
สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ถนนบุญโยง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐ 
โทร. (๐๕๔) ๒๒๕๙๖๗ ต่อ ๑๑๓ (๐๕๔) ๒๒๓๔๑๔ www.kelangnakorn.go.th www.facebook.com/kelangnakornlampang 
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สารจากคณะผู้บริหาร

สภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต/เขตปกครอง

สถานที่ท่องเที่ยว

ประเพณีวัฒนธรรม

คณะผู้บริหาร/สมาชิกเทศบาล/หัวหน้าส่วนราชการ

ส่วนราชการภายใน

ประธานชุมชนในเขตเทศบาล

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะและการพัฒนาระบบผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกรโดยการเพิ่มประสิทธิภาพฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายรับ รายจ่ายของเทศบาล และสถิติต่างๆ

หมายเลขโทรศัพท์
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
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เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
“เมืองแห่งคุณภาพ”
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(นายไพฑูรย์   โพธิ์ทอง)

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

สารจากนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
	 พี่น้องประชาชนที่เคารพครับ การบริหารท้องถิ่นในยุคปัจจุบันอยู่ภายใต้ความคาดหวังของประชาชน ในอันที่จะ	

ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ในขณะที่ปัจจัยทางการบริหารมีข้อจำกัดและปัญหามากมาย

 กระผม ได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาบริหารงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ผมมีความตั้งใจจะบริหาร	

เทศบาลของเราให้เจริญพัฒนาในทุกด้าน นำพาเทศบาลพัฒนาสู่ “เมืองแห่งคุณภาพ” อย่างยั่งยืน น้ำไหลไฟสว่างทางดี ผู้คน	

มีชีวีที่เป็นสุขผู้อยู่อาศัยผู้พักพิงที่เข้ามาอยู่ภายในเขตพื้นที่ของเราต้องอบอุ่น	

มั่นคงและมีความสุข

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระผมต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน 	

หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง	

ในการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครของเราด้วยดีตลอดมา

 นโยบายสำคัญของผมได้รับการตอบรับอย่างดี อาทิ

 - ศูนย์ผู้สูงวัยกับการจัดการเรียนการสอนที่ปัจจุบันมี ๒ ชั้นปีแล้ว

 - การกระจายศูนย์บรรเทาสาธารณภัยแยกจุดย่อย บริการ ๔ ตำบล	

๔ จุด ทำให้พี่น้อง ได้รับความสะดวกมากขึ้น

	 -		การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ย่างเข้าปีที่ ๖ ซึ่งสามารถ	

ตอบสนองความต้องการในการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขแก	่

ประชาชนโดยการจัดการของประชาชนเองได้กว่า ๕๐๐ โครงการแล้ว	

และในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ยังได้เข้าร่วมการดำเนินงาน	

จ ัดระบบการด ูแลระยะยาวด ้านสาธารณส ุขสำหร ับ	

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (Long Term Care) 

เพ ื ่อรองร ับส ังคมผ ู ้ส ูงอาย ุด ูแลเย ียวยาผ ู ้ส ูงอาย ุ	

ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

 - การขยายผลโครงการ LA ๒๑ เพื่อส่งเสริมการ	

บริหารจัดการชุมชนโดยชุมชน ด้านสังคม เศรษฐกิจ	

สิ่งแวดล้อม ให้ครบทั้ง ๖๓ ชุมชน

 ส่ิงท่ีผมภูมิใจท่ีสุดคือ ได้เห็นการมีส่วนร่วม	

ของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งมากขึ้นเป็นลำดับ	

สำนึกรักบ้าน “เทศบาลเมืองเขลางค์นคร”	

ที ่ท ุกท ่านมีค ือพลังอ ันสำคัญที ่ เราจะร ่วมกัน	

ข ับเคล ื ่อนเม ืองเขลางค ์นครของเราให ้ เป ็น	

“เมืองแห่งคุณภาพ”อย่างยั่งยืนแท้จริงตลอดไป



๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

 ครบวาระ ๔ ปี ของการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมือง	

เขลางค์นคร เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๙ แต่ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบ	

แห่งชาติฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ	

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว จึงต้องดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาฯ และ	

ประธานสภาเหมือนเดิมจนกว่าจะมีการเลือกต้ัง กระผมได้สวมหมวก ๓ ใบ 

 หมวกใบที่ ๑ ดำรงตำแหน่งประธานชุมชนบ้านป่ากล้วย	

หมู่ ๔ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

 หมวกใบท่ี ๒ ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 หมวกใบท่ี ๓ ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 การดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา ผมได้ทำหน้าที่แต่ละตำแหน่ง	

ด้วยความตั้งใจ ได้สละเวลา กำลังกาย กำลังสมองให้กับ	

ประชาชนในเขตเพ ื ่อความอย ู ่ด ีก ินด ีของพ ี ่น ้องชาว	

เขลางค์นครทุกชุมชน ผมขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำหน้าที่	

ทุกตำแหน่งให้ดีที่สุด เพื่อให้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	

พัฒนาก้าวหน้า ยึดหลักการตอบสนองความต้องการ	

ของประชาชนเป็นสำคัญ

(นายสมยศ  โพธิ์ทอง)

ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สารจากประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
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 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อยู่ในพ้ืนท่ี	

อำเภอเมืองลำปาง มีพื้นที่ ๑๙๕.๔๙ 
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔ ตำบล	

ประกอบด้วย ตำบลชมพู ตำบลปงแสนทอง 
ตำบลพระบาทและตำบลกล้วยแพะ	
โดยมีพัฒนาการและรายละเอียดประวัติ	

ความเป็นมา ดังนี้

สภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร

 เทศบาลเมืองเขลางค์นครเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวง	

มหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๒ และประกาศในราชกิจ	

จานุเบกษา เล่มที่ ๘๖ ตอนที่ ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๑๒ ขณะนั้นมีพื้นที่ในการปกครอง ๔ ตำบล ๓๗ หมู่บ้าน 	

พื้นที่ ๑๕๐.๑๔ ตารางกิโลเมตร เขตการปกครองได้ถูกเทศบาลนครลำปางขยายเขตเข้ามาประมาณ ๑๑ ตารางกิโลเมตร 	

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๓๔	

และในพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๓๔ และประกาศในราชกิจ	

จานุเบกษาเล่มที่ ๑๐๘ ตอนที่ ๑๘๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ เหลือพื้นที่ประมาณ ๑๓๙.๑๔ ตารางกิโลเมตร	

๔ ตำบล ๓๗ หมู่บ้าน และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ	

สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อมเปล่ียนช่ือเทศบาลเป็นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย	

เร่ืองเปล่ียนช่ือและเปล่ียนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง เม่ือวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และได้มีการประกาศ	

ยุบสภาตำบลพระบาทมารวมเขตเทศบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องรวมสภาตำบลกับเทศบาล เมื่อวันที่ 	

๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น ๑๙๕.๔๙ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔ ตำบล ประกอบด้วย 	

ตำบลชมพู ตำบลปงแสนทอง ตำบลพระบาท และตำบลกล้วยแพะ และมีชุมชนย่อย ๖๓ ชุมชน ห่างจากกรุงเทพมหานคร	

ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน ๖๐๔ กิโลเมตร

 ปัจจุบันเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่เลขที่ ๗๐, ๗๐/๑ และ ๗๐/๒ ถนนบุญโยง 

ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สภาพทั่วไปภายในเขตเทศบาลเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ สังคมส่วนใหญ่	

เป็นสังคมชนบทกึ่งเมือง ระยะห่างจากตัวเมืองนครลำปาง ประมาณ ๓ - ๕ กิโลเมตร เนื่องจากมีพื้นที่เชื่อมต่อจาก	

ใจกลางเมืองเขตเทศบาลนครลำปาง จึงมีประชาชนตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ตลอดจนเป็นพื้นที่ส่วนขยาย

ทางเศรษฐกิจของเมืองลำปาง จึงมีการตั้งบริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน อยู่เป็นจำนวนมาก ตลอดถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็น	

ถนนสายหลักท่ีเช่ือมไปสู่จังหวัดสำคัญทางภาคเหนือตอนบน เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ตาก ประกอบกับ	

มีเส้นทางด่วนสายกรุงเทพ-อินทร์บุรี ตัดผ่าน ทำให้การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว ประชากรส่วนใหญ่ยังประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
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 เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๗ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลชมพูพร้อมทั้ง	

เปลี่ยนชื่อเป็น “เทศบาลเมืองเขลางค์นคร” สืบเนื่องจากเทศบาลมีจำนวนประชากร ขนาดพื้นที่และจำนวนรายได้	

ท่ีเข้าหลักเกณฑ์ ต้องเล่ือนจากเทศบาลขนาดเล็ก ข้ึนมาเป็นเทศบาลขนาดกลางพร้อมๆ กับได้จัดทำตราสัญลักษณ์ข้ึนมา	

ใหม่สำหรับดวงตราสัญลักษณ์น้ีได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ผู้ทรงภูมิปัญญา ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนต่างๆ	

ร่วมระดมสมองพิจารณาคัดเลือก จนได้ดวงตราสัญลักษณ์ ที่สวยงามและมีความหมาย ดังนี้ 

					 ๑. ดวงอาทิตย์และรัศมี หมายถึงความสว่างไสวของแสงอาทิตย์จนเกิดประกาย	

ส่องแสงอย่างรุ่งโรจน์ ซึ่งแสดงถึงเมืองที่กำลังเจริญรุ่งเรืองไปด้วยแหล่ง	

อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาจนสามารถส่งไปแข่งขันยังต่างแดน

๒. องค์ธาตุ หมายถึงเมืองที่มีพุทธศาสนาประจำอยู่ ซึ่งได้บรรจ	ุ

พระสารีริกธาตุขององค์พระศาสดาไว้ เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสิ่ง	

ยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งประกอบด้วย พระรัตนตรัยอันมีองค์พระสัมมา	

สัมพุทธเจ้า พระธรรมคำสอน และพระสงฆ์ที่เป็นสาวกของ	

องค์พระศาสดา เพื่อที่จรรโลงสืบสานพุทธศาสนา ตลอดไป

	 ๓. ฐานองค์ธาตุจำนวน ๔ ชั้น ซึ่งแต่ละชั้น หมายถึง 	

ความมั่นคง แข็งแรง และความเข้มแข็งของพื้นที่ทั้ง ๔ ตำบล 

ประกอบด้วย ตำบลชมพู ตำบลปงแสนทอง ตำบลพระบาทและ	

ตำบลกล้วยแพะ ที่มีความมั่นคงเข้มแข็งในทุกๆ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง เช่นวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรม แหล่งอารยธรรมรวมทั้ง	

แหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วไปในพื้นที่ ทั้ง ๔ ตำบล

๔. ภูเขา หมายถึงแหล่งต้นกำเนิดท่ีเป็นท่ีต้ังของเมืองเขลางค์นครสมัยแรกเร่ิม ท่ีอุดมไปด้วยทรัพยากรป่าเขาลำเนาไพร	

แม่น้ำใหญ่น้อยหลายสาขาที่ไหลมา บรรจบลงในลำน้ำแม่วังปัจจุบัน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและน้ำที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อใช	้

หล่อเลี้ยงชีพชาวเมืองเขลางค์นครในอดีตที่ผ่านมา 

๕. รูปหอยสังข์ หมายถึงเส้นอาณาเขตปกครองของเมืองเขลางค์นครยุคแรกที่ตั้งเมือง ที่มีลักษณะเป็นรูปวงรีๆ 

คล้ายรูปหอยสังข์ ซึ่งสมัยพระนางจามเทวี ธิดากษัตริย์ละโว้เสด็จมาครองเมืองหริภุญชัยราว พ.ศ. ๑๒๐๓ ซึ่งต่อมา	

ทรงสร้างเมืองเขลางค์นครให้เจ้าอนันตยศ ราชโอรสแฝดของพระองค์ให้มาครองเมือง และสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๑๒๒๓ 

๖. รถม้าพร้อมสารถ ี หมายถึงผู้นำท้องถิ่นที่สามารถขับเคลื่อนหรือบริหารบ้านเมืองไปพร้อมกันทุกๆ ด้าน เช่น 

ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และรวดเร็วประดุจม้าที่เทียมรถและ ทยานตัวออกไป 	

และรถม้าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางจากอดีตถึงปัจจุบัน 

	

ตราสัญลักษณ์
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

๗
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ลักษณะที่ตั้ง/
อาณาเขตและเขตปกครอง

 เทศบาลเมืองเขลางค์นครต้ังอยู่ในเขตภาคเหนือ	

ตอนบน สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขา	

ล้อมรอบและบางส่วนเป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น้ำวัง ห่างจาก	

กรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถไฟ ๖๓๔ กิโลเมตร	

และเส้นทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน ๖๐๔ กิโลเมตร

 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อยู่ในท้องที่อำเภอ	

เมืองลำปาง มีพื้นที่ ๑๙๕.๔๙ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม	

พื้นที่ ๔ ตำบล คือ ตำบลปงแสนทอง ตำบลชมพ	ู

ตำบลพระบาทและตำบลกล้วยแพะ

อาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลพิชัย ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง และเขตเทศบาลนครลำปาง

ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอแม่ทะ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอห้างฉัตร และอำเภอเกาะคา

สภาพภูมิประเทศและ
ลักษณะภูมิอากาศ

	 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อยู่สูงจากระดับน้ำ	

ทะเลประมาณ ๒๖๘.๖๐ เมตร ลักษณะภูมิประเทศ	

มีสภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ และที่ราบเชิงเขา	

เป็นบางส่วน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขต	

ชุมชนเมืองกึ่งชนบทอุณหภูมิต่ำสุด ๙.๕ องศาเซลเซียส 	

และอุณหภูมิสูงสุด ๔๓.๘ องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิ	

ต่ำสุด -สูงสุดเฉลี่ยประมาณ ๒๐.๕ - ๓๘.๕ องศาเซลเซียส  

ปริมาณน้ำฝนวัดได้เฉลี่ย ๑,๐๖๐.๕ มิลลิเมตรต่อปี 
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองเขลางค์นครส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี เนื่องจากเป็นแหล่งงานที่สำคัญ	

ของจังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด และสถานศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 	

มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง ทำให้มีโรงแรม รีสอร์ท หอพัก และ	

อพาร์ทเม้นท์จำนวนมาก มีการจ้างงานด้านอุตสาหกรรมจำนวนมาก และมีการประกอบการทางเกษตรกรรมบางส่วน 	

มีการประกอบกิจการพาณิชย์และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การว่างงานมีจำนวนไม่มากนัก มีแรงงานในพื้นที	่

และแรงงานต่างด้าวเข้ามารับจ้างในเขตเมืองตามร้านค้า สถานประกอบการ อุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่ อุตสาหกรรม	

เคร่ืองเคลือบดินเผา (โรงงานเซรามิค) อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรโรงงานอาหารกระป๋อง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 	

ปัจจุบันมีโรงงานในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครทั้งสิ้น ประมาณ ๒๐๐ แห่ง

สภาพเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน ประชากรในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีจำนวนทั้งสิ้น ๖๐,๓๗๗ คน

ชาย ๒๙,๐๐๔ คน  หญิง ๓๑,๓๗๓ คน จำนวนประชากรแยกเป็นตำบลดังนี้

สภาพสังคม

ตำบลชมพู ชาย ๙,๘๐๙ คน หญิง ๑๐,๗๖๘ คน

    รวม ๒๐,๕๗๗ คน

ตำบลปงแสนทอง ชาย ๘,๔๗๕ คน หญิง ๙,๑๘๒ คน 

    รวม ๑๗,๖๕๗ คน

ตำบลพระบาท ชาย ๖,๑๙๖ คน หญิง ๖,๖๒๕ คน

    รวม ๑๒,๘๒๑ คน

ตำบลกล้วยแพะ ชาย ๔,๕๒๔ คน หญิง ๔,๗๙๘ คน 

    รวม ๙,๓๒๒ คน

มีจำนวนครัวเรือน ๒๓,๘๖๐ ครัวเรือน

ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

ที่มางานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล ๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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 เนื ่องจากเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีพื ้นที 	่

กว้างขวางถึง ๑๙๕.๔๙ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่	

เป็นที่ราบและที่ราบลุ่มที่เหมาะกับการเกษตร ประชากร	

ส่วนใหญ่จึงมีล ักษณะการกระจายตัวอยู ่ท ั ่วไปและ	

เกาะกลุ ่มตามแนวริมฝั ่งแม่น้ำวังและถนนสายหลักๆ 	

ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้

 ๑. บริเวณริมฝั ่งแม่น้ำทั ้งด้านทิศตะวันออก	

และทิศตะวันตกบริเวณนี ้เป็นบริเวณที ่ม ีประชากร	

หนาแน่นมากที่สุดเพราะความสะดวกในการคมนาคม	

ทางน้ำและการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตร-	

กรรมและอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาชุมชนในบริเวณนี้	

ได้แก่ ชุมชนปงแสนทอง ชุมชนศรีปงชัย ชุมชนย่าเป้า 	

ชุมชนบ้านต้า ชุมชนบ้านฟ่อน ชุมชนบ้านชมพู และ	

ชุมชนบ้านลำปางกลาง

 ๒. บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๓๖	

ราษฎรส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทลื้อ ที่มีวัฒนธรรมทางภาษา	

เป็นของตนเอง บรรพบุรุษอพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา	

มาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ตั้งแต่สมัยโบราณ ชุมชนใน	

บริเวณนี้ได้แก่ ชุมชนกล้วยแพะ ชุมชนกล้วยหลวง 	

ชุมชนกล้วยม่วง ชุมชนกล้วยกลางและชุมชนหัวฝาย	

ที่ปัจจุบันยังคงรักษาวัฒนธรรมทางภาษาของตนเองไว้

 ๓. บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑	

ชุมชนในบริเวณนี้ได้แก่ ชุมชนปงแสนทอง ชุมชนบ้านไร่	

ข่วงเปา ชุมชนบ้านไร่นาน้อย ชุมชนทุ่งกู่ด้าย ชุมชนหนองห้า	

ตะวันตก

ลักษณะสังคมและชุมชน

 ๔. บริเวณศาลากลางจังหวัดใหม่ เน่ืองจากมีการต้ังสถาบันอุดมศึกษาและย้ายศูนย์ราชการจังหวัดลำปางมาต้ัง	

ในบริเวณนี้ จึงมีการก่อสร้างหอพักและหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมารองรับ แต่ประชากรในบริเวณนี้ยังมีไม่หนาแน่นนัก

 ๕. บริเวณชุมชนผาลาดซึ่งมีการตั้งบ้านเรือนอยู่สองริมฝั่งถนนลำปาง - เด่นชัย ทางแยกเข้าไปการไฟฟ้าฝ่ายผลิต	

แม่เมาะ โดยทิศตะวันออกเป็นกลุ่มของคนพ้ืนเมืองด้ังเดิมในชุมชนผาลาด ส่วนทางทิศตะวันตกของถนนเป็นท่ีต้ังถ่ินฐาน	

ของกลุ่มชาวเม่ียน ในชุมชนอ่ิวเม่ียนผาลาด ท่ีอาศัยอยู่รวมกลุ่มกันและยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนชาวเม่ียน	

ทั้งวัฒนธรรมทางด้านภาษาและการแต่งกาย
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดตั้งชุมชนย่อยเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง	

ป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเทศบาลได้ออกระเบียบว่าด้วยชุมชน 	

พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารชุมชน ปัจจุบันมีชุมชนทั้งหมด ๖๓ ชุมชน ดังนี้

	 ตำบลปงแสนทอง ๒๑ ชุมชน
 ตำบลชมพู ๒๐ ชุมชน
 ตำบลพระบาท ๑๖ ชุมชน
 ตำบลกล้วยแพะ ๖ ชุมชน

การจัดตั้งชุมชน

๑๑ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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สถานที่ท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 ณ ผาสามเส้าเชิงดอยม่วงคำ มีสุนัขตัวหนึ่งเคยอาศัยอยู่กับพรานป่า คราวหนึ่งได้หลงเข้าไปในป่าและได้ดื่มน้ำในรอยเท้าช้าง	

จึงได้ตั้งท้องขึ้น เมื่อกลับมาพบเจ้าของพรานป่าก็ได้ปลดบันไดมิให้สุนัขขึ้นเรือน เพราะเกรงว่าจะถูกครหาที่เป็นสุนัขตัวเดียวที่ท้อง	

โดยไม่มีสุนัขอ่ืนในป่าแห่งน้ัน นางสุนัขได้เกิดลูกแฝดในโพรงหินเชิงผาสามเส้า โดยให้ช่ือหญิงคนพ่ีว่า “บัวแก้ว” และคนน้องมีช่ือว่า “บัวตอง”	
นางสุนัขได้หาผลไม้ เส้ือผ้าให้ลูกนุ่งจนโตเป็นหญิงงามท้ังคู่ วันหน่ึงพรานป่าเห็นหญิงงามสองพ่ีน้องจึงไปทูลพระยาเจ้าเมือง พระยาเจ้าเมือง	

จึงยกรี้พลขบวนช้างม้าเดินทางไปถึงผาสามเส้า เพื่อรับนางทั้งสองไปเป็นมเหสีและให้สร้างปราสาทให้นางทั้งสองอยู่ ส่วนนางสุนัข	

กลับผาสามเส้าไม่พบลูกก็คร่ำครวญเห่าหอนหาลูกจนพระอินทร์สงสาร จึงบันดาลให้นางสุนัขพูดภาษาคนได้ เพ่ือออกตามหาลูกในเมือง 	

นางสุนัขเดินทางไปถึงวังนางบัวแก้วจึงบอกทหารที่เฝ้าวังว่าขอพบเจ้านายเก่า นางบัวแก้วได้ยินเข้ากลัวจะมีคนรู้ว่านางมีแม่เป็นหมา	

จึงส่ังทหารไล่ฆ่าไล่แทงแม่หมาจนได้รับบาดเจ็บสาหัส แม่หมาจึงหนีไปท่ีปราสาทนางบัวตอง ก็ได้รับการปรนนิบัติดูแลรักษาแม่หมาเป็นอย่างดี	

นางบัวตองเกรงว่าแม่หมาจะได้รับอันตรายจึงทูลขอหีบจากพระยาเจ้าเมือง เพ่ือใช้เป็นท่ีหลบซ่อนแม่หมา โดยบอกว่าจะเอาไว้เก็บของมีค่า	

พอครบวันที่สามเจ้าพระยาเจ้าเมืองขอดูของมีค่าในหีบ ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่พระอินทร์นิมิตแก้ว แหวน เงิน ทอง ใส่ในหีบ และรับเอา	

ศพแม่หมา “หมาขนคำ” ซ่ึงถอดจิตข้ึนไปบนสวรรค์ เม่ือพระยาเจ้าเมืองพบแก้ว แหวน เงิน ทอง ก็ชอบใจถามว่าได้มาจากไหน นางบัวตอง	

จึงได้ทูลว่าได้มาจากป่าอันเป็นท่ีอยู่อาศัยของนาง พระยาเจ้าเมืองปรารถนาอยากได้ทรัพย์สมบัติท่ีนางบัวตองบอก จึงแต่งร้ีพลให้นางบัวตอง	

นำไปเอาสมบัติ ฝ่ายนางบัวตองได้ตัดสินใจจะฆ่าตัวตายเพราะความเศร้าโศกคิดถึงแม่หมา อีกทั้งเกรงอาญาที่ทูลว่ามีทรัพย์อยู่ที	่

ผาสามเส้าโดยไม่เป็นความจริง นางจึงตัดสินใจขึ้นไปบนเชิงผาสูงเหนือห้วย แล้วจึงกระโดดลงเบื้องล่าง บังเอิญเบื้องล่างนั้นมีผีเสื้อห้วย	

ตนหนึ่ง ซึ่งเป็นยักษิณีนอนป่วยเป็นโรคฝีกลัดหนองที่หัวเข่า เมื่อร่างของนางบัวตองกระทบร่างของนางยักษิณี น้ำหนองจากฝีก็แตก 	

อาการเจ็บปวดที่ทรมานมาช้านานก็หายเป็นปลิดทิ้ง นางผีเสื้อยักษ์จึงขอบอกขอบใจนางบัวตอง พร้อมทั้งปลอบใจให้นางกลับวังและขน	

เอาทรัพย์สมบัติของนางผีเสื้อยักษ์กลับไปด้วย

 นางบัวตองได้ขนทรัพย์สมบัติกลับวังเป็นจำนวนมากและได้รับแต่งต้ังให้เป็นอัครมเหสี ฝ่ายนางบัวแก้วใคร่ทราบเร่ืองจึงสอบถาม	

จากนางบัวตอง ซ่ึงนางได้เล่าตามความเป็นจริงทุกประการ นางบัวแก้วเกิดความริษยาและมักใหญ่ใฝ่สูง จึงทูลขอหีบจากพระยาเจ้าเมือง	

เพื่อนำไปใส่ทรัพย์สมบัติ พระยาเจ้าเมืองจึงแต่งรี้พลติดตามนางไปสู่ผาสามเส้า เมื่อถึงบริเวณที่นางผีเสื้ออยู่นางก็บอกให้ทหารหยุดเพื่อที	่

นางจะได้ไปเจรจากับนางยักษิณีก็พบว่ากำลังนอนหลับอยู่ นางจึงยกเท้าข้ึนเหยียบทำให้นางผีเส้ือยักษ์โกรธมากท่ีนางบัวแก้วกระทำหม่ิน	

ประมาท อีกท้ังรู้ว่านางบัวแก้วอกตัญญู ไม่รู้จักบุญคุณแม่ จึงจับนางฉีกกินเป็นอาหาร และได้ไล่กินร้ีพลอีกเป็นจำนวนมาก ผู้คนจึงพากัน	

แตกตื่นเตลิดหนีลงเขาไปคนละทิศละทาง และได้นำเรื่องไปทูลพระยาเจ้าเมือง 	

หลังจากเหตุการณ์ร้ายผ่านพ้นไป พระยาเจ้าเมืองและนางบัวตองก็ได้ครองคู่อยู	่

ด้วยกันอย่างมีความสุขจนนางบัวตองได้ประสูติราชบุตรสององค์ให้ชื ่อว่า 

“เจ้าศรีบุญเรือง” และ “เจ้าบุญศิริ”

วัดพระธาตุดอยม่วงคำ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ระหว่างอำเภอเมือง และ 
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 
๒๐ กิโลเมตร บนเส้นทางสายลำปาง - แม่ทะ วัดพระธาตุดอยม่วงคำ 
ถูกสร้างข้ึนมาหลายร้อยปีแล้ว แต่ไม่มีหลักฐานแน่นอนมีแต่ตำนาน 
เล่าขานถึงเรื่อง “ผาสามเส้า - หมาขนคำ” มาเป็นเวลาช้านาน

๑๒

“พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของคนไทลื้อลำปาง”
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

ตามตำนานวัดพระธาตุดอยม่วงคำ ตัวละครในเรื่อง 
“ผาสามเส้า - หมาขนคำ” ได้กลับชาติมาเกิด ดังนี้

 ๑. แม่หมา  ได้มาเกิดเป็นนางปฏาจารา

 ๒. นางบัวตอง  ได้มาเกิดเป็นนางยโสธรา (พิมพา)

 ๓. พระยาเจ้าเมือง ได้มาเกิดเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 ๔. พระยาช้าง  ได้มาเกิดเป็นพระยา สุปปะ พุทธะ

 ๕. นายพราน  ได้มาเกิดเป็นพระอุทายีเถระ

 ๖. นางผีเสื้อยักษ์  ได้มาเกิดเป็นองคุลีมาร

 ๗. เจ้าศรีบุญเรือง  ได้มาเกิดเป็นพระราหุล

 ๘. เจ้าบุญศิริ  ได้มาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเถรี

	 	

วัดพระธาตุดอยม่วงคำ มีทางเข้าอยู่ในเขต 

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณชุมชน 

บ้านหัวฝาย หมู่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ 

ส่วนองค์พระธาตุอยู่ในเขตอำเภอแม่ทะ 

ซึ่งได้รับความนับถือศรัทธาจากชาวไทลื้อที่

อาศัยอยู่ในเขตตำบลกล้วยแพะ และประชาชน

ในเขตอำเภอแม่ทะโดยในอดีตมีการประกอบพิธี

สรงน้ำพระธาตุเพื่อเป็นการสักการะพระบรม

สารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ในพระธาตุดอยม่วงคำ 

ซึ่งมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน

จนเป็นประเพณีของวัด

สถานที่ท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๑๓ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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สถานที่ท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

	 วัดม่อนจำศีล ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๑ ถนนม่อนจำศีล บ้านป่าขาม หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินวัดมีเนื้อที่ ๗๐ ไร่ ๙๘ ตารางวา ตรองจองเลขที่ ๑๐๙

 วัดม่อนจำศีล ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง คือวัดแห่งหนึ่งที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจ ไว้ในวิหารด้านหลัง	

พระธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ วัดม่อนจำศีลเป็นวัดสถาปัตยกรรมพม่า ถูกปล่อยร้างมานาน ประวัติการก่อสร้างจึงไม่ทราบ	

แน่ชัด แต่ก็ยังโชคดีที่มีการค้นพบประวัติบางส่วนของวัด เป็นวัดที่มีความงดงามมาก มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ทั้งหมด ๓ องค์ เป็นวัดที่ได้รับ	

การบูรณะอย่างจริงจัง จากท่านเจ้าอาวาสพระครูพิศาลสุภัทรกิจ ซึ่งเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่ง ซึ่งผมสามารถยืนยันด้วยตนเอง	

เพราะเคยบวชเป็นสามเณรที่นั่น ๓ ปี และเป็นสามเณร อุปัฏฐากของหลวงพ่อฯ ซึ่งทุกคนจะเรียกท่านว่า “ตุ๊ลุง” ตุ๊ลุงเป็นพระที่ตั้ง	

โรงเรียนปริยัติธรรมในวัด และให้การศึกษาฟรีแก่สามเณร โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หลายๆ คนจบที่นั่นและเรียกได้ว่าอยู่รอด	

เป็นคนมาจนทุกวันนี้ เพราะตุ๊ลุงเป็นพระที่เก่งด้านวิปัสสนากรรมฐานและด้านพระอภิธรรม ศิษย์ของตุ๊ลุงเรียกได้ว่าจะต้องได้เรียนพระ	

อภิธรรมทุกคน ส่วนมากจะจบชั้นจูฬอภิธรรมิกตรีเป็นอย่างต่ำ คุณความดีของตุ๊ลุง หากใครไม่ได้สัมผัสจริงๆ จะไม่ทราบ ผมจำความ	

ได้ตลอด ๓ ปี ที่บวชเรียนที่นั่นและเป็นสามเณรอุปัฏฐาก ตุ๊ลุงจะอยู่ในศีลในธรรมเช่น เรื่องการกินอาหารยามวิกาล ตุ๊ลุงไม่เคยแตะต้อง, 	

การใส่กางเกงใน (ซึ่งถือเป็นการแต่งกายเลียนแบบคฤหัสถ์) ตุ๊ลุงจะไม่ใส่ และห้ามสามเณรที่วัดใส่, การอยู่ลับหู ลับตาคน (ตุ๊ลุงจะต้องมี 	

สามเณรอย่างน้อย ๑ รูป อยู่ด้วยเมื่อสนทนาทั้งบุรุษและสตรี) และ อีกหลายเรื่องราวที่ผมเห็นวัตรปฏิบัติของตุ๊ลุงเสมอต้นเสมอปลาย	

ปัจจุบันผมยังศรัทธาตุ๊ลุงอย่างไม่เสื่อมคลาย… แต่สงสารตุ๊ลุง ที่รับผิดชอบภาระในวัดมากมาย จนเรียกได้ว่ารับผิดชอบทั้งวัด ทั้งสามเณร	

เกือบร้อยรูป…เห็นแล้วก็ได้แต่อนุโมทนาในคุณความดีของพระท่านหนึ่งซึ่งหายากในปัจจุบัน…

 วัดม่อนจำศีล เป็นวัดที่ประดิษฐาน “พระเจ้าทันใจ”	
ซึ่งศักดิ์สิทธิ์มาก เรียกว่า หากอยู่ในศีลในธรรม ขอสิ่งใดได้สิ่งนั้น	

แทบไม่น่าเช่ือ แต่ก็มีหลายคนท่ีใกล้เกลือกินด่าง “พระเจ้าทันใจ”	

เป็นพระพุทธรูปที่ใช้เวลาสร้างได้สำเร็จภายใน ๑ วัน กล่าวคือ 

จะเริ่มพิธีตั้งแต่หลังหกทุ่มเป็นต้นไป จนสามารถสร้างองค์พระ	

ได้สำเร็จก่อนพระอาทิตย์ตกดิน (ก่อนเวลา ๑๘.๐๐ น.) ของวันถัดไป	

ถ้าสร้างไม่เสร็จถือเป็นพระพุทธรูปธรรมดาทั่วไป และสามารถ	

ทำพิธีพุทธาภิเษกได้ในเย็นอีกวันหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากการสร้าง	

พระพุทธรูปนั้น มักจะมีขั้นตอนและพิธีกรรมที่ละเอียดซับซ้อน 	

การสร้างพระพุทธรูป และสามารถทำพิธีพุทธาภิเษกได้สำเร็จ	

ภายใน ๑ วัน จึงถือว่าเป็นเร่ืองมหัศจรรย์ จึงเช่ือกันว่าเป็นเพราะ	

พระพุทธานุภาพ และอานุภาพแห่งเทพยดาท่ีบันดาล ให้พิธีกรรม	

สำเร็จโดยปราศจากอุปสรรค ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงถือว่า	

พระเจ้าทันใจเป็นพระพุทธรูปที่จะบันดาลความสำเร็จให้แก่ผู้อธิษฐานขอพรได้อย่างทันอกทันใจ การสร้างพระเจ้าทันใจนั้น มีลักษณะ	

ท่ีแปลกกว่าการสร้างพระพุทธรูปอ่ืนๆ กล่าวคือจะมีการบรรจุหัวใจพระเจ้าคล้ายกับหัวใจของมนุษย์ ตลอดจนการบรรจุวัตถุมงคลส่ิงของ	

มีค่าไว้ในองค์พระพุทธรูปด้วย และในช่วงระยะเวลาที่กำลังปั้นจะต้องมีการเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ตลอดทั้งคืนจนสว่างด้วย 	

“พระเจ้าทันใจ” จะมีหลายองค์ในวัดทางภาคเหนือ หากมีโอกาสลองสักครั้งที่จะไปกราบพระเจ้าทันใจวัดม่อนจำศีล

 และที่สำคัญวัดม่อนจำศีล ยังมีพระธาตุเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ มีความงดงามและพระธาตุองค์ใหญ่ จำนวน ๓ องค์ แต่วัดขาดการ	

บูรณะและขาดการดูแลเท่าท่ีควร อาจจะเป็นเพราะภาระของหลวงพ่อเจ้าอาวาสองค์เดียว จึงทำให้การปรับปรุงพัฒนาน้ันเป็นไปอย่างล่าช้า	

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดูเหมือนจะไม่ให้ความสำคัญ ผมเชื่อว่า บางหน่วยงานในจังหวัด ยังไม่รู้จักชื่อวัดด้วยซ้ำว่ามีอยู่ในลำปาง	

(เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองครับ) เสียดายแทน ท่ีมีของอันทรงคุณค่าไว้ แต่กลับกลายให้สูญส้ินค่าไปกับกาลเวลา….สักคร้ังนะครับ	

หากคุณมีเวลา หาเวลาไปทำบุญ กราบขอพรพระเจ้าทันใจ วัดม่อนจำศีล สนทนาธรรมกับท่านเจ้าอาวาสสักคร้ัง คุณจะรู้สึกด้วยตนเองว่า 	

ศาสนานี้ยังมีพระดีๆ อีกมากมายที่ตั้งใจทำ… แต่ไม่โด่งดังเพราะท่านไม่โฆษณาตนเอง… วัดม่อนจำศีล เป็นวัดเก่าแก่ที่คาดว่าสร้าง	

สมัยพระแม่เจ้าจามเทวี ซึ่งถูกทิ้งไว้ให้รกร้างมานาน มีเจดีย์ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ต่อมามีพระมหาป่า เมืองแปง 

ซ่ึงเป็นพระกรรมฐาน ได้ธุดงค์มาพบเจดีย์ ซ่ึงเห็นว่าเป็นวัดท่ีเก่าแก่ และเป็นท่ีอันสงบวิเวกเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติธรรม จึงได้เจริญกรรมฐาน	
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

ประจำอยู่ที่นี่ ต่อมาก็ได้มีผู้คนได้ทราบข่าวก็พากันขึ้นไปฟังธรรม เจริญกรรมฐาน ถวายทาน และก็ได้เกิด	

ศรัทธาเลื่อมใสได้ช่วยกันสร้างวิหารหน้าซุ้มพระเจ้าทันใจ เพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศล ต่อมาได้ช่วยกันบูรณะองค	์

เจดีย์ให้ดูดีข้ึน (และได้ก่อหุ้มองค์เดิมเพ่ือให้มีขนาดใหญ่ข้ึนอีกหลายคร้ัง ใน พ.ศ. ๒๔๑๐ ได้มีคหบดีชาวพม่า 	

ได้นำช่างจากมันฑะเล ประเทศพม่า มาทำการบูรณะและเปลี่ยนรูปทรงของเจดีย์ กำแพง ซุ้มประตูเป็นศิลปะ	

แบบพม่า และ พ.ศ. ๒๕๒๔ สร้างวิหารไม้สักอีก ๑ หลังซึ่งเป็นศิลปะพม่าที่งดงามมาก ฝีมือในการตกแต่ง	

ลวดลายติดกระจกประณีต (ในปัจจุบันทรุดโทรมมากยังไม่ได้บูรณะ) ใน พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้ทำการบูรณะใหม่	

อีกครั้ง พร้อมกับมีศรัทธาสร้างพระเจดีย์พระอรหันต์แปดทิศขึ้นอีก ๑ องค์ ในช่วงติดต่อกันนั้นมีฤาษีอูส่วย	

ได้เกิดศรัทธา จึงได้สร้างเจดีย์ขึ้นอีก ๑ องค์ ใน พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๗๔ (เจดีย์พระฤาษี) ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘	

ได้เกิดพายุและฟ้าผ่ายอดเจดีย์สีทองหักพังลงมา ต่อมาได้ทำการบูรณะในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งได้กะเทาะ	

ปูนเดิมออก แล้วก่อฉาบใหม่ตรงรูปทรงระฆังคว่ำได้ติดกระจกตรงยอด ลงรักปิดทอง เปลี่ยนยอดฉัตรใหม่ 	

พร้อมติดสายล่อฟ้าเพื่อกันฟ้าผ่า

	 วัดม่อนจำศีล ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๔๙๒ เขตวิสุงคามสีมา 
กว้าง ๔๙ เมตร ยาว ๕๐ เมตร และได้ทำการผูกพันธสีมาเมื่อ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนใหญ่ 
การบูรณะอุปถัมภ์วัดม่อนจำศีลจะเป็นพ่อเลี้ยงสรีรัตน์ โพธิ์ติ๊ดพันธ์

สถานที่ท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๑๕ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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	 วัดป่าตันกุมเมือง หมู่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง	

จังหวัดลำปาง ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อไหร่ไม่ปรากฏหลักฐานการบันทึก	

การเก็บข้อมูล แต่ตามประวัติผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานต่อๆ มาว่า 	

เดิมมีชื่อว่าวัดป่าดงตัน (ป่าพุทรา) และวัดแห่งนี้มีของดีคือ	

พระพุทธรูปทองคำสองพี่น้อง และมีเจดีย์ที่เก่าแก่ ซึ่งเป็นของ	

ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านนับถือเคารพบูชา และข่าวนี้ได้แผ่ขยายเป็น	

วงกว้างออกไปทั่วล้านนา และข่าวนี้ทราบถึงเจ้าแม่จามเทวี

 ในช่วงปี พ.ศ. ๑๒๕๑ - ๑๒๕๗ เจ้าแม่จามเทวีจึงได	้

ชักชวน เสนาอำมาตย์และบริวารท้ังหลายพากันเดินทางมากราบสักการะ	

บูชา พระพุทธรูปทองคำสองพี่น้อง และเจดีย์ ระหว่างการเดินทาง	

มาจากเมืองหริภุญชัย (จังหวัดลำพูน) ถึงวัดป่าตัน ได้ผ่านมา	

หลายหมู่บ้าน มีอยู่หมู่บ้านหนึ่ง ชาวบ้านหมู่บ้านนั้นทราบข่าว	

การเดินทางมาของเจ้าแม่จามเทวีชาวบ้านจึงได้นำสินค้าออกมา	

วางขายตามข้างถนนหนทาง พอเจ้าแม่จามเทวีเดินทางผ่านมาถึง	

สถานที่ท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บริเวณหมู่บ้านแห่งน้ี เห็นชาวบ้านนำสินค้ามาวางขายตามข้างถนน	

หนทาง จึงได้เอ่ยคำพูดขึ้นว่าหมู่บ้านแห่งนี้น่าจะเป็นกาด (ตลาด)	

และต่อมาชาวบ้านได้ต้ังช่ือหมู่บ้านว่า บ้านกาด (บ้านกาดใต้ หมู่ท่ี ๗	

ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในปัจจุบัน) แล้วก	็

เดินทางมากราบสักการะบูชาของดีแห่งวัดป่าตัน

 และต่อมาอีกนานเท่าไหร่และเหตุใดไม่ทราบได้ มีผู้เฒ่า	

ผู้แก่เล่ากันว่าวัดป่าตันไม่มีพระภิกษุสงฆ์มาจำวัดอยู่ขาดการดูแล	

รักษา จึงได้มีต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นเต็มบริเวณวัด และมีเถาวัลย์เลื้อย	

เจดีย์เต็มไปหมด จึงได้กลายเป็นวัดร้าง ต่อมาชาวบ้านเห็นควรว่า 	

ควรจะบูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศลทางพุทธ	

ศาสนา เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของชาวบ้าน จึงได้ตั้งขึ้น	

มาเป็นวัดอีกคร้ังในปี พ.ศ. ๑๗๒๙ แล้วมาประกอบพิธีผูกพัทธสีมา	

ประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙ เมตร 

 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๒๗๒ - ๒๒๗๕ มีทหารพม่าได้	

บุกเข้ามายึดนครลำปาง นำทัพโดยท้าวมหายศมาจากเมืองหริภุญชัย	

ได้บุกยึดนครลำปางได้ครั้งหนึ่ง แล้วยึดเอาวัดพระธาตุลำปางหลวง	

เป็นฐานทัพ เพ่ือจะบุกเข้ามายึดครองเมืองนครลำปาง ระหว่าง	

ทางนำทัพจากวัดพระธาตุลำปางหลวงเข้าตีเมืองนครลำปาง	

ต้องผ่านวัดป่าตัน แต่ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่บริเวณน้ันไม่ยอมให้	

ทัพพม่าผ่านไปได้โดยง่าย และชาวบ้านได้รวมพลังสามัคคี	

ช่วยกันต้ังทัพต่อสู้ศึกพม่า เพ่ือคุ้มครองป้องกันเมืองนครลำปาง	

โดยการนำทัพของสมภารวัดนายาง ซ่ึงเป็นพระภิกษุในขณะน้ัน	

มีวิชาอาคมเลี้ยงภูตพรายสำแดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆ ชนทั้งหลาย	

ในจังหวัดนั้นพากันนิยมนับถือว่าเป็นผู้มีบุญ จึงพากันมา	

เป็นบริวารมาก สมภารวัดสามขาม, วัด	

บ้านฟ่อน ก็พากันออกศึกมาเป็นเสนาขวา	

ซ้ายของสมภารวัดนายางผู ้ม ีบุญนั ้น 	

เกิดเป็นช่องข้ึนกักหน่ึง รวมไพร่พล	

ตั ้งทัพสู ้ก ับทัพของพม่า 
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

สู้กันอยู่หลายวันผลสุดท้ายน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ ชาวบ้านป่าดงตันก็พ่ายแพ้แก่ทหารพม่าเพราะกำลังพลไม่ได้รับการ	

ฝึกฝนในการสู้รบ และอาวุธก็สู้เขาไม่ได้ ทัพค่ายบ้านป่าดงตันก็แตกสลายพ่ายแก่ทัพของพม่า วัดป่าตันจึงถูกพม่า	

ยึดครอง แล้วต่อมาเจ้าพ่อหนานทิพย์ช้างได้กอบกู้ต่อสู้คืนมาได้สำเร็จ โดยข้ามกำแพงด้วยการลอดทางระบายน้ำ	

บุกเข้ายิงท้าวมหายศเสียชีวิตที่วัดลำปางหลวง ทัพของพม่าจึงแตกพ่ายหนีไป และวัดป่าตันจึงได้ชื่อใหม่ว่า “วัดป่า 
ตันตุ้มเมือง” (ตุ้ม หมายถึง พยุงเมืองนครลำปางไว้) และต่อมาได้เปล่ียนเป็นวัดป่าตันกุมเมือง (กุม หมายถึง ป้องกัน	

หรือ คุ้มครอง) ในปี พ.ศ. ๒๔๑๘ 

 วัดป่าตันกุมเมืองได้เปิดการศึกษา มีโรงเรียนปริยัติธรรมแผนธรรมะสอนแก่พระเณรและชาวบ้านผู้ท่ีสนใจ	

วัดป่าตันกุมเมืองมีการบริหารและปกครองโดยมีเจ้าอาวาส ๗ รูป คือ พระมหาป่า, พระอธิการปินตา, 

พระอธิการปินใจ, พระวินัยธรน่ิง พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๗ พระอธิการคำอ้าย ศรีธมโม พ.ศ. ๒๔๘๙ พระอธิการเรียน

สุธมโม, พระครู หล้า ฐิตจิตโต ปัจจุบันวัดป่าตันกุมเมือง มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๙๓ ตารางวา โฉนดที่ดิน

เลขที่ ๒๓๔๐๓, ๒๓๔๐๔ อาณาเขตทิศเหนือประมาณ ๕ เส้น ๕ วา จรดหมู่บ้าน ทิศใต้ประมาณ ๔ เส้น ๔ วา

๑ ศอก จรดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ ๔ เส้น ๘ วา ๑ ศอก จรดทุ่งนาและสวนเอกชน

ทิศตะวันตกประมาณ ๑ เส้น ๑ งาน จรดโรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง

สถานที่ท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๑๗ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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 วัดสามัคคีบุญญารามในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ท่านพระครูการุณย 
ธรรมนิวาส (หลวงปู่หลวง กตปุญโญ) ได้ไปสร้างสำนักสงฆ์คีรี	

สุบรรพตข้ึน ซ่ึงถือได้ว่าเป็นวัดสาขาของวัดป่าสำราญนิวาส โดยต้ังอยู่	

ในพื้นที่บ้านหัวทุ่ง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี	

คุณระวุฒิ แจ้งมงคล ซึ่งเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้ถวายที่ดิน	

ให้กับหลวงปู่

 คร้ังแรกหลวงปู่ได้เดินทางจากวัดป่าสำราญฯ ไปดูสถานท่ีก่อน	

ซ่ึงในขณะน้ันการเดินทางลำบากมาก ทางรถยนต์เข้าเกือบไม่ถึง เพราะ	

เป็นทางรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่ามาขาย พอไป	

ถึงที่หลวงปู่ก็บอกว่า “เป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญ 
สมณะธรรมมาก เพราะเป็นที่ห่างไกลจากหมู่บ้านพอสมควรและ 
อากาศก็ปลอดโปร่งเย็นสบาย”
 หลวงปู่จึงจุดธูป ๕ ดอก บอกเจ้าที่เจ้าทางในสถานที่นั้น	

ให้ได้รับทราบ จึงถือได้ว่าสำนักสงฆ์คีรีสุบรรพต ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 	

พ.ศ. ๒๕๓๖ น้ีเอง จากน้ันได้มีการก่อสร้างกุฏิและศาลาช่ัวคราวหลังเล็กๆ	

พอท่ีจะเป็นท่ีอยู่อาศัยและทำวัตรไหว้พระสวดมนต์และเป็นท่ีฉันเช้าได้

 ต่อมาได้มีการพัฒนา มีการก่อสร้างหลายๆ อย่างตามมา คือ 	

สร้างกุฏิถาวร สร้างศาลาหลังใหม่ให้ม่ันคงแข็งแรงมากข้ึนกว่าเดิม และ	

ได้ทำการสร้างถนนลาดยางเป็นทางเข้าสำนักสงฆ์แห่งใหม่เป็นที	่

เรียบร้อย จนการเดินทางสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า

 หลวงปู่หลวงได้อยู่จำพรรษาอย่างเป็นจริงเป็นจังที่สำนักสงฆ์	

คีรีสุบรรพต เมื่อเข้าพรรษาในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอยู่จำพรรษา	

ติดต่อกันเป็นเวลา ๓ ปี คือ พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๓๙ แต่หลวงปู่จะ	

กลับลงไปที่วัดป่าสำราญนิวาสบ้างในบางโอกาส เช่น เมื่อมีญาติโยม	

นิมนต์เพ่ือทำบุญ มีการบวชพระหรือวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา	

หรือพักค้างคืนหนึ่งคืน

สถานที่ท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ ๑๙

สถานที่ท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 ในปัจจุบันสำนักสงฆ์คีรีสุบรรพตได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการนำไฟฟ้า ถนนเข้าวัด 

ตลอดจนถึงอาคารเสนาสนะต่างๆ นอกจากน้ียังสร้าง พระเจ้าตนหลวงนครลำปาง (พระนาคปรก) 
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เด่นเป็นสง่าเห็นมาแต่ไกล นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บอัฏฐิของพระครู 

การุณยธรรมนิวาส (หลวงปู่หลวง กตปุญโญ) ปัจจุบันได้รับวิสุงคามสีมาและเปลี่ยนชื่อเป็น 

วัดสามัคคีบุญญาราม

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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	 สำนักสงฆ์พระธาตุอรัญวาส (ดอยวังเฮือ) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ	

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประวัติการ	

ก่อต้ัง “สำนักสงฆ์พระธาตุอรัญวาสดอยวังเฮือ” ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕ 	

หลวงพ่อเมือง (พระครูอุดมเวชวรกุล) เจ้าอาวาสวัดท่าแหน ท่านใช้เป็นสถานท่ีวิปัสสนา	

กรรมฐานนั่งสมาธิ และได้เริ่มสร้างเจดีย์และกุฏิขึ้น เมื่อหลวงพ่อมรณภาพในปี 	

พ.ศ. ๒๕๑๙ หลวงพ่อแสนได้ดูแลมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๐  
สมเด็จพระญาณสังวรพระสังฆราชเจ้าได้ประธานพระบรมสารีริกธาตุของ 
พระพุทธเจ้า อัญเชิญมาบรรจุไว้ในเจดีย ์ จากนั้นได้สร้างวิหารและกุฏิเพิ่มขึ้น	

และมีคณะศรัทธาจากหน่วยงาน กฟผ. และชลประทาน รวมท้ังอดีตนายกรัฐมนตรี 	

พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้เคยมาทำบุญทอดผ้าป่า

 แต่ละปีจะมีงานประจำปี ประมาณเดือน ๙ เหนือ เดือนพฤษภาคมถึง	

เดือนมิถุนายนของทุกปี โดยจะมีพิธีสรงน้ำพระธาตุ สวดมนต์ รักษาศีล ปล่อยโคมลอย	

มีคณะศรัทธามารักษาศีลปฏิบัติธรรมอย่างต่อเน่ือง เม่ือหลวงพ่อแสนได้มรณภาพลง	

ทำให้สำนักสงฆ์พระธาตุดอยวังเฮือถูกปล่อยให้รกร้างมาโดยตลอด จนเมื่อ	

เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ คุณชยภร สท้านไตรภพ ย่ิงเจริญ ลูกศิษย์ของหลวงพ่อ	

ภูริปัญโญภิกขุ (ประสิทธิ์ จันทรเดชา) ได้นิมนต์หลวงพ่อภูริปัญโญภิกขุ (ประสิทธิ์ 	

จันทรเดชา) ซ่ึงเป็นอดีตท่ีปรึกษาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจการพิเศษ - ชายแดน 	

ทหารเสือพระราชินี ผู้ผ่านศึกสมรภูมิจากเวียดนาม รุ่นจงอางศึก ข้ึนไปบนสำนักสงฆ์	

พระธาตุอรัญวาส (ดอยวังเฮือ) ท่านรู้สึกว่า ณ ที่นี้ เป็นดินแดนที่ท่านคุ้นเคยและ	

เคยอยู่ เคยผูกพันมาก่อน จึงได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง โดยเฉพาะ	

พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โบสถ์ กุฏิ และสถานที่โดยรอบ ให้เป็น	

พุทธอุทยานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมและปรินิพพาน เฉลิมพระเกียรต	ิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช 
กุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว รุ่งเรืองตลอดไป 
 ปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชน เดินทางมาปฏิบัติธธรม ณ สำนักสงฆ	์

พระธาตุอรัญวาส (ดอยวังเฮือ) นอกจากนี้หลวงพ่อภูริปัญโญภิกขุ (ประสิทธิ์ 	

จันทรเดชา) ยังได้สร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ซึ่งองค์สุดท้ายคือ 	

พระพุทธรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นามว่า โคตมะ ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปเรืองแสง 
แห่งเดียวในประเทศไทย โดยทางสำนักสงฆ์พระธาตุอรัญวาส (ดอยวังเฮือ)	

เปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะพระพุทธรูปเรืองแสงต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.	

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓-๙๙๕-๖๓๖๔

สถานที่ท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

สถานที่ท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 อ่างเก็บน้ำวังเฮือ ตั้งอยู่ในเขต ระหว่าง อ.เมือง - อ.แม่ทะ เป็น	

อ่างเก็บน้ำที่มีภูเขาล้อมรอบ เหมาะแก่การพักผ่อนปิกนิกแบบธรรมชาติ 

โอบล้อมด้วยภูเขา มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยเฉพาะยามเย็น ชาวลำปาง	

มักนิยมไปพักผ่อนเพื่อชมทัศนียภาพที่และวิถีชีวิตชาวประมง เป็นแหล่ง	

ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด มีบริการอาหาร - เครื่องดื่ม ทั้งในซุ้ม	

บนบกและในซุ้มแพลอยน้ำ

การเดินทาง 
 อ่างเก็บน้ำวังเฮืออยู่ห่างจากเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กิโลเมตร	

โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑๑ (ไปทางเด่นชัย - แพร่) จนถึงสามแยก	

บ้านผาลาด ขับตรงไปอีกประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ให้กลับรถย้อนกลับมา	

ทางลำปางก่อนถึงสะพาน จะมีทางแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก ๑ กิโลเมตร 	

ก็จะถึงอ่างเก็บน้ำวังเฮือ

๒๑ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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ประเพณีวัฒนธรรมสำคัญ
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒๒

 เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองที่สืบทอด 

กันมาตั้งแต่อดีตกาล มีภาษาท้องถิ่นของชาวไทยล้านนาและภาษาพื้นถิ่นที ่

แสดงอัตลักษณ์ประเพณีที่สำคัญ คือ

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง (ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายนของทุกปี)

ประเพณีฟ้อนผีมด ผีเม็ง เดือน ๕ - เดือน ๗ เหนือ ระหว่างเดือน ก.พ. - เม.ย.

ประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัตร) (เดือนสิบสองเป็ง - เดือนเกี๋ยงดับ)
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

ประเพณีวัฒนธรรมสำคัญ
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒๓

ประเพณีถวายเทียนพรรษา

งานประเพณีล่องสะเปาจาวบ้านฟ่อน (หลังวันออกพรรษา ๑ วัน) / ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒๔

๑. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
๒. นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
๓. นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
๔. นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

๑ ๒ ๓ ๔
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒๕

๕. นายบุญเรือน เครือวิริยะ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
๖. นายบุญส่ง ทิวงศ์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
๗. นายจุติพงษ์ ไชยเชียงของ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

๕ ๖ ๗
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สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๑. นายสมยศ  โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. นางแสงเทียน  ถาคำฟู รองประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. นายพิชาญ  อินสุข เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๑

๑. นายสมยศ  โพธิ์ทอง
๒. นายพิชาญ  อินสุข
๓. นายวันชัย  อินทะนัก
๔. นายทนงฤทธิ์  พรหมจำปา
๕. นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า
๖. นายนาคิน  อินทะปัญโญ

ตำบลปงแสนทอง

๒ ๓

๑ ๒ ๓

๔ ๕ ๖
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

ตำบลชมพู

ตำบลพระบาท
และตำบลกล้วยแพะ

๑. นางแสงเทียน  ถาคำฟู
๒. นายน้อม  สุวรรณวงศ์
๓. นายประสิทธิ์  สีตาบุตร
๔. นายภวัต  ใจแก้วแดง
๕. นายไพบูลย์  โพธิ์ทอง
๖. นายจักรพงษ์  ธรรมใจ

๑. จ.ส.อ. สิทธิศักดิ์  แปงสาย
๒. นายอ๊อด  ตาเต็มดวง
๓. นายศุภกิจ  หอมแก่นจันทร์
๔. นายธวัชชัย  สุปินะ
๕. นายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น

๑ ๒ ๓

๔ ๕ ๖

๓๒๑

๔ ๕

สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒๗ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒๘

๑. นายจตุวัฒน์  ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล
๓. นายจงพิสุทธิ์ สุขปติฏฐิตา รองปลัดเทศบาล

๑ ๒ ๓
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒๙

๑. นายศักดา กันหาเวียง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๒. นายวนัช ชิวหรัตน์ ผู้อำนวยการกองคลัง
๓. นางสุคนธ์ ห่วงไธสง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๔. นางมาลัย จักรสิงห์โต ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๕. นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
  ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
๖. นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
  ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
๗. นางสุกานดา เอมะสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑ ๒ ๓ ๔

๕ ๖ ๗

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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ภารกิจ

• ส ำ นั ก ป ลั ด เ ท ศ บ า ล •

โดยมีนายศักดา กันหาเวียง
ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 เป็นหน่วยงานกลางของเทศบาลท่ีรับผิดชอบ การดูแลอาคารสถานท่ี การบริหารงานบุคคลและการบริการ	

ประชาชนทั้งทางด้านทะเบียนราษฎร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

ของประชาชนในท้องถิ่น งานติดต่อประสานงานหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเขตเทศบาล 	

สำนักปลัดเทศบาลแบ่งงานรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 	

และฝ่ายทะเบียนราษฎร
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

ภารกิจ

• ก อ ง ช่ า ง •

โดยมีนายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

 เป็นหน่วยงานให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ  เช่น อาคาร	

ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้าแสงสว่าง ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ	

ท้ังภายในและภายนอกเทศบาล มีหน้าท่ีให้บริการประชาชนเก่ียวกับการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบ วางโครงการ	

ก่อสร้าง การขออนุญาตปลูกสร้างต่อเติม เปล่ียนแปลงอาคาร และรับผิดชอบงานสวนสาธารณะ งานไฟฟ้าสาธารณะ	

งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล โดยกองช่างได้แบ่งงานรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และฝ่ายการโยธา 

๓๑ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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ภารกิจ

• ก อ ง ค ลั ง •

 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน การคลัง การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 	

งานพัฒนารายได้ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานผลประโยชน์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียน	

ทรัพย์สิน งานรับจดทะเบียนพาณิชย์ งานจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียม ควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำ	

บัญชีงบแสดงฐานะการเงิน โดยกองคลังได้แบ่งงานรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	

และฝ่ายบริหารงานคลัง ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

โดยมีนายวนัช ชิวหรัตน์
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

ภารกิจ

• ก อ ง ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม •

โดยมีนางสุกานดา เอมะสุวรรณ
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 เป็นหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานภายใต้พันธกิจ “เขลางค์นคร เมืองน่าอยู่ สะอาดสวยงาม ประชาชนมีสุขภาพดี	

ร่วมภาคีรักษาส่ิงแวดล้อม” โดยมีหน้าท่ีบริการประชาชนในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การรักษาความสะอาด การกำจัด	

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ดูแลบำรุงรักษาส่ิงแวดล้อม การสุขาภิบาล ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกัน	

ควบคุมโรคติดต่อ การควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ ควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว์ และการบริหารงานกองทุน	

หลักประกันสุขภาพ โดยแบ่งงานรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงาน	

สาธารณสุข และฝ่ายบริการสาธารณสุข

๓๓ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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• ก อ ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ศู น ย์ เ ด็ ก เ ล็ ก •

โดยมีนางมาลัย จักรสิงห์โต
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ภารกิจ

 เป็นหน่วยงานที่ควบคุมและดูแลด้านการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผน กำหนดแนวทาง	

ปฏิบัติวินิจฉัย สั่งการ ประมาณงานและการตรวจสอบควบคุมการดำเนินงาน ประเมินผลและรายงาน การปฏิบัติงาน	

เกี่ยวกับการศึกษาทั้งทางด้านการบริหารการศึกษา ส่งเสริมทางการบริหารงานทั่วไปและทางวิชาการ นอกจากนี้	

ยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา	

กับชุมชน สัมมนาประสานงานและให้บริการทางด้านวิชาการ งานส่งเสริมควบคุมมาตรฐาน ทางการศึกษาจัดการ	

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งานการณรงค์เพ่ือการเรียนรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ แก่เยาวชน	

และประชาชน งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ งานศูนย์เยาวชน งานห้องสมุด	

งานส่งเสริมและเป็นนันทนาการ งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน นอกจากนี้ยังมีงานส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี	

ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยแบ่งงานรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายๆ ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร	

การศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

• ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก ใ น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ •

ภารกิจ

ภายใต้การควบคุมของ นางมาลัย จักรสิงห์โต
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

๓๕

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง หัวหน้าศูนย์ คือ นางสวรรค์  บังเมฆ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง หัวหน้าศูนย์ คือ นางวณิชชา  ขวดแก้ว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาด หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง หัวหน้าศูนย์ คือ นางศิริลักษณ์  มานะศิลป์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู หัวหน้าศูนย์ คือ นางปิยะภรณ์  พลอยไธสงค์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีหมวดเกล้า หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู หัวหน้าศูนย์ คือ นางทองเหรียญ  ศักดิ์ดี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู หัวหน้าศูนย์ คือ นางสาวสนธยา  ยอดเมือง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่อนจำศีล หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท หัวหน้าศูนย์ คือ นางบุญทรง  ไสยวงค์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท หัวหน้าศูนย์ คือ นางอรทัย  นันต๊ะภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท หัวหน้าศูนย์ คือ นางปพิชญา  คำปันศักดิ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท หัวหน้าศูนย์ คือ นางหนึ่งฤทัย  แขนงแก้ว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้า หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท หัวหน้าศูนย์ คือ นางทิพยวรรณ  หอมแก่นจันทร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท หัวหน้าศูนย์ คือ นางสาวขวัญดาว  สิงห์สี

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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• ก อ ง ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม •

ภารกิจ

โดยมีนางสุคนธ์ ห่วงไธสง
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 เป็นหน่วยงานที่ดูแลงานส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน สนับสนุนกลุ่มองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่

ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ส่งเสริมอาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 	

ส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองสวัสดิการภาพเด็กและเยาวชน นอกจากนั้นยังบริการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ประสบ	

ปัญหาด้านสังคม ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆ ทำหน้าที่ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ	

และเอกชน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมสงเคราะห์ โดยแบ่งงานรับผิดชอบ	

ออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายพัฒนาชุมชน และฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

• ก อ ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ แ ผ น ง า น •

 เป็นหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีในด้านวิชาการ ส่งเสริมและให้คำปรึกษาในการบริหารและพัฒนางานตามหน่วยต่างๆ	

มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหลายด้าน ได้แก่ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา	

เทศบาล การจัดทำทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองราว	

ร้องทุกข์ การดำเนินการทางวินัยและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนในท้องถิ่น การดูแลพัฒนาระบบ	

สารสนเทศของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลให้ประชาชนในท้องถ่ิน	

ได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยแบ่งงานรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

โดยมีนายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ภารกิจ

๓๗ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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• โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร บ ริ ห า ร •

๓๘

นายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

สภาเทศบาลฯ

กองวิชาการและแผนงาน
- งานนิติการและรับเรื่องราว
 ร้องทุกข์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำงบประมาณ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานจัดการและพัฒนาระบบ
 สารสนเทศ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานวิจัยและประเมินผล

กองคลัง
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานสถิติการคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
- งานผลประโยชน์และ
 กิจการพาณิชย์
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
 ทรัพย์สิน
- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานธุรการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลและอนามัย
 สิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานเก็บขนและกำจัด
 ขยะมูลฝอย
- งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมมลพิษ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
 ติดต่อ
- งานสัตวแพทย์
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

กองช่าง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานพัสดุ
- งานธุรการ
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง
- งานควบคุมอาคาร
ฝ่ายการโยธา
- งานสวนสาธารณะ
- งานอาคารและสถานที่
- งานศูนย์เครื่องจักรกล
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานทรัพยากรน้ำและประปา
- งานซ่อมบำรุงทางและสะพาน

ข้อมูล ณ  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอำนวยการ
- งานธุรการ
- งานบริหารกิจการสภา
- งานกฎหมาย
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
- งานการสอบและบรรจุแต่งตั้ง
- งานอัตรากำลังและพัฒนา
 บุคลากร
ฝ่ายปกครอง
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
ฝ่ายทะเบียนราษฎร
- งานข้อมูลทะเบียนราษฎร
- งานทะเบียนราษฎร

กองการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริการการศึกษา
- งานโรงเรียนและการศึกษาปฐมวัย
- งานการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนกีฬา
 และนันทนาการ

กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมอาชีพ
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานกิจการสตรีและผู้สูงอายุ

รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล

หน่วยตรวจสอบภายในปลัดเทศบาล
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ ๓๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

• ป ร ะ ม ว ล ภ า พ กิ จ ก ร ร ม •
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• ต
 ำ 

บ 
ล 

ป 
ง 

แ 
ส 

น 
ท 

อ 
ง 

•

หมู่ ๒ ชุมชนบ้านหมอสม
นายสุริยา  ชุ่มอินทร์จักร์

๓๔๗ ม.๒ ต.ปงแสนทอง

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๑๒๘๘-๒๗๔๒

หมู่ ๒ ชุมชนบ้านวังแคว้ง
นายพันธ์ศักดิ์  คำแก้ว

๔๑/๑ ม.๒ ต.ปงแสนทอง

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๑๙๕๑-๕๒๘๕, ๐-๕๔๓๒-๕๐๔๙

หมู่ ๑ ชุมชนบ้านปงแสนทอง
นายสมบัติ  วังใย

๒๒๙/๑ ม.๑ ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๖๙๑๒-๘๑๔๘, ๐๙-๓๑๓๐-๓๕๔๖

หมู่ ๑ ชุมชนบ้านศรีก้ำ
นางสุภาพ  สมศรี

๑๗๒/๑ ม.๑ ต.ปงแสนทอง 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๙๗๕๖-๖๐๔๐, ๐-๕๔๓๒-๔๕๔๗

รายชื่อประธานชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หมู่ ๓ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก
นายนาคิน  อินทะปัญโญ

๔๘ ม.๓ ต.ปงแสนทอง

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

โทร. ๐-๕๔๓๓-๖๓๖๐,

๐-๕๔๓๓-๖๒๒๖, ๐๘-๒๗๖๓-๐๕๓๘

หมู่ ๔ ชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง
นายสมบูรณ์  มโนปัญญา

๑๔๖/๒ ม.๔ ต.ปงแสนทอง

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๙-๘๑๘๗-๗๘๘๙

หมู่ ๔ ชุมชนบ้านป่ากล้วย
นายสมยศ  โพธิ์ทอง

๒๗ ม.๔ ต.ปงแสนทอง

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

โทร. ๐๙-๕๘๗๑-๘๓๔๖

หมู่ ๕ ชุมชนบ้านหลวง
นายสว่าง  บุญมี

๑๔๓/๓ ม.๕ ต.ปงแสนทอง

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๑๑๖๗-๐๐๗๙

หมู่ ๕ ชุมชนบ้านไร่นาน้อย
นายประพันธ์  ใจสาร

๓๓๕ ม.๕ ต.ปงแสนทอง

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

โทร. ๐๘-๙๙๙๘-๖๕๒๘

หมู่ ๕ ชุมชนบ้านหนองบัว
นายสว่าง  เปี้ยอ้าย

๓๒๙ ม.๕ ต.ปงแสนทอง

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๑๘๘๔-๙๖๙๕,

๐๘-๔๓๖๗-๖๗๔๐
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

หมู่ ๖ ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย
นายประพัต  มณียศ

๑๒๘/๑ ม.๖ ต.ปงแสนทอง

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๐๗๒๕-๒๐๐๙

หมู่ ๗ ชุมชนบ้านกาดใต้
นางวาสนา  แปงคำ

๑๒๕/๕ ม.๗ ต.ปงแสนทอง

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๕๗๐๕-๙๔๔๕

หมู่ ๗ ชุมชนบ้านกาดโป่ง
นายพัน  เทพมูล

๑๔๙ ม.๗ ต.ปงแสนทอง

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๔๕๓๐-๙๐๐๖

๐๙-๓๑๘๓-๔๔๗๒

หมู่ ๗ ชุมชนบ้านช้าง
นายสำราญ  เป็งยังคำ

๒๑๐ ม.๗ ต.ปงแสนทอง

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐-๕๔๓๖-๗๒๔๓

๐๘-๖๑๘๘-๙๕๐๙

• ต ำ บ ล ป ง แ ส น ท อ ง •

หมู่ ๘ ชุมชนมงคลกาญจน์
นายอุบล  พรมวิชัย

๖๓๐ ม.๘ ต.ปงแสนทอง

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๑๑๖๖-๘๘๓๔

หมู่ ๘ ชุมชนบ้านสบตุ๋ย
นายธนธรณ์  สาปคำ

๒๑๐/๒ ม.๘ ต.ปงแสนทอง

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๑๙๗๑-๗๓๔๐

หมู่ ๙ ชุมชนบ้านแม่กืย
นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า

๒๑ ม.๙ ต.ปงแสนทอง

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐-๕๔๒๕-๑๑๗๔

๐๘-๙๒๖๔-๓๖๘๓

หมู่ ๙ ชุมชนบ้านสำเภา
นายเอกชัย  ท่นไชย

๓๙๘ ม.๙ ต.ปงแสนทอง

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๓๕๗๔-๖๐๗๒

หมู่ ๑๐ ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก
ร.ต.ต.บุญส่ง  ศรีใจแก้ว

๒๙ ม.๑๐ ต.ปงแสนทอง

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

โทร. ๐๙-๑๓๐๓-๗๔๙๖

หมู่ ๑๑ ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา
นางพรรณี  ศรีสุข

๑๓๔/๑ ม.๑๑ ต.ปงแสนทอง

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐-๕๔๓๖-๑๒๒๒

๐๘-๕๘๖๙-๓๕๖๐

หมู่ ๑๑ ชุมชนบ้านไร่สันติสุข
นายสมเชียน  วงศ์ก่ำ	

๔๒๕ ม.๑๑ ต.ปงแสนทอง

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๑๐๒๖-๑๘๘๔

๔๑ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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หมู่ ๑ ชุมชนบ้านย่าเป้า
นางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์

๙/๑ ม.๑ ต.ชมพู

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๙๖๓๓-๒๗๒๑

หมู่ ๒ ชุมชนบ้านฟ่อน
นางศรีจันทร์  ฉกรรจ์แดง

๕๗๓ ม.๒ ต.ชมพู

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๕๘๖๕-๔๕๑๗

• ต
 ำ 

บ 
ล 

ช 
ม 

พู 
•

หมู่ ๒ ชุมชนบ้านห้วยหล่อ
นายมานพ  ใจบรรทัด

๕๔๖/๑ ม.๒ ต.ชมพู

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๑๑๘๐-๓๖๗๐

หมู่ ๓ ชุมชนบ้านศาลาดอน
จ.ส.อ.สง่า  พุทธิมาเล

๒๑๘ ม.๓ ต.ชมพู

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๕๗๑๔-๕๗๙๐

หมู่ ๔ ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑
นายน้อม  สุวรรณวงค์

๓๘๕ ม.๔ ต.ชมพู

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๒๔๔๑-๖๓๙๔

๐-๕๔๓๕-๒๒๑๑

หมู่ ๔ ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒
นายบุญเรือน  กาเตชะกิจ

๔๕๒ ม.๔ ต.ชมพู

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๖๓๗๗-๐๒๕๔

หมู่ ๕ ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก
นายเรียน  ต๊ะรังษี

๑๗๔/๑ ม.๕ ต.ชมพู

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๙๘๓๕-๕๓๑๒

หมู่ ๕ ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก
นายสมบูรณ์  คำป่าแลว

๓๙๘ ม.๕ ต.ชมพู

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐-๕๔๓๑-๖๓๙๖

๐๘-๙๕๕๕-๒๑๕๓, ๐๘-๓๕๖๗-๖๘๘๐

หมู่ ๖ ชุมชนบ้านศรีปงชัย
-

หมู่ ๗ ชุมชนบ้านชมพู
ร.ต.สำรอง  ลาธุลี

๖๗ ม.๗ ต.ชมพู

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๙๖๓๔-๖๕๘๘

หมู่ ๗ ชุมชนบ้านจอมเมือง
นายสมศักดิ์  เสริมสุข

๑๕๗/๑ ม.๗ ต.ชมพู

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๙๘๕๐-๐๕๑๒

หมู่ ๘ ชุมชนบ้านหนองยาง
นายประสิทธิ์  สีตาบุตร

๑๒๒ ม.๘ ต.ชมพู

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐-๕๔๓๒-๔๗๘๘

๐๘-๕๐๔๐-๒๘๖๑
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

• ต ำ บ ล ช ม พู •
หมู่ ๙ ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก
นายภวัต  ใจแก้วแดง	

๓๕ ม.๙ ต.ชมพู

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

โทร. ๐๘-๑๙๙๓-๖๒๖๐

๐๘-๗๑๘๑-๓๓๕๕, ๐-๕๔๓๑-๗๔๒๓

หมู่ ๙ ชุมชนบ้านแพะดอนตัน
นายสหวั่น  คำอินบุตร

๒๙๓ ม.๙ ต.ชมพู

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๙-๔๗๓๒-๘๔๔๐

หมู่ ๑๐ ชุมชนบ้านต้า
นายสุทัศน์  แก้วบุญปัน	

๓๖๗ ม.๑๐ ต.ชมพู

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๖๑๘๓-๑๒๖๕

หมู่ ๑๑ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก
นายบุญมี  มณีแก้ว

๒๕/๑ ม.๑๑ ต.ชมพู

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๖๙๒๒-๓๖๘๗

หมู่ ๑๒ ชุมชนบ้านร้อง
นายอนุกูล  ฟูปลูก

๑๒๐ ม.๑๒ ต.ชมพู

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๗๓๒๕-๔๖๘๐

หมู่ ๑๓ ชุมชนบ้านกลางทุ่ง
นายเชิด  วงค์บรรชัย

๔๔ ม.๑๓ ต.ชมพู

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๖๑๙๓-๕๑๑๘

หมู่ ๑๓ ชุมชนบ้านป่าแลว ๑
นายบุญฤทธิ์  คำชุม

๘๔ ม.๑๓ ต.ชมพู

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๕๐๓๓-๕๗๘๔

หมู่ ๑๔ ชุมชนบ้านหนองเจริญ
นางอรวรณ  ปันยศ

๑๑๑ ม.๑๔ ต.ชมพู

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๔๕๗๐-๓๖๔๘

๔๓ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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หมู่ ๑ ชุมชนบ้านป่าขาม
นางมณีรัตน์  คำอินทร์

๑๐๖๒/๑ ม.๑ ต.พระบาท 

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๖๑๙๖-๕๔๖๙

หมู่ ๑ ชุมชนลำปางคูณ
นางประภาศรี  ชัยยานนท์

๕๖๓ ม.๑ ต.พระบาท

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐-๕๔๒๒-๕๓๓๘

๐๘-๑๙๕๐-๑๘๙๗

หมู่ ๒ ชุมชนบ้านบุญเกิด
นายเทา  ฝั้นตาเกี้ยว 

๑๙๐ ม.๒ ต.พระบาท

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๖๑๙๔-๙๑๙๘

หมู่ ๒ ชุมชนสันติภาพ
นายสุรัตน์  ขัตติยากุล

๓๐๗/๓๖ ม.๒ ต.พระบาท

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๙-๓๓๐๒-๔๐๐๔

หมู่ ๒ ชุมชนธนวรรณ
นายประภาส  สถาปิตานนท์

309/31 หมู่ 2 ต.พระบาท

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร.081-8836764

หมู่ ๓ ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง
นายเสริม  แก้วเดียว

๙๗ ม.๓ ต.พระบาท

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๐๘๔๕-๖๐๐๓

หมู่ ๔ ชุมชนบ้านผาลาด
นายอัครเดช  ทองทิพย์

๒๙๑ ม.๔ ต.พระบาท

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๙๘๓๕-๒๓๗๖

๐๘-๓๔๗๒-๖๔๙๑

หมู่ ๔ ชุมชนอิ่วเมี่ยน บ้านผาลาด
นายสิทธิพงษ์  ฟุ้งสันติภาพ

๑๓๙/๑ ม.๔ ต.พระบาท

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๔๔๘๑-๑๒๐๖

หมู่ ๕ ชุมชนบ้านหนองปล้อง
นายสุพงษ์  ปัญญสุโกสิงห์

๓๕๕/๑ ม.๕ ต.พระบาท

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

โทร. ๐-๕๔๓๑-๔๕๔๑

๐๘-๙๗๕๖-๔๕๒๐

หมู่ ๕ ชุมชนศรีพูนทรัพย์
นายสมเจตน์  จำรัสพงษ์

๖๙๙/๗๔ ม.๕ ต.พระบาท

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๑๗๔๖-๔๐๙๒

หมู่ ๖ ชุมชนบ้านกอกชุม
นางวิไลวรรณ  สูงติวงศ์

๘๕ ม.๖ ต.พระบาท

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

โทร. ๐๘-๖๔๒๑-๖๑๒๔

หมู่ ๖ ชุมชนจิตต์อารีย์วิลเลจ ๑
นายศักดิ์ชัย  ศรีเทพ

๑๒๕/๒๖๗  ม.๖ ต.พระบาท

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๗๓๐๓-๐๘๒๔

• ต
 ำ 
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ล 
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•
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

หมู่ ๗ ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก
ร.ต.ต.ประสิทธิ์  ทิวงศ์ษา

๓๒๐/๓ ม.๗ ต.พระบาท

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๒๗๖๒-๘๖๙๙

หมู่ ๗ ชุมชนบ้านป่าแลว ๒
นายณัฐกิจ  ประสิทธิ์วิทยากุล

๔๘๘/๑ ม.๗ ต.พระบาท

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๑๗๑๖-๖๓๘๕

หมู่ ๗ ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า
นายธนาธิป  เตจะวงศ์

๔๔๐/๑ ม.๗ ต.พระบาท

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

โทร. ๐๘-๑๗๑๖-๖๓๘๕

หมู่ ๘ ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี
นายธวัชชัย  สุปินะ

๓๔ ม.๘ ต.พระบาท

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๖-๒๕๔๙-๘๒๘๙

หมู่ ๑ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง
นายณัฐพงษ์  ฝั้นจักสาย

๓๔๒ ม.๑ ต.กล้วยแพะ

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

โทร. ๐๖-๒๓๐๘-๑๔๔๒

หมู่ ๒ ชุมชนบ้านกล้วยแพะ
นายศรีมอน  ยะสืบ

๑๑๘ ม.๒ ต.กล้วยแพะ

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๖๙๑๓-๙๘๑๓

หมู่ ๒ ชุมชนบ้านประสบสุข
นายฉลาด  ฝั้นจักสาย

๒๗๐ ม.๒ ต.กล้วยแพะ

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๑๐๓๐-๙๔๖๙

หมู่ ๓ ชุมชนบ้านกล้วยม่วง
นางอมรา  ชัยสวัสดิ์

๑๗๕ ม.๓ ต.กล้วยแพะ

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๙๘๓๘-๐๒๘๕

หมู่ ๔ ชุมชนบ้านหัวฝาย
นายบุญส่ง  ศรียอด

๑๘ ม.๔ ต.กล้วยแพะ

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐๘-๔๖๑๒-๖๐๓๙

หมู่ ๕ ชุมชนบ้านกล้วยกลาง
นางสายฝน  โนปิง

๑๙๑ ม.๕ ต.กล้วยแพะ

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร. ๐ -๕๔๓๕-๔๓๗๔, ๐๘-๑๗๘๓-๓๖๐๗

• ต ำ บ ล พ ร ะ บ า ท •
• ต ำ บ ล ก ล้ ว ย แ พ ะ •

๔๕ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี ๒๕๕๙

๔๖

รางวัลองค์กรที่มีการจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินทร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
โครงการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 
ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๑.๒ พัฒนาระบบบริการสาธารณะแก่ชุมชน

๑.๓ พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาผังเมือง

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาคนสู่สังคม

    แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

๒.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

๒.๒ การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม

๒.๓ พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรง ดีมีสุขและสร้างสรรค์

๒.๔ พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

๒.๕ สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสู่การประชาคมอาเซียน

๒.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และ

      องค์ความรู้ที่หลากหลาย

๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็ง

    การบริหารจัดการองค์กรและชุมชน 

    เพื่อความมั่นคงและเป็นธรรมในสังคม

๓.๑ ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มี

      ความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ 

      และมีความรับผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุก

๓.๔ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ

๓.๕ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดี

      ในระบอบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย

๓.๖ พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนส่งเสริม

    ความเข้มแข็งของภาคเกษตร

    โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและ

    สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าการเกษตร

๔.๑ ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ

๔.๒ ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร

      และการบริหารจัดการ

๔.๓ ส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้างกลุ่ม เครือข่ายสถาบันทางการเกษตร

๔.๔ ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่

      ของเกษตรกร

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
“เมืองแห่งคุณภาพ” 

• ยุทธศาสตร์การพัฒนา •

๔๗ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

    คุณภาพชีวิต 

    และความเข้มแข็งของชุมชน

๕.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน

๕.๒ พัฒนาระบบการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

      เพื่อเพิ่มศักยภาพของการท่องเที่ยวในระดับชุมชน

๕.๓ ส่งเสริมกระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการ

      การมีส่วนร่วมและกระบวนการธำรงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนท่ี

๕.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทาง

      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕.๕ สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนา

      คุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ

๕.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน

๕.๗ เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

      ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิต

      และทรัพย์สิน

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร

    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๒ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแล

      รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง

      สภาพอากาศของชุมชน

๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน

๖.๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาระบบการบำรุงรักษาภูมิทัศน์

      ของเมืองอย่างยั่งยืน

๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและบริการสาธารณะในชุมชน
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่
พร้อมก่อสร้างบนเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๑ งาน ๓๕ ตารางวา

บริเวณแยกภาคเหนือ ถนนเลี่ยงเมือง
ปากทางเข้าชุมชนบ้านร้อง ตำบลชมพู
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แบบสภาปัตยกรรมภายใน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ได้ที่
www.facebook.com/office.kelang



๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

๑ยุทธศาสตร์ที่

การพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 

การบริการสาธารณะ 
และการพัฒนาระบบ 

ผังเมือง 

แนวทางการพัฒนา 
๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ภายในชุมชนบ้านฟ่อน 
ตำบลชมพู

ปรับปรุงถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต

โครงการ

โครงการ
ปรับปรุงประปา
ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง  ตำบลกล้วยแพะ

๕๑

โครงการ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในชุมชน

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในชุมชนบ้านกาดใต้
ตำบลปงแสนทอง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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โครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณวัดไร่นาน้อย ชุมชนบ้านหลวง ตำบลปงแสนทอง

แนวทางการพัฒนา
 ๑.๓ พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง

โครงการ
ให้ความรู้การจัดทำผังเมือง ผังเมืองชุมชน 
และควบคุมอาคารฯ จำนวน ๔ ตำบล
ภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

๒
ยุทธศาสตร์ที่

การพัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต 
อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม โครงการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แนวทางการพัฒนา
 ๒.๓ การพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง
แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ๕๓ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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แนวทางการพัฒนา
 ๒.๕ สร้างความตระหนักและเตรียม 
ความพร้อมเข้าสู่การประชาคมอาเซียน

โครงการ
ศึกษาดูงานและเข้าร่วม
งานมหกรรมการจัดการศึกษา

โครงการ
ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แนวทางการพัฒนา
 ๒.๔ พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมีคุณค่า  
สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการพัฒนา
 ๒.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชน 
ทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และองค์ความรู ้
ท่ีหลากหลาย

โครงการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์เยาวชน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

๓
ยุทธศาสตร์ที่

เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
การบริหารการจัดการ 
องค์กรและชุมชนเพื่อ

ความมั่นคงและเป็นธรรม
ในสังคม 

แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑ ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหาร 
จัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้ 
หลักธรรมาภิบาล

โครงการ
จัดงานวันเทศบาล

แนวทางการพัฒนา
 ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

โครงการ
ฝึกอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาบุคลากร

แนวทางการพัฒนา
 ๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

โครงการ
เพิ่มศักยภาพเครือข่าย
ด้านการประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๕๕ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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แนวทางการพัฒนา
 ๓.๕ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชา- 
ธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย โครงการ

ฝึกอบรมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
คณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการพัฒนา
 ๓.๔ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในทุกระดับ

โครงการ
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลและวันสตรีไทย
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แนวทางการพัฒนา
 ๓.๖ พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โครงการ
อบรมคณะกรรมการชุมชน

และแกนนำชุมชน
เทศบาลเมือง
เขลางค์นคร
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

๔
ยุทธศาสตร์ที่

ด้านการสนับสนุน 
ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของเกษตรกรโดยเพิ่ม

ประสิทธิภาพและ 
สร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้สินค้าเกษตร 

แนวทางการพัฒนา
 ๔.๒ ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร และการบริหารจัดการ

โครงการ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

แนวทางการพัฒนา
 ๔.๓ ส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้างกลุ่ม เครือข่าย 
และสถาบันทางการเกษตร

โครงการ
ปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพดิน
ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก
(โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชดำริ)

๕๗ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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๕
ยุทธศาสตร์ที่

การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิตและ 
ความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

แนวทางการพัฒนา
 ๕.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชนบานรากบนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ
อบรมอาชีพระยะสั้น

แนวทางการพัฒนา
 ๕.๒ พัฒนาระบบการท่องเที่ยวและ 
เช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ 
การท่องเที่ยวในระดับชุมชน

โครงการ
ปั่นจักรยานท่องเที่ยวสำหรับคนรักสุขภาพ 
รักสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

แนวทางการพัฒนา
 ๕.๓ ส่งเสริมกระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
และกระบวนการธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่

โครงการ
จัดงานฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

โครงการ
จัดงานประเพณีเข้าพรรษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๕๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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โครงการ
จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

โครงการร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณี
“งานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า
หลวงพ่อเกษม เขมโก”

แนวทางการพัฒนา
 ๕.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ
อบรมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

แนวทางการพัฒนา
 ๕.๕ สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน 
อย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
สุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ โครงการ
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน

โครงการ อสม. ยุคใหม่ก้าวทันวิทยาการ
ด้านสาธารณสุขสู่สังคมเศรษฐกิจอาเซียน

๖๑ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๗ เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความ 
สามารถในการบริหารจัดการด้านการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการ
ฝึก อปพร. 

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แนวทางการพัฒนา
 ๕.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขและป้องกัน 
ปัญหายาเสพติดในชุมชน

โครงการ
สานสัมพันธ์ TO BE NUMBER ONE 

โครงการ
จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก
พลังสังคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๖๒ANAUAL REPORT 2016 
KelangnakornTownMunicipality



๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

๖
ยุทธศาสตร์ที่

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
๖.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ
รักษ์สมุนไพร
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
 ๖.๒ เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของพหุภาคีเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน

รณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม
พร้อมใจรักษาความสะอาดโครงการ

๖๓ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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เทศบาลเมืองเขลางค์นคร งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๖๔

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน ๓๔๖,๘๖๓,๔๙๑.๙๙

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน

  เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด

  เงินฝาก กสท.

  รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

  ลูกหนี้ค่าภาษี

  ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

  ลูกหนี้เงินสะสม

  รวมทรัพย์สินหมุนเวียน

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 รวมทรัพย์สิน

 หนี้สิน

  หนี้สินหมุนเวียน 

  รายจ่ายค้างจ่าย

  เงินรับฝาก

  เจ้าหนี้เงินสะสม

 รวมหนี้สิน

เงินสะสม

  เงินสะสม 

  เงินทุนสำรองเงินสะสม 

  รวมเงินสะสม

๖๑๘,๑๐๓,๗๔๑.๖๙

๖๘,๗๓๕,๗๘๓.๑๗

๕,๘๖๑,๘๑๐.๐๐

๑๙๕,๗๓๒.๙๕

-

๑๐,๖๔๕,๘๐๗.๐๐

๗๐๓,๕๔๒,๘๗๔.๘๑

๕๕,๑๐๐.๐๐

๕๕,๑๐๐.๐๐

๓๔๖,๘๖๓,๔๙๑.๙๙

๘๘,๙๙๑,๓๐๑.๐๐

๑๒,๕๔๙,๙๐๗.๑๖

๑๐,๖๔๕,๘๐๗.๐๐

๑๑๒,๑๘๗,๐๑๕.๑๖

๓๘๗,๑๒๙,๙๘๑.๙๒

๒๐๔,๒๘๐,๙๗๗.๗๓

๕๙๑,๔๑๐,๙๕๙.๖๕

 รวมหนี้สินและเงินสะสม ๗๐๓,๕๙๗,๙๗๔.๘๑
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ ๖๕ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

 ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน	

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  กำหนด	

ให้การกระทำที่ต้องได้รับการอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องทำ	

คู่มือสำหรับประชาชน ซ่ึงกำหนด ข้ันตอน หลักเกณฑ์  วิธีการ	

เงื่อนไขและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต พร้อมทั้ง	

เอกสารประกอบการพิจารณา  ท่ีประชาชนผู้ย่ืนคำขอจะต้อง	

ยื่นคำขอ  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่	

ประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  จึงได้จัดทำคู่มือบริการ	

ประชาชน  ในการติดต่อราชการ ณ จุดบริการประชาชนต่าง ๆ 	

ภายในเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และทางเว็บไซต์เทศบาล  

www.kelangnakorn.go.th  หัวข้อคู่มือประชาชน

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

 สิ่งที่ประชาชนจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเมื่อมี พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา	

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  ฉบับนี้  ดังนี้

	 ประการแรก   เมื่อไปติดต่อขอรับบริการตามหน่วยราชการต่างๆ จะพบกับ “คู่มือสำหรับประชาชน” ที่จะทำ	

ให้ประชาชนผู้รับบริการทราบถึงวิธีการยื่นคำขอ  ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ต้องใช	้

ยื่นพร้อมคำขอและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จะติดประกาศไว้ให้เห็น สิ่งเหล่านี้ทำให้การปฏิบัติราชการมีความชัดเจน	

โปร่งใสไม่คลุมเครือด้วยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  รวมทั้งจะอำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถยื่น	

คำขอผ่านทาง  “สื่ออิเล็กทรอนิกส์”  แทนการยื่นคำขอด้วยตนเองได้ 

	 ประการที่สอง   ในการรับคำขอเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอจะต้องตรวจสอบคำขอและเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน  หาก	

พบว่าเอกสารไม่ถูกต้องหรือขาดเอกสารใด  ต้องรีบแจ้งให้ประชาชนผู้มารับบริการทันที  หากไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได	้

ในขณะนั้นต้องบันทึกข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดเวลาที่ประชาชนผู้รับบริการต้อง	

ดำเนินการไว้ด้วย  ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมได้เพียงครั้งเดียวเพื่อเป็นการลดความล่าช้าในเรื่อง	

การพิจารณาเอกสารของเจ้าหน้าที่ลง

 ประการที่สาม  การพิจารณาคำขอของหน่วยงานราชการต้องดำเนินการให้เสร็จตามที่ได้ประกาศไว้ในคู่มือ	

สำหรับประชาชนและต้องแจ้งให้ประชาชนผู้รับบริการทราบภายใน ๗ วัน หากไม่สามารถพิจารณาเสร็จภายในกำหนด	

ก็ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ประชาชนผู้รับบริการทราบด้วย

 และประการสุดท้าย   จะพัฒนาศูนย์บริการร่วมของหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่แล้ว  ให้สามารถ	

รับคำขออนุญาตหลายๆ งานบริการภายใต้กระทรวงเดียวกันได้  และในระยะต่อไปจะพัฒนาไปสู่การจัดตั้งศูนย์รับคำขอ	

อนุญาตเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับคำขอที่ประชาชนสามารถยื่นคำขอ เอกสารหลักฐาน ค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รับคำขอ	

แทนหน่วยงานผู้อนุญาตได้
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ชุดปฏิบัติการเชิงรุก กองช่าง

งานเครื่องจักรกลและงานสถานที่
จัดเครื่องมือ อุปกรณ์รถ เครื่องจักรกลหนัก 
พร้อมปฏิบัติงาน จัดสถานที่ ติดตั้งเต๊นท์ โต๊ะ
สำหรับงานพิธี

งานสวนสาธารณะและปรับภูมิทัศน์

งานไฟฟ้าสาธารณะ
ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

ทีมงานรักษาความสะอาด ชุดปฏิบัติการพ่นยาและหมอกควัน
ป้องกันและควบคุมโรค

ชุดปฏิบัติการเชิงรุก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

งานเทศกิจ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ขอรับความช่วยเหลือสาธารณภัยฉุกเฉิน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๐๕๔-๒๑๙๑๙๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

หน้าที่รับผิดชอบของงานเทศกิจ
 งานเทศกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมตรวจตรา 

จัดระเบียบตลาดสด หาบเร่ แผงลอยการจำหน่ายสินค้าบนถน

น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเข็น ล้อเลื่อนให้อยู่ภายในบริเวณ	

จุดผ่อนผันและขอบเขตที่กำหนด ตลอดจนหลักเกณฑ์เงื่อนไข	

และข้อกำหนดอ่ืนๆ และยังควบคุมตรวจสอบรถบรรทุกหิน ดิน	

ทราย ให้ปฏิบัติตามระเบียบการจอดรถยนต์ จักรยานยนต์ และ	

ยังควบคุมตรวจสอบ การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะและ	

การรักษาความสงบเรียบร้อยโดยท่ัวไป ควบคุม ตรวจตราสอดส่อง	

และกวดขันมิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการรักษาความ	

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

๖๗ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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หน่วยกู้ชีพ / อัมรินทร์ลำปาง
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หน่วยกู้ชีพ  ๑๖๖๙
ช่วยเหลือผู้ป่วย/อุบัติเหตุฉุกเฉิน

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย
“สมาคมกู้ภัยอัมรินทร์”

สรุปสถิติ การเข้าช่วยเหลือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

อุบัติเหตุ ๔๖๖ ครั้ง
รับส่งผู้ป่วย ๘๐๓ ครั้ง
รวมเหตุ ๑,๒๖๙ ครั้ง
หญิง ๓๘๑ ราย
ชาย ๘๖๘ ราย
เด็กชาย ๑๒ ราย
เด็กหญิง ๘ ราย
รวมผู้บาดเจ็บ ๑,๒๖๙ ราย
เสียชีวิต ๙ ราย
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

ข้อมูลรายรับเทศบาลนครลำปาง
ประจำปี ๒๕๕๙

รายรับ (ที่จัดเก็บเอง) รับจริง

ภาษีอากร (ที่จัดเก็บเอง)

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รายได้จากทรัพย์สิน

จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์

เบ็ดเตล็ด

จากทุน

๑๗,๕๒๑,๓๕๑.๖๕

๓,๙๐๙,๔๐๘.๘๙

๘,๖๘๕,๗๕๐.๐๐

-

๘๑๘,๖๒๘.๐๐

๑๐๗,๕๐๐.๐๐

รายรับ (รัฐจัดสรรให้) รับจริง

ภาษีอากร (ที่รัฐจัดสรรให้)

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

๒๑๓,๐๙๔,๑๗๓.๑๗

๔๔,๙๒๔,๘๒๙.๐๗

๑๐๕,๐๔๙,๐๗๒.๘๐

รวม ๓๙๔,๑๑๐,๗๑๓.๕๘

๖๙

ที่มา กองคลัง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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ข้อมูลรายจ่ายเทศบาลนครลำปาง 
ประจำปี ๒๕๕๙ (รวมรายจ่ายอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)

รายจ่ายแผนงาน จ่ายจริง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณิชย์

แผนงานงบกลาง

๔๙,๓๕๖,๙๓๑.๕๗

๑๓,๕๖๐,๒๖๓.๓๘

๒๔,๖๗๙,๖๗๘.๐๙

๙,๐๗๒,๑๑๗.๒๔

๘,๑๒๗,๗๕๔.๖๘

๖๕,๙๙๕,๘๕๓.๖๔

๑,๕๓๕,๕๑๖.๖๐

๓,๖๐๐,๗๕๘.๙๕

๔๘,๕๑๔,๔๔๒.๘๕

๑๘๔,๔๘๓.๐๐

-

๑๐๗,๗๙๙,๖๔๓.๖๙

รวม ๓๓๒,๔๒๗,๔๔๓.๖๙

รายจ่ายจากงบประมาณกลาง ประมาณการปี ๒๕๕๙

งบกลาง

งบบุคคล (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ 

และค่าจ้างชั่วคราว)

งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย 

และวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

๑๐๗,๗๙๙,๖๔๓.๖๙

๘๖,๔๙๑,๗๑๕.๔๑

๕๑,๐๗๑,๕๑๓.๕๒

๗๔,๔๐๐,๕๗๕.๓๕

-

๑๒,๖๖๓,๙๙๕.๗๒

รวม ๓๓๒,๔๒๗,๔๔๓.๖๙

๗๐

ที่มา กองคลัง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ โครงการ งบที่ใช้ไป

๑ โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคภายในชุมชนบ้านย่าเป้า หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๔๐๐,๐๐๐

๒ โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑,๔๙๙,๙๘๘

๓ โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑,๒๙๙,๖๒๗

๔ โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๗๙๙,๙๕๘

๕ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง ๔๐๐,๐๐๐

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภูมิภาคพร้อมติดตั้งไฟสาธารณะภายในชุมชนบ้านฟ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง ๓๐,๑๓๕.๔๙

๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภูมิภาคพร้อมติดตั้งไฟสาธารณะภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๙๘,๖๗๘.๒๕

๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภูมิภาคพร้อมติดตั้งไฟสาธารณะภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑๔๙,๒๘๖.๒๑

๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภูมิภาคพร้อมติดต้ังไฟสาธารณะภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ท่ี ๑๐ 
ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๒๔๙,๒๔๗.๑๙

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภูมิภาคพร้อมติดตั้งไฟสาธารณะภายในชุมชนบ้านวังแคว้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑๑๔,๕๒๔.๖๙

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภูมิภาคพร้อมติดต้ังไฟสาธารณะภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ท่ี ๓ 
ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๓๘๐,๐๘๕.๙๒

๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภูมิภาคพร้อมติดตั้งไฟสาธารณะภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑๗๔,๐๒๗.๓๗

๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภูมิภาคพร้อมติดตั้งไฟสาธารณะภายในชุมชนบ้านแม่กืย หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑๔๓,๓๔๕.๔๕

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภูมิภาคพร้อมติดตั้งไฟสาธารณะภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๒๔๐,๗๒๖.๓๗

๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภูมิภาคพร้อมติดตั้งไฟสาธารณะภายในชุมชนบ้านกอกชุม หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๙๙,๔๙๔.๒๗

๑๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภูมิภาคพร้อมติดตั้งไฟสาธารณะภายในชุมชนบ้านจิตต์อารีวิลเลจ ๑ หมู่ที่ ๖ 
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๗๘,๒๕๕.๔๕

๑๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภูมิภาคพร้อมติดตั้งไฟสาธารณะภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ 
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑๔๔,๘๑๒.๑๒

๑๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภูมิภาคพร้อมติดตั้งไฟสาธารณะภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑๔๗,๙๒๔

๑๙ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง ๑๐๐,๐๐๐

๒๐ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง ๑๐๐,๐๐๐

๒๑ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑๐๐,๐๐๐

๒๒ โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านฟ่อนถึงบริเวณทางหลวงแผ่นดิน
สายนครสวรรค์-เชียงราย  หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๙๙๗,๐๐๐

๗๑ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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ลำดับ โครงการ งบที่ใช้ไป

๒๓ โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ 
ตั้งแต่บริเวณวัดบ้านศรีหมวดเกล้าถึงป้ายชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๗๗๓,๐๐๐

๒๔ โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก (หมู่บ้านเวียงบัว) 
ตั้งแต่บริเวณป้ายทางเข้าหมู่บ้านถึงถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๙๙๘,๐๐๐

๒๕ โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านหนอง
หัวหงอก ซอย ๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑,๘๓๓,๐๐๐

๒๖ โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง ๑,๒๘๗,๒๗๔

๒๗ โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านผาลาด (วังหลวง) หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑,๔๘๓,๐๐๐

๒๘ โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่บริเวณป้ายทางเข้าชุมชน
ถึงบริเวณแยกประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๖๔๒,๐๐๐

๒๙ โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย ๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๔๔๓,๐๐๐

๓๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอยร้านบัวค้าของเก่า หมู่ที่ ๕ 
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  ๑๕๗,๐๐๐

๓๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน บริเวณในซอยเยื้องร้านไทยทอยส์
ลงจากสะพานยกระดับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เส้นเลี่ยงเมือง หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  ๘๘๐,๙๐๖

๓๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออกบริเวณซอยบ้านเลขท่ี ๔๓๔ หมู่ท่ี ๑๑ 
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  ๒๕๔,๐๐๐

๓๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๒๐๔,๐๐๐

๓๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง  ๔๙๒,๐๐๐

๓๕ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านสำเภา บริเวณวัดสำเภาถึงป้ายชุมชน หมู่ท่ี ๙ 
ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๗๓๖,๐๐๐

๓๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านป่าขามหมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง  ๒๔๖,๐๐๐

๓๗ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ บริเวณทางเข้าชุมชน หมู่ที่ ๖ 
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  ๒๐๐,๐๐๐

๓๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านประสบสุข ซอย ๒,๕,๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๓๕๔,๐๐๐

๓๙ โครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดไร่นาน้อย ชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑,๓๓๓,๐๐๐

๔๐ โครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณสถานฌาปนกิจชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ 
ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๑๖,๐๐๐

๔๑ โครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี ๑ 
ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๓๔๕,๐๐๐

๔๒ โครงการให้ความรู้การจัดทำผังเมือง ผังเมืองชุมชนและควบคุมอาคารฯจำนวน ๔ ตำบล 
ภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๗๐,๙๓๐

๔๓ โครงการการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๕๐,๐๐๐

๔๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองเขลางค์นครจำนวน ๑๒ ศูนย์ ๑,๕๑๑,๐๖๐

๔๕ โครงการอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (เด็กอายุ ๒ - ๕ ปี) ๒,๔๙๑,๒๘๓

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

ลำดับ โครงการ งบที่ใช้ไป

๔๖ โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๑๕๔,๙๑๗

๔๗ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๑๒ ศูนย์ ๖,๙๐๘

๔๘ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ปฐมวัย) ๙,๘๒๐

๔๙ โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยแข็งแรงแจ่มใสมีน้ำใจนักกีฬา ๔๙,๑๗๗

๕๐ โครงการนิเทศและประเมินการดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๒๓,๔๙๙

๕๑ โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓,๒๗๗,๐๐๐

๕๒ โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล ๑๖๐,๐๐๐

๕๓ โครงการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ๑๗๙,๗๓๐

๕๔ โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๑๔๒,๑๙๐

๕๕ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๓๘๗,๐๐๕

๕๖ โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ๖๘,๕๓๐

๕๗ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓๖,๕๑๖

๕๘ โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๔๘๑,๙๖๔

๕๙ โครงการเพิ่มทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนด้วยวิชาศิลปะแม่ไม้มวยไทย ๑๙๓,๔๓๔

๖๐ โครงการนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๕๖,๖๐๖

๖๑ โครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๔๕๕,๑๑๗.๕๐

๖๒ โครงการประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๒๖,๑๐๕

๖๓ โครงการศึกษาดูงานและเข้าร่วมงานมหกรรมจัดการศึกษา ๒๒๔,๒๐๐

๖๔ โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์เยาวชนเทศบาลเมือง   เขลางค์นคร ๖๙,๙๘๘

๖๕ โครงการจัดงานวันเทศบาล ๗๖,๙๐๕

๖๖ โครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมสำคัญของเทศบาล ๓๗,๗๒๖

๖๗ โครงการเทศบาลพบประชาชน ๑,๑๘๖

๖๘ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๘๔,๘๓๓

๖๙ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๖๘,๗๕๐

๗๐ โครงการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ๗,๒๗๕

๗๑ โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ๒๔๖,๓๒๗

๗๒ โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ๖๘,๑๕๔

๗๓ โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๓๕,๐๐๐

๗๔ โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ๒๖,๔๑๐

๗๕ โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓๒,๗๕๖

๗๖ โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓๙๕,๓๐๙

๗๗ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารและติดตามการดำเนินงานของศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ไม่ใช้งบประมาณ

๗๘ โครงการติดตั้งพร้อมวางระบบเสียงตามสายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๒๙๖,๒๐๐

๗๙ โครงการประกวดส้วมสะอาดในสถานที่สาธารณะและมีการบริการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๒๖,๗๔๑

๘๐ โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ๓๕,๖๓๕

๘๑ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ๑๒๑,๖๒๑

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๗๓ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 



๘ANAUAL REPORT 2016 
KelangnakornTownMunicipality ๗๔

ลำดับ โครงการ งบที่ใช้ไป

๘๒ โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๔๔,๕๘๔

๘๓ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลและวันสตรีไทยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๘๘,๑๑๑

๘๔ โครงการศูนย์เพื่อนหญิงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๒๘,๕๕๔.๕๐

๘๕ โครงการประชุมผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๗๙,๒๔๓

๘๖ โครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓๘๐,๕๓๒

๘๗ โครงการพัฒนาระบบในการเลือกตั้งและพัฒนาประชาธิปไตย ๒๖,๑๖๙

๘๘ โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ๒๗๒,๓๑๖

๘๙ โครงการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๙๘,๕๒๐

๙๐ โครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ๕๙,๖๓๗

๙๑ โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนและแกนนำชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๔๕๒,๔๔๕.๑๐

๙๒ โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเพื่อชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๗,๘๐๔

๙๓ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ๗๐,๗๒๙

๙๔ โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพดินชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก
(โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชดำริ) ๒๙,๘๙๑

๙๕ โครงการติดตามผลการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
และติดตามการบริหารจัดการกองทุนการเกษตรในชุมชน ๑๖,๒๐๙

๙๖ โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพดินชุมชนบ้านศาลาดอน (โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชดำริ) ๒๙,๙๒๕

๙๗ โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก
(โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชดำริ) ๒๙,๙๒๕

๙๘ โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๕๕,๗๑๘

๙๙ โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำอาหารไทย - จีน ๖๙,๕๓๐

๑๐๐ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำบ้านร้อง ๑๒,๐๐๐

๑๐๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มแปรรูปอาหารเลี่ยงเมืองชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ๒๑,๐๐๐

๑๐๒ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาชุมชนบ้านประสบสุข ๒๐,๐๐๐

๑๐๓ โครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวสำหรับคนรักสุขภาพ รักสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๕๓,๑๑๐

๑๐๔ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๔๒๐,๙๕๖

๑๐๕ โครงการจัดงานฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๔๕๒,๕๓๕

๑๐๖ โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๖๙,๘๓๕

๑๐๗ โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ๗๐๐,๐๐๐

๑๐๘ โครงการจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ๒๑,๐๐๐

๑๐๙ โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยม่วงคำ ๑๘๘,๓๐๐

๑๑๐ โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ๒๕,๔๐๐

๑๑๑ โครงการจัดงานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานวัดลำปางกลางตะวันตก ๔๙,๘๒๐

๑๑๒ โครงการร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์  หลวงพ่อเกษมเขมโก” ๔๘,๖๐๐

๑๑๓ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ชุมชนบ้านฟ่อนและชุมชนบ้านชมพู) ๖๔,๙๗๕

๑๑๔ โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับเสียง ๒๔๐,๐๐๐

๑๑๕ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๗๖๖,๐๐๐

๑๑๖ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ๘๐,๐๖๑,๔๐๐

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ ๗๕

ลำดับ โครงการ งบที่ใช้ไป

๑๑๗ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ๑๖,๑๙๗,๖๐๐

๑๑๘ โครงการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว ไม่ใช้งบประมาณ

๑๑๙ โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ไม่ใช้งบประมาณ

๑๒๐ โครงการอบรมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๒๙,๓๘๘.๕๐

๑๒๑ โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๒๐,๘๒๐

๑๒๒ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๑๐๐,๐๐๐

๑๒๓ โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓๕,๖๐๖

๑๒๔ โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๒๖๐,๓๒๓

๑๒๕ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๑,๗๐๐,๐๐๐

๑๒๖ โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓๑,๕๔๒

๑๒๗ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ๒๒,๐๐๐

๑๒๘ โครงการชุมชนเขลางค์ร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก ๑๐๓,๐๐๐

๑๒๙ โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน ๕๑๙,๙๐๐

๑๓๐ โครงการ อสม.ยุคใหม่ก้าวทันวิทยาการด้านสาธารณสุขสู่สังคมเศรษฐกิจอาเซียน ๔๘๙,๖๔๘

๑๓๑ โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ๔๔๒,๕๐๐

๑๓๒ โครงการเยาวชนสมวัย ห่างไกลเอดส์ ๒๙,๔๓๐

๑๓๓ โครงการ TO BE NUMBER ONE ๑๐๔,๓๗๗.๕๐

๑๓๔ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ๑๒,๘๐๐

๑๓๕ โครงการรณรงค์และจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๔๘,๒๖๓

๑๓๖ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๓,๙๙๕

๑๓๗ โครงการประชาคมยาเสพติดชุมชน ๑๘,๖๔๗

๑๓๘ โครงการปรับปรุงศูนย์วิทยุสื่อสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๔๙,๕๐๐

๑๓๙ โครงการฝึก อปพร.เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๔๑,๔๐๘

๑๔๐ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๐,๒๐๐

๑๔๑ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า ๑๗,๔๖๘

๑๔๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ๑๒,๑๑๘

๑๔๓ โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย ไม่ใช้งบประมาณ

๑๔๔ โครงการรักษ์สมุนไพร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ๕๑,๔๕๑

๑๔๕ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคีเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ๘๔,๐๖๐

๑๔๖ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ ๕๐,๐๐๐

๑๔๗ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ไม่ใช้งบประมาณ

๑๔๘ โครงการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมใจรักษาความสะอาด ๗๒,๗๗๐

รวมยอด ๑๓๘,๓๐๔,๖๙๑.๘๘

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆ          ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์

กดถูกใจที่นี่

- รับเรื่องราวร้องทุกข์
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- รับเรื่องความต้องการและข้อเสนอแนะ

www.facebook.com/kelangnakornlampang

ศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข ์
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เว็ปไซด์
อัพเดตทุกวัน

- www.kelangnakorn.go.th
- Facebook : เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
- ด้วยตนเองที่สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

โทร. ๐๕๔-๒๒๓๗๐๑๗๖ANAUAL REPORT 2016 
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

หน่วยงาน พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ
พนักงานจ้าง

ทั่วไป รวม

ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล ๓ - - - ๓

สำนักปลัดเทศบาล ๑๗ ๖ ๑๔ ๖๑ ๙๘

กองคลัง ๑๓ ๕ ๗ ๑๘ ๔๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๑๑ ๕ ๑๖ ๖๙ ๑๐๑

กองช่าง ๑๗ ๓ ๑๖ ๖๓ ๙๙

กองสวัสดิการสังคม ๑๑ - ๓ ๑๐ ๒๔

กองการศึกษา (ส่วนสำนักงาน)

- ครูผู้ดูแลเด็ก

  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

๘

๑๐

-

-

๔

๑๙

๗

-

๑๙

๒๙

กองวิชาการและแผนงาน ๑๔ - ๕ ๔ ๒๓

งานตรวจสอบภายใน ๑ - - - ๑

รวม ๑๐๕ ๑๙ ๘๔ ๒๓๒ ๔๔๐

อัตรากำลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ที่มา : งานอัตรากำลังและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

๗๗ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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สรุปปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายโดยการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี ๒๕๕๙

เดือน
ปริมาณขยะ

จำนวนเงิน (บาท)
(ตัน) ราคาฝังกลบ

บาท/ตัน
ตุลาคม ๕๘ ๑,๐๔๑.๘๗ ๓๗๐.๐๐ ๓๘๕,๔๙๑.๙๐

พฤศจิกายน ๕๘ ๙๒๑.๓๗ ๓๗๐.๐๐ ๓๔๐,๙๐๖.๙๐

ธันวาคม ๕๘ ๙๘๙.๐๖ ๓๗๐.๐๐ ๓๖๕,๙๕๒.๒๐

มกราคม ๕๙ ๘๙๘.๐๖ ๓๗๐.๐๐ ๓๓๒,๒๘๒.๒๐

กุมภาพันธ์ ๕๙ ๙๖๐.๑๔ ๓๗๐.๐๐ ๓๕๕,๒๕๑.๘๐

มีนาคม ๕๙ ๑,๐๖๒.๓๓ ๓๗๐.๐๐ ๓๙๓,๐๖๒.๑๐

เมษายน ๕๙ ๙๘๘.๘๐ ๓๗๐.๐๐ ๓๖๕,๘๕๖.๐๐

พฤษภาคม ๕๙ ๑,๑๘๔.๗๔ ๓๗๐.๐๐ ๔๓๘,๓๕๓.๘๐

มิถุนายน ๕๙ ๑,๐๔๐.๗๑ ๓๗๐.๐๐ ๓๘๕,๐๖๒.๗๐

กรกฎาคม ๕๙ ๙๘๒.๖๓ ๓๗๐.๐๐ ๓๖๓,๕๗๓.๑๐

สิงหาคม ๕๙ ๑,๑๓๕.๑๕ ๓๗๐.๐๐ ๔๒๐,๐๐๕.๕๐

กันยายน ๕๙ ๑,๑๑๖.๘๘ ๓๗๐.๐๐ ๔๑๓,๒๔๕.๖๐

รวม ๑๒,๓๒๑.๗๔ ๔,๕๕๙,๐๔๓.๘๐
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๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 

จำนวนนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ก่อนวัยเรียน)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน (ราย)
บ้านผาลาด ๑๗

บ้านโทกหัวช้าง ๒๑

บ้านบุญเกิด ๒๓

วัดม่อนจำศีล ๒๓

วัดหนองห้า ๓๒

วัดกล้วยหลวง ๕๒

บ้านศรีหมวดเกล้า ๒๗

บ้านฟ่อน ๓๐

บ้านไร่นาน้อย ๒๐

บ้านกาด ๒๐

บ้านป่าตันกุมเมือง ๒๘

บ้านหนองยาง ๒๒

รวม ๓๑๕

๗๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๙ 
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รายชื่อ เบอร์ตรง เบอร์ภายใน

นายเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร - -

รองนายกเทศมนตรีฯ ๑ - ๐๕๔ - ๒๒๕ - ๙๖๗ ต่อ ๑๑๐

รองนายกเทศมนตรีฯ ๒ - ๐๕๔ - ๒๒๕ - ๙๖๗ ต่อ ๑๒๓

รองนายกเทศมนตรีฯ ๓ - ๐๕๔ - ๒๒๕ - ๙๖๗ ต่อ ๑๑๑

สมาชิกสภาเทศบาล, ศูนย์ประสานงานสภาเทศบาลฯ 

ที่ปรึกษานายกฯ,เลขานุการฯ
- ๐๕๔ - ๒๒๕ - ๙๖๗ ต่อ ๑๑๒

ปลัดเทศบาลฯ - ๐๕๔ - ๒๒๕ - ๙๖๗ ต่อ ๑๐๗

รองปลัดเทศบาลฯ ๑ - ๐๕๔ - ๒๒๕ - ๙๖๗ ต่อ ๑๑๗

รองปลัดเทศบาลฯ ๒ - ๐๕๔ - ๒๒๕ - ๙๖๗ ต่อ ๑๐๖

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล - ๐๕๔ - ๒๒๕ - ๙๖๗ ต่อ ๑๒๔

สำนักปลัดเทศบาล ๐๕๔ - ๒๒๕ - ๙๖๗ ๐๕๔ - ๒๒๕ - ๙๖๗ ต่อ ๑๐๑

งานทะเบียนราษฎร์ - ๐๕๔ - ๒๒๕ - ๙๖๗ ต่อ ๑๑๖

งานการเจ้าหน้าที่ - ๐๕๔ - ๒๒๕ - ๙๖๗ ต่อ ๑๒๐

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ๐๕๔ - ๒๑๙ - ๑๙๙ -

กองช่าง ๐๕๔ - ๒๒๘ - ๕๖๕ (แฟกซ์) ๐๕๔ - ๒๒๕ - ๙๖๗ ต่อ ๑๐๔

กองคลัง ชั้น ๓ ๐๕๔ - ๒๑๘ - ๔๘๘ ๐๕๔ - ๒๒๕ - ๙๖๗ ต่อ ๑๐๘

งานจัดเก็บรายได้ ๐๕๔ - ๒๒๕ - ๐๕๒ ๐๕๔ - ๒๒๕ - ๙๖๗ ต่อ ๑๐๖

กองวิชาการและแผนงาน ๐๕๔ - ๒๒๓ - ๔๑๔ (แฟกซ์) ๐๕๔ - ๒๒๕ - ๙๖๗ ต่อ ๑๑๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๐๕๔ - ๒๒๔ - ๑๖๘ ๐๕๔ - ๒๒๕ - ๙๖๗ ต่อ ๑๑๔

กองสวัสดิการสังคม ๐๕๔ - ๓๒๔ - ๒๑๗ (แฟกซ์) -

กองการศึกษา ๐๕๔ - ๓๒๔ - ๑๙๕ (แฟกซ์) -

งานพัสดุ ๐๕๔ - ๒๒๔ - ๑๓๗ ๐๕๔ - ๒๒๕ - ๙๖๗ ต่อ ๑๑๕

งานนิติการ ๐๕๔ - ๒๒๔ - ๑๓๓ ๐๕๔ - ๒๒๕ - ๙๖๗ ต่อ ๑๑๘

งานประชาสัมพันธ์/ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ๐๕๔ - ๒๒๓ - ๗๐๑ ๐๕๔ - ๒๒๕ - ๙๖๗ ต่อ ๑๑๙

โรงซ่อมบำรุง ๐๕๔ - ๘๑๐ - ๕๓๐ -

งานไฟฟ้า ๐๕๔ - ๒๐๙ - ๕๖๔ -

เบอร์โทรศัพท์
ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๘๐ANAUAL REPORT 2016 
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ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและแผนงาน

โทร./โทรสาร ๐๕๔-๒๒๓๔๑๔
www.kelangnakorn.go.th

www.facebook.com/kelangnakornlampang
E-mail : kelang1234@gmail.com

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


