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 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง  
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 
 เทศบาลนครลําปาง ภายใต้การบริหารงานของ นายกิตติภูมิ นามวงค์ ได้รับการเลือกตั้ง    
เป็นนายกเทศมนตรีนครลําปาง โดยดํารงตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 และได้แถลง
นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลนครลําปาง ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่ได้บัญญัติไว้       
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) เสนอต่อสภาเทศบาลนคร
ลําปาง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556  
 

 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน)  
มาตรา 48 ทศ วรรคห้า กําหนดให้นายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี จึงสรุปสาระสําคัญของผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 ตามที่ได้มอบนโยบายให้ทุกส่วนการงาน
ของเทศบาลนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย นโยบาย 8 ด้าน  ดังน้ี  
 

1) ด้านการบริหารงาน 
2) ด้านการพัฒนาเมือง 
3) ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า 
4) ด้านการศึกษา 
5) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
6) ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน 
7) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
8) ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถ่ิน 
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1) นโยบายด้านการบริหารงาน  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ ว 
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ดําเนินการ ดังน้ี   

 
 ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและเฝ้าระวังตรวจสอบการปฏิบัติงาน  

เทศบาลนครลําปางได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต      
ในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(สํานักงาน ป.ป.ช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทาง  
ในการพัฒนา ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน พร้อมใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  
มากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด โดยได้รับ
รายงานการดําเนินโครงการฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 จากสํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัดลําปาง โดยมีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่  

 1) ดัชนีความโปร่งใส  ระดับผลการประเมินที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 81.21 
 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด ระดับผลการประเมินที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 86.36 

  3) ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ระดับผลการประเมินที่ได้รับ    
คิดเป็นร้อยละ 76.97 

 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ระดับผลการประเมินที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 54.75 
 5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน ระดับผลการประเมินที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 75.85 

 การจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้องตามระเบียบ โดยมีการส่งประกาศสอบราคา 
ประกวดราคาอย่างเปิดเผย โปร่งใส ทางส่ือมวลชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคที่ 9 ผ่านระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์เทศบาลนครลําปาง 
www.lampangcity.go.th โดยเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไป
อย่างคุ้มค่า ถูกต้องตามระเบียบ และประหยัดงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 2,437,550 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.48 

 การแสดงเจตจํานงทางการเมืองของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม โดยให้ความร่วมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) และ 
(พ.ศ. 2562-2564)  ตามแนวทางของสํานักปูองกันการทุจริตภาคการเมือง สํานักงาน ป.ป.ช.          
ตามหนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0004/ว0097 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 4 มิติ คือ 

 มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต 
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  

http://www.lampangcity.go.th/
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 การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซ่ึงเป็นไปตาม
แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยกําหนดให้จัดทํา   
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้ องถ่ิน    
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง ข้อแนะนํา
แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 คํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย 4 มิติ มีทั้งส้ิน 20 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล มี 5 ตัวชี้วัด ค่าคะแนนที่ได้ 3.59 (เต็ม 5 คะแนน) 
- มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มี 4 ตัวชี้วัด ค่าคะแนนที่ได้ 2.62  

       (เต็ม 5 คะแนน) 
- มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ มี 9 ตัวชี้วัด ค่าคะแนนที่ได้ 4.43 (เต็ม 5 คะแนน) 
- มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร 2 ตัวชี้วัด ค่าคะแนนที่ได้ 4.25  

       (เต็ม 5 คะแนน) 

 เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (Local 
Performance Assessment : LPA) (สถ - อปท) ประจําปี 2561 โดยมีคณะทํางานระดับจังหวัด    
มาตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ สํานักงานเทศบาลนครลําปาง ปรากฏผลการประเมิน 
ดังน้ี 

1. ด้านการบริหารจัดการ   คิดเป็นร้อยละ 83.57 
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  คิดเป็นร้อยละ 80.47 
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง  คิดเป็นร้อยละ 76.40 
4. ด้านการบริการสาธารณะ              คิดเป็นร้อยละ 98.40 
5. ด้านธรรมาภิบาล                     คิดเป็นร้อยละ 96.92 

ผลการประเมินในภาพรวม คะแนนที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 87.15 
 

 ส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน  โดยมุ่งเน้น 4 กรณี ดังน้ี 

ล าดับ
ที่ 

การใช้ไฟฟ้า 
2560 
(KWh) 

2561 
(KWh) 

ลดลง/
เพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

1 การใช้ไฟฟูาของเทศบาลภายในสํานักงาน 632,345 568,838 ลดลง 10.04 
2 การใช้ไฟฟูาของเทศบาลภาพรวม 2,587,476 2,451,838 ลดลง 5.24 

 

ล าดับ
ที่ 

การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
2560 
(ลิตร) 

2561 
(ลิตร) 

ลดลง/
เพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

1 การใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงใช้งานสํานักงาน 29,545 28,705 ลดลง 2.84 
2 การใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงของเทศบาลใช้งานภาคสนาม 178,292 363,936 เพ่ิมขึ้น 

104.12 
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การใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงของเทศบาลใช้งานภาคสนามที่เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการใช้งานขึ้นอยู่กับ
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากน้ีเทศบาลต้องดําเนินการจัดเก็บขยะและกําจัดขยะมูลฝอยเอง ซ่ึงที่ผ่านมา
เทศบาลใช้วิธีการจ้างเหมาเอกชนในการดําเนินการ 

 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงาน  

 จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  ครั้งที่ 3/2561 และ ครั้งที่ 
4/2561 ซ่ึงมีผู้แทนประชาคมจากภาคประชาชน ภาคราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง      
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง และได้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถ่ิน พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีฯ ดังกล่าว ทั้งน้ี ได้นําไปสู่     
การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีโครงการทั้งส้ิน     
166 โครงการ งบประมาณ 274,450,030 บาท  
 อีกทั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า มีโครงการทั้งส้ิน 166 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 360,399,558 บาท 
งบประมาณที่ใช้ไป 190,511,254.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.86 ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ      
โดยแบ่งออกเป็น โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 123 โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ 32 โครงการ 
ยกเลิก 11 โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)  

 สนับสนุนการขับเคลื่อนการ
จัดทําแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือร่วมกัน
กําหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน ให้ชุมชนเข้มแข็งและ
พ่ึงตนเองได้ โดยจัดประชุมเชิงวิชาการ เทคนิค
และแนวทางในการจัดทําแผนชุมชน ให้แก่
คณะกรรมการเครือข่ายแผนชุมชนเทศบาลนคร
ลําปาง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม
ราชาวดี สํานักงานเทศบาลนครลําปาง และ    
มีการประชุมประชาคมผู้นําชุมชนและประชาชน
ในชุมชน 43 ชุมชน เพ่ือคัดเลือกโครงการ/
กิจกรรมที่เป็นความต้องการของประชาชนในชุมชนมาบรรจุในแผนแม่บทชุมชน 

 
 ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

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

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

- เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว ซ่ึงเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาล 
ให้แก่ทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 43 ชุมชน 

http://www.lampangcity.go.th/
http://www.facebook.com/nakhonlampang1%20%20และ%2010
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- เสียงตามสายภายในสํานักงานเทศบาล เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้รับทราบ 

- จอ LED เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีความทันสมัย เป็นการประชาสัมพันธ์       
ในรูปแบบไฟล์เหมาะสําหรับการนําเสนอข้อมูลภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหว ตัวหนังสือวิ่ง มีทั้งส้ิน จํานวน 
7 จุด ได้แก่ 1) ห้าแยกหอนาฬิกา 2) สวนสาธารณะเขลางค์นคร 3) แยกดอนปาน 4) แยกสถานีรถไฟ 
5) แยกสวนประตูเวียง 6) แยกประตูชัย 7) แยกตลาดหลักเมือง  

- รถประชาสัมพันธ์ สําหรับประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ชุมชนต่าง ๆ เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
โดยการประกาศ เปิดสปอตประชาสัมพันธ์ การติดสติ๊กเกอร์หรือไวนิลประชาสัมพันธ์ข้างรถประชาสัมพันธ์ 

- Cutout ประชาสัมพันธ์ ซ่ึงเป็น
โครงปูายประชาสัมพันธ์ ตามจุดต่าง ๆ ภายในเขต
เทศบาลนครลําปาง จํานวน 12 จุด  

- e-Newsletter เป็นการประมวลภาพ
กิจกรรมที่สําคัญประจําเดือนทุกเดือน เผยแพร่ทาง
ส่ือสังคมออนไลน์ของเทศบาลนครลําปาง เช่น 
facebook แอพพลิเคชั่น line และส่งข้อมูลผ่านทาง 
e-mail ให้แก่ส่ือมวลชน 

- แผ่นพับและเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  

- ทั้งนี้ ได้มีการจัดอบรมเครือข่าย
อาสาสม ัค รน ักประชาส ัมพันธ ์ เ พื ่อมุ ่งพ ัฒนาการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือกระจายเสียง หอกระจายข่าว
ชุมชน โดยได้กําหนดหลักสูตรการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
(ด้านส่ือกระจายเสียง) โดยมีคณะกรรมการหอกระจาย
ข่าวทั้ง 43 ชุมชน ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ถึง
ความสําคัญของการประชาสัมพันธ์ และเทคนิคการ
ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว เมื่อวันเสาร์ที ่ 25 
สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ LK Park เทศบาลนครลําปาง 
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 พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดอบรมให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 

ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
จํานวน 2 หลักสูตร และสําหรับสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 1 หลักสูตร ดังน้ี  

 หลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม เพ่ือสร้างความโปร่งใสและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ  จัดอบรม ในวันที่ 24 
กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี สํานักงาน
เทศบาลนครลําปาง พนักงานเทศบาลเข้ารับการ
อบรม จํานวน 69 คน ร้อยละของความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 82.14 

 หลักสูตร จิตสํานึกรักองค์กรและ
การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน จัดอบรมในวันที่ 25 
กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี สํานักงาน
เทศบาลนครลําปาง พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง  
เข้ารับการอบรม จํานวน 59 คน ร้อยละของความ  
พึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 
82.14 

นอกจากน้ี เทศบาลฯ ได้สนับสนุนให้
บุคลากรเข้ารับการอบรมที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด  
ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากร 
จํานวน 76 หลักสูตร ดังน้ัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม จํานวนทั้งส้ิน 141 คน 
คิดเป็นร้อยละ 84.43 ของบุคลากรทั้งหมด จํานวน 
167 คน บุคลากรที่ไม่ได้รับการพัฒนา จํานวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.57 

 หลักสูตร คุณธรรมและจริยธรรม
ของนักการ เมืองท้อง ถ่ินกับการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี กลุ่มเปูาหมาย คือ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมในวันที่ 
20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องฉัตรแก้ว โรงแรมเอเชีย 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จัดให้มีการบรรยาย 
หัวข้อ “การติดตามตรวจสอบการบริหารงานของ 
อปท. ด้านความโปร่งใสและการแสดงบัญชีทรัพย์สิน
ของผู้ดํ ารงตําแหน่งทางการเมือง” และหัวข้อ 
“ประมวลจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการของ อปท. และการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
จากการอบรม สรุปผลสําเร็จของโครงการฯ โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 71.5  
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 เทศบาลนครล าปางได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจ าปี 2561 
ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง จากผลงาน “การบริหารจัดการด้านจัดเก็บภาษีที่เป็นเลิศ” 
จากนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล รวมทั้งได้มอบนโยบาย
และทิศทาง การพัฒนาระบบราชการ ในงาน  Good 
Governance For Better Life ในวันศุกร์ที่ 14 
กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนไดมอนด์ บอลรูม 
อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ทั้งน้ียังสะท้อน
ให้เห็นถึงการบริหารราชการตามนโยบาย Thailand 
4.0 ซ่ึงจะต้องมีความรวดเร็ว ว่องไว มีการ      
นํานวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
นอกจากน้ียังเป็นการสนับสนุนให้ภาครัฐเกิดการ
พัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน ตามมาตรา 76 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

 เทศบาลนครล าปางเข้ารับโล่รางวัล “เมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืน GREEN CITY” ในระดับ 
“ดีเยี่ยม” จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ในงาน “มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 
ณ ห้องประชุม Convention โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

โดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม       
ได้ดํ า เ นินการจัดกิจกรรมการประเมินเมือง
ส่ิงแวดล้อมยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน 
เพ่ือส่งเสริมให้ทุก เทศบาลเกิดกระบวนการ         
มีส่วนร่วมในการจัดการเมืองสู่ความน่าอยู่และ   
มีส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยการนําแนวคิดและ
เกณฑ์ชี้ วั ด เมื องส่ิงแวดล้อมยั่ งยืนไปใ ช้ เป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาเมืองและประยุกต์ ใช้     
ให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนเพ่ือเชิดชู
เทศบาลที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาเมืองของตนไปสู่
เปูาหมาย จนบรรลุผลสําเร็จเป็น “แบบอย่างที่ดี” 
แก่เทศบาลอ่ืน ๆ อันจะทําให้เกิดแรงกระตุ้น    
ในการพัฒนาเมืองไปในทิศทางที่ ถูกต้องและ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

 
 สํานักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลนครลําปาง ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สํานักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น ประจําปี            
พ.ศ. 2561 ประเภทสํานักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลและเมืองพัทยา 
จํานวนราษฎร ตั้งแต่ 30,001 – 70,000 คน โดยเข้ารับรางวัล    
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 
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2) นโยบายด้านการพัฒนาเมือง มุ่งเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมในเมือง โดยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม เช่น การปรับปรุงฟ้ืนฟูสภาพแม่นํ้าวัง  การขุดลอกทําความสะอาด
ท่อระบายนํ้า คลอง คูเมือง เพ่ือการระบายนํ้าและปูองกันนํ้าท่วม การมีพ้ืนที่สาธารณะให้กับประชาชน
ในชุมชน มีการดําเนินการ ดังน้ี   

 
 สร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 ปรับปรุงอาคารศาลากลาง
หลังเก่า เพ่ือจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมือง
ลําปาง และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
การดําเนินการติดตั้งนิทรรศการถาวร อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ (สพร.) ได้ดําเนินการติดตั้งและทดลอง
ระบบของนิทรรศการถาวรเรียบร้อยแล้ ว 
สา ม า ร ถ เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร แก่ ป ร ะ ช า ชน ไ ด้        
แต่ เ น่ือ งจาก พ้ืนที่ ภ าย ในอาคารบาง ส่วน         
อยู่ระหว่างการปรับปรุง จึงยังไม่สามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนเต็มรูปแบบได้ โดยแนวคิดเน้ือหา
นิทรรศการถาวร คือ “ลําปาง แต้ก๊ะ” ซ่ึงมีเน้ือหาเกี่ยวกับ คน เมือง ลําปาง รวมทั้งหมด จํานวน 16 ห้อง ดังน้ี 

- ห้องก่อร่าง สร้างลําปาง 
- ห้องเปิดตํานาน อ่านลําปาง 
- ห้องผ่อผา หาอดีต 
- ห้องประตูโขง โยงรากเหง้า 
- ห้องส่ีสหาย ฉายประวัติ 
- ห้องแง้มปุอง ส่องเวียง 
- ห้องไก่ขาว เล่าวันวาน 
- ห้องจุดเปลี่ยนเมืองลําปาง 
- ห้องรางเหล็ก ข้ามเวลา 
- ห้องเมืองลําปางหนา รถม้าพาม่วน 
- ห้องวัดพม่าหน้าตาอินเตอร์ 
- ห้องพอดีพองาม อารามลําปาง 
- ห้องเหลี่ยมคิด คมปัญญา 
- ห้องซับปฺะเสียง สําเนียงลําปาง 
- ห้องลําปางมีดี เมืองน้ีห้ามพลาด 
- ห้องเน่ียะ ลําปาง 

-งานอุทยานการเรียนรู้เมืองลําปาง (TK Museum Lampang) ได้ดําเนินการปรับปรุง
พ้ืนที่บางส่วนเรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน และการติดตั้งระบบสายแลน
อินเทอร์เน็ตภายในอาคาร 

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินงานปรับปรุงตามโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) (ต่อเน่ือง) โดยทําการปรับปรุงพ้ืนที่ชั้น 1 และ ชั้น 2 บริเวณห้องด้าน   
ปีกซ้ายและปีกขวาของอาคารโดยปรับปรุงผนัง พ้ืน ระบบไฟฟูา ติดตั้งระบบกระจายเสียงภายในอาคาร 
เครื่องปรับอากาศ และงานอ่ืนๆ และยังมีแผนการดําเนินงานปรับปรุงอาคารในส่วนที่เหลือ งบประมาณ  
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4,200,000 บาท เช่น ผิวพ้ืน ผิวผนังภายใน ติดตั้งดวงโคม – อุปกรณ์ งานครุภัณฑ์สํานักงาน ห้องพยาบาล 
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และชั้นจําหน่ายของที่ระลึก ปูายจอ  LED ติดตั้งระบบเสียงในห้องมัลติมีเดีย 
เป็นต้น 

 โครงการส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและปั่นจักรยาน      
ในชุมชน เพ่ือมุ่งสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน เริ่มแรก
เทศบาลได้สร้างการรับรู้ “นครลําปาง เมืองแห่ง
จักรยาน” ให้แก่ผู้นําชุมชน และเชิญชวนผู้นําชุมชน  
ทุกกลุ่มเข้าร่วมเป็นคณะทํางานสร้างเมืองจักรยาน
ประจําชุมชน ร่วมกับคณะทํางานสร้างเมือง
จักรยานเทศบาลนครลําปาง ต่อมาได้มีการผลักดัน
ให้มีการ ใช้จักรยาน โดยดําเนินกิจกรรมปั่นจักรยาน 
“ปั่นเพ่ือรัก พิทักษ์โลก” เพ่ือเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ   
ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการปั่นจักรยานในวิถีชีวิตประจําวัน 
จํานวน 13 ครั้ง และ จัดกิจกรรมประชุมคณะทํางานสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลําปาง และ
คณะทํางานสร้างเมืองจักรยานประจําชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ จํานวน  12 ครั้ง  

 โครงการนครลํ าปางเมื องแห่ ง
จักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว เริ่มดําเนินการตั้ งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้กําหนดเส้นทาง
จักรยานในย่านเมืองเก่าร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่และ
เชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้เคียง และ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยานท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จัก  
มากยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดประชุม   
เชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นและสํารวจเส้นทาง
การท่องเที่ยวโดยรถจักรยาน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 
ณ บริเวณศูนย์บริการการท่องเที่ยวและย่านเมืองเก่านครลําปาง และจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว
เมืองเก่านครลําปาง ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ณ ข่วงนคร และพ้ืนที่ในย่านเมืองเก่านครลําปาง        
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 92 คน ประกอบด้วย คณะทํางานสร้างเมืองจักรยานประจําชุมชน ในเขต
เทศบาลนครลําปาง เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป  

 ทั้งน้ี มีการจัดทําสกู๊ปวีดีโอแนะนําเส้นทางการท่องเที่ยวโดยจักรยานเพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เส้นทางให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรู้จักมากยิ่งขึ้น  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
มีผู้ใช้บริการยืมจักรยานจากงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครลําปาง จํานวนทั้งส้ิน 118 ราย  

 
 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองและพัฒนาแม่น้ าวัง มีการดําเนินกิจกรรม ดังน้ี 

 โครงการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียรวมเทศบาลนครลําปาง (ตามบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลนครลําปางกับองค์การจัดการนํ้าเสีย) 

 โครงการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียปลายท่อแบบภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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- กิจกรรมที่ 1 อบรมหลักสูตร “สร้างนํ้าใส ลดนํ้าเสียด้วยพลังชุมชนสู่สังคม
คาร์บอนต่ํา” ชุมชนริมแม่นํ้าวัง 23 ชุมชน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 

- กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียปลายท่อแบบภูมิปัญญาท้องถ่ิน จํานวน 
2 แห่ง 2 จุด ได้แก่ พ้ืนที่บริเวณสะพานบ้านดงพัฒนา และสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี 

- บํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสียปลายท่อแบบภูมิปัญญาท้องถ่ิน จํานวน 2 จุด 
บริเวณถนนปุาไม้ (หลังตลาดเทศบาล 3) และบริเวณถนนเลียบแม่นํ้าวัง (หลังวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม)  

 โครงการพัฒนาอนุรักษ์ฟ้ืนฟู แม่นํ้าวัง คูคลอง และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เพ่ือมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ํา (Low Carbon City)  

- กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องการจัดการนํ้าเสียครัวเรือน 
“ลดนํ้าเสีย คืนนํ้าใส ให้ นํ้าวัง” ด้วยการใช้ ถังดักไขมัน    
อย่างง่าย จํานวน 43 ชุมชน ๆ ละ 30 คน 

- กิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายชุมชน
ต้นแบบจัดการนํ้าเสียครัวเรือน “ลดนํ้าเสีย คืนนํ้าใส     
ให้นํ้าวัง” ด้วยการใช้ถังดักไขมันอย่างง่าย ชุมชนริมนํ้า 
จํานวน 23 ชุมชน ๆ ละ 5 ครัวเรือน 

 กิจกรรมการรณรงค์สร้างชุมชนต้นแบบ
ในการจัดการนํ้าเสีย การจัดทําบัญชีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการจัดการนํ้าเสียชุมชนตั้งต้น (Baseline) 
สําหรับใช้เป็นฐานข้อมูลคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก   
ที่ลดได้ภายหลังการจัดทํามาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการจัดการนํ้าเสียชุมชน  

 กิ จ ก รรมจั ด เ วที ป ร ะชุ มกลุ่ มย่ อย 
(Focus group) เพ่ือค้นหาศักยภาพความพร้อมความต้องการ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูคุณภาพแม่นํ้าวัง 
รวมถึงทบทวนบริบทของชุมชน สภาพปัญหาการจัดการ
คุณภาพนํ้า เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนวทางการ
จัดการปัญหานํ้าเน่าเสียของแม่นํ้าวัง 

 กิจกรรมการสํารวจท่อระบายนํ้าและ
ประเมินคุณภาพแหล่งนํ้าและความสกปรก ที่ระบายลงสู่
แม่นํ้าวังในช่วงไหลผ่านเขตเทศบาลนครลําปาง 

 กิ จ ก ร รมฝึ ก อบ รม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA21 ได้จัดอบรมในหัวข้อ ทิศทางและนโยบายการจัดการปัญหาขยะชุมชน 
ปัญหาขยะมูลฝอยกับการจัดการปัญหาแบบครบวงจรโดยชุมชนอย่างยั่งยืน เพ่ือขับเคลื่อนให้ผู้นําชุมชน 
43 ชุมชน มีการจัดการปัญหาขยะต้นทางด้วยวิธีการ 3Rs และการนําขยะมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด 
เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลด
ก๊าซเรือนกระจก ภาคการจัดการของเสียในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครลําปาง” ภายใต้โครงการศึกษาแนวทาง
ยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของสํานักงาน



 11 
 

  

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยต้นทาง และนําความรู้ที่ได้ พัฒนาต่อยอดสู่คน  
ในชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี 

 กิ จ ก ร ร ม อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร 
“โรงเรียนสะอาด ปราศจากคาร์บอน” โดยความ
ร่วมมือกับสํานักงานส่ิงแวดล้อม ภาคที่ 2 ลําปาง  
โดยให้ตระหนักถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบ
ในวงกว้าง และก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการ
คัดแยกขยะมูลฝอย กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ นักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง ทั้ง 6 แห่ง  
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม
ราชาวดี 

 
 แก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากในเขตเทศบาลนครล าปาง 

เทศบาลนครลําปางให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหานํ้าท่วมซํ้าซาก ซ่ึงเกิดจาก          
หลายสาเหตุ เช่น ระบบการระบายนํ้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ไม่มีท่อระบายนํ้า และอาจมีสาเหตุ  
มาจากการอุดตันของท่อระบายนํ้า เน่ืองจากมีเศษใบไม้หรือขยะต่าง ๆ เข้าไปอุดตัน ประกอบกับการตื้นเขิน
ของแม่นํ้าวังและคลองสาขาแม่นํ้าวัง เน่ืองจากมีปริมาณผักตบชวาและวัชพืชเป็นจํานวนมาก เมื่อเกิด     
ฝนตกหนัก ทําให้ นํ้าไหลไม่สะดวก จึงเกิดนํ้าท่วมขังในหลายพ้ืนที่  เทศบาลจึงได้ดําเนินกิจกรรม         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังน้ี 

 ขุดลอกทําความสะอาดท่อระบายนํ้าในเขตเทศบาลนครลําปาง 
 งานกําจัดวัชพืชและขุดลอกผักตบชวา มิให้กีดขวางการไหลของนํ้าในลําเหมือง คู คลอง 

ร่องนํ้าธรรมชาติ คลองซาววา ร่องนํ้าถนนจามเทวี คูเมืองกําแพงเมือง ร่องนํ้านาก่วมเหนือเลียบ      
ทางรถไฟ เป็นต้น 

 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํ้า ในเขตเทศบาลนครลําปาง 
 

 บูรณาการระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐานถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณข่วงนคร    
ถึงแยกถนนช้างเผือก ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการ      
ซ่ึงมีความคืบหน้าประมาณ 5% งานที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 
ได้แก่ งานตัดถนนและกําหนดตําแหน่งบ่อพัก (Main Hole) 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
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3) นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า   
 การบริหารงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 
 การปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซ่ึงเทศบาลนคร

ลําปางได้ดําเนินการเป็นประจําทุกปี ครอบคลุม 8 ตําบล เพ่ือเพ่ิมฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

 ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 การออกสํารวจข้อมูลฯ 
แบ่งเป็น เขตใหญ่ (Zone) จํานวน 14 เขต เขตย่อย (Block) จํานวน 250 บล็อก และแปลงที่ดิน (Lot) 
จํานวน 29,632 แปลง สรุปฐานข้อมูลได้ดังน้ี 

 
ล าดับที ่ ฐานข้อมูล จ านวน 

1 ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) 20,512 ราย 
2 ทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี (ผ.ท.5)   10,619 ราย 
3 ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี 9,893 ราย 
4 ผู้ถือกรรมสิทธิ์แปลงที่ดิน 16,821 ราย 
 - จํานวนแปลงที่ดิน 29,632 แปลง 
5 ผู้ถือกรรมสิทธิ์โรงเรือน/ส่ิงปลูกสร้าง 17,217 ราย 
 - จํานวนโรงเรือน 36,458 หลัง 
6 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ปูาย 3,071 ราย 
 - จํานวนปูาย 8,265 ปูาย 

  
มีการพัฒนารายได้อย่างต่อเน่ืองและขยายฐานภาษีแหล่งรายไดใ้หม่ ผลการจัดเก็บ

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ และภาษีปูาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 3,973 ราย   ภาษีที่จัดเก็บได้   60,649,364.16 บาท 
- ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 5,307 ราย   ภาษีที่จัดเก็บได้  746,896.80 บาท 
- ภาษีป้าย  จ านวน 2,780 ราย   ภาษีที่จัดเก็บได้ 15,289,435.00 บาท 
         

ตารางเปรียบเทียบรายได้จัดเก็บเองในหมวดภาษีอากรของเทศบาลนครล าปาง 
 

ประเภทรายได้ 
รายได้ที่จัดเก็บ (บาท) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 55,166,287.66 64,867,087.89 58,203,670.56 60,649,364.16 
ภาษีบํารุงท้องท่ี 884,407.32 818,579.40 775,331.36 746,896.80 
ภาษีปูาย 14,737,636.50 14,577,762.00 16,487,966.80 15,289,435.00 

รวมทั้งส้ิน 70,788,331.48 80,263,429.29 75,466,968.72 76,685,695.96 
 
ตามตารางข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบรายได้จัดเก็บเองในหมวดภาษีอากร ปี 2560 และ 

ปี 2561 พบว่า รายได้ที่จัดเก็บเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.61 
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 การพัฒนางานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 
 เทศบาลนครลําปาง ได้มีการนํานวัตกรรมมาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการด้านการ

จัดเก็บภาษี อาทิเช่น 
- ด้านข้อมูลข่าวสาร มีการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ ในส่ือสังคมออนไลน์ 

Facebook ชื่อ ภาษีเทศบาลนครลําปาง เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ข่าวสารเรื่องภาษีท้องถ่ินได้       
อย่างรวดเร็ว โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  

- ออกหน่วยบริการรับชําระภาษี
เคลื่อนที่ (Tax mobile payment services) โดยใช้
รถยนต์ตู้ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการทุกชุมชน    
ในเขตเทศบาลนครลําปาง เพ่ืออํานวยความสะดวก  
ในด้านการชําระภาษี โดยใช้ระบบอินเตอร์ เน็ต
ออนไลน์ข้อมูลในระบบ LTAX3000 เพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลให้ถูกต้องและแม่นยํา 

- มี ก า รติ ดตั้ ง ร ะบบ เก็ บ ข้ อมู ล         
ความพึงพอใจด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เคาน์เตอร์

รับชําระภาษี จํานวน 4 จุด โดยให้ผู้ชําระภาษีเป็นผู้กดปุุมสัมผัส แสดงระดับความพึงพอใจหลังการ
ให้บริการและมีการเก็บรวบรวมสถิติเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนา 

 จัดโครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องภาษีท้องถ่ินแก่ผู้อยู่ในข่ายชําระภาษีในเขต
เทศบาล เพ่ือให้ประชาชนผู้ประกอบการค้า     
ผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี มีความรู้ ความเข้าใจทาง
กฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดง
รายการ ทราบถึงกําหนดการชําระภาษีเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ชําระภาษีเอง เกิดทัศนคติที่ดี 
เต็มใจชําระภาษี โดยจัดอบรมเมื่อวันพุธที่ 29 
พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี 
เทศบาลนครลําปาง  

 รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองที่ไม่ใช่ภาษีอากร ซ่ึงจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย 5 หมวด ดังน้ี 

 

ล าดับที ่ รายได้ รายได้ของเทศบาล (บาท) 
1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 24,902,815.24 
2 รายได้จากทรัพย์สิน 16,366,493.39 
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 5,815,940.31 
4 รายได้เบ็ดเตล็ด 2,570,923.00 
5 รายได้จากทุน 419,700.00 

รวม 50,075,871.94 
 หมายเหตุ : การจัดเก็บรายได้ในหมวดรายได้ที่ไม่ใช่หมวดภาษีอากรโดยภาพรวม 
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 12.61  (ปี 2560 จัดเก็บได้ 44,465,507.14 บาท)  
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 ก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการท่องเที่ยวนครล าปาง  (บริเวณตลาด
เทศบาล 4 ตรงข้ามบิ๊กซี ลําปาง) โดยได้รับสนับสนุน
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถ่ิน      
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง  
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ       
เริ่มสัญญา วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ส้ินสุดสัญญา วันที่ 
25 เมษายน 2562 งบประมาณ 18,186,042.39 บาท 
เ พ่ือก่ อสร้างสถานที่ จั ดแสดงและจํ าหน่าย สินค้ า 
ตลอดจนให้บริการด้านการท่องเที่ยว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การดําเนินงานโครงสร้างฐานราก 

 
 ปรับปรุงอาคารภายในพ้ืนที่ตลาด

เทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซี ล าปาง)  
 การปรับปรุงอาคารภายในพ้ืนที่ตลาด

เทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซี ลําปาง) โดยทําการปรับปรุง
อาคาร A,B,C แต่อาคาร A เป็นพ้ืนที่ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์แสดงสินค้าและการท่องเที่ยวนครลําปาง จึงได้
จัดทําการแก้ไขรายละเอียดคําชี้แจง ทําให้การปรับปรุง
อาคาร B,C ใช้งบประมาณที่ลดลง ขณะน้ีอยู่ระหว่าง  
การออกแบบและประมาณราคาของสํานักการช่าง 

 
 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณ

ตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซี ลําปาง) เพ่ือรองรับ
กิ จ ก ร ร ม  กี ฬ า  นั น ท น า ก า ร แ ล ะ ใ ช้ ใ น กิ จ ก า ร
สาธารณประโยชน์อ่ืน ๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  

 
 การบริหารจัดการตลาดเทศบาล ในปัจจุบัน มีทั้งส้ิน 4 แห่ง ประกอบด้วย  

- ตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง)   
- ตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) 
- ตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา) 
- ตลาดรถไฟ  

 

การบริหารจัดการตลาดของเทศบาล ในภาพรวม ได้แก่  
- การกวาดรักษาความสะอาดตลาด  
- การล้างทําความสะอาดตลาด 
- การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
- การซ่อมแซมบํารุงรักษา 
- การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ 
- การจัดระเบียบการค้า 
- การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 
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- การรณรงค์ด้านส่ิงแวดล้อม 
- การตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร 
- การตรวจด้านสุขาภิบาลตามมาตรฐานตลาด 

ทั้งน้ี  มีการดําเนินการตรวจแนะนําผู้ประกอบการไม่ให้มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในการชั่งนํ้าหนักสินค้าไม่เต็มจํานวน ให้คําแนะนําแก่ผู้ประกอบการในการเลือกซ้ืออาหาร        
ที่ปลอดภัยมาจําหน่วย การใช้ นํ้ามันทอดอาหารอย่างถูกวิธี เก็บตัวอย่างอาหารและนํ้ามันทอดซํ้า    
ตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ในตลาดสดเปูาหมายทั้งหมด จํานวน 11 แห่ง ดังน้ี 

- ตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) - ตลาดรอบเวียง 
- ตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) - ตลาดเจ้าพ่อกว๊าน 
- ตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา) - ตลาดสนามบิน 
- ตลาดฟูาลานนา - ตลาดบ้านดง  
- ตลาดวัดนาก่วมใต้ - ตลาดเก๊าจาว 
- ตลาดราชวงศ์  

 
 จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครล าปาง ระหว่างวันที่ 22 – 31 ธันวาคม 2560 

โดยจัดกิจกรรมดังน้ี    
 บริ เวณข่ วงนคร  ห น้ าอาคาร

พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน จัดเป็นลานกิจกรรมเยาวชน        
การประกวดกล้วยไม้ และเวทีเค้าท์ดาวน์ 

 บริเวณถนนบ้านเชียงราย มีการ
จําหน่ายอาหาร สินค้า และของที่ระลึก จากชุมชน
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 

 บริ เวณสวนสาธารณะห้าแยก      
หอนาฬิกา มีการตกแต่งประดับประดาไฟฟูา แสง สี    
จุดถ่ายภาพด้านการท่องเที่ยวของลําปาง ภาพจําลองส่งเสริมการท่องเที่ยว (เส้นทางท่องเที่ยวโดยรถม้า 
รถราง เส้นทางชมแหล่งธรรมชาติ เส้นทางจักรยาน และการแสดงของกลุ่มเยาวชนและหน่วยงานต่าง ๆ   
ในลําปางและกิจกรรมบนเวทีการแสดง เป็นต้น 

 บริเวณหน้าศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลําปาง จัดลานสวนสนุก เครื่องเล่นสําหรับเด็ก 
จากผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ประชาชน นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ        

ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 84.60 และผู้ประกอบการ มีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 77.80 
 

 จัดงานร าลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ครบ 101 ปี ขัวหลวงรัษฎา ระหว่าง
วันที่ 19 – 25 มีนาคม 2561 กิจกรรมที่ดําเนินการ 
ได้แก่ 

 บริเวณบนสะพานรัษฎาภิเศก มีการ  
จัดนิทรรศการภาพถ่ายและภาพวาด นิทรรศการมีชีวิตเพ่ือ
จําลองวิถีชีวิตชาวลําปางในอดีต บูธไปรษณีย์ลําปาง และ
กิจกรรมลีลาศ 
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 บริเวณถนนเลียบแม่นํ้าวัง (ฝั่งกาดกองต้าและศรีเกิด) กิจกรรมกาดหมั้วย้อนยุค             
(การจําหน่ายสินค้า อาหาร และของที่ระลึก) 

 บริเวณถนนเลียบแม่นํ้าวัง (ฝั่งชุมชนปงสนุกและแจ่งหัวริน) จัดนิทรรศการ         
เชิงประวัติศาสตร์ มุมถ่ายภาพย้อนยุค การโชว์รถถีบเฒ่า และกิจกรรมการแสดงบนเวที  

 เช้าวันที่ 25 มีนาคม 2561 มีการทําบุญตักบาตรบริเวณบนสะพานรัษฎาภิเศก 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาร่วมงาน        

พึงพอใจต่อการจัดงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 84 
 

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ดําเนินการทุกวันศุกร์  เวลา 16.30 – 20.30 น. 
โดยประมาณ กิจกรรมที่ดําเนินการ ได้แก่ กาดหมั้ว  
คัวแลง การแสดงนาฏศิลป์ การแสดงดนตรีพ้ืนเมือง 
การแสดงนิทรรศการ การแสดงทางวัฒนธรรม ฯลฯ        
เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต
ของคนพ้ืนเมือง เป็นต้น  

จากการประเมินผลความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวและประชาชนต่อการจัดกิจกรรมบริเวณ
ถนนสายวัฒนธรรม มีความพึงพอใจในภาพรวม       
คิดเป็นร้อยละ 95.15  

 

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดกองต้า 
กิจกรรมที่ดําเนินการ ได้แก่ การตกแต่งถนนคนเดิน  
กาดกองต้าด้วยโคมจีน เพ่ือให้สอดคล้องกับบรรยากาศ
บริเวณถนนคนเดินกาดกองต้า ซ่ึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหน่ึง
ว่า ตลาดจีน เน่ืองจากในอดีตถนนแห่งน้ีเป็นแหล่ง
เศรษฐกิจที่มีการค้าขายของคนหลายชนชาติและมีพ่อค้า
แม่ค้าชาวจีนอาศัยอยู่ เป็นจํานวนมาก การประดับ
ตกแต่งโคมแบบจีน จะช่วยเสริมให้บรรยากาศบริเวณถนนคนเดินกาดกองต้ามีความสวยงาม สอดคล้อง
กับสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนและสามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดลําปาง
และทําให้กาดกองต้าเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมากขึ้น และการจัดทําปูาย
สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณถนนคนเดิน
กาดกองต้า เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างบรรยากาศที่ดีในการท่องเที่ยว ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมประดับตกแต่งสถานที่ ร้อยละ 86.5  
  จากการสํารวจความคิดเห็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่จําหน่ายสินค้า อาหาร และของที่ระลึก       
ของสะสมต่าง ๆ บริเวณถนนคนเดินกาดกองต้า มีความพึงพอใจต่อการประดับตกแต่งสถานที่ ร้อยละ 
86 และมีความพึงพอใจต่อปริมาณนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวถนนคนเดินกาดกองต้า ร้อยละ 80  
 

 ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น  โดยการจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาด เพ่ือจําหน่าย
สินค้าของกลุ่มอาชีพที่เทศบาลนครลําปางได้ดําเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ นอกจากน้ี มีการดําเนิน
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและจัดจําหน่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการสนับสนุนสถานที่จําหน่าย
สินค้าในเทศกาลสําคัญต่าง ๆ  ที่เทศบาลนครลําปางดําเนินการ ได้แก่  
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- กิจกรรมส่งเสริมการตลาด งานล่องสะเปาจาวละกอน ระหว่างวันที่  2 – 4 
พฤศจิกายน 2560 

- กิจกรรมส่งเสริมการตลาด งานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลําปาง 2561 
ระหว่างวันที่ 22 – 31 ธันวาคม 2560 

- กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 101 ปี ขัวหลวงรัษฎา ระหว่างวันที่ 24 – 26 มนีาคม 2561 
- กิจกรรมส่งเสริมการตลาด งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลําปาง ประจําปี 

2561 ในระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2561 บริเวณถนนท่าคราวน้อย (อุทยานการเรียนรู้นครลําปาง  
LK Park) 

- ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดจําหน่าย   
เพ่ือสร้างศักยภาพทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 

 

 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในเขตเทศบาลนครล าปาง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพ 
ดังต่อไปน้ี 

1. การปลกูพืชไร้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์) ชุมชนบ้านหน้าค่าย  ผู้เข้าร่วมกจิกรรม  25 คน 

2. การปลกูพืชไร้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์) และเพาะเหด็ 
ในตะกร้า ชุมชนพระบาท–หนองหมู 

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม  20 คน 

3. การปลูกผักไฮโดรบ๊อก ชุมชนท่ามะโอ ผู้เข้าร่วมกจิกรรม  20 คน 

4. การปลกูพืชไร้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์) ชุมชนบ้านหัวเวียง ผู้เข้าร่วมกจิกรรม  20 คน 

5. สืบสานงานหัตถศิลป์ ชุมชนสุขสวัสดิ์ ผู้เข้าร่วมกจิกรรม  20 คน 

6. การทําเกษตรแบบผสมผสาน ชุมชนประตูต้นผึ้ง- 
ท่านางลอย 

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม  20 คน 

7. การทําขนมไทยเพ่ือพัฒนาอาชีพ ชุมชนสิงห์ชัย ผู้เข้าร่วมกจิกรรม  20 คน 

8. งานถักโครเชต์ เพ่ือเสริมสร้างอาชีพ ชุมชนการเคหะ
นครลําปาง  

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม  24 คน 

9. การเพาะเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อย ชุมชนศรีชุม-ปุาไผ ่ ผู้เข้าร่วมกจิกรรม  25 คน 

10. งานสานจากตะกร้าพลาสติก ชุมชนสามดวงสามัคคี ผู้เข้าร่วมกจิกรรม  20 คน 

11. การแปรรปูผลิตภัณฑ์จากเน้ือหมู ชุมชนบ้านหน้าค่าย  ผู้เข้าร่วมกจิกรรม  25 คน 

 ผู้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะอาชีพ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมของเทศบาลโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 87.31  
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4) นโยบายด้านการศึกษา ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลในสังกัด ดังน้ี 

 มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล ทั้งส้ิน  448 ทุน เป็นเงิน
จํานวน 439,300 บาท ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษาของโรงเรียน 
ทุนการศึกษาจากคณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลภายนอก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน สมาคมผู้นิยม
พระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดลําปาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สโมสรไลออน์ลําปาง และ  
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค เป็นต้น โดยแยกเป็นโรงเรียนต่าง ๆ ดังน้ี 

 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ได้รับทุน จํานวน 28 ทุน  
 รวมเป็นเงิน 21,000 บาท   
 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ได้รับทนุ จํานวน 20 ทุน  
 รวมเป็นเงิน 34,000 บาท 
 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ได้รับทุน จํานวน 204 ทุน  

รวมเป็นเงิน 182,800 บาท 
 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้รับทุน จํานวน 135 ทุน  

รวมเป็นเงิน 133,000 บาท 
 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปุารวก) ได้รับทุน จํานวน 19 ทุน  

รวมเป็นเงิน 16,000 บาท 
 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ได้รับทุน จํานวน 42 ทุน  

รวมเป็นเงิน 52,500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง จํานวน 6 แห่ง และการเรียนการสอนภาษาจีน 
ให้กับโรงเรียน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) และโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) และมีการส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดังน้ี  
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 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนให้กับนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมภาษาจีนเบื้องต้น 
กิจกรรมภาษาจีนหน้าเสาธงตอนเช้า กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 

 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมสนทนา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมภาษาอังกฤษหน้าเสาธง กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

 ส่งเสริมให้นักเรียนจัดทําโครงงานภาษาต่างประเทศ และส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

 จัดแหล่ ง เรี ยนรู้ ใ นสถานศึ กษา    
เพ่ือส่งเสริมภาษาต่างประเทศ และจัดหาส่ือวัสดุ
อุปกรณ์ให้กับโรงเรียนได้ใช้ในการจัดกิจกรรม 

 จัดทําห้องปฏิบัติการทางภาษาให้กบั
โรงเรียนเทศบาล 1, 3, 4, 5 และ 7 เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาต่างประเทศ 

 
 ส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบและ

ตามอัธยาศัย เปูาหมายเ พ่ือให้ประชาชนได้รั บ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง พัฒนาศักยภาพ สามารถใช้
ความรู้และภูมิปัญญาเป็นฐานในการพัฒนา ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพ
ชีวิต กิจกรรมในอุทยานการเรียนรู้นครลําปาง (LK 
Park)  ได้แก่ กิจกรรมสอนทําการ์ดคริสต์มาสหรรษา 
กิจกรรมส่งความรักผ่านปฺอบอัพ  กิจกรรม LK Kid In 
Park ในงานวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้
จากกระดาษหนังสือพิมพ์ กิจกรรมส่งเสริมความรู้มุม
พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี เป็นต้น 

นอกจากน้ี เทศบาลนครลําปางให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อย
โอกาสในเขตเทศบาล จากการสํารวจเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลําปาง มีจํานวน 25 คน และได้
ดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เพ่ิมเติมในช่วงปิดเทอม 
ทักษะกีฬาและเกมนันทนาการ ส่งเสริมทักษะอาชีพ อบรมการทําตุงศรีล้านนา (ตุงพญายอ) และ
กิจกรรม 5ส. บ้านฉัน ช่วยกันรักษาความสะอาด เป็นต้น 
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5) นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จัดบริการ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ให้มีแสงสว่างสาธารณะ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยางแอสฟัลท์พร้อม   
ท่อระบายนํ้า รวมถึงติดตั้งไฟสัญญาณเตือนกระพริบ ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร และขยายเขต
ไฟฟูาพัฒนาและสายดับ ทําให้ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย โดยดําเนินโครงการ ดังน้ี 

 
 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ 

1. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํ้า ถนนพระบาท ซอย 3 ซอยข้างบ้านเลขที่ 
19/1 ใช้งบประมาณ 301,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํ้า ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 5 ใช้งบประมาณ 
423,000 บาท 

 โครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินงาน ได้แก่ 
1. โครงการก่อสร้างปรบัปรุงถนนพหลโยธินตั้งแต่บริเวณส่ีแยกขนส่ง ถึงบริเวณ    

ส่ีแยกดอนปาน งบประมาณ 5,047,000 บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํ้า ถนนท่าต้นเกี๋ยง ซอยข้างบ้านเลขที่ 1/1            

(ทางเข้าวัดพระธาตุหมื่นครื้น) งบประมาณ 1,680,000 บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนนและทางเท้า ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 215/1 ถึง

บ้านเลขที่ 135 งบประมาณ 2,424,000 บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํ้า ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 2/1         

งบประมาณ 501,000 บาท 
5. โครงการก่อสร้างปรบัปรุงทางเท้า ถนนสุเรนทร์ ฝั่งมูลนิธิลําปางสงเคราะห์                         

ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อย ถึงถนนมนตรี งบประมาณ 3,243,000 บาท 
6. โครงการก่อสร้างปรบัปรุงทางเท้า ถนนสุเรนทร์ ฝั่งตรงข้ามมูลนิธิลําปาง

สงเคราะห์ ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อย ถึงถนนมนตรี งบประมาณ 3,457,000 บาท 
7. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํ้า ถนนศรีหมวดเกล้า ซอยข้างบ้านเลขที่ 29              

(ซอยบุญเทียม) งบประมาณ 1,320,000 บาท 
8. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํ้า ถนนบ้านดง ซอย 1 ตั้งแต่บริเวณ

บ้านเลขที่ 44 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 61 งบประมาณ 1,159,000 บาท 
9. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํ้า ถนนพหลโยธิน ซอย 3 (ซอยสมนึกเพลส)      

งบประมาณ 1,890,000 บาท 
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10.  โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํ้า ถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแต่บริเวณ
บ้านเลขที่ 164 ถึงบ้านเลขที่ 263 งบประมาณ 2,095,000 บาท 

11.  โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํ้า ถนนริมนํ้า ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 52 
ถึงถนนนาก่วม งบประมาณ 1,047,000 บาท 

12. โครงการก่อสร้างปรบัปรุงถนนท่าคราวน้อย ตัง้แต่บริเวณวัดท่าคราวน้อย                           
ถึงบริเวณสามแยกเก๊าจาว งบประมาณ 8,168,000 บาท 

13.  โครงการก่อสร้างปรบัปรุงถนนประตูม้า ซอย 1 ตั้งแต่ถนนประตูม้า ถึงถนน 
ประตตูาล งบประมาณ 2,092,000 บาท 

 

 อุดหนุนงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนาและสายดับ ให้แก่ การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
จังหวัดลําปาง ดําเนินการขยายเขตไฟฟูาฯ ได้แก่    

- ชุมชนศรีปงชัย ถนนริมนํ้า  ซอย
บ่อบําบัดนํ้าเสีย ต. ชมพู 

- ถนนริมนํ้า นาก่วมเหนือ ซอย 4 
บ้านเลขที่ 34-36 ต. ชมพู 

- ซอย เม่ ง ฮ่ ง อ ว ด  นาก่ ว ม ใ ต้       
ถ. พหลโยธิน ต. ชมพู 

- ซอยข้ างธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขานาก่วมใต้ ถ. พหลโยธิน ต. ชมพู 

- ซอยพุทธรักษา (ซอยวัดพระธาตุนาก่วมเหนือ) บ้านเลขที่ 47 ถึง 55 ต. ชมพู  
- ซอยริมนํ้า บ้านต้าสามัคคี บ้านเลขที่ 33/1 ถึงบ้านเลขที่ 43 ต. พระบาท 
- ซอยพระบาท 5/2 บริเวณบ้านเลขที่ 17/1 ต. พระบาท 
- ถนนท่าคราวน้อย ซอยตัน (ข้างโรงย้อมผ้า) เลขที่ 270/5 ถึง 266/2 ต.สบตุ๋ย 
- ซอยสวนเฉลิมพระเกียรติฯ (ข้างวิทยาลัยเทคนิคลําปาง) บ้านเลขที่ 39/58 ถึง 

282/52 ต. สบตุ๋ย 
- ถนนริมนํ้า ถ. ท่าคราวน้อย ซ. อู่มงคล ถึงบ้านเลขที่ 150/3 ต. สบตุ๋ย 
- ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง ซ. บ้านกาสะลองคํา ถึงบ้านเลขที่ 293 ต. บ่อแฮ้ว 
- ซอยข้างคลองชลประทาน นาก่วมใต้ ถึงแยกเชียงใหม ่ต. ชมพู 
ทั้งน้ี ได้มีการสํารวจจุดเส่ียงที่ยังไม่มีไฟฟูาสาธารณะ ก่อนการติดตั้งเพ่ิมในปีงบประมาณ

ถัดไป ตลอดจนสํารวจไฟฟูาสาธารณะที่ชํารุด เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน  
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6) นโยบายด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เข้าถึงหลักประกันสุขภาพ การให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงทุกชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาล  
มีสุขภาวะที่ดี ได้ดําเนินการ ดังน้ี 

 
 ให้บริการสุขภาพอนามัย ได้แก ่ 
 การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ และ ศสมช. ในชุมชน ได้แก่ การชั่ง

นํ้าหนัก การตรวจวัดระดับความดันโลหิต ชีพจร การตรวจโรคเบื้องต้น และจ่ายยา พร้อมทั้งการให้
คําแนะนําด้านการดูแลสุขภาพ  จํานวน 2 ครั้ง/ปี รวม 42 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 97.67 ของชุมชน
ทั้งหมดในเขตเทศบาล (ชุมชนที่ไม่ได้ออกให้บริการ คือ ชุมชนถาวรสุข เน่ืองจากทางชุมชนสามารถตรวจ
สุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้สูงอายุได้เอง ประกอบกับชุมชนอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลลําปาง สาขาหัวเวียง 
สามารถไปใช้บริการจากโรงพยาบาลได้ และมีการณรงค์ไม่ให้ผู้สูงอายุพ่ึงยา แต่ให้ใช้สมุนไพรแทน) และ
การให้บริการในศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ทั้ง 43 ชุมชน  

 การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จากการคัดกรอง
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จํานวน 33 ราย โดยเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ตาม         
ความต้องการด้านสาธารณสุข ได้แก่  

- กลุ่มที่ 1 เคลื่อนไหวได้บ้าง และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะ
สับสนทางสมอง 

- กลุ่มที่ 2 เคลื่อนไหวได้บ้าง และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย แต่มีภาวะสับสน
ทางสมอง 

- กลุ่มที่ 3 เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย หรือมีอาการ
เจ็บปุวยรุนแรง 

- กลุ่มที่ 4 เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย และมีอาการ
เจ็บปุวยรุนแรงหรืออยู่ระยะท้ายของชีวิต 

 โครงการยืดเหยียดกล้ามเน้ือเพ่ือสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ  เพ่ือวัดสมรรถภาพ     
ทางกายและวางแผนการจัดตารางยืดเหยียดกล้ามเน้ือ ให้ผู้เข้าอบรมมีสมรรถภาพทางกายที่เหมาะสม 
สามารถยืดเหยียด กล้ามเน้ืออย่างถูกวิธี เหมาะสมกับช่วงอายุ และสามารถนําความรู้ไปเผยแพร่สู่ชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี    
นครลําปาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 
 

  

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 การประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อในพ้ืนที่   
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร กลุ่มเปูาหมาย ประกอบด้วย 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก ครูประจําชั้นเนอสเซอรี่ และครูอนามัย ประมาณ 204 คน ร่วมรับฟังความรู้เรื่อง
โรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก อาทิเช่น โรคอุจจาระร่วง โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคตาแดง        
แนวทางการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคฯ ตลอดจนการจัดการรับมือเมื่อพบเด็กปุวยเป็นโรคดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รณ ร งค์ กํ า จั ด ลู ก นํ้ า ยุ ง ล า ย     

เพ่ือปูองกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์ โดย อสม. 
ลงพ้ืนที่สํารวจและกําจัดลูกนํ้ายุงลาย ทั้ง 43 ชุมชน 
เพ่ือลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนํ้ายุงลาย ซ่ึงเป็นพาหะ    
นําโรคไข้เลือดออกก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ระหว่างวันที่     
22 – 24 พฤษภาคม 2561  

 รณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
เพ่ือปอูงกันการเกิดโรคในสุนัขและแมว โดยออกหน่วย
บริการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าชุมชนในเขต
เทศบาล ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่    
4 กรกฎาคม 2561 จํานวน 43 ชุมชน ให้แก่ สุนัข จํานวน 2,803 ตัว แมว จํานวน 1,107 ตัว กระต่าย 2 ตัว 
รวมทั้งส้ิน จํานวน 3,912 ตัว 

o จากการประเมินผลการ
ให้บริการแก่ประชาชน ด้านงานศูนย์บริการ
สาธารณสุข (เยี่ยมบ้าน) พบว่า ผู้รับบริการ     
มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 76.60  
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 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก ่
 ส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการแต่งผมเสริมสวย โดยการจัดอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมที่ดีในสถานประกอบการแต่งผมเสริมสวย  เพ่ือให้ตระหนักถึง  
การควบคุมดูแลและการเฝูาระวังปัญหาทางสุขภาพอนามัยของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เพ่ือให้
ผู้ประกอบการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมที่ดี  และพัฒนาร้านเสริมสวย
ของตนให้มีมาตรฐาน 

 
 ให้คําแนะนําเรื่องการปูองกันและควบคุมโรคเรื้อรัง เพ่ือลดปัจจัยเส่ียงต่อการเป็นโรค

เรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง เป็นต้น  กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ สถาน
ประกอบการอาหารที่ขึ้นทะเบียนควบคุมตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข และเทศบัญญัติเทศบาล ที่มา   
จดแจ้งขอใบอนุญาตฯ คิดเป็นร้อยละ 77.26    

 มีการจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี ซ่ึงแหล่งผลิตขยะติดเชื้อ มีจํานวน 6 กลุ่ม ได้แก่ 
- โรงพยาบาล 
- ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล 
- คลินิกรักษาผู้ปุวย 
- คลินิกรักษาสัตว์ 
- สถานเสริมความงาม 
- คลินิกทันตกรรม 

 การจัดการขยะติดเชื้อ แบ่งออกดังน้ี 
1. โรงพยาบาล มีการกําจัดเอง โดยระบบฆ่าเชื้อด้วยไอนํ้า 
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล กําจัดโดยการนําไปเผา 
3. คลินิกรักษาผู้ปุวย/คลินิกรักษาสัตว์/คลินิกทันตกรรม/สถานเสริมความงาม   

กําจัดโดยเอกชน ซ่ึงได้ขออนุญาตรับจ้างทําการเก็บขนขยะติดเชื้อในเขตเทศบาล
นครลําปาง 

o จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการของเทศบาลนคร
ลําปาง งานด้านการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ     
คิดเป็นร้อยละ 80.80   
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 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 โครงการที่ชุมชนดําเนินการ ในด้านส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ สูงอายุ จํานวนทั้งส้ิน       

31 โครงการ งบประมาณทั้งส้ิน 1,053,095 บาท 
 โครงการที่ เทศบาลนครลําปาง เป็นผู้ดําเนินการเอง จํานวน 8 โครงการ 

งบประมาณ 604,828 บาท ได้แก่ 
- เฝูาระวังและแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) และเด็กวัยเรียนใน

เขตเทศบาลนครลําปาง 
- เรียนรู้ร่วมสร้างโภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็กเขตเทศบาลนครลําปาง 
- อนามัยโรงเรียนภายใต้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลําปาง 
- ปูองกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
- บริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Long Term Care) 
- อบรมผู้นํานักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
- เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อในพ้ืนที่ 

 
7) นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน        

ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ได้ดําเนินการ ดังน้ี   
 
 สนับสนุนกิจกรรมในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนแกนนําองค์กรภาคประชาชน โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการชุมชน อนุกรรมการชุมชน แกนนํากลุ่มองค์กรชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง   
มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการบริหารจัดการชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีการดําเนินกิจกรรม ดังน้ี 

o ฝึกอบรมทางวิชาการ หัวข้อ หลักการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเองตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ. เชียงราย  ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560 

o ฝึกอบรมทางวิชาการ หัวข้อ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนท้องถ่ิน ในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ โรงแรมบุษย์นํ้าทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

o ฝึกอบรมทางวิชาการ หัวข้อ ทักษะความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน
ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน จํานวน 
365 คน   

 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยดําเนินกิจกรรม ได้แก่ 

o กิจกรรมติดตามผลการ
ดําเนินงานของชุมชนต้นแบบ และพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนต้นแบบที่ ได้ประกาศรับรองฯ จํ านวน        
6 ชุมชน ประกอบด้วย 1) ชุมชนท่ามะโอ 2) ชุมชน
นาก่วมเหนือ 3) ชุมชนศรีชุม 4) ชุมชนหัวเวียง  5) ชุมชนบ้านหน้าค่าย 6) ชุมชนสิงห์ชัย 
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o จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการชุมชน
ต้นแบบและการรวบรวมองค์ความรู้ จัดทําแหล่งเรียนรู้ ชุมชนต้นแบบตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดพะเยา 

o จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน
และแสวงหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนต้นแบบ ได้แก่ ชุมชนการเคหะนครลําปาง และชุมชนถาวรสุข 

 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน เพ่ือจัดเวทีให้ประธานชุมชนและแกนนําชุมชน
ที่ปฏิบัติงานในชุมชน และผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากประสบการณ์การทํางาน เพ่ือจะได้นําความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานชุมชนของตนให้มีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากการกระตุ้นจิตสํานึก
และความรับผิดชอบให้มีจิตสาธารณะ แล้วร่วมกันคิด ร่วมกันเรียนรู้ วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางแก้ไข       
เพ่ือกําหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดําเนินการจัดฝึกอบรม
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง บทบาทหน้าที่และการบริหารจัดการชุมชนของประธานชุมชน จํานวนทั้งส้ิน 8 ครั้ง 

 
 สนับสนุนการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของเครือข่ายสตรี เครือข่ายผู้สูงอายุ  

 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี โดยดําเนินกิจกรรมวันสตรีสากล ประจําปี 

2561 “พลังสตรี ร่วมใจก้าวไกล สู่เทศบาล 4.0” มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่กลุ่มสตรี การจัดบูท
แสดงผลงานและสินค้าของกลุ่มสตรี การแสดงความสามารถของกลุ่มสตรี และการมอบรางวัลสตรี    
ที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมือง เพ่ือให้สตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทสตรีในการ
ร่วมกันดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม  

 โครงการลานคนบ่าเก่าจาวลําปาง 
ครั้ งที่  2 ร่วมกับเครือข่ายผู้ สูงอายุฯ เล็งเห็น
ความสําคัญของผู้สูงอายุซ่ึงเป็นบุคคลทรงคุณค่า   
มีกิจกรรมการออกบูธ นิทรรศการด้านสุขภาพ     
การประกอบอาหารพ้ืนเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนเมือง การแสดงดนตรีสะล้อซอซึง กิจกรรมรําวง
ย้อนยุค การสระเกล้าดําหัวผู้ สูงอายุ 43 ชุมชน  
เ ป็ น ต้ น  จั ด เ มื่ อ วั น ที่  2 3  เ ม ษ า ย น  2 5 6 1           
ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร 
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8) นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถ่ิน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม  
ด้านศาสนา การอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถ่ิน ได้ดําเนินการ ดังน้ี  

 

 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีส าคัญ ได้แก่  วันอาสาฬหบูชา          
วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา บวงสรวงพญาพรหมโวหาร บวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชย
สงคราม การทําบุญตักบาตรเน่ืองในวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2561 เป็นต้น  

 มีการประเมินผลความพึงพอใจในภาพรวมในกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 85.04 

 
 จัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2560      

โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานจังหวัดลําปาง พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
เอกชน องค์กรชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดลําปาง กิจกรรมที่ดําเนินการ ได้แก่ กิจกรรม      
การประกวด “แม่หญิงสะเปาแก้ว-สะเปาคํา”  กิจกรรมประกวด “สะเปานํ้า”  และขบวนแห่สะเปารถใหญ่ 
และมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีบริเวณข่วงนคร เป็นต้น ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน    
คิดเป็นร้อยละ 89.97 
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 จัดงานประเพณีสงกรานต์ (สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครล าปาง ประจ าปี     
พ.ศ. 2561) ระหว่างวันที่ 9 – 13 เมษายน 2561 กิจกรรมที่ดําเนินการ ได้แก่ 
ขบวนแห่พระคู่บ้านคู่ เมือง ขบวนแห่สลุงหลวง กิจกรรมอาหารพ้ืนเมือง 
กิจกรรมจําหน่ายสินค้า OTOP การประกวดเทพบุตรสลุงหลวง-เทพธิดา     
ปีใหม่เมือง เป็นต้น ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน คิดเป็น
ร้อยละ 81.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการ งานแล้วเสร็จ

ประมาณ ร้อยละ 95 เหลืองานเก็บสีตัวอาคารโดยรอบ งานปูายศาลหลักเมือง การติดตั้งระบบไฟฟูา
ส่องสว่าง และติดตั้งโคมประดับภายใน   

 

 

 
  


