
ตำบลพระบาท
ตำบลพระบาท

นายประภาส  สถาปิตานนท์     

๓๐๙/๓๑	ม.๒	ต.พระบาท	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง			

โทร.	๐๘๑-๘๘๓๖๗๖๔

ประธานชุมชนบ้านธนวรรณ

นายเสริม  แก้วเดียว   

๙๗	ม.๓	ต.พระบาท	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๐-๘๔๕๖๐๐๓

ประธานชุมชนบ้านโทกหัวช้าง

นายสิทธิพงษ์  ฟุ้งสันติภาพ

๑๓๙/๑	ม.๔	ต.พระบาท	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๔-๔๘๑๑๒๐๖

ประธานชุมชนอิ่วเมี่ยนบ้านผาลาด

นายอัครเดช  ทองทิพย์   

๒๙๑	ม.๔	ต.พระบาท	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๙-๘๓๕๒๓๗๖	,	๐๘๓-๔๗๒๖๔๙๑

ประธานชุมชนบ้านผาลาด

นายสุพงษ์  ปัญญสุโกสิงห์   

๓๕๕/๑	ม.๕	ต.พระบาท	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๕๔-๓๑๔๕๔๑	,	๐๘๙-๗๕๖๔๕๒๐

ประธานชุมชนบ้านหนองปล้อง

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๕๓



ตำ
บล

พร
ะบ
าท


นายศักดิ์ชัย  ศรีเทพ 

๑๒๕/๒๖๗	ม.๖	ต.พระบาท	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง			

โทร.	๐๙๕-๔๕๑๑๘๙๒

ประธานชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ	๑

ร.ต.ต. ประสิทธิ์  ทิวงศ์ษา 

๓๒๐/๓		ม.๗	ต.พระบาท	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๒-๗๖๒๘๖๙๙

ประธานชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก

ตำ
บล

พร
ะบ
าท


นางวิไลวรรณ  สูงติวงศ์  

๘๕	ม.๖	ต.พระบาท	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๖-๔๒๑๖๑๒๔

ประธานชุมชนบ้านกอกชุม	

นายสมเจตน์  จำรัสพงษ์ 

๖๙๙/๗๔	ม.๕	ต.พระบาท	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง			

โทร.	๐๘๑-๗๔๖๔๐๙๒

ประธานชุมชนศรีพูนทรัพย์

นายณัฐกิจ  ประสิทธิ์วิทยากุล   

๔๘๘/๑	ม.๗	ต.พระบาท	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๓-๓๑๙๓๑๓๒	,	๐๘๕-๕๒๐๒๖๐๓

ประธานชุมชนบ้านป่าแลว	๒
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ตำบลกล้วยแพะ

นายณัฐพงษ์  ฝั้นจักสาย    

๓๔๒	ม.๑	ต.กล้วยแพะ	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง			

โทร.	๐๕๔-๓๕๔๑๒๐,๐๖๒-๓๐๘๑๔๔๒

ประธานชุมชนบ้านกล้วยหลวง

ตำบลพระบาท

นายศรีมอน  ยะสืบ  

๑๑๘	ม.๒	ต.กล้วยแพะ	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๖-๙๑๓๙๘๑๓

ประธานชุมชนบ้านกล้วยแพะ

นายธวัชชัย  สุปินะ  

๓๔	ม.๘	ต.พระบาท	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๖๒-๕๔๙๘๒๘๙

ประธานชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี	

ตำบลกล้วยแพะ
นายนราธิป  เตจะวงศ์  

๔๔๐/๑	ม.๗	ต.พระบาท	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง	

โทร.	๐๘๑-๗๑๖๖๓๘๕

ประธานชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า	

ตำบลกล้วยแพะ

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๕๕



นายฉลาด  ฝั้นจักสาย   

๒๗๐	ม.๒	ต.กล้วยแพะ	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๑-๐๓๐๙๔๖๙

ประธานชุมชนบ้านประสบสุข

ตำ
บล

กล
้วย

แพ
ะ

นางอมรา  ชัยสวัสดิ์     

๑๗๕	ม.๓	ต.กล้วยแพะ	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๘๙-๘๓๘๐๒๘๕

ประธานชุมชนบ้านกล้วยม่วง

นายบุญส่ง  ศรียอด    

๑๘	ม.๔	ต.กล้วยแพะ	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง				

โทร.	๐๘๔-๖๑๒๖๐๓๙

ประธานชุมชนบ้านหัวฝาย

นางสายฝน  โนปิง    

๑๙๑	ม.๕	ต.กล้วยแพะ	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง		

โทร.	๐๕๔-๓๕๔๓๗๔	,	๐๙๓-๓๕๖๑๕๙๕

ประธานชุมชนบ้านกล้วยกลาง

ตำ
บล

กล
้วย

แพ
ะ
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รางวัลชมเชยในการประกวด 
“เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ประจำปี ๒๕๕๙ 

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๐ 

จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจำปี๒๕๕๙-๒๕๖๐

รับมอบเกียรติบัตร
รับรองการพัฒนาคุณภาพ

ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(EHA Forum ๒๐๑๗) 

จากกรมอนามัย

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๕๗



ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
“เมืองแห่งคุณภาพ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา

๑.	ยุทธศาสตร์พัฒนา

				โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๑.๒	พัฒนาระบบบริการสาธารณะแก่ชุมชน

๑.๓	พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาผังเมือง

๒.	ยุทธศาสตร์พัฒนาคน

				สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

				ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

๒.๑	การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

๒.๒	การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม

๒.๓	พัฒนาเด็กและเยาวชน	สู่ความมั่นคง	แข็งแรง		

						ดีมีสุขและสร้างสรรค์

๒.๔	พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

๒.๕	สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสู่การประชาคมอาเซียน

๒.๖	ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และ

					องค์ความรู้ที่หลากหลาย

๓.	ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความ

			เข้มแข็งการบริหารจัดการ

			องค์กรและชุมชน

			เพื่อความมั่นคง

			และเป็นธรรมในสังคม

๓.๑	ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มี

					ความเข้มแข็ง		มีคุณภาพ	คุณธรรม	จริยธรรมทางอาชีพ		

					และมีความรับผิดชอบ		ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๓.๒	ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

๓.๓	เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

๓.๔	ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ

๓.๕	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบ

					ประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย

๓.๖	พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา

๔.	ยุทธศาสตร์ด้านการ

				สนับสนุนส่งเสริมความ

				เข้มแข็งของภาคเกษตร			

				โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ

				และสร้างมูลค่าเพิ่มให้

				สินค้าการเกษตร

๔.๑	ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ
๔.๒	ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร	
					และการบริหารจัดการ
๔.๓	ส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้างกลุ่ม		เครือข่ายสถาบัน
					ทางการเกษตร
๔.๔	ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
					ของเกษตรกร

๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา

				สังคม	คุณภาพชีวิตและ

				ความเข้มแข็งของชุมชน

๕.๑	เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
๕.๒	พัฒนาระบบการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
					เพิ่มศักยภาพของการท่องเที่ยวในระดับชุมชน
๕.๓	ส่งเสริมกระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการ
      การมีส่วนร่วมและกระบวนการธำรงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนท่ี
๕.๔	พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
						แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๕	สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนา
						คุณภาพการให้บริการสุขภาพท้ังระบบและบูรณาการในทุกระดับ
๕.๖	เพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไข	และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน
๕.๗	เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
						จัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัย
						ในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์

				ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

				และสิ่งแวดล้อม

๖.๑	อนุรักษ์	ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๒	เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแล
						รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
						สภาพอากาศของชุมชน
๖.๓	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน
๖.๔	ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาระบบการบำรุงรักษาภูมิทัศน์
						ของเมืองอย่างยั่งยืน
๖.๕	ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและบริการสาธารณะ
						ในชุมชน

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๕๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 



อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่
พร้อมก่อสร้างบนเนื้อที่๕๑ไร่๑งาน๓๔ตารางวา

บริเวณแยกภาคเหนือถนนเลี่ยงเมือง
ปากทางเข้าชุมชนบ้านร้องตำบลชมพู



แบบสถาปัตยกรรม
“ภายใน”


“อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างพร้อมให้บริการเร็วๆนี้”



ยุทธศาสตร์ที่๑
ยทุธศาสตรพ์ฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
การบรกิารสาธารณะและพฒันาระบบ
ผงัเมอืง

แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ภายในชุมชนบ้านหนองเจริญตั้งแต่ 
ซ ุ ้มประต ูหม ู ่บ ้านหนองเจร ิญถ ึง 
ทางแยกเชื่อมคลองส่งน้ำชลประทาน 
หมู่ที่	 ๑๔	 ตำบลชมพู	 อำเภอเมือง	 
จังหวัดลำปาง	
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โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในชุมชนบ้านหลวงตั้งแต่บริเวณหน้าวัดบ้านไร่นาน้อย
ถึงลำเหมืองสาธารณประโยชน์หมู่๕ตำบลปงแสนทอง
อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์ภายในชุมชนเขต
ตำบลปงแสนทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๖๓



ยุทธศาสตร์ที่๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
อย่างเป็นองค์รวม 

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
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โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยแข็งแรงแจ่มใสมีน้ำใจนักกีฬา

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๖๕



แนวทางการพัฒนา
๒.๓ พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรงดี มีสุขและสร้างสรรค์ 

โครงการเพิ่มทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน
ด้วยวิชาศิลปะแม่ไม้มวยไทย

โครงการ
ส่งเสริมกิจการหอพัก

ในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร
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โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๖๗



แนวทางการพัฒนา
  ๒.๔ พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมีคุณค่า 
สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

โครงการ
ศูนย์ผู้สูงวัย

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

โครงการพัฒนาจิตคิดเชิงบวก

แนวทางการพัฒนา
 ๒.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์

ความรู้ที่หลากหลาย 

โครงการ
จัดกิจกรรม

การเรียนรู้และศูนย์เยาวชน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
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ยุทธศาสตร์ที่๓
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็ง
การบริหารจัดการองค์กรและชุมชน
เพื่อความมั่นคงและเป็นธรรม
ในสังคม

แนวทางการพัฒนา
๓.๑ สง่เสรมิประสทิธภิาพระบบการบรหิาร  

จัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ 

คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความ

รับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

โครงการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน

โครงการ
จัดงานวันเทศบาล

พัฒนาเทศบาล
และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๖๙



แนวทางการพัฒนา ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
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