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 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี  
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือนกันยายน 2559) 

 
 เทศบาลนครล าปาง ภายใต๎การบริหารงานของ นายกิตติภูมิ นามวงค๑ ได๎รับการเลือกตั้ง     
เป็นนายกเทศมนตรีนครล าปาง โดยด ารงต าแหนํง ตั้งแตํวันที่ 17 กุมภาพันธ๑ 2556 และได๎แถลง
นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลนครล าปาง ตามอ านาจหน๎าที่ของเทศบาลที่ได๎บัญญัติไว๎       
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก๎ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) เสนอตํอสภาเทศบาลนคร
ล าปาง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556  
 

 เพ่ือปฏิบัติให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก๎ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน)  
มาตรา 48 ทศ วรรคห๎า ก าหนดให๎นายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได๎แถลงไว๎
ตํอสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี จึงสรุปสาระส าคัญของผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรี ตั้งแตํเดือนตุลาคม 255 8 ถึง เดือนกันยายน 255 9 ตามที่ได๎มอบนโยบายให๎ทุกสํวน
การงานของเทศบาลน านโยบายไปสํูการปฏิบัติ ประกอบด๎วย นโยบาย 8 ด๎าน  ดังน้ี  
 

1) ด๎านการบริหารงาน 
2) ด๎านการพัฒนาเมือง 
3) ด๎านการสํงเสริมเศรษฐกิจและการค๎า 
4) ด๎านการศึกษา 
5) ด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
6) ด๎านสุขภาพอนามัยของประชาชน 
7) ด๎านความเข๎มแข็งของชุมชน 
8) ด๎านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของท๎องถ่ิน 
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 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

1) นโยบายด้านการบริหารงาน  สํงเสริมให๎ประชาชนได๎รับความสะดวกรวดเร็ว 
ปราศจากการทุจริตคอร๑รัปชั่น  การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ หมาย ระเบียบ รวมถึงปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน๎าที่ของเทศบาล  เพ่ือประโยชน๑สุขของประชาชน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี   
ได๎มีการด าเนินการ ดังน้ี   

 
 ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและเฝ้าระวังตรวจสอบการปฏิบัติงาน  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได๎เข๎ารํวมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใส
การด าเนินงาน ของหนํวยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment – ITA) จาก
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) รํวมกับ
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) มีวัตถุประสงค๑
เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการด าเนินงาน และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหรือ
พัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงาน เพ่ือน าไปปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน  
แบบประเมิน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง กลุํมตัวอยําง คือ กลุํมผู๎รับบริการหรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียตาม
ประสบการณ๑ในการรับบริการจากหนํวยงานภาครัฐ ( External) จ านวน 100 คน และบุคลากรและ
เจ๎าหน๎าที่ในหนํวยงานภาครัฐ (Internal) จ านวน 100 คน ประเมินจากดัชนี 5 ตัว คือ 1) ความโปรํงใส 
2) ความพร๎อมรับผิด 3) ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค๑กร 
และ 5) คุณธรรมการท างานในหนํวยงาน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสการด าเนินงานของ
เทศบาลนครล าปาง สรุปผลดังน้ี 

 รํวมพิธีลงนามสัตยาบันเพ่ือรํวม
สร๎าง “จังหวัดล าปางสะอาด อ าเภอใสสะอาดและ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินสะอาด” เมื่อวันที่ 11 
กันยายน 2559 
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 จัดซ้ือจัดจ๎างเป็นไปตามขั้นตอน    
ให๎ถูกต๎องตามระเบียบ โดยมีการสํงประกาศสอบราคา 
ประกวดราคาอยํางเปิดเผยโปรํงใสทางส่ือมวลชน          
ศูนย๑ข๎อมูลขําวสาร ส านักงานตรวจเงินแผํนดินภูมิภาค
ที่ 9 ผํานระบบการจัดซ้ือจัดจ๎างของภาครัฐ ( e-GP) 
กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต๑เทศบาลนครล าปาง 
www.lampangcity.go.th โดยเปิดให๎มีการแขํงขัน
อยํางเป็นธรรม สํงผลให๎เทศบาลนครล าปางสามารถ
ประหยัดงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ๎าง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 2,779,368 บาท 
คิดเป็นร๎อยละ 17.61 %  

 
 การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ หมาย ระเบียบ รวมถึงปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่

ของเทศบาลฯ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 จัดท าข๎อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255 9  ซ่ึงเป็นไปตาม
แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ิน โดยก าหนดให๎จัดท าการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป็นกระบวนการวัดผลการบริหาร
และปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ิน ตามหนังสือส่ังการของ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 
กุมภาพันธ๑ 2548 เรื่อง ข๎อแนะน าแนวทางและวิธีการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 

  เข๎ารับการประเมินประสิทธิภาพของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ( Local Performance Assessment : LPA) โดยมีคณะท างานระดับ
จังหวัดมาตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ส านักงานเทศบาลนครล าปาง ประกอบด๎วย    
4 ด๎าน ดังน้ี 

- ด๎านที่ 1 การบริหารจัดการ ได๎รับคะแนน 139 คะแนน  
(จากคะแนนเต็ม 170 คะแนน) คิดเป็นร๎อยละ 81.76 

- ด๎านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ได๎รับคะแนน 154 คะแนน  
(จากคะแนนเต็ม 180 คะแนน) คิดเป็นร๎อยละ 85.56 

- ด๎านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ได๎รับคะแนน 167 คะแนน  
(จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน) คิดเป็นร๎อยละ 83.50 

- ด๎านที่ 4 การบริการสาธารณะ ได๎รับคะแนน 287 คะแนน  
(จากคะแนนเต็ม 305) คิดเป็นร๎อยละ 94.10) 
 
 
 

 

http://www.lampangcity.go.th/
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 สํงเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน  โดยมุํงเน๎น 4 กรณี ดังน้ี 
 

ล าดับ
ที่ 

การใช้ไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลิง 2558 
(KWh) 

2559 
(KWh) 

ลดลง 
(ร้อยละ) 

1 การใช๎ไฟฟูาของเทศบาลเฉพาะในส านักงาน 705,906 676,209 4.21 
2 การใช๎ไฟฟูาของเทศบาลภาพรวมทั้งหมด 2,671,703 2,582,672 3.33 
3 การใช๎น้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะรถใช๎งานส านักงาน 42,872 34,678 19.11 
4 การใช๎น้ ามันเชื้อเพลิงของเทศบาลภาพรวม

ทั้งหมด 
226,853 200,217 11.74 

 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาล การติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน  

 จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนคร
ล าปาง โดยมีผู๎แทนประชาคมจากภาคประชาชน 
ภาคราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
เข๎ารํวมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนคร
ล าปาง เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9-
2561) และน าไปสํูการปฏิบัติ ทั้งส้ิน 172 โครงการ 
งบประมาณ 233,100,900 บาท และได๎รับเงินอุดหนุนจากหนํวยงานภายนอก จ านวน 9 โครงการ 
งบประมาณ 77,939,160 บาท (ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) รวมทั้ง     
มีโครงการเพ่ิมเติมโดยจํายจากเงินสะสมเทศบาลอีก 8 โครงการ งบประมาณ 40,331,300 บาท  

ตลอดจนมีการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี      
จากคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครล าปาง ประกอบด๎วย ภาคประชาชน  ภาคราชการ และ
สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง โดยมีการประชุม เป็นราย    
ไตรมาส และลงพ้ืนที่ติดตามผลการด าเนิน โครงการที่ส าคัญ 
เชํน โครงการกํอสร๎างพิพิธภัณฑ๑เมืองล าปาง และโครงการ
กํอสร๎างศาลหลักเมือง เป็นต๎น   

 สนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดท าแผน
ชุมชนสํูการพัฒนาท๎องถ่ิน เพ่ือรํวมกันก าหนดทิศทางการพัฒนา
ชุมชนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน ให๎ชุมชนเข๎มแข็ง
และพ่ึงตนเองได๎ โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 
ณ ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  
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 ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

 มีชํองทางการประชาสัมพันธ๑ขําวสารเทศบาล
นครล าปาง เชํน 1) ประชาสัมพันธ๑ผํานรายการวิทย ุ“97 วาไรตี”้ 
ของ สวท. ล าปาง ทุกวันจันทร๑ – ศุกร๑ เวลา 10.30 น. – 11.00 น.    
2) รถแห ํ3) หอกระจายขําว 4) จอ LED บริเวณห๎าแยกหอนาฬิกา 
และในสวนสาธารณะเขลางค๑นคร 5) การเผยแพรํขําวสารผํานส่ือมวลชน 
6) ปูายไวนิล 7) แผํนพับและเอกสารประชาสัมพันธ๑ตําง  ๆ8) ผํานทาง
เว็บไซต๑ : www.lampangcity.go.th 9) facebook: 
www.facebook.com/nakhonlampang1  และ 10) e-Newsletter 
เป็นการประมวลภาพกิจกรรมที่ส าคัญประจ าเดือน และเผยแพรํทาง
ส่ือสังคมออนไลน๑ 
 

 พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 255 9 จัดอบรมให๎แกํพนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง พนักงานจ๎า ง 

ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของผู๎บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า และพนักงาน
จ๎าง จ านวน 4 หลักสูตร และส าหรับสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 2 หลักสูตร ดังน้ี  

 หลักสูตร การปรับปรุงตัวชี้วัดบุคคลของ
พนักงานเทศบาล  ด าเนินการโดยงานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย๑ ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เพ่ือให๎ผู๎เข๎า
อบรมได๎ทบทวน พิจารณา และปรับปรุงการจัดท า
ตัวชี้วัดระดับบุคคลให๎มีคุณภาพและมาตรฐานและ
สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑ การพัฒนา จัดอบรมจ านวน 
2 รุํน  ในวันที่ 17–18  ธันวาคม  2558 ณ ห๎อง ประชุม
ราชาวดี ส านักงานเทศบาลนครล าปาง กลุํมเปูาหมาย
ประกอบด๎วย พนักงานเทศบาล จ านวน 155 คน ซ่ึงผู๎อบรม
สามารถเขียนและจัดท าตัวชี้วัดระดับบุคคล รายละเอียด
ตัวชี้วัดและพจนานุกรมตัวชี้วัดได๎อยํางถูกต๎อง อยํางน๎อย
คนละ 1 ตัวชี้วัด งบประมาณที่ใช๎ด าเนินการ 59,790 บาท 

 หลักสูตร การวิเคราะห๑ปัญหาและ   
การตัดสินใจแก๎ปัญหาด๎านเทคนิคงานชําง ด าเนินการโดย
ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักการชําง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎
และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรด๎านการชํางให๎เพ่ิม
มากขึ้น กลุํมเปูาหมาย คือ พนักงานเทศบาลและเจ๎าหน๎าที่ 
ที่เกี่ยวข๎องในการปฏิบัติงานด๎านการชําง จัด อบรมในวันที่     
5 – 7 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหมํ จ านวน 47 คน 
งบประมาณที่ใช๎ด าเนินการ 210,258 บาท 
 
 

http://www.lampangcity.go.th/
http://www.facebook.com/nakhonlampang1%20%20???%2010
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 หลักสูตร การเข๎าสํูระบบแทํงของ
พนักงานสํวนท๎องถ่ิน ด าเนินการโดยงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย๑ ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล 
เพ่ือให๎พนักงานเทศบาลมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ระบบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถ่ิน (ระบบแทํง) รวมถึง
ทราบแนวทางความก๎าวหน๎าในอาชีพของพนักงานเทศบาล
อยํางถูกต๎อง จัดอบรมในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ๑ 2559 
และ วันที่ 9-10 มีนาคม 2559 ณ ส านักงานเทศบาล
นครล าปาง กลุํมเปูาหมาย ประกอบด๎วย พนักงานเทศบาล 
จ านวน 107 คน (ไมํได๎ใช๎งบประมาณ) 

 หลักสูตร การ ใช๎งาน
โปรแกรมชุด Office ชั้นสูง ส าหรับการท างาน   
ด าเนินการโดยงานจัดการและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ฝุายบริการและเผยแพรํวิชาการ   
กองวิชาการและแผนงาน เพ่ือให๎ผู๎เข๎าอบรม
สามารถใช๎งานโปรแกรมชุด Office ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ อบรม และฝึกปฏิบัติ  ในวันที่      
6 – 8 กรกฎาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง กลุํมเปูาหมาย ประกอบด๎วย เจ๎าหน๎าที่
ผู๎รับผิดชอบการปฏิบัติงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาลนครล าปาง จ านวน 41 คน 
งบประมาณที่ใช๎ด าเนินการ 46,900 บาท 

 หลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับ
สภาเทศบาล และหลักสูตรสารสนเทศและการส่ือสาร 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่นล าปาง 
และศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2559    
ณ จังหวัดเชียงราย และวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 
2559 ศึกษาดูงานในเขตพ้ืนที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ๑ 
จังหวัดเพชรบุรีและกรุงเทพมหานคร งบประมาณที่ใช๎
ด าเนินการ 75,124 บาท  
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2) นโยบายด้านการพัฒนาเมือง มุํงเน๎นการพัฒนาสภาพแวดล๎อมในเมือง โดยกระบวนการ 
มีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนของสังคม เชํน การปรับปรุงฟ้ืนฟูสภาพแมํน้ าวัง  การขุดลอกท าความสะอาด
ทํอระบายน้ า คลอง คูเมือง เพ่ือการระบายน้ าและปูองกันน้ าทํวม การมีพ้ืนที่สาธารณะให๎กับประชาชน
ในชุมชน มีการด าเนินการ ดังน้ี   

 สร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 ปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเก่า 
เพ่ือจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ๑การเรียนรู๎เมืองล าปาง  และ   
เป็นที่พักผํอนหยํอนใจของประชาชน เทศบาลนครล าปาง
ได๎มีสํวนรํวมในการออกแบบและก าหนดรายละเอียดงาน 
(ซ่ึงได๎รับงบประมาณอุดหนุนจาก กองทุนพัฒนาไฟฟูา 
โรงไฟฟูาแมํเมาะ จังหวัดล าปาง เพ่ือปรับปรุงบริเวณ
โดยรอบ จ านวน 15 ล๎านบาท และได๎รับงบประมาณ
อุดหนุนจากจังหวัดล าปาง เพ่ือติดตั้งระบบความ
ปลอดภัย จ านวน 1.5 ล๎านบาท)  

ตํอมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 เทศบาลนครล าปาง ตั้งงบประมาณ ในการ
ด าเนินการปรับปรุงอาคารศาลากลาง (หลังเกํา) 
พิพิธภัณฑ๑การเรียนรู๎เมืองล าปาง จ านวน 
18,800,000 บาท โดยเริ่มด าเนินการ ในวันที่    
24 กันยายน 2559 ส้ินสุดสัญญา ในวันที่ 21 
มกราคม 2560 โดยด าเนินการ ได๎แกํ รื้อถอน   
ในหมวดงานรื้อถอนทั้งหมด งานตํอเติมงานทางลาด
คนพิการและคนชราทั้งหมด  หมวดงานโครงสร๎าง
ลิฟท๑ และทางเดินเชื่อมไปยังอาคารเดิม งานตํอเติม
บันได วางระบบทํอและระบบไฟฟูา งานซํอมแซม

อุปกรณ๑ภายในอาคารที่ได๎รับความเสียหาย งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารและภายใน
ห๎องนิทรรศการ การตกแตํงภายในอาคาร และติดตั้งครุภัณฑ๑ตํางๆ เป็นต๎น  

 กิจกรรมการสร้างเมืองจักรยาน 
 เทศบาลนครล าปางได๎ให๎ความส าคัญ

ในการสร๎างเมืองจักรยาน โดยสอดคล๎องกับนโยบาย
รัฐบาล ด๎านการสํงเสริมการใช๎จักรยานในชีวิตประจ าวัน 
ซ่ึงตํอมาได๎ลงนามความรํวมมือ ( MOU) เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2559 โดยความรํวมมือระหวํางสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย ส านักงานเพ่ือลด
ความเส่ียงจากภัยพิบัติแหํงสหประชาชาติ (UNISDR) 
องค๑การบริหารจัดการก๏าซเรือนกระจก (องค๑การ
มหาชน) และชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพแหํงประเทศไทย 
เพ่ือสร๎างเมืองจักรยาน ดังน้ัน เทศบาลได๎ด าเนินการ
สร๎างเมืองจักรยาน โดยการจัดกิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง ในปี 2559 ได๎แกํ  



8 
 

  

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

- การแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ และรับสมัครสมาชิกเมืองจักรยาน
ในชุมชน จ านวน 9 ชุมชน  

- กิจกรรมส ารวจพ้ืนที่จริงของคณะกรรมการชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพ         
แหํงประเทศไทย รํวมกับคณะท างานของเทศบาล   

- กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแดํสมเด็จพระนาง
เจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 
ครบรอบ 84 พรรษา จ านวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 300 คน 

- กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิควิธีการปั่นจักรยานที่ถูกต๎องและมีความ
ปลอดภัย ภายใต๎โครงการ “สร๎างเมืองคาร๑บอนต่ า เมืองจักรยาน เมืองรู๎ส๎ูภัยพิบัติ สํูเมืองนําอยูํ       
อยํางยั่งยืน” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 จ านวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 120 คน  

- กิจกรรมพิธีมอบรถจักรยาน จ านวน 100 คัน โดยได๎รับการสนับสนุนจากบริษัท 
Ehime Toyota Motor Corporation (ประเทศญี่ปุุน) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  

 
  ปัจจุบันเครือขํายสร๎างเมืองจักรยาน แบํงออกเป็น 3 กลุํม ได๎แกํ ภาคีเครือขํายชุมชน  
ภาคีเครือขํายหนํวยงานภาครัฐ และภาคีเครือขํายภาคเอกชน   

o ภาคีเครือขํายชุมชน จ านวน 9 ชุมชน ได๎แกํ 1. ชุมชนทํามะโอ-ประตูปุอง     
2. ชุมชนประตูตาล 3. ชุมชนประตูม๎า 4. ชุมชนบ๎านปงสนุก 5. ชุมชนเจริญประเทศ 6. ชุมชนศรีบุญเรือง  
7. ชุมชนนากํวมเหนือ 8. ชุมชนบ๎านหน๎าคําย 9. ชุมชนบ๎านสนามบิน 

o ภาคีเครือขํายหนํวยงานภาครัฐ ได๎แกํ  
- กรมสํงเสริมคุณภาพส่ิงแวดล๎อม 

 - ส านักงานส่ิงแวดล๎อมภาคที่ 2 ล าปาง  
 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมจังหวัดล าปาง  
 - ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ๑ที่ 13 ล าปาง  
 - ปุาไม๎เขตล าปาง  
 - สถานีต ารวจภูธรเมืองล าปาง  
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ศูนย๑ล าปาง  

- การไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย (เหมืองแมํเมาะ) 
 - สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย  
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o ภาคีเครือขํายภาคเอกชน  ได๎แกํ 
 - สโมสรโรตารีดอยพระบาท 
 - ชมรมธนาคารจังหวัดล าปาง  
 - สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแหํงประเทศไทย  

 - บริษัท โตโยต๎า จ ากัด ล าปาง  
 - บริษัท Ehime Toyota Motor Corporation (ประเทศญี่ปุุน) 

 - บริษัท อีซูซุ จ ากัด ล าปาง  
 - บริษัท น่ิมซ่ีเส็ง ลิสซ่ิง จ ากัด 
 - ห๎างสรรพสินค๎าโรบินสัน ล าปาง  
 - ห๎างสรรพสินค๎าเซ็นทรัลพลาซา ล าปาง  
 - ห๎างสรรพสินค๎าบิ๊กซี ล าปาง  
 - ห๎างสรรพสินค๎าแมคโคร ล าปาง  
 - ห๎างสรรพสินค๎าเทสโก๎ โลตัส ล าปาง  
 - ไทวัสดุ ล าปาง 
 - ร๎านจักรยานบันเทิง  

   - ร๎านล าปางจักรยาน  

 สํงเสริมพหุภาคีในการ
พัฒนาชุมชนอยํางยั่งยืน ภายใต๎แผนปฏิบัติการ 
21 ระดับท๎องถ่ิน ( Local Agenda 21)      
ซ่ึงเป็นแนวทางการแก๎ไขปัญหาส่ิงแวดล๎อม 
ที่ตั้งอยูํบนพ้ืนฐานความรํวมมือกับองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ิน เป็นการสํงเสริม
กระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถ่ินให๎มี
ศักยภาพเข๎มแข็ง และเข๎ามามีสํวนรํวม    
ในการพัฒนาท๎องถ่ินของตนเองตามหลัก

แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเป็นการบูรณาการ
ท างานรํวมกับหนํวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง และมีชุมชน   
น ารํองที่เข๎ารํวมโครงการ จ านวน 8 ชุมชน ได๎แกํ       
1. ชุมชนปงสนุก 2. ชุมชนเจริญประเทศ 3. ชุมชนประตูม๎า 
4. ชุมชนประตูตาล 5. ชุมชนทํามะโอ 6. ชุมชนบ๎านหน๎าคําย 
7. ชุมชนนากํวมเหนือ 8. ชุมชนศรีบุญเรือง  

 โครงการนครล าปางเมืองแหํงจักรยาน
เพ่ือการทํองเที่ยว ได๎ก าหนดเส๎นทางจักรยานในยํานเมืองเกํา 
รํวมกับชุมชนในพ้ืนที่และเชื่อมโยงกับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินใกล๎เคียง โดยสํงเสริมการทํองเที่ยวโดย
ใช๎จักรยานและประชาสัมพันธ๑เส๎นทางจักรยานทํองเที่ยวให๎เป็นที่รู๎จักมากยิ่งขึ้น โดยการจัดท าเอกสาร
ทํองเที่ยวโดยรถจักรยานในยํานเมืองเกํานครล าปาง จ านวน 7,000  ฉบับ นอกจากน้ี ได๎จัดบรรยาย
หัวข๎อ “พฤติกรรมการปั่นจักรยานทํองเที่ยวและแนวโน๎มการทํองเที่ยวโดยรถจักรยานในอนาคต”  
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 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองและพัฒนาแม่น้ าวัง มีการด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 

 ด าเนินงานด๎านการอนุรักษ๑ 
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
โดยความรํวมมือจากหลายหนํวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกเทศบาลฯ ซ่ึงปัจจุบัน
เทศบาลมีเครือขําย ดังน้ี 
ภาคีเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน  
จ านวน 10 ชุมชน ได๎แกํ ชุมชนก าแพงเมือง 
ชุมชนประตูตาล ชุมชนประตูม๎า ชุมชนชํางแต๎ม 
ชุมชนประตูต๎นผึ้ง-ทํานางลอย ชุมชนทํามะโอ-
ประตูปุอง ชุมชนศรีล๎อม-แสงเมืองมา ชุมชน
แจํงหัวริน ชุมชนสามดวงสามัคคี และชุมชน
บ๎านหน๎าคําย 
ภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ  ได๎แกํ กรม
สํงเสริมคุณภาพส่ิงแวดล๎อม ส านักงาน
ส่ิงแวดล๎อมภาคที่ 2 ล าปาง ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมจังหวัด
ล าปาง ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ๑ที่ 13 ล าปาง 
ปุาไม๎เขตล าปาง  สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง  
เรือนจ ากลางล าปาง  สถานกักขังกลางล าปาง  
ศูนย๑วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดล าปาง สถานี
ต ารวจภูธรเมืองล าปาง มทบ. 32 คํายสุรศักดิ์

มนตรีล าปาง วิทยาลัยเทคนิคล าปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง วิทยาลัยสารพัดชํางล าปาง วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนครล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย๑ล าปาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ศูนย๑ล าปาง โรงเรียนไตรภพวิทยา โรงเรียนวิชชานารี และโรงเรียนเคนเน็ต
แม็คเคนซี   

ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน   ได๎แกํ ห๎างสรรพสินค๎าโรบินสัน ห๎างสรรพสินค๎าเซ็นทรัล
พลาซํา ห๎างสรรพสินค๎าบิ๊กซี ห๎างสรรพสินค๎าแมคโคร ห๎างสรรพสินค๎าเทสโก๎ โลตัส บริษัทนิ่มซ่ีเส็ง
ลิสซ่ิง จ ากัด เป็นต๎น 
  กิจกรรมที่ได๎ด าเนินการ ได๎แกํ  

o จัดท าบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) การพัฒนาชุมชนให๎นําอยูํ  
อยํางยั่งยืน ภายใต๎แผนปฏิบัติการระดับท๎องถ่ิน ระหวํางเทศบาลนครล าปาง และภาคีเครือขําย     
ภาคประชาชน และภาคีเครือขํายหนํวยงานภาครัฐตําง ๆ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 จ านวนผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 150 คน 

o กิจกรรมก าจัดผักตบชวาและขยะในล าน้ าวัง เน่ืองในวันส่ิงแวดล๎อมโลก  
ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2559 ตั้งแตํสะพานช๎างเผือกถึงเขื่อนยาง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 

o กิจกรรมรณรงค๑พัฒนาและฟ้ืนฟูสภาพแวดล๎อมแมํน้ าวัง ระหวํางวันที่    
10 – 11 พฤศจิกายน 2558 

o จัดอบรมการสํงเสริมความรู๎เกี่ยวกับการจัดการน้ าเสีย วันที่ 5 มกราคม 2559 
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o กิจกรรมก าจัดผักตบชวาและขยะในล าน้ าวัง (คลองสวย น้ าใส ล าปาง
นครแหํงความสุข) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 จ านวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมประมาณ 300 คน 

o กิจกรรมฟ้ืนฟูระบบนิเวศแมํน้ าวัง ชุมชนเจริญประเทศ เมื่อวันที่ 13 
กรกฎาคม 2559 จ านวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 100 คน  กิจกรรมยํอย ได๎แกํ กิจกรรมปลํอยพันธุ๑ปลาและ
ปลูกต๎นไม๎ในบริเวณที่สาธารณะ ฝึกอบรมให๎ความรู๎ด๎านการอนุรักษ๑ส่ิงแวดล๎อมในชุมชน การท าปุ๋ยหมัก
จากมูลไส๎เดือน การท าปุ๋ยชีวภาพ ภายใต๎แผนปฏิบัติการ LA21 ระดับท๎องถ่ิน เพ่ือมุํงสํูสังคมสีเขียว  

o กิจกรรมโครงการปลูกต๎นไม๎เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิม   
พระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559  

o กิจกรรมพัฒนาชุมชนท าความสะอาดถนน และปลูกต๎นไม๎ในบริเวณ      
ที่สาธารณประโยชน๑ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแดํสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ        
ณ บริเวณถนนวังเหนือ (ถนนสายวัฒนธรรม) ชุมชนทํามะโอ-ประตูปุอง และชุมชนศรีล๎อม-แสงเมืองมา 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม ประมาณ 300 คน 

 
 แก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากในเขตเทศบาลนครล าปาง 

เทศบาลนครล าปางให๎ความส าคัญในการแก๎ไขปัญหาน้ าทํวมซ้ าซาก ซ่ึงเกิดจากหลาย
สาเหตุ เชํน ระบบการระบายน้ าไมํมีประสิทธิภาพเทําที่ควร ไมํมีทํอระบายน้ า และอาจมีสาเหตุมาจาก
การอุดตันของทํอระบายน้ า เน่ืองจากมีเศษใบไม๎หรือขยะตําง ๆ เข๎าไปอุดตัน ประกอบกับการตื้นเขินของ
แมํน้ าวังและคลองสาขาแมํน้ าวัง เน่ืองจากมีปริมาณผักตบชวาและวัชพืชเป็นจ านวนมาก เมื่อเกิดฝนตกหนัก 
ท าให๎น้ าไหลไมํสะดวก จึงเกิดน้ าทํวมขังในหลายพ้ืนที่  เทศบาลจึงได๎ด าเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2559 ดังน้ี 

 ขุดลอกท าความสะอาดทํอระบายน้ า คลอง คูเมือง เพ่ือชํวยระบายน้ าชํวงฤดูฝน   
ให๎สะดวก และรวดเร็วขึ้น บริเวณที่ด าเนินการ ดังน้ี 

- ขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชอ่ืน ๆ ออกจากแมํน้ าวัง ระยะทางประมาณ 5,000 เมตร 
- ขุดลอกผักตบชวา คลองซาววา ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร 
- ขุดลอกผักตบชวา รํองน้ ายายตอง บริเวณหน๎าวัดแจํงหัวริน ระยะทางประมาณ 

600 เมตร 
- ขุดลอกผักตบชวา วัชพืช คูน้ านากํวมเหนือ ระยะทางประมาณ 700 เมตร 
- ขุดลอกรํองน้ าปุาขาม ระยะทางประมาณ 300 เมตร 
- ขุดลอกรํองน้ าหลังห๎างสรรพสินค๎าบิ๊กซี ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
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  การดูดโคลนเลนในทํอระบายน้ า ตามถนนสายตําง ๆ ได๎แกํ 
- บริเวณถนนพระบาทจากแยกสนามบิน ถนนซุปเปอร๑
ไฮเวย๑-สุดเขตเทศบาล เม่ือวันที่ 4-8 เมษายน 2559 
- บริเวณถนนไปรษณีย๑จาก ห๎าแยกประตูชัย ถึง
ตลาดจีน เมื่อวันที่ 18 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559 
- บริเวณถนนฉัตรไชยจากห๎าแยกหอนาฬิกาถึงแยก
ดอนปาน เมื่อวันที่ 1 – 24 มิถุนายน 2559 
- บริเวณถนนประสานไมตรีจากแยกดอนปานถึงแยก
ถนนทําคราวน๎อย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 
2559 

- บริเวณแยกฉัตรไชย ผํานแยกแบงค๑ชาติ ผํานหน๎าโรงเรียนเทศบาล 5 ถึงแยกทําคราวน๎อย 
เมื่อวันที่ 4 – 15 กรกฎาคม 2559 

- บริเวณถนนทําคราวน๎อย จากห๎าแยกหอนาฬิกา ผํานแยกโรงน้ าแข็ง ผํานแยกศรีบุญเรือง 
ถึงแยกประสานไมตร ีเมื่อวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2559 

- บริเวณถนนเวียงละกอน ถึงถนนวังขวา จากแยกเพ็ญทรัพย๑ ผํานแยกทําคราวน๎อย
(มดยิ้ม) ถึงแยกปศุสัตว๑ เมื่อวันที่ 4 - 13 พฤษภาคม 2559 

- บริเวณถนนหลักและซอยตํางๆ หมูํบ๎านทองประเสริฐ เมื่อวันที่ 21 -29 กรกฎาคม 2559 
- บริเวณถนนหลักและซอยตํางๆ ในหมูํบ๎านสุขสวัสดิ์ เชํน สุขสวัสดิ์ 1 สุขสวัสดิ์ 2,  

สุขสวัสดิ์ 3, สุขสวัสดิ์ 4 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม - 23 กันยายน 2559 
- บริเวณถนนซอยตํางๆ พื้นที่ยํานชุมชนตลาดจีน เมื่อวันที่ 8 – 19 สิงหาคม 2559 
 

  แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมซ้ าซากบริเวณพ้ืนที่เศรษฐกิจ     
ในเขตเทศบาลนครล าปาง ดังน้ี 
- บริเวณแยกเพ็ญทรัพย๑ เบิกจําย 1,918,000 บาท  
- บริเวณแยกถนนดวงรัตน๑กับถนนพหลโยธิน      
เบิกจําย 1,590,000  บาท  
- บริเวณห๎าแยกประตูชัย (ถนนไปรษณีย๑ตั้งแตํถนน
พหลโยธินลงแมํน้ าวัง) งบประมาณตามสัญญา 
15,884,000 บาท (ขณะน้ีอยูํระหวํางการด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ๎าง) 
 

 
 บูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณ

ข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก โดยท าการปรับปรุงระบบไฟฟูาเป็นแบบเคเบิลใต๎ดิน ความยาวประมาณ 
1,460 เมตร  (เทศบาลนครล าปางได๎แจ๎งให๎การไฟฟูาสํวนภูมิภาคเตรียมแผนการปฏิบัติงานที่จะ
ด าเนินการตํอไป ซ่ึงเบื้องต๎นการไฟฟูาสํวนภูมิภาคแจ๎งวําจะเริ่มเข๎าด าเนินงานพฤษภาคม 2560) 
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3) นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า   
 การบริหารงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 

 การปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย๑สิน  ซ่ึงเทศบาลนคร
ล าปางได๎ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี ครอบคลุม 8 ต าบล เพ่ือเพ่ิมฐานข๎อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย๑สิน และปรับปรุงข๎อมูลให๎ถูกต๎องเป็นปัจจุบัน  

 ข๎อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย๑สิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 การออกส ารวจ
ข๎อมูลฯ แบํงเป็น เขตใหญํ (Zone) จ านวน 7 เขต เขตยํอย (Block) จ านวน 142 บล็อก และแปลงที่ดิน 
(Lot) จ านวน 12,864 แปลง สรุปฐานข๎อมูลได๎ดังน้ี 

 
ล าดับที ่ ฐานข้อมูล จ านวน 

1 ทะเบียนทรัพย๑สิน (ผ.ท.4) 20,156 ราย 
2 ทะเบียนคุมผู๎ช าระภาษี (ผ.ท.5)   10,457 ราย 
3 ผู๎ได๎รับการยกเว๎นภาษี 9,699 ราย 
4 ผู๎ถือกรรมสิทธิ์แปลงที่ดิน 16,738 ราย 
 - จ านวนแปลงที่ดิน 29,412 แปลง 
5 ผู๎ถือกรรมสิทธิ์โรงเรือน/ส่ิงปลูกสร๎าง 16,977 ราย 
 - จ านวนโรงเรือน 35,064 หลัง 
6 ผู๎ถือกรรมสิทธิ์ปูาย 2,920 ราย 
 - จ านวนปูาย 8,048 ปูาย 

  
 

ตารางเปรียบเทียบรายได้จัดเก็บเองของเทศบาลนครล าปาง 

ประเภทรายได้ 
รายได้ที่จัดเก็บได้ (บาท) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 45,817,451.92 48,649,920.91 55,166,287.66 64,867,087.89 
ภาษีบ ารุงท๎องท่ี 860,134,90 864,898.22 884,407.32 818,579.40 
ภาษีปูาย 12,997,446.00 14,880,419.00 14,737,636.50 14,577,762.00 

รวมทั้งส้ิน 59,675,032.82 64,395,238.13 70,788,331.48 80,263,429.29 

ร๎อยละท่ีเพิ่มขึ้น 
0.01 

(เม่ือเทียบกับ 
ปี 2555) 

7.91 
(เม่ือเทียบกับ 
ปี 2556) 

9.93 
(เม่ือเทียบกับ 
ปี 2557) 

13.39 
(เม่ือเทียบกับ 
ปี 2558) 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายได๎จัดเก็บเองในหมวดภาษีอากร ที่เทศบาลจัดเก็บได๎ 

เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 13.39 (เมื่อเทียบกับปีฐาน พ.ศ. 2558)  
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 การพัฒนางานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 
 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย๑สินออกส ารวจข๎อมูลภาคสนามและตรวจสอบข๎อมูล

การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย๑สินกับส านักงานที่ดินจังหวัดล าปางอยํางตํอเน่ือง ท าให๎การปรับปรุง
ข๎อมูลทะเบียนทรัพย๑สินเป็นปัจจุบัน 

 การน าโปรแกรมประยุกต๑ Microtax และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร๑ ( GIS)    
มาใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีได๎อยํางมีคุณภาพมากขึ้น 

 การเพ่ิมชํองทางการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือช าระภาษีผํานระบบธนาคาร และ   
การให๎บริการยื่นค าร๎องตําง ๆ ผํานทางเว็บไซต๑ของเทศบาลฯ 

 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน๑บริเวณจุดบริการรับช าระภาษี ให๎มีความสะดวก สบาย สวยงาม 
รวมทั้งได๎น าระบบบัตรคิวมาใช๎เพ่ือให๎การบริการรวดเร็วขึ้น 

 งานเรํงรัดรายได๎ และงานพัฒนารายได๎ รํวมกันปฏิบัติงานเชิงรุกโดยการออก
ภาคสนาม เพ่ือเรํงรัดติดตามลูกหนี้ค๎างช าระภาษีและติดตามผู๎ค๎างยื่นแบบช าระภาษีอยํางตํอเน่ือง  

 เมื่อพ๎นก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ด าเนินการตรวจสอบรายชื่อผู๎ค๎างยื่นแบบ ประจ าปี 2559 เพ่ือเรํงรัดโดยจัดท าหนังสือแจ๎งเตือนให๎     
ผู๎เสียภาษีเข๎ามายื่นแบบและช าระภาษี 

 จัดโครงการอบรมให๎ความรู๎เรื่องภาษีท๎องถ่ินแกํผู๎อยูํในขํายช าระภาษีในเขตเทศบาล 
 เทศบาลฯ ได๎น ามาตรการการเปรียบเทียบปรับผู๎ไมํมายื่นแบบภาษีโรงเรือนฯ ภายใน

ก าหนด (เดือนกุมภาพันธ๑) ด าเนินการปรับ รายละ 200 บาท ท าให๎ผู๎ช าระภาษีมายื่นแบบและช าระภาษี
ภายในก าหนดเพ่ิมขึ้น  
 รายได๎ที่เทศบาลจัดเก็บเองที่ไมํใชํภาษีอากร ซ่ึงจัดเก็บได๎ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ประกอบด๎วย 5 หมวด ดังน้ี 

 
ล าดับที ่ หมวดรายได้ รายได้ของเทศบาล (บาท) 

1 คําธรรมเนียม คําปรับและใบอนุญาต 16,187,848.61 
2 รายได๎จากทรัพย๑สิน 15,804,018.91 
3 รายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย๑ 5,846,120.91 
4 รายได๎เบ็ดเตล็ด 2,838,904.70 
5 รายได๎จากทุน 51,430.00 

รวม 40,728,323.13 
 

 ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง และตราเทศบัญญัติฯ เพ่ิมเติม ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงปัจจุบันอยูํระหวํางการปรับปรุงและจะน ารํางเทศบัญญัติฯ 
ดังกลําว ให๎สภาพิจารณาให๎ความเห็นชอบรํางฯ ตํอไป ทั้งส้ิน จ านวน 10 เรื่อง ประกอบด๎วย 

1. รํางเทศบัญญัติสถานที่จ าหนํายอาคารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
2. รํางเทศบัญญัติการจ าหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะ 
3. รํางเทศบัญญัติตลาด 
4. รํางเทศบัญญัติการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
5. รํางเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ 
6. รํางเทศบัญญัติสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
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7. รํางเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
8. รํางเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปลํอยสัตว๑ 
9. รํางเทศบัญญัติกิจการให๎บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ๎าน 
10. รํางเทศบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการตู๎น้ าดื่มหยอดเหรียญ 

 

 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซี ล าปาง)  
เพ่ือรองรับกิจกรรม กีฬา นันทนาการ และใช๎ในกิจการสาธารณประโยชน๑อ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียด   
แบบแปลนที่สอดคล๎องกับการกํอสร๎างอาคารศูนย๑แสดงสินค๎าและการทํองเที่ยวนครล าปาง ซ่ึงปัจจุบัน
อยูํระหวํางการประมาณการกํอสร๎าง 

 
4) นโยบายด้านการศึกษา  ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาด๎านการศึกษาของโรงเรียน

เทศบาลในสังกัด ดังน้ี 
 มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัด

โรงเรียนเทศบาล  ทั้งส้ิน 502  คน เป็นเงินจ านวน 
403,000 บาท ซ่ึงได๎รับการสนับสนุนจากแหลํงทุนตําง ๆ 
เชํน ทุนการศึกษาของโรงเรียน ทุนการศึกษาจาก     
คณะผู๎บริหาร คณะครู บุคคลภายนอก กรมสํงเสริม    
การปกครองท๎องถ่ิน ชมรมพระเครื่องเมืองนครล าปาง  
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน), มูลนิธิเทสโก๎เพ่ือไทย และ
ผู๎มีจิตศรัทธาบริจาค เป็นต๎น โดยแยกเป็นโรงเรียนตําง ๆ ดังน้ี 

 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ๎านแสนเมืองมูล) ได๎รับทุน จ านวน 143 คน  
 รวมเป็นเงิน 78,000 บาท 
 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ๑อนุกูล) ได๎รับทุน จ านวน 187 คน  
 รวมเป็นเงิน 146,000 บาท 
 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ๎านเชียงราย) ได๎รับทุน จ านวน 54 คน  

รวมเป็นเงิน 65,500 บาท 
 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ๎านศรีบุญเรือง) ได๎รับทุน จ านวน 28 คน  

รวมเป็นเงิน 28,000 บาท 
 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปุารวก) ได๎รับทุน จ านวน 19 คน  

รวมเป็นเงิน 17,500 บาท 
 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ได๎รับทุน จ านวน 71 คน  

รวมเป็นเงิน 68,000 บาท 
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 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล      
นครล าปาง โดยได๎จัดกิจกรรม ดังน้ี  

 จัดการเรียนการสอนภาษาจีนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง จ านวน 4 
โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ๎านแสนเมืองมูล) ,
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ๑อนุกูล), โรงเรียน
เทศบาล 4 (บ๎านเชียงราย) และโรงเรียนเทศบาล 5 
(บ๎านศรีบุญเรือง) โดยการจ๎างครูผู๎สอนภาษาจีนมา  
ท าการสอนสํงเสริมให๎นักเรียนเรียนรู๎และฝึกการใช๎
ภาษาจีนเพ่ือการเรียนการสอนและการส่ือสารอยํางมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนให๎ความสนใจและสามารถใช๎
ภาษาจีนในการส่ือสารได๎ดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
อยูํในระดับดี ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ และได๎ด าเนินการในด๎านอ่ืน ๆ ดังน้ี  

- กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ภาษาและวัฒนธรรมจีนให๎กับนักเรียน ได๎แกํ การจัดคําย
ภาษาจีน กิจกรรมภาษาจีนวันละค า กิจกรรมตรุษจีน การติดแผํนปูายนิเทศภาษาจีน กิจกรรมละครจีน ฯลฯ 
อีกทั้งยังได๎สํงเสริมให๎นักเรียนในสังกัดฯ รํวมแขํงขันทักษะภาษาจีนในระดับเทศบาล และระดับกรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถ่ิน เชํน การกลําวสุนทรพจน๑ภาษาจีน การแสดงละครจีน เป็นต๎น 
  - จัดท าห๎องปฏิบัติการทางภาษา ให๎กับโรงเรียนเทศบาล 1 , 3 , 4 , 5 และ 7 เพ่ือเป็น
แหลํงเรียนรู๎ให๎นักเรียนได๎ฝึกฝนการใช๎ภาษาตํางประเทศ 
  - จัดแหลํงเรียนรู๎ในสถานศึกษา เพ่ือสํงเสริมภาษาตํางประเทศ และส่ือวัสดุอุปกรณ๑
ให๎กับโรงเรียนได๎ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
 

 ส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบ
และตามอัธยาศัย เปูาหมายเพ่ือให๎ประชาชน
ได๎รับการศึกษาอยํางตํอเน่ือง พัฒนาศักยภาพ 
สามารถใช๎ความรู๎และภูมิปัญญาเป็นฐานในการ
พัฒนา ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล๎อม 
ความม่ันคง และคุณภาพชีวิต  นอกจากน้ี
ประชาชนได๎รับความรู๎และทักษะพ้ืนฐานในการ
แสวงหาความรู๎ที่จะเอ้ือตํอการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
กิจกรรมที่ได๎ด าเนินการ ได๎แกํ 

 กิจกรรม LK Kid in Park   
 กิจกรรมนิทรรศการสํงเสริม

ความรู๎คูํภูมิปัญญาสืบสานคุณคําวัฒนธรรมไทย-จีน  
 กิจกรรมอบรมตุงโคมล๎านนา

สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ณ อุทยานการเรียนรู๎นคร
ล าปาง 

 ส ารวจเด็กด๎อยโอกาสในเขต
เทศบาลนครล าปาง  
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 กิจกรรม “พ่ีสอนน๎อง” 
 กิจกรรม “เลํานิทาน สร๎างจินตนาการเสริมสร๎างสมรรถนะเด็ก” 
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ “กลุํมท ากระดาษสาบ๎านทําล๎อ” 

    เป็นต๎น 

 
 

 ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ประจ าปี 2559 “ไก่ขาวเกมส์ 2016 : 
เกมส์แห่งความสุข”  
  ซ่ึงเทศบาลนครล าปางได๎เตรียมการ
จัดงานตั้งแตํในชํวงปีงบประมาณ 2559 และจัดการ
แขํงขัน ระหวํางวันที่ 19 – 27 พฤศจิกายน 2559     
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดล าปางและสนามกีฬาตําง  ๆ 
ภายในจังหวัด เพ่ือคัดเลือกตัวแทนจากระดับภาคเหนือ
ไปแขํงขันในระดับประเทศที่จังหวัดร๎อยเอ็ด ในวันที่   
10 – 20 ธันวาคม 2559 โดยเทศบาลได๎ต๎อนรับทัพ
นักกีฬาจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ  กวํา 7,000 คน    
โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือสนองนโยบายด๎านกีฬาและ
นันทนาการของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทยและสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํง
ประเทศไทย เพ่ือสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม       
เด็กเยาวชนประชาชนในท๎องถ่ินในการรํวมเป็นเจ๎าภาพ
จัดการแขํงขัน และสํงเสริมสนับสนุนให๎เด็กและเยาวชน
รักและใช๎ความสามารถในการกีฬาให๎เป็นประโยชน๑แกํ
รํางกายและจิตใจ  
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5) นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน จัดบริการ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ให๎มีแสงสวํางสาธารณะ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยางแอสฟัลท๑พร๎อม    
ทํอระบายน้ า รวมถึงติดตั้งไฟสัญญาณเตือนกระพริบ ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร และขยายเขต
ไฟฟูาพัฒนาและสายดับ ท าให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก และปลอดภัย โดยด าเนินการโครงการดังน้ี 

 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า  
 ด าเนินการโครงการกํอสร๎างถนนและทํอระบายน้ า โดยโอนจากเงินเหลือจําย

จากงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ด าเนินการกํอสร๎างในปี 2559) ทั้งส้ิน     
7 โครงการ งบประมาณใช๎ไป 6,586,000 บาท ดังน้ี 

1. กํอสร๎างทํอระบายน้ าพร๎อมถนนทับหลังทํอ 
ถนนสุขสวัสดิ์ 4 (ฝั่งบ๎านเลขที่ 59) ตั้งแตํถนนสุขสวัสดิ์ 4 
ซอย 8 ถึงบริเวณฝั่งตรงข๎ามถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอย 11 เบิกจําย 
1,090,000 บาท 

2. กํอสร๎างถนนและทํอระบายน้ า ถนนนากํวม 
ซอย 5 ตั้งแตํถนนนากํวม ถึงบ๎านเลขที่ 25 ถนนนากํวมเหนือ  
เบิกจําย 890,000 บาท 

3. กํอสร๎างปรับปรุงถนนและทํอระบายน้ า ถนน
ริมน้ า ตั้งแตํบริเวณบ๎านเลขที่ 17/1 ถึงแยกถนนนากํวม ซอย 4 
เบิกจําย 998,000 บาท 

4. กํอสร๎างปรับปรุงถนนและทํอระบายน้ า ถนน
บ๎านดง ซอย 1 ตั้งแตํข๎างบ๎านเลขที่ 169 ถึงหน๎าบ๎านเลขที่ 
58/1 เบิกจําย 680,000 บาท 

5. กํอสร๎างทํอระบายน้ าพร๎อมถนนทับหลังทํอ 
ถนนพหลโยธิน (ฝั่งปั๊มเอสโซํ) ตั้งแตํบริเวณหน๎าปั๊มเอสโซํ ถึง
แยกถนนวังทาน เบิกจําย 2,076,000 บาท 
 

 
 

6. กํอสร๎างถนนและทํอระบายน้ า ถนน
พระแก๎ว ซอยข๎างบ๎านเลขที่ 171/7 ถึงหน๎าบ๎านเลขที่ 
171 เบิกจําย 427,000 บาท 

7. กํอสร๎างปรับปรุงทางเท๎า ถนนข๎าง
สวนสาธารณะเขลางค๑นคร (ฝั่งสวนเขลางค๑แมนชั่น) 
ตั้งแตํสุดเขตรั้วอุทยานการเรียนรู๎นครล าปาง ถึงถนนวัง
ขวา เบิกจําย 425,000 บาท 
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 ด าเนินการโครงการ กํอสร๎างถนนและทํอระบายน้ า โดยตั้งงบประมาณในปี 
2559 ซ่ึงด าเนินการเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ได๎แกํ 

1. กํอสร๎างถนนและทํอระบายน้ า ถนนล าปาง-แมํทะ ซอย 5 ซอยข๎างบ๎านเลขที่ 8 
เบิกจําย 917,700 บาท 

2. กํอสร๎างทํอระบายน้ า 
พร๎อมถนนทับหลังทํอ ถนนสุขสวัสดิ์ 4 (ฝั่งบ๎านเลขที่ 
81) ตั้งแตํบริเวณ ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอย 11 ถึงถนน
ล าปาง-แมํทะ เบิกจําย 1,560,000 บาท 

3. กํอสร๎างปรับปรุงถนน 
และทํอระบายน้ า ภายในชุมชนสามดวงสามัคคี ตั้งแตํ
บ๎านเลขที่ 281/7 ถึงบ๎านเลขที่ 281/42 เบิกจําย 
906,000 บาท  

4. กํอสร๎างปรับปรุงถนนและ
ทํอระบายน้ า ถนนพระบาท ซอย 5 ซอยข๎างบ๎านเลขที่ 
11 เบิกจําย 273,500 บาท  

5. กํอสร๎างปรับปรุงถนนและ
ทํอระบายน้ า ถนนประตูม๎า ซอย 1 ซอยข๎างบ๎านเลขที่ 
6/3 เบิกจําย 361,000 บาท  

6. กํอสร๎างปรับปรุงถนนและ
ทํอระบายน้ า ถนนสุรารัฐ ซอยข๎างบ๎านเลขที่ 38 ถึง
หน๎าบ๎านเลขที่ 34 เบิกจําย 278,000 บาท 

 
 อุดหนุนงบประมาณในการ ขยาย

เขตไฟฟ้าพัฒนาและสายดับ ให๎แกํ การไฟฟูา 
สํวนภูมิภาคจังหวัดล าปาง เบิกจําย 792,372.70 บาท  

 
 อุดหนุนงบประมาณในการขยายเขต

วางท่อประปาภายในเขตเทศบาลนครล าปาง  ให๎แกํ
การประปาสํวนภูมิภาค จังหวัดล าปาง เบิกจําย 
694,001.11 บาท 
 

 จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม
และวิเคราะห์โครงการแปรรูปมูลฝอยเป็นพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบ RDF ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
สุขาภิบาล  เบิกจําย 1,825,00 0 บาท เพ่ือให๎เอกชน    
เป็นผู๎ลงทุน และด าเนินการแปรรูปมูลฝอยเป็นพลังงาน
ทดแทนตํอไปในอนาคต 
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6) นโยบายด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน   สํงเสริมสังคมให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เข๎าถึงหลักประกันสุขภาพ  การให๎บริการสาธารณสุขอยํางทั่วถึงทุกชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
มีสุขภาวะที่ดี ได๎ด าเนินการ ดังน้ี 

 
 ให้บริการสุขภาพอนามัย ได้แก ่ 

 มหกรรมอนามัยดี ชีวีมีสุข เพ่ือคืนความสุขให๎ประชาชนเทศบาลนครล าปาง 
ด าเนินการ 4 กิจกรรม ได๎แกํ  

- จัดอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยการบริโภคและการออกก าลังกายโดยการแกวํงแขน 
และประชุมกลุํมเพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงานโครงการ 

- จัดประกวดแขํงขันทีมออกก าลังกาย
ด๎วยการแกวํงแขนลดพุง ให๎กับกลุํมโรงเรียนและชุมชน 

- จัดบูธนิทรรศการและบริการการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต๎นให๎กับประชาชน 

- จัดพิธีเปิดโครงการมหกรรมอนามัยดี 
ชีวีมีสุข เพ่ือคืนความสุขให๎แกํประชาชนฯ  

o ประชาชน ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจ ร๎อยละ 82.8  

 คัดกรองภาวะสุขภาพประชาชนเพ่ือ
ปูองกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิงรุก 
แบํงเป็น 3 โซน ดังน้ี 

- โซนต าบลหัวเวียง พระบาท สวนดอก 
และพิชัย กลุํมเปูาหมายมารับบริการตรวจคัดกรอง  
จาก 538 คน พบวํา ปกติ 486 คน 

- โซนต าบลเวียงเหนือ และบํอแฮ๎ว  กลุํมเปูาหมายมารับบริการตรวจคัดกรอง    
จาก 418 คน พบวํา ปกติ 389 คน 

- โซนต าบลสบตุ๐ย  และชมพู กลุํมเปูาหมายมารับบริการตรวจคัดกรอง จาก 364 คน 
พบวํา ปกติ 299 คน 

 รณรงค๑ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า เพ่ือปูองกันการเกิดโรคติดตํอจากสัตว๑สํูคน และ     
ให๎ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า จากการฉีดวัคซีนพบวํา ไมํมีสุนัข แมว และสัตว๑เลี้ยงอ่ืนที่ติด
เชื้อโรคพิษสุนัขบ๎า 

 รณรงค๑ก าจัดลูกน้ ายุงลายเพ่ือ
ปูองกันโรคไข๎เลือดออก เทศบาลนครล าปาง  และอสม. 
รณรงค๑ประชาสัมพันธ๑กิจกรรม ด๎วยมาตรการ 3 เก็บ  

- เก็บบ๎านให๎ปลอดโปรํง ไมํให๎
ยุงลายเกาะฟัก  

- เก็บขยะ  และ ภาชนะไมํให๎เป็น
แหลํงเพาะพันธุ๑ยุงลาย  

- เก็บน้ าปิดให๎มิดชิด ไมํให๎ยุง
วางไขํ  
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เพ่ือให๎ประชาชน แกนน าชุมชน      
มีความรู๎เกี่ยวกับโรคไข๎เลือดออกและแนวทาง     
การปูองกันและควบคุมโรคดังกลําว ตลอดจนเพ่ือ
ลดแหลํงเพาะพันธุ๑ลูกน้ ายุงลาย ซ่ึงเป็นพาหะน าโรค
ไข๎เลือดออก  

o จากการประเมินผลการให๎บริการ
แกํประชาชน ด๎านงานศูนย๑บริการสาธารณสุข 
พบวําความพึงพอใจของผู๎รับบริการ คิดเป็นร๎อยละ 
77.40 (3.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) 
 

 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก ่
 มีการด าเนินงานที่เกี่ยวข๎องกับการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือท าให๎ถนน     

ทุกสายไมํมีขยะตกค๎าง โดยด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
o จ๎างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย งบประมาณที่ใช๎ไป 23,310,616 บาท 
o จ๎างเหมาเอกชนก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอยํางถูกหลักสุขาภิบาล 

(Sanitary Landfill) ซ่ึงมีที่ดินส าหรับก าจัดขยะ 620 ไรํ ตั้งอยูํที่บริเวณหมูํบ๎านกล๎วยแพะ อ าเภอเมือง
ล าปาง จังหวัดล าปาง งบประมาณที่ใช๎ไป 7,785,150 บาท 

 ตรวจแนะน าสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 ตรวจแนะน าด๎านสุขาภิบาลสถานบริการในเขตเทศบาลนครล าปาง  
 พัฒนาสถานประกอบการด๎านอาหารในเขตเทศบาลนครล าปาง  
 เผยแพรํความรู๎ในการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ๑สุขภาพ   
 รณรงค๑ล๎างตลาดสดตามเทศกาลและวันส าคัญ 
 นครล าปาง Big Cleaning Day  

o การประเมินความพึงพอใจ
ของผู๎รับบริการตํองานบริการของเทศบาลนครล าปาง 
งานด๎านการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล๎อม 
ร๎อยละ 77.20 (3.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5)  

 
 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก 

สปสช. ในปี 2559 ซ่ึงเป็นโครงการที่สํงเสริมสุขภาพ
และปูองกันโรค  ให๎แกํประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ล าปาง โดยแบํงประเภทโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ดังน้ี 

 ประเภทที่ 1 สนับสนุนหนํวยบริการด๎านงานสาธารณสุข จ านวน 10 โครงการ 
งบประมาณ 869,599.50 บาท ดังน้ี 

- กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม ด าเนินการ 6 โครงการ ได๎แกํ 
o โครงการอนามัยโรงเรียนภายใต๎โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 
o โครงการอบรมผู๎น านักเรียนสํงเสริมสุขภาพ 
o โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชนเพ่ือปูองกันควบคุมโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูงเชิงรุก 
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o โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขํายในการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดตํอ
ในพ้ืนที่ 

o โครงการ “เยี่ยมถึงเรือน 
เยือนห๎าพันราย”  

o โครงการสํงเสริมการ
พัฒนามาตรฐานห๎องส๎วมในสถานที่สาธารณะเพ่ือปูองกัน
โรคติดตํอ 

- โรงพยาบาลคํายสุรศักดิ์มนตรี 
ด าเนินการ 1 โครงการ  คือ โครงการจัดทัพคัดกรองตาบอดต๎อหิน เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแดํ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 

- โรงพยาบาลล าปาง ด าเนินการ 3 โครงการ ได๎แกํ 
o โครงการแวํนตาเพ่ือนักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาลนครล าปาง  
o โครงการแวํนตาเพ่ือนักเรียนโรงเรียนผดุงวิทย๑ (วัดศรีบุญเรือง) 
o โครงการดูแลสายตาผู๎สูงอายุเทศบาลนครล าปาง 

 ประเภทที่ 2 สนับสนุนกลุํมหรือ
องค๑กรชุมชน หรือหนํวยงานอ่ืน ๆ จ านวน 106 
โครงการ งบประมาณ 3,739,372.60 บาท ได๎แกํ 

- โรงเรียน ด าเนินโครงการ 
จ านวน 85 โครงการ  

- ชุมชน ด าเนินโครงการ 
จ านวน 19 โครงการ  

- หนํวยงานอ่ืนๆ ด าเนินโครงการ 
จ านวน 2 โครงการ 

 ประเภทที่ 3 ศูนย๑เด็กเล็ก/
ผู๎สูงอายุ/ผู๎พิการ จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 
218,777 บาท 

 ประเภทที่ 4 การบริหารจัดการกองทุนฯ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 430,534 บาท 
(เป็นกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการฝุายตําง ๆ และกิจกรรมอ่ืน     
ที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการกองทุน) 

 นอกจากน้ี เทศบาลนครล าปางได๎ด าเนินการประเมินตนเองตามแบบประเมินของ
กระทรวงมหาดไทย โดยกลุํม อสม. ซ่ึงเป็นองค๑กรที่มีความเข๎มแข็งในการปฏิบัติงานด๎านสาธารณสุข   
ให๎ชุมชน  และเป็นการสร๎างการเรียนรู๎รํวมกันในการพัฒนาชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข โดยแบํง
เกณฑ๑เป็น 5 ระดับ คือ ระดับพ้ืนฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก และระดับดีเยี่ยม การผํานเกณฑ๑
การประเมิน ปี 2559 ทุกชุมชนผํานเกณฑ๑ระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 70 ชุมชนในเขตเทศบาลนครล าปาง
ประเมินตนเอง 43 ชุมชน ผํานเกณฑ๑ ระดับดี 21 ชุมชน ระดับดีมาก 14 ชุมชน ระดับดีเยี่ยม 4 ชุมชน 
รวมผํานเกณฑ๑ 39 ชุมชน คิดเป็นร๎อยละ 90.70  
 

 



23 
 

  

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

7) นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน  สํงเสริมสนับสนุนการมีสํวนรํวมของชุมชน        
ในการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ เพ่ือให๎ชุมชนเกิดความเข๎มแข็ง ได๎ด าเนินการ ดังน้ี   

 
 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนแกนน าองค์กรภาคประชาชน โดยมีวัตถุประสงค๑

เพ่ือให๎คณะกรรมการชุมชนและผู๎เกี่ยวข๎อง        
มีความรู๎ในการบริหารจัดการ ชุมชน ตนเอง     
ตามแนวทาง ของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เสริมสร๎างกระบวนการการท างานเครือขํายใน
ชุมชน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันและเป็นการ
ติดตามผลการด าเนินงานของชุมชน โดยมีการ
ด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 

 มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการ
บริหารจัดการชุมชนและติดตามผลการด าเนินงาน
ของชุมชน จ านวน 43 ชุมชน โดยมีประธาน
ชุมชน/ผู๎แทน ผู๎บริหาร หัวหน๎าสํวนราชการ และ
ผู๎แทนจากหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องรํวมเวที 
เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ       
ขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหา
ชุมชนด๎วยตนเอง 

 อบรมพัฒนาศักยภาพ ชุมชน  
เรื่อง การบริหารจัดการตนเองตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เทศบาลนครล าปาง 
ปัจจุบันมีชุมชนต๎นแบบในเขตเมือง ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4 ชุมชน ได๎แกํ       
1. ชุมชนทํามะโอ 2. ชุมชนนากํวมเหนือ 3. ชุมชนศรีชุม และ 4. ชุมชนหัวเวียง 
 

 สนับสนุนการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของเครือข่ายสตรี เครือข่ายผู้สูงอายุ และ อสม. 
 สํงเสริมและพัฒนากลุํมสตรี   

   โดยจัดตั้งกลุํมเครือขํายสตรีเทศบาลนครล าปาง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558       
มีคณะกรรมการเครือขําย จ านวน 18 คน กิจกรรมที่ด าเนินการได๎แกํ  

- อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสํงเสริม
และการพัฒนากลุํมสตรี กลุํมเปูาหมายคือ 
ตัวแทนสตรีจากชุมชนทั้ง 43 ชุมชน จ านวน
ชุมชนละ 2 คน  
- ให๎ความรู๎เรื่องการเฝูาระวังความรุนแรง   
ในครอบครัว และประชาสัมพันธ๑ให๎เป็น
ประโยชน๑ในการจัดตั้งกลุํมเครือขํายสตรี
เทศบาลนครล าปาง 
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 โครงการธรรมะนํารู๎ส าหรับผู๎สูงอายุ โดยด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 
- ธรรมะเคลื่อนที่ 6 ครั้ง กลุํมเปูาหมาย ครั้งละ 150 คน 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางผู๎สูงอายุเทศบาลนครล าปางกับหนํวยงาน

ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จ านวน 2 ครั้ง  
o ครั้งที่ 1 กลุํมเปูาหมาย คือ ผู๎สูงอายุและ
เจ๎าหน๎าที่ จ านวน 150 คน อบรมให๎ความรู๎ เรื่อง 
การเสริมสร๎างคุณคําในตัวเองของผู๎สูงอายุ ณ อาคาร
มูลนิธิชัยพัฒนา และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพะเยา 
และจังหวัดเชียงราย 
o ครั้งที่ 2 กลุํมเปูาหมาย คือ ผู๎สูงอายุและ
เจ๎าหน๎าที่ จ านวน 150 คน อบรมให๎ความรู๎ เรื่อง 
การเสริมสร๎างคุณคําในตัวเองของผู๎สูงอายุ ณ อาคาร
มูลนิธิชัยพัฒนา และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดล าพูน 
และจังหวัดเชียงใหมํ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎สูงอายุและผู๎เกี่ยวข๎อง โดยด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 
- การประชุมชี้แจงให๎ความรู๎เรื่องสิทธิทางกฎหมายแกํผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลนครล าปาง 
- กิจกรรมการเพ่ิมองค๑ความรู๎ด๎านตําง ๆ เชํน ด๎านศาสนาและพิธีการด๎านวิชาการ 

ด๎านประเพณีและวัฒนธรรม ด๎านนันทนาการ ด๎านการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพ ด๎านหน๎าที่พลเมือง/
ประวัติศาสตร๑ 

- กิจกรรมอบรมอาสาสมัครดูแลผู๎สูงอายุเทศบาลนครล าปาง (อผส.) จ านวน 60 คน 
เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารํวมอบรมน าไปปฏิบัติในการดูแลผู๎สูงอายุในชุมชนได๎อยํางถูกต๎อง และเตรียมความพร๎อม
รองรับการเป็นสังคมผู๎สูงอายุ 

 โครงการวันผู๎สูงอายุแหํงชาติ 
ซ่ึงด าเนินการในวันที่ 21 เมษายน 2559 มีผู๎สูงอายุ
และผู๎เกี่ยวข๎องเข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน 400 คน 
โดยด าเนินกิจกรรม ได๎แกํ กิจกรรมรดน้ าด าหัว
ผู๎สูงอายุ การแสดงของกลุํมผู๎สูงอายุ เป็นต๎น 

 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
และศึกษาดูงาน ซ่ึงเป็นการอบรมภาควิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาจิตเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
บริการสาธารณสุขของ อสม. ในชุมชน 

 อบรม อสม. ทดแทน โดยได๎จัดการ
อบรม อสม. ทดแทน 1 รุํน เพ่ือทดแทน อสม.ที่ลาออก 
เสียชีวิต และให๎มี อสม. ครอบคลุมหลังคาเรือน   
ทุกชุมชน ซ่ึงมีผู๎ผํานการอบรมทั้งส้ิน 28 คน   

 วัน อสม. แหํงชาติ (นครล าปาง) 
เพ่ือสร๎างขวัญก าลังใจและประกาศเกียรติคุณแกํ   
อสม. ในการพัฒนางานสาธาธารณสุขชุมชน โดยมี 
อสม. รํวมกิจกรรม จ านวน  396 คน และมีความ  
พึงพอใจตํอการจัดกิจกรรม คิดเป็นร๎อยละ 92.3 
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8) นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถ่ิน สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรม  
ด๎านศาสนา การอนุรักษ๑วัฒนธรรม และประเพณีของท๎องถ่ิน และกิจกรรมของผู๎สูงอายุได๎ด าเนินการ ดังน้ี  

 

 จัด งานประเพณีลอยกระทง 
(ล่องสะเปา)  ระหวํางวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 
2558 ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนและ
นักทํองเที่ยวตํอการจัดงานในภาพรวม  มีความ    
พึงพอใจอยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 84.46  
 

 จัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่
เมืองล าปาง) ระหวํางวันที่ 9 – 13 เมษายน 2559 
ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชนและนักทํองเที่ยว

ตํอการจัดกิจกรรมภายในงาน มีความพึงพอใจอยูํใน
ระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 78.60    

 จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่
นครล าปาง  ระหวํางวันที่ 2 5 – 31 ธันวาคม 
2558 โดยจัดกิจกรรมดังน้ี 

 บริเวณขํวงนคร ได๎แกํ Christmas 
for you การแสดง Street dance การแสดง B Boy 
การแสดงสเก็ตบอร๑ด และเต๎นลีลา  

 บริเวณในสวนสาธารณะห๎าแยก
หอนาฬิกา ได๎แกํ กิจกรรมนิทรรศการ “ต านาน
อาหารพ้ืนเมือง เทศกาลกาแฟในสวน การตกแตํง
ประดับประดาไฟฟูาในรูปแบบ “ล าปางยังหวานอยูํ” 
การแสดงดนตรีของกลุํมเยาวชน เป็นต๎น 

 บริเวณถนนฉัตรไชย – ห๎าแยก
หอนาฬิกา ได๎แกํ การจ าลองสถานที่ทํองเที่ยว     
ในจังหวัดล าปาง การจ าหนํายสินค๎า ของฝาก     
ของที่ระลึก การแสดงรถคลาสสิค เป็นต๎น 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจ 
พบวํา ประชาชนนักทํองเที่ยวมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร๎อยละ 83 
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 ส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม  ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด าเนินการทุกวันศุกร๑ เวลาประมาณ 17.00 น. กิจกรรมที่ด าเนินการ ได๎แกํ กาดหมั้วคัวแลง การแสดง
ดนตรีพ้ืนเมือง การแสดงนาฏศิลป์ การตานผางประทีป การสาธิตประดิษฐ๑โคมศรีล๎านนา การแสดง   
การละเลํนพ้ืนบ๎าน เป็นต๎น 

 ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว  
และประชาชน  ตํอการจัดกิจกรรมบริเวณถนน           
สายวัฒนธรรม คิดเป็นร๎อยละ 81  

 

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดกองต้า  
โดยกิจกรรมที่ด าเนินการ ประกอบด๎วย การจัดท า
แผํนพับส่ือประชาสัมพันธ๑ถนนคนเดินกาดกองต๎า และ
การจัดแสดง ขบวนแหํ และการแสดงศิลป วัฒนธรรม       
ในวันเสาร๑ที่ 1 และ 3 ของเดือน เริ่มตั้งแตํวันเสาร๑
ที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึงวันเสาร๑ที่ 4 มิถุนายน 
2559 รวมจ านวน 12 ครั้ง เพ่ือประชาสัมพันธ๑   
การทํองเที่ยว  สนับสนุนให๎กาดกองต๎า เป็นพ้ืนที่    
การอนุรักษ๑ สืบสานวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ   
ชาวล าปาง และดึงดูดนักทํองเที่ยว  

 ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว
และประชาชนตํอการจัดกิจกรรมบริเวณ กาดกองต๎า 
คิดเป็นร๎อยละ 86.80 
 

 ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น  
โดยการจัดตั้งศูนย๑สาธิตการตลาด เพ่ือจ าหนํายสินค๎า 
ของกลุํมอาชีพที่เทศบาลนครล าปางได๎ด าเนินการ
ฝึกอบรมให๎ความรู๎ นอกจากน้ี มีการด าเนินกิจกรรม
สํงเสริมการตลาดและจัดจ าหนํายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑
ชุมชน  โดยการสนับสนุนสถานที่จ าหนํายสินค๎า     
ในเทศกาลส าคัญตําง ๆ ที่เทศบาลนครล าปางด าเนินการ 
ได๎แกํ งานลํองสะเปาจาวละกอน  งานเฉลิมฉลอง
เทศกาลปีใหมํนครล าปาง  งานสลุงหลวง กลองใหญํ 
ปีใหมํเมือง นครล าปาง และงานร าลึกประวัติศาสตร๑รถม๎า รถไฟ นครล าปาง สะพานด า เป็นต๎น 
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 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง    ได๎ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ตามโครงการกํอสร๎างปรับปรุงอาคาร
ศาลหลักเมืองล าปาง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ๑ 2558 
ซ่ึงผลการรับฟังความคิดเห็น พบวํา ประชาชน   
สํวนใหญํเห็นด๎วยกับการด าเนินการปรับปรุงอาคาร
ศาลหลักเมือง คิดเป็นร๎อยละ 96.90  
 ทั้งน้ี เน่ืองจากงบประมาณยังไมํ
เพียงพอตํอการปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง
ล าปาง จึงได๎มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาศาลหลักเมือง
นครล าปาง เพ่ือให๎ผู๎มีความศรัทธาในศาลหลักเมือง
ล าปาง ได๎มีสํวนรํวมในการกํอสร๎างศาลหลักเมือง
หลังใหมํ ในสํวนของการติดตั้งบานประตู งานประดับตกแตํง งานปิดทองเสาหลักเมือง ยอดฉัตรอาคาร 
(นาคปูนปั้น) และกิจกรรมอ่ืน โดยได๎เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาล าปาง 
ประเภท ออมทรัพย๑ ใช๎ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครล าปาง” เลขที่บัญชี 503-0-66247-2 

 ความคืบหน๎าในการด าเนินงานเกี่ยวกับการกํอสร๎างศาลหลักเมือง 
- ซํอมแซมกระเบื้องหลังคาและสํวนที่ช ารุดของศาลหลวงพํอด าแล๎วเสร็จ พร๎อมทาสี

ผนังภายนอกอาคาร 
- ด าเนินการรื้อถอนไปแล๎วไมํน๎อยกวํา 95%, เหลือแตํศาลพิษณุ 
- โครงสร๎างอาคารศาลหลักเมืองเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ขณะน้ี ก าลังด าเนินการงานบัว   

งานซ๎ุมประตู งานนาคแตํละชั้น ประมาณ 70% งานระเบียงแก๎วแล๎วเสร็จ 90% งานเสาสูงมีแตํสํวนฐานราก 
รื้อถอนผิวกระเบื้อง ซ่ึงฉาบเสร็จแล๎ว รอด าเนินการพิมพ๑ลาย ในสํวนของงานไฟฟูาภายในอาคารยังไมํได๎
ด าเนินการ (ข๎อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2559) 
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โครงการส าคัญท่ีจะด าเนินการในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HDPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. บูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร๎างพ้ืนฐานถนนพหลโยธิน 
   ตั้งแตํบริเวณห๎าแยกประตูชัยถึงบริเวณแยกหน๎าคํายสุรศักดิ์มนตรีล าปาง 
 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครล าปาง ระยะที่ 2 
(ฝั่งใต๎)  

 

3. แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมซ้ าซากบริเวณพ้ืนที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครล าปาง  
โดยจะด าเนินการวางทํอ HDPE (พ้ืนที่ที่มีความเส่ียงตํอการเกิดน้ าทํวม) 

5. กํอสร๎างศูนย๑แสดงสินค๎าและการทํองเที่ยวนครล าปาง  
 เพ่ือกํอสร๎างสถานที่จัดแสดงและจ าหนํายสินค๎า ตลอดจนให๎บริการ  
 ด๎านการทํองเที่ยว โดยเบื้องต๎นจะขอรับการสนับสนุนจากกลุํมจังหวัด
 ภาคเหนือตอนบน 1  

 

6. กํอสร๎างสถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) แหํงที่ 2 
 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกรมการขนสํงทางบก กระทรวงคมนาคม 

4. ปรับปรุงถนนดวงรัตน๑ เพ่ือให๎มีภูมิทัศน๑เมืองที่สวยงาม และรองรับการจัดงาน
 ส าคัญตําง ๆ สํงเสริมการทํองเที่ยว  


