    นามเรยีกขาน ลําปาง  
15. ขนสงจังหวดัลําปาง    นามเรยีกขาน ขนสงลําปาง 
16. แขวงการทางลําปาง    นามเรยีกขาน ลําปาง 
17. การไฟฟาสวนภมูภิาคลําปาง   นามเรยีกขาน หนวยแกลําปาง 
18. ประชาสัมพันธจังหวัดลําปาง   นามเรยีกขาน ลําปาง  
19. สถานคีวบคุมไฟปาจังหวดัลําปาง   นามเรยีกขาน ไฟขุน 
20. คลังปโตรเลียมลําปาง    นามเรยีกขาน ลําปาง 
21. โครงการสูบน้ําและบํารุงรักษาแมวัง – กิ่วลม นามเรยีกขาน กิ่วลม 57 
22. สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง    นามเรยีกขาน สถานีอุตุนิยมวิทยา 
23. ศูนยตรวจสอบและเฝาฟงฯ   นามเรยีกขาน ลําปาง 
24. เทศบาลเมอืงเขลางคนคร (งานปองกนัฯ)  นามเรยีกขาน  ชมพู 
25. เทศบาลตําบลพชัิย (งานปองกนัฯ)   นามเรยีกขาน พญาแช  
26. เทศบาลตําบลบอแฮว (งานปองกนัฯ)  นามเรยีกขาน บอแฮว  
27. องคการบรหิารสวนตําบลตนธงชัย (งานปองกนัฯ) นามเรยีกขาน ตนธงชัย  
28. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ปาไม)  นามเรยีกขาน ลําปาง  
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สถิติการปฏิบัติงานบริการประชาชนและหนวยงานราชการ 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลนครลําปาง 

ต้ังแต วันท่ี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2554 

 

เดือน 
ไหมบาน    

ท่ีพักอาศัย 
ไหมหญา 
ไหมขยะ 

ไหมอื่นๆ 
บริการน้ํา 
อุปโภค-
บริโภค 

ลางถนน/
สถานท่ี
ราชการ 

ลางตลาด สูบน้ํา 
รดน้ํา
สนาม 

ตัดตนไม กูภัย วิทยากร 

มกราคม 1 13 - 42 28 - - - - 2 - 
กุมภาพันธ - 31 1 44 21 - - 19 1 2 - 
มีนาคม - 1 - 29 24 - - - 3 2 2 
เมษายน - 11 1 50 30 - - - 2 - 5 
พฤษภาคม 1 5 1 8 17 - 21 - 10 - 6 
มิถุนายน 1 2 - 15 14 - 11 - 5 - 4 
กรกฎาคม 1 2 1 18 7 - 3 - 2 - 5 
สิงหาคม 1 - 4 58 24 - 16 - 5 - 5 
กันยายน 1 1 2 6 16 - 19 - - - 4 
ตุลาคม 2 - 4 12 34 - 23 - 1 1 4 
พฤศจิกายน 1 7 - 15 20 - - 3 - - 10 
ธันวาคม - 11 2 81 34 - - 9 1 - 6 

รวม 9 84 16 378 269 - 93 31 30 7 51 
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ท่ีมา  :  งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลนครลําปาง 
 

เดือน 
ซอมแผนประจําป 

2554 และ
หนวยงานอื่น 

เตรียมพรอม
เหตุการณตาง ๆ 

พนหมอกควัน        
ลดภาวะเปนพิษ 

รถบันไดเลื่อน
ปฏิบัติงานในท่ีสูง 

การบริการสง
เอกสาร และอืน่ ๆ 

นําขบวนเทศบาล
อื่นท่ีมาศึกษาดูงาน 

สํารวจจุดเสี่ยงภัย 
และอื่น ๆ 

มกราคม 8 2 - - 85 12 - 
กุมภาพันธ 8 2 - - 110 1 18 
มีนาคม 4 - - 2 153 5 7 
เมษายน 3 - - 4 135 8 4 
พฤษภาคม - - - 4 82 5 38 
มิถุนายน 2 - - 4 110 1 12 
กรกฎาคม 1 - - 2 95 3 5 
สิงหาคม 1 - - 5 92 1 5 
กันยายน - - - - 170 - 24 
ตุลาคม 3 - - - 100 - 27 
พฤศจิกายน - 1 - - 124 3 - 
ธันวาคม - - - - 107 1 - 

รวม 30 5 - 21 1,363 40 140 
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                             การพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 
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บทท่ี 3 
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 

 
3.1  หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 3.1.1  ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 

         หลักการของแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 11  มุงพัฒนาภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และขับเคล่ือนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกระดับ ยึดคนเปนศูนยกลาง          
ของการพัฒนา ใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม พัฒนา
ประเทศ สูความสมดุลในทุกมิติอยางบูรณาการและเปนองครวมและยึดวิสัยทัศน ป พ.ศ. 2570 ดังนี้  

 

“คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ 
สังคม มีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมท่ีดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบ
การผลิตเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจ             
ท่ีพึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักด์ิศรี” 

 
1. วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และพันธกิจ  การจัดทําเปน

แผนพัฒนาในระยะ 5 ป ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนระยะยาวดังกลาว จําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศน 
พนัธกจิ วตัถุประสงค ยุทธศาสตร และแนวทางการพฒันา  ท่ีมีลําดับความสําคัญสูงในชวงระยะ 5 ป 
รางกรอบทิศทางของแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 11 จึงประกอบดวยวิสัยทัศนและพันธกิจ ดังนี้ 

1.1 วิสัยทัศน  “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม              
และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง” 

1.2 พันธกิจ 
1)  สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต 

ไดรับการคุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมใน
กระบวนการพฒันา ภายใตระบบบรหิารจัดการภาครฐัท่ีโปรงใส เปนธรรม 

2)  พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการ
ดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถ
ปรบัตัวรูเทาทันกบัการเปล่ียนแปลง 

3)  พฒันาฐานการผลิตและบรกิารใหเขมแข็งและมคุีณภาพบนฐานความรู 
ความคิดสรางสรรค และภมูปิญญา สรางความมัน่คงดานอาหารและพลังงาน ปรบัโครงสรางการผลิต
และการบริโภคใหเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พรอมสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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4)  สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สนับสนุนการ
มีสวนรวมของชุมชน รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อเสริมสรางสังคมท่ีเปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข 
2.2 เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมท้ังทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ 

คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  
2.3 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ

เช่ือมโยงกบัเครอืขายดานการผลิตสินคาและบรกิารบนฐานปญญา นวตักรรม และความคิด
สรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอม นําไปสูการเปนสังคมคารบอนตํ่า  

2.4 เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุล
ของระบบนเิวศ และเปนฐานท่ีมัน่คงของการพฒันาประเทศ 

 

3.  เปาหมายหลัก 
3.1 ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มข้ึน ความเหล่ือมลํ้าในสังคม

ลดลง สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปช่ันไมตํ่ากวา 5.0 คะแนน  
3.2 คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบัน

ทางสังคมมีความเขมแข็งมากข้ึน 
3.3 เศรษฐกจิเติบโต ในอตัราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยใหความสําคัญ

กับการเพิ่มผลิตภาพรวมไมตํ่ากวารอยละ 3.0 ตอป เพิม่ขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกจิ
ของประเทศ เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศใหมีสัดสวนไมตํ่ากวารอยละ  40.0 

3.4 คุณภาพส่ิงแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก รวมท้ังเพิ่มพื้นท่ีปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
การพัฒนาประเทศใหเศรษฐกิจกาวหนามั่นคง สังคมสงบสันติ และประชาชนดํารงชีวิต

อยางมีความสุข ภายใตกระแสการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกท่ีคาดการณไดยากและ           
มีแนวโนมรุนแรงท้ังการเมืองในประเทศและวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนบอยครั้ง  และสงผลกระทบ           
วงกวาง ทิศทางการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 11 จึงตองเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อ
ปองกนัปจจัยเส่ียง และเสรมิรากฐานของประเทศดานตางๆ  ใหเขมแข็ง ควบคูกับการใหความสําคัญ
กับการพัฒนาคนไทยใหมีศักยภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี กาวทันตอการเปล่ียนแปลง มีโอกาสไดรับ
ประโยชนจากการพฒันาเศรษฐกจิจากการพฒันาอยางเปนธรรม รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกจิ
ดวยฐานความรูและความคิดสรางสรรคใหประเทศสามารถเจรญิกาวหนาตอไป โดยใหความสําคัญ             
กับยุทธศาสตรท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
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4.1 ยทุธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสงัคม มุงสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทย
เขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพและสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักด์ิศรี  โดยเฉพาะกลุมคน
ยากจน คนดอยโอกาส แรงงานนอกระบบ แรงงานตางดาว  รวมท้ังชนกลุมนอยและตางชาติพันธุ  
สรางโอกาสการเขาถึงแหลงทุน ปจจัยโครงสรางพืน้ฐานและทรพัยากรท่ีจะเปนฐานการประกอบ
อาชีพท่ีมั่นคงยกระดับรายได สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตให
ทุกคนในสังคมไทย สนับสนุนใหประชาชนทุกคนไดรับการคุมครองสิทธิพื้นฐานอันพึงมีพึงได เขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การทําและบังคับใชกฎหมายใหเกิดประโยชนตอทุกคน      
สรางความโปรงใสในกระบวนการตัดสินใจของระบบบรหิารราชการแผนดินบนพืน้ฐานของการใช  
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรมและจริยธรรม และหลักผลประโยชนสวนรวมของประเทศ รวมท้ังยึดหลัก
ความมีอิสระและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย และสนับสนุนใหภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนมีสวนรวม
แกไขมีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 

1)  การ สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทย  และ
เสรมิสรางขีดความ สามารถ ในการ จัดการความเส่ียงและสรางโอกาสในชีวติใหแกตนเอง โดยสราง
ความแข็งแกรงใหเศรษฐกิจ ฐานลางและการสรางโอกาสเศรษฐกิจใหคนฐานลางซึ่งเปนคนสวนใหญ   
ในประเทศ สนบัสนนุการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมรีายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค ปรบัระบบ 
การคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมทุกคนอยางท่ัวถึง สอดคลองกับความตองการและความจําเปน 
สงเสริมการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม สงเสริมการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ในการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต รวมท้ังการคุมครองผูบริโภค และสงเสริมบทบาทของ
ภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแกคนในสังคมไทย 

2)  การ จัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิ ข้ันพืน้ฐาน และเนนการสราง
ภูมิคุมกันระดับปจเจกและสรางการมสีวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพฒันาประเทศ โดยสราง
โอกาสอยางเปนธรรมใหกลุมดอยโอกาสสามารถเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม
และท่ัวถึง เสริมสรางความมั่นคงใหคนยากจนมีความพรอมรับผลกระทบจากวิกฤตตาง  ๆ และ
สนับสนุนการสรางสังคมสวัสดิการ  

3)  การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการ ดําเนนิ ชีวิตใน
สังคมและสรางการมีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักด์ิศรี โดย
เสริมสรางพลังทางสังคมใหทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอยางอิสระ เลือกและตัดสินใจในการ
ดํารงชีวติดวยตนเอง เสรมิสรางขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาตาง  ๆ ของชุมชนดวย
ตัวเอง สนับสนุนการพัฒนาส่ือปลอดภัยและส่ือสรางสรรคในการสรางคานิยมใหม  ๆ ใหเกดิข้ึน       
ในสังคมไทย สงเสริมใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนพลังรวม  
ในการพฒันาสังคมไทย เสรมิสรางระบบบรหิารราชการใหเขมแข็งมปีระสิทธภิาพ มรีะบบถวงดุล
อํานาจการตรวจสอบท่ีเขมงวดและรอบดาน และมกีารรบัผิดรบัชอบท่ีเหมาะสม ปฏริปูการเมอืงไทย            
ท้ังระบบใหเปนประชาธปิไตยของมวลชน และสรางความเทาเทียมในกระบวนการยุตธิรรม 

4)  การเสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมให มีคุณคารวมและตระหนักถึง
ผลประโยชนของสังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส และมี
ระบบการตรวจสอบและการรบัผิดชอบท่ีรดักมุ  โดยสรางคานิยมใหมท่ียอมรับรวมกันบนฐานของ
ความไวเนื้อเช่ือใจและเกื้อกูลกันในสังคม สงเสริมวัฒนธรรมการเมืองท่ีมีธรรมาภิบาล  นาํไปสูการเปน
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ประชาธิปไตยท่ีถูกตองและเหมาะสม และสรางความเช่ือมั่นและความไววางใจใหเกิดข้ึนกับคนใน
สังคม 

4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  มุงพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกกลุมวัยใหมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีจิตสํานึกวัฒนธรรมท่ีดีงามและ      
รูคุณคาความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต มีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง และเปน
พลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไทยใหไดมาตรฐานสากล และเพิม่โอกาสทางการศึกษาและการเรยีนรูในรปูแบบท่ีหลากหลาย และ
เสริมสรางสภาพแวดลอมทางครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมั่นคงและเอื้อตอการพัฒนาคนอยาง
สอดคลองกบับรบิทการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิและสังคมในอนาคต มแีนวทางสําคัญ ดังนี ้ 

1) การปรบัโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม โดย การ
สงเสริมคนไทยท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหมีบุตรเพิ่มข้ึน และมีการกระจายตัวประชากร            
ท่ีสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ี โดยสงเสริมคูสมรสท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหมีบุตร
เพิ่มข้ึน และรักษาระดับอัตราเจริญพันธุไมใหตํ่ากวาระดับท่ีเปนอยูปจจุบัน และสนับสนุนการกระจาย
ตัวและสงเสรมิการต้ังถ่ินฐานของประชากรใหเหมาะสมสอดคลองกบัศักยภาพ  โอกาส และ
ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นท่ี  

2)  การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง  และการ
พัฒนาประเทศในอนาคต โดยการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย สนับสนุนกระบวนการเรียนรูสู
วัฒนธรรมการเกื้อกูล เสริมสรางทักษะใหคนมีจิตสาธารณะ ดวยการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต และ
การตอยอด สูนวัตกรรมความรู การสรางเสริมสุขภาวะคนไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกาย
และจิตใจ และสรางจิตสํานกึของประชาชนใหมคีวามรบัผิดชอบตอสังคม 

3)  การสงเสรมิการลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพอยางเปนองครวม โดยการสราง
เสริมสุขภาวะคนไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ และการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขใหมีคุณภาพอยางท่ัวถึง 

4)  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  สรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องใหคน   
ทุกกลุมทุกวัยสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูและองคความรูท่ีหลากหลาย ท้ังท่ีเปนวัฒนธรรม ภูมิปญญาและ
องคความรูใหม โดยสรางวัฒนธรรมการเรียนรูดวยการสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาท่ีของ
คนไทยทุกคน สรางนิสัยใฝรูและรักการอานต้ังแตวัยเด็ก ควบคูกับการสงเสริมใหองคกรและส่ือ      
ทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค ส่ือสารดวยภาษาท่ีเขาใจงาย การสรางปจจัยสนับสนุน
ใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต และสงเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  

5)  การเสรมิสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม โดยการ เสริมสราง
คานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยมาขับเคล่ือนกระบวนการการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ  โดยพฒันาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมในกระบวนการพฒันาประเทศ นาํหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาทองถ่ิน อัตลักษณท่ีโดดเดนของชุมชน คุณคาของความสงบ
สุขและการแบงปนตามวิถีด้ังเดิม มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาฟนฟูชุมชนทองถ่ินใหสามารถพึ่งพา
ตนเองไดนาํความหลากหลายทางวฒันธรรมมาตอยอด  ในการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคและการ
พฒันาสังคมของประเทศ บูรณาการกลไกการดําเนนิงานดานสิทธมินษุยชน สิทธใินการเขาถึงบรกิาร
ของรัฐและสิทธิชุมชน ท้ังในระดับครอบครัว ระดับชุมชนทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับสากลใหเช่ือม
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สัมพันธกันอยางเกื้อกูล และสรางเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรมรวมกับประชาคมโลก 
โดยเฉพาะประชาคมอาเซยีน 

4.3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลงังาน มุงพัฒนา
ใหภาคเกษตรเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานท่ีมีความสมดุล มั่นคงและมีประสิทธิภาพ สามารถ
ผลิตสินคาเกษตรและอาหารท่ีมคุีณภาพมาตรฐานและมปีรมิาณเพยีงพอกบัความตองการของตลาด 
และมีราคาท่ีเหมาะสม เปนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงในอาชีพและรายได
เกษตรกรใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน รวมท้ังสนับสนุนครัวเรือนและองคกรเกษตรกรใหมีความ
เขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน และสรางใหครัวเรือนและชุมชนมีความมั่นคง       
ดานอาหารและพลังงานสามารถพึง่พาตนเองไดมีแนวทางสําคัญ ดังนี้  

1  การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและ
ยั่งยืน  โดยรักษาและคุมครองพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตรและสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอย                 
มีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดิน เรงรัดการนําท่ีดินท่ีซื้อจากเอกชนมาปฏิรูปเพื่อ
เกษตรกรรม เรงรดัการจัดใหมอีงคกรและระบบการบรหิารจัดการท่ีดนิใหเปนรปูธรรม พฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ฟนฟูคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีของชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิต               
ทางการเกษตร  

2)  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสรางมูลคา โดยสนบัสนนุการ
วิจัยและพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว  และสัตวน้ํา ท่ีสามารถเจริญเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพรองรับ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับสภาพพื้นท่ี 
สงเสริมและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําเศรษฐกิจ การใชเทคโนโลยีท่ีลดตนทุนการผลิตอยางยั่งยืน 
เพิ่มมูลคาผลผลิตดานปศุสัตวใหสูงข้ึน สงเสริมการผลิตท่ีปลอดจากการตัดแตงพันธุกรรม เพื่อคงไว  
ซึ่งความหลากหลายของพันธุพืชและสัตว ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอมของประเทศ
ไทย สนบัสนนุการผลิตและบรกิารของชุมชนในการสรางมลูคาเพิม่สินคาเกษตรและอาหาร และ
พลังงาน สนบัสนนุการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร และมาตรฐานระบบการ
ผลิตสินคาเกษตรใหเทียบเทาระดับสากล สรางแรงจูงใจใหเกษตรกรผลิตสินคาเกษตรและอาหาร    
ตามมาตรฐานท่ีกาํหนด รณรงคใหเกษตรกรใชสารเคมอียางถูกวธิตีามหลักวชิาการ และสนบัสนนุการ
ใชสารชีวภาพใหมากข้ึน สงเสรมิระบบตลาดกลางสินคาเกษตรและตลาดซือ้ขายสินคาเกษตรลวงหนา
ใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ สงเสริมภาคเอกชนและองคกรชุมชนเขามามีบทบาทรวมกันบริหาร
จัดการระบบสินคาเกษตรและอาหาร การเพิม่มลูคา และการจัดการดานการตลาด รวมกบัสถาบัน
เกษตรกร พัฒนาและเสริมสรางองคความรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตาง  ๆ ท่ีเหมาะสมทาง
การเกษตร สนบัสนนุการพฒันาและเพิม่ประสิทธภิาพระบบการบรหิารจัดการโลจิสติกสของ             
ภาคเกษตรท่ีเช่ือมโยงตลอดหวงโซอุปทาน และปรับปรุงบริการข้ันพื้นฐานเพื่อการผลิตใหท่ัวถึง 

3)  การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร  โดยพฒันาระบบ
การสรางหลักประกันเพื่อดูแลดานรายไดของเกษตรกรใหมีความมั่นคง และใหครอบคลุมเกษตรกร
ท้ังหมด เรงพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร ใหสามารถคุมครองความเส่ียงดานการผลิตทาง
การเกษตรจากทุกภัยพิบัติใหกับเกษตรกรในทุกพื้นท่ี สงเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมี              
พันธสัญญาท่ีเปนธรรมแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกร         
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ใหดีข้ึน สรางแรงจูงใจใหเยาวชนเขาสูอาชีพเกษตรกรรม ดวยการสนับสนุนองคความรูอยางครบวงจร 
พฒันาสถาบันเกษตรกรใหเปนกลไกสนบัสนนุการพึง่พาตนเองของเกษตรกรไดอยางแทจรงิ 
เสรมิสรางความเขมแข็งใหกบัเกษตรรายยอยท่ีไดรบัผลกระทบจากการนาํเขาสินคาเกษตรและอาหาร
ท่ีมตีนทุนตํ่า อนัเปนผลจากขอตกลงการเปดการคาเสรี 

4) การสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน โดยสงเสริมใหมีการปลูกปาโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มข้ึน สงเสริมใหเกษตรกรทําการ
เกษตรกรรมอยางยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการ
และเผยแพรองคความรูและการพัฒนาดานอาหารศึกษาทุกรูปแบบอยางตอเนื่องและท่ัวถึง สงเสริม
พฤติกรรมการบรโิภคท่ีเหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนบัสนนุการสรางเครอืขายการผลิตและการ
บริโภคท่ีเกื้อกูลกันในระดับชุมชนท่ีอยูบริเวณใกลเคียงกัน สงเสริมการนําวัตถุดิบท่ีมีอยูและเหลือใช
จากการเกษตรมาผลิตเปนพลังงานทดแทนใชในระดับครวัเรอืนและชุมชน สนบัสนนุการผลิตพลังงาน
ทดแทนภายในชุมชน  สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นท่ีใหเปนเครื่องมือในการสรางความ
เขมแข็งดานอาหารใหกบัเกษตรกรและชุมชนอยางเปนระบบ 

5) การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพือ่สนบัสนนุการพฒันาประเทศ
และความเขมแข็งภาคเกษตร โดยสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน
จากพชื พลังงาน จัดใหมรีะบบการบรหิารจัดการสินคาเกษตรท่ีใชเปนท้ังอาหารและพลังงาน                
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใชพลังงานทางชีวภาพท่ีเกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ          
จัดใหมีกลไกในการกํากับดูแลโครงสรางราคาของพลังงานชีวภาพท่ีไมสงผลกระทบตอการสราง
เสถียรภาพและความเปนธรรมตอผูบริโภคและผูผลิต และปลุกจิตสํานึกในการใชพลังงานชีวภาพ
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 

6) การปรบัระบบบรหิารจัดการภาครฐัเพือ่เสรมิสรางความ มัน่คงดานอาหาร
และพลังงาน  โดยสนบัสนนุบทบาทของเกษตรกร เครอืขายปราชญชาวบาน ภาคเอกชนและชุมชน             
ใหเขามามสีวนรวมในการกาํหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรบักระบวนการ
ทํางานของหนวยงานภาครัฐใหมีการทํางานอยางบูรณาการท้ังในสวนกลางและระดับพื้นท่ี พัฒนา
ระบบฐานขอมลูสารสนเทศดานอาหารและพลังงานต้ังแตการผลิต การตลาด ไปจนถึงการบรโิภค               
ใหมีความถูกตองและเขาถึงได พัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาดานการเกษตร เพื่อใหเอื้อตอ
การพัฒนาอยางยั่งยืน และสงเสริมความรวมมือระหวาง ประเทศท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคี 
โดยเฉพาะประชาคมอาเซยีนเพือ่ใหเกดิความมัน่คงดานอาหารและพลังงาน 

4.4 ยุทธศาสตร การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน    
มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน มั่นคง มีคุณภาพ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน ลดความเหล่ือมลํ้า และกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรม รักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกจิและสรางระบบการแขงขันเสรแีละเปนธรรม ท่ีเอือ้ตอการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจอยางยั่งยืนและเปนธรรม และใหไทยเปนศูนยกลางการผลิตสินคาและบริการในภูมิภาค
อาเซยีนบนฐานปญญา นวตักรรม ความคิดสรางสรรค และเปนมติรกบัส่ิงแวดลอมมีแนวทางสําคัญ ดังนี ้

1)  การปรบัโครงสรางเศรษฐกจิ สูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน  โดยปรบั
โครงสรางการคาและการลงทุน ใหสอดคลองกบัการขยายตัวทางเศรษฐกจิของเอเชีย ตะวนัออกกลาง 
และเศรษฐกจิภายในประเทศ อาทิ เสรมิสรางประสิทธภิาพดานการตลาดและการกระจายผลผลิต
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ไปสูตลาด ผลักดันการจัดทําความตกลงการคาเสร ีและเรงรดัการใชประโยชนจากขอตกลงท่ีมผีล
บังคับใชแลว พรอมท้ังวางแนวทางปองกันผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในทุกขนาดและระดับการเติบโตของธรุกจิใหสามารถเติบโตไดอยางมคุีณภาพ และ
พัฒนาทักษะและองคความรูของผูประกอบการไทย ปรบัโครงสรางภาคบรกิาร อาทิ เสริมสราง      
ขีดความสามารถในการแขงขันของธรุกจิบรกิารเชิงสรางสรรค ขยายฐานการผลิตและการตลาดภาค
ธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพออกสูตลาดตางประเทศ พัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการสงเสริมการ
ลงทุนภายในประเทศและการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ ฟนฟแูละพฒันาคุณภาพแหลง
ทองเท่ียวใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และเสริมสรางความเขมแข็งของทองถ่ิน ชุมชน 
ผูประกอบการรายยอย และวิสาหกิจชุมชน พัฒนาธุรกิจสรางสรรค อาทิ พัฒนาปจจัยสนับสนุนท่ีเอื้อ
ตอพัฒนาธุรกิจสรางสรรค เสริมสรางศักยภาพของผูประกอบการในการใชความคิดสรางสรรค 
สนับสนุนความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเมือง ชุมชนสรางสรรค และผลักดันกลุม
สินคาเศรษฐกิจสรางสรรคท่ีมีศักยภาพของประเทศ พฒันาภาคเกษตร อาทิ ผลักดันการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตและการตลาด พฒันาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑแปรรปูสินคาเกษตรและอตุสาหกรรม
ตอเนื่องใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล สนับสนุนการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร และพัฒนาปจจัย
แวดลอมดานการเกษตร และพฒันาภาคอตุสาหกรรมอาทิ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
ฟนฟูส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลักของประเทศอยางตอเนื่อง พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนใหมีการเช่ือมโยงการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรมทองถ่ิน และเตรียมพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักแหงใหม  

2) การพฒันาวทิยาศาสตร เทคโนโลยี วจัิย และนวตักรรม โดยการสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยตอการพัฒนาและประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เพื่อสงเสริมการใชความคิดสรางสรรค และสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหท่ัวถึงและเพียงพอท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน  

3)  การพฒันาความสามารถในการแขงขันท่ีมปีระสิทธภิาพ เทาเทียม และเปนธรรม 
โดยพฒันาตลาดเงนิและตลาดทุน ไดแก พฒันาระบบสถาบันการเงนิใหมเีสถียรภาพ ประสิทธภิาพ 
และลดตนทุน สงเสริมใหทุกภาคสวนเขาถึงแหลงเงินทุนอยางเทาเทียมดวยตนทุนท่ีเหมาะสม 
สนบัสนนุและพฒันาขีดความสามารถในการดําเนนิงานขององคกรการเงนิชุมชนและสหกรณทุกระดับ 
พัฒนาความรูพื้นฐาน ทางการเงนิ (Financial Literacy) ใหกบัประชาชน พฒันาวทิยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ไดแก สรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยตอการพัฒนาและประยุกตใช
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหท่ัวถึงและเพียงพอ พัฒนา โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
ไดแก ผลักดันการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานและการบรหิารจัดการโลจิ สติกสของประเทศ ปรบัปรงุ
ประสิทธภิาพการบรหิารจัดการและพฒันาบุคลากรโลจิสติกส พฒันาระบบขนสงมวลชนสาธารณะ
ทางราง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารท่ีทันสมัย พัฒนาศักยภาพ
การใหบริการน้ําอุปโภคบริโภค ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีมีมาตรฐานสากลครอบคลุมท้ังในเขต
เมืองและพื้นท่ีชนบท และวางแผนพัฒนาท่ีอยูอาศัยของภาครัฐและเอกชน  ใหเปนไปในทิศทาง        
ท่ีเหมาะสม สรางความมั่นคงดานพลังงาน ไดแก สงเสริมการใชพลังงานสะอาดและพัฒนาพลังงาน
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ทางเลือก กํากับดูแลกิจการพลังงานใหมีราคาท่ีเหมาะสม มีเสถียรภาพและเปนธรรม กําหนด
โครงสรางราคาพลังงานทดแทนท่ีเหมาะสม สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานจากแหลง
ธรรมชาติเพื่อทดแทนเช้ือเพลิงจากฟอสซิล และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในทุกระดับ และ 
ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบตาง  ๆ ไดแก ปรับปรุงกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอ การ
ประกอบธรุกจิการคา การลงทุน การผลิตและบรกิาร การวจัิยและพัฒนาวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และการคุมครองทรัพยสินทางปญญาการเสริมสรางธรรมาภิ บาล และเรงรดัการพฒันา
บุคลากรดานกฎหมายและผูท่ีเกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมาย 

4)  การบรหิารจัดการเศรษฐกจิสวนรวมใหมเีสถียรภาพ โดยการบรหิารจัดการ
ดานการเงนิ  ไดแก รกัษาเสถียรภาพของราคาควบคูไปกบัการรกัษาเสถียรภาพของระบบการเงนิ
โดยรวม (Financial Stability) สรางความสมดุลระหวางตลาดเงนิและตลาดทุน ปรบัปรงุโครงสราง
พืน้ฐานทางการเงนิ พัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยใหครอบคลุมความเส่ียงทุกรูปแบบ มีระบบบริหาร
จัดการเงินทุนจากตางประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เพิม่บทบาทของอาเซยีนในระบบเศรษฐกจิการเงนิ
โลก และสงเสรมิการออมในทุกระดับและทุกกลุมอาชีพ บรหิารจัดการดานการคลัง ไดแก  ปรบัระบบ
การจัดเกบ็รายไดของประเทศ เพิม่ประสิทธภิาพของการจัดสรรและการบรหิารงบประมาณ พจิารณา
ความเส่ียงทางการคลังและนํารายงานความเส่ียงทางการคลังมาใชใหเกิดประโยชน เพิ่มประสิทธิภาพ
การบรหิารเงนินอกงบประมาณและกองทุนนอกงบประมาณอยางมปีระสิทธภิาพและโปรงใส  พัฒนา
รัฐวิสาหกิจใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและเสริมสรางความเขมแข็งทางการคลังของภาค
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  

4.5 ยทุธศาสตรการสรางความเช่ือมโยง กับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคง ทาง
เศรษฐกิจ มุงเสริมสรางความไดเปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพท่ีต้ังเชิงยุทธศาสตรทางภูมิศาสตร
เศรษฐกิจของประเทศท่ีเปนจุดศูนยกลางของภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟกใหสามารถใช
ประโยชนจากภูมิภาคไดอยางสูงสุด เตรียมพรอมและปรับตัวเขาสูบริบทโลกและภูมิภาคท่ี
เปล่ียนแปลงไป  เพือ่เสรมิสรางประโยชนของไทยในดานการคา การลงทุน การเงนิ  และโอกาสดาน
การตลาดระหวางประเทศ  เสริมสรางบทบาทของไทยเพื่อใหไทยเปนสวนสําคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคตอภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุมอาเซียนและพันธมิตร และเอเชียแปซิฟก 
สงเสริมบทบาทของไทยในกรอบความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานท่ีนําไปสูการพัฒนารวมกันท่ียั่งยืน
บนพื้นฐานของความเทาเทียมและความไวเนื้อเช่ือใจ และเสริมสรางความสามารถในการแกไข
ผลกระทบเชิงลบและประเด็นปญหารวมระหวางประเทศท่ีเปนประเด็นฉุดรัง้การพฒันาทางเศรษฐกจิ
ท่ียั่งยืน มีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 

1)  การพัฒนาความเช่ือมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบ
ความรวมมือในอนุภูมิภาค อาเซยีน โดยพัฒนาบริการขนสงและโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพ  และ                   
ไดมาตรฐานสากล โดยเฉพาะรปูแบบบรกิารขนสงท่ีจะชวยเพิม่ประสิทธภิาพการใชพลังงาน               
การพฒันาระบบเครอืขายและการบรหิารเครอืขายธรุกจิของภาคบรกิารขนสงและโลจิสติกส ตลอดท้ัง
หวงโซอุปทานในภูมิภาค ปรับปรุงกฎระเบียบการขนสงคนและสินคาท่ีเกี่ยวของ เพื่อลดจํานวน
เอกสาร ตนทุนการดําเนนิงาน และระยะเวลาท่ีใชในกระบวนการขนสงผานแดนและขามแดน พฒันา
บุคลากรในธุรกิจการขนสงและโลจิสติกส เพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคเอกชนไทยท้ังในดานทักษะ
ภาษาตางประเทศ และความรูดานการบรหิารจัดการโลจิสติกส และเช่ือมโยงการพฒันาเศรษฐกจิ  
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ตามแนวพื้นท่ีชายแดน/เขตเศรษฐกจิชายแดน ตลอดจนเช่ือมโยงระบบการผลิตกบัพืน้ท่ีตอนใน          
ของประเทศ 

2) การพฒันาฐานลงทุนโดยเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขันในระดับอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน  มุงเนนความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการสรางฐานการผลิตตามแนว 
Economic Corridor ซึง่เปนยุทธศาสตรเชิงพืน้ท่ีทีส่ามารถสนองตอบการปรบัโครงสรางทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยพัฒนาพื้นท่ีในภูมิภาคตาง  ๆ ของประเทศใหเช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต เพือ่เปนฐานการพฒันาดานอตุสาหกรรม การเกษตรและการแปรรปูการเกษตร 
และการทองเท่ียวในภมูภิาค พฒันาเขตเศรษฐกจิชายแดนและเมอืงชายแดนใหมบีทบาทการเปน
ประตูเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน ท้ังพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนท่ีพัฒนาตอเนื่องและพื้นท่ี
ใหม และบูรณาการแผนพัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานโดยเช่ือมโยงแผนพัฒนาเพื่อให
บรรลุประโยชนรวมท้ังในดานความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นท่ี  

3)  การ สรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซยีน  โดยผลักดันใหไทย          
มีบทบาทนําท่ีสรางสรรคในเวทีระหวางประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะตองมีการ
เตรยีมการโดยพฒันาบุคลากรในทุกภาคสวนเศรษฐกจิ ภาคการผลิต อตุสาหกรรมแปรรปู รวมท้ัง
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ( SME) ยกระดับการใหบรกิารดานสุขภาพและบรกิารดาน
สาธารณสุข ท้ังบุคลากรและมาตรฐานการใหบรกิารเพือ่กาวสูการเปนศูนยกลางการใหบรกิารสุขภาพ
ของภูมิภาค เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐาน                
เปนท่ียอมรบัในระดับสากล และกาํหนดมาตรฐานข้ันพืน้ฐานของคุณภาพสินคาและบรกิาร  

4)  การ เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศระหวางภูมิภาคโดย               
มีบทบาทท่ีสรางสรรค เพือ่เปนทางเลือกในการดําเนนินโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก เพือ่รกัษา
สมดุลในปฏิสัมพันธระหวางไทยและมหาอํานาจตาง  ๆ และประโยชนอื่น  ๆ ของประเทศท้ังในดาน
การคา ความมัน่คงของอาหาร/พลังงาน โอกาสทางการตลาดของผลิตภณัฑไทย การสรางปฏสัิมพนัธ
ระหวางประชาชนในกรอบนานาชาติ  และการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของไทยและภูมิภาค
โดยรวม โดยรักษาบทบาทของไทยในการมีสวนรวมกําหนดยุทธศาสตรของกรอบความรวมมือ          
ท่ีดําเนินอยู และรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม 

5)  การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย การเคล่ือนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ  ในลักษณะเกื้อกูลกัน   
ผานกิจกรรมเช่ือมโยงหวงโซการผลิตและการเคล่ือนยายแรงงานระหวางกันอยางเสรี  และมี
ประสิทธภิาพโดยเรงดําเนนิการดานการยอมรบัมาตรฐานฝมอืระหวางประเทศ  เพื่ออํานวยความ
สะดวกการเคล่ือนยายแรงงาน สงเสรมิผูประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสูตางประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบาน และคุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทย              
และแรงงานไทยในตางประเทศ และสนบัสนนุการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศ 

6)   การมีสวนรวมอยางสําคัญในการ ปองกันภัยจากการกอการรายและ
อาชญากรรม ยาเสพติด ภยัพบิตั ิและการแพรระบาดของโรคภยั  ท่ีสงผลตอสภาวะทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาว จากผลกระทบในดานความมั่นคงแหงชีวิต เศรษฐกิจ ความเปนอยู เพื่อใหเกิดการพัฒนา
อยางยั่งยืนในภูมิภาค โดยพัฒนาศักยภาพและความพรอมในการปองกันและแกปญหาขามชาติดาน
การกอการราย ปญหายาเสพติด และการหลบหนเีขาเมอืงท้ังระบบ เตรยีมพรอมรบัภยัพบิติัทาง
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ธรรมชาติและเหตุฉกุเฉิน และรวมมอืในการปองกนัการติดเช้ือและการแพรระบาดของโรคภยั
ประเภทท่ีเกิดข้ึนใหมในโลก 

7)   การ เสริมสรางความรวมมือท่ีดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยดําเนินการตาม
พันธกรณีระหวางประเทศดานส่ิงแวดลอมตาง  ๆ อยางตอเนื่อง และเสริมสรางการผลิตและบริโภค
สินคาและบรกิาร  ท่ีนําสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ลดมลพิษ ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางไมมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  

8)  การผลักดันการจัดทําความตกลงการคาเสร ีและวางแนวทางปองกนั ผลเสีย
ท่ีจะเกิดข้ึน โดยเรงปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎระเบียบตาง ๆ ใหเอือ้ประโยชนตอการประกอบ
ธรุกจิการคา การลงทุน อยางเปนธรรม และสงเสรมิการจดสิทธบิตัร การคุมครองและบรหิารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา การแบงปนผลประโยชนระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และนักวิจัย  

9)  การสงเสริมใหนักลงทุนตางชาติใชประเทศไทยเปนฐานธุรกิจในภูมิภาค
เอเชียและการสนบัสนนุบทบาทขององคกรระหวางประเทศท่ีไมแสวงหากาํไร  

10)  การปรบัปรงุและเสรมิสรางความเขมแข็งของภาคีการพฒันาภายในประเทศ
ต้ังแตระดับชุมชนทองถ่ิน ใหพรอมตอการเช่ือมโยงทิศทางการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงในบริบทโลก 
อาเซียน และอนุภูมิภาค โดยเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถ่ินใหรับรูและเตรียมพรอมรับกระแสการ
เปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ี และสงเสริม
ศักยภาพดานวชิาการและเครอืขายของสถาบันการศึกษาของไทย 

4.6 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มุงอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเปน
ฐานท่ีมัน่คงของการพฒันาประเทศ ขับเคล่ือนการผลิตและบรโิภคของประเทศไปสูการเปนสังคม
คารบอนตํ่าท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สรางภูมิคุมกัน และเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัว
ตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ และประเด็นส่ิงแวดลอมโลก พฒันาประสิทธภิาพ
การบริหารจัดการและสรางสังคมและชุมชนท่ีอยูรวมกับธรรมชาติอยางเกื้อกูล และสรางความเปน
ธรรมในการเขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ และมีการคุมครองรักษาผลประโยชนของ
ประเทศจากขอตกลงและพนัธกรณีระหวางประเทศ มแีนวทางสําคัญ ดังนี้ 

1)  การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม โดยคุมครอง ปองกัน รักษา ฟนฟูพื้นท่ีปาไม และเขตอนุรักษ พัฒนาระบบฐานขอมูล 
ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร และการจัดการองคความรู ปรบัปรงุการบรหิารจัดการท่ีดนิท้ังระบบ 
กระจายการถือครองท่ีดินใหเกิดความเปนธรรมและคุมครองความมั่นคงและฐานการดํารงชีวิตของ
เกษตรกรยากจน เรงรัดพัฒนาและฟนฟูคุณภาพดินเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตรและความมัน่คงทางอาหาร วางระบบการบรหิารจัดการทรพัยากรทางทะเลและชายฝง 
เรงรดัการบรหิารจัดการน้าํแบบบูรณาการ เพือ่สนบัสนนุการเพิม่ประสิทธภิาพการเกษตรใหเกดิความ
มั่นคงดานอาหารและพลังงาน และลดปญหาน้ําทวม น้ําแลงไดอยางยั่งยืน พัฒนาและปรับปรุง         
แหลงน้ํา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนในแหลงน้ําท่ีมีศักยภาพในการกักเก็บน้ํา เพื่อสนับสนุนการสราง
ความมั่นคงดานอาหารและพลังงานแกประเทศ พัฒนาและสงเสริมใหเกิดการใชน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ คุมคา และไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม จัดทําแผนแมบทโครงสรางพื้นฐาน              
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ดานทรัพยากรน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคอยางเปนระบบ และสงเสริมการอนุรักษ ใชประโยชนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ และแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม 

2) การปรบักระบวนทัศนการพฒันาและขับเคล่ือนประเทศ เพื่อเตรียมพรอม
ไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนตํ่าและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  โดยการปรบัโครงสรางการ
ผลิตของประเทศสูเศรษฐกิจคารบอนตํ่าและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงานในภาคขนสง เพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก การพัฒนาเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเนน
การวางผังเมอืงท่ีผสมผสานวฒันธรรม สังคม ระบบนเิวศเขาดวยกนั การปรบัพฤติกรรมการบรโิภคสู
สังคมคารบอนตํ่าท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

3) การยกระดับขีดความสามารถในกา รรับมือและปรบัตัวตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน  โดยพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับผลกระทบและการปรับตัว
รองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความทาทายจาก
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนใหเขมแข็งพรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

4)  การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางตอเนื่อง โดย
จัดทําแผนท่ีและจัดลําดับพื้นท่ีเส่ียงภัยท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด  พัฒนายกระดับการ
จัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการส่ือสารโทรคมนาคม วางระบบ
เพือ่สงเสรมิการดําเนนิงานของภาคสวนตาง ๆ และสนบัสนนุภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรยีน 
และทองถ่ิน ใหมีการเตรียมความพรอม 

5)  การ สรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานส่ิงแวดลอมและวิกฤติ จาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยติดตามและเฝาระวังมาตรการการอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีอาจ
สงผลกระทบตอการคาและการลงทุน เตรยีมมาตรการรองรบัผลกระทบท่ีจะเกดิข้ึนจากมาตรการทาง
การคาและขอตกลงระหวางประเทศเกีย่วกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ศึกษาผลกระทบและ
กําหนดแผนกลยุทธรายสินคา รวมท้ังกําหนดมาตรการเยียวยาในสินคาและธุรกิจท่ีเกี่ยวของ สงเสริมใหผู
สงออก ทําคารบอนฟตุพริน้ต และสรางแรงจูงใจใหเกิดอุตสาหกรรมใหม ๆ 

6)  การเพิม่บทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเกีย่วของกบักรอบความ   
ตกลงและพนัธกรณีดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ โดยศึกษารายละเอยีดและสรางความเขาใจของ
พันธกรณี รวมท้ัง  ติดตามสถานการณการเจรจาและทาทีของประเทศตาง  ๆ สรางความพรอมและ
พัฒนาบุคลากรของหนวยงานภาครัฐเพื่อเสริมสรางเทคนิคการเจรจา พัฒนาความรวมมือในกลุม
อาเซยีน และสนบัสนนุการดําเนนิงานตามพนัธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศ                         
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อาทิ อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ และ        
พิธีสารท่ีเกี่ยวของเพื่อคุมครองและอนุรักษทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรม  

7)  การควบคุมและลดมลพิษ เพื่อสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน   
ลดปรมิาณมลพษิทางอากาศ โดยเฉพาะปรมิาณฝุนละอองขนาดเล็ก พฒันาระบบการจัดการของเสีย
อันตราย ลดความเส่ียงอนัตราย การรัว่ไหล และการเกดิอบุติัภยัจากสารเคม ีพฒันาระบบเตือนภยั 
แจงเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยดานมลพิษท้ังระดับประเทศและระดับทองถ่ิน 

8)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม          
ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส  และเปนธรรม อยางบูรณาการ  โดยพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง และสงเสริม
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สิทธิชุมชนในการเขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน สนับสนุน
กระบวนการมีสวนรวมและพัฒนาศักยภาพของทองถ่ินและชุมชน ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับ
สถานการณการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิและสังคมและบังคับใชอยางเสมอภาคเปนธรรม ปรบัปรงุ
กฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐ ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเอื้อตอการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ผลักดันใหมีการจัดเก็บภาษีส่ิงแวดลอม รวมถึงการปฏิรูป           
การบรหิารจัดการงบประมาณของประเทศ เพือ่สรางแรงจูงใจในการใชทรพัยากรธรรมชาติ                    
อยางมีประสิทธิภาพ และลดการกอมลพิษ และการสรางรายไดจากการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

3.1.2  นโยบายรัฐบาล 
1. นโยบายเรงดวนท่ีจะเร่ิมดําเนินการในปแรก คือ  

   1) สรางความปรองดองสมานฉันท เยียวยาและฟนฟูทุกฝาย เชน 
ประชาชน เจาหนาท่ีรฐั และผูประกอบการภาคเอกชนท่ีไดรบัผลกระทบจากเหตุรนุแรง  ต้ังแต           
ชวงปลายการใชรัฐธรรมนูญ 2540 สนับสนุนใหคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริง
เพือ่การปรองดองแหงชาติ (คอป.) ดําเนนิการอยางเปนอสิระ  
   2) กาํหนดใหการแกไขและปองกนัปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ”  
   3) ปองกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบในภาครฐัอยางจรงิจัง  
   4) สงเสรมิการบรหิารจัดการน้าํอยางบูรณาการและเรงรดัขยายเขตพืน้ท่ี 
ชลประทาน  
   5) เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยกลับมาสูพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  
โดยนอมนํากระแสพระราชดํารัส “เขาใจ เขาถึง พฒันา” เปนหลักปฏิบัติ  
   6) เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและ 
นานาประเทศ  

           7) แกไขความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนือ่งจากภาวะ
เงินเฟอและราคาน้ํามันเช้ือเพลิง โดยชะลอการเก็บเงินเขากองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงช่ัวคราวเพื่อใหราคา
น้ํามันเช้ือเพลิงลดลงทันที ปรับโครงสรางราคาพลังงาน จัดใหมีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผูประกอบ
อาชีพรถรบัจางขนสงผูโดยสารสาธารณะ ดูแลราคาสินคา  และการมีรายได ปองกันและแกไข            
การผูกขาดท้ังทางตรงและทางออม  

8) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ 
พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายยอย และผูมีรายไดนอยท่ีมีหนี้ตํ่ากวา 500,000 บาท อยางนอย 3 ป 
และปรับโครงสรางหนี้สําหรับผูท่ีมีหนี้เกิน 500,000 บาท ทําใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา 
300 บาท ผูจบปริญญาตรีมีรายไดเดือนละไมนอยกวา 15,000 บาท จายเบ้ียสงูอายุแบบข้ันบันได 
อายุ 60-69 ป 600 บาท , อายุ 70-79 ป 700 บาท , อายุ 80-89 ป 800 บาท และอายุ 90 ปขึน้ไป 
ไดรบั 1,000 บาท ลดภาษีบานหลังแรกและรถยนตคันแรก  

  9) ลดภาษีเงินไดนิติบุคคล เหลือรอยละ 23 ในป 2555 และเหลือ รอยละ 20  
ในป 2556 

10) สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน โดยเพิ่มเงินทุนกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองอีกแหงละ 1 ลานบาท จัดต้ังกองทุนพฒันาบทบาทสตร ีวงเงนิเฉล่ียจงัหวดัละ 100 ลานบาท 
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จัดต้ังกองทุนต้ังตัวไดวงเงิน 1,000 ลานบาท ตอสถาบันอดุมศึกษาท่ีรวมโครงการ จัดสรรงบประมาณ
เขากองทุนเอสเอม็แอล 300,000 400,000 และ 500,000 บาท ตามขนาดหมูบาน  

  11) ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงนิทุน            
เริม่จากการรบัจํานาํขาวเปลือกเจาและขาวเปลือกหอมมะลิ เกวยีนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาท 
จัดทําทะเบียนครวัเรอืนเกษตรกรและการออกบัตรเครดิตสําหรบัเกษตรกร  

           12) เรงเพิม่รายไดจากการทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ โดยประกาศให
ป 2554-2555 เปนป “มหัศจรรยไทยแลนด ” และประชาสัมพันธเชิญชวนนักทองเท่ียวตางชาติ           
เขารวมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลท่ีจะมีข้ึนในชวงป พ.ศ. 2554-2555 

  13) สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชน  
  14) พฒันาระบบประกนัสุขภาพ เพิม่ประสิทธภิาพระบบ 30 บาท  รักษา

ทุกโรค ใหทุกคนไดรับบริการอยางมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและเปนธรรม  
  15) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน เริ่มในโรงเรียนนํารอง 

แกนักเรียน ป. 1 ปการศึกษา 2555  
  16) เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีสวนรวม โดยมีสภา

รางรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ท่ีเปนอิสระยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยใหประธานเห็นชอบผานการออก
เสียงประชามติ 
 
 สวนนโยบายท่ีจะดําเนินการภายในชวงระยะ 4 ป จะดําเนินนโยบายหลัก ดังนี้  

1. นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ  ท่ีสําคัญคือ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย ดํารงไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงองคพระมหากษัตริย นอมนําพระราชดําริท้ังปวง
ไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม พรอมท้ังอัญเชิญไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม  
 2 . นโยบายเศรษฐกิจ  กระจายรายไดท่ีเปนธรรม ปรบัโครงสรางภาษีอากรท้ังระบบ           
มีนโยบายสรางรายไดจากการสงเสริมการทองเท่ียว เพิ่มข้ึน 2 เทาตัวในเวลา 5 ป ผลักดันไทยเปน
ศูนยกลางการผลิตและการคาอาหาร มนีโยบายปรบัโครงสรางเศรษฐกจิ สวนนโยบายโครงสราง
พืน้ฐาน จะพฒันาระบบขนสง ประปา ไฟฟา  ใหกระจายไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึง เพียงพอ ขยายการ
ใหบริการน้ําสะอาดใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี พัฒนาระบบรถไฟทางคูเช่ือมชานเมือง และหัวเมืองหลัก 
พัฒนารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ -เชียงใหม กรุงเทพฯ-นครราชสีมา กรงุเทพฯ-หัวหิน และเสนทาง
เช่ือมตอกบัเพือ่นบาน ศึกษาและพฒันาขยายทางรถไฟสายแอรพอรต เรล ลิงก ตอจากทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิไปยังชลบุรี  และพัฒนาเรงรัดโครงสรางรถไฟฟา 10 สายทางในกทม.  และปรมิณฑล             
ใหเริ่มกอสรางไดครบใน 4 ป คาบรกิาร 20 บาทตลอดสาย  

3. นโยบายดานสังคมและคุณภาพชีวิต  กระจายโอกาสทางการศึกษาใหเขาถึงทุกกลุม            
จัดโครงการเงินกูเพื่อการศึกษาท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต สงเสริมใหแรงงานเขาถึงขอมูลขาวสาร
ตําแหนงวางงานโดยสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพประกันสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตต้ังแตชวงต้ังครรภ 
จนถึงวัยชรา และผูพิการ สรางหลักประกันความมั่นคงในศักด์ิศรีความเปนมนุษย ดวยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ  
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 4. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม
และสัตว ทรพัยากรทางทะเล สรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ  

5. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม  เรงสรางนกัวทิยาศาสตร 
นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอ สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา สงเสริมความรวมมือกับ
ประเทศมุสลิม และองคกรอิสลามระหวางประเทศ 

6. นโยบายการตางประเทศ และเศรษฐกิจระหวางประเทศ  เรงสงเสริมและพัฒนา
ความสัมพันธกับเพื่อนบาน สงเสริมผลประโยชนของชาติในองคกรระหวางประเทศ  
 7. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พฒันาระบบราชการ สรางเสรมิมาตรฐานดาน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมถึงปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
ใหทันสมัย สอดคลองหลักการประชาธิปไตย เรงรัดจัดต้ังองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติรรม          
ท่ีดาํเนนิการโดยอสิระ และปรบัปรงุระบบการชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรมโดยงาย 
สงเสรมิใหประชาชนมโีอกาสไดรบัรูขาวสารจากทางราชการ ส่ือสารมวลชนและส่ือสาธารณะ    
 

3.1.3  แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 
 

วิสัยทัศน (VISION) 
นครลําปางเปนเลิศดานเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม   
โดดเดนดานการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

ผูนําดานการผลิตเกษตรปลอดภัย รวมสรางสังคมไทยอยูดีตามวิถีพอเพียง 
พันธกิจ 

1. ดานเศรษฐกิจ : พฒันา กระตุน และสงเสรมิระบบเศรษฐกจิท้ังในภาคอตุสาหกรรม   
การผลิต การบรกิาร และอตุสาหกรรมการเกษตร โดยใชวฒันธรรมเปนฐานในการสรางมลูคาเพิม่ 

2. ดานสงัคม : พฒันาจังหวดัลําปางใหเปนสังคมผาสุก ประชาชนมคุีณภาพชีวติท่ีด ี       
บนฐานความรู ภูมิปญญาทองถ่ินผสานองคความรูสมัยใหม 

3. ดานความม่ันคงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม : สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม
ในการดําเนนิงานดานความมัน่คง และสมดุลของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ โดยใชแนวทาง  
การจัดการแบบชุมชนเปนฐาน 

4. ดานบริหารจัดการ:   พฒันาระบบบรหิารจัดการของจังหวดัอยางตอเนือ่ง ตามแนวทาง
การพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐัเพือ่เพิม่สมรรถนะขององคกรและขีดความสามารถ
ทางการแขงขัน ภายใตบรบิทของการเปล่ียนแปลง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร  
ยุทธศาสตร 1 : การสงเสรมิความเข็มแข็งในการดําเนนิงานดานความมัน่คง และสรางสมดุล

ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตร 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนและสรางสังคมใหมีความเขมแข็ง 

เปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
ยุทธศาสตร 3 : การสงเสริมและพัฒนาการเกษตรสูเกษตรปลอดภัย 
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ยุทธศาสตร  4 : การพฒันาและยกระดับมาตรฐานระบบอตุสาหกรรมการทองเท่ียวเชิง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมสูมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร 5 : การพัฒนาเซรามิกและสงเสริมหัตถอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคาทางการคา
และการลงทุนท้ังระบบ   

 
3.1.4 แนวนโยบายในการบริหารจัดการและพัฒนาเทศบาลนคร 

1.  นโยบายดานการเมอืงและการบรหิาร 
2.  นโยบายดานโครงสรางพืน้ฐานระบบสาธารณูปโภค 
3.  นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและสงเสริมการ

อนุรักษมรดกวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
4.  นโยบายดานการพฒันาสังคม 
5.  นโยบายดานการสงเสริมเศรษฐกิจ 

ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการดังนี ้
1.  นโยบายดานการเมืองและการบริหาร 

1.1 การบรหิารงานโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง โดยการสงเสรมิระบบการ
ปกครอง และการบรหิารในชุมชนใหเปน “ชุมชนประชาธปิไตยของประชาชน โดยประชาชนเพือ่
ประโยชนสุขของประชาชน ” ใหประชาชนมบีทบาทในการบรหิารจัดการและดูแลชวยเหลือซึง่กนั  
และกนั ตลอดจนทําโครงการและกจิกรรมในชุมชน  ในระดับท่ีสามารถทําไดเองตามหลักเศรษฐกจิ
พอเพียง ท้ังยังสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น รวมจัดทําแผนพัฒนา ดําเนินการ 
ตรวจสอบ และประเมนิผลการดําเนนิงานของเทศบาล 

1.2 จัดต้ังชุมชนเพิ่มตามความพรอมและความเหมาะสมของลักษณะ ขนาด และ
สภาพของการต้ังชุมชน ตามความตองการของชุมชนนัน้ ๆ 

1.3 เสรมิสรางคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล แกบคุลากรเทศบาล 
พฒันาการทํางานใหเกดิความโปรงใส เพือ่ใหเกดิความนาเช่ือถือและไววางใจ ดวยกระบวนการ              
มีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนการปองกนัการทุจรติประพฤติมชิอบในการปฏบิติัราชการ 

1.4 สงเสริมสนับสนุนการสรางคานิยมท่ียึดมั่นในความซื่อสัตย และความถูกตอง
ชอบธรรม 

1.5 สงเสรมิใหประชาชนมโีอกาสรบัรู เขาถึงขอมลูขาวสารของเทศบาลอยาง
กวางขวาง เปนธรรม รวดเรว็ โดยเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวม ตลอดจนสงเสรมิใหประชาชน          
มีสวนรวมในการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนสาธารณะ 

1.6 สงเสริมความรวมมือบูรณาการการทํางานของทุกฝาย เปนภาคีเครือขายความ
รวมมือท่ีหลากหลายในการพัฒนาเมือง 

1.7 พฒันาระบบสารสนเทศ เพือ่การบรหิารและการบรกิารประชาชน เปนไปอยาง
มีประสิทธภิาพ โดยสงเสรมิสนบัสนนุ การพฒันาระบบสารสนเทศของงานตาง  ๆ ในการบรกิาร
ประชาชนตอเนือ่ง จากท่ีไดดําเนนิการไวแลวสวนหนึง่ โดยใหมฐีานขอมลูท่ีเปนระบบ สามารถทํางาน
บนระบบสารสนเทศ ท่ีเช่ือมโยงกนัไดหรอืใชฐานขอมลูรวมกนัได ตลอดจนนาํระบบสารสนเทศ           
มาพัฒนาใชกับศูนยบริการรวมของเทศบาล ( One – Stop  Service)  เพือ่อาํนวยความสะดวก           
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ใหประชาชนมารับบริการ ณ จุดเดียว ท้ังนี้ มุงสูการทํางานบนวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีสมบูรณแบบ 
เพือ่ใหการบรหิารงานมคีวามกระชับ ประชาชนไดรบับรกิารท่ีสะดวก รวดเรว็ ตลอดจนการเขาถึง
ขอมูลขาวสารไดอยางกวางขวาง หลากหลายชองทางมากข้ึน 

1.8 พัฒนาบุคลากร สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใหมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเพิ่มข้ึน มีความรัก ความผูกพันตอองคกร รวมกันสรางภาพลักษณท่ี
ดีใหแกองคกร ปรับเปล่ียนทัศนคติวัฒนธรรมการทํางานใหม ท่ีมุงเนนการทํางานยึดประชาชนเปน
ศูนยกลาง มีภาวะผูนํา มีสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถสูงในการบริหารทํางานใหสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีวางไว สงเสรมิการบรหิารงาน เสรมิสรางภาวะผูนาํและเพิม่สมรรถนะ ความสามารถของ
บุคลากรเทศบาล ในการจัดบรกิารสาธารณะและสงมอบบรกิารสาธารณะอยางมคุีณภาพไดมาตรฐาน 

1.9 พฒันาการเงนิ การคลัง สงเสรมิความเขมแข็งทางการเงนิการคลังของเทศบาล 
มีการพัฒนารายไดอยางตอเนื่อง และขยายฐานภาษีแหลงรายไดใหม  ใหมีการเก็บรายไดอยาง
ครอบคลุมท่ัวถึง เปนธรรม นาํระบบภมูศิาสตรสารสนเทศ (GIS) มาใชสนบัสนนุการจัดเกบ็รายได 
และพฒันาระบบอยางตอเนือ่ง เพือ่ใหการจัดเกบ็ภาษีเปนไปอยางมรีะบบ มปีระสิทธภิาพมากข้ึน  และ
ใหการใชจายเงินงบประมาณ เปนไปอยางคุมคา สามารถวดัประเมนิผลสําเรจ็ได 

1.10  พฒันาอาคารสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกแกประชาชน และเพิม่
ประสิทธภิาพในการทํางาน โดยการพฒันาสภาพแวดลอมในการทํางาน และปรบัปรงุจุดบรกิาร          
สวนหนา เพือ่สรางบรรยากาศ ทันสมยั สะดวก สบาย รบับรกิารงาย รวดเรว็ และพงึพอใจแกทุกคน  
 2.  นโยบายดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  
     พฒันาปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคใหครบครนัท่ัวถึงและไดมาตรฐานใหนครลําปาง
เปนเมอืงท่ีสวางไสว สะอาด เปนระเบียบ ปลอดภยั เดินสบาย และมคีวามสวยงามเชิงภมูทัิศน  โดย
ในเขตชุมชนผูอาศัยจะเรงปรบัปรงุถนน ทอระบายน้าํท่ียังเปนปญหา และไมไดมาตรฐานใหครบถวน  
และปรบัปรงุระบบแสงสวางและทางสัญจรในถนนสายหลัก เขตชุมชนเมอืงใหสวยงาม นาเดิน นาดู 
รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชผังเมืองรวมเฉพาะ เพื่อเปนประโยชนรองรับความเจริญเติบโต          
ของเมือง และอนุรักษเขตมรดกวัฒนธรรมใหอยูอยางยั่งยืน 
 3.  นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม และการสงเสริม               
การอนุรักษมรดกวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน   
     เพื่อใหสภาพแวดลอมของเมืองนาอยูอาศัย ชุมชนเมืองมีความปลอดภัยจากมลพิษ 
ประชาชน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  โดยมีการจัดการส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ท่ีตองใหความสําคัญและ
คํานึงถึงการใชประโยชนอยางสมดุลจากทรัพยากรธรรมชาติของเมืองรวมถึงการอนุรักษสืบสาน
ส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน  เชน ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภมูปิญญาทองถ่ิน โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และมีการจัดการมลพิษ อันเปนผลจากกิจกรรมของมนุษยไปพรอมกันดวย  
     และดวยเหตุท่ีเมืองนครลําปางเปนเมืองเกา ท่ีมีประวัติศาสตรความเปนมา                  
ท่ียาวนานนบัพนัป มรีองรอยของโบราณสถาน โบราณวตัถุ ตลอดจนงานศิลปะ สถาปตยกรรม
บานเรอืน และจารตีประเพณี ท่ีปรากฏชัดเจน อกีท้ัง  ยังไดรบัการประกาศจากคณะรฐัมนตรใีหเปน
เมืองเกาแกท่ีสุด 1 ใน 10 เมืองของประเทศไทย ท่ียังคงมีคุณคาทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และได
พัฒนามาระดับหนึ่งแลวในระหวางป 2548 - 2551 จนมีผลปรากฏความเปนเมืองเกาท่ีไดรับการ
อนุรักษ บูรณะและพัฒนาอยางโดดเดน  ไดรับรางวัลการสงเสริมการอนุรักษและพัฒนา มรดก
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วัฒนธรรมเมืองเกาเพื่อการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ “Tourism Award” ประจําป 2551 จากการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
  นโยบายดานนี้   จึงมีความสําคัญยิ่งท่ีจะตองมีแผนงานและโครงการตอไปในดาน   
ตาง ๆ ไดแก  

3.1 การวางระบบบําบัดน้าํเสียในระยะท่ี 2 โดยทบทวนศึกษา สํารวจ และ
ออกแบบใหมใหเกดิความเหมาะสม และพรอมท่ีจะดําเนนิการวางแนวทางในการแกไขปญหาน้าํเสีย
อยางมีระบบและมีประสิทธิภาพใหมากท่ีสุด เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีดีและรักษาระบบนิเวศ ฟนฟู
แมน้ําวังใหใสสะอาด 

3.2 จัดทําฝายกั้นแมน้ําวังอีก 2 แหง บรเิวณ บานทาคราวนอย และบานศรีปงชัย 
เพื่อกักเก็บน้ําใส เพื่อการอุปโภคบริโภค และเสริมศักยภาพของเมือง 

3.3 การสรางจิตสํานึกท่ีดีแกประชาชนในการอนุรักษและใชประโยชนจาก
ส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงสภาวะโลกรอน โดยความรวมมือของประชาชน ชุมชน และภาคีตาง ๆ 

3.4 ควบคุมและลดปรมิาณของเสีย โดยการสงเสรมิการผลิต และการบรโิภคท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม พรอมสนับสนุน สงเสริม เพิ่มศักยภาพความสามารถของชุมชน ในการจัดการขยะ
มูลฝอย และลดปริมาณของเสียในชุมชน โดยการเพิ่ม ขยายระบบการจัดการของชุมชนใหท่ัวถึง          
ทุกชุมชน 

3.5 สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และสวนสาธารณะชุมชน ตามความ
เหมาะสมและความตองการของชุมชน และตามแผนของชุมชนท่ีไดวางไว ไดแก สวนสาธารณะตําบล
เวยีงเหนอื สวนสาธารณะรมิแมน้าํวงันากวม และปรบัปรงุสวนสาธารณะ ร.9 ถนนศิรินาวิน 

3.6 สงเสรมิ สนบัสนนุ รณรงคการลดพลังงานท้ังในระดับสํานกังาน หนวยงาน  
ครัวเรือน ตลอดจนสงเสริมการใชพลังงานทางเลือกอันเปนสวนหนึ่งในการลดสภาวะโลกรอน 

3.7 การอนุรักษ ฟนฟูแมน้ํา คูคลอง และแมน้ําวัง ตามยุทธศาสตรการอนุรักษและ
พัฒนาสภาพแวดลอมแมน้ําคูคลอง  

3.8 ปรบัปรงุสุสานพระบาทใหเปนฌาปนสถานท่ีไดมาตรฐานถูกหลักสุขาภบิาล 
และไมทําลายส่ิงแวดลอม 

3.9 เพิ่ม ขยาย การจัดการขยะชุมชน ใหครอบคลุมทุกชุมชน 
3.10  การพัฒนาและอนุรักษเขตเมืองเกา ซึ่งมีพื้นท่ีครอบคลุมตําบลเวียงเหนือ ต้ังแต

บานชางแตม ประตูมา พระแกว-หัวขวง ทามะโอ ศรลีอม ปงสนกุ ไปจนถึง จามเทว ีศรบีญุโยง และ
บางสวนในตําบลสบตุย สวนดอก และหัวเวยีง เชน  อาคารบานเรอืนถนนประสานไมตร ีกาดกองตา 
และหออะมอก โดยใหมีการจัดทําเทศบัญญัติและประกาศเขตเมืองเกา และถนนพื้นท่ีอนุรักษ โดยมี
โครงการพัฒนาใหมีเสนห สวยงาม มีบรรยากาศของอดีตท่ีรุงเรือง เปนศูนยกลางการอนุรักษมรดก
วัฒนธรรมท่ีมีช่ือเสียง และเปนแหลงศึกษาเรียนรู เยี่ยมชม และทองเท่ียวของคนท่ัวไป 

3.11  สงเสริมใหอนุรักษ สถาปตยกรรม และส่ิงกอสรางในเขตเมืองใหมีอัตลักษณ
ของความเปนนครลําปางใหเปนทางเดียวกนั เชน ซุม ศาลา อาคาร และงานสถาปตยกรรมตาง ๆ   

3.12  รวมมอืกบัองคกร หนวยงาน และเจาของอาคารสถานท่ีตาง ๆ พฒันาอาคาร
สถานท่ีใหเปนแหลงเรียนรู มีขอมูลเรื่องราว เลาเรื่อง ความเปนมา และความสําคัญของส่ิงของ 
อาคาร สถานท่ีนัน้  



 

82 

3.13  ฟนฟ ูจารตีประเพณี วฒันธรรมของลําปางและลานนาใหมคีวามเขาใจ               
ท่ีถองแท สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองตามประเพณีปฏิบัติท่ีมีมาแตอดีต ท้ังเรื่องเครื่องแตงกาย 
เส้ือผา อาหาร ศาสนา ประเพณี พธิกีรรมตาง ๆ  ท้ังนี ้เพือ่ใหเมอืงนครลําปางเปนศูนยกลางของการ
อนุรักษและประพฤติปฏิบัติวัฒนธรรมท่ีถูกตองและเปนแบบอยางท่ีดีท่ีสุดในภาคเหนือ 

3.14  สงเสริมใหมีการอนุรักษและพัฒนารถมาใหเปนพาหนะประจําวันและเพื่อการ
ทองเท่ียว สมกับการเปนเมืองเดียวในประเทศไทยท่ีมีรถมา เปนวิถีชีวิตหนึ่งของคนและเมืองลําปาง 

3.15  จัดทําและสนับสนุนใหมีพิพิธภัณฑ เพื่อแสดงเรื่องราว ความเปนมา และการ
พฒันาการ ของนครลําปางต้ังแตอดีตถึงปจจุบนั 
 
 4.   นโยบายดานการพัฒนาสังคม 

4.1 การสงเสริมและพัฒนาดานการศึกษา 
4.1.1 การปฏริปูการศึกษา ดานโครงสรางการบรหิารจัดการศึกษา เนนให

โรงเรยีนเปนฐาน ในการจัดการศึกษา มอีสิระ คลองตัว สามารถจัดการศึกษาเรยีนรูไดตามศักยภาพ
และความพรอมตามความตองการของโรงเรยีน 

4.1.2 ขยายการจัดการศึกษาตามแนวทาง Constructionism  ใหครอบคลุม  
ทุกโรงเรยีนของเทศบาล 

4.1.3 สงเสริมสนับสนุนจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ป ตามนโยบายของรฐับาล 
4.1.4 สงเสริมใหนครลําปางเปนนครแหงการเรียนรู โดยการสนับสนุน

นโยบายการเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาแหลงความรูตามธรรมชาติและวัฒนธรรมใหเปนแหลงเรียนรู         
ท่ีสามารถเรยีนรูและเขาใจถึงเรือ่งราวและความเปนมาตาง  ๆ ไดงาย รวมถึงการพัฒนาหองสมุด
เทศบาลและการจัดทําพพิธิภณัฑทองถ่ิน ตลอดจนการสนบัสนนุใหมรีะบบสารสนเทศไรสาย โดยเริม่
ในบางพื้นท่ี ท่ีจําเปนกอนหลัง 

4.2 การสงเสรมิและพฒันาดานการสาธารณสุข 
4.2.1 เสริมสรางสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตท่ีดีแกประชาชน ใหเขาถึง

หลักประกันสุขภาพ และลดปจจัยเส่ียงท่ีมีผลตอสุขภาพ การเจ็บปวยเรื้อรัง โดยความรวมมือกับภาคีตาง ๆ  
4.2.2 สงเสริมสนับสนุนใหมีคลินิกชุมชน เพื่อบริการประชาชนอยางท่ัวถึง

และรวดเร็ว 
4.2.3 เสรมิสรางบทบาท ศักยภาพของ อสม. ในการจัดบรกิารดานสาธารณสุข 

ดูแลรกัษาสุขภาพอนามยัของประชาชนในเบ้ืองตนในชุมชน โดยการจัดใหมสีวสัดิการ คาตอบแทน
ตามนโยบาย และหลักเกณฑท่ีรัฐบาลกําหนด เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจ และใหมีศักยภาพ 
ในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากข้ึน 

4.2.4 ขยายผลการสงเสริมสุขภาพของประชาชน โดยรวมมือกับสํานักงาน
หลักประกนัสุขภาพแหงชาติ 

4.3 นโยบายการสงเสริมสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย 
4.3.1 เสรมิสรางบทบาทของสถาบันครอบครวัใหเขมแข็ง โดยรวมมอืกบั

สถาบันทางสังคม ศาสนา หรือสถาบันอื่นในการปลูกฝงคานิยม จิตสํานึกท่ีดี เพื่อสรางครอบครัวท่ี
อบอุน เขมแข็ง พึง่พาตนเอง  ใหสามารถดํารงชีวติอยูไดอยางพอเพยีง 
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4.3.2 สนบัสนนุการแกไขปญหาความยากจนและคนเรรอน พกิาร ขาด
โอกาส ใหไดรับสวัสดิการพื้นฐาน สามารถดํารงชีวิตอยูไดและมีศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย ท้ังนี้ โดย
มีชุมชนสนับสนุนรวมมือ 

4.3.3 เสริมสรางหลักประกันความมั่นคงใหแกผูสูงอายุ นําศักยภาพผูสูงอายุ
มาพัฒนาชุมชนและสังคม 

4.3.4 สงเสรมิการสรางอาชีพ สรางงาน สรางรายไดใหประชาชน และการ
จัดต้ังกลุมอาชีพ ตลอดจนสรางความเขมแข็งใหกับกองทุนชุมชน 

4.3.5 สงเสรมิสนบัสนนุการแกไขปญหายาเสพติด ท้ังในการเฝาระวงั ปองกนั 
การบําบัดรกัษา และการฟนฟูผูติดยาเสพติด 

4.4 ดานการสงเสรมิการกฬีาและนนัทนาการ 
4.4.1 สงเสรมิสนบัสนนุเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในการออกกาํลังกาย 

การเลนกฬีา และรูจกัใชเวลาวางใหเกดิประโยชนและหางไกลยาเสพติด 
4.4.2 สงเสริมสนับสนุนการสรางลานกีฬาในชุมชนเพื่อเปนสถานท่ีออกกําลังกาย 

พบปะสังสรรคทางสังคมของชุมชน 
4.4.3 สงเสรมิกจิกรรมเวทีสาธารณะ เพือ่ใหประชาชน เด็ก เยาวชนไดมารวม

กิจกรรมตามท่ีถนัดและสนใจ และใชชีวติสาธารณะตามสถานท่ีสาธารณะตาง ๆ 
4.4.4 จัดใหมีพื้นท่ีสาธารณะตามแหลงชุมชนตางๆ อยางเพียงพอเหมาะสมเพื่อให

เปนสถานท่ีทํากจิกรรม พบปะสังสรรคทางสังคมของประชาชน 
4.4.5 จัดใหมกีารแขงขันกฬีาเยาวชนและประชาชนตลอดป 

5.  นโยบายดานการสงเสริมเศรษฐกิจ 
      จะมุงมั่นพัฒนาสถานท่ีและกิจกรรม สงเสริมเศรษฐกิจท้ังการทําธุรกิจคาขาย ธุรกิจ
บริการ และสงเสริมการทองเท่ียว ไดแก  

5.1 การสรางและปรบัปรงุตลาดหลักเมอืง โดยการรือ้อาคารตลาดและอาคารพาณิชย
โดยรอบออก และทําการกอสรางตลาดใหมเปนอาคารขนาดใหญ โอโถง ช้ันเดียว มสีถานท่ีจอด
รถยนตไดประมาณ 100 คัน ลักษณะอาคารเปนสถาปตยกรรมลานนา  มอีตัลักษณของความเปน  
นครลําปาง เมือ่สรางเสรจ็สมบูรณแลว จะทําใหตลาดแหงนี ้สามารถรองรบัผูคาขายไดพอเพยีง และ  
มีความสะดวกสบาย ท้ังการคาขาย และการจอดยานพาหนะ อกีท้ังเปนการสรางความสงางามของ
ศูนยธุรกิจกลางเมือง 

5.2 พฒันาศักยภาพของเขตเมอืงเกา สถานท่ีประวตัศิาสตร และกจิกรรมทาง
ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิทัศนท่ีสวยงามของเมือง เพื่อเปนการสงเสริมการทองเท่ียว 

5.3 สงเสริมใหมีการสํารวจ ศึกษา และจัดทําเสนทางทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมกับแหลงวัฒนธรรมตาง ๆ ในประเทศและประเทศเพือ่นบาน 

5.4 พัฒนาศักยภาพของหนวยงานทองเท่ียวของเทศบาล เพื่อสงเสริม สนับสนุน
การทองเท่ียว โดยประสานงานกับภาคเอกชนและองคกรท่ีเกี่ยวของ 

5.5 พฒันาสถานขีนสงใหสะอาด สวยงาม อาํนวยความสะดวกแกผูเดินทาง ใหมี
ความสะดวก สบาย และปลอดภยั 
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5.6 พฒันาคุณภาพการใหบรกิารของสถานธนานบุาล เพือ่ใหประชาชนไดรบัความ
สะดวกและมสีภาพคลองในดานการเงนิ ในระดับท่ีพอเพยีงแกการแกไขปญหาและสภาพคลองทาง
เศรษฐกจิระดับรากหญา 
 

3.1.5 ผลการพัฒนาในแผนการพัฒนาท่ีผานมา 
       ในการศึกษาเชิงสํารวจ เพือ่ติดตามและประเมนิผลการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร

การพฒันาเทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ตามแผนพฒันาเทศบาลระยะ 3 ป  
(พ.ศ. 2554-2556)  และสํารวจความพงึพอใจของประชาชนตอการพฒันาเทศบาลในภาพรวมและ
รายยุทธศาสตร รวมถึงปญหาอปุสรรคในการดําเนนิงาน และรบัฟงขอเสนอแนะ ความตองการของ
ประชาชน เพือ่เปนขอมลูในการปรบัปรงุแกไขการปฏบิติังานใหสอดคลองกบัปญหาความตองการของ
ประชาชนและพฒันาเทศบาลในทิศทางท่ีเหมาะสมตอไป  โดยมปีระชากรท่ีใชในการศึกษา 
ประกอบดวย 3 กลุม ไดแก (1) ผูบรหิาร และบุคลากรของเทศบาลนครลําปาง (2) ผูเขารวมโครงการ 
และกิจกรรมภายใตยุทธศาสตรพัฒนา 6 ยุทธศาสตรของเทศบาลนครลําปาง และ (3) ประชาชน  
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ผูใชบริการงานบริการของเทศบาล และผูมีสวนไดสวนเสียในการ
ดําเนนิงานตามแผนพฒันาของเทศบาลนครลําปาง โดยมกีลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 600 ฉบับ เครือ่งมอืท่ีใชในการรวบรวมขอมลู ประกอบดวย แบบสอบถามชนดิตรวจสอบ
รายการ แบบสอบถามชนดิมาตราสวนประมาณคา และแบบสอบถามชนดิปลายเปด ในการวเิคราะห
ขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows คํานวณคารอยละ คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 
 ผลการศึกษาพบวา 

1. ความพงึพอใจตอการดําเนนิงานเทศบาลนครลําปางตามยุทธศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายใตแผนพฒันาเทศบาล ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2554  – 2556) ในภาพรวม        
มีความพึงพอใจอยูในระดับ  มาก  โดยมีความพึงพอใจสูงสุด  ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 5 การพฒันาการ
สรางชุมชนเขมแข็งและเปนสุข รองลงมาไดแกยุทธศาสตรท่ี  6 การสงเสรมิ และพฒันาสุขภาวะของ
ประชาชน  ยุทธศาสตรท่ี  2 การอนุรักษ พัฒนา และสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตรท่ี 3  
การพฒันาการศึกษา กฬีา และเยาวชน  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพฒันาองคกรและระบบบรหิารจัดการ  
ท่ีดี ตามลําดับ สวนยุทธศาสตรท่ีมีความพึงพอใจตํ่าสุด ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนา
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดลอมเมอืง  และหากพจิารณาในรายละเอยีดความพงึพอใจในเปาหมายของ
การพัฒนาในแตละยุทธศาสตร พบวา เปาหมายการสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อ
สรางความเขมแข็งใหชุมชน มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก รองลงมา  คือ เปาหมายการพฒันา
ความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสงเสริมสวัสดิการสังคมแก
เด็ก เยาวชน สตร ีผูสงูอายุ คนพกิารและผูดอยโอกาส ตามลําดับ สําหรบัเปาหมายการพฒันาท่ีมี           
ความพงึพอใจตํ่าท่ีสดุ คือ การพฒันาศักยภาพการบรหิารจัดการดานการเงนิ การคลัง  
 ปญหาและอปุสรรคในการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรการพฒันาท้ัง 6 ยุทธศาสตร 
พบวา เปนปญหาท่ีเกดิจาก 
  1) การมสีวนรวมจากประชาชน ชุมชนและหนวยงานของทางเทศบาล 
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  2) การประชาสัมพนัธขอมลูขาวสารการดําเนนิงานของเทศบาล 
  3) ปญหาจากการดําเนนิงานของเทศบาล เชน การดําเนนิงานไมเปนไปตาม

กําหนดเวลา ขาดหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก การใหบริการยังไมครอบคลุมทุกพื้นท่ี เปนตน 
สําหรบัขอเสนอแนะเพือ่การพฒันา พบวา 

  1) เพิ่มการออกหนวยเคล่ือนท่ี การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การดําเนินงาน
ของเทศบาล 
  2) สงเสรมิการมสีวนรวมของภาคประชาชน ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 
  3) พฒันาบุคลากรผูปฏบิติังานของเทศบาลอยางตอเนือ่ง 
  4) สรางเครือขายและสํารวจขอมูลตาง ๆ ของชุมชนเพื่อจัดทํากิจกรรมใหม ๆ            
ใหเหมาะสมกับบริบทของทองถ่ิน 
 

2. ผลการประเมนิการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตร
เทศบาลนครลําปาง ตามแบบ 3/1 พบวาจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนเทียบกับจํานวนโครงการ
ท่ีไดปฏิบัติจริง พบวา ภาพรวมจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนดําเนินงาน 222 โครงการ  และ
จํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติจริง จํานวน 164 โครงการ โดยแตละยุทธศาสตรไดปฏิบัติจริงตํ่ากวา
แผนการดําเนนิงาน 

 สําหรบัผลการประเมนิความพงึพอใจตอผลการดําเนนิงานของเทศบาลนครลําปาง 
ภาพรวมมีคะแนนความพึงพอใจ 7.45 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  โดยเรื่องท่ีมีความพึงพอใจ
สูงสุด 3 อนัดับแรก ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  ประโยชนท่ี
ประชาชนไดรบัจากการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม และมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ของโครงการ/กจิกรรม ตามลําดับ สวนในเรือ่งท่ีมคีวามพงึพอใจตํ่าสุด ไดแก การเปดโอกาสให
ประชาชนตรวจสอบการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม  

 สําหรบัผลการประเมนิปญหา อปุสรรค ในการดําเนนิงานตามยุทธศาสตร  6 
ยุทธศาสตร พบวา  

1) การพฒันาบุคลากรยังขาดความตอเนือ่ง และขาดการสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน 

2) การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชน และชุมชน 
3) ขาดการมสีวนรวมและการบูรณาการระหวางประชาชน ชุมชน  และหนวยงาน

ของเทศบาล 
4) การเปล่ียนแปลงทางภาวะเศรษฐกจิท่ีสงผลกระทบตอการดําเนนิงานตาม

ยุทธศาสตร 
5) การใหบริการของเทศบาลยังไมครอบคลุมทุกพื้นท่ีและไมสามารถตอบสนอง

ความตองการของประชาชนอยางตรงจุด  
สําหรบัขอเสนอแนะเพือ่การพฒันา พบวา 
1) ควรประเมนิผล ติดตามภายหลังเสรจ็ส้ินโครงการ เพือ่พฒันาการดําเนนิงาน

โครงการในครั้งตอไป 
2) จัดกจิกรรมเพือ่พฒันาบุคลากรของเทศบาลและสรางแรงจูงใจในการทํางาน 
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3) เพิ่มการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชน 
4) สงเสรมิการมสีวนรวมและบูรณาการภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และ

หนวยงานของเทศบาล 
5) ควรจัดกิจกรรมเพิ่มเติม เชน กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม            

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การละเลนพื้นบาน กิจกรรมดานสุขภาพ เปนตน 
6) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

 
3. ผลการประเมินแนวปฏิบัติท่ีดี ( Good Practices) ของเทศบาลนครลําปาง  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2554 
 ผลการประเมนิแนวปฏบิติัท่ีดขีองเทศบาลนครลําปาง ไดแก โครงการอนรุกัษและ

พฒันาเมอืงเกานครลําปาง ของสวนควบคุม อาคารและผังเมอืง  สํานกัการชาง เทศบาลนครลําปาง 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานครลําปาง ไปสูรูปธรรม
และเพือ่การอนรุกัษแหลงประวติัศาสตร พฒันาความรูในดานการดูแลรกัษา การบรหิารจัดการ
โบราณสถาน  

  การดําเนนิการโครงการดังกลาวมกีารดําเนนิการอยางตอเนือ่งต้ังแตป 2552 จนถึง
ปจจุบนั ป 2554 และมีการดําเนินการอยางตอเนื่องในป 255 3 - 2556 ตามแผนพฒันา 3 ปของ
เทศบาล และในการดําเนนิงานทุกปมกีารดําเนนิการตามหลัก PDCA จุดแข็ง ( Strength) ของ
โครงการดังกลาว ไดแก  

1) ผูนาํองคกรภายใตการนาํของนายกเทศมนตร ี ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ไดกําหนด
แนวทางนโยบายในการปรบัปรงุและพฒันาเมอืงนครลําปางใหมคีวามสวยงาม  เปนระเบียบเรยีบรอย 
และบรกิารประชาชนในนครลําปางอยางชัดเจน     
  2 ) มกีารจัดสรรงบประมาณในการดําเนนิงานโครงการตาง  ๆ อยางเพียงพอ เพื่อให
บรรลุเปาหมายท่ีต้ังไวในแตละป 
  3 ) บุคลากรเทศบาลนครลําปางมคีวามรูความสามารถพรอมในการปฏบิติังาน
ตอบสนองนโยบายของผูบรหิารและความตองการของประชาชน 

4) ไมมีความขัดแยงในฝายนิติบัญญัติ (สภา) และฝายบรหิาร  ในการพจิารณา
โครงการตาง ๆ ผานสภาเทศบาล   

  ผลการดําเนนิงาน (Result) 3 ป ในการดําเนินโครงการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา
นครลําปาง เทศบาลนครลําปางไดมโีครงการท่ีมคีวามเกีย่วของและเช่ือมโยง และดําเนนิการแลวเสรจ็
ในป พ.ศ. 2552  - 2554 จํานวน 14 โครงการ/กิจกรรมยอย และมีผลการดําเนินงานสําเร็จ               
เปนรปูธรร ม และสราง ความพึงพอใจกับประชาชนในการสงเสริม อนุรักษ พัฒนาสถาปตยกรรม          
ยานเมืองเการวมกันทุกภาคสวน อยูในระดับ มาก คิดเปนรอยละ 77.60 
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3.2  การวิเคราะหศักยภาพของเทศบาลนครลําปางดวยเทคนิค SWOT Analysis 
 

ผลการวเิคราะหสภาพแวดลอม ( SWOT Analysis) และศักยภาพของเทศบาลนครลําปาง           
จากการศึกษาสภาพแวดลอมของท้ัง 8 ตําบล ใน 4 เขตเทศบาลนครลําปาง  โดยการระดมความคิดเห็น 
จากทุกภาคสวน เพื่อรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังในและภายนอก สามารถสรุปผลการวิเคราะห 
ไดดังนี้ 

3.2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของเทศบาลนครลําปาง เปนการวเิคราะห
ศักยภาพและความพรอมภายในของทุกตําบลรวมกัน โดยมุงทราบถึงจุดแข็งและจุดออนของทุกตําบล
ในเขตเทศบาลนครลําปาง โดยสรปุเปนภาพรวมของเทศบาลนครลําปาง ไดดงันี้ 

จุดแข็ง ( Strength) พบวา  เทศบาลนครลําปางมส่ิีงท่ีเปนตนทุนท่ีดหีรอืขอไดเปรยีบ       
ท่ีสาํคัญเอือ้ตอการพฒันาหลายประการ อาทิ เชน การมีผูนําท่ีมีวิสัยทัศนและแนวนโยบายท่ีมีการ
บรหิารจัดการอยางตอเนือ่ง สงผลใหเกดิการพฒันาในดานตาง ๆ อยูตลอดเวลา ประกอบกบัเทศบาล
นครลําปาง เปนองคกรท่ีมงีบประมาณในการบรหิารจัดการตนเองจากการจัดเกบ็ภาษี เนือ่งจากเปน
แหลงเศรษฐกิจในดานการทองเท่ียวท้ังโบราณสถานและสถาปตยกรรมท่ีเกาแก รวมถึงมีประเพณี
วัฒนธรรมทองถ่ินตาง ๆ ท่ีโดดเดน เชน ประเพณีลองสะเปาจาวเวยีงละกอน หรอื ประเพณีสลุงหลวง
กลองใหญ ปใหมเมือง  นครลําปาง เปนตน นอกจากนี้ยังมีสภาพภูมิทัศนท่ีสวยงาม มีสินคาพื้นเมือง
มากมายหลายประเภท จึงสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติเขามาในพื้นท่ีไดเปน
จํานวนมาก  

ในอกีดานหนึง่ของจุดแข็ง พบวา เทศบาลนครลําปางมกีารสงเสรมิพฒันาและจัดกจิกรรม   
ในดานตาง  ๆ อยางหลากหลายและตอเนือ่ง เชน ดานการศึกษา วฒันธรรม สุขภาพ การสงเสรมิ
อาชีพ ตลอดถึงมกีารจัดประชุมระดมความคิดเห็นในวาระตาง ๆ อยางสม่าํเสมอโดยไดรบัความ
รวมมือจากแกนนําประชาชนและทองถ่ินเปนอยางดี ประกอบกับมีการจัดสรรสวัสดิการในดานพื้นท่ี
สาธารณะเพื่อสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกัน และการออกกําลังกายของคนในชุมชนอยางท่ัวถึง 
นอกจากนี้  ยังมีสถานศึกษาท่ีมีศักยภาพ หลากหลายระดับ และมีความรวมมือในการใหคําแนะนํา
และเปนท่ีปรึกษาอยางตอเนื่อง มีภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสามารถนํามาตอยอดเปนสินคาพื้นเมืองมากมาย
หลายประเภทและสามารถพัฒนาเปนอาชีพเสริมใหแกประชาชนในชุมชนไดมีปราชญชุมชน มีผูท่ีมี
ความรู ความเช่ียวชาญในดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตรของทองถ่ินอยูเปนจํานวน
มาก และมีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี เชน โรงงานเซรามิก 

ส่ิงตาง  ๆ ท่ีกลาวนี้ ทําใหลําปางมีจุดแข็งท่ีหลากหลาย มีความพรอมและศักยภาพตอการ
พัฒนาในระดับท่ีนาพึงพอใจ 

จุดออน ( Weakness) พบวา  แมเทศบาลนครลําปางมส่ิีงท่ีเปนจุดแข็งมากมายกต็าม แต
เทศบาลนครลําปางก็ยังมีจุดออนท่ีตองปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการพัฒนาในอีกหลายเรื่อง 
ท้ังในเรือ่งการบรหิารจัดการดานงบประมาณท่ีพบวา การจัดสรรงบประมาณไปยังชุมชนตาง  ๆ 
เปนไปแบบกระจุกไมท่ัวถึง ในบางครัง้มกีารตัดงบประมาณของชุมชนในการดําเนนิกจิกรรมตาง  ๆ 
ขาดการบรหิารหรอืการจัดแบงสัดสวนการใชงบประมาณในการพฒันาอยางมปีระสิทธภิาพ มกีาร
มุงเนนเฉพาะการพฒันาในบางเรือ่งมากจนเกนิไป โดยเฉพาะในดานโครงสรางพืน้ฐาน ในดานการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ไปสูชุมชนยังไมท่ัวถึง และขาดการดึงศักยภาพของบุคลากรหรือ
การสงเสริมผูท่ีมีความรูความสามารถในดานตาง  ๆ เขามาชวยหรือมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน
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อยางเต็มท่ี และยังมีความไมพรอมในดานอื่น ๆ อีก เชน ขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนท้ังการ
นําความรูมาใชเพื่อพัฒนาชุมชนและการใหความสําคัญตอปญหาท่ีเกิดข้ึน การประสานงานระหวาง
บุคลากร เจาหนาท่ีของเทศบาลกับชุมชนยังไมมีประสิทธิภาพพอ คําส่ังดําเนินงานจากหนวยงานใน
เทศบาลไมสอดคลองกนัสงผลใหผูปฏบิติัหรอืชุมชนเกดิความสับสน ขาดการเปดโอกาสใหชุมชน      
มีสวนรวมในการจัดทําแผนและการดําเนินงานในทุกข้ันตอน  ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจ
อยางแทจริงเกี่ยวกับการทําแผน ความคิดเห็นของผูนําชุมชนหรือแกนนําชุมชนไมเปนไปในทิศทาง
เดียวกนั นอกจากนี ้ยังมปีญหาดานประชากรอกีจํานวนหนึง่ เชน ปญหาคนในชุมชนวางงาน           
มีรายไดไมมั่นคงและมีปญหาหนี้สินมีประชากรแฝงอยูในพื้นท่ีเปนจํานวนมาก เห็นไดจากการท่ีในเขต
พืน้ท่ีเทศบาลฯ มจํีานวนหอพกั หรอืบานเชาอยูเปนจํานวนมาก ดานสวสัดิการ ระบบสาธารณูปโภค
ตาง ๆ และระบบไฟจราจรยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ แหลงทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ไมไดรับการดูแลเอาใจใสเทาท่ีควร การกระจายการพัฒนาสูชุมชนท้ัง 43 แหง มีการเมืองเขามา
แทรกแซง 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

• ผูนํามีวิสัยทัศนกวางไกลและแนวทาง การ
พัฒนาท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 

• เปนแหลงเศรษฐกิจในดานการทองเท่ียวท้ัง
โบราณสถาน และสถาปตยกรรมท่ีเกาแกมี
ประเพณีวฒันธรรมทองถ่ินท่ี โดดเดน เชน 
ประเพณีลองสะเปาจาวเวยีงละกอน หรอื 
ประเพณีสลุงหลวง กลองใหญ ปใหมเมือง
นครลําปาง เปนตน  รวมท้ังมีเอกลักษณท่ี
โดดเดน อาทิ เชน  รถมาลําปาง ท่ีดงึดูด
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ 

• มงีบประมาณในการบรหิารจัดการตนเอง
จากการจัดเกบ็ภาษีของประชาชน 

• มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในเขต
เทศบาลนครลําปางใหมคีวามสวยงามโดย
ใชวัตถุดิบและสินคาทองถ่ินท่ีมีอยูให เกดิ
ประโยชน เชน เซรามกิ และกระเบ้ือง 

• มีการสงเสริมพัฒนา และจัดกิจกรรมใน
ดานตางๆ อยางหลากหลายและตอเนือ่ง 
เชนการศึกษา วฒันธรรม สุขภาพ            
การสงเสรมิอาชีพ ฯลฯ 

 
 

• มีสถานศึกษาท่ีมีศักยภาพ หลากหลาย

• ขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนท้ังการ
นําความรูมาใชเพื่อพัฒนาชุมชนและการให
ความสําคัญตอปญหาท่ีเกิดข้ึน 

• การบรหิารจัดการงบประมาณไปสูชมุชนไม
ท่ัวถึงและตอเนือ่ง รวมท้ังขาดการบรหิาร
สัดสวนการใชงบประมาณในการพฒันาอยาง
มีประสิทธิภาพ มุงเนนเฉพาะการพัฒนาใน
บางเรือ่งโครงสรางพืน้ฐานมากจนเกนิไป  

• การประชาสัมพนัธขอมลูขาวสารตางๆใน
พื้นท่ียังไมท่ัวถึง 

• ระบบไฟจราจร ยังขาดความปลอดภยั  

• สวสัดิการและระบบดานสาธารณูปโภคตาง ๆ          
ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ อาทิเชน การเกบ็ขยะ
ของเทศบาล การวางระบบทอ ระบายน้ําในพื้นท่ี
ตาง ๆ  และเสนทางสัญจรท้ังในชุมชนและระหว
ชุมชนมีสภาพชํารุดทรุดโทรม สงผลตอความ           
ไมปลอดภัยในการสัญจร  

• การประสานงานระหวางบุคลากร เจาหนาท่ี
ของเทศบาลกับชุมชนยังไมมีประสิทธิภาพ
เพยีงพอซึง่อาจกอใหเกดิปญหาในดานการ
ส่ือสารและความแตกแยกในพื้นท่ี ในชุมชน
ตามมาได 

• คําส่ังดําเนนิงานจากหนวยงานในเทศบาล   
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
ระดับ และมีความรวมมือในการให
คําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาอยางตอเนื่อง 

• มีภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสามารถนํามาตอยอด  
เปนสินคาพื้นเมืองมากมายหลายประเภท
และสามารถพฒันาเปนอาชีพเสรมิใหแก
ประชาชนในชุมชนได 

• มีปราชญชุมชน มีผูท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ
ในดานศาสนา ศิลปวฒันธรรม และ
ประวัติศาสตรของทองถ่ินอยูเปนจํานวน
มาก และมีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง 

• มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี เชน โรงงาน
เซรามกิ 

• มีสวัสดิการ และพื้นท่ีสาธารณะสําหรับ
ประชาชนในการพกัผอน ออกกาํลังกาย
พบปะสังสรรค การใหบรกิาร และสงเสรมิ
ศักยภาพของประชาชน อาทิ เชน  การ
ใหบริการอินเตอรเน็ตไรสายในพื้นท่ี
สาธารณะ การจัดกจิกรรมสงเสรมิ              
การเรยีนรู เพือ่การเปล่ียนแปลง และ          
การหวงแหน การพฒันาทองถ่ิน เปนตน 

 

ไมสอดคลองกัน สงผลใหผูปฏิบัติหรือชุมชน
เกดิความสับสน 

• ระบบสาธารณูปโภคข้ันพืน้ฐานขาดการ
ปรับปรุงซอมแซม และสภาพแวดลอมใน
ชุมชนบางจุดยังขาดความสะอาดเรยีบรอย 
อาทิ ริมแมน้ําวังยังมีขยะอยูเปนจํานวนมาก 
หรือมีสายไฟฟาท่ีไมเปนระเบียบ ทําลายและ
บดบังทัศนยีภาพตาง ๆ  

• ขาดการดึงศักยภาพของบุคลากร หรือผูท่ีมี
ความรูความสามารถในดานตางๆ มาชวยใน
การพัฒนาทองถ่ินอยางเต็มท่ี 

• ขาดการเปดโอกาสใหชุมชนเขาไปมสีวนรวม
ในการจัดทําแผนและการดําเนนิงานในทุก
ข้ันตอนและประชาชนยังขาดความรูความ
เขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับการทําแผน 

• ความคิดเห็นของผูนําชุมชน หรือแกนนํา
ชุมชนไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

• ปญหาคนในชุมชนวางงาน มีรายไดไมมั่นคง 
และเปนปญหาหนี้สินตามมา 

• มีประชากรแฝงอยูในพื้นท่ีเปนจํานวนมาก 
เห็นไดจากการท่ีในเขตพืน้ท่ีเทศบาลฯ            
มีจํานวนหอพัก หรือบานเชา อยูเปนจํานวน
มาก 

• แหลงทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ไมไดรับการดูแลเอาใจใสเทาท่ีควร 

• การกระจายการพฒันาในทุก  ๆ ดาน               
สูชุมชนท้ัง 43 แหง มีการเมืองเขามา
แทรกแซง 
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3.2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของเทศบาลนครลําปาง  เปนการวเิคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกของเทศบาลฯ โดยมุงทราบถึงโอกาสและอปุสรรคของเทศบาลนครลําปาง
โดยสรปุเปนภาพรวม ไดดังนี้ 

โอกาส ( Opportunity) พบวา มคีวามตอเนือ่งในดานนโยบายการบรหิารและทีมบรหิาร 
การเปนศูนยกลางการบรหิารงานในทุก  ๆ ดานของจังหวดัลําปาง ท้ังทางดานการทองเท่ียว รวมถึง
ดานคมนาคม  ท้ังทางบกและทางอากาศ ดวยเหตุท่ีจงัหวดัลําปางต้ังอยูบรเิวณใจกลางของพืน้ท่ี
ภาคเหนอืตอนบน ทําใหเทศบาลนครลําปางมคีวามพรอมในดานกายภาพ สามารถตอยอดการพฒันา
ดานโลจิสติกส ( Logistics) เปนศูนยกลางการคมนาคมของเขตพืน้ท่ีภาคเหนอืตอนบนไดเปนอยางดี 
นครลําปางยังมีลักษณะเปนเมืองแหงการเรียนรู ประชาชนสามารถเขาถึงความรูไดทุกระดับ มีการให
ความสําคัญและการสงเสริมพัฒนาในดานเทคโนโลยีสมัยใหมอยูเสมอ มีกิจกรรมตางๆ ในการ
ใหบรกิารและสงเสรมิศักยภาพของประชาชน อาทิ เชน  การใหบริการอินเตอรเน็ตไรสายในพื้นท่ี
สาธารณะ การจัดกจิกรรมสงเสรมิการเรยีนรู เพือ่การเปล่ียนแปลงและการพฒันาทองถ่ิน เปนตน 
ประกอบกับมีการกระจายอํานาจและความเจริญจากสวนกลางลงสูทองถ่ิน  ชุมชนมี พ.ร.บ.              
สภาองคกรชุมชน และ พ.ร.บ.  สงเสรมิการจัดสรรสวสัดิการทางสังคม สงผลใหเทศบาลนครลําปาง             
มีการพัฒนา ปรากฏผลงานสูสายตาประชาชนอยางชัดเจนและตอเนือ่ง 

อปุสรรค ( Threat) พบวา เทศบาลนครลําปางมอีปุสรรคหลายประการ ท่ีสงผลตอการ
พฒันา อาทิ เชน ยังขาดการวางแผนการจัดระบบผังเมอืงท่ีดแีละมปีระสิทธภิาพ เจาหนาท่ีของรฐั   
สวนหนึ่งขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติงานและการเปนผูรวมงานท่ีดี  การขาดความรวมมอืของคน         
ในชุมชน ขาดการประสานงานในการจัดงานตางๆ ระหวางเทศบาลฯ กบัจังหวดัและประชาชน
โดยท่ัวไป กฎหมายหรอืระเบียบข้ันตอนของราชการในการดําเนนิงานดานตาง  ๆ มีความซับซอน        
เกดิความลาชา รวมถึงบุคลากรของเทศบาลฯ ยังขาดความรูในดานการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สมัยใหมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  

นอกจากนีใ้นดานงบประมาณ พบวา การกระจายงบประมาณจากสวนกลางสูชมุชนไมท่ัวถึง 
หรืองบประมาณท่ีไดรัฐบาลจัดสรรใหแกทองถ่ิน บางครั้งไมไดรับการจัดสรรมายังเทศบาล               
อยางแทจริง อีกท้ังการกระจายการพัฒนาในทุก  ๆ ดานสูชุมชนท้ัง 43 แหง มีการเมืองเขามา
แทรกแซง  

และยังมีส่ิงท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาในดานอื่น  ๆ อีกหลายขอ เชน มีประชากรผูสูงอายุ
เพิ่มข้ึน เกิดขอขัดแยงในการเมืองทองถ่ินอยูเสมอ เนื่องจากสังคมในปจจุบันนี้อยูภายใตระบบอุปถัมภ
มากกวาระบบคุณธรรม  
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โอกาส (Opportunity) อปุสรรค (Threat) 

• เปนศูนยกลางการบรหิารงานในทุก  ๆ ดาน
ของจังหวดัลําปางท้ังทางดานการทองเท่ียว 
ดานคมนาคมทางบกและทางอากาศ สามารถ
ตอยอดการพฒันาดาน โลจิสติกส (Logistics) 
เปนศูนยกลางการคมนาคมของภาคเหนอื
ตอนบน  ไดเปนอยางดี 

• มีการพัฒนาในดานเทคโนโลยีสมัยใหมการ
ใหบริการอินเตอรเน็ตไรสายในพื้นท่ี
สาธารณะ 

• มกีารกระจายอาํนาจและความเจรญิจาก
สวนกลางลงสูทองถ่ิน และชุมชน 

• มี พ.ร.บ. สภาองคกรชุมชน และ พ.ร.บ.
สงเสริมการจัดสรรสวัสดิการทางสังคม 

 
 
 

• การกระจายงบประมาณจากสวนกลาง สู
ชุมชนไมท่ัวถึง หรืองบประมาณท่ีไดรัฐบาล
จัดสรรใหแกทองถ่ิน บางครั้งไมไดรับการ
จัดสรรมายังเทศบาลอยางแทจริง 

• ประชากรผูสูงอายุเพิ่มข้ึน 

• ความขัดแยงของการเมืองทองถ่ิน 

• ขาดการประสานงานในการจัดงานตางๆ 
ระหวางเทศบาลฯ กบัจังหวดั 

• กฎหมาย หรอืระเบียบข้ันตอนของราชการ
ในการดําเนนิงานดานตาง  ๆ มคีวาม
ซบัซอน เกดิความลาชา 

• ขาดการวางแผนการจัดระบบผังเมอืงท่ีด ี
และมีประสิทธิภาพ 

• การอยูภายใตระบบอุปถัมภ มากกวา
ระบบคุณธรรม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บทที่ 4 : วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย 
                       เพื่อการพัฒนา 
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บทท่ี 4 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
 

4.1 วิสัยทัศนเทศบาลนครลําปาง  
 

นครนาอยู ผูคนเปนสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ําคา 
 

4.2 พันธกิจ 
 

• เสริมสรางและพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

• พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดีบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

• อนุรักษและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม เสริมสรางอัตลักษณเมือง 

• พัฒนาส่ิงแวดลอมเมือง ใหเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 

• สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางชุมชนสังคมเขมแข็งนาอยู 

• สงเสรมิและพฒันาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย  
        ใหเปนนครแหงการเรียนรู 
 

4.3 จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
 

• องคกรมีการจัดการความรูและนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน  
 และพัฒนาสังคมได 

• การใหบรกิารมปีระสิทธภิาพ รวดเรว็ เปนธรรม ตรงตามความตองการของประชาชน 

• เกดิการเผยแพร ถายทอด ใหการศึกษา อนรุกัษ มรดกทางวฒันธรรม อนันาํไปสู        
 อัตลักษณเมือง 

• เกิดพื้นท่ีสีเขียว ลดมลภาวะ ภูมิทัศนเมืองสวยงามนาอยู 

• ประชาชนไดรบัสวสัดิการและบรกิารทางสุขภาพท่ีด ีท่ัวถึง 

• ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาเมือง  และมีกระบวนการเรียนรูเพื่อการ
พึง่พาตนเอง 

• การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลใหมีคุณภาพ 

• เกิดแหลงเรียนรูท่ีนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
 
 



 

93 

4.4 ยทุธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครลาํปาง (พ.ศ. 2556-2560) 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรแบบองครวม 
 แนวทางการพฒันา 

1.1 เตรียมความพรอมขององคกรในการพัฒนาตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพ 
การบรหิารจัดการภาครฐั (PMQA) 

1.2 การพัฒนาองคกรอยางมีวิสัยทัศน 
1.3 พัฒนากระบวนการเพื่อมุงสูความเปนเลิศดานการใหบริการ 
1.4 พฒันาระบบการเรยีนรูของบุคลากร 
1.5 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.6 การใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสงเสริมกระบวนการทํานุบํารุง และธํารงไวซ่ึงอัตลักษณของมรดก 
            ทางวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวม  
 แนวทางการพฒันา 

2.1 สงเสริม อนุรักษ สืบทอด ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
2.2 สงเสริมการจัดการความรูและอนุรักษฟนฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเกานครลําปาง 
2.3 พฒันาฟนฟ ูแหลงโบราณสถาน สถาปตยกรรม และแหลงเรยีนรูทางวฒันธรรม 
 แบบมีสวนรวม 
2.4 สงเสริมพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน บนฐานสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน 
 แนวทางการพฒันา 

3.1 พัฒนาการศึกษาท้ังในและนอกระบบอยางมีคุณภาพเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู 
3.2 สรางเครอืขายทางการศึกษาท้ังในระดับทองถ่ิน ภมูภิาค และนานาชาติ 
3.3 สงเสริมและพัฒนาการจัดการดานการกีฬาในระดับทองถ่ินและระดับภูมิภาค 
3.4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอมเมือง 
 แนวทางการพฒันา 

4.1 ปรบัปรงุ พฒันาโครงสรางพืน้ฐาน ดานคมนาคมขนสง 
4.2 พฒันา ปรบัปรงุ สาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะใหไดมาตรฐาน 
4.3 สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4.4 ปรับปรุงภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน 
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 ยุทธศาสตรท่ี 5 : การสรางชุมชนเขมแข็งและเปนสุข 
 แนวทางการพฒันา 

5.1 พฒันาคุณภาพชีวติ และสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรชัญา 
 เศรษฐกิจพอเพียง   
5.2 พฒันาศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาชุมชน 
 ดวยตัวเอง 
5.3 สงเสริมสวัสดิการสังคมแกเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส   
5.4 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตยและ 
 วัฒนธรรมประชาธิปไตย 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 : การสงเสริมและพฒันาสขุภาวะของประชาชน   
 แนวทางการพฒันา 

6.1 พฒันาการใหบรกิารดานสาธารณสุขใหมปีระสิทธภิาพ   
6.2 สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมสุขภาวะ   
6.3 พัฒนาระบบ เฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคติดตอท่ีสําคัญในพื้นท่ี และสราง

สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาพท่ีดี 
6.4 เพิม่ศักยภาพในการบรกิารเชิงรกุดานสาธารณสุขเพือ่สุขภาวะของประชาชน   



วิสัยทัศน (VISION) : นครนาอยู ผูคนเปนสขุ สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้าํคา

ยุทธศาสตรท่ี 1 :  การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการองคกรแบบองครวม
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พัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานขอมูล

เพ่ือการบริหารจัดการ

การพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการองคกร

ท้ังระบบ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

และการจัดการความรู

เพิ่มประสิทธิภาพ            

การสื่อสารและ                      

การประชาสัมพันธ

สภาพแวดลอมในการทํางาน      

ท่ีเอ้ือตอการบริการท่ีมีคุณภาพ 

แผนยุทธศาสตรพฒันาเทศบาลนครลําปาง : แผนท่ียุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 

คุณภาพการใหบรกิาร
การใหบริการท่ีตรงกับความตองการ

ของชุมชนและพ้ืนท่ี

การพัฒนาองคกรอยางมีวิสัยทัศน 

และใหความสาํคัญกับ

ความรบัผิดชอบตอสงัคม

ระดับความสาํเรจ็ของการดําเนินงานตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพ            

การบรหิารจัดการภาครฐั (PMQA)

พัฒนาองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู
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พัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ               

ภาครฐั (PMQA) 



วิสัยทัศน (VISION) : นครนาอยู ผูคนเปนสขุ สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้าํคา

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสงเสรมิกระบวนการทํานุบํารุง และธํารงไวซึ่งอัตลักษณของมรดกทางวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวม 
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การจัดการความรู ภูมิวัฒนธรรม และสราง

ความตระหนักเก่ียวกับการจัดการวัฒนธรรม

แบบยั่งยืน

การทํานุบํารุงรักษาวัฒนธรรม 

การสบืทอดทางวัฒนธรรม

การพัฒนาวัฒนธรรม 

พัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพ และคุณภาพของ

บุคลากรดานวัฒนธรรม

พัฒนาการทองเที่ยว           

แบบยั่งยืนบนฐานสังคม  และ

วัฒนธรรมทองถ่ิน

สงเสริม

กระบวนการ              

มีสวนรวมของ

ประชาชนวัฒนธรรม

แผนยุทธศาสตรพฒันาเทศบาลนครลําปาง : แผนท่ียุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 

กิจกรรมดานวัฒนธรรมหลากหลาย

และตอเนื่อง

การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 

และฐานขอมูลทางวัฒนธรรม

การเผยแพร และ                

การประชาสัมพันธท่ีท่ัวถึง

สงเสริมการเรียนรูใหประชาชนทุกกลุมเขาถึง           

แหลงเรียนรู และองคความรูท่ีหลากหลาย ท้ังท่ีเปนวิถี

วัฒนธรรมด้ังเดิมและองคความรูสมัยใหม

พัฒนาฟนฟูแหลงโบราณสถาน 

สถาปตยกรรม และ              

แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม

ศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีและ

ภมูปิญญา ไดรบัการทาํนบุาํรงุ สบืทอด 

และพฒันาอยางเปนระบบ

ประชาชนทุกกลุมเขาถึงโอกาสทางการ

ศึกษา แหลงเรียนรู และองคความรูทาง

วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย

แหลงมรดกทางวัฒนธรรมไดรบั           

การอนรุกัษฟนฟู ที่คงไวซึ่งอัตลกัษณ

ของทองถ่ินเดิม

96



วิสัยทัศน (VISION) : นครนาอยู ผูคนเปนสขุ สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้าํคา

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน
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การจัดการความรู และสรางความ

ตระหนักเก่ียวกับการจัดการเรียน

การศึกษา และประชาคมอาเซยีน

พัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาทั้งใน           

และนอกระบบ

พัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพ และคุณภาพคร ู

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา

สรางเครอืขายทางการศึกษา  

กีฬา เยาวชน ท้ังในระดับทองถ่ิน 

ภูมิภาค               และ 

นานาชาติ

พัฒนาศักยภาพของ

เด็กและเยาวชน

แผนยุทธศาสตรพฒันาเทศบาลนครลําปาง : แผนท่ียุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 

เพ่ิมขีดความสามารถของนักเรียน 

และบุคลากรทางการศึกษาใหมี

คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล

เตรยีมความพรอมของผูปกครอง

ในการสงเสรมิ และดูแลเด็ก เยาวชน            

อยางเหมาะสมตามบรบิทของสงัคม

สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือการศึกษา 

กีฬา และเยาวชนท่ีหลากหลายและ

ตอเนื่อง

สงเสริมการเรียนรูใหประชาชนทุกกลุมเขาถึงแหลง

เรียนรู และองคความรูท่ีหลากหลาย ท้ังท่ีเปนวิถี

วัฒนธรรมด้ังเดิมและองคความรูสมัยใหม

การสรางความเขมแข็งของสถานศึกษา 

สงเสริมการมสีวนรวม และพัฒนาคุณภาพ

และยกระดับสถานศึกษา  การกีฬา และ

เยาวชน

จัดกิจกรรมเพ่ือการศึกษา กีฬา และเยาวชนท่ี

หลากหลาย และตอเนือ่ง

ประชาชนทุกกลุมเขาถึงโอกาสทางการศึกษา 

แหลงเรียนรู และองคความรูท่ีหลากหลาย
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน ระบบสาธารณปูโภค และสิง่แวดลอมเมือง
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พัฒนาระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ

ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

เมอืง

เครือขายอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และ

สิ่งแวดลอมเมือง

ความพรอมโครงสรางพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

สาธารณปูโภคและ

บรกิารสาธารณะ

พัฒนาระบบการจัดการความรู

และเครือขายการเรียนรู

อนุรักษ ฟนฟู

ทรพัยากรธรรมชาติ  และ

สิ่งแวดลอม

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

และบรกิารสาธารณะ

แผนยุทธศาสตรพฒันาเทศบาลนครลําปาง : แผนท่ียุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 

ปรับปรุง และพัฒนา

ระบบการบํารุงรักษา

ภูมิทัศนของเมือง

เพ่ิมขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให

เขมแข็ง ในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอม 

สรางจิตสํานึกและสงเสริมใหประชาชน      

มีสวนรวมในการอนุรักษ พลังงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ

โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและบริการ

สาธารณะ ไดรบัการพัฒนา ปรบัปรงุ                 

ใหครอบคลมุและไดมาตรฐาน
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ยุทธศาสตรท่ี 5 : การสรางชุมชนเขมแข็งและเปนสุข

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร และความรูของ

ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

ประชาชนเทศบาลนครลาํปางมคีณุภาพชีวติ (Quality of life) ท่ีดีทุกกลุมเปาหมาย

สงเสริมกระบวนการมสีวนรวม /เครอืขายการ

พัฒนา /ปองกันปญหาทางสังคม /ยาเสพยติด/

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ

ในการจัดการปญหาของชุมชนดวยตนเอง
การจัดการความรู และพัฒนาระบบ

ฐานขอมลูทางสงัคม

เพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริการจัดการทางสังคม

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปน

พลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตยและ

วัฒนธรรมประชาธิปไตย

จัดสวัสดิการสังคมแกเด็ก เยาวชน สตรี  ผูสูงอายุ 

คนพิการ และผูดอยโอกาสใหท่ัวถึง 
บรกิารทางสงัคม ท่ีมคีณุภาพ เพียงพอ และ

ตรงตามความตองการของชุมชน

แผนยุทธศาสตรพฒันาเทศบาลนครลําปาง : แผนท่ียุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5

ชุมชนเขมแข็ง ชุมชนตนแบบท่ีพัฒนาตาม

แนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาศักยภาพและอาชีพของ

ประชาชนทุกระดับ
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วิสัยทัศน (VISION) : นครนาอยู ผูคนเปนสขุ สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้าํคา

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การสงเสรมิและพัฒนาสขุภาวะของประชาชน 

พัฒนาความรู และปลุกจิตสํานึก            

ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน

ประชาชนในชุมชนมีสขุภาวะที่ด ีและมีความพึงพอใจตอการบริการดานสาธารณสขุ

สงเสริมกระบวนการมสีวนรวมของประชาชน

ในการสงเสรมิสุขภาวะ 

เพ่ิมศักยภาพในการบริการเชิงรุกดาน

สาธารณสขุเพ่ือสขุภาวะของประชาชน 

การจัดการความรู และพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลดานสุขภาพ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการจัดการดาน

สขุภาพ
พัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขใหมี

ประสทิธิภาพ 

การบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง และครอบคลมุ ทุก

พ้ืนท่ี รวมท้ังการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ

พัฒนาระบบเฝาระวัง  ปองกัน  

ควบคุมโรคติดตอท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี 

และสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพท่ีดี

แผนยุทธศาสตรพฒันาเทศบาลนครลําปาง : แผนท่ียุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6

มีเครือขายสขุภาพชุมชนทีเ่ขมแข็ง
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บทท่ี 5 : ยทุธศาสตรและแนวทางการพฒันา 
                           เทศบาลนครลาํปาง (พ.ศ. 2556 – 2560) 



บทท่ี 5  
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง  

(พ.ศ. 2556 – 2560) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรแบบองครวม 
 ยุทธศาสตรการพฒันาระบบการบรหิารจัดการองคกรแบบองครวม เปนการ
พัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการท่ีดีภายใตหลักธรรมาภิบาล เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง        
เปนองคกรท่ีมีการพัฒนาอยางสรางสรรค  มีการพัฒนางานในทุกมิติ  บุคลากรมีเอกภาพ มีคุณธรรม
จรยิธรรมและเขมแข็ง  สามารถทํางานเช่ือมโยงกบัภาคสวนตาง ๆ ของสังคมเพือ่ทํางานแบบบูรณาการ
และมีความรับผิดชอบตอสังคม  มุงสูการบริการท่ีเปนเลิศเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  เพื่อสราง
ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซยีน  โดยสามารถดําเนนิการตามแนวทางดังตอไปนี้ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  
• องคกรมกีารพฒันาตามเกณฑการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั (PMQA) 

• ความพึงพอใจของประชาชนท่ีรับบริการ และผูมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรและ
ชุมชน 

ตัวช้ีวัด:  
• ระดับความสําเรจ็ของการดําเนนิงานตามเกณฑการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั  
 (PMQA) 
 

แนวทางพัฒนา แนวทางการดําเนินงาน 

1.1 เตรียมความ
พรอมขององคกร
ในการพัฒนาตาม
เกณฑการพฒันา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 

สรางความรูความเขาใจแนวทางการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการ
ภาครฐั ( PMQA) ใหกบับุคลากรทุกระดับอยางตอเนือ่ง จัดทําแผนการ
ดําเนนิงานการพฒันาตามเกณฑการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการ
ภาครฐั จัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคกร ประเมนิการดําเนนิการ  
รายหมวด โดยเริ่มต้ังแตการทําความเขาใจ และฝกปฏิบัติเรื่องการนํา
องคกรท่ีจะตองมีทิศทางในการนําองคกรท่ีชัดเจน การบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการจัดการความรู การพฒันาระบบการพฒันาบุคลากรและ
การพฒันากระบวนการทํางานในดานตาง ๆ รวมท้ังมรีะบบการติดตาม
ประเมินผลท่ีมีความเช่ือมโยงในทุกระดับ และวัดประเมินผล มีการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการ และนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ประเมิน
ความสําเรจ็ในการดําเนนิงาน  
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แนวทางพัฒนา แนวทางการดําเนินงาน 

1.2 การพฒันา
องคกรอยางมี
วิสัยทัศน 

พฒันาแนวทางการกาํหนดทิศทางขององคกร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
การดําเนนิงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ ์ระบบติดตามและประเมนิผล                  
ดวยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและการกํากับดูแลตนเองท่ีดี 

1.3 พฒันา
กระบวนการเพือ่
มุงสูความเปนเลิศ
ดานการใหบริการ 

พฒันาและออกแบบกระบวนการทํางาน เพือ่พฒันาคุณภาพการใหบรกิาร 
การสรางความสัมพันธระหวางองคกรกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การใหบรกิาร โดยใหความสําคัญกบัความ
ตองการและความคาดหวงัของผูรบับรกิารท้ังในปจจุบนัและอนาคต  

1.4 พัฒนาระบบ
การเรียนรูของ
บคุลากร 

การพฒันาระบบงาน โดยใชแนวทางการจัดการความรู (Knowledge 
Management : KM)  จัดทําแนวทางปฏิบัติท่ีดีอยางตอเนื่อง การสราง
เครือขายท้ังภายในและภายนอกองคกรเพื่อสรางสินทรัพยทางความรูของ
องคกร  พัฒนาวิธีการส่ือสารภายในองคกร แนวทางการประเมิน
ความกาวหนา การใหความสําคัญกับบุคลากรท้ังในดานการสรางความรู 
ทักษะ ความสามารถ และสรางความพงึพอใจ ความผาสุ ก โดยคํานงึถึง
ความสมดุลระหวางการปฏบิติังาน ผลการดําเนนิการ ความตองการ  
ตลอดจนพฒันาสภาพแวดลอมในการทํางานของบุคลากร 

1.5 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พฒันาและจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรเพือ่ใหขอมลูและ
สารสนเทศแกบุคลากร ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีคุณภาพ 
(พรอมใชงาน ครอบคลุม ถูกตอง ทันสมัย)  

1.6 การให
ความสาํคัญกับ
ความรับผิดชอบ
ตอสงัคม 

บุคลากรในองคกรใหความสําคัญตอความรบัผิดชอบท่ีมตีอสาธารณะ    
การแสดงพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม การบําเพ็ญตนเปนพลเมืองท่ีดี องคกร
มุงเนนเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  การคุมครองปองกัน
สุขอนามยัของสาธารณะ ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสงเสริมกระบวนการทํานุบํารุง และธํารงไวซึ่งอัตลักษณของมรดก 
 ทางวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวม  
 ยุทธศาสตรการสงเสริมกระบวนการทํานุบํารุง และธํารงไวซึ่งอัตลักษณของ
มรดกทางวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวม เปนการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอด 
พฒันา มรดกทางวฒันธรรม ท้ังทางดานศาสนา วฒันธรรมประเพณี ภมูปิญญาทองถ่ิน  
สถาปตยกรรม ยานเมืองเกา รถมา แหลงโบราณสถาน แหลงเรียนรูรวมกันทุกภาคสวน เพื่อสราง
จิตสํานึก รัก หวงแหน และรูสึกถึงความเปนเจาของ เพื่อใหเปนแหลงเรียนรู เผยแพรขอมูลใหแก
ประชาชนท่ัวไปและนักทองเท่ียว เปนการพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน และรองรับการ
เปล่ียนแปลงเพือ่เขาสูประชาคมอาเซยีน   โดยสามารถดําเนนิการตามแนวทางการดําเนนิงาน
ดังตอไปนี้ 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  
• ศาสนา  ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และภมูปิญญา ไดรบัการทํานบุาํรงุ สืบทอด   

และพฒันาอยางเปนระบบ  

• แหลงมรดกทางวัฒนธรรมไดรับการอนุรักษฟนฟู ท่ีคงไวซึ่งอัตลักษณของทองถ่ินเดิม 

• ประชาชนทุกกลุมเขาถึงโอกาสทางการศึกษา แหลงเรียนรู และองคความรูทาง  
 วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  

ตัวช้ีวัด : 
• จํานวนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมไดรับการอนุรักษฟนฟูโดยกระบวนการมีสวนรวม 
 ของชุมชนไมนอยกวา 1 แหลงตอป  

• จํานวนองคความรูท่ีเกิดจากการจัดการความรูดานอนุรักษฟนฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเกา 
 ไมนอยกวา 1 เรือ่งตอป 

• รอยละความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีเขาชมสถานท่ีทองเท่ียว 
 

แนวทางพัฒนา แนวทางการดําเนินงาน 

2.1 สงเสริม อนุรักษ 
สืบทอด ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

เปนการสงเสรมิใหเกดิการอนรุกัษ สืบทอด ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี 
ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการทองเท่ียว ทําให
เกดิการสรางงาน  สรางรายไดแกประชาชนในทองถ่ินม ี2 แนวทาง 
- ดานการทํานุบํารุงรักษาวัฒนธรรม  ควรสรางคานิยมใหแกและเยาวชน 
ในการตระหนักรูถึงความสําคัญของวัฒนธรรมท่ีควรอนุรักษ และรักษาโดย
ผานส่ือประชาสัมพันธท่ีชัดเจน กําหนดกลยุทธในแผนวัฒนธรรมชุมชนท่ีรัฐ
ตองถือเปนนโยบายหลักและสืบสานวฒันธรรมทองถ่ิน โดยเนนการม ี   
สวนรวมของคนในทองถ่ิน และสงเสริมใหเกิดการดําเนินกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมอยางตอเนื่อง รวมถึงการใหความสําคัญและสนับสนุนการธํารง
รกัษา  ตลอดจนหาแนวทางแกไข  ปองกนัความสูญเสียของวัฒนธรรมท่ีจะ
ถูกกลืนหายไปดวยผลกระทบของสภาพแวดลอมสมัยใหม   
- ดานการสืบทอดทางวัฒนธรรม   ควรกําหนดแผนการพัฒนาวัฒนธรรม
ของแตละทองถ่ินรวมกันระหวางภาครัฐ ผูเช่ียวชาญ และประชาชน          
เปดโอกาสใหครูภูมิปญญามีสวนรวมสรางหลักสูตรทางวัฒนธรรมทองถ่ิน 
ถายทอดและประเมนิผลอยางเปนทางการ เพือ่การพฒันาสืบทอด                
สูสถานศึกษา และแหลงเรียนรูชุมชนตาง  ๆ  จัดกจิกรรมตามแผนการ
พัฒนาวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง เพื่อปลุกจิตสํานึกและปลูกฝงใหคนรุนใหม
รูสึกรัก  หวงแหน และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน โดยใหผูสูงอายุและ
กลุมบุคคลรุนกลางเปนผูนําในการเผยแพร และสืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
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แนวทางพัฒนา แนวทางการดําเนินงาน 

2.2 สงเสริมการ
จัดการความรูและ
อนุรักษฟนฟูมรดก
วัฒนธรรมเมืองเกา
นครลําปาง 

สงเสริมการจัดการความรูมรดกวัฒนธรรมท่ีเปนระบบโดยมีข้ันตอนการ
ดําเนนิงานดังนี ้
- Knowledge Identification: การบงช้ีความรู 
- Knowledge Creation and Acquisition: การสรางและแสวงหาความรู 
- Knowledge Organization: การจัดความรูใหเปนระบบ 
- Knowledge Codification and Refinement: การประมวลและ
กล่ันกรองความรู 
- Knowledge Access: การเขาถึงความรู 
- Knowledge Sharing: การแบงปนแลกเปล่ียนความรู 
- Learning: การเรียนรู 
รวมท้ังอนุรักษฟนฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเกานครลําปางท่ีสําคัญ               
เปนเอกลักษณของลําปาง เชน สถาปตยกรรม รถมา และยานเมอืงเกา 
โดยการดําเนินงานเนนกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนารวมกัน            
ทุกภาคสวน 

2.3 พัฒนาฟนฟู 
แหลงโบราณสถาน 
สถาปตยกรรม 
และแหลงเรียนรู
ทางวัฒนธรรม
แบบมีสวนรวม 

เปนการพฒันา ปรบัปรงุ และฟนฟ ู แหลงโบราณสถานเกา พพิธิภณัฑ
เมือง เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูใหแกเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป 
นกัทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ ในการดําเนนิงานควรจัดการ
แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรมชัดเจน เชน งานฝมือ ตํารายา  
สถาปตยกรรม บทเพลงทองถ่ิน  นาํปราชญชาวบานมาเปนคร ูมกีารจด
บันทึกอยางเปนระบบตลอดเวลา บุคลากรทางดานวฒันธรรมตองตอยอด
ออกไปอยางตอเนือ่ง เนนการสืบทอดผานชองทางท่ีเหมาะสม โดย
ประยุกตใชวัฒนธรรมด้ังเดิมเคล่ือนไหวรวมกับวิถีสมัยใหมไดอยางสมดุล 
ทบทวนแนวคิด วิธีการ และคุณคาของวัฒนธรรมท่ียังรับใชชุมชนอยู  เชน  
อักษรลานนา ระบบผีปูยา / หมอเมือง / การแตงกาย ฯลฯ 

2.4 สงเสริม 
พฒันา การ
ทองเท่ียวแบบ
ยั่งยืน บนฐาน
สงัคมและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

เปนการจัดกจิกรรม/โครงการ องคประกอบของการทองเท่ียว อาทิเชน 
แหลงทองเท่ียว บริการการทองเท่ียว ส่ิงอํานวยความสะดวก การ
ประชาสัมพันธ การบรหิารจัดการ ฯลฯ  รวมถึงการเพิม่ศักยภาพของเมอืง
ใหมคีวามโดดเดน สามารถดึงดูดและสรางความสนใจใหนกัทองเท่ียวเขา
มารวมกิจกรรมไดมากยิ่งข้ึน  โดยมีพื้นฐานมาจากการมีสวนรวมของคนใน
ชุมชนทองถ่ิน จากฐานของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมในทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน 
  ยุทธศาสตรการพฒันาการศึกษา กฬีา และเยาวชน  เปนการสงเสรมิการเรยีนรู  
ท้ังในระบบ นอกระบบ การเรยีนรูตลอดชีวติ จนเกดิเครอืขายการเรยีนรูหลากหลายรปูแบบ          
การพฒันาระบบการศึกษาของโรงเรยีนในสังกดัเทศบาล สนบัสนนุใหเกดิการเช่ือมโยง การเกือ้หนนุ
การศึกษาของสถานการศึกษานอกสังกดัเทศบาลใหแกโรงเรยีนในสังกดัเทศบาล เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพในการจัดการเรยีนการสอน อกีท้ังมกีารสงเสรมิการกฬีาเพือ่พฒันา เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน เพือ่รองรบัการเขาสูประชาคมอาเซยีน โดยสามารถดําเนนิการตามแนวทางดังตอไปนี้ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  
• ประชาชนทุกกลุมเขาถึงโอกาสทางการศึกษา แหลงเรียนรู และองคความรูท่ีหลากหลาย  

• จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชนท่ีหลากหลาย และตอเนื่อง  

ตัวช้ีวัด : 
• โรงเรยีนในสังกดัเทศบาลผานเกณฑการประเมนิคุณภาพในสถานศึกษาในระดับดีมาก 
 ครบทุกโรงเรยีน  

• จํานวนกจิกรรมเพือ่พฒันาดานศึกษา ดานกฬีา และดานเยาวชน อยางนอยดานละ  
 3 กิจกรรม/ป  
 

แนวทางพัฒนา แนวทางการดําเนินงาน 

3.1 พฒันา
การศึกษาท้ังใน
และนอกระบบ
อยางมีคุณภาพ
เพื่อสรางสังคม
แหงการเรียนรู 

เปนการพฒันาการศึกษาของโรงเรยีนเทศบาลใหมปีระสิทธภิาพ และได
มาตรฐาน ทางการศึกษาในระบบการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ตลอดจน
สภาพแวดลอมของสถานศึกษาท่ีด ีระบบสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม และ
พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการศึกษานอกระบบโรงเรียน อาทิเชน 
การศึกษาดวยตนเองผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบหองสมดุ        
ผานส่ือ ฯลฯ เพื่อใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 

3.2 สรางเครือขาย
ทางการศึกษาท้ัง
ในระดับทองถ่ิน 
ภูมิภาค และ
นานาชาติ 

เปนการเช่ือมโยงสถาบันการศึกษาภายในทองถ่ิน ในภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ เพือ่เกดิการพฒันา การเกือ้หนนุ การสนบัสนนุ การชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน มีการแลกเปล่ียนประสบการณองคความรู ในการพัฒนาการศึกษา
ระหวางกนั ตลอดจนการยกระดับการศึกษาของโรงเรยีนในสังกดัเทศบาล 

3.3 สงเสริมและ
พัฒนาการจัดการ
ดานการกีฬา ใน
ระดับทองถ่ินและ
ระดับภูมิภาค 

เปนการสงเสริมการแขงขันกีฬาท้ังในระดับภูมิภาคและระดับทองถ่ิน 
เพือ่ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป มสุีขภาพแข็งแรง สมบูรณ 
สงเสริมใหเกิดน้ําใจนักกีฬา ความรัก ความ สามัคคี และเพื่อพัฒนาการ
ทางดานกฬีาของเทศบาลใหมศัีกยภาพมากข้ึน 
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3.4 สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชน 

เปนการพฒันาศักยภาพของเด็กและเยาวชนท้ังทางดานรางกาย จิตใจ    
ทางวัฒนธรรม และวุฒิภาวะทางสังคม  สงเสริมกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนทุกรปูแบบ โดยการสรางพืน้ท่ีใหเด็กและเยาวชนไดแสดงออก 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอมเมือง 
  ยุทธศาสตรการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน ระบบสาธารณูปโภค และส่ิงแวดลอม
เมืองเปนการพัฒนา ปรับปรุงเมืองใหนาอยู สวยงาม มีระเบียบ ปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี  
มีการจัดการผังเมืองท่ีดี ปราศจากมลภาวะ  ประชาชนมีจิตสํานึกท่ีดีในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
เขาใจ ตระหนกัถึงความรบัผิดชอบตอพืน้ท่ีสาธารณะ จัดใหมรีะบบการจัดการ และระบบการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอมในเขตเมืองใหมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน ตอเนื่อง และเปนการสงเสริม สนับสนุน 
รณรงคใหประชาชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อนุรักษพลังงาน เพื่อลดภาวะ      
โลกรอน ตลอดจนเปนการรองรบัการประกอบธรุกจิและการลงทุนท่ีอาจเกดิข้ึนจากการเขาสู
ประชาคมอาเซยีน โดยสามารถดําเนนิการตามแนวทางดังตอไปนี้ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  
• พฒันา ปรบัปรงุ โครงสรางพืน้ฐาน สาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะใหครอบคลุม 
 และไดมาตรฐาน  

• สรางเครือขายอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอมเมือง 

ตัวช้ีวัด : 
• งบประมาณในการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะ 
 ไมตํ่ากวารอยละ 10  ของงบประมาณรายจายท้ังส้ินตอป 

• จํานวนเครือขายอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเมือง ไมนอยกวา 1 เครอืขาย/ป 
 

แนวทางพัฒนา แนวทางการดําเนินงาน 

4.1 ปรับปรุง พัฒนา  
โครงสรางพื้นฐาน 
ดานคมนาคมขนสง 

เปนการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานดานคมนาคมถนน สะพาน ทอระบายน้าํ 
สัญญาณไฟจราจร และทางเทา 

4.2 พัฒนา ปรับปรุง
สาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะ
ใหไดมาตรฐาน 

การพฒันาโครงสรางพืน้ฐานดานสาธารณูปโภค ไฟฟา  ประปา การพัฒนา
โครงสรางพืน้ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารตาง  ๆ       
การจัดหาและพฒันา การให บรกิารสาธารณะดานอืน่ ๆ ท่ีประชาชน
ตองการ เชน สนามกฬีา หองสมดุประชาชน อาคารเอนกประสงค           
ศาลาประชาคม ศูนยคอมพิวเตอรชุมชน ฯลฯ 
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4.3 สงเสริมการ
อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอม 

สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยการ จัด
กิจกรรม/โครงการรณรงค สรางจิตสํานกึ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม         
ในการอนุรักษ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม เพื่อลดภาวะ
โลกรอน  สงเสรมิการใชพลังงานทดแทน สรางแนวทางปองกนัและจัดการ
น้าํเสีย ขยะมลูฝอย และมลพษิในเขตเมอืง เปนการสรางระบบการจัดการ
มลพิษส่ิงแวดลอม ท้ังน้ําเสีย ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ และอื่น  ๆ        
ในเขตเมืองใหมีประสิทธิภาพ ตลอดท้ังใหความรูแกประชาชนในการ
จัดการมลพิษและส่ิงแวดลอม และสรางใหเกิดจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม ไมสรางมลพิษใหแกเมืองรวมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา
แหลงน้ํา แมน้ํา คูคลอง เปนการจัดกิจกรรม/โครงการ อนุรักษ ฟนฟู และ
พัฒนาแหลงน้ํา แมน้ํา และคูคลอง ใหเกิดระบบนิเวศแหลงน้ําท่ีดี และ
สามารถนาํน้าํจากแหลงน้าํตาง ๆ มาใชใหเกดิประโยชนในการพฒันาดาน
ตาง ๆ เชน เพือ่การอปุโภคในครวัเรอืน เพือ่สาธารณประโยชน เพือ่การ
ทองเท่ียว เปนตน 

4.4 ปรับปรุง       
ภูมิทัศนของเมือง 
และเพิ่มพื้นท่ี      
สเีขียวในชุมชน 

ปรับปรุง และบํารุงรักษาภูมิทัศนของเมืองเพื่อใชประโยชนไดอยางยั่งยืน  
เปนการสรางระบบการดูแล บํารงุรกัษาพืน้ท่ีสาธารณะของเมอืงท่ีผานการ
ปรับปรุง ฟนฟูมาแลว  ใหอยูในสภาพท่ีดี สวยงาม สามารถใชประโยชนได
ตลอดไป  สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดพื้นท่ีสีเขียว  และสวนสาธารณะของ
ชุมชนในเขตเทศบาล เพิ่มมากข้ึน ตามความ เหมาะสมและความ ตองการ
ของประชาชน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนของเมืองใหครอบคลุมทุกแหง ใหเปน
เมืองนาอยูทุกพื้นท่ี ท้ังพื้นท่ีสวนกลาง และพื้นท่ีของชุมชน 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 : การสรางชุมชนเขมแข็งและเปนสุข 
  ยุทธศาสตรการสรางชุมชนเขมแข็งและเปนสุข เปนการสงเสริมใหชุมชนเกิด
กระบวนการเรียนรู สรางเครือขายการเรียนรูระหวางชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับสังคมภายนอก      
เพือ่สรางความเขมแข็งใหสถาบันครอบครวั ชุมชน และสังคม ตลอดจนการสรางความรู ความเขาใจ 
และความตระหนกัเกีย่วกบัการดําเนนิงานพฒันาสูประชาคมอาเซยีน เปนการจัดสวสัดิการสังคม    
ใหครอบคลุมครบถวนกับทุกกลุม  มีความเปนธรรมและเสมอภาค สงเสริมสนับสนุนใหชุมชน
จัดระบบการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พัฒนาระบบเศรษฐกิจใหเขมแข็ง
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน    
มีสวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ ของสวนรวม สงเสรมิพฒันาระบบประชาธปิไตย โดยสามารถดําเนนิการ
ตามแนวทางดังตอไปนี ้

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  
• ประชาชนเทศบาลนครลําปางมคุีณภาพชีวติ (Quality of life) ท่ีดีทุกกลุมเปาหมาย 

• พฒันาคุณภาพชีวติ และสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง   
   

ตัวช้ีวัด : 
• รอยละความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 5 ดาน 
    - คุณภาพชีวติดานการทํางาน 

 - คุณภาพชีวิตดานครอบครัว 
 - คุณภาพชีวิตดานสุขภาพและความเครียด 
 - คุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอม 
 - คุณภาพชีวิตดานความเปนอยูประจําวัน 
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5.1 พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

- พฒันาความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
เปนการสงเสรมิ ใหประชาชนใชหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตาม
พระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั รชักาลท่ี 9  ในการดําเนนิ
ชีวิตและการพัฒนาอาชีพ โดยการรณรงคใหนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใชในการดําเนนิชีวติ และการพฒันาอาชีพ การจัดโครงการ/
กิจกรรมท่ีสงเสริมอาชีพใหแกคนในชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
เปนตน เพือ่ใหประชาชนในชุมชนสามารถดํารงชีวติได ทามกลางการ
เปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกจิสังคมโลก  
- สรางการเรียนรูและเครือขายการเรียนรูแกชุมชน เปนการจัดกิจกรรม/
โครงการท่ีสรางใหชุมชนเกิดการเรียนรู ในประเด็นการพัฒนาชุมชน 
พฒันาสังคมในมติิตาง ๆ การพฒันาคน และสรางเครอืขายการเรยีนรู
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ระหวางชุมชนในเขตเทศบาล และระหวางชุมชนกบัสังคมภายนอก 
เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน และเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยของเทศบาลนครลําปาง ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
สามารถรูเทาทันโลก  ทันเหตุการณ  อาทิเชน การใหความรูกาวทันตอ
การเปล่ียนแปลงและความเคล่ือนไหวของประชาคมอาเซยีน 
- สงเสริมการรวมกลุมในชุมชน เชน  กลุมพัฒนาอาชีพ กลุมออมทรัพย 
กลุมผูสูงอายุ กลุมสตรี กลุมเยาวชน ฯลฯ 
- สรางความเขมแข็งใหสถาบันครอบครวั เปนการจัดกจิกรรม/โครงการท่ี
สงเสริม สนับสนุนใหเกิดความสัมพันธท่ีดีในครอบครัว เกิดความรัก 
ความอบอุนข้ึนในครอบครัว  และสงเสริมใหครอบครัวสามารถทําหนาท่ี
ในการดูแล ควบคุม และพฒันาสมาชิกของครอบครวัใหเติบโต             
เปนสมาชิกของชุมชนท่ีมีคุณภาพสืบไป เพื่อลดการเกิดปญหาสังคม 

5.2 พัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ 
ของชุมชนในการ
จัดการปญหาชุมชน
ดวยตัวเอง 

- สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็งให
ชุมชน เปนการจัดกจิกรรม/โครงการท่ีสงเสริม พัฒนาใหประชาชน 
ชุมชน เกิดความตระหนักในการมีสวนรวมในการพัฒนา  สวนรวม
ทางการเมอืง เพือ่ใหเปนเครือ่งมอืในการพฒันาคนใหคิดเปน ทําเปน 
แกไขปญหาเปน ดวยตัวของชุมชนเอง ซึง่กระบวนการดังกลาวจะนาํ
ชุมชนไปสูความเขมแข็ง เนื่องจากสามารถคิดวางแผนและพัฒนาชุมชน
ของตนเองได  
- สงเสรมิ สนบัสนนุการปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด เปนการจัด
กิจกรรม/โครงการ ท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู 
และกระบวนการทํางานเพือ่ปองกนัและแกไขปญหายาเสพติดของคนใน
ชุมชน โดยสงเสริมใหคนในชุมชน เปนผูท่ีมีบทบาทหลักในการทํางาน
ดังกลาว  
- สงเสริม สนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนการจัด
ใหมีการจัดวางระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแก
ชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี     
สวนรวมในการทํางาน เพือ่ปกปอง ดูแล สรางระบบความปลอดภยั           
ใหเกิดข้ึนแกชุมชนของตนเองและทรัพยสินสาธารณะ และสนับสนุนใหมี
ระบบเตือนภยัสาธารณะ เพือ่เปนหลักประกนัความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิน 
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แนวทางพัฒนา แนวทางการดําเนินงาน 

5.3 สงเสริม
สวัสดิการสงัคมแก
เด็ก เยาวชน สตรี  
ผูสูงอายุ คนพิการ  
และผูดอยโอกาส   

สงเสริมสวัสดิการสังคมแกเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส เนนการจัดสวสัดิการสังคมใหแกเด็กและเยาวชน สตร ี 
ผูสูงอายุ  คนพิการ  และผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึง เปนธรรม โดยไมเลือก
ปฏบิติั ตรงตามปญหาความตองการของกลุมคนเปาหมายดังกลาว และ
เนนการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการใหสวัสดิการแกประชาชนท่ัวไป 

5.4 สงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
และความเปน
พลเมืองท่ีดีใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยและ
วัฒนธรรม
ประชาธปิไตย 

- สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนในชุมชน เปนการจัดกิจกรรม/
โครงการท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในชุมชน โดยการยกยอง   
คนในชุมชนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิตเปนท่ีนายกยอง ให
เปนตัวอยางในการดําเนินชีวิต เพื่อสรางใหสังคมนาอยูและเห็นคุณคา
ของการทําความดี การมีคุณธรรม  จริยธรรม 
- สงเสรมิพฒันาประชาธปิไตย เปนการจัดกจิกรรม/โครงการท่ีใหความรู  
ความเขาใจตอการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิ
เปนประมขุ  
- สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อาทิเชน 
รณรงคใหมาใชสิทธิเลือกต้ังท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ สนับสนุน
ใหเกดิการแสดงความคิดเห็นทางการเมอืง เปนตน สงเสรมิพฒันาใหเกดิ
กระบวนการทํางานท่ีมคีวามเปนประชาธปิไตย ยอมรบัฟงความคิดเห็น
ของประชาชนอยางเทาเทียมกนั และเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวม
ในการดําเนนิงานของเทศบาล 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การสงเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน   
  ยุทธศาสตรการสงเสรมิและพฒันาสุขภาวะของประชาชน  เปนการสงเสรมิการ
ดูแลรกัษาสุขภาพแบบองครวมของประชาชน  พฒันาการใหบรกิารดานสาธารณสุข ตลอดจน      
เฝาระวงั ปองกนั ควบคุม โรคติดตอ ใหครอบคลุมท่ัวถึง และเอือ้ตอการดําเนนิงานเพือ่รองรบัการเขา
สูประชาคมอาเซียน  เพือ่ลดปญหาสุขภาพแกประชาชน โดยเนนการมสีวนรวมของประชาชน และมี
การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและนอกเทศบาลนครลําปาง 
โดยการดําเนนิงานในลักษณะเชิงรกุ เพือ่เนนการปองกนัมากกวาการแกไข โดยสามารถดําเนนิการ
ตามแนวทางดังตอไปนี้ 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  
• ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะท่ีดี และมีความพึงพอใจตอการบริการดานสาธารณสุข  

• มีเครือขายสุขภาพชุมชนท่ีเขมแข็ง 
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ตัวช้ีวัด : 
• รอยละความพงึพอใจของประชาชนในการรบับรกิารดานสุขภาพ 

• จํานวนเพิ่มข้ึนของเครือขายท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงานดานสาธารณสุข ปละ 1 เครอืขาย 
 
 

แนวทางพัฒนา แนวทางการดําเนินงาน 

6.1 พัฒนาการ
ใหบริการดาน
สาธารณสุขใหมี
ประสิทธิภาพ   

เนนการพฒันากระบวนการใหบรกิารดานสาธารณสุขท่ีครบถวน รวดเรว็ 
ท่ัวถึง ตรงตามความตองการของประชาชน และใหความสําคัญกบัการ
สรางเครอืขายในการทํางาน เพือ่สรางใหเกดิการใหบรกิารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

6.2 สรางการมี   
สวนรวมของ
ประชาชนในการ
สงเสริมสุขภาวะ   

เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการทํางานสงเสรมิ   
สุขภาวะ ท้ังดานรางกาย จิตใจ จิตวญิญาณ และสังคม ของประชาชน   
ในเขตเทศบาลนครลําปาง สงเสรมิใหเกดิการปรบัพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม
เหมาะสมของประชาชน จนสามารถดูแลสุขภาวะของตนเองไดอยาง
ยั่งยืนตลอดไป 

6.3 พัฒนาระบบ 
เฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคติดตอ   
ท่ีสําคัญในพื้นท่ี 
และสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อ
ตอการมีสุขภาพท่ีดี 

ใหความสําคัญกับการทํางานในเชิงปองกัน ควบคุมโรคติดตอท่ีสําคัญ     
ในพื้นท่ี โดยสรางเครือขายความรวมมือ และเปดโอกาสใหประชาชน     
มีสวนรวมในการทํางาน ตลอดท้ังการบูรณาการรวมกบัหนวยงาน         
ท่ีเกีย่วของท่ีทาํงานดานการเฝาระวงั ปองกนั ควบคุมโรคติดตอ          
ท้ังหนวยงานในเทศบาลนครลําปางและหนวยงานภายนอก เพือ่ลดการ
ซ้าํซอนในการใหบรกิารดานสาธารณสุขแกประชาชนในเขตเทศบาล 

6.4 เพิ่มศักยภาพใน
การบริการเชิงรุก
ดานสาธารณสุขเพื่อ
สขุภาวะของ
ประชาชน   

เปนการเพิม่ศักยภาพในการบรหิารงานสาธารณสุขเชิงรกุ เพือ่สราง     
สุขภาวะทางดานรางกาย จิตใจ จิตวญิญาณ และสังคม โดยมุงเนนการ
ทํางานเชิงปองกนัปญหามากกวาการแกไขปญหา 
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ตัวช้ีวัดตามรายยุทธศาสตรในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรแบบองครวม  

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
ขอมูล 
พื้นฐาน 

เปาหมาย (ป พ.ศ.) 

2556 2557 2558 2559 2560 

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

 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามเกณฑการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 
 

- 1 
เกณฑ 

2
เกณฑ 

3
เกณฑ 

4 
เกณฑ 

6 
เกณฑ 

 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสงเสริมกระบวนการทํานุบํารุง และธํารงไวซ่ึงอัตลักษณของมรดกทาง
วัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวม  

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
ขอมูล 
พื้นฐาน 

เปาหมาย (ป พ.ศ.) 

2556 2557 2558 2559 2560 

1. ศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญญา ไดรับ
การทํานุบํารุง สืบทอด และ  
พัฒนาอยางเปนระบบ 
2. แหลงมรดกทางวัฒนธรรม  
ไดรับการอนุรักษฟนฟู ท่ีคงไว   
ซึ่งอัตลักษณของทองถ่ินเดิม 
3. ประชาชนทุกกลุมเขาถึงโอกาส
ทางการศึกษา แหลงเรียนรู และ
องคความรูทางวัฒนธรรม 
ท่ีหลากหลาย 

- จาํนวนแหลงมรดกทาง
วัฒนธรรมไดรับการ
อนุรักษฟนฟูโดย
กระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนไมนอยกวา  
1 แหลงตอป 
- จํานวนองคความรูท่ีเกิด
จากการจัดการความรูดาน
อนุรักษฟนฟูมรดก
วัฒนธรรมเมืองเกา 
ไมนอยกวา 1 เรื่องตอป 
- รอยละความพึงพอใจ
ของนักทองเท่ียวท่ีเขาชม
สถานท่ีทองเท่ียว 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

70 
 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

75 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

80 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

85 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

90 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
ขอมูล 
พื้นฐาน 

เปาหมาย (ป พ.ศ.) 

2556 2557 2558 2559 2560 

1.  ประชาชนทุกกลุมเขาถึงโอกาส
ทางการศึกษา แหลงเรียนรู และ
องคความรูท่ีหลากหลาย 
2.  จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
การศึกษา กฬีา และเยาวชน      
ท่ีหลากหลาย และตอเน่ือง 

- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลผานเกณฑ 
การประเมินคุณภาพ     
ในสถานศึกษาในระดับ 
ดีมากครบทุกโรงเรียน 
- จํานวนกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ดานศกึษา ดานกฬีา และ
ดานเยาวชน อยางนอย
ดานละ 3 กิจกรรม/ป 
 

- 
 
 
 
 
- 

2 
 
 
 
 
9 

3 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
9 

5 
 
 
 
 
9 

6 
 
 
 
 
9 

 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอมเมือง 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
ขอมูล 
พื้นฐาน 

เปาหมาย (ป พ.ศ.) 

2556 2557 2558 2559 2560 

1.  พัฒนา ปรับปรุง โครงสราง 
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะใหครอบคลุมและได
มาตรฐาน 
2.  สรางเครือขายอนุรักษ ฟนฟู 
ทรพัยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดลอมเมือง 
 

- งบประมาณในการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะ ไมตํ่ากวา      
รอยละ 10 ของงบประมาณ
รายจายท้ังสิ้นตอป 
- จํานวนเครือขายอนุรักษ 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมเมือง 
ไมนอยกวา 1 เครือขาย/ป 
 

- 
 
 

 
 

- 

10 
 
 
 
 
1 

10 
 
 
 
 
1 

10 
 
 
 
 
1 

10 
 
 
 
 
1 

10 
 
 
 
 
1 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 : การสรางชุมชนเขมแข็งและเปนสุข 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
ขอมูล 
พื้นฐาน 

เปาหมาย (ป พ.ศ.) 

2556 2557 2558 2559 2560 

1.  ประชาชนเทศบาลนครลาํปาง 
มีคุณภาพชีวิต (Quality of life)  
ท่ีดีทุกกลุมเปาหมาย 
2.  พัฒนาคุณภาพชีวิต และ 
สรางความเขมแข็งของชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 

- รอยละความพึงพอใจตอ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 5 ดาน 

• คุณภาพชีวิต 

ดานการทํางาน 

• คุณภาพชีวิต 

ดานครอบครวั 

• คุณภาพชีวิต 

ดานสุขภาพและ
ความเครียด 

• คุณภาพชีวิต 

ดานส่ิงแวดลอม 

• คุณภาพชีวิต 

ดานความเปนอยู
ประจําวนั 
 

- 
 

60 65 70 75 80 

 
 
ยุทธศาสตรท่ี 6 : การสงเสริมและพฒันาสขุภาวะของประชาชน   

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
ขอมูล 
พื้นฐาน 

เปาหมาย (ป พ.ศ.) 

2556 2557 2558 2559 2560 

• ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะท่ีดี 
และมีความพึงพอใจตอการบริการ
ดานสาธารณสขุ 

• มีเครือขายสุขภาพชุมชน 
ท่ีเขมแข็ง 
 

- รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในการรับ
บริการดานสุขภาพ 

 - จํานวนเพ่ิมข้ึนของ
เครือขายท่ีมีสวนรวม 
ในการดําเนินงาน 
ดานสาธารณสขุ  
ปละ 1 เครือขาย 
 

- 
 
 
- 
 

70 
 
 
1 
 
 

75 
 
 
1 

80 
 
 
1 

85 
 
 
1 

90 
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บทท่ี 6 : การนําแผนยทุธศาสตรการพฒันา 
                ไปสูการปฏิบตั ิและการตดิตามประเมนิผล 

 



 

 

บทท่ี 6 
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัต ิ

และการติดตามประเมินผล 

 
6.1  การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 
                                                                                                      
 การวางแผนเปนหลักวิชาท่ีมีความสําคัญและไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่อง  และมีแนวโนม
ท่ีจะทวีความสําคัญยิ่งข้ึน ในทุกหนวยงานตางมีหนาท่ีในการวางแผน ในการพฒันาองคกรของตนเอง
เพือ่เปนทิศทางในการดําเนนิงานขององคกร  และบุคลากร  การวางแผนเปนกระบวนการท่ีเกีย่วของ
กบัการตัดสินใจ จัดสรรทรพัยากรในปจจุบนั  เพือ่ใหเกดิความสําเรจ็ตามวตัถุประสงคในอนาคต         
ซึ่งมีความสําคัญ   มีคุณคาตอบุคลากรและหนวยงาน  ชวยใหผูบริหารหนวยงานทราบวาจะทําอะไร
และเมื่อใด ใชทรัพยากรอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีประสิทธิภาพ  เปนเครือ่งช้ีทางการ
ดําเนนิงานซึง่จะชวยใหการบรหิารจัดการราบรืน่ หากมปีญหาอปุสรรคสามารถแกไขไดทันที  ชวยลด
ตนทุนการปฏิบัติงานลดการทํางานท่ีไมสัมพันธกัน 
 กระบวนการวางแผนมกีารแบงข้ันตอนของการวางแผนแตกตางกนัออกไป  ข้ึนอยูกับบรบิท
ของหนวยงานนั้น  ๆ  ข้ันตอนการปฏบิติัตามแผน  ถือเปนข้ันตอน ท่ีสําคัญมาก  เพราะเปน ข้ันตอน          
ท่ีแสดงออกถึงความสามารถท่ีจะผลักดันการทํางานของกลไกท่ีสําคัญท้ังหมดใหสามารถบรรลุผลลัพธ
ตามท่ีต้ังเปาหมายไว  การดําเนินงานจะเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองผลักดัน         
ใหมีการปรับเปล่ียนแนวคิด คานยิม เปาหมาย รวมถึงวธิแีละกระบวนการทํางาน การนาํแผนไปสูการ
ปฏิบัติจะตองทําใหหนวยงานยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงงานนั้น  และพรอมท่ีนําแนวทางนั้นไป
ดําเนนิการไดอยางเหมาะสมกบัสภาพแวดลอม  และวธิกีารปฏบิติังานของตน ดังนัน้ จึงจําเปนตอง         
มีการระดมกาํลัง แสวงหาการสนบัสนนุ  เพื่อใหเกิดการปฏิบัติและสรางความเปนปกแผนใหเกิดข้ึน  
เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความรูสึกเปนเจาของและมีสวนรวม  ดังนั้น  การนําแผนสูการปฏิบัติ  จึงเปน      
การดําเนินการทุกอยางเพื่อใหนโยบาย บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  การนาํแผนไปสูการปฏบัิติ         
เปนการนาํโครงการ /กิจกรรม  ท่ีไดกําหนดไวในแผน  ไปดําเนนิการใหบรรลุตามเปาหมาย  โดยตอง
กําหนดองคกรหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ และวธิกีารดําเนนิการชัดเจน 
      6.1.1  ขั้นการนําแผนไปปฏิบัติ   
  เมื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาเรียบรอยแลว จะ ตองนําแผนเสนอผูมีอํานาจ
ตามลําดับ  เพือ่ขออนมุติังบประมาณดําเนนิการตามแผน  และเมื่อไดรับอนุมัติแลวก็จะนําไปปฏิบัติ  
การปฏิบัติตามแผนนี้จัดเปนข้ันสําคัญท่ีสุดของการวางแผน  เพราะแผนเปนเพียงขอมูลท่ีมีอยูใน
เอกสาร ถาไมมีการปฏิบัติก็จะไมเกิดประโยชนอะไร ในการปฏิบัติตามแผนจะเริ่มต้ังแตการจัดทํา
แผนปฏบิติัการประจําป  การดําเนนิการตามโครงการท่ีมใีนแผนปฏบิติัการประจําป  ตามลําดับของ
โครงการกอนหลัง 
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  กาํหนดระยะเวลาของการปฏบิตังิานตามแผน เมือ่ไดศึกษางานและคุณสมบัติของ
ผูปฏิบัติงานแลว  ผูวางแผนงานจะสามารถคาดคะเนไดวางานช้ินหนึง่ ๆ ควรใชกาํลังคนปฏบิติังาน          
กี่คน และแผนงานดังกลาวจะใชเวลาเทาใดในแตละแผน และควรใชเวลาเทาใดตลอดแผนงาน เพือ่ให
การอานแผนงานงายย่ิงข้ึนควรจัดทําเปนตารางแสดงเวลาท่ีใชปฏบิติังานแตละอยางตลอดเวลา  
  การนาํแผนไปปฏบิติัเปนการบงบอกถึงการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดท่ีีสดุ  ฉะนั้น
เพือ่ใหการปฏบิติัตามแผนและวตัถุประสงค  การดําเนนิงานจะตองคํานงึถึงการประหยัดและใหผล
ประโยชนท่ีเหมาะสมโดยใชทรัพยากร คน เงิน และวัสดุอุปกรณท่ีไดรับจัดสรรเพื่อการดําเนินงาน
อยางแทจริง 
  การปฏบิติัตามแผนจะเปนการลงมอืปฏบิติัตามโครงการมกีารมอบหมายงาน                
การจัดสรรทรพัยากร การประสานงาน การควบคุม การปฏบิติังานเพือ่ใหการดําเนนิงานเปนไปตาม
เปาหมาย 

 
6.1.2  การลงมือปฏิบัติตามแผนมีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีสําคัญดังนี้  

• ผูปฏิบัติตามแผนรับแผนท่ีไดอนุมัติแลวเพื่อการดําเนินการ 

• ผูปฏบิตัติามแผนจะตองทําความเขาใจสวนประกอบตาง ๆ ทางเทคนคิของแผน 

• การทําความเขาใจสวนตาง ๆ ของแผนโดยเนนถึงปจจัยท่ีไมเกี่ยวกับวิชาการ
เฉพาะดานหรือเทคนิคแตมุงเนนไปทางดานมนุษยสัมพันธและปฏิกิริยาของผูปฏิบัติท่ีมีตอแผน 

• การกาํหนดบทบาทของผูดาํเนนิการตามแผน 

• การจัดเตรียมบุคคลผูปฏิบัติตามแผนและการกําหนดมอบหมายความรับผิดชอบ 

• การเตรยีมแผนดําเนนิการหรอืแผนปฏบิติังาน 

• การดําเนนิการตามแผนตามกระบวนการทุกข้ันตอนท่ีกลาวมา  จะเปนการ
เตรยีมงานลวงหนาเพือ่ดําเนนิการตามแผน จึงมีลักษณะงานของการวางแผนปะปนอยูดวย 

• การแจงใหผูเกี่ยวของในหนวยงานทราบถึงโครงการ 

• การแปลความหมายของแผนใหผูใตบงัคับบัญชาทราบ 

• การช้ีแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมงาน 

• การรวบรวมขอมูลและตัวเลขท่ีเกี่ยวของกับความกาวหนาของแผน 

• การตรวจสอบและประเมนิขอมลูและตัวเลข 

• การปรบัปรงุแผนใหเหมาะสม 

• การรายงานผลการปฏบิติังานตามแผนต้ังแตตนจนถึงการส้ินสุดของแผน 
 

6.1.3  ความสําเร็จของการนําแผนสูการปฏิบัติ มีปจจัยท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 

• ความชัดเจนในวตัถุประสงคและเปาหมายของแผน 

• การกาํหนดและมอบหมายภารกจิความรบัผิดชอบในโครงสรางบรหิารแผน          
มีความชัดเจน 
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• มรีะบบการกาํกบัตรวจสอบและประเมนิผลภายในองคกร และมกีารเสรมิแรง   
ผูปฏิบัติในเชิงสรางสรรค 

• สมรรถนะองคกรท่ีนําแผนสูการปฏิบัติ มีความเขมแข็งท้ังศักยภาพ 
ความสามารถและความพรอม 

• มีการสนับสนุนและมีความผูกพันของฝายตาง ๆ ท้ังระดับนโยบาย และระดับ
ปฏิบติัทางดานการเมอืง งบประมาณ และวชิาการ 

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวาข้ันนําแผนไปปฏิบัติเปนการปฏิบัติงานตามท่ีไดกําหนดไวใน
แผนงานหรอืโครงการ เพื่อใหงานท่ีกําหนดไวในแผนบรรลุเปาหมาย ผูบริหารควรมีกลวิธีในข้ันการนํา
แผนไปปฏบิตั ิการดําเนนิการในดานการเตรยีมบุคคล งบประมาณ วธิกีาร วสัดุอปุกรณ กอนดําเนนิการ     
มีการช้ีแจงใหผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติงานดําเนินการมีการใหคําแนะนําปรึกษาหารือ มีการควบคุม
การปฏบิติังานและการรายงานตลอดจนการปรบัปรงุแกไขทุกระยะของการปฏบิติังานมคีวามสําคัญย่ิง  
 

6.2  การติดตามประเมนิผล 

 

การวางระบบติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีฐานคิดวา
ระบบติดตามและประเมนิผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบรหิารแผนท้ังหมด  ดังนั้น ระบบ 
อื่น ๆ ท่ีเกิดข้ึนกอนหนาท่ีแผนพัฒนาจะดําเนินการ จึงเปนเหมือนบริบทท่ียอมจะสงผลตอการบริหาร
แผน และจะสงผลตอการติดตามและประเมนิผลดวยเชนกนั  ดังนั้น ระบบติดตามและประเมนิผลฯ  
ครั้งนี้จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการจัดทําแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ทองถ่ิน ระบบการเมือง ระบบวัฒนธรรม 

ปจจัยนําเขา 
- แผนปฏิบัติการ 
- งบประมาณ 
- บคุลากร 
- ทรัพยากรอื่น 

กระบวนการ 
- การใชทรพัยากร 
- การดําเนินการตามแผน 
- การบริหารแผน 

 

ผลผลิต 
- ความสาํเรจ็ของการ 
 ดําเนินงานตามแผน  
 ในเชิงรูปธรรม  

  
  
 
 

  

ผลลัพธ 
- ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
 ตามแผนเมื่อเปรียบเทียบกับ  
 วัตถุประสงค /เปาหมาย 
 
 
 

  

ระบบติดตาม (Monitoring) 
- Input  Monitoring 
- Performance  Monitoring 

 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 
- ความสําเร็จตามวัตถุประสงคเปาหมายของแผน 
- การเปลี่ยนแปลงของทองถ่ินในภาพรวม 
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จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมนิผลท่ีแสดงจุดเริม่ตนของระบบการ
ติดตามวาเริม่จากการไดรบัทรพัยากรไปเพือ่ดําเนนิงาน  โดยจะมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากร  
เมื่อเทียบกับเวลา  (input monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการดําเนนิงาน             
เมื่อเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว  (performance monitoring) การวางระบบติดตามในท่ีนี้  จึงเปน
การสรางระบบเพือ่ท่ีจะนาํไปสูการปรบัปรงุแกไขในเชิงการบรหิารแผน เพือ่ใหงานดําเนนิตอไปจนจบ
ตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินวาเมื่อผลท่ีเกิดข้ึนท้ังในสวนของผลผลิต  (output) 
และผลลัพธ  (outcome) วาเปนไปตามท่ีตัง้เปาหมาย  หรอืเปนไปตามวตัถุประสงคท่ีกาํหนดไว
ลวงหนาเพียงใด  อยางไรก็ดี  ระบบติดตามและประเมนิผลจะไดรบัผลกระทบจากการจัดทําแผน  
ปฏิบติัการ นั่นคือ ถาไดแผนปฏบิติัการท่ีสอดคลองและเอือ้ตอการติดตามและประเมนิผล  กจ็ะทําให
ระบบติดตามและประเมนิผลทําหนาท่ีของระบบไปได  หากแตแผนไมเอือ้ตอการติดตาม  เชน ขาด
ความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไมไดยึดแผนปฏิบัติการ  ฯลฯ กอ็าจทําใหระบบติดตามและ
ประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปญหาได 

แบบรายงานการติดตามและประเมนิผลแผนการพฒันาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประกอบดวยแบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 1 
การประเมนิการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

แบบรายงาน 
 

แบบประเมินผลแผน ฯ  
(Input) 

แบบประเมินผลแผนฯ  
(Output) 

แบบติดตามแผนฯ  
(Process) 

แบบท่ี 2 
แบบติดตามและประเมนิผล
การดําเนนิงานขององคกร

ปกครองทองถ่ิน 
 

แบบท่ี 3/2 
แบบประเมนิความพอใจตอผล 

การดําเนนิงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในภาพรวม 

 

แบบท่ี 3/1 
แบบประเมนิผล 

การดําเนนิงานตามแผน
ยุทธศาสตร 

 

แบบท่ี 3/3 
แบบประเมนิความพอใจตอผล 

การดําเนนิงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร 
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หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 
ระบบติดตามผล ระบบประเมินผล 

ผูประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผูประเมิน รายงาน ระยะเวลา 
อปท. 1. ใชแบบรายงานแบบท่ี 2 

แบบติดตามผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรายไตรมาส (3 เดือน) 
2. สงรายงานใหกับ M&E 
Unit 

ทุก ๆ 
3 เดือน 

อปท. 1.  ใชแบบรายงานแบบท่ี 1  
การกํากับการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
2.  สงรายงานใหกับ M&E Unit 

เมื่อ อปท. 
ประกาศ 
ใชแผนฯ 

 

  1. ใชแบบรายงานท่ี 3/1 แบบ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร โดยใช แบบท่ี 
3/2 แบบประเมินความพอใจตอ
ผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
และแบบท่ี 3/3 แบบประเมิน
ความพอใจตอผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในแตละยุทธศาสตร เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
2. สงรายงานใหกับ M&E Unit 

ทุก ๆ 1 ป 

M&E Unit 1.  ตรวจสอบรายงาน 
2.  วิเคราะหรายงานตามแบบ
รายงาน 
3.  สงผลการวิเคราะหใหกับ
กลุมสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

15 วัน 
นับต้ังแต 
รบัรายงาน 

 
 

M&E 
Unit 

1.  ตรวจสอบรายงาน 
2.  วิเคราะหรายงานตามแบบ 

 รายงาน 
3.  สงผลการวิเคราะหใหกับกลุม 
    สงเสริมองคกรปกครองสวน 
    ทองถ่ิน 

15 วัน 
นับต้ังแต 
รบัรายงาน 

 

กลุม 
สงเสริมฯ 

1.  สรุปผล 
2.  รายงานกรมสงเสริม 
   การปกครองสวนทองถ่ิน 

10 วัน 
นับต้ังแต 
รบัรายงาน 

กลุม 
สงเสริมฯ 

1.  สรุปผล 
2.  รายงานกรมสงเสริมการ 
   ปกครองสวนทองถ่ิน 

10 วัน 
นับต้ังแต 
รบัรายงาน 

กลุม 
สงเสริมฯ 

1.  สรุปผล 
2.  รายงานใหกบัหนวยงาน      
    ท่ีเกี่ยวของ 

- กลุม 
สงเสริมฯ 

1. สรุปผล 
2. รายงานใหกับหนวยงาน 
    ท่ีเกี่ยวของ 

- 
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กรอบคิดในการประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรแบบ
องครวม  
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสงเสริมกระบวนการทํานุบํารุง และธํารงไว
ซึ่งอัตลักษณของมรดกทาง วัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวม  
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาการศกึษา กฬีา และเยาวชน   
ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค  และสิ่งแวดลอมเมือง   
ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาการสรางชุมชุนเขมแข็งและเปนสุข 
ยุทธศาสตรที่ 6 : การสงเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน  

ประเมินแผนตามตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร โดยกระบวนการ วิจัยเอกสาร  แบบสอบถาม และ
การสัมภาษณผูที่เก่ียวของ 

 

แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการประเมิน 
- แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความคาดหวัง

และความพึงพอใจ 
- การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
- การพัฒนาระบบราชการไทย 
- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
- การประเมินโครงการ 
- รูปแบบการประเมินโครงการ 
- กรอบการดําเนินการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2548  

- บริบทเทศบาลนครลําปาง 

สาํรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาเทศบาล โดยแบงออกเปน 2 ในภาพรวมและ  
รายยุทธศาสตร ในประเด็นตอไปน้ี 

- การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการและกิจกรรม 
- การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
- การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
- การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะและใหประชาชนรับทราบ 
- การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
- การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
- ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกปญหา 
- ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

และประเมินผลการดําเนินงานรายยุทธศาสตรตามตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีกําหนดไวในแตละ
ยุทธศาสตร  (วิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม หรือผูมีสวนไดสวนเสีย) 
 

การประเมินผลโครงการตามนโยบายของเทศบาล (วิจัยเชิงสํารวจ                     
โดยใชแบบสอบถามผูใชบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย) 

รายงานผลการประเมิน และแนวทางพัฒนา 
 



งานวิเคราะหนโยบายและแผน  ฝายแผนงานและงบประมาณ

กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครลาํปาง

0-5423-7237  ตอ 7408   www.lampangcity.go.th
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