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 รายงานผลการปฏบิัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี  
(ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนกันยายน 2560) 

 
 เทศบาลนครลําปาง ภายใต้การบริหารงานของ นายกิตติภูมิ นามวงค์ ได้รับการเลือกตั้ง    
เป็นนายกเทศมนตรีนครลําปาง โดยดํารงตําแหน่ง ตั้งแต่วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2556 และได้แถลง
นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลนครลําปาง ตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลท่ีได้บัญญัติไว้       
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) เสนอต่อสภาเทศบาลนคร
ลําปาง เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2556  
 

 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน)  
มาตรา 48 ทศ วรรคห้า กําหนดให้นายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้
ต่อสภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี จึงสรุปสาระสําคัญของผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนกันยายน 2560 ตามท่ีได้มอบนโยบายให้ทุกส่วน
การงานของเทศบาลนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย นโยบาย 8 ด้าน  ดังนี้  
 

1) ด้านการบริหารงาน 
2) ด้านการพัฒนาเมือง 
3) ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า 
4) ด้านการศึกษา 
5) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
6) ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน 
7) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
8) ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น 
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1) นโยบายด้านการบริหารงาน  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าท่ีของเทศบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้มีการ
ดําเนินการ ดังนี้   

 
 ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและเฝ้าระวังตรวจสอบการปฏิบัติงาน  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส         
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จาก
สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ร่วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)  มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินได้ผลการประเมิน
และแนวทางในการพัฒนา ยกระดับหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน พร้อมใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน/
การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  
มากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด โดย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งลําปาง 
ท่ีปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ลําปาง ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของเทศบาลนครลําปาง เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 ณ เทศบาลนครลําปาง 
โดยมีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่  

1) ดัชนีความโปร่งใส  
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด  
3) ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน  
โดยมีเครื่องมือที่ใช้สําหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่  
1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity and Transparency 

Assessment (EBIT)  
2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency 

Assessment (IIT) สําหรับบุคลากรท่ีมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทุกคน         
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency 

Assessment (EIT) จํานวน 300 คน 
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 ก า ร แ ส ด ง เ จ ต จํ า น ง ท า ง
การเมืองของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความร่วมมือในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ของเทศบาลนครลําปาง 

 การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
ขั้นตอน ให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยมีการส่งประกาศ
สอบราคา ประกวดราคาอย่างเปิดเผยโปร่งใส 
ทางสื่อมวลชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สํานักงานตรวจ
เงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 9 ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์เทศบาลนคร
ลําปาง www.lampangcity.go.th โดยเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและถูกต้องตามระเบียบ  

 
 การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่

ของเทศบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดให้จัดทํา   
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น    
ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย    
ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 
2548 เ ร่ือง ข้อแนะนําแนวทางและวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 เข้า รับการตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA) 
(สถ - อปท) ประจําปี 2560 โดยมีคณะทํางาน
ระดับจังหวัดมาตรวจประเมิน เมื่อวันท่ี  19 
มิถุนายน 2560 ณ สํานักงานเทศบาลนคร
ลําปาง ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้ 

1. ด้านการบริหารจัดการ   คิดเป็นร้อยละ 90.92 
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  คิดเป็นร้อยละ 73.97 
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง  คิดเป็นร้อยละ 68.38 
4. ด้านการบริการสาธารณะ              คิดเป็นร้อยละ 88.40 
5. ด้านธรรมาภิบาล                     คิดเป็นร้อยละ 87.47 
6. ด้านติดตามนวัตกรรมท้องถิ่น (ไม่นํามาคิดเป็นคะแนน) 

ผลคะแนนการประเมินฯ (เฉพาะด้านท่ี 1 - ด้านท่ี 5) คิดเป็นร้อยละ 81.83 
 

http://www.lampangcity.go.th/
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 ส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน  โดยมุ่งเน้น 4 กรณี ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที่ 

การใช้ไฟฟ้า 
2559 
(KWh) 

2560 
(KWh) 

ลดลง/
เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

1 การใช้ไฟฟูาของเทศบาลเฉพาะในสํานักงาน 676,209 632,345 ลดลง 6.49 
2 การใช้ไฟฟูาของเทศบาลภาพรวมท้ังหมด 2,582,672 2,587,476 เพิ่มขึ้น 0.19 

 

ล าดับ
ที่ 

การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
2559 
(ลิตร) 

2560 
(ลิตร) 

ลดลง/
เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

1 การใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะรถใช้งานสํานักงาน 34,678 29,545 ลดลง 14.80 
2 การใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของเทศบาลภาพรวมท้ังหมด 200,217 178,292 ลดลง 10.95 

 
 ประชาชนมีส่ วนร่ วม ในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 -2564) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1/2560 ซึ่งมีผู้แทน
ประชาคมจากภาคประชาชน ภาคราชการ และ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง และได้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับ
ประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 
1/2560 ท้ังนี้ ได้นําไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
มีโครงการท้ังสิ้น 151 โครงการ งบประมาณ 349,765,210 บาท  
 อีกท้ัง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 
83.00 และจากผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ 
อปท. พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ย อยู่ท่ีร้อยละ 81.83  

 ในส่วนของการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า มีโครงการท้ังสิ้น 211 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 332,781,007 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป 231,930,410.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.69 ของงบประมาณท้ังหมดท่ีได้รับ    
โดยแบ่งออกเป็น โครงการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 169 โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ 20 โครงการ 
ไม่ได้ดําเนินการ 12 ยกเลิก 10 โครงการ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560)  
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 สนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทํา
แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันกําหนด   
ทิศทางการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุ มชน ให้ชุ มชนเข้ มแข็ งและพึ่ ง ตน เอง ได้       
โดยจัดประชุมเชิงวิชาการ เทคนิคและแนวทางในการ
จัดทําแผนชุมชน ให้แก่คณะกรรมการเครือข่ายแผน
ชุมชนเทศบาลนครลําปาง คณะผู้บริหารฯ พนักงาน/
ลูกจ้ าง เทศบาลนครลํ าปาง ณ ห้องราชาวดี 
สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

 
 ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

 มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลําปาง ได้แก่ 
- เว็บไซต์ : www.lampangcity.go.th 
- สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ facebook:www.facebook.com/nakhonlampang1   

และเว็บเพจเทศบาลนครลําปาง https://www.facebook.com/เทศบาลนครลําปาง -เว ็บ เพจ -
274768539314371/ 

- เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาล 
ให้แก่ทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 43 ชุมชน 

- เสียงตามสายภายในสํานักงานเทศบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลได้รับทราบ 

- จอ LED เป็นสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความทันสมัย เป็นการประชาสัมพันธ์       
ในรูปแบบไฟล์เหมาะสําหรับการนําเสนอข้อมูลภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ตัวหนังสือวิ่ง มีท้ังสิ้น จํานวน 
7 จุด ได้แก่ 1) ห้าแยกหอนาฬิกา 2) สวนสาธารณะเขลางค์นคร 3) แยกดอนปาน 4) แยกสถานีรถไฟ 
5) แยกสวนประตูเวียง 6) แยกประตูชัย 7) แยกตลาดหลักเมือง  

- รถประชาสัมพันธ์ สําหรับประชาสัมพันธ์ในพื้นท่ีชุมชนต่าง ๆ เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
โดยการประกาศ เปิดสปอตประชาสัมพันธ์ การติดสติ๊กเกอร์หรือไวนิลประชาสัมพันธ์ข้างรถประชาสัมพันธ์ 

- Cutout ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
โครงปูายประชาสัมพันธ์ ตามจุดต่าง ๆ ภายในเขต
เทศบาลนครลําปาง จํานวน 10 จุด  

- e-Newsletter เป็นการประมวล
ภาพกิจกรรมท่ีสําคัญประจําเดือนทุกเดือน เผยแพร่
ทางสื่อสังคมออนไลน์ของเทศบาลนครลําปาง เช่น 
facebook แอพพลิเคชั่น line และส่งข้อมูลผ่านทาง 
e-mail ให้แก่สื่อมวลชน 

- แผ่นพับและเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  
 
 
 
 

http://www.lampangcity.go.th/
http://www.facebook.com/nakhonlampang1%20%20และ%2010
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 พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดอบรมให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
จํานวน 2 หลักสูตร และสําหรับสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี ้  

 หลักสูตร “ท้องถิ่นกับประเทศไทย 
4.0” เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมได้เข้าใจและรับทราบท่ีมา  
แนวทางในการขับเคลื่อนของประเทศไทย 4.0 และ
สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมการทํางาน 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับประเทศไทย 
4.0 จัดอบรมในวัน ท่ี 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมราชาวดี  สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
พนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรม จํานวน 89 คน    
ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 98.44 
ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้ารับการอบรม    
คิดเป็นร้อยละ 93.19  

 หลักสูตร “การเสริมสร้างค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตในองค์กร”     
เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต    
ในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
การปูองกันและต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร จัดอบรม
ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี 
สํานักงานเทศบาลนครลําปาง พนักงานเทศบาลเข้ารับ
การอบรม จํานวน 73 คน ร้อยละของความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 82.96  
   
 

 ท้ังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีบุคลากรท่ี
ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 1 หลักสูตร จํานวน 140 คน 
คิดเป็นร้อยละ 83.83 ของบุคลากรท้ังหมด จํานวน 167 คน 
และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยในการจัดกิจกรรมพัฒนาฯ 
ของบุคลากรท่ีได้เข้ารับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 88.08 

 หลักสูตร “ตามรอยพระยุคลบาท 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”     
ในวันท่ี 9 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาเทศบาล

และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง สามารถนําองค์ความรู้ท่ีได ้มาใช้ในการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติหน้าท่ี 
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 หลักสูตร “พัฒนากระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกับหน่วยงานต้นแบบ” วันท่ี 2-4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยสมาชิก
สภาเทศบาลและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องได้ เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน เป็นการเพิ่มพูนความรู้       
ให้สามารถนําความรู้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไปเป็นแบบอย่าง น้อมนําเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ นําประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติหน้าท่ี  

 
 เทศบาลนครลําปางได้รับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดีสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รางวัลที่ 1 ประเภทท่ัวไป โดยพิจารณาจากด้านต่างๆ ได้แก่ 
- ความโปร่งใสและการยึดถือกฎหมายในการปฏิบัติงาน  
- ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเครือข่ายความร่วมมือและการกระจายอํานาจ 

ให้ชุมชนจัดการตนเอง  
- ด้านการปรับปรุงภารกิจ การลดขั้นตอน และอํานวยความสะดวกให้ประชาชน  
- ด้านการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
- ด้านประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการประชาชน 
- ด้านความพึงพอใจของประชาชน 
- โ ค ร งก า รนวั ต กร รม ท้อ ง ถิ่ น 

“ระบบบําบัดน้ําเสียปลายท่อแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น” ซึ่ง
ดําเนินการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียฯ บริเวณเชิง
สะพานช้างเผือก  และบริเวณถนนเลียบแม่น้ําวังด้านหลัง
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 

  โดยนายกเทศมนตรีเข้ารับรางวัล เมื่อวัน
พุธ ท่ี 27 กันยายน 2560 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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2) นโยบายด้านการพัฒนาเมือง มุ่งเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมในเมือง โดยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม เช่น การปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแม่น้ําวัง  การขุดลอกทําความสะอาด
ท่อระบายน้ํา คลอง คูเมือง เพื่อการระบายน้ําและปูองกันน้ําท่วม การมีพื้นท่ีสาธารณะให้กับประชาชน
ในชุมชน มีการดําเนินการ ดังนี้   

 สร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 ปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเก่า เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง 
และเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การดําเนินงานระยะท่ี 4 โดยทําการต่อเติมทางลาดสําหรับ
คนพิการและคนชรา พร้อมลิฟท์โดยสารแบบไม่มีห้องเคร่ือง 
ปรับปรุงโถงชั้นล่าง เป็นห้องจัดนิทรรศการ ห้องมัลติมีเดีย 
ห้องควบคุมอุปกรณ์ ปรุงปรุงผิวพื้น ผิวผนัง ปูายพร้อมกรอบ
ชื่อห้อง เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์และจําหน่ายบัตรเข้าชม 
ติดตั้งระบบปรับอากาศภายในอาคารปรับปรุงระบบไฟฟูา
และอุปกรณ์ภายในอาคาร ครุภัณฑ์ภายในห้องสํานักงาน 
ห้องมัลติมิเดีย ห้องพยาบาล เป็นต้น  

 ส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA21 ระดับท้องถิ่น 
(Local Agenda 21) ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพเข้มแข็ง และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองตามหลักแนวคิดการพัฒนา 
ท่ียั่ งยืน ตลอดจนเป็นการบูรณาการทํางานร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยเบิกจ่ายงบประมาณจาก
โครงการสังคมสีเขียวนครลําปาง กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
ได้แก่ 

1. พัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนในการสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2. ศึกษาดูงานชุมชนท่ีมีการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม เร่ิมจากการมีส่วนร่วม

ในการวิเคราะห์การจัดทําแผน ดําเนินการตามแผน และประเมินผลร่วมกัน (เกิดกิจกรรมข่วงกําก๊ึดของ 
ชุมชนต่าง ๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชน เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และเกิดชุมชน
ปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น) 

ปัจจุบันมีชุมชนท่ีเข้าร่วม 12 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่ามะโอ-ประตูปุอง ชุมชนท่าคราวน้อย 
ชุมชนประตูม้า ชุมชนประตูตาล ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนรถไฟนครลําปาง 
ชุมชนบ้านหน้าค่าย ชุมชนเจริญประเทศ ชุมชนปงสนุก ชุมชนสิงห์ชัย และชุมชนนาก่วมเหนือ 
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 โครงการส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและปั่นจักรยาน 
ในชุมชน เพื่อมุ่งสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน เร่ิมแรก
เทศบาลได้สร้างการรับรู้ “นครลําปาง เมืองแห่ง
จักรยาน” ให้แก่ผู้นําชุมชน และเชิญชวนผู้นําชุมชน  
ทุกกลุ่มเข้าร่วมเป็นคณะทํางานสร้างเมืองจักรยาน
ประจําชุมชน ร่วมกับคณะทํางานสร้างเมืองจักรยาน
เทศบาลนครลําปาง ต่อมาได้มีการผลักดันให้มีการ 
ใช้จักรยาน โดยดําเนินกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นเพื่อรัก 
พิ ทักษ์ โลก” เพื่ อ เยี่ ยมเยือนผู้ สู งอายุ  ผู้พิ การ 

ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้ในท่ีสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมทําความสะอาดสถานท่ีสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น  วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ เป็นต้น  

ปัจจุบันเครือข่ายสร้างเมืองจักรยาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
 

ภาคีเครือข่ายชุมชน จํานวน 21 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเจริญประเทศ ชุมชนท่ามะโอ-
ประตูปุอง ชุมชนประตูตาล ชุมชนประตูม้า ชุมชนช่างแต้ม ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง 
ชุมชนบ้านปงสนุก ชุมชนศรีชุม ชุมชนกาดกองต้าเหนือ ชุมชนกาดกองต้าใต้ ชุมชนสิงห์ชัย ชุมชนหลัง
โรงเรียนมัธยมวิทยา ชุมชนท่าคราวน้อย ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนรถไฟนครลําปาง ชุมชนนาก่วมเหนือ 
ชุมชนบ้านหน้าค่าย ชุมชนพระบาท-หนองหมู ชุมชนบ้านสนามบิน และชุมชนศรีชุม-ปุาไผ่ 

 

  ภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ 
ได้แก่ สโมสรโรตารีดอยพระบาทลําปาง 
มณฑลทหารบก ท่ี  3 2  ลํ า ป า ง  ส ถา นี
ตํารวจภูธรเมืองลําปาง การไฟฟูาฝุายผลิต
แห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ ลําปาง 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดลําปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตลําปาง  
 

ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน  
ได้แก่ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย 
ผู้ประกอบการร้านจักรยานบรรเทิง ผู้ประกอบการร้านลําปางจักรยาน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ลําปาง ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ห้างสรรพสินค้าแมคโคร (จํากัด) มหาชน 
ลําปาง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลําปาง เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 



10 
 

  

 รายงานผลการปฏบิัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 โครงการนครลําปางเมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเท่ียว เร่ิมดําเนินการตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้กําหนดเส้นทางจักรยานในย่านเมืองเก่า ร่วมกับชุมชนในพื้นท่ีและ
เชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 
และประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยานท่องเท่ียว    
ให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับเส้นทางการท่องเท่ียวโดยรถจักรยานและ
การปั่นจักรยาน และจัดทําสกู๊ปวิดีโอแนะนํา
เสน้ทางการท่องเท่ียวโดยรถจักรยาน จากผลการ
ประ เมิ นความพึ งพอ ใจต่ อการจัด กิจกรรม      
ปั่นจักรยาน พบว่านักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ  
ต่อการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน คิดเป็นร้อยละ 
79.85  

 
 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองและพัฒนาแม่น้ าวัง มีการดําเนินกิจกรรม ดังนี ้

 ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียปลายท่อ บริเวณถนนปุาไม้ เชิงสะพานช้างเผือก 

 ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียปลายท่อ บริเวณหลังวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 

 โครงการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวม เทศบาลนครลําปาง  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  

 กิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสําคัญต่าง ๆ 

 กิจกรรมปูองกันรักษาแนวคู คลอง ลําเหมือง
สาธารณประโยชน์ 
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 แก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากในเขตเทศบาลนครล าปาง 
เทศบาลนครลําปางให้ความสําคัญในการ

แก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น 
ระบบการระบายน้ําไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ไม่มี    
ท่อระบายน้ํา และอาจมีสาเหตุมาจากการอุดตันของ     
ท่อระบายน้ํา เนื่องจากมีเศษใบไม้หรือขยะต่าง ๆ เข้าไป    
อุดตัน ประกอบกับการตื้นเขินของแม่น้ําวังและคลองสาขา
แม่น้ําวัง เนื่องจากมีปริมาณผักตบชวาและวัชพืชเป็น
จํานวนมาก เมื่อเกิดฝนตกหนัก ทําให้น้ําไหลไม่สะดวก   
จึงเ กิดน้ําท่วมขังในหลายพื้น ท่ี  เทศบาลจึง ได้ดําเนิน
กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี ้

 ขุดลอกแม่น้ําวัง และขุดลอกเก็บวัชพืช
บริเวณต่าง ๆ เพื่อช่วยระบายน้ําช่วงฤดูฝน ให้สะดวกและ
รวดเร็วข้ึน ได้แก่ บริเวณลําคลองซาววา คูเมืองกําแพงเมือง  
คูน้ํานาก่วมเหนือ ลําเหมืองแม่ปูน คูเมืองปงสนุก และลําเหมือง 
ปุาขามข้างวิทยาลัยพยาบาล เป็นต้น 

 แก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากบริเวณพื้นท่ี
เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลําปางบริเวณแยกเพ็ญทรัพย์ 
บริเวณถนนดวงรัตน์กับถนนพหลโยธิน ซึ่งดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วและปัจจุบันการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก 
บริเวณห้าแยกประตูชัย (ถนนไปรษณีย์ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน 
ลงแม่น้ําวัง) ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการ โดยได้เดินรณรงค์
ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ เมื่อวันท่ี 12 
มิถุนายน 2560 

 
 บูรณาการระบบสาธารณูปโภคและ

โครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึง
แยกถนนช้างเผือก ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการ 
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3) นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า   
 การบริหารงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 
 การปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งเทศบาลนคร

ลําปางได้ดําเนินการเป็นประจําทุกปี ครอบคลุม 8 ตําบล เพื่อเพิ่มฐานข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

 ข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 การออกสํารวจข้อมูลฯ 
แบ่งเป็น เขตใหญ่ (Zone) จํานวน 14 เขต เขตย่อย (Block) จํานวน 250 บล็อก และแปลงท่ีดิน (Lot) 
จํานวน 29,536 แปลง สรุปฐานข้อมูลได้ดังนี้ 

 
ล าดับที่ ฐานข้อมูล จ านวน 

1 ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) 20,344 ราย 
2 ทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี (ผ.ท.5)   10,596 ราย 
3 ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี 9,748 ราย 
4 ผู้ถือกรรมสิทธิ์แปลงที่ดิน 16,773 ราย 
 - จํานวนแปลงที่ดิน 29,536 แปลง 
5 ผู้ถือกรรมสิทธิ์โรงเรือน/สิ่งปลูกสร้าง 17,079 ราย 
 - จํานวนโรงเรือน 36,023 หลัง 
6 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ปูาย 3,046 ราย 
 - จํานวนปูาย 8,250 ปูาย 

  
ตารางเปรียบเทียบรายได้จัดเก็บเองในหมวดภาษีอากรของเทศบาลนครล าปาง 

 

ประเภทรายได้ 
รายได้ท่ีจัดเก็บ (บาท) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ภาษโีรงเรือนและที่ดนิ 48,649,920.91 55,166,287.66 64,867,087.89 58,203,670.56 
ภาษบีํารุงท้องท่ี 864,898.22 884,407.32 818,579.40 775,331.36 
ภาษปีูาย 14,880,419.00 14,737,636.50 14,577,762.00 16,487,966.80 

รวมทั้งสิ้น 64,395,238.13 70,788,331.48 80,263,429.29 75,466,968.72 

 
ตามตารางข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบรายได้จัดเก็บเองในหมวดภาษีอากร ปี 2559 และ 

2560 พบว่า รายได้ท่ีจัดเก็บลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มี บจก. เซ็นทรัลพัฒนา      
ดีเวลลอปเม้นท์ ชําระภาษี 2 คร้ัง (ประจําปีภาษี พ.ศ. 2558 และประจําปีภาษี พ.ศ. 2559) ทําให้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับภาษีสูงเกินจริงไปจํานวน 6,215,052.26 บาท เมื่อนํามาหักลบออก ภาษีท่ี
ควรได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  คือ 74,048,377.03 บาท หากนํามาเปรียบเทียบภาษีท่ีจัดเก็บ
ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 75,466,968.72 บาท ถือได้ว่ารายได้จัดเก็บเองในหมวดภาษี
อากรเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1.92 
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 การพัฒนางานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 
 งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินออกสํารวจข้อมูลภาคสนามและตรวจสอบข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินกับสํานักงานท่ีดินจังหวัดลําปางอย่างต่อเนื่อง ทําให้การปรับปรุง
ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน 

 การบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรมประยุกต์ LTAX 3000 และเทคโนโลยี
สารสนเทศ LTAX GIS เพื่อนําข้อมูลมาประกอบการจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน 

 การเพิ่มช่องทางการยื่นชําระภาษีผ่านระบบธนาคารและการให้บริการยื่นคําร้องต่าง ๆ 
ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลนครลําปาง 

 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดบริการรับชําระภาษี ให้มีความสะดวก สบาย สวยงาม 
และนําระบบบัตรคิวมาใช้เพื่อให้การบริการรวดเร็วข้ึน 

 งานเร่งรัดรายได้ และงานพัฒนารายได้ ร่วมกันปฏิบัติงานเชิง รุกโดยการ         
ออกภาคสนาม เพื่อเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชําระภาษีและติดตามผู้ค้างยืน่แบบชําระภาษีอย่างต่อเนื่อง  

 เมื่อพ้นกําหนดการยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ได้ดําเนินการ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ค้างยื่นแบบฯ ประจําปี 2560 เพื่อจัดทําหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้เสียภาษีมายื่นแบบและ
ชําระภาษี 

 จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่นแก่ผู้อยู่ในข่ายชําระภาษีในเขตเทศบาล 
 เทศบาลได้นํามาตรการการเปรียบเทียบปรับผู้ไม่มายื่นแบบ แสดงรายการทรัพย์สิน

เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินภายในกําหนด (เดือนกุมภาพันธ์) ดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์         
ให้เจ้าพนักงานปกครองเปรียบเทียบปรับ รายละไม่เกิน 200 บาท ทําให้ผู้ชําระภาษีมายื่นแบบและชําระ
ภาษีภายในกําหนดเพิ่มขึ้น  
 รายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเองท่ีไม่ใช่ภาษีอากร ซึ่งจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประกอบด้วย 5 หมวด ดังนี้ 
 

 
ล าดับที่ รายได ้ รายได้ของเทศบาล (บาท) 

1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 16,373,315.31 
2 รายได้จากทรัพย์สิน 17,262,304.23 
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 6,157,611.58 
4 รายได้เบ็ดเตล็ด 3,388,776.02 
5 รายได้จากทุน 1,283,500.00 

รวม 44,465,507.14 
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 รายงานผลการปฏบิัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 ปรับปรุงเทศบัญญัติ เทศบาลนครล าปาง และตราเทศบัญญัติฯ  เพิ่มเติม       
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งปัจจุบันได้ยกร่างฯ เรียบร้อยแล้ว และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จะดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบทุกกลุ่ม ก่อนท่ีจะ
นําเสนอให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างฯ มีจํานวนท้ังสิ้น จํานวน 10 เร่ือง ประกอบด้วย 

1. ร่างเทศบัญญัติสถานท่ีจําหน่ายอาคารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
2. ร่างเทศบัญญัติการจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
3. ร่างเทศบัญญัติตลาด 
4. ร่างเทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
5. ร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
6. ร่างเทศบัญญัติสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
7. ร่างเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
8. ร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
9. ร่างเทศบัญญัติกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้าน 
10. ร่างเทศบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ 

 

 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซี ล าปาง) 
เพื่อรองรับกิจกรรม กีฬา นันทนาการ และใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง    
การดําเนินการ ซึ่งดําเนินการไปแล้ว 26% ของงานก่อสร้างท้ังหมด ส่วนใหญ่เป็นงานฐานราก คาน  
และเสา งานในส่วนถัดไปเป็นงานวัสดุบดอัด พื้น โครงสร้างหลังคา และอื่น ๆ 

 
 ก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการท่องเที่ยว

นครล าปาง (บริเวณตลาดเทศบาล 4 ตรงข้ามบิ๊กซี ลําปาง) โดยได้รับ
สนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ จํานวน 27,325,400 บาท เพื่อก่อสร้างสถานท่ี
จัดแสดงและจําหน่ายสินค้า ตลอดจนให้บริการด้านการท่องเท่ียว  

 
 จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่

นครล าปาง ระหว่างวันท่ี 25 – 31 ธันวาคม 2559 
โดยจัดกิจกรรมดังนี้    

 บริ เวณข่ วงนคร หน้ าอาคาร
พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน จัดนิทรรศการน้อมรําลึก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 บริเวณถนนฉัตรไชย ห้าแยก  
หอนาฬิกา จัดให้มีการจําหน่ายสินค้า ของฝาก ของท่ี
ระลึกของจังหวัดลําปาง/การจําหน่ายสินค้าของ
สมาคมเคร่ืองปั้นดินเผาจังหวัดลําปาง/การจําหน่าย
ของสะสมในกาดนัดคนเล่นของสัญจร 
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 รายงานผลการปฏบิัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 บริเวณในสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา มีการจําหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม ตกแต่ง
ประดับประดาไฟฟูาในรูปแบบ “Farmville” จุดถ่ายภาพด้านการท่องเท่ียวของลําปาง นิทรรศการด้าน
การท่องเท่ียว อาทิ ประวัติความเป็นมาของไก่ขาวสัญลักษณ์เมืองลําปาง มิวเซียมลําปาง 10 เกร็ดชามไก่ 
เส้นทางรถรางท่ามะโอ เป็นต้น 

 บริเวณหน้าศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลําปาง จัดลานสวนสนุก เครื่องเล่นสําหรับเด็ก 
จากผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ   

ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 87.6 และผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 85.58 
 

 จัดงานร าลึกประวัติศาสตร์สะพาน
รัษฎาภิเศก ครบ 100 ปี ระหว่างวันท่ี 18 – 26 มีนาคม 
2560 กิจกรรมท่ีดําเนินการ ได้แก่ 

 บริเวณบนสะพานรัษฎาภิเศก มีการ  
จัดนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์/นิทรรศการ
จําลองวิถีชีวิต 100 ปี/บูธไปรษณีย์จังหวัดลําปาง/การโชว ์ 
รถถีบโบราณ 

 บริเวณถนนเลียบแม่น้ําวัง (ฝั่งกาด
กองต้าและศรีเกิด) กิจกรรมกาดหมั้วย้อนยุค (การจําหน่าย
สินค้า อาหาร และของที่ระลึก) 

 บริเวณถนนเลียบแม่น้ําวัง (ฝั่งชุมชน  
ปงสนุก) จัดนิทรรศการภาพถ่ายและภาพวาด และมุม
ภาพถ่ายย้อนยุค/เคร่ืองเล่น 

 บริเวณหัวสะพานรัษฎา มีเวทีการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมและประกวดแต่งกายย้อนยุค “ถูกธีม   
แทคทีมเกิน 100” 

จากผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า 
นักท่องเท่ียวและประชาชนท่ีมาร่วมงานพึงพอใจต่อการจัด
งานรําลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ครบ 100 ปี  
ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 85.60 

 
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม 

ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ดําเนินการทุกวันศุกร์ 
เวลาประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
ได้แก่ กาดหมั้วคัวแลง การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดง
นาฏศิลป์ การสาธิตประดิษฐ์งานฝีมือภูมิปัญญาล้านนา เป็นต้น  

จากการประเมินผลความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวและประชาชนต่อการจัดกิจกรรมบริเวณถนนสายวัฒนธรรม มีความพึงพอใจในภาพรวม   
คิดเป็นร้อยละ 95.24  
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 รายงานผลการปฏบิัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 ส่ ง เ สริ มการท่ อ ง เที่ ย วกาดกองต้ า 
กิจกรรมท่ีดําเนินการ ได้แก่ การประดับตกแต่งสถานท่ีบริเวณ
ถนนคนเดินกาดกองต้า การจัดทําแผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์ 
(เอกสารแนะนํากาดกองต้า เท่ียวกองต้า  หน้าฝน ยล 12 
สถานท่ี 12 ปี กาดกองต้า) จากการประเมินผลความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวและประชาชนต่อการจัดกิจกรรมบริเวณกาด
กองต้า มีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 85.20 
 

 
 
 
 

 

 ส่ ง เสริมการจ าหน่ ายสินค้ า
ท้องถิ่ น   โดยการจัดตั้ งศูนย์สาธิตการตลาด     
เพื่อจําหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพท่ีเทศบาลนคร
ลําปางได้ดําเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ นอกจากนี้ 
มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและจัด
จําหน่ายเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการสนับสนุนสถานท่ีจําหน่ายสินค้ าในเทศกาลสําคัญต่าง ๆ        
ท่ีเทศบาลนครลําปางดําเนินการ ได้แก่ งานแข่งขันกีฬา “ไก่ขาวเกมส์” งานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นคร
ลําปาง “ลําปางยังหวานอยู่” งาน 100 ปี ขัวหลวงรัษฎา งานล่องสะเปาจาวละกอน 2560 เป็นต้น    
จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและจัดจําหน่ายเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ประชาชนกลุ่มอาชีพท่ี  
เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ประกอบการในจังหวัดลําปาง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของเทศบาลนคร
ลําปาง เกิดการกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภาคประชาชนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความประทับใจในการจัดกิจกรรมของเทศบาลนครลําปาง  
 

 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในเขตเทศบาลนครล าปาง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพ 
ดังต่อไปนี้ 

1 สวนเกษตรร่วมใจ ชุมชนพระบาท-หนองหมู  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  20 คน 

2 สวนเกษตรสมุนไพรไร้สารพิษ ชุมชนบ้านหน้าค่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  20 คน 

3 งานฝีมือประดิษฐ์จากเศษวัสดุรีไซเคิล ชุมชนปุาขาม 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  25 คน 

4 หมอต้นไม้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  60 คน 

5 การจัดดอกไม้สดและงานบายศรี ชุมชนสุขสวัสดิ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  35 คน 

6 งานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (LK Park) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  120 คน 

7 จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  640 คน 

8 ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  187 คน 
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 รายงานผลการปฏบิัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
ของเทศบาลโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และความเข้าใจในการฝึกอบรม 
สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ 

 

 
 

4) นโยบายด้านการศึกษา ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลในสังกัด ดังนี ้

 มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
ในสังกัดโรงเรียนเทศบาล ท้ังสิ้น 331 ทุน เป็น
เงินจํานวน 382,500 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากแหล่งทุนต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษาของ
โรงเรียน ทุนการศึกษาจากคณะผู้บริหาร คณะครู 
บุคคลภายนอก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ชมรมพระเคร่ืองเมืองนครลําปาง บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค เป็นต้น 
โดยแยกเป็นโรงเรียนต่าง  ๆดังนี ้

 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ได้รับทุน จํานวน 44 ทุน  
 รวมเป็นเงิน 32,000 บาท  
 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ได้รับทุน จํานวน 55 ทุน  
 รวมเป็นเงิน 97,000 บาท 
 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ได้รับทุน จํานวน 112 ทุน  

รวมเป็นเงิน 126,000 บาท 
 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้รับทุน จํานวน 78 ทุน  

รวมเป็นเงิน 78,500 บาท 
 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปุารวก) ได้รับทุน จํานวน 13 ทุน  

รวมเป็นเงิน 14,000 บาท 
 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ได้รับทุน จํานวน 29 ทุน  

รวมเป็นเงิน 35,000 บาท 
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 รายงานผลการปฏบิัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล      
นครลําปาง โดยไดจ้ัดกิจกรรม ดังนี้  

 จัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง จํานวน 4 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) โรงเรียนเทศบาล 4 
(บ้านเชียงราย) และโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โดยการจ้างครูผู้สอนภาษาจีนมาสอนและ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้และฝึกการสื่อสารภาษาจีนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนให้ความสนใจ
และสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้ดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี ผู้เรียนมีคุณลักษณะ   
ท่ีพึงประสงค์ และได้จัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียน ได้แก่ การจัด
ค่ายภาษาจีน กิจกรรมตรุษจีน การติดแผ่นปูายนิเทศภาษาจีน กิจกรรมละครจีน ฯลฯ และส่งเสริมให้
นักเรียนในสังกัดฯ ร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีนในระดับเทศบาล และระดับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การแสดงละครจีน เป็นต้น 
 - จัดทําห้องปฏิบัติการทางภาษา ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 , 3 , 4 , 5 และ 7 เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาต่างประเทศ 
 - จัดแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมภาษาต่างประเทศ และสื่อวัสดุอุปกรณ์
ให้กับโรงเรียนได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 ส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย เปูาหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพ สามารถใช้ความรู้และภูมิปัญญาเป็นฐานในการพัฒนา ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต  แหล่งเรียนรู้ของเทศบาล จํานวน 2 แห่ง 
คือ อุทยานการเรียนรู้นครลําปาง (LK Park) และพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีให้บริการ
ความรู้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย  

 กิจกรรมในอุทยานการเรียนรู้นครลําปาง (LK Park) ได้แก่  
- กิจกรรม LK Kid in Park ในงานวันเด็ก เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2560  
- กิจกรรมระบายสีวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2560  
- กิจกรรม “ปั้นดินน้ํามันด้วยมือเรา” ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2560 
- กิจกรรม “พิมพ์สีน้ําจากวัสดุธรรมชาติด้วยมือเรา” ระหว่างวันท่ี 24-27 มีนาคม 2560 
- กิจกรรมสอนพับดอกบัว เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2560  
- กิจกรรมหนังสือภาพและเสียง “ฉันรักในหลวง” เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2560  
- กิจกรรม LK Park ชวนประกวดภาพถ่ายสื่อรักแม่ลูก  

ท้ังนี้ ได้จัดทําการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีดําเนินการในภาพรวม พบว่า   
มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.55  
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 กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน ได้แก่  
- กิจกรรมนิทรรศการศิลปะจากข้าว

ถวายความอาลัยพ่อของแผ่นดิน  
- กิจกรรมเรียนรู้ปูมละกอน ระหว่าง

วันท่ี 25-31 ธันวาคม 2559 
- กิ จ ก ร ร ม  “ ร้ อ ย เ ร่ื อ ง  เ มื อ ง

เขลางค์” ในวันท่ี 16 มีนาคม – 30 เมษายน 2560 
- กิจกรรมนิทรรศการสนุกแบบไทย

ย้อนวัยไปกับของเล่นพื้นบ้าน ระหว่างวันท่ี 14 เมษายน 
– 31 กรกฎาคม 2560  

- กิจกรรมการประกวดวาดภาพและนิทรรศการภาพวาด ระหว่างวันท่ี 4 สิงหาคม – 
30 กันยายน 2560  

 จากการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้     
ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 88.58  

 สํารวจเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลําปาง  
การออกสํารวจเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลําปาง ท้ัง 43 ชุมชน มุ่งเน้นเด็กด้อย

โอกาสท่ีประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนและตามกรณี ปัจจุบันเทศบาลนคร
ลําปางมีเด็กด้อยโอกาส จํานวน 25 คน กิจกรรมท่ีดําเนินการ ได้แก่ 

- กิจกรรม “ติวน้องก่อนสอบ” ดําเนินการระหว่างวันท่ี 13 -19 มีนาคม 2560    
เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กได้ทบทวนความรู้ความจําจากหนังสือวิชาต่าง ๆ ท่ีเรียนมาก่อนท่ีจะสอบ   
ซึ่งเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะไม่ค่อยมีเวลาสอนหนังสือและบางคนก็อ่านหนังสือไม่ได้ 

- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กีฬาและนันทนาการ ดําเนินการในวันท่ี 11, 12, 18 
และ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับความรู้เพิ่มเติม
และการพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

- กิจกรรม “เตรียมน้องก่อนเปิดเทอม” ดําเนินการระหว่างวันท่ี 8 – 15 พฤษภาคม 2560 
เพื่อเข้าพบปะให้กําลังใจเด็กในการเรียน การเพิ่มพูนเสริมสร้างทักษะ ดูแลในเร่ืองของการบ้าน การสอนเสริม 
รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตประจําวัน ซึ่งเด็ก ๆ เหล่านี้เข้าศึกษาในช่วงชั้นต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัด และ
เด็กบางคนอาจไม่เข้าใจในบทเรียน ประกอบกับผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาดูแลเร่ืองการศึกษาให้กับเด็ก
เท่าท่ีควร 

- กิจกรรมอบรม “ธรรมะสร้างความดี” ดําเนินการในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2560       
เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
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5) นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน จัดบริการสาธารณูปโภค
ขัน้พื้นฐาน ให้มีแสงสว่างสาธารณะ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยางแอสฟัลท์พร้อมท่อระบายน้ํา รวมถึงติดตั้ง
ไฟสัญญาณเตือนกระพริบ ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟ
จราจร และขยายเขตไฟฟูาพัฒนาและสายดับ ทําให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก และปลอดภัย โดยดําเนินการโครงการ 
ดังนี ้

 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า  
 โครงการ ท่ีดํ า เ นิ นการแล้ ว เส ร็จ     

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้ังสิ้น 6 โครงการ เบิกจ่าย
งบประมาณ 12,352,099 บาท ได้แก่ 

1. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา 
ถนนริมน้ําตั้งแต่ถนนนาก่วม ซอย 4 ถึงบริเวณบ้านเลขท่ี 
52 เบิกจ่ายงบประมาณ 980,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเจริญ
ประเทศ ตั้งแต่ถนนรัษฎา ถึงบริเวณบ้านเลขท่ี  227 
เบิกจ่ายงบประมาณ 6,023,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา
ถนนภายในหมู่บ้ านสามดวงสามัคคี  ตั้ งแต่บ ริ เวณ
บ้านเลขท่ี 279/1 ถึงบริเวณบ้านเลขท่ี 279/15 เบิกจ่าย
งบประมาณ 819,099 บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา
ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 16 เบิกจ่ายงบประมาณ 1,870,000 บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา 
ถนนท่าต้นเก๋ียงตั้งแต่ถนนช่างแต้ม หน้าบ้านเลขท่ี 8 ถึง
ถนนช่างแต้ม ซอย 1 บ้านเลขท่ี 12/1 เบิกจ่ายงบประมาณ 
1,650,000 บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนศรีหมวดเกล้า ซอยตรงข้ามอู่ทองการ์เด้นท์ 
เบิกจ่ายงบประมาณ 1,010,000 บาท 

 โครงการท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินงาน ได้แก่ 
1. โครงการปรับปรุงถนนดวงรัตน์งบประมาณ  16,000,000 บาท 
2. โครงการปรับปรุงถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกาถึงหน้าโรงเรียน    

เทศบาล 3 งบประมาณ 5,365,000 บาท 
3. โครงการก่อสร้างระบบไฟฟูาส่องสว่างถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา

ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 งบประมาณ 3,650,000 บาท 
 

 อุดหนุนงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนาและสายดับ ให้แก่ การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
จังหวัดลําปาง ดําเนินการขยายเขตไฟฟูาฯ ได้แก่ บริเวณถนนบ้านดงไชยก่อนถึงร้านครัวอินดี้ ถนนช่างแต้ม 
ซอยก่อนถึงถนนเลียบแม่น้ําวัง ถนนบ้านดงม่อนกระทิง ถนนเขื่อนยาง ถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 1 เป็นต้น   
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6) นโยบายด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เข้าถึงหลักประกันสุขภาพ การให้บริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงทุกชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาล  
มีสุขภาวะท่ีดี ได้ดําเนินการ ดังนี้ 

 
 ให้บริการสุขภาพอนามัย ได้แก ่ 

 ส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการแต่งผมเสริมสวยในเขตเทศบาลนครลําปาง 
เนื่องจากสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย ได้ถูกจัดให้เป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พรบ.   
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งต้องมีการควบคุม ดูแล และเฝูาระวังปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยของ
ผู้มาใช้บริการและผู้ให้บริการ มีกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านแต่งผม-เสริมสวย มีผู้เข้ารับ  
การอบรม จํานวน 89 คน  

 รณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
เพื่อปูองกันการเกิดโรคในสุนัขและแมว โดยฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน จํานวน 43 ชุมชน 
ให้แก่ สุนัข จํานวน 3,676 ตัว แมว จํานวน 1,109 ตัว 
กระต่าย 3 ตัว รวมท้ังสิ้น จํานวน 4,788 ตัว 

 รัฐราษฎร์ประสานใจต้านภัย
ไข้ เลือดออก โดยการอบรมให้ความรู้แกนนํา
สุขภาพชุมชนเร่ืองโรคไข้เลือดออก และแนวโน้ม
ทางการปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2560  
ให้ความรู้แก่เจ้าอาวาสวัดในเขตอําเภอเมืองลําปาง 
เ ร่ืองการปูอง กันควบคุมโรคไข้ เลื อดออกใน          
ศาสนสถาน รวมท้ัง จัดกิจกรรมรณรงค์กําจัด
ลูกน้ํายุงลายตามบ้านเรือนในชุมชนร่วมกับแกนนํา
สุขภาพชุมชน จํานวน 43 ชุมชน  

o จากการประเมิ นผลการ
ให้บริการแก่ประชาชน ด้ านงานศูนย์บริการ
สาธารณสุข พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 88.20  

 
 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก ่

 มีการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย โดยดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

o จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย  
o จ้างเหมาเอกชนกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 

Landfill) ซึ่งมีท่ีดินสําหรับกําจัดขยะ 620 ไร่ ตั้งอยู่ท่ีบริเวณหมู่บ้านกล้วยแพะ อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง  

 มีการเฝูาระวังคุณภาพอาหารท่ีจําหน่ายในตลาดสดและสถานประกอบการอาหาร  
ในเขตเทศบาลนครลําปาง โดยการจัดอบรมผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารในตลาดสดและสถานประกอบการ
อาหาร จํานวน 92 คน อีกท้ังได้เก็บตัวอย่างจากอาหารสดเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน พบว่า ตัวอย่าง
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ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 98.68 และเก็บตัวอย่างจาก อาหาร ภาชนะ และมือผู้ปรุงประกอบ
อาหาร เพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 96.55  

 พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารในเขตเทศบาลนครลําปาง โดยการตรวจแนะนํา
ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่สถานประกอบการอาหารและศูนย์อาหาร มีการประเมินรับรองมาตรฐาน
ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ต่ออายุและมอบปูายร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย สําหรับสถาน
ประกอบการอาหารท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 นครลําปาง Big Cleaning Day โดยการล้างทําความสะอาดสถานท่ีต่าง ๆ เนื่องใน
วันสําคัญ เช่น บริเวณสวนสาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) เป็นต้น 

 ก่อสร้างท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพื่อรอการกําจัดอย่างถูกวิธี 
 รณรงค์จัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี 

โดยจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะติดเชื้อ
อย่างถูกวิธี โดยสามารถส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการ
จัดการขยะติดเชื้อในครัวเรือน ตามรูปแบบวิธีการ      
ท่ีเหมาะสมตามบริบทของชุมชน 

o จากการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่องานบริการของเทศบาลนครลําปาง     
งานด้านการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 74.20   

 
 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สปสช. ในปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการท่ีส่งเสริมสุขภาพ

และปูองกันโรคให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง โดยแบ่งประเภทโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน ดังนี้ 
 ประเภทท่ี 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่ วยบริการ  

สถานบริการหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี โดยเน้นการ
ส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและ
การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ดําเนินการโดย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 11 โครงการ 
งบประมาณท่ีใช้ไป 743,292 บาท ดังนี ้

o โครงการ อสม. เชี่ยวชาญด้านการ
ปูองกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

o โครงการรวมพลผู้สูงอายุออกกําลังกายโดยการรําไม้พลองประกอบเสียงเพลง
เทศบาลนครลําปาง ประจําปี 2560  

o โครงการพัฒนาเครือข่ายใน
การเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนท่ี  

o โครงการเฝูาระวังและแก้ไข
ปัญหาทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) และเด็ก
วัยเรียนในเขตเทศบาลนครลําปาง  

o โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็ง
เต้านม (รู้เท่าทันปูองกันเต้านมเชิงรุกเทศบาลนคร
ลําปาง)  
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o โครงการส่งเสริมและพัฒนาแกนนําสุขภาพชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ 
o โครงการอบรมผู้นํานักเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
o โครงการโรงเรียนภายใต้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
o โครงการรณรงค์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย  
o โครงการอบรมผู้ช่วยเหลือ

ดูแลผู้สูงอายุ ท่ีมีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง ปี 2560  

o โครงการรณรงค์ “งดเหล้า
เข้าพรรษา” ปี 2560  

 ประเภทท่ี 2 สนับสนุนกลุ่มหรือ
อ ง ค์ ก ร ชุ ม ช น  ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ใ นพื้ น ท่ี  เ ช่ น 
สถานศึกษา โรงเรียน วัด กลุ่มอสม. กลุ่มผู้สูงอายุ 
เ ป็ น ต้ น  เ พื่ อ ดํ า เ นิ น ก า รส ร้ า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ าพ        
การปูองกันโรค จํานวน 131 โครงการ งบประมาณท่ี
ใช้ไป 3,548,557.50 บาท 

 ประเภทท่ี 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค    
การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาล ระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยสนับสนุนงบประมาณให้แก่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุชัยพัฒนา และศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสุขสวัสดิ์ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไป 
158,700 บาท 

 ประเภทท่ี 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
โดยดําเนินการท้ังสิ้น 39 คร้ัง งบประมาณท่ีใช้ไป 363,835 บาท (เป็นกิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการฝุายต่าง ๆ และกิจกรรมอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการกองทุน) 
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7) นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน        
ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ได้ดําเนินการ ดังนี้   

 
 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนแกนน าองค์กรภาคประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนและผู้เก่ียวข้อง มีความรู้ในการบริหารจัดการชุมชนตนเองตามแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างกระบวนการการทํางานเครือข่ายในชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันและเป็นการติดตามผลการดําเนินงานของชุมชน โดยมีการดําเนินกิจกรรม ดังนี ้

 โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการชุมชน โดยจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดําเนินงาน
ของชุมชนร่วมกัน จัดกิจกรรม จํานวน 8 คร้ัง       
มีผู้เข้าร่วมโครงการ คร้ังละ 60 คน รวม 480 คน 
จากการดําเนินงาน ทําให้ประธานชุมชนมีความรู้  
ในการบริหารจัดการชุมชน และได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดําเนินงานของชุมชนท่ีเป็นต้นแบบ    
ในการบริหารจัดการชุมชนตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และคณะผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการสามารถแจ้งข่าวสารให้ชุมชนได้รับทราบในแต่ละเดือน อีกท้ังได้รับทราบผลการ ดําเนินงาน
ของชุมชนแต่ละชุมชนด้วย   

 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
โดยดําเนินการกิจกรรม ได้แก่ 

o ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดําเนินงานของชุมชนต้นแบบท่ีได้ประกาศ
รับรอง  

o ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง แนวทางการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจากครัวเรือนต้นแบบ 

o สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การรวบรวมองค์ความรู้ จัดทําแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ  
o สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชนและแสวงหาการมี                       

ส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 
 ปัจจุบันมีชุมชนต้นแบบตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 6 ชุมชน 
ประกอบด้ วย  1 )  ชุ มชน ท่ ามะ โอ 2 )  ชุ มชน
นาก่วมเหนือ 3) ชุมชนศรีชุม 4) ชุมชนหัวเวียง    
5) ชุมชนบ้านหน้าค่าย 6) ชุมชนสิงห์ชัย 
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 สนับสนุนการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของเครือข่ายสตรี เครือข่ายผู้สูงอายุ และ อสม. 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

กลุ่มสตรี โดยดําเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเพิ่ม    
องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านอาชีพ, ด้านสุขภาพด้าน
วิชาการ ฯลฯ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสู ตร “พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้ นํ า      
การจัดทําแผนพัฒนากลุ่มสตรีเทศบาลนครลําปาง 
และกิจกรรมวันสตรีสากล ผู้ เข้าร่วมโครงการ
ประมาณ 200 คน 

 โครงการธรรมะน่ารู้สําหรับ
ผู้สูงอายุ โดยดําเนินการอบรมธรรมะน่ารู้ ในหัวข้อ  
“การทําสมาธิอย่างไรให้ได้บุญ” ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จํานวน 80 คน 

 โ ค ร ง ก า รพัฒนาศั ก ยภ าพ
ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง โดยดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

o กิจกรรมการอบรมให้ความรู้
เร่ืองสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
นครลําปาง  

o กิจกรรมจัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเทศบาลนคร
ลําปาง (อผส.)  

o กิ จ ก ร ร ม ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม    
เพิ่มองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ จํานวน 23 ครั้ง  

o กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดําเนินงานของผู้สูงอายุ กับหน่วยงานอื่น      
ในประเด็นแนวทางการสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุและ
ปัจจัย ท่ี ทําใ ห้การดํา เนินงานของเค รือข่ายฯ 
ประสบความสําเร็จ  

 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยดําเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

o การยกย่อง เชิ ดชู เ กียรติ
ผู้สูงอาย ุ

o การแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุ 
o การประกวด “รําวงย้อน

ยุค” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน   
 สนับสนุนกิจกรรมของ อสม. 

ได้แก่ การอบรม อสม. ทดแทน และกิจกรรมวัน   
อสม. แห่งชาติ (นครลําปาง) 
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8) นโยบายด้านศาสนา วฒันธรรม และประเพณีของท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม  
ด้านศาสนา การอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น และกิจกรรมของผู้สูงอายุได้ดําเนินการ ดังนี้  

 
 

 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและ
ประเพณีส าคัญ ได้แก่ วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา บวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและ
พิธีสืบชาตาเมืองลําปาง บวงสรวงพญาพรหมโวหาร 
บวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม การทําบุญตักบาตร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2560 เป็นต้น  

 

 จัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) 
ระหว่างวันท่ี 13 – 15 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรม   
ท่ีดําเนินการ ได้แก่ กิจกรรม “แสนดวง...แสนใจ ถวาย
โคมอาลัยเพื่อพ่อ” การแสดงจินตลีลา ประกอบเพลง
พระราชนิพนธ์ บนเวทีกลางแม่น้ํา การประกวดสะเปา
ลอยน้ํา การจําหน่ายสินค้า OTOP ณ ถนนบ้านเชียงราย 
เป็นต้น  

 ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนและนักท่องเท่ียวต่อการจัดงานในภาพรวม   
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 79.60 
ความพึงพอใจสูงสุดอันดับแรก คือ กิจกรรม “แสนดวง
...แสนใจ ถวายโคมอาลัยเพื่อพ่อ” 
 

 จัดงานประเพณีสงกรานต์ (สลุงหลวง 
กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครล าปาง ประจ าปี  พ.ศ. 2560) 
ระหว่างวันท่ี 11 – 13 เมษายน 2560 กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
ได้แก่ ขบวนแห่สลุงหลวง กิจกรรมอาหารพื้นเมือง กิจกรรม
จําหน่ายสินค้า OTOP การประกวดเทพบุตรสลุงหลวง-
เทพธิดาปีใหม่เมือง เป็นต้น 

 ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
และนักท่องเท่ียวต่อการจัดกิจกรรมภายในงาน มีความ  
พึ งพอใจอยู่ ในระดั บมาก คิดเป็ นร้อยละ 78.60               
ความพึงพอใจสูงสุดอันดับแรก คือ กิจกรรมท่ีแสดงถึง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

  
 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง 

ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการ 
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โครงการในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. บูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนนฉัตรไชย ตั้งแต่บริเวณห้าแยก
หอนาฬิกา ถึงบริเวณสี่แยกดอนปาน 

 

2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครลําปาง ระยะท่ี 2 (ฝั่งใต้)  
 

3. แก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากบริเวณพื้นท่ีเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลําปาง  
โดยจะดําเนินการวางท่อ HDPE (พื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วม) ได้แก่  
ถนนสุขสวัสดิ ์1 หมู่บ้านทองประเสริฐ และถนนจันทรสุรินทร์ 

1. ก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) แห่งที่ 2   
   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 

4. ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลนครลําปาง (สวนสาธารณะเวียงละกอน)  


