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เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
“เมืองแห่งคุณภาพ”



(นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง)

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

สารจาก...
นายกเทศมนตรี

	 สวัสดีครับพี ่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 

ทุกท่านในการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครในรอบ	๑	ปีที่ผ่านมา	เทศบาล 

เมืองเขลางค์นครได้ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ตามแนวทางยุทธศาสตร ์

การพัฒนาและตามนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ในการเป็น	 “เมืองแห่งคุณภาพ”	 ด้วยองค์ประกอบ	 ๓	 องค์ประกอบ	 คือ 

คุณภาพคน		คุณภาพชีวิต	และคุณภาพการบริหารจัดการ	โดยทางคณะผู้บริหาร 

และบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 ได้ร่วมมือ	 ร่วมแรง	 ร่วมใจ 

ในการปฏิบัติงาน	มีการกำหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และยุทธศาสตร์ในการ 

พัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	 มีกลไกในการส่งเสริมการทำงานอย่าง 

เป็นระบบ	 โดยรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วน 

ในท้องถิ่นเพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว	 สะดวก	 รวดเร็ว	 สามารถ 

ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการพี่น้องประชาชน 

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	 นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน 

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

	 สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 ขณะนี้อยู ่

ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง	 ซ่ึงผมจะพยายามทำให้ดีท่ีสุด	 เพ่ือความสง่างาม 

ของสถานที่ให้บริการประชาชนที่จะเป็นหนึ่งในภาคเหนือ	

		 	 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมากระผมต้องขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชน 

หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการ 

ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครของเราด้วยดีตลอดมา		สิ่งที่ผม 

ภูมิใจท่ีสุดคือ	 ได้เห็นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งมากข้ึนเป็นลำดับ 

สำนึกรักบ้านเมือง	 “เทศบาลเมืองเขลางค์นคร”	 ท่ีทุกท่านมี	 คือพลังอันสำคัญท่ีเรา 

จะร่วมกันขับเคลื่อนเมืองเขลางค์นครของเราให้เป็น	 “เมืองแห่งคุณภาพ”	 อย่าง 

ยั่งยืนแท้จริงตลอดไป
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(นายสมยศ  โพธิ์ทอง)

ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สารจาก...
ประธานสภา

สวัสดีครับ

	 จะย่างเข้าปีที่	 ๗	 ของการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล 

เมืองเขลางค์นคร	 และจะครบ	 ๓	 ปีของการดำรงตำแหน่งประธานสภา 

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	ถึงแม้การทำงานด้านสภาฯ	จะเป็นการรักษาการ 

ตามคำส่ังของคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ตาม	 กระผมยังทำหน้าท่ี 

ประธานสภาฯ	 ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง	 ควบคุมการประชุมสภาฯ	 

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 ถูกต้อง	 ตามระเบียบ	 กฎหมาย 

ของทางราชการอย่างเคร่งครัด	 สภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ได้พิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	 

พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 จำนวนเงิน	 ๓๘๓,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 และเห็นชอบ 

จ่ายขาดเงินสะสมอีก	 ๕๖,๑๖๐,๗๐๐	 บาท	 เพ่ือให้ฝ่ายดำเนินการ 

บริหารจัดการกับรายจ่ายประจำและด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ 

ประชาชนต้องการ	 เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน 

ในเขตให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	 ตามยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนพัฒนา 

ประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน	 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 

ของท้องถิ ่นไปสู ่การปฏิบ ัต ิให ้เก ิดประโยชน์ต ่อการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเป็นพื้นฐานของการพัฒนา 

ประเทศ	ต่อไป

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๕



(นายจำเนียร  พรหมเพชร)

    รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

	 สวัสดีครับพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองเขลางค์นครท่ีรักและเคารพทุกท่าน	กระผมนายจำเนียร	พรหมเพชร 
เป็นบุคลากรคนหนึ่งในคณะผู้บริหารเทศบาลฯ	 โดยการนำของนายไพฑูรย์	 โพธิ์ทอง	 กระผมได้รับมอบหมายจากท่าน 
นายกฯ	 ให้ทำหน้าดูแลที่กิจการของเทศบาลฯ	 ฝ่ายการโยธา	 ตลอดเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงงบประมาณปี	 ๒๕๖๑	 นี้		 
ผมได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการตามนโยบายที่ท่านนายกฯ	 ได้เสนอกราบเรียนพี่น้องและ 
แถลงไว้ต่อสภาฯ	 โดยกำหนดแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน	 ถูกต้อง	 รวดเร็ว	 เพื่อให้เกิดความผาสุก 

ของพี่น้องในเขตพื้นที่	 ๔	 ตำบล	 โดยไม่แบ่งแยกหมู่เหล่า	 การบริหารจัดการตามนโยบายของ 
นายกฯ	 ดำเนินการให้เกิดผลประโยชน์อย่างแท้จริงภายใต้หลักธรรมาภิบาล	 มีวิสัยทัศน์	

เพื่อให้เกิดความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	และพอเพียงตามนโยบายของรัฐ
	 งานกองช่าง	สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วที่เห็นได้ชัดเจน	คือการสร้างถนนหนทาง	 
บำรุงทางที่ชำรุดเสียหายให้ใช้การได้ดี	 เพื่อให้พี่น้องและผู้ใช้ถนนทุกท่านทุกคนได้รับ 
ความสะดวกปลอดภัย	ประหยัดเวลาในการเดินทาง

	 ในด้านการเกษตร	 ได้ดำเนินการขุดลอก	 กำจัดวัชพืชในลำเหมืองท้ังใหญ่และเล็ก 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการไหลเวียนของน้ำท่ีจะนำไปใช้ในการเกษตร	 และเป็นการ 

แก้ไขน้ำท่วมในหน้าฝน	 ตลอดจนกำจัดวัชพืชผักตบชวาในลำน้ำแม่วัง	 จนทำให ้
น้ำใสสะอาด	เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี
	 ในส่วนงานบรรเทาสาธารณภัย	 ได้คอยระมัดระวังเพ่ือป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ 
ต่างๆ	ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	และหากมีอัคคีภัยเกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลฯ	หรือใกล้เคียง 
ที่เป็นเขตติดต่อก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที	 นอกจากนี้ยังให้ความ 
ช่วยเหลือสนับสนุนส่งน้ำกินน้ำใช้ให้ครัวเรือนในชุมชนที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง	 
เพื่อมิให้พี่น้องได้รับความเดือดร้อนอย่างที่ท่านประจักษ์ตลอดมา
	 การแก้ปัญหา	 ไฟป่า-หมอกควัน	 ในช่วงย่างเข้าฤดูหนาวตลอดถึงฤดูร้อน 
ในเขตพื้นที่ของจังหวัดลำปาง	 จะมีไฟป่าทำให้เกิดหมอกควันอันเป็นผลกระทบ 
ต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป	 ทางเทศบาลฯได้แก้ไขปัญหา 
โดยการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชน 
ขอให้งดการเผาเศษขยะ	 วัชพืช	 นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 
ฝ่ายทหาร	ป่าไม้	ฝ่ายปกครอง	ปภ.เขต	๑๐	เจ้าหน้าท่ีตำรวจ	และภาคประชาชน 

จนมีอาสาสมัครได้ช่วยกันทำแนวกันไฟ	 เก็บกวาดเศษใบไม้ใบหญ้าแห้งที่เป็น 
เช้ือไฟ	 เพ่ือป้องกันมิให้ไฟลุกลาม	 หากกรณีมีการเกิดอัคคีภัยไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำ 

ของมนุษย์หรือธรรมชาติมิให้แผ่ขยายไปในวงกว้าง
	 ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ	นายไพฑูรย์	โพธิ์ทอง	 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร	หัวหน้าคณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่น	ตั้งใจ	จะทำหน้าที่ 
ด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 แก้ไขปัญหาต่างๆ	 ของพี่น้องประชาชน	 ไม่ว่าด้านสาธารณูปโภค	 
สุขอนามัย	การศึกษา	เด็กเยาวชน	ผู้สูงอายุ	ให้ได้รับความผาสุกอย่างย่ังยืนท่ัวหน้ากันตลอดไป

สารจาก...
รองนายกเทศมนตรี
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	 กระผมในฐานะรองนายกเทศมนตรี	 มีโอกาสได้เข้ามาส่งเสริม 
พัฒนา	 และแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนในเขต 
เทศบาล	 โดยมีแนวทางการบริหารงานจัดการภายใต้การนำของ 
นายไพฑูรย์		โพธิ์ทอง	นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร	ยึดหลัก 
ประชาชนต้องมาก่อน
	 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากระผมได้รับมอบหมายให ้
ดูแลรับผิดชอบกองสาธารณสุขฯ	 ในด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ	 และกองวิชาการฯ	 ในด้านการ 

ทำแผนพัฒนาเทศบาล	 งบประมาณ	 พัฒนาระบบสารสนเทศ 

ในองค์กรเพื่อให้ทันยุคไทยแลนด์	 ๔.๐	 สนับสนุนการ 

ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมถึงพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ
	 กระผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความ 
ร่วมมือในทุกส่วนของการดำเนินงานของเทศบาลฯ	 ให้ผ่าน 
ราบรื่นไปได้ด้วยดีเพื่อ	 “เทศบาลเมืองแห่งคุณภาพ”  
การร่วมแรง	 ร่วมใจ	 ของทุกฝ่ายจะนำพาไปสู่บ้านเมือง 
ที่ยั่งยืนในอนาคต

(นายธาราเงิน  จันทร์คำ)

 รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

สารจาก...
รองนายกเทศมนตรี

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๗



(นายประดิษฐ์  เสริมสุข)

รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

สารจาก...
รองนายกเทศมนตรี

	 	 ตลอดระยะเวลา	๑	ปีที่ผ่านมา	ภายใต้การบริหารงาน	 

นำโดย	 นายไพฑูรย์	 	 โพธิ์ทอง	 นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 

เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีภารกิจสำคัญ	 คือ	 มุ่งพัฒนา	 ยกระดับ 

คุณภาพชีวิต	 ของพ่ีน้อง	 ประชาชน	 ท้ังในเร่ืองการพัฒนาระบบโครงสร้าง 

พื้นฐาน	 ระบบสาธารณูปโภค	และสร้างความมั่นคง	ปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน	 เพื่อรองรับการขยายตัวของสภาพบ้านเมืองและ 

สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เติบโตอย่างรวดเร็ว	 มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจ 

ระดับชุมชน	 ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้	 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

อาชีพให้แก่พี่น้อง	 ประชาชนผู้สนใจ	 มุ่งส่งเสริมระบบการศึกษา 

ในเด็กและจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นการพัฒนา 

ความรู้	ส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัย								ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 ให้การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 

และการดำเนินกิจกรรมของเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด 

ของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 มุ่งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ท้องถ่ิน	 ประเพณี	 และภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 เพ่ือร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ 

ของวิถีเมืองท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 เพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการจัดเก็บรายได้	เพ่ือความถูกต้อง	โปร่งใส	ให้บริการประชาชน 

ด้วยความรวดเร็ว

	 	 กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาในเขตพื้นที่ของ 

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือ 

ร่วมใจกันอย่างเข้มแข็ง	 เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี	 มีคุณภาพ	 ให้แก่พ่ีน้อง 

ประชาชนอย่างยั่งยืน
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(นายจตุวัฒน์  ตุ้ยเต็มวงศ์)
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

	 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 ในฐานะหน่วยงานหน่ึงท่ีต้องทำหน้าท่ี 

บริการสาธารณะ	เพ่ือบำบัดทุกข์	บำรุงสุข	ตอบสนองต่อความต้องการของ	

พ่อแม่	 พี่น้องประชาชน	 ก็ต้องทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง	 เต็มกำลัง 

ความสามารถ

	 กระผมในฐานะปลัดเทศบาล	 และเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้ง 

พนักงาน	 ลูกจ้าง	 ได้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ดังกล่าว	 มีความมุ่งมั่น 

ที่จะร่วมกันทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน	 โดยยึดกรอบระเบียบ 

กฎหมาย	 และนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 

นายไพฑูรย์		โพธ์ิทอง	ท่ีได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	

	 การเดินหน้าทำภารกิจหน้าที่ดังกล่าว	 จะสำเร็จ 

ลุล่วงและเกิดผลดีแก่พี่น้องประชาชนนั้นต้องได้รับความ 

ร่วมมือจากหลายๆ	 ฝ่าย	 คือ	 ผู้บริหารเป็นคนกำหนดนโยบาย 

ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน	ภายใต้ระเบียบ 

ของกฎหมาย	 ฝ่ายข้าราชการ	 พนักงาน	 ตลอดจนลูกจ้าง	 

ต้องช่วยกันนำนโยบายของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติให้เกิด 

ผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม		 นอกจากนั้นแล้วก็ยังต้องได้รับ

ความร่วมมือจากภาคราชการและเอกชนทั้งในและนอก

พื้นที่	 และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ	 การมีส่วนร่วมของ	พ่อ	

แม่	 พี่น้องประชาชน	 ชาวเมืองเขลางค์นคร	 ที่จะร่วมมือกัน 

พัฒนาท้องถิ่นของเราให้เจริญรุดหน้ายิ่งๆ	ขึ้นไป

สารจาก...
ปลัดเทศบาล

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๙



	 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง	 มีพื้นที่	 ๑๙๕.๔๙	 

ตารางกิโลเมตร	ครอบคลุมพื้นที่	๔	ตำบล	ประกอบด้วย	ตำบลชมพู	ตำบลปงแสนทอง	 

ตำบลพระบาทและตำบลกล้วยแพะ	 โดยมีพัฒนาการและรายละเอียดประวัต ิ

ความเป็นมา	ดังนี้

	 เทศบาลเมืองเขลางค์นครเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล	 ได้รับประกาศจัดตั้งเป็น 

สุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย	 เร่ืองการจัดต้ังสุขาภิบาลชมพู	 อำเภอเมือง 

จังหวัดลำปาง	 ณ	 วันที่	 ๔	 มีนาคม	 ๒๕๑๒	 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่มที่	๘๖	ตอนที่	๒๒	ลงวันที่	๑๘	มีนาคม	๒๕๑๒	ขณะนั้นมีพื้นที่ในการปกครอง 

๔	 ตำบล	 ๓๗	 หมู่บ้าน	 พื้นที่	 ๑๕๐.๑๔	 ตารางกิโลเมตร	 เขตการปกครอง 

ได้ถูกเทศบาลนครลำปางขยายเขตเข้ามาประมาณ	 ๑๑	 ตารางกิโลเมตร	 ตามประกาศ 

กระทรวงมหาดไทย	 เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลำปาง	 จังหวัดลำปาง 

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน 
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
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ลงวันท่ี	 ๒๘	 เมษายน	 ๒๕๓๔	 และในพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงเขตเทศบาล 

เมืองลำปาง	 จังหวัดลำปาง	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่มที่	 ๑๐๘	 ตอนที่	 ๑๘๖	 ลงวันที่	 ๒๔	 ตุลาคม	 ๒๕๓๔	 เหลือพื้นที่ประมาณ	 

๑๓๙.๑๔	 ตารางกิโลเมตร	 ๔	 ตำบล	 ๓๗	 หมู่บ้าน	 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะ 

เป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็น 

เทศบาล		พ.ศ.	๒๕๔๒		พร้อมเปลี่ยนชื่อเทศบาลเป็นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย		เรื่อง		เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนแปลงฐานะ 

เทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง		เม่ือวันท่ี	๘		มีนาคม	๒๕๔๗	และได้มีการประกาศ 

ยุบสภาตำบลพระบาทมารวมเขตเทศบาล		ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย		

เรื่อง	รวมสภาตำบลกับเทศบาล	เมื่อวันที่	๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๔๗	ซึ่งทำให ้

มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น	 ๑๙๕.๔๙	 ตารางกิโลเมตร	 ครอบคลุมพื้นที่	 ๔	 ตำบล	 

ประกอบด้วย	 ตำบลชมพู	 ตำบลปงแสนทอง	 ตำบลพระบาท	 และตำบลกล้วยแพะ	

และมีชุมชนย่อย	 ๖๓	 ชุมชน	 ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวง 

แผ่นดินสายพหลโยธิน	๖๐๔	กิโลเมตร

	 ปัจจุบันเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	มีสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่เลขที่	๗๐, 

๗๐/๑	และ	๗๐/๒	ถนนบุญโยง	ตำบลเวียงเหนือ	อำเภอเมือง	จังหวัดลำปาง	 

สภาพทั่วไปภายในเขตเทศบาลเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ	 สังคมส่วนใหญ่เป็น 

สังคมชนบทก่ึงเมือง	ระยะห่างจากตัวเมืองนครลำปาง	ประมาณ	๓	-	๕	กิโลเมตร 

เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีเช่ือมต่อจากใจกลางเมืองเขตเทศบาลนครลำปาง	 จึงมีประชาชน 

ต้ังบ้านเรือนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก	ตลอดจนเป็นพ้ืนท่ีส่วนขยายทางเศรษฐกิจ 

ของเมืองลำปาง	 จึงมีการตั้งบริษัท	 ห้าง	 ร้าน	 โรงงาน	 อยู่เป็นจำนวนมาก	 

ตลอดถนนพหลโยธิน	 ซ่ึงเป็นถนนสายหลักท่ีเช่ือมไปสู่จังหวัดสำคัญทางภาคเหนือ 

ตอนบน	 เช่น	 จังหวัดเชียงใหม่	 เชียงราย	 แพร่	 น่าน	 ตาก	 ประกอบกับม ี

เส้นทางด่วนสายกรุงเทพ	-	อินทร์บุรี	ตัดผ่าน	ทำให้การคมนาคมมีความสะดวก 

รวดเร็ว	ประชากรส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ค้าขาย	และรับจ้าง 

ในโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๑๑



เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
	 เม่ือวันท่ี	๘	 มีนาคม	๒๕๔๗	กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปล่ียนแปลงฐานะ 

เทศบาลตำบลชมพูพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น	 “เทศบาลเมืองเขลางค์นคร”	 สืบเนื่อง 

จากเทศบาลมีจำนวนประชากร	 ขนาดพื้นที่และจำนวนรายได้ที่เข้าหลักเกณฑ์	 ต้อง 

เลื่อนจากเทศบาลขนาดเล็ก	 ขึ้นมาเป็นเทศบาลขนาดกลางพร้อมๆ	 กับได้จัดทำ 

ตราสัญลักษณ์ข้ึนมาใหม่สำหรับดวงตราสัญลักษณ์น้ีได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลายท่าน	 ผู้ทรงภูมิปัญญา	 ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนต่างๆ	 ร่วมระดมสมองพิจารณาคัดเลือก 

จนได้ดวงตราสัญลักษณ์	ที่สวยงามและมีความหมาย	ดังนี้	

 ๑. ดวงอาทิตย์และรัศม ี		หมายถึงความสว่างไสวของแสงอาทิตย์จนเกิด 

ประกายส่องแสงอย่างรุ่งโรจน์	 ซึ่งแสดงถึงเมืองที่กำลังเจริญรุ่งเรืองไปด้วยแหล่ง 

อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาจนสามารถส่งไปแข่งขันยังต่างแดน

 ๒. องค์ธาตุ	 หมายถึงเมืองที่มีพุทธศาสนาประจำอยู่	 ซึ่งได้บรรจุพระสาร ี

ริกธาตุขององค์พระศาสดาไว้	 เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจ	 ซ่ึงประกอบด้วย 

พระรัตนตรัยอันมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 พระธรรมคำสอน	 และพระสงฆ์ท่ีเป็นสาวก 

ขององค์พระศาสดา	เพื่อที่จรรโลงสืบสานพุทธศาสนา	ตลอดไป

ตราสัญลักษณ์
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 ๓. ฐานองค์ธาตุจำนวน ๔ ชั้น ซึ่งแต่ละชั้น หมายถึง  

ความมั่นคง แข็งแรง และความเข้มแข็งของพื้นที่ทั้ง ๔ ตำบล  

ประกอบด้วย ตำบลชมพู ตำบลปงแสนทอง ตำบลพระบาทและตำบล 

กล้วยแพะ ที่มีความมั่นคงเข้มแข็งในทุกๆ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ  

สังคม การเมือง เช่นวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรม แหล่งอารยธรรม 

รวมทั้งแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วไปในพื้นที่ 

ทั้ง ๔ ตำบล

 ๔. ภูเขา  หมายถึงแหล่งต้นกำเนิดท่ีเป็นท่ีต้ังของเมืองเขลางค์นคร 

สมัยแรกเริ่ม ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรป่าเขาลำเนาไพร แม่น้ำใหญ่น้อย 

หลายสาขาที่ไหลมา บรรจบลงในลำน้ำแม่วังปัจจุบัน ซึ่งเป็นแหล่ง 

อาหารและน้ำท่ีอุดมสมบูรณ์ เพ่ือใช้หล่อเล้ียงชีพชาวเมืองเขลางค์นคร 

ในอดีตที่ผ่านมา 

 ๕. รูปหอยสังข์ หมายถึงเส้นอาณาเขตปกครองของเมือง 

เขลางค์นครยุคแรกท่ีต้ังเมือง ท่ีมีลักษณะเป็นรูปวงรีๆ คล้ายรูปหอยสังข์ 

ซ่ึงสมัยพระนางจามเทวี ธิดากษัตริย์ละโว้เสด็จมาครองเมืองหริภุญชัย 

ราว พ.ศ. ๑๒๐๓ ซ่ึงต่อมาทรงสร้างเมืองเขลางค์นครให้เจ้าอนันตยศ 

ราชโอรสแฝดของพระองค์ให้มาครองเมือง และสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. ๑๒๒๓ 

 ๖. รถม้าพร้อมสารถี หมายถึงผู้นำท้องถ่ินท่ีสามารถขับเคล่ือน 

หรือบริหารบ้านเมืองไปพร้อมกันทุกๆ ด้านเช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม  

การเมือง ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และรวดเร็วประดุจม้าที ่

เทียมรถและทยานตัวออกไป และรถม้าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 

ลำปางจากอดีตถึงปัจจุบัน

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๑๓



	 เทศบาลเมืองเขลางค์นครต้ังอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน	 สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไป
เป็นท่ีราบสูง	 มีภูเขาล้อมรอบ	และบางส่วนเป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น้ำวัง	 ห่างจากกรุงเทพ 
มหานครตามเส้นทางรถไฟ	 ๖๓๔	 กิโลเมตร	 และเส้นทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน	
๖๐๔	กิโลเมตร
	 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 อยู่ในท้องที่อำเภอเมืองลำปาง	 มีพื้นที่	 ๑๙๕.๔๙	
ตารางกิโลเมตร	ครอบคลุมพื้นที่	๔	ตำบล	คือ	ตำบลปงแสนทอง	ตำบลชมพู	ตำบล 
พระบาทและตำบลกล้วยแพะ

อาณาเขต	มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอข้างเคียง	ดังนี้
ทิศเหนือ	 ติดต่อกับตำบลพิชัย	ตำบลบ่อแฮ้ว	อำเภอเมืองลำปาง
	 	 และเขตเทศบาลนครลำปาง
ทิศใต้ 	 ติดต่อกับอำเภอแม่ทะ
ทิศตะวันออก	 ติดต่อกับตำบลพิชัย	อำเภอเมืองลำปาง
ทิศตะวันตก	 ติดต่อกับอำเภอห้างฉัตร	และอำเภอเกาะคา

แสดงขอบเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
มีพื้นที่จำนวน ๑๙๕.๔๙ ตารางกิโลเมตร 

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขตและเขตปกครอง 
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 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองเขลางค์นครส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี 

เน่ืองจากเป็นแหล่งงานท่ีสำคัญของจังหวัดลำปาง	 เป็นพ้ืนท่ีต้ังของศาลากลางจังหวัด 

และสถานศึกษา	 อาทิ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	 มหาวิทยาลัยเนชั่น	 วิทยาลัย 

สารพัดช่าง	 วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง	ทำให้มีโรงแรม	 รีสอร์ท	หอพักและอพาร์ทเม้นท์ 

จำนวนมาก	 มีการจ้างงานด้านอุตสาหกรรมจำนวนมาก	 และมีการประกอบการทาง 

เกษตรกรรมบางส่วน	 มีการประกอบกิจการพาณิชย์และการแปรรูปผลิตผลทางการ 

เกษตร	 การว่างงานมีจำนวนไม่มากนัก	 มีแรงงานในพื้นที่และแรงงานต่างด้าวเข้ามา 

รับจ้างในเขตเมืองตามร้านค้า	 สถานประกอบการ	 อุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่ 

อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา	 (โรงงานเซรามิค)	อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต 

การเกษตร	 โรงงานอาหารกระป๋อง	ผลิตภัณฑ์คอนกรีต	ปัจจุบันมีโรงงานในเขต 

เทศบาลเมืองเขลางค์นครทั้งสิ้น	ประมาณ	๒๐๐	แห่ง

หอพัก 
โรงงานอุตสาหกรรม

รีสอร์ท

สภาพเศรษฐกิจ 

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๑๕



	 ปัจจุบันประชากรในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีจำนวนทั้งสิ้น 

๖๐,๑๑๗	 คน	 ชาย	 ๒๘,๗๐๖	 คน	 หญิง	 ๓๑,๔๑๑	 คน	 จำนวน 

ประชากรแยกเป็นตำบลดังนี้

 

 ตำบลชมพู ชาย	 ๙,๗๐๕	 คน	 หญิง	 ๑๐,๗๘๒	 คน

  รวม ๒๐,๔๘๗ คน

 ตำบลปงแสนทอง	 ชาย	 ๘,๓๖๘	 คน	 หญิง	 ๙,๑๒๕	 คน

  รวม ๑๗,๔๙๓ คน

 ตำบลพระบาท	 ชาย	 ๖,๒๑๕	 คน	 หญิง	 ๖,๘๐๕	 คน

  รวม ๑๓,๐๖๐ คน

 ตำบลกล้วยแพะ	 ชาย	 ๔,๓๘๘	 คน	 หญิง	 ๔,๖๙๙	 คน

  รวม ๙,๐๘๗ คน

 มีจำนวนครัวเรือน  ๒๔,๖๘๘  ครัวเรือน

ข้อมูล	ณ	เดือนกุมภาพันธ์	๒๕๖๑

ที่มา	งานทะเบียนราษฎร	สำนักปลัดเทศบาล

สภาพสังคม 
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