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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการระดับสวนราชการ 
 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 

    ช่ือสวนราชการ :  เทศบาลนครลําปาง  

          (      ) รอบ    ๖  เดือน 
          (  ) รอบ  ๑๒  เดือน 
 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
หนวย
วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 
มิติท่ี  ๑  ดานประสิทธิผล ๓๕       3.5668 1.2484 

๑. รอยละความสําเร็จตามเปาหมาย 
    ผลผลติของเทศบาล 

รอยละ 
 

๘ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 73.65 2.73 0.2184 

๒. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจดัเก็บเอง 
    หมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายได 
    ของปฐาน 

รอยละ ๘ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 1.61 1 0.0800 

๓. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจดัเก็บเอง 
    ท่ีไมใชหมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับ 
    รายไดของปฐาน 

รอยละ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 12.62 5 0.3500 

๔. ระดับความสําเร็จของชุมชนในการ 
    บริหารจัดการตนเองตามหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 5 5 0.3500 

๕. รอยละของระดับความพึงพอใจ 
    ของประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม 
    ทางศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม  
    และภูมิปญญาทองถ่ิน 

รอยละ ๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 85.04 5 0.2500 

มิติท่ี  ๒  ดานคุณภาพการใหบริการ ๒๐       2.6210 0.5242 
๖. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 
    ตองานบริการของเทศบาลนคร 
    ลําปาง 

รอยละ ๖ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 79.96 3.99 0.2394 

๗. รอยละความสําเร็จของขอรองเรียน 
    ท่ีไดรับการแกไขตามเกณฑมาตรฐาน 
    ท่ีกําหนด 

รอยละ ๑๐ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ 93.35 1 0.1000 

๘. รอยละของระดับความพึงพอใจ 
    ของประชาชนในการเขามาใชบริการ 
    แหลงเรียนรู 

รอยละ ๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 83.30 4.66 0.0932 

๙. รอยละของระดับความพึงพอใจ 
    ของประชาชนในการเขารวมกิจกรรม 
    การเรียนรู 
 
 
 

รอยละ ๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 82.88 4.58 0.0916 

มิติท่ี  ๓  ดานประสิทธิภาพ ๓๕       4.4285 1.5500 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
หนวย
วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 
๑๐. รอยละของผลการประเมิน  
      ตามเกณฑการประเมิน 
      ประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) * 

รอยละ 8 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 100 5 0.4000 

๑๑. รอยละของพลังงาน 
      ท่ีมีการประหยัดลงได 

รอยละ ๘ 1 2 3 4 5 4 4 0.3200 

๑๒. รอยละความสําเรจ็ของงานบริการ 
      ดานสาธารณสุข 

รอยละ ๓ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 94.04 5 0.1500 

๑๓. รอยละของการตรวจสอบ 
      ควบคุมดานสุขาภิบาล 
      ของสถานประกอบการ 
      ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข  
      พ.ศ. ๒๕๓๕ 

รอยละ ๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 100 5 0.1000 

๑๔. ระดับความสาํเร็จในการพัฒนา 
      ศักยภาพภาคี/เครือขาย 
      ในการดําเนินงานดานสาธารณสุข 
      และสิ่งแวดลอม 

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 5 5 0.1000 

๑๕. จํานวนโรงเรียนท่ีมผีลคะแนน 
      การทดสอบทางการศึกษาระดับ 
      ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ท่ีมีคาเฉลี่ย 
      สูงกวาระดับประเทศไมนอยกวา  
      2 สาระการเรียนรู 

จํานวน ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 3 3 0.0600 

๑๖. จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
      การสงเสริมอนุรักษ ฟนฟู   
      ทรัพยากรธรรมชาติและ     
      สิ่งแวดลอม 

จํานวน ๔ 10 
- 

14 

15 
- 

19 

20 
- 

24 

25 
- 

29 

30
> 

68 5 0.2000 

๑๗. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริม   
      ดานเศรษฐกิจหรือการทองเท่ียว 

จํานวน ๔ 7 8 9 10 11 9 3 0.1200 

18. จํานวนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ 
      การบริหารจัดการผังเมืองรวม 

จํานวน 2 - - - 1 2 2 5 0.1000 

มิติท่ี  ๔  ดานการพัฒนาองคกร        ๑๐       4.2500 0.4250 
๑9. รอยละของจํานวนบุคลากร 
      ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 

รอยละ ๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 84.43 4.89 0.2445 

20. รอยละความสําเรจ็ของการพัฒนา 
     ระบบบริหารจดัการองคกร 

รอยละ ๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 78.05 3.61 0.1805 

รวม  ๑๐๐        3.7476 
 

หมายเหตุ : * จัดเก็บขอมูล  ๑ ป  
                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ( )  รอบ ๑๒ เดือน 
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ชื่อตัวชี้วัดที่  ๑   : รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของเทศบาล 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางวรรณศรี  อินทราชา 
                    ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางพิมพใจ   บุญมั่น 
            นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  ๗๔๐๓ เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  ๗๔๐๘ 

คําอธิบาย : 

           ผลผลิต คือ ตัวรายการกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน  ที่บรรจุในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป เฉพาะที่ไดรับ
งบประมาณ และไดรับอนุมัติจากผูบริหารใหดําเนินการ (ไมนําโครงการที่ผูบริหารยกเลิกมาวัด) 
 ความสําเร็จตามเปาหมาย หมายถึง การที่ผลผลิตของแตละสวนราชการระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา ที่ดําเนินการ
เสร็จเรียบรอยภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 บรรลุเปาหมายกอนหรือตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว และไมรวมโครงการ
ที่ผูบริหารไมอนุมัติใหดําเนินการ 
 เทศบาล หมายถึง  เทศบาลนครลําปาง ซึ่งประกอบดวย  สวนราชการระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา ที่ตองรวมกัน
รับผิดชอบตอความสําเร็จตามเปาหมาย  คือ 
  ๑. สํานักปลดัเทศบาล   ๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  ๒. กองวิชาการและแผนงาน   ๖. สํานักการศึกษา 
  ๓. กองคลัง    ๗. กองสวัสดิการสังคม 
            ๔. สํานักการชาง 
 

สูตรการคํานวณ : 
       วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการท่ีสวนราชการดําเนินการแลวเสร็จไดภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  โดยรวมโครงการท่ีไดมีการกอหน้ีผูกพันภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  (ไมนับรวมโครงการท่ีไมไดกอหน้ี
ผูกพัน  และขออนุมัตกัินเงินตอสภาเทศบาลนครลําปาง) 

ความสําเร็จจากรอยละของ
ผลผลิตฯ 

นํ้าหนัก (Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ 
รอยละของผลสําเร็จตามเปาหมาย

ผลผลิตฯ 
คาคะแนน
ท่ีได (SMi) 

คะแนนเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนัก 
 (Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

สวนราชการSM ๑ W๑ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ SM๑ (W๑ x SM๑) 

สวนราชการSM ๒ W๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ SM๒ (W๒ x SM๒) 

. . ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ . . 

. . ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕  . 

สวนราชการSM i Wi ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = ๑.๐  Σ (Wi x SMi) 

 
 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ( )  รอบ ๑๒ เดือน 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ( )  รอบ ๑๒ เดือน 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลติของเทศบาล เทากับ 
                                    
 

 

โดยที่  
W  หมายถึง      น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับผลตัวชี้วัดหลักที่ ๑  (รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลติของเทศบาล)  
      ของแตละสวนราชการ ระดบัสาํนัก/กอง  และผลรวมของน้ําหนกัของทุกสวนราชการ โดยที่สวนราชการ 
           ระดับสาํนัก/กอง หรือเทียบเทา เปนผูกําหนดน้ําหนักรอยละของ ลําดับ (i)  กรณีไมระบุถือวาน้ําหนัก 
      เทากันหมด 
SM หมายถึง     คะแนนที่ไดจากผลตัวชี้วัดหลักที่ ๑ (รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของเทศบาล)   
     ของแตละสวนราชการ ระดับสํานัก/กอง 
i หมายถึง     ลําดับที่ของสวนราชการระดับสํานัก/กอง  หรือเทียบเทา ; 1 , 2i ,… 

เกณฑการใหคะแนน : 
                           ชวงเกณฑการใหคะแนน +/-1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ Σ (Wi x SMi) = ๑ 
๒ Σ (Wi x SMi) = ๒ 
๓ Σ (Wi x SMi) = ๓ 
๔ Σ (Wi x SMi) = ๔ 
๕ Σ (Wi x SMi) = ๕  

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :   
   

๑ แผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับเอกสารงบประมาณรายจายของ  สํานัก/กอง  ในเทศบาลนครลําปาง 
๒ ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล  ๖  เดือน/คร้ัง 

เคร่ืองมือการประเมิน : 
 - ตารางสรุปผลรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตฯ  

ขอมูลพ้ืนฐาน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด ผลการดําเนินงาน  

ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ ป 2559 ป 2560 
รอยละความสาํเร็จตามเปาหมายผลผลิต              
ของเทศบาล 

รอยละ ๗๕.๓๕ ๗๖.๖๐ ๗๙.๕๑ 77.351 72.40 

 

   (W๑ x SM๑) + (W๒ x SM๒) + ... + (Wi x SMi) 

                      W๑+ W๒ ++... Wi 

   ∑ (Wi x SMi)        

          ∑ Wi 
หรือ 
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เกณฑการใหคะแนน :  

ตัวชี้วัด หนวยวัด เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
รอยละความสาํเร็จตามเปาหมายผลผลิต              
ของเทศบาล 

รอยละ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

        นํ้าหนัก (Wi)  คิดตามจํานวนโครงการท่ีสํานักและกองตางๆ รับผิดชอบ 

ความสําเร็จจากรอยละของ
ผลผลิตฯ 

นํ้าหนัก
* (Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกบั 
รอยละของผลสําเร็จตาม

เปาหมายผลผลิตฯ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 
(SMi) 

(คะแนนที่ได) 

คะแนนเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนัก 
 (Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.สํานักปลัดเทศบาล 0.14 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 77.78 (3.56) 0.50 

๒.กองวิชาการและแผนงาน 0.03 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 60.0๐ (1) 0.03 

๓.กองคลัง 0.01 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 100.00 (5) 0.05 
๔.สํานักการชาง 0.22 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 23.08 (1) 0.22 
๕.กองสาธารณสุขฯ 0.09 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 80.00 (4) 0.36 
๖.สํานักการศึกษา 0.25 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 84.31 (4.86) 1.22 
๗.กองสวัสดิการสังคม 0.26 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 66.67 (1.33) 0.35 

รวม ๑        คิดเปนรอยละ    73.65 2.73 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน           
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละความสาํเร็จตามเปาหมายผลผลิต                  
ของเทศบาล 

๘ 73.65 2.73 0.2184 

 

 

 

 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ( )  รอบ ๑๒ เดือน 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

          เทศบาลนครลําปางไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการใชจายงบประมาณ   
ในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ และทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละป  สามารถบริหาร
เวลา   ในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนราชการของเทศบาลนครลําปาง ตลอดจนสามารถนําแผนการปฏิบัติมาวิเคราะห
ปญหา อันเกิดจากการดําเนนิโครงการตาง ๆ ตามงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดอยางถูกตอง                   
          โดยสํานัก/กองตาง ๆ ไดรายงานผลสําเร็จของโครงการตามแผนการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 –   
เดือนกันยายน 2561) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้   
          1) สํานักปลัดเทศบาล มีจํานวน 21 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 17 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 1 โครงการ 
ยกเลิก 3 โครงการ โดยเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 14 โครงการ และไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 4 โครงการ  
          2) กองวิชาการและแผนงาน มีจํานวน 6 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 4  โครงการ ยังไมไดดําเนินการ 1 โครงการ           
ยกเลิก 1 โครงการ โดยเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 3 โครงการ และไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 2 โครงการ   
          3) กองคลัง มีจํานวน 2 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 2 โครงการ เปนไปตามแผนการดําเนินงาน 2 โครงการ 
          4) สํานักการชาง มีจํานวน 28 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 9 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 16 โครงการ ยังไมได
ดําเนินการ 1 โครงการ ยกเลิก 2 โครงการ เปนไปตามแผนการดําเนินงาน 6 โครงการ และไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
20 โครงการ 
          5) กองสาธารณสุขฯ มีจํานวน 15 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 14 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 1 โครงการ       
โดยเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 12 โครงการ และไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 3 โครงการ              
          6) สํานักการศึกษา มีจํานวน 52 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 47 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 4 โครงการ 
ยกเลิก 1 โครงการ โดยเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 43 โครงการ และไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 8 โครงการ 
          7) กองสวัสดิการสังคม มีจํานวน 26 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 24 โครงการ ยกเลิก 2 โครงการ โดยเปนไปตาม
แผนการดําเนินงาน 16 โครงการ และไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 8 โครงการ 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
         - เทศบาลนครลําปางมีงบประมาณจากการจัดเก็บรายไดเอง งบประมาณดังกลาวสามารถดําเนินโครงการตาง ๆ ได      
โดยไมตองรองบประมาณจากสวนกลาง (เงินอุดหนุน)  

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
          -  โครงการบางโครงการมีการยกเลิก เนื่องจากเปนนโยบายของผูบริหารฯ เชน โครงการกอสรางศูนยรวมสถานีรถมา
จังหวัดลําปางพรอมพิพิธภัณฑรถมา และอาคารจําหนายของที่ระลึกบริเวณอาคารศูนยเยาวชนเทศบาลนครลําปางเดิม และ
โครงการของสํานักการชาง สวนใหญอยูระหวางดําเนินการเนื่องจากอยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป : - 
 
 
 

 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ( )  รอบ ๑๒ เดือน 
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หลักฐานอางอิง : 
        ๑) รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 60 – ก.ย. 61)  
            ของสํานักปลัดเทศบาล  
        ๒) รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 60 – ก.ย. 61)     
            ของกองวิชาการและแผนงาน 
        3) รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 60 – ก.ย. 61)     
            ของกองคลัง 
        4) รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 60 – ก.ย. 61)     
            ของสํานักการชาง 
        5) รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 60 – ก.ย. 61)     
            ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
        6) รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 60 – ก.ย. 61)     
            ของสํานักการศึกษา 
        7) รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 60 – ก.ย. 61)     
            ของกองสวัสดิการสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ( )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ :  รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจัดเก็บเองหมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน 



ห น า  | 8 
 

                                                                                                                      

 SAR (Self Assessment Report) 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางดวงจนัทร  ทองกระสัน 
                            ผูอํานวยการกองคลัง 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวจารุวรรณ  ปญญาเปง 
                     นางเกสร  คําออง 

เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  ๗๗๐๑ เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  ๗๑๐๓ 

คําอธิบาย : 

           รายไดหมวดภาษีอากร หมายถึง รายไดจากการจัดเก็บภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง  
 หมวดภาษีอากร  ประกอบดวย  
 (๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
 (๒) ภาษีบํารุงทองที่  
 (๓) ภาษีปาย     

ปฐาน หมายถึง ปที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใชเปนเกณฑเปรียบเทียบรายไดหมวดภาษีอากรที่จัดเก็บไดเพิ่มข้ึน  
โดยกําหนดใหป  ๒๕60 เปนปฐาน 
 ที่เ พ่ิมขึ้น หมายถึง ความสามารถในการจัดเก็บรายได หมวดภาษีอากรที่จัดเก็บเองในปงบประมาณ ๒๕๖1            
โดยเปรียบเทียบกับปฐานเพิ่มข้ึน 

สูตรการคํานวณ : 

                 จํานวนเงินที่จดัเก็บเปนรายได  -  จํานวนเงินที่จดัเก็บเปนรายไดของปฐาน    x  ๑๐๐ 
                     ปงบประมาณ ๒๕๖1                     ปงบประมาณ  ๒๕60 

                       จํานวนเงินทีจ่ัดเก็บเปนรายไดของปฐาน ปงบประมาณ ๒๕60 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน : 

 

ประเภทรายได 
จํานวนเงินท่ีจัดเก็บเปนรายไดของเทศบาล (บาท) 

ป ๒๕๕7 ป ๒๕๕8 ป ๒๕๕9 ป ๒๕60 

รายไดหมวดภาษีอากร 
ท่ีจัดเก็บเอง 
(๑)  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(๒) ภาษีบํารุงทองท่ี 
(๓) ภาษีปาย 

 
 

๔๘,๖๔๙,๙๒๐.๙๑ 
๘๖๔,๘๙๘.๒๒ 

๑๔,๘๘๐,๔๑๙.๐๐ 

 
 

55,166,287.66 
๘๘๔,๔๐๗.๓๒ 

๑๔,๗๓๗,๖๓๖.๕๐ 

 
 

64,867,087.89 
    ๘๑๘,๕๗๙.๔๐ 
๑๔,๕๗๗,๗๖๒.๐๐ 

 

 
 

58,203,670.56 
    775,331.36 
๑6,487,966.80 

 
รวมทั้งส้ิน ๖๔,๓๙๕,๒๓๘.๑๓ ๗0,788,331.48 80,263,429.29 75,466,968.72 

รอยละที่เพิ่มขึน้/ลดลง 14.30 
(เมื่อเทียบกับป 2554) 

9.93 
(เมื่อเทียบกับป 2557) 

13.39 
(เมื่อเทียบกับป 2558) 

6.61 
(เมื่อเทียบกับป 2559) 

 
 
          

 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
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ผลการดําเนินงาน : 
 

ประเภทรายได 
จํานวนเงินท่ีจัดเก็บเปนรายไดของเทศบาล (บาท) 

ป ๒๕๕7 ป ๒๕๕8 ป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป 2561 

รายไดหมวดภาษีอากร
ท่ีจัดเก็บเอง 
(๑) ภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน 
(๒) ภาษีบํารุงทองท่ี 
(๓) ภาษีปาย 

(รอบ ๑๒ เดือน) 

 
 

๔๘,๖๔๙,๙๒๐.๙๑ 
๘๖๔,๘๙๘.๒๒ 

๑๔,๘๘๐,๔๑๙.๐๐ 

 
 

55,166,287.66 
๘๘๔,๔๐๗.๓๒ 

๑๔,๗๓๗,๖๓๖.๕๐ 

 
 

64,867,087.89 
    ๘๑๘,๕๗๙.๔๐ 
๑๔,๕๗๗,๗๖๒.๐๐ 

 

 
 

58,203,670.56 
    775,331.36 
๑6,487,966.80 

 

 
 

60,649,364.16 
746,896.80 

15,289,435.00 

รวมทั้งส้ิน ๖๔,๓๙๕,๒๓๘.๑๓ ๗0,788,331.48 80,263,429.29 75,466,968.72 76,685,695.96 

รอยละที่เพิ่มขึน้/ลดลง 14.30 
(เมื่อเทียบกับป 2554) 

9.93 
(เมื่อเทียบกับป 2557) 

13.39 
(เมื่อเทียบกับป 2558) 

6.61 
(เมื่อเทียบกับป 2559) 

1.61 
(เมื่อเทียบกับป ๒๕60) 

หมายเหตุ : 1. รายไดภาษีโรงเรอืนและท่ีดินของป 2559 จํานวนเงิน 6,215,052.26 บาท เปนรายไดภาษีโรงเรือนและท่ีดินของ 
                    ป 2558 
                2. รายไดภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน ป 2558 เทากับ 61,381,339.92 บาท 
                3. จํานวนเงินท่ีจัดเก็บไดหมวดภาษีอากรท่ีจัดเก็บเอง ในป 2559 เทากับ 74,048,377.03 บาท   
           

 
 

- 

 48,649,920.91  

 55,166,287.66  

 64,867,087.89  

 58,203,670.56  

 60,649,364.16  

 864,898.22  
 884,407.32  

 818,579.40  
 775,331.36  

 746,896.80  

 14,880,419.00  
 14,737,636.50  

 14,577,762.00   16,487,966.80  
 15,289,435.00  

 -

 10,000,000.00

 20,000,000.00

 30,000,000.00

 40,000,000.00

 50,000,000.00

 60,000,000.00

 70,000,000.00

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

รายไดหมวดภาษีอากรที่จัดเก็บเองของเทศบาลนครลําปาง 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

ภาษีบํารุงทองท่ี 

ภาษีปาย 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน           
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน 

8 1.61 1 0.0800 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
๑)  เทศบาลฯ จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ รายละเอียด เงื่อนไข เพื่อชี้แจงกําหนดการยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน      

เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ใหผูอยูในขายเสียภาษีรับทราบ กอนดําเนินการจัดเก็บภาษี  โดยกําหนดใหยื่นแบบแสดง
รายการตามแบบ (ภ.ร.ด.๒) ภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ หากยื่นแบบฯ เลยกําหนดเวลาดังกลาว  งานพัฒนารายไดจะคัด
รายชื่อผูคางยื่นแบบแสดงรายการใหฝายนิติการดําเนินการสงอําเภอเมืองลําปางเพื่อเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายตอไป 

๒)  ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินคารายป และคณะกรรมการพิจารณาคํารอง ขอใหพิจารณาการประเมินใหม                  
ในการพิจารณากําหนดราคาคาเชามาตรฐานกลางเฉลี่ยตอตารางเมตร  (ตอเดือน)  เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ใชเปนแนวทางประกอบการ
ประเมินคารายปของทรัพยสิน  และเพื่อพิจารณาคํารองอุทธรณขอใหพิจารณาการประเมินภาษีใหม  อีกทั้งใชประกอบการใหความเห็น
เก่ียวกับการพิจารณาคํารอง   

๓)  ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานการตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  เพื่อปรับปรุง 
และพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินประจําป  โดยการสํารวจขอมูลภาคสนามกอนถึงกําหนดการเสียภาษีประจําป และสํารวจ
ขอมูล ตามคํารองขอของผูเสียภาษี  เพื่อปรับปรุงขอมูลใหถูกตองเปนปจจุบันเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการจัดเก็บรายไดของเทศบาล          
ใหเกิดประสิทธิภาพ มากที่สุด 

๔)  เรงรัดติดตามลูกหนี้คางชําระภาษีตามงบการเงิน ดําเนนิการโดย 
     ๔.๑) จัดทําหนังสือแจงเตือนใหลูกหนี้ภาษีมาชําระภาษ ี
     ๔.๒) ออกเรงรัดติดตามภาคสนาม 
     ๔.๓) โทรศัพทเรงรัดติดตาม 
     ๔.๔) สงเร่ืองใหฝายนิติการดําเนินการตามกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน 

รอยละ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

- 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 
๕)  สงเสริมใหประชาชนชําระภาษีใหถูกตองและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  ไดดาํเนนิการดังนี ้
     ๕.๑) จัดทําประกาศแจงกําหนดการเสียภาษีประจําปใหประชาชนทราบ โดยผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน  บอรด
ประชาสัมพนัธตามสถานที่ตาง ๆ ในชุมชน บอรดหนาสํานักงานเทศบาลฯ และประกาศบนเวบ็ไซตเทศบาลฯ  
     ๕.๒) จัดทําหนังสือแจงผูอยูในขายเสียภาษโีดยตรงเพื่อใหทราบกําหนดการลวงหนากอนถึงเวลาการยื่นแบบชําระภาษ ี
     5.3) จัดทาํปายประชาสัมพันธกําหนดการเสียภาษี เผยแพรขาวสารและแจงกําหนดการชําระภาษีผานทางเว็บไซตของ
เทศบาล ประชาสัมพนัธในหนังสือพิมพ สถานีวทิยุ  และประชาสัมพันธเสียงตามสายในชุมชน 43 ชุมชน 
     ๕.๔) จัดทําแผนพับประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับภาษ ี
     ๕.๕) อํานวยความสะดวกในการชําระภาษโีดยเพิ่มชองทางใหบริการชําระภาษผีานทางธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)    
ทุกสาขาทั่วประเทศ 
     ๕.๖) การใหเจาหนาที่ออกบริการรับชําระภาษีถึงบาน 
     5.7) จัดโครงการอบรมใหความรูเร่ืองภาษีทองถ่ินกับประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
     5.8) จัดโครงการออกหนวยบริการการรับชาํระภาษีเคลื่อนที่ โดยรถยนตตู เร่ิมดําเนินการในปงบประมาณ 2561 เปนปแรก 
ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561 
     5.9) จัดโครงการใหความรูภาษีทองถ่ินผานสื่อออนไลน Facebook ชื่อ “ภาษีเทศบาลนครลําปาง” เพื่อประชาสัมพนัธ
กิจกรรมความรูเร่ืองภาษีทองถ่ิน รวมถึงใหประชาชนแสดงความคิดเห็นและสอบถามปญหาเร่ืองภาษีทองถ่ิน 
6) ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบจุดบริการรับชาํระภาษี ใหไดรับความสะดวกสบาย สวยงาม การนําระบบบัตรคิวมาใชเพื่อให
การบริการรวดเร็วข้ึน      

กองคลัง    จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย ซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจจัดเก็บเปนลักษณะ     
การบังคับจัดเก็บ ซึ่งเทศบาลนครลําปางจัดเก็บตามบัญชรีายไดตามเกณฑคางรับ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  และมี
มาตรการในการดําเนินการ หลังพนกําหนดการเสียภาษีประจําป คือ ไดเรงรัดผูคางชําระภาษีใหมายื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษี 

              จํานวนเงินที่จดัเก็บได ของปฐาน (ป ๒๕๖๐) 12 เดือน    =     75,466,968.72  บาท             
              จํานวนเงินที่จดัเก็บได ปงบประมาณ ๒๕๖๑  12 เดือน   =     76,685,695.96  บาท             
              สรุปจํานวนเงนิที่จัดเก็บได รอบ 12 เดือน เพ่ิมขึ้น         =       ๑,218,727.24  บาท   คิดเปนรอยละ 1.61           

 สรุปผลการจัดเก็บรายไดของเทศบาล   
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ –  30 กันยายน  ๒๕๖๑ 

  

ลําดับที ่ ประเภทภาษ ี ป 2560 ป 2561 

๑ 
๒ 
๓ 

ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 
ภาษีบาํรุงทองที ่
ภาษีปาย 

58,203,670.56 
    775,331.36 
๑6,487,966.80 

60,649,364.1๖ 
    746,896.80 
 15,289,435.๐๐ 

รวม 75,466,968.72 7๖,685,695.96 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
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                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
     ๑) ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ การจัดเก็บรายไดหมวดภาษีอากรเพิ่มข้ึนจากป ๒๕๖๐ รอยละ ๑.๖๑ เนื่องจากการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน เพิ่มข้ึนรอยละ ๔.๒๐ ปจจัยที่สงผลใหสามารถจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินสูงข้ึน เนื่องจากมีกิจการหองเชา
รายวัน อพารตเมนต เกสทเฮาส ฯลฯ เพิ่มข้ึนจากนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล ประกอบกับเจาหนาที่     
ออกสํารวจขอมูลภาคสนามอยางตอเนื่องและเขมงวดกับการตรวจสอบหองเชาวางตามที่เจาของกิจการหอพัก อพารตเมนต 
โรงแรม ในการยื่นคํารองแจงหองเชาวาง 
     ๒) ดําเนินการออกสํารวจขอมูลภาคสนามและตรวจสอบขอมูลการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินกับสํานักงานที่ดินจังหวัด
ลําปางทุกเดือนอยางตอเนื่อง สงผลใหการปรับปรุงขอมูลทะเบียนทรัพยสินเปนปจจุบัน 
     ๓) การนําโปรแกรมประยุกต Microtax และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และระบบ LTAX ๓๐๐๐ มาบูรณาการใช
ควบคูกันเปนเคร่ืองมือในการจัดเก็บภาษี 
     ๔) การเพิ่มชองทางการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีผานระบบธนาคาร และการใหบริการยื่นคํารองตาง ๆ ผานทาง
เว็บไซตของเทศบาลฯ  
     ๕) พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณจุดบริการรับชําระภาษ ีใหมีความสะดวก สบาย สวยงาม และนําระบบบัตรคิวมาใช เพื่อให
การบริการรวดเร็วข้ึน 
     ๖) งานเรงรัดรายได และงานพัฒนารายได รวมกันปฏิบัติงานเชิงรุกโดยออกภาคสนาม เพื่อเรงรัดติดตามลูกหนี้คางชําระภาษี
และติดตามผูคางยื่นแบบชําระภาษีอยางตอเนื่อง สงผลใหลูกหนี้ภาษี ผูคางยื่นแบบแสดงรายการฯ เขามาติดตอชําระภาษีและยื่น
แบบแสดงรายการฯ เพื่อเสียภาษีมากข้ึน อีกทั้งมีการอํานวยความสะดวกในการบริการรับชําระภาษีถึงบาน 
     ๗) เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน งานพัฒนารายไดดําเนินการตรวจสอบ
รายชื่อผูคางยื่นแบบฯ  ประจําป ๒๕๖๑  เพื่อเรงรัดโดยจัดทําหนังสือแจงเตือน ใหผูเสียภาษีเขามายื่นแบบแสดงรายการฯ และ
ชําระภาษ ี
     ๘) เทศบาลฯ ไดดําเนินการจัดโครงการอบรมใหความรูเร่ืองภาษีทองถ่ินแกผูอยูในขายชําระภาษีในเขตเทศบาลฯ เปนการ
สรางเครือขายและสัมพันธภาพที่ดีกับผูชําระภาษี 
     ๙) งานเรงรัดรายไดดําเนินการติดตามผูคางชาํระภาษีครบตามกระบวนงานแลว แตผูคางชําระภาษีไมมาติดตอชําระภาษ ีจึงได
ดําเนินการสงเอกสารขอมูลใหฝายนิติการบังคับคดีตามกฎหมายตอไป 
     ๑๐) ออกหนวยบริการการรับชําระภาษีเคลื่อนที่ โดยรถยนตตู ทั้งนี้เร่ิมใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนปแรก
ตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
     ๑๑) จัดโครงการใหความรู ผานสื่อออนไลน facebook ชื่อ “ภาษีเทศบาลนครลําปาง” เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม ความรู
เร่ืองภาษี และใหประชาชนแสดงความคิดเห็นและสอบถามปญหาเร่ืองภาษีทองถ่ิน 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
     ๑) รายไดภาษีปายลดลงรอยละ ๗.๒๗ เนื่องดวยสภาวะเศรษฐกิจอยูในชวงการฟนตัว ทําใหผูประกอบการคาบางรายยกเลิก
กิจการและร้ือถอนปาย รวมถึงผูประกอบการคารายใหญ เชน หางบิ๊กซี หางเซ็นทรัล มีการเปลี่ยนแปลงปรับพื้นที่ใหเชาภายใน
อาคารทําใหจํานวนปายรานคาลดลง 
     ๒) รายไดจากการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ลดลงรอยละ ๓.๖๗ เนื่องจากความเจริญของเมืองมีการขยายตัวดานอสังหาริมทรัพย
สงผลใหการปลูกสรางอาคารโรงเรือนเพิ่มข้ึน  
     ๓) ประชาชนใหความสําคัญในการยื่นแบบชําระภาษีเปนอันดับรอง รวมถึงประชาชนยังขาดความรูความเขาใจกฎหมายภาษี
ทองถ่ิน 

- 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน (ตอ) : 
     ๔) ผูชําระภาษีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัย ยายที่อยูอาศัยระหวางปภาษี ทําใหผูชําระภาษีไมไดรับจดหมายแจงเตือน ดังนั้น
เจาหนาที่ตองทําการตรวจสอบที่อยูใหมและจัดสงจดหมายอีกคร้ัง  ทําใหจดหมายถึงผูชําระภาษีลาชา หรือไมสามารถติดตอได  
     ๕) ประชาชนผูชําระภาษีรับทราบแตไมมาติดตอชําระภาษ ี
     ๖) ผูประกอบการคาเมื่อเลิกกิจการไมยื่นคํารองแจงยกเลิกประกอบการคา ยกเลิกปาย ทําใหผูคางยื่นแบบฯ และผูคางชําระ
ภาษีเพิ่มข้ึน สงผลใหการติดตามเรงรัดผูคางยื่นแบบฯ และคางชําระภาษียุงยากข้ึน เนื่องจากผูประกอบการยายที่อยูทําใหหนังสือ
แจงเตือนไมมีผูรับ 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  
๑)  ควรเนนการประชาสัมพันธเชิงรุกทุกดาน  เชน  การเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธในทุกชองทางที่ประชาชนสามารถ

รับทราบขอมูลการชําระภาษีตามกฎหมาย  ตลอดจนใหประชาชนเห็นความสําคัญของการชําระภาษี เพื่อนํามาพัฒนาทองถ่ิน         
๒)  ควรพัฒนาการเพิ่มชองทางการยื่นแบบแสดงรายการภาษี  รวมถึงการใหบริการชําระภาษีผานธนาคารอยางตอเนื่อง 
๓)  การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับเครือขายในการขอความรวมมือและใหความรวมมือ เมื่อไดรับการรองขอจากหนวยงาน        

ที่เก่ียวของ เชน สํานักงานที่ดินจังหวัด  สํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําปาง  คณะกรรมการชุมชน ธนาคาร และสมาคมตาง ๆ      
เปนตน 

๔) มีการประสานงานกับไปรษณียที่รับสงจดหมาย เพื่อใหมีการสงจดหมายถึงมือผูรับภายในกําหนดเวลา 
5) ผูบริหารควรใหความสําคัญในการบริหารบุคคลปรับปรุงโครงสรางดานบุคลากรใหเพียงพอกับปริมาณงาน 
 

หลักฐานอางอิง : 
๑) คําสั่งเทศบาลนครลําปาง ที่ ๕๖๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง  
    ประเมินคารายป และคณะกรรมการพิจารณาคํารองขอใหพิจารณาการประเมินใหม 
๒) ประกาศเทศบาลนครลาํปาง เร่ือง การผอนชําระภาษปีาย ลงวันที่ ๖ ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
๓) ประกาศเทศบาลนครลาํปาง  เร่ือง การผอนชําระภาษโีรงเรือนและที่ดนิ  ลงวนัที่ ๖ ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
๔) ประกาศเทศบาลนครลาํปาง  เร่ือง ใหเจาของปายหรือผูครอบครองปายที่ติดตัง้ปายอยูในเขตเทศบาลนครลาํปาง อันตองเสีย 
     ภาษีปาย ประจาํป  ๒๕๖๑  ไปรับแบบพมิพและกรอกรายการในแบบพิมพยืน่ตอพนักงานเจาหนาที ่ลงวนัที่ ๖ ตลุาคม  ๒๕๖๐ 
๕) ประกาศเทศบาลนครลาํปาง เร่ือง ใหเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิเพื่อเสียภาษบีาํรุงทองที่ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑      
    ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ตอเจาพนักงานประเมิน 
๖) ประกาศเทศบาลนครลาํปาง เร่ือง กําหนดใหผูรับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครลําปาง อันตอง 
    เสียภาษีโรงเรือนและทีด่ิน ประจําป ๒๕๖๑  ไปรับแบบพิมพและกรอกรายการในแบบพิมพยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ลงวันที่   
    ๖ ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
7) ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เร่ือง  วิธีดําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลงวันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
๘) ปายประชาสัมพนัธเชิญชวนชําระภาษี  ประจาํป  ๒๕๖๑ 
๙) แผนพับคูมือการชาํระภาษี และภาพการยืน่แบบเสียภาษผีานทางเว็บไซตเทศบาลนครลาํปาง www.lampangcity.go.th 
๑๐) ประกาศเทศบาลนครลาํปาง เร่ือง วิธีดําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษปีาย  ลงวนัที่ ๖ ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
 
 

- 

http://www.lampangcity.go.th/
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

หลักฐานอางอิง (ตอ) : 
๑๑) ประกาศเทศบาลนครลาํปาง เร่ือง วิธีดําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษบีํารุงทองที่ ลงวันที่  ๖ ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
๑๒) ประกาศเทศบาลนครลาํปาง เร่ือง การชําระภาษีผานธนาคารกรุงไทย ลงวนัที่  ๖ ตลุาคม  ๒๕๖๐ 
๑๓) ประกาศเทศบาลนครลาํปาง เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ิน  
      ลงวันที่ ๖ ตลุาคม  ๒๕๖๐ 
๑๔) ประกาศเทศบาลนครลาํปาง เร่ือง การยื่นคํารองติดตั้ง ร้ือถอน เปลี่ยนแปลงขอความปาย ลงวันที่ ๖ ตลุาคม ๒๕๖๐ 
๑๕) หนังสือขอความรวมมือประชาสัมพันธการชําระภาษี ประจําปภาษี ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
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                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๓ :  รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจัดเก็บเองที่ไมใชหมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางดวงจนัทร  ทองกระสัน 
                            ผูอํานวยการกองคลัง 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางณชิารัศม  อนันตธีระบวร 
                     นางสาวจารุวรรณ  ปญญาเปง 

เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  ๗๗๐๑ เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  ๗๑๐๓ 

คําอธิบาย :  

 รายไดจัดเก็บเอง หมายถึง รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเองที่ไมใชหมวดภาษีอากร ประกอบดวย ๕ หมวด ไดแก   
 (๑) หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต             (๔) หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   
 (๒) หมวดรายไดจากทรัพยสนิ                                (๕) หมวดรายไดจากทุน 
 (๓) หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  

ปฐาน หมายถึง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เปนเกณฑเปรียบเทียบรายไดที่จัดเก็บเองใน ๕ หมวด คือ  
(๑) หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต             (๔) หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   
(๒) หมวดรายไดจากทรัพยสนิ                                (๕) หมวดรายไดจากทุน 
(๓) หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  

 ที่ เ พ่ิมขึ้น หมายถึง ความสามารถในการจัดเก็บรายไดที่มาจากการจัดเก็บเอง ที่ ไมใชรายไดหมวดภาษีอากร                  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 โดยเปรียบเทียบกับรายไดของปฐานเพิ่มข้ึน 

สูตรการคํานวณ : 

           จํานวนเงินที่จดัเก็บเปนรายได  -  จํานวนเงินที่จดัเก็บเปนรายไดของปงบประมาณปฐาน      x  ๑๐๐ 
                ปงบประมาณ ๒๕๖1                        (ปงบประมาณ  ๒๕60) 

                    จํานวนเงินที่จดัเก็บเปนรายไดของปฐาน (ปงบประมาณ  ๒๕60) 

 
ขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

 
ประเภทรายได 

จํานวนเงินท่ีจัดเก็บเปนรายไดของเทศบาล (บาท) 
ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ 

รายไดจัดเก็บเองท่ีไมใชหมวดภาษีอากร 
(๑) หมวดคาธรรมเนียม 
     คาปรับและใบอนุญาต 
(๒) หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
(๓) หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค 
       และการพาณิชย 
(๔) หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
(๕) หมวดรายไดจากทุน 

 
๑๖,๖๗๒,๘๘๔.๖๙ 

 
๑๘,๕๖๐,๔๑๓.๔๐ 

๕,๑๒๕,๑๗๙.๙๘ 
 

๒,๔๕๖,๔๘๕.๒๖ 
- 

 
๑๗,๐๗๓,๓๒๙.๐๙ 

 
๑๗,๓๑๖,๙๑๕.๖๔ 

๕,๑๖๕,๙๙๗.๕๐ 
 

๒,๕๔๕,๒๖๕.๘๑ 
๗๕,๘๐๐.๐๐ 

 
๑๖,๑๘๗,๘๔๘.๖๑ 

 
๑๕,๘๐๔,๐๑๘.๙๑ 

๕,๘๔๖,๑๒๐.๙๑ 
 

๒,๘๓๘,๙๐๔.๗๐ 
๕๑,๔๓๐.๐๐ 

 
๑๖,๓๗๓,๓๑๕.๓๑ 

 
๑๗,๒๖๒,๓๐๔.๒๓ 

๖,๑๕๗,๖๑๑.๕๘ 
 

๓,๓๘๘,๗๗๖.๐๒ 
๑,๒๘๓,๕๐๐.๐๐ 

รวมทั้งส้ิน ๔๒,๘๑๔,๙๖๓.๓๓ ๔๒,๑๗๗,๓๐๘.๐๔ ๔๐,๗๒๘,๓๒๓.๑๓ ๔๔,๔๖๕,๕๐๗.๑๔ 
รอยละที่เพิ่มขึน้/ลดลง -37.89 

(เมื่อเทียบกับป 2556) 

-1.49 
(เมื่อเทียบกับป 2557) 

-3.44 
(เมื่อเทียบกับป 2558) 

9.18 
(เมื่อเทียบกับป 2559) 

                              
 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
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                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
 

ผลการดําเนินงาน : 
 

 
ประเภทรายได 

จํานวนเงินท่ีจัดเก็บเปนรายไดของเทศบาล (บาท) 
ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖1 

รายไดจัดเก็บเองท่ีไมใชหมวดภาษีอากร 
(๑) หมวดคาธรรมเนียม 
     คาปรับและใบอนุญาต 
(๒) หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
(๓) หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค 
       และการพาณิชย 
(๔) หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
(๕) หมวดรายไดจากทุน 

 
๑๖,๖๗๒,๘๘๔.๖๙ 

 
๑๘,๕๖๐,๔๑๓.๔๐ 

๕,๑๒๕,๑๗๙.๙๘ 
 

๒,๔๕๖,๔๘๕.๒๖ 
- 

 
๑๗,๐๗๓,๓๒๙.๐๙ 

 
๑๗,๓๑๖,๙๑๕.๖๔ 

๕,๑๖๕,๙๙๗.๕๐ 
 

๒,๕๔๕,๒๖๕.๘๑ 
๗๕,๘๐๐.๐๐ 

 
๑๖,๑๘๗,๘๔๘.๖๑ 

 
๑๕,๘๐๔,๐๑๘.๙๑ 

๕,๘๔๖,๑๒๐.๙๑ 
 

๒,๘๓๘,๙๐๔.๗๐ 
๕๑,๔๓๐.๐๐ 

 
๑๖,๓๗๓,๓๑๕.๓๑ 

 
๑๗,๒๖๒,๓๐๔.๒๓ 

๖,๑๕๗,๖๑๑.๕๘ 
 

๓,๓๘๘,๗๗๖.๐๒ 
๑,๒๘๓,๕๐๐.๐๐ 

 
24,902,815.24 

 
๑6,366,493.39 

5,815,940.31 
 

2,570,923.๐0 
419,7๐๐.๐๐ 

รวมทั้งส้ิน ๔๒,๘๑๔,๙๖๓.๓๓ ๔๒,๑๗๗,๓๐๘.๐๔ ๔๐,๗๒๘,๓๒๓.๑๓ ๔๔,๔๖๕,๕๐๗.๑๔ 50,075,871.9๔ 
รอยละที่เพิ่มขึน้/ลดลง -37.89 

(เมื่อเทียบกับป 2556) 

-1.49 
(เมื่อเทียบกับป 2557) 

-3.44 
(เมื่อเทียบกับป 2558) 

9.18 
(เมื่อเทียบกับป 2559) 

12.62 
(เมื่อเทียบกับป 2560) 

 
 

 
 
 

 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 

 16,672,884.69   17,073,329.09  
 16,187,848.61  

 16,373,315.31  

 24,902,815.24  

 18,560,413.40  
 17,316,915.64  

 15,804,018.91  

 17,262,304.23  
 16,366,493.39  

 5,125,179.98   5,165,997.50  

 5,846,120.91  

 6,157,611.58  
 5,815,940.31  

 2,456,485.26  

 2,545,265.81   2,838,904.70  
 3,388,776.02   2,570,923.00  

 -    
 75,800.00   51,430.00  

 1,283,500.00   419,700.00   -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

 30,000,000.00

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

รายไดจัดเก็บเองท่ีไมใชหมวดภาษีอากรของเทศบาลนครลําปาง 

หมวดคาธรรมเนียม 
คาปรับ และใบอนุญาต 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 

หมวดรายไดจาก
สาธารณูปโภค 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 

หมวดรายไดจากทุน 
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                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

 
 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจัดเก็บเองที่ไมใช 
หมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน 

รอยละ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน           
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจัดเก็บเองที่ไมใช 
หมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน 

๗ 12.62 5 0.3500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
          ผลการจัดเก็บรายไดที่ไมใชหมวดภาษีอากร หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  หมวดรายไดจากทรัพยสิน หมวด
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  และหมวดรายไดจากทุน รวม 12 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – 
กันยายน ๒๕๖๑) ดังนี้ 
          จํานวนเงินที่จัดเก็บได ของปฐาน (ป ๒๕๖๐) 12 เดือน       =  44,465,507.14   บาท             
          จํานวนเงินที่จดัเก็บได ปงบประมาณ ๒๕๖๑  12 เดือน      =  50,075,871.94   บาท             
          สรุปจํานวนเงนิที่จัดเก็บได รอบ 12 เดือน เพ่ิมขึ้น            =    5,610,364.80   บาท  คิดเปนรอยละ ๑2.62  

 สรุปผลการจัดเก็บรายไดของเทศบาลที่ไมใชหมวดภาษีอากร  
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   - ๓0 กันยายน ๒๕๖๑ 

  

ลําดับที ่ หมวด ป 2560 ป 2561 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนญุาต 
รายไดจากทรัพยสิน                                   
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 
รายไดเบ็ดเตล็ด 
รายไดจากทุน 

๑๖,๓๗๓,๓๑๕.๓๑ 
๑๗,๒๖๒,๓๐๔.๒๓ 

๖,๑๕๗,๖๑๑.๕๘ 
๓,๓๘๘,๗๗๖.๐๒ 
๑,๒๘๓,๕๐๐.๐๐ 

24,902,815.24 
  1๖,366,493.39 

5,815,940.31 
 2,570,๙23.0๐ 
    419,7๐๐.๐๐ 

รวม ๔๔,๔๖๕,๕๐๗.๑๔ 50,075,871.94 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :       
     ปงบประมาณ ๒๕๖๑ การจัดเก็บรายไดในหมวดรายไดที่ไมใชหมวดภาษีอากรโดยภาพรวม เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมารอยละ 
๑๒.๖๒ หมวดรายไดที่จัดเก็บไดเพิ่มข้ึน คือ หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต เพิ่มข้ึนรอยละ ๕๒.๐๙ เนื่องจาก               
     ๑. ปรับเพิ่มอัตราคาบริการกําจัดขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองเขลางคจากเดิมตันละ ๑๕๐ บาท เปนตันละ ๓๗๐ บาท                 
     ๒. คาปรับการผิดสัญญาโครงการแกไขปญหาน้ําทวมซ้ําซาก   
     ๓. คาปรับการผิดสัญญาโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลาง (หลังเกา) สรางพิพิธภัณฑการเรียนรู  
     ๔. ยึดหลักประกันสัญญาโครงการปรับปรุงกอสรางศาลหลักเมือง  
     แตรายไดอีก ๔ หมวด จัดเก็บไดลดลง ดังนี้ ๑) รายไดจากทรัพยสิน ลดลงรอยละ ๕.๑๙ เนื่องจาก ในปงบประมาณ ๒๕๖๐  
มีการตออายุสัญญาเชาตลาดเทศบาล ๑ และจัดเก็บคาเชายอนหลังตั้งแตวันที่ตออายุสัญญาเชา ๒) หมวดรายไดจาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย ลดลงรอยละ ๕.๕๕ เนื่องจากสถานธนานุบาลมีผลประกอบการลดลงสงผลใหการจัดสรรรายได
ใหเทศบาลฯ ลดลง  ๓) หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ลดลงรอยละ ๒๔.๑๓ เนื่องจากปจจุบันขายแบบแปลนผานระบบอิเล็กทรอนิกส    
ผูซื้อสามารถดาวนโหลดแบบแปลนจากระบบ และคํานวณตามคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงสง ผลใหรายไดจากการขายแบบแปลน
ลดลง  ๔) หมวดรายไดจากทุน ลดลงรอยละ ๖๗.๓๐ เนื่องจากทรัพยสินที่ชํารุด เสื่อมสภาพ มีจํานวนลดลง ทําใหรายไดจาก  
การขายทอดตลาดทรัพยสินลดลงจากปที่ผานมา 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
          การจัดเก็บรายไดหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต กฎหมายกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินออกขอบัญญัติ
ทองถ่ินในการจัดเก็บ เทศบาลนครลําปางยังใชเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลําปาง ป พ.ศ. 2๕๔๐ ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางการ
ปรับปรุงแกไขเทศบัญญตัิใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  
          เนื่องจากรายไดที่ไมใชหมวดภาษีอากร รายไดสวนใหญไมสามารถควบคุมการจัดเก็บได ข้ึนอยูกับปจจัยภายนอกและ
สภาวะทางเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายรัฐบาล ดังนั้น ควรสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน ภาคเอกชน ใหมากข้ึนเพื่อให
สอดรับกับยุทธศาสตร “ประเทศไทย ๔.๐” กอใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

 

หลักฐานอางอิง : 
๑. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลําปาง เร่ือง การจัดระเบียบการจอดยานยนต พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลําปาง เร่ือง การกําจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลําปาง เร่ือง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลําปาง เร่ือง สถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๕. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลําปาง เร่ือง การควบคุมกิจการที่อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลําปาง เร่ือง ตลาดสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๐๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ และ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๗. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลําปาง เร่ือง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๘. หนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 

 
 
 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
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                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๔ :  ระดับความสาํเร็จของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสนุทร จวงพลงาม 
                    ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

ผูจัดเก็บขอมูล : วาที่รอยตรีเจษฎา  หมอมูล 
                     นักพัฒนาชุมชนชาํนาญการ 

เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  ๓๑๐๑ เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  ๓๑๐8 

คําอธิบาย : 
ชุมชน  หมายถึง  ชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง มีทั้งสิ้น  ๔๓ ชุมชน ซึ่งเทศบาลนครลําปางประกาศกําหนดจัดตั้ง

ตามระเบียบเทศบาลนครลําปาง วาดวยการจัดตั้งชุมชนและการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖   
การบริหารจัดการตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน หมายถึง ชุมชนมีแผนชุมชนพึ่งตนเอง      

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน โดยแกนนําองคกรชุมชนกลุมตางๆ ขับเคลื่อน
ใหสมาชิกรวมกันคิด นําเสนอปญหาและความตองการ รวมปฏิบัติ เรียนรูรวมกัน โดยกําหนดกิจกรรมโครงการฯ ไวในแผนชุมชน 

ปจจุบันมีชุมชนตนแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจํานวน ๔ ชุมชน ไดแก 
๑. ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง     

            ๒. ชุมชนนากวมเหนอื             
            ๓. ชุมชนศรีชุม 
            ๔. ชุมชนบานหัวเวียง 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเปนลาํดบัข้ันตอนของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พจิารณาจาก

ความกาวหนาของข้ันตอนการดาํเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ ( Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑ √     

๒ √ √    
๓ √ √ √   
๔ √ √ √ √  

๕ √ √ √ √ √ 
       

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ ชุมชนมีแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒ ชุมชนมธีรรมนูญชุมชนที่แสดงถึงการขับเคลื่อนแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓ ชุมชนสามารถแกไขปญหาของชุมชนผานกระบวนการแผนชุมชน 
๔ ชุมชนมีการติดตามประเมินผลกิจกรรมตามแผนชุมชนพรอมสรุปผลและรายงานใหเทศบาลฯ ทราบ 
๕ มีชุมชนตนแบบทีส่ามารถบริหารจัดการตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพิ่มข้ึน  

ไมนอยกวา 2 ชุมชน 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑการประเมิน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ระดับความสําเร็จของชุมชนในการบริหารจัดการ
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

ตัวชี้วัด  
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน           
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของชุมชนในการบริหารจัดการ
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7 5 5 0.3500 

ผลการประเมิน :  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

          1) ชุมชนทั้งหมด ๔๓ ชุมชน ไดจัดทําแผนการดําเนินงานในการบริหารจัดการตนเองของชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง 
ประจําป พ.ศ. ๒๕61  
              1.1 กองสวัสดิการสังคมไดคัดเลือกรูปเลมแผนชุมชุมชนของชุมชนตนแบบ จํานวน ๔ ชุมชน พบวา มีโครงการ/
กิจกรรม ที่ชุมชนบรรจุไวในแผนชุมชน วาสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน จํานวน
ทั้งหมด  45  โครงการ (ตามตาราง) 
 

ชุมชน จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ชุมชนสามารถดําเนินการเองไดและบรรจุลงในแผนชุมชน 

๑. ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง 13 

๒. ชุมชนบานหัวเวียง 8 

๓. ชุมชนศรีชุม 9 
๔. ชุมชนนากวมเหนือ 15 

รวม 45 

            1.2 กองสวัสดิการสังคม ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เร่ือง เทคนิคและแนวทางในการจัดทําแผนชุมชน”  ตามโครงการ
สนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทําแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3 เพื่อรวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนา
หมูบานของตนเอง ใหสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของหมูบาน การจัดทําแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหชุมชน
เขมแข็งและพึ่งตนเองได เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมราชาวดี 
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. 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 

              1.3 ชุมชมชนตนแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๔ ชุมชน ไดบรรจุกิจกรรมโครงการใน
แผนการบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว ดังนี้ 
             1.๓.๑. ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง    จํานวน 13 โครงการ 
                  - กิจกรรมโครงการกองทุนหมูบานและกองทนุวนัละบาท 
                  - กิจกรรมโครงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภค 
                  - กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงคานิยมใหประชาชนรักทองถ่ิน รักประเทศ เชดิชูภูมิปญญาทองถ่ิน 
                  - กิจกรรมโครงการรณรงค ลด ละ เลิกอบายมุขและยาเสพตดิ 
                  - กิจกรรมโครงการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี ชุมชนเปนแหลงทองเที่ยว 

- กิจกรรมโครงการกินรอน ชอนกลาง ลางมือ 
- กิจกรรมโครงการอบรมแกนนําไมพลอง 
- กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเตานม 
- กิจกรรมโครงการรณรงคการเผาขยะในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการรณรงคการใชพลังงานอยางประหยดั 
- กิจกรรมโครงการปลูกตนไมในครัวเรือน ชุมชนนาอยู นามอง 

                  - กิจกรรมโครงการจัดทําปายจราจร ความปลอดภัยในการใชรถใชถนนในชุมชน 
                  - กิจกรรมโครงการตลาดประชารัฐ 
            1.๓.๒. ชุมชนบานหัวเวียง   จํานวน 8 โครงการ 
                  - กิจกรรมโครงการกีฬาในชุมชนเพื่อปองกันเผยแพรการระบาดของยาเสพติด 
                  - กิจกรรมโครงการงานประเพณีและวันสําคัญทางศาสนา เชน วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ 
                  - กิจกรรมโครงการดําหัวผูสูงอายุในชุมชน 
                  - กิจกรรมโครงการบวงสรวงบรรพบุรุษประจําหมูบาน 
                  - กิจกรรมโครงการดูแลผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว 
                  - กิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน 
                  - กิจกรรมโครงการสาธิตพิชิตยุงลาย 
                  - กิจกรรมโครงการสงเสริมการออกกําลังกายในชุมชน 
          1.๓.๓. ชุมชนศรีชุม  จํานวน 9 โครงการ 
                  - กิจกรรมโครงการทําบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม 
                  - กิจกรรมโครงการสวดมนตขามป 
                  - กิจกรรมโครงการทําบุญตักบาตรวันสําคัญของชาติ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
                    ๕ ธันวาคม และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 
                  - กิจกรรมโครงการสังสรรคเนื่องในวันสงทายปเกาตอนรับปใหม 
                  - กิจกรรมโครงการงานประเพณีสงกรานต (งานปใหมเมือง) 
                  - กิจกรรมโครงการงานประเพณีลอยกระทง (งานยี่เปง) 
                  - กิจกรรมโครงการรณรงคหามขาย ดื่มสุราในงานบุญพิธีและงานศพ 
                  - กิจกรรมโครงการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินที่นายกยอง 
                  - กิจกรรมโครงการงานบุญทอดกฐิน 
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- 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 

         1.๓.๔. ชุมชนนากวมเหนือ  จํานวน 15 โครงการ 
                  - กิจกรรมโครงการทําบญัชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน 
                  - กิจกรรมโครงการประชาสัมพนัธการออมทรัพยในครัวเรือน 
                  - กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน 
                  - กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
                  - กิจกรรมโครงการรณรงคการจัดงานกีฬาในหมูบาน/ชุมชน 
                  - กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงใหประชาชนรักทองถ่ินในชุมชน 
                  - กิจกรรมโครงการงานประเพณีวนัสําคัญทางศาสนาในชุมชน 
                  - กิจกรรมโครงการจัดทําสนามกีฬาและสวนสนกุสําหรับเด็กและเยาวชน 
                  - กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค 
                  - กิจกรรมโครงการจัดชุดอาสาสมัครตรวจสุขภาพ 
                  - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 
                  - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรม ลด ละ เลิกอบายมุขในชุมชน 
                  - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมไมทิ้งขยะและน้ําเสียในแมน้ําลําคลอง 
                  - กิจกรรมโครงการใชพลังงานอยางประหยัด ประหยัดไฟฟา ประหยัดน้ํา 
                  - กิจกรรมโครงการรณรงคอนุรักษปาไมและดูแลพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน 
       2)  ชุมชนมีการจัดทําธรรมนูญชุมชน เพื่อเปนกฎ กติกา ในการอยูรวมกันของสมาชิกในชุมชน  และเพื่อความสงบสุข ความ
เปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน รวมถึงกําหนดใหครัวเรือนในชุมชนเขารวมโครงการ การขับเคลื่อนแนวทางตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยผานการประชาคมของสมาชิกในชุมชนเรียบรอยแลว ซึ่งตองถือปฏิบัติรวมกัน มีชุมชนที่ประกาศจัดตั้ง
ธรรมนูญชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง  ดังนี ้

ชุมชนตนแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
- ชุมชนนากวมเหนือ          ต.สบตุย      อ.เมือง  จ.ลําปาง   ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อ 22 เมษายน 2559 
- ชุมชนบานหัวเวียง           ต.หัวเวียง     อ.เมือง  จ.ลําปาง  ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อ 24 เมษายน 2559 
- ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง  ต.เวียงเหนือ อ.เมือง  จ.ลําปาง   ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2559 
- ชุมชนศรีชุม                  ต.สวนดอก   อ.เมือง  จ.ลําปาง   ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2559 
ชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง 
- ชุมชนชางแตม               ต.เวียงเหนือ  อ.เมือง  จ.ลําปาง  ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อ  6 พฤษภาคม 2559 
- ชุมชนศรีชุม-ปาไผ           ต.พระบาท   อ.เมือง  จ.ลําปาง  ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อ 13 พฤษภาคม 2559 
- ชุมชนประตูตาล             ต.เวียงเหนือ  อ.เมือง  จ.ลําปาง  ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อ   9 มีนาคม  2560 
- ชุมชนเจริญสุข               ต.เวียงเหนือ  อ.เมือง  จ.ลําปาง  ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อ 17 มีนาคม 2560 
- ชุมชนหลงัโรงเรียนมัธยมวทิยา  ต.สบตุย อ.เมือง  จ.ลําปาง  ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อ 19  มนีาคม  2560 

            - ชุมชนกําแพงเมือง           ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง   ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อ 21 มีนาคม 2560 
            - ชุมชนสิงหชัย                 ต.สบตุย อ.เมือง จ.ลําปาง        ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อ 17 กุมภาพันธ 2561 
            - ชุมชนเจริญประเทศ         ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง   ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อ 25 กุมภาพันธ 2561 
            - ชุมชนบานหนาคาย          ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง   ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อ 12 มีนาคม 2561 
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. 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 

       3) ชุมชนตนแบบ ไดดําเนินการแกไขปญหาของชุมชนผานกระบวนการแผนชุมชน โดยดําเนินกิจกรรม โครงการที่บรรจุ     
ไวในแผนชุมชน และรายงานตอนายกเทศมนตรีนครลําปาง ดังนี้ 

 
ชุมชน จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ชุมชนดําเนินการผานกระบวนการแผนชุมชน 

๑. ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง 12 

๒. ชุมชนบานหัวเวียง 6 

๓. ชุมชนศรีชุม 8 

๔. ชุมชนนากวมเหนือ 14 

รวม 40 

            3.๑. ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง  จํานวน 12 โครงการ 
                   - กิจกรรมโครงการกองทุนหมูบานและกองทุนวันละบาท 
                   - กิจกรรมโครงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภค 

    - กิจกรรมประเพณีทองถ่ินวันสําคัญ  
    - กิจกรรมโครงการรณรงค ลด ละ เลิกอบายมุขและยาเสพติด 
    - กิจกรรมโครงการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี ชุมชนเปนแหลงทองเที่ยว 
    - กิจกรรมโครงการกินรอน ชอนกลาง ลางมือ 
    - กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเตานม 
    - กิจกรรมโครงการรณรงคการไมเผาขยะในชุมชน 
    - กิจกรรมโครงการรณรงคการใชพลังงานอยางประหยัด (การใชจักรยานในชีวิตประจําวันในชุมชน) 
    - กิจกรรมโครงการปลูกตนไมในครัวเรือน ชุมชนนาอยู นามอง 

                    - กิจกรรมโครงการจัดทําปายจราจร ความปลอดภัยในการใชรถใชถนนในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการตลาดประชารัฐ 
           3.๒. ชุมชนบานหัวเวียง  จํานวน 6 โครงการ 
                    - กิจกรรมโครงการดําหัวผูสูงอายุในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการบวงสรวงบรรพบุรุษประจําหมูบาน 
                    - กิจกรรมโครงการดูแลผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว 
                    - กิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการสาธิตพิชิตยุงลาย 
                    - กิจกรรมโครงการสงเสริมการออกกําลังกายในชุมชน 
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. 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 

            3.๓. ชุมชนศรีชุม  จํานวน 8 โครงการ 
                  - กิจกรรมโครงการทําบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม 
                  - กิจกรรมโครงการสวดมนตขามป 
                  - กิจกรรมโครงการสังสรรคเนื่องในวันสงทายปเกาตอนรับปใหม 
                  - กิจกรรมโครงการงานประเพณีสงกรานต (งานปใหมเมือง) 
                  - กิจกรรมโครงการงานประเพณีลอยกระทง (งานยี่เปง) 
                  - กิจกรรมโครงการรณรงคหามขาย ดื่มสุราในงานบุญพิธีและงานศพ 
                  - กิจกรรมโครงการงานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินที่นายกยอง 
                  - กิจกรรมโครงการงานบุญทอดกฐิน 
            3.๔. ชุมชนนากวมเหนือ  จํานวน 14 โครงการ 
                  - กิจกรรมโครงการทําบญัชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน 
                  - กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธการออมทรัพยในครัวเรือน 
                  - กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน 
                  - กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
                  - กิจกรรมโครงการรณรงคการจัดงานกีฬาในหมูบาน/ชุมชน 
                  - กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงใหประชาชนรักทองถ่ินในชุมชน 
                  - กิจกรรมโครงการงานประเพณีวนัสําคัญทางศาสนาในชุมชน 
                  - กิจกรรมโครงการจัดทําสนามกีฬาและสวนสนุกสําหรับเด็กและเยาวชน 
                  - กิจกรรมโครงการจัดชุดอาสาสมัครตรวจสุขภาพ 
                  - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 
                  - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรม ลด ละ เลิกอบายมุขในชุมชน 
                  - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมไมทิ้งขยะและน้ําเสียลงในแมน้ําลําคลอง 
                  - กิจกรรมโครงการใชพลังงานอยางประหยัด ประหยัดไฟฟา ประหยัดน้ํา 
                  - กิจกรรมโครงการรณรงคอนุรักษปาไมและดูแลพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน 
        4) เทศบาลนครลําปาง โดยกองสวัสดิการสังคมไดจัดทําโครงการสงเสริมการบริหารจัดการชุมชน 
            4.1 มีวัตถุประสงค เพื่อใหความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูในการบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของชุมชน 
           4.2 ผลที่ไดรับ 
           เทศบาลไดจัดเวทีใหประธานชุมชนและแกนนําชุมชนที่ปฏิบัติงานในชุมชน และผูแทนหนวยงานราชการที่เก่ียวของเขา
รวมประชุม หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณการทํางานที่ปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อจะไดนําความรูและ
ประสบการณตาง ๆ ตลอดถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานชุมชนของตนเองใหมีประสิทธิภาพ 
(จัดกิจกรรม จํานวน 8 คร้ัง/ปงบประมาณ) และชุมชนไดนําสงเอกสารหลักฐานสรุปผลการดําเนินงานของชุมชนตามแผนชุมชน
พึ่งตนเองเปนรูปเลมเสนอนายกเทศมนตรีทราบ 
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. 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
      5) เทศบาลนครลําปาง โดยกองสวัสดิการสังคมไดจัดทําโครงการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนตนแบบตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และไดดําเนินกระบวนการตามระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติพรอมประกาศรับรองชุมชนตนแบบชุมชนตนแบบ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมขึ้น จํานวน 4 ชุมชน ดังนี้ 
        -ชุมชนสิงหชัย                 ต.สบตุย อ.เมือง จ.ลําปาง      ประกาศจัดตั้งข้ึน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 
        -ชุมชนบานหนาคาย          ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง       ประกาศจัดตั้งข้ึน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 
        -ชุมชนการเคหะนครลําปาง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง   ประกาศจัดตั้งข้ึน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 
        -ชุมชนถาวรสุข                ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง   ประกาศจัดตั้งข้ึน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

  ๑. แกนนําชุมชนทุกกลุมในชุมชน จํานวน ๔๓ ชุมชน  มาประชุมรวมกันเพื่อทบทวนการจัดทําแผนชุมชนที่มีอยูเดิมใหเปน

ปจจุบัน โดยคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญและมีความจําเปนเรงดวนมาบรรจุในแผนชุมชน 

  ๒. คณะผูบริหารเทศบาลฯ ใหความสําคัญในการจัดทําแผนชุมชน โดยไดเชิญแกนนําชุมชนมารวมกันวิเคราะห และทบทวน    

การจัดทําแผนชุมชนใหตรงตามความตองการของประชาชน 

  ๓. แกนนําชุมชนตนแบบเดิมทั้ง ๔ ชุมชน ใหความสําคัญในการบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
      การดําเนินกิจกรรมตามความตองการของชุมชน มีขอจํากัดดวยระเบียบของทางราชการที่ไมสามารถอุดหนุนงบประมาณ 

ตามระเบียบฯ ได 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป : 
       เพื่อใหการสงเสริมและสนับสนุนชุมชนตนแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนไปอยางตอเนื่อง และเพื่อใหมี
ชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปางสามารถบริหารจัดการชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเปนวิถีชีวิตของชุมชน 
เห็นควรจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนตนแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปงบประมาณ
ตอไป 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๕ : รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่เขารวมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
                 และภูมิปญญาทองถ่ิน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวอุษา  สมคิด 
                      ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางนัทธหทัย  สุระสะ 
                  นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

เบอรติดตอ : 054-237237  ตอ  3201 เบอรติดตอ : 054-237237 ตอ 3207 

คําอธิบาย :    
ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ทัศนคติ หรือความรูสึกในทางบวกและทางลบที่มีตอการจัดงานกิจกรรม       

ทางศาสนา กิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 
ประชาชน หมายถึง ประชาชนในเขตและนอกเขตเทศบาลนครลําปางที่เขารวมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง กิจกรรมที่เทศบาลนครลําปางจัดข้ึน หรือ

รวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม เชน งานลอยกระทง งานปใหมไทย งานปใหมเมือง           
งานวันสําคัญทางพุทธศาสนา   

สูตรการคํานวณ :  
          ระดับความพึงพอใจ แบงเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยมีหลักเกณฑในการวิเคราะหและ   
แปรผล ดังนี้ 

1) การวิเคราะหคะแนนคําตอบ ในแตละประเด็นแลวคิดคาคะแนนโดยมีเกณฑการใหคะแนนคําตอบ แบงเปน 5 ระดับ 
กําหนดชวงคะแนนเปนดังนี ้

          คะแนน    ชวงคะแนน           ระดับความคิดเห็น 
     5    4.51 – 5.00      มากที่สุด 

      4    3.51 – 4.50      มาก 
      3    2.51 – 3.50      ปานกลาง 
      2    1.51 – 2.50      นอย 
      1    1.01 – 1.50      นอยที่สุด 

2) การวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น โดยนําคะแนนเฉลี่ยแตละขอยอยมารวมกันหารดวยจํานวนขอยอย   
จะไดคาคะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น = 
           (คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจขอยอยท่ี 1 + คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจขอยอยท่ี 2 + ......+ คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจขอยอยท่ี n)  
                                                                        จํานวนขอยอยท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
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3) การวิเคราะหคะแนนตัวชี้วัด “ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม” หลังจากไดคาคะแนนเฉลี่ยในแตละประเด็นแลว
นําคาคะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น มาหาคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพงึพอใจตอการเขารวมกิจกรรมทั้งหมดตามสูตร 

          คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมทั้งหมด =         
          (คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรวมในการเขารวมกิจกรรม กิจกรรมท่ี ๑ + กิจกรรมท่ี ๒ + กิจกรรมท่ี 3 + กิจกรรมท่ี 4.................) 

 กิจกรรมท้ังหมด 

4)  การแปรคาคะแนนความพงึพอใจในรูปของรอยละ หลังไดคาคะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจแลวจะแปรคาคะแนน 
เปนรอยละ ตามสูตรคํานวณ ดงันี ้

รอยละของความพึงพอใจ  =      คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ x 100 
                                                                5 
5)  เนื่องจากการสํารวจความพงึพอใจฯ แบงเปน 2 คร้ัง (รอบ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป) (รอบ 1 เมษายน – 

30 กันยายน ของปเดยีวกัน) ดงันั้น การคิดคารอยละความพงึพอใจของหนวยงาน จะใชสูตร ดังนี ้

รอยละของความพึงพอใจ = รอยละของความพึงพอใจ คร้ังที่ 1 + รอยละของความพึงพอใจ คร้ังที่ 2 
          2 

แหลงขอมูล/วิธีจัดเกบ็: 
          1. เก็บขอมูลจากการแจกแบบสอบถาม ใหกับผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ  โดยขอความรวมมือใหแสดงความคิดเห็นลงใน
แบบฟอรมที่กําหนด 
          2. ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลเปนราย 6 เดือน และ 12 เดือน โดยนาํผลความพงึพอใจของแตละกิจกรรม 
มาหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจทั้งหมด 

โครงการ/กิจกรรมทางศาสนา 
          1. โครงการจัดงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหวสาอริยสงฆเจา หลวงพอเกษมเขมโก ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 

2. การจัดโครงการทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหม ประจําป 2561 
3. กิจกรรมพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจําป 2561 
4. การจัดโครงการบวงสรวงเจาพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พอเจาทิพยชาง) ประจําป 2561 
5. โครงการบวงสรวงพญาพรหมโวหาร ประจําป 2561 
6. กิจกรรมพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจําป 2561 
7. โครงการจัดงานเทศกาลวันเขาพรรษา ประจําป 2561 
8. กิจกรรมพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ประจําป 2561 

โครงการ/กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม 
          1. โครงการจัดงานประเพณีลองสะเปาจาวละกอน (ลอยกระทง) ประจําป 2560 
          2. โครงการจัดงานสลงุหลวง กลองใหญ ปใหมเมืองนครลําปาง ประจาํป 2561 
 
 

 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
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เกณฑการประเมิน: 
ตัวชี้วัด หนวยวัด เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน 
ที่เขารวมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถ่ิน 
 

รอยละ 65 70 75 80 85 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน           
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ที่เขารวมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถ่ิน 
 

๕ 85.04 5 0.2500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

          เทศบาลนครลําปางไดใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  
เพื่อใหประชาชนทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลนครลําปาง ไดเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับการสงเสริม ทํานุบํารุง รักษา     
และเผยแพรงานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน ในการนี้ เทศบาลนครลําปางไดมอบหมายใหกองวิชาการ      
และแผนงาน  ทําการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่เขารวมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และใหสํานักการศึกษา  
งานกิจการศาสนา ทําการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่เขารวมกิจกรรมทางศาสนา โดยขอมูลที่ไดมาจากผลการประเมิน  
จะนําไปสูการปรับปรุง และแกไขพัฒนางานดานกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินใหดียิ่ง ๆ ข้ึน 

         ซึ่งผลการประเมินทั้ง 10 โครงการ/กิจกรรมในป 2561 โดยการจัดโครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
และประเพณีอ่ืน ๆ กิจกรรมพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา มีความพึงพอใจมากที่สุด 
รอยละ 90.00 รองลงมา คือ โครงการจัดงานประเพณีลองสะเปาจาวละกอน (ลอยกระทง) รอยละ 89.97 โครงการจัดงาน
เทศกาลวันเขาพรรษา รอยละ 88.00 โครงการประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหวสาอริยสงฆเจา หลวงพอเกษมเขมโก รอยละ 
86.00  โครงการจัดงานสงเสริมวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในโอกาส       
วันมาฆบูชา รอยละ 86.00 โครงการจัดงานสงเสริมวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน 
เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา รอยละ 86.00 โครงการบวงสรวงเจาพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พอเจาทิพยชาง) รอยละ 84.00 
โครงการจัดงานสลุงหลวง  กลองใหญ ปใหมเมืองนครลําปาง รอยละ 81.44 โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหม 
รอยละ 80.00 และโครงการบวงสรวงพญาพรหมโวหาร รอยละ 80.00 ตามลําดับ 
 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

      ๑) การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินเหลานี้ คือ ภารกิจหนาที่ของเทศบาลที่จะตอง

ดําเนินการ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อแกไขปญหาและตอบสนองความตองการ         

ของประชาชน กอใหเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได 

      ๒) ไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรอ่ืน ๆ ในการเขารวมกิจกรรม และสนบัสนุนงบประมาณในการ

จัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  และภูมปิญญาทองถ่ิน 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
       1) การจัดงานบางโครงการ/กิจกรรม จะจัดข้ึนในชวงฤดูฝน เชน โครงการจัดงานเทศกาลวันเขาพรรษา ทาํใหเปนอุปสรรค  
ตอการเขารวมกิจกรรมของประชาชน 
       2) การใหความสนใจเขารวมโครงการ/กิจกรรมของประชาชนมนีอย 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป : -  
 

หลักฐานอางอิง 
     1) รายงานสรุปผลการจัดงานประเพณีลองสะเปาจาวละกอน (ลอยกระทง) ประจําป 2560  
         โดยงานวิจัยและประเมินผล ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
     2) แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการเขารวมโครงการ/กิจกรรมทางศาสนา 
     3) รายงานสรุปผลการจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ ปใหมเมืองนครลําปาง ประจําป 2561 
         โดยงานวิจัยและประเมินผล ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
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ตัวชี้วัดที่ ๖ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการของเทศบาลนครลาํปาง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวรรณศรี  อินทราชา 
                      ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผูจัดเก็บขอมูล :       นางรัตนา  กระจางฉาย 
                  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

เบอรติดตอ : ๐๕๔ – ๒๓๗๒๓๗  ตอ  ๗403 เบอรติดตอ : ๐๕๔ – ๒๓๗๒๓๗  ตอ  ๗412 

คําอธิบาย :   

 ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความพอใจ  ความชื่นชมของประชาชนที่มีตอสวนราชการในสังกัดเทศบาลนครลําปาง         
ในการใหบริการประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม  
          ผูรับบริการ  หมายถึง  ประชาชนในเขตเทศบาล บุคคล นิติบุคคล ที่มาติดตอขอรับบริการ หรือไดรับผลกระทบตอการ
ใหบริการ   
          งานบริการ  หมายถึง  งานบริการที่เทศบาลฯ  ไดใหบริการประชาชนดานตาง ๆ  ตามอํานาจหนาที่  ไดแก   
           1. งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาํตัวประชาชน (สํานักปลัดเทศบาล) 
 2. งานบริการสถานีขนสง (สํานกัปลัดเทศบาล) 
 3. งานบริการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานักปลัดเทศบาล) 
 4. งานชาํระภาษี (กองคลัง) 
 5. งานขออนุญาตสิง่กอสราง (สํานักการชาง) 
 6. งานบริการทนัตกรรม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 7. งานดานการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 
 8. งานบริการสวัสดิการ (กองสวัสดิการสังคม) 
 9. งานศูนยบริการรวมและรับเร่ืองราวรองทุกข : บริการสวนหนา (สํานักปลัดเทศบาล) 
 10. งานศูนยบริการรวมและรับเร่ืองราวรองทุกข : หลังรับบริการ (สํานักปลัดเทศบาล) 
 11. งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณปูโภค (ไฟฟาและถนน) (สํานักการชาง) 
 12. การพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล (สํานักการชาง) 
 13. การบริการแหลงเรียนรู (พพิิธภัณฑหอปูมละกอน และอุทยานการเรียนรูนครลาํปาง LK Park) (สาํนักการศึกษา) 
 14. งานบริการดานการกวาดทาํความสะอาดถนน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 15. งานหาบเรแผงลอย (สํานักปลัดเทศบาล) 
 16. งานดานสวนสาธารณะ (สํานักการชาง) 
 17. งานศูนยบริการสาธารณสขุ (การเยี่ยมบาน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 18. งานบริการสาธารณสุข (การเก็บขยะมูลฝอย) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 19. งานประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง (กองวิชาการและแผนงาน) 
สูตรการคํานวณ : แตละสํานัก/กอง เปนผูคํานวณ 
 

                รอยละความพึงพอใจ  =   จํานวนผูตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจ  x   ๑๐๐ 
                                                     จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

                 
 
                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
ความพึงพอใจของประชาชน    

๒๕๕9 ๒๕60 
๑. งานทะเบียนราษฎรและบตัรประจําตัวประชาชน 80.40 % 80.55 % 

2. งานบริการสถานีขนสง 80.20 % 74.20 % 

3. งานบริการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ การปองกันและบรรเทา 
    สาธารณภัย 

78.60 % 77.90 % 

4. งานชาํระภาษ ี 84.40 % 84.80 % 

5. งานขออนุญาตสิง่กอสราง 78.40 % 74.60 % 

6. งานบริการทนัตกรรม - - 

7. งานดานการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม  77.20 % 74.20 % 
8. งานบริการสวัสดิการ 77.80 % 82.40 % 

9. งานศูนยบริการรวมและรับเร่ืองราวรองทุกข : บริการสวนหนา 79.00 % 78.00 % 

10. งานศูนยบริการรวมและรับเร่ืองราวรองทุกข : หลังรับบริการ 78.80 % 71.60 % 

๑1. งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณปูโภค (ไฟฟาและถนน) 72.80 % 71.90 % 

12. การพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล 75.00 % 80.10 % 

๑3. การบริการแหลงเรียนรู  - - 

๑4. งานบริการดานการกวาดทาํความสะอาดถนน 82.40 % 83.40 % 

๑5. งานหาบเรแผงลอย 74.40 % 80.70 % 

๑6. งานดานสวนสาธารณะ 76.60 % 80.10 % 

17. งานเยี่ยมบาน 73.20 % 86.80 % 
๑8. งานบริการสาธารณสุข (การเก็บขยะมูลฝอย) - 72.30 % 

19. งานประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง 78.00 % 80.30 % 
 

รอยละ 
ความพึงพอใจฯ (i) 

นํ้าหนัก (Wi) 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ 

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 
คะแนน 

ท่ีได (SMi) 
คะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 

(Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
งานบริการ SM ๑ W๑ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ SM๑ (W๑ x SM๑) 
งานบริการSM ๒ W๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ SM๒ (W๒ x SM๒) 
. . ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ . . 
. . ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ . . 
งานบริการSM i Wi ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ SMi (Wi x SMi) 

 Σi=๑-๘  
Wi = ๑.๐ 

 
 

Σi=๑-๘  (Wi x SMi) 

 
 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
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เกณฑการใหคะแนน :  
 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ตองานบริการของเทศบาลนครลําปาง 

รอยละ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน           
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ    
ตองานบริการของเทศบาลนครลําปาง 

6 79.96 3.99 0.2394 

ผลการดําเนินงาน : 
 

รอยละความพึงพอใจฯ (i) 
นํ้าหนัก 
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ 
รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 
คะแนนท่ีได (SMi) 

คะแนน
เฉลี่ยถวง
นํ้าหนัก 

 (Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. งานทะเบียนราษฎร 
    และบัตรประจําตัวประชาชน 

๐.๐๕๒๖ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 4.12 (81.60 %) 0.2188 

2. งานบริการสถานีขนสง ๐.๐๕๒๖ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 3.50 (77.50 %) 0.2025 

3. งานบริการดานความปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพยสนิ การปองกันและบรรเทา 
    สาธารณภัย 

๐.๐๕๒๖ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 4.08 (80.40 %) 0.2188 

4. งานชาํระภาษ ี ๐.๐๕๒๖ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 5 (90.20 %) 0.2356 

5. งานขออนุญาตสิง่กอสราง ๐.๐๕๒๖ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 5 (86.10 %) 0.2278 

6. งานบริการทนัตกรรม ๐.๐๕๒๖ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 5 (87.80 %) 0.2309 

7. งานดานการจัดการสุขาภิบาล 
    และอนามัยสิ่งแวดลอม  

๐.๐๕๒๖ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 4.01 (80.80 %) 0.2151 

8. งานบริการสวัสดิการ ๐.๐๕๒๖ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 3.01 (75.80 %) 0.2209 

9. งานศูนยบริการรวมและรับเร่ืองราว 
    รองทุกข : บริการสวนหนา 

๐.๐๕๒๖ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 4.56 (82.70 %) 0.2341 

10. งานศูนยบริการรวมและรับเร่ืองราว 
      รองทุกข : หลังรับบริการ 

๐.๐๕๒๖ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 5 (85.10 %) 0.2425 
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ผลการดําเนินงาน (ตอ) : 
 

รอยละความพึงพอใจฯ (i) 
นํ้าหนัก 
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ 
รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 
คะแนนท่ีได (SMi) 

คะแนน
เฉลี่ยถวง
นํ้าหนัก 

 (Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑1. งานแกไขปญหาการใหบริการ 
      สาธารณปูโภค (ไฟฟาและถนน) 

๐.๐๕๒๖ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 3.58 (77.90 %) 0.2178 

12. การพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที ่
      เขตเทศบาล 

๐.๐๕๒๖ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 3.28 (76.40 %) 0.2151 

๑3. การบริการแหลงเรียนรู  
      (พิพิธภัณฑหอปูมละกอน  
      และอุทยานการเรียนรูนครลําปาง  
      LK Park) 

๐.๐๕๒๖ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 5 (87.80 %) 0.2383 

๑4. งานบริการดานการกวาด 
      ทําความสะอาดถนน 

๐.๐๕๒๖ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 1.34 (66.70 %) 0.1830 

๑5. งานหาบเรแผงลอย 
 

๐.๐๕๒๖ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 1.72 (68.60 %) 0.2020 

๑6. งานดานสวนสาธารณะ 
 

๐.๐๕๒๖ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 2.24 (71.20 %) 0.1899 

17. งานศูนยบริการสาธารณสขุ  
      (การเยี่ยมบาน) 

๐.๐๕๒๖ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 3.32 (76.60 %) 0.2115 

๑8. งานบริการสาธารณสุข  
       (การเก็บขยะมูลฝอย) 

๐.๐๕๒๖ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 3.34 (71.70 %) 0.2025 

19. งานประชาสัมพันธเทศบาล 
      นครลําปาง 

๐.๐๕๒๖ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 3.40 (77.00 %) 0.2004 

 Σi=๑-๑๙  
Wi = ๑.๐ 

 3.99 (79.96 %)  
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

         เทศบาลนครลําปางไดใหความสําคัญกับงานบริการประชาชน เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว และประทับใจ
ตองานบริการ ในการนี้ เทศบาลนครลําปางไดจัดจางสถาบันการศึกษา มาทําการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตองาน
บริการของเทศบาลนครลําปาง โดยขอมูลที่ไดจากผลการประเมินจะนําไปสูการปรับปรุง และแกไขพัฒนางานดานการบริการ  
ใหดียิ่ง ๆ ข้ึน ซึ่งผลการประเมินงานบริการทั้ง ๑๙ กระบวนงาน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยประชาชน
ผูรับบริการ มีความพึงพอใจมากที่สุดในกระบวนงานชําระภาษี คิดเปนรอยละ 90.20 และมีความพึงพอใจนอยที่สุดใน
กระบวนงานบริการดานการกวาดทําความสะอาดถนน คิดเปนรอยละ 66.70 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
        ๑) ผูบริหารใหความสําคัญกับงานดานบริการ เพราะงานบริการเปนสิ่งสําคัญ และจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะเทศบาลนครลําปางถือเปนเทศบาลขนาดใหญที่มีพื้นที่การดูแลความเปนอยูของประชาชนในเขต
เทศบาลถึง ๔๓ ชุมชน 
        ๒) มีงบประมาณในการดําเนินงานดานการใหบริการประชาชน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
         บุคลากรในการใหบริการบางงานยงัมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
          

งานบริการที่ประทับใจ : 
            1. การบริการแหลงเรียนรู (พิพิธภัณฑหอปูมละกอน) : เปนแหลงการเรียนรูที่มีความสะอาด เรียบรอย นาเขาชม 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป : 
1. งานบริการสถานีขนสง : ใหเทศบาลดูแลเร่ืองหองน้ําในสถานีขนสง เนื่องจากไมคอยสะอาด และมีกลิ่นเหม็น ควรมี

บริการอินเตอรเน็ตหรือหองพักแยกเฉพาะ เพื่อเปนการผอนคลายในการนั่งรอรถ ควรเพิ่มที่นั่งสําหรับผูโดยสาร และ
พนักงาน (ขายตั๋ว) ควรใหบริการอยางรวดเร็ว ยิ้มแยมแจมใส 

2. งานบริการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : ใหเทศบาลปรับปรุงใน
เร่ืองของไฟจราจร ควรใหมีการใชงานตลอด 24 ชั่วโมง และเพิ่มการดูแลความปลอดภัยดานตาง ๆ ใหกับชุมชนดวย 

3. งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟาและถนน) : ใหเทศบาลทําความสะอาดถนนทุกวัน เพื่อปองกัน
ปญหาฝุนละออง ควรใหเจาหนาที่มาดูแลเร่ืองของไฟฟาใหมากกวานี้ และควรใหบริการดวยความรวดเร็ว และทํางาน
อยางเปนระบบมากกวานี ้

4. การพัฒนาสาธารณูปโภคในพ้ืนที่เขตเทศบาล : งบประมาณที่ใชในการดําเนินการของแตละโครงการ ควรพิจารณา
ใหเหมาะสมกับโครงการ และเทศบาลควรมีการดําเนินการใหสําเร็จตามชวงเวลาที่กําหนด 

 5. การบริการแหลงเรียนรู (อุทยานการเรียนรูนครลําปาง LK Park) : ชั้น 2 ควรมีหองน้ําในการใหบริการ ควรมี
บุคลากรหรือเจาหนาที่อยูประจําเพื่อคอยแนะนําหรือตักเตือนบุคคลที่ตั้งใจเขามานอนพักผอน หรือนอนหลับยาว 
เพราะเปนการกระทําไมเหมาะสมตอสถานที ่ควรเปลี่ยนประตูจากการผลักเปนแบบกระจกเลื่อน เพราะจะทําใหเกิด
เสียงเบากวา ถาเปนประตูแบบอัตโนมัติจะดีมาก เทศบาลควรจัดใหมีจุดชารทแบตมือถือ และปรับความสวางของ 
แสงไฟ เนื่องจากแสงไฟสวางเกินไปทําใหคนที่อานหนังสือรูสึกแสบตา และอาจทําใหสายตาเสียได 
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ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป (ตอ): 
6. งานบริการดานการกวาดทําความสะอาดถนน : บริเวณตลาดควรมีการเก็บกวาดขยะโดยกําหนดหวงเวลาในการ

จัดเก็บใหชัดเจน โดยเฉพาะทางดานขวามือของตลาด ในตอนเชาจะมีเศษผักและเศษขยะตกคางจากตอนกลางคืน
เปนปริมาณมาก และบริเวณหลังสถานีวิทยุโทรทัศนชอง 11 ลําปาง ใกลรานอาหารเรือนแพ จะมีขยะปลอยทิ้งไว
เปนเวลานาน ทําใหมีสงกลิ่นเหม็นรบกวน รวมถึงจํานวนถังขยะมีไมเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณที่ทิ้งขยะ ทําใหขยะ
ในแตละวันลนออกมานอกถังขยะ ทําใหแลดูสกปรก 

           7. งานหาบเรแผงลอย : เจาพนักงานเทศกิจควรควบคุมดูแลการวางขายผัก ผลไม และสินคาอ่ืน ๆ ไมใหกีดขวาง
การจราจร หรือการสัญจรของรถ ควรควบคุมดูแลไมใหแมคาวางสินคาบริเวณหนารานคาอ่ืนๆ หรือบริเวณหนา
บานผูอ่ืน เพราะทําใหบริเวณนั้นสกปรก เชน บริเวณถนนโรงเรียนบุญวาทย และบริเวณตลาดออมสิน เปนตน   
ควรมีการจัดระเบียบบริหารจัดการในงานหาบเรใหเปนระบบข้ึน อยากใหเทศบาลมีการบังคับกฎหมายในการ    
ทิ้งขยะ เพราะทุกวันนี้มีการทิ้งขยะที่ไมเปนระเบียบ ทําใหขยะลนถัง และสงกลิ่นเนาเหม็น ควรมีการปรับปรุงดาน
ความสะอาด ควรมีถังขยะประจําจุด เทศบาลควรมีการจัดถุงดําใหเพียงพอ และมีการตั้งกฎของการทิ้งขยะพรอม
บังคับอยางจริงจัง 

8. งานดานสวนสาธารณะ : อยากใหเทศบาลดูแล แกไขเร่ืองสถานที่จอดรถ ความสะอาด รวมถึงการจัดระเบียบ   
การขายอาหาร ควรมีการตัดหญาอยางสม่ําเสมอ ควรปรับปรุงภูมิทัศนลานกิจกรรมใหใชประโยชนไดมากข้ึน    
ควรดูแล แกไขซอมแซมอุปกรณการออกกําลังกายที่ชํารุด สนามฟุตบอลไมมีไฟฟาสองสวาง หองน้ําควรจะมีการ
ปรับปรุงใหสะอาดกวานี้ ของเลนเด็กมีอายุการใชงานที่นานแลว ควรปรับปรุง จัดหา แกไขหรือซอมบํารุง 

9. งานบริการสาธารณสุข (การเก็บขยะมูลฝอย) : อยากใหเทศบาลดูแลเร่ืองรถเก็บขนขยะ โดยเฉพาะรถขยะบดอัด 
เนื่องจากเวลาบดอัดขยะ จะมีน้ําจากขยะไหลลงไปตามพื้นถนน ทําใหสงกลิ่นเหม็น เจาหนาที่ควรดูแลเร่ืองนี้ดวย  
และควรจัดตารางเวลาในการเก็บขยะที่แนนอน และสม่ําเสมอ พรอมจัดหาถังขยะเพิ่มใหมากกวานี้  

10. งานประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง : การนําเสนอขอมูลผานสื่อตาง ๆ ควรนําเสนอในชวงเวลาที่ผูคน
พลุกพลาน เพื่อที่จะไดรับทราบขอมูลไดอยางทั่วถึง 

ขอเสนอแนะจากคณะผูวิจัย : 
          จากผลสรุปของการศึกษาวิจัย คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะทั้งในระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติ สําหรับการ
บริหารงานของเทศบาลนครลําปาง ดังนี ้
          1. ขอเสนอแนะดานนโยบาย : 
               จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ เทศบาลนครลําปาง        
ในกระบวนงาน 19 กระบวนงาน ผลการประเมินชี้ใหเห็นถึงความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของเทศบาลนครลําปาง  
ในแตละกระบวนงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก แมผลของการประเมินในภาพรวมประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจ      
ตอการใหบริการของเทศบาลนครลําปาง ทั้ง 19 กระบวนงาน อยูในระดับมากก็ตาม ทางเทศบาลนครลําปางก็ยังตองมี         
การพัฒนาการบริการใหมีประสิทธิภาพที่ดีตอไปอีก โดยรักษามาตรฐานการใหบริการในกระบวนงานที่ดีอยูแลวไว และใน
ขณะเดียวกันก็ควรมุงปรับปรุงในประเด็นที่ยังไมไดระดับความพึงพอใจใหอยูในระดับที่ดีข้ึน เพื่อเปนแนวทางใหกับการ
บริหารงานของเทศบาลนครลําปาง ทางคณะผูวิจัยจึงมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้  
             1. เทศบาลนครลําปางควรใหมีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ โดยองคกรกลางหรือ
หนวยงานกลาง ดังที่ทําอยูในขณะนี้ตอไป ทั้งนี้เพื่อความเปนกลางและความชอบธรรมในสายตาของสังคม 
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            2. เทศบาลนครลําปางควรมีการประเมินผลการใหบริการครบทุกภารกิจและทุกหนวยงานเปนประจําทุกป เพื่อทราบถึง
ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการและนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบกัน ทั้งนี้ จะชวยใหขาราชการ พนักงาน 
เจาหนาที่ และลูกจาง ทราบถึงปญหา อุปสรรคของหนวยงานและหาแนวทางพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  
          2. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
              จากการสอบถามเพื่อขอขอเสนอแนะจากประชาชนผูรับบริการ ผลการสอบถามพอสรุปไดวา ประชาชนผูรับบริการ
ตองการใหทางเทศบาลนครลําปางไดปรับปรุงการติดตอการใหบริการใหเกิดความรวดเร็ว ปรับปรุงถนนบางสายใหอยูในสภาพ          
ที่ใชงานได ใหความสําคัญกับระบบการจัดการปญหาเก่ียวกับขยะ ดูแล แกไขเร่ืองของทอระบายนา การจัดหาไฟฟาสองสวาง       
การพัฒนาอาชีพของชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและมีรายไดที่ดีกวาเดิม มีการใหบริการประชาชนอยางทั่วถึงกันทุกชุมชน
ปรับปรุงใหเจาหนาที่ในองคกรมีมนุษยสัมพันธใหมากข้ึน มีกิริยามารยาทที่สุภาพ พูดจาไพเราะ มีใบหนายิ้มแยม แจมใสในการ
ทักทายกับผูมารับบริการ จัดใหมีกิจกรรมตางๆ ที่ทําใหทางเทศบาลกับชุมชนไดคุนเคยกัน มีสวนรวมในการทํางานดวยกันมากข้ึน 
จัดใหมีน้ําเพียงพอตอพื้นที่ทางการเกษตร รวมทั้งการอุปโภค บริโภค ใหความชวยเหลือกับผูประสบอุทกภัย วาตภัย และภัยอ่ืน ๆ 
อยางเทาเทียมและเพียงพอตอความเสียหายที่เกิดข้ึน ใหความสําคัญกับคนชราและคนพิการโดยเทาเทียมกันกับคนปกติทั่วไป  
เปนตน  
          ทั้งนี้ จากผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครลําปาง โดยประชาชน
ผูรับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนงานการบริการแหงการเรียนรู (พิพิธภัณฑหอปูมละกอน) เปนอันดับแรก งานชําระภาษี          
งานบริการทันตกรรม ศูนยบริการสาธารณสุขปงสนุก ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครลําปาง งานขออนุญาตสิ่งกอสราง     
งานศูนยบริการรวมและรับเร่ืองราวรองทุกข : หลังรับบริการ งานบัตรประจาตัวประชาชน งานการบริการแหลงเรียนรู อุทยาน
การเรียนรูนครลาปาง (LK Park) งานศูนยบริการรวมและรับเร่ืองราวรองทุกข : บริการสวนหนา งานดานการจัดการสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดลอม (การบริการรับเร่ืองตอใบอนุญาต ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) งานบริการดานความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานทะเบียนราษฎร งานบริการสถานีขนสง งานแกไขปญหา          
การใหบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟาและถนน) งานประชาสัมพันธเทศบาลนครลาปาง งานศูนยบริการสาธารณสุข (การเยี่ยมบาน)   
การพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล งานบริการสวัสดิการ งานบริการสาธารณสุข (การเก็บขยะมูลฝอย) งานดานสวนสาธารณะ           
งานหาบเรแผงลอย และงานการบริการดานการกวาดทําความสะอาดถนน ผูรับบริการมีความพึงพอใจรองลงมาตามลําดับ ดังนั้น 
เทศบาลนครลําปางควรจะตองพิจารณาความพรอมของสถานที่ในการใหบริการ ความพรอมของวัสดุอุปกรณ และจัดเตรียม
บุคลากรใหเพียงพอตอการใหบริการ ซึ่งจะตองจัดการทรัพยากรดังกลาวใหเหมาะสมกับกระบวนงานงานในแตละงาน ที่สําคัญ
จะตองคํานึงถึงประสิทธิภาพที่เกิดจากการใชทรัพยากรนั้น ๆ ควบคูกับการปฏิบัติงานไปดวย นอกจากนี้ เทศบาลนครลําปาง  
ควรนําผลการวิจัยที่คนพบไปประยุกตใชเพื่อสะทอนภาพผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการ อันจะนําไปสูการกําหนดกลยุทธ วิธีปฏิบัติ
ในการนํายุทธศาสตรการพัฒนาตามนโยบายการบริหารงานของเทศบาลสูทองถ่ิน เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพทุกดาน และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน ซึ่งจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์การเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีตอไป 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ ๗ : รอยละความสาํเร็จของขอรองเรียนที่ไดรับการแกไขตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ส.ต.ท. สวาท  จาํปาอูป 
                          หัวหนาสาํนักปลัดเทศบาล 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาววรลักษณ  เมธาจารย 
                 นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

เบอรติดตอ : ๐๕๔ – ๒๒๖๒๒๗ ตอ ๗401 เบอรติดตอ : ๐๕๔ – ๒๒๖๒๒๗ ตอ ๗๓๑๒ 

คําอธิบาย :  

 ขอรองเรียน หมายถึง คํารองทุกข คํารองเรียน ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศบาลนครลําปางที่ผานชองทาง         
การรองเรียนอยางถูกตอง   
 ชองทางการรองเรียน  คือ 

       1) เขียนขอรองเรียนตอเจาหนาที่รับเร่ืองราวรองทุกข 
        2) แจงทางโทรศัพทโดยเจาหนาที่ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรและรับไวเปนเอกสารทางราชการ 

        3) รับแจงทาง  INTERNET  ซึ่งเจาหนาที่ CALL CENTER รับผิดชอบรับแจงเหตุ และจัดทําเปนบันทึกตามแบบคํารองที่กําหนดข้ึน 
จัดสงลายลักษณอักษรมายังหนวยงานรับเร่ืองราวรองทุกข 
 ขอรองเรียนที่ไดรับการแกไข หมายถึง ขอรองเรียนที่ไดรับการแกไขจนเสร็จตามมาตรฐานของการปฏิบัติ ทั้งนี้ รวมถึง    
ขอรองเรียนที่ไมสามารถแกไขไดจนเสร็จสมบูรณ แตนําไปบรรจุเปนงบประมาณ หรือกําหนดแผนงานไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลนครลําปาง ก็จะถือไดวาไดรับการแกไขแลวเชนกัน      

เกณฑมาตรฐานที่กําหนด : 
 1. เปนเร่ืองที่เทศบาลนครลําปางดําเนินการตรวจสอบและแกไขปญหาจนเปนที่ยุต ิ(นายกเทศมนตรีใหความเห็นชอบ)  ในอํานาจหนาที่
ของเทศบาลนครลําปาง โดยเสนอใหนายกเทศมนตรีนครลําปางทราบ ทั้งนี้ รวมถึงขอรองเรียนที่ไมสามารถแกไขไดจนเสร็จสมบูรณ     
แตนําไปบรรจุเปนงบประมาณหรือกําหนดแผนงานไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบาลนครลําปาง ก็จะถือวาไดรับ
การแกไขแลวเชนกัน 
 ๒. เปนเร่ืองที่เทศบาลนครลําปางไมสามารถดําเนินการได โดยพิจารณาแลวเห็นวาอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการอ่ืน   
ที่มิใชของเทศบาลนครลําปาง ซึ่งไดมีการประสานแจงใหสวนราชการอ่ืนทราบและดําเนินการตอไป รวมทั้งแจงใหผูรองทราบแลว 
        ๓. เปนเร่ืองที่เทศบาลนครลําปางเห็นควรยกเลิก โดยพิจารณาแลวเห็นวาเปนเร่ืองรองเรียนที่มิไดระบุขอมูลรายละเอียด    
ชื่อ ที่อยู  สถานที่  ตําแหนง  ความตองการที่ชัดเจน  ขอมูลไมครบถวนทําใหไมสามารถดําเนินการได  ตลอดจนคํารองที่ใชคําที่สื่อไป
ในทางที่ไมเหมาะสม 

สูตรการคํานวณ : 
 

 

จํานวนขอรองเรียนที่ไดรับการแกไขตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 X    ๑๐๐ 
                             จํานวนขอรองเรียนทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน  :  

หนวยงาน 

การแกไข จํานวน 
ขอรองเรียน

ท้ังหมด 
ดําเนินการ 
แกไขเสรจ็ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ 

เขา
แผนพัฒนา 

ยกเลิก 
ยังไม

ดําเนินการ 
เรื่อง/
ครั้ง 

รอยละ 
เรื่อง/
ครั้ง 

รอยละ 
เรื่อง/
ครั้ง 

รอยละ 
เรื่อง/
ครั้ง 

รอยละ 
เรื่อง/
ครั้ง 

รอยละ 
เรื่อง/
ครั้ง 

รอยละ 
เรื่อง/
ครั้ง 

รอยละ 

สํานักปลัดฯ 28 96.55 - - 1 3.45 - - - - - - 29 0.72 
สํานักการชาง 2,666 93.12 109 3.81 76 2.65 3 0.10 - - 9 0.31 2,863 70.81 
กองสาธารณสุขฯ 991 86.47 151 13.18 4 0.35 - - - - - - 1,146 28.35 
กองคลัง - - - - - - - - - - - - - - 
กองวชิาการฯ 5 100 - - - - - - - - - - 5 0.12 
สํานักการศึกษา - - - - - - - - - - - - - - 
กองสวัสดิการฯ - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 3,690 91.27 260 6.43 81 2.00 3 0.07 - - 9 0.22 4,043 100 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

 
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

ผลการดําเนินงาน 

ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ ป 2560 

รอยละความสาํเร็จของขอรองเรียนที่ไดรับ 
การแกไขตามเกณฑมาตรฐานทีกํ่าหนด 

รอยละ ๙๗.๙๔ ๙๕.๒๙ ๙๗.๑๖ ๙๗.๒๘ 86.30 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

รอยละความสาํเร็จของขอรองเรียนที่ไดรับ 
การแกไขตามเกณฑมาตรฐานทีกํ่าหนด 

รอยละ 95 96 97 98 99 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน          
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละความสาํเร็จของขอรองเรียนที่ไดรับ 
การแกไขตามเกณฑมาตรฐานทีกํ่าหนด 

๑๐ 93.35 1 0.1000 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
           เทศบาลนครลําปางนําระบบสารสนเทศรับเร่ืองราวรองทุกขมาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริการประชาชน     
ลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน  ทําใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว  ตอบสนองความตองการของประชาชน   
และบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของเทศบาลนครลําปาง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 25๖๐  -  
30 กันยายน 256๑ มีเร่ืองรองเรียนทั้งหมด จํานวน 4,043 เร่ือง ดําเนินการแลวจํานวน 3,690 เร่ือง คิดเปนรอยละ    
91.27 นําเขาแผนพัฒนา จํานวน 3 เร่ือง คิดเปนรอยละ 0.07  ไมสามารถดําเนินการได จํานวน 81 เร่ือง คิดเปนรอยละ 
2.00  ยกเลิก จํานวน 0 เร่ือง คิดเปนรอยละ 0.00  รวมจํานวนขอรองเรียนที่ไดรับการแกไข  จํานวน 3,774 เร่ือง คิดเปน
รอยละ 93.35  สําหรับเร่ืองรองเรียนที่อยูระหวางดําเนินการมีจํานวน  260 เร่ือง  คิดเปนรอยละ 6.43  และยังไมไดดําเนินการ 
จํานวน  9  เร่ือง  คิดเปนรอยละ 0.22 

  

 
           มาตรการในการดําเนินการ มีการกําหนดงานศูนยบริการรวมและรับเร่ืองราวรองทุกข  ฝายบริหารงานทั่วไป สํานัก
ปลัดเทศบาล  เพื่อเปนหนวยงานหลักในการรับเร่ืองราวรองทุกข  โดยมีแนวทางปฏิบัติของศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข ดังนี้ 
          1. ใหมีการยื่นคํารอง เพื่อใหศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข แกไขปญหาไดตามชองทาง ดงันี้ 
    1.1  ระบบสารสนเทศโปรแกรมรับเร่ืองราวรองทุกขผานเว็บไซตของเทศบาลนครลาํปาง 
    1.2  ยื่นคํารองดวยตนเอง ณ ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข และศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขประจาํแตละสวนราชการ 
    1.3  ยื่นคํารองดวยการแจงความตองการทางโทรศัพท หมายเลข 1132 หรือหมายเลขโทรศัพท  0-5423-7200 
           2. คํารองของศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขใหใชแบบคํารองทั่วไป (ทน. Q 1.2)    
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           3. คํารองของประชาชนจะตองเปนคํารองที่ใหแกไขปญหาตามภารกิจหนาที่ของเทศบาลนครลําปาง และเปนลักษณะงาน
ประจํา  ซ่ึงสวนราชการตาง ๆ สามารถปฏิบัติหนาที่ได  ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวเปนงานประจําของสวนราชการนั้น  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  27  
พฤศจิกายน 2545  ขอ 255 
           4. คํารองของประชาชนที่ใหดําเนินงานหรือแกไขปญหา  แตสวนราชการไมสามารถดําเนินการได  เนื่องจากไมไดตั้ง
งบประมาณไวหรือเปนงานลักษณะนโยบาย  เจาหนาที่ของสวนราชการที่รับผิดชอบนั้น จะตองเสนอความเห็นใหผูบังคับบัญชาสูงสุด
พิจารณาตัดสินใจ  และใหถือวาคํารองนี้ไดรับการดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว 
           5. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานคํารองและความประสงคของผูรอง ของศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขและการสงตอคํารอง   
ใหหนวยงานเจาของเร่ืองดําเนินการแกไขปญหา ใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในระบบสารสนเทศเพื่อรับเร่ืองราวรองทุกข  
           6. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตคํารองของศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข ซึ่งเปนลักษณะงานประจํา  ใหเปนอํานาจของหัวหนา
สวนราชการนั้น ๆ หรือผูที่หัวหนาสวนราชการนั้นมอบหมายหรือมอบอํานาจไว 
           7. ใหมีการเสนอคํารอง  การพิจารณา และการอนุมัติ อนุญาต ตามข้ันตอนดวยระบบเอกสาร หรือโดยใชระบบสารสนเทศ 
โปรแกรมการรับเร่ืองราวรองทุกข  ตาม พ.ร.บ.วาดวยการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 
           8. การบริการใดที่ตองชําระคาธรรมเนียมการขอใช ยืมทรัพยสินของเทศบาล ใหดําเนินการตามที่กําหนดไวในระเบียบ
เทศบาลนครลําปาง วาดวยการขอใช ยืมทรัพยสินของเทศบาล หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับอ่ืนใดที่กําหนดไวใหชําระ
คาธรรมเนียมหรือคาบริการ 
           9. การประเมินผลความพึงพอใจ ใหมีการประเมินความพึงพอใจตอการบริการของศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข โดยระบบ
สารสนเทศ เพื่อประโยชนในการพัฒนาการบริการของศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข  ทั้งนี้ ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข อาจกําหนด        
การประเมินผลความพึงพอใจเพิ่มเติมตามที่กําหนดไว โดยใชหนวยงานประเมินภายนอกไดตามความเหมาะสม       
           10. ใหเจาหนาที่ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข ติดตามสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ ติดตามสอบถามความคืบหนาของ
การปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานบริการตาง ๆ  รวมทั้งแจงผลสําเร็จของงานใหผูรองทราบ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
          มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน  เนื่องจากผูบริหารใหความสําคัญในการนําสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความกระชับ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว  และมีชองทางในการใหบริการ
หลายชองทาง ซึ่งทําใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดมากกวาเดิม 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
          กรณีการขอถังขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อยูระหวางการจัดซื้อและสํารวจความจําเปนในการติดตั้งถังขยะ      
ตามคํารอง จึงทําใหมีคํารองที่อยูระหวางดําเนินการคงคางในระบบฯ เปนจํานวนมาก 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :   

          -ไมมี 
              

หลักฐานอางอิง : 
         แบบสรุปการแกไขปญหาขอรองเรียน   (ทน. Q1.2-1)  
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ตัวชี้วัดที่ ๘ : รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนในการเขามาใชบริการแหลงเรียนรู 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวอุษา  สมคิด 
                       ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางนัทธหทัย  สุระสะ 
               นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

เบอรติดตอ : 054-237237  ตอ  3201 เบอรติดตอ : 054-237237 ตอ 3207 

คําอธิบาย :   
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ทัศนคติ หรือความรูสึกในทางบวกและทางลบของผูใชบริการแหลงเรียนรู  
 แหลงเรียนรู หมายถึง  พิพิธภัณฑหอปูมละกอน และอุทยานการเรียนรูนครลําปาง LK Park ชื่อเดิม คือ หอสมุดประชาชน
เทศบาลนครลําปาง  

สูตรการคํานวณ :  
 ระดับความพึงพอใจ  แบงเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
 หลักเกณฑในการวิเคราะหและแปรผล ดังนี ้

1) การวิเคราะหคะแนนคําตอบ ในแตละประเด็นแลวคิดคาคะแนนโดยมีเกณฑการใหคะแนนคําตอบ แบงเปน 5 ระดับ 
กําหนดชวงคะแนนเปนดังนี ้

          คะแนน  ชวงคะแนน           ระดับความคิดเห็น 
     5   4.51 – 5.00      มากที่สุด 

      4   3.51 – 4.50      มาก 
      3   2.51 – 3.50      ปานกลาง 
      2   1.51 – 2.50      นอย 
      1   1.01 – 1.50      นอยที่สุด 
2) การวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น โดยนําคะแนนเฉลี่ยแตละขอยอยมารวมกันหารดวยจํานวนขอยอย จะได

คาคะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น ดังนี ้

คะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น= 
      (คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจขอยอยท่ี 1 + คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจขอยอยท่ี 2 + ......+ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจขอยอยท่ี n)  
                                                               จํานวนขอยอยท้ังหมด 

3) การวิเคราะหคะแนนตัวชี้วัด “ความพึงพอใจตอการเขาใชบริการแหลงเรียนรู” หลังจากไดคาคะแนนเฉลี่ยในแตละ
ประเด็นแลว นําคาคะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น มาหาคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจตอการเขามาใชบริการแหลง
เรียนรูทั้งหมด ตามสูตร 

       คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจตอการเขาใชบริการทัง้หมด =         
(คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรวมในการใชบริการแหลงเรียนรู ๑ + แหลงเรียนรู ๒) 

๒ 
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4)  การแปรคาคะแนนความพึงพอใจในรูปของรอยละ หลังไดคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแลว จะแปรคาคะแนน        
เปนรอยละ ตามสูตรคํานวณ ดังนี ้

รอยละของความพึงพอใจ  =   คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ x 100 
                                                            5 

5)  เนื่องจากการสํารวจความพงึพอใจฯ แบงเปน 2 คร้ัง 
     (รอบ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป) และ (รอบ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของปเดียวกัน) ดังนั้น การคิดคา

รอยละความพึงพอใจของประชาชน จะใชสูตรดังนี ้

รอยละของความพึงพอใจ = รอยละของความพึงพอใจ คร้ังที่ 1 + รอยละของความพึงพอใจ คร้ังที่ 2 
          2 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

๑ เก็บขอมูลจากการแจกแบบสอบถาม ใหกับผูเขารับบริการแหลงเรียนรู โดยขอความรวมมือใหแสดงความคิดเห็น 
ลงในแบบฟอรมที่กําหนด 

๒ ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล  รวบรวมขอมูลของแตละแหลงเรียนรู รวบรวมขอมูลเปนราย 6 เดือน และ 12 เดือน 
เพื่อสรุปผลการดําเนนิงาน 

เกณฑการประเมิน : 
 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในการเขามาใชบริการแหลงเรียนรู 
 

รอยละ 65 70 75 80 85 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน           
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในการเขามาใชบริการแหลงเรียนรู 
 

๒ 83.30 4.66 0.0932 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

          เทศบาลนครลําปาง ไดดําเนินการจัดใหมีแหลงเรียนรู จํานวน 2 แหง คือ พิพิธภัณฑหอปูมละกอน และอุทยานการเรียนรู

นครลําปาง (LK Park) เพื่อใหประชาชนทัง้ในเขตและนอกเขตเทศบาลนครลําปาง มแีหลงศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต สามารถคนควา 

หาความรูตาง ๆ ไดดวยตนเองตลอดเวลา   

          พิพิธภัณฑหอปูมละกอน ปรับปรุงมาจากอาคารสํานักงานเดิมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อให เปนสถานที ่

ที่รวบรวมขอมูลทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม เร่ืองราวตาง ๆ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนเปนศูนยรวบรวม

ความภาคภูมิใจในความเปนทองถ่ินและนครลําปาง รวมถึงเพื่อใหประชาชนชาวลําปางและสาธารณชนไดรับรูถึงรากเหงาและ

ตระหนักในความสําคัญของนครลําปาง  

รายละเอียดพ้ืนที่อาคาร 
ชั้นที่ 1 ประกอบดวย 

1. หองฉายวีดิทัศน 
2. หองจัดแสดง ชั้น  1 (หองจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว) 
3. หองเก็บของ 
4. หองสํานักงาน 

ชั้นที่ 2   หองจัดแสดงนิทรรศการถาวร 

รูปแบบการจัดแสดงของพิพิธภัณฑหอปูมละกอน แบงเปน 2 สวน ไดแก  
สวนที่ 1  คือ เปนหองจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งจะมีการหมุนเวียนผลงานที่นํามาแสดงอยูตลอด ผลงานที่นํามา

แสดงเปนผลงานศิลปะในแขนงตางๆ เชน ภาพวาด ภาพถาย งานปน รวมไปถึงงานนิทรรศการขอมูลทางประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และขอมูลทางดานความรูรอบตัวตาง ๆ  เปนตน 

สวนที่ 2  คือ นิทรรศการถาวร จัดแสดงบริเวณชั้น 2 ของอาคารพิพิธภัณฑหอปูมละกอน แบงเปน 5 หอง ไดแก 
1. เมืองพันปที่มีเจาชีวิต อธิบายถึง เร่ืองราวความเปนมาในอดีตของเมืองลําปาง  3 ยุค ผานตํานานเจาแมสุชาดา 

           2. สังคมอินเตอร อธิบายถึง ยุคที่ลําปางเร่ิมมีคนหลากหลายเชื้อชาติเขามาทําการคาขาย โดยเฉพาะบริเวณตลาดจีน  
(กาดกองตา) ที่กลายเปนยานที่มีความเจริญที่สุดของลําปางในยุคนั้น 
           3. สีสันบางกอก อธิบายถึง ยุคที่ลําปางมีรถไฟเขามาในจังหวัด มีการสงผานวัฒนธรรมและความทันสมัยจากเมืองหลวง  
มาสูลําปาง เปนยุคที่ลําปางมีความเจริญสูงสุด กรุงเทพมีความเจริญแบบใดลําปางก็มีความเจริญแบบนั้นเชนกัน 

4. การกลับมาของคําสาป อธิบายถึง ลําปางในยุคที่เร่ิมซบเซา ความเจริญที่เคยมีมาศูนยราชการเดิมที่เคยมาตั้งภายใน
จังหวัดไดยายไปยังจังหวัดเชียงใหม ทําใหคนลําปางเร่ิมคิดวาอาจเปนเพราะคําสาปของเจาแมสุชาดา 

5. ฮอมแฮงแปงเวียง อธิบายถึง การรวมดวยชวยกันของคนลําปางจะทําใหลําปางกลับมาพัฒนาและเจริญรุงเรือง          
ไดอีกคร้ัง 
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             หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง  ไดเปลี่ยนชื่อเปน “อุทยานการเรียนรูนครลาํปาง (LK Park)” เนื่องจากเทศบาล

นครลําปาง  ไดเล็งเห็นความสําคัญของการสรางสังคมแหงการเรียนรูเพื่อพัฒนานครลําปาง ใหเปนไปตามวิสัยทัศนของเทศบาล     

นครลําปาง “นครนาอยู  ผูคนเปนสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ําคา” และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลดานการศึกษา     

ที่ตองการกระตุนประชาชนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต เทศบาลนครลําปางจึงไดทําขอตกลงความรวมมือสรางสรรคและสงเสริม   

แหลงเรียนรูชุมชนกับสํานักงานอุทยานการเรียนรู หรือ Thailand Knowledge Park (TK Park) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง

หอสมุดเทศบาลนครลําปางใหเปนอุทยานการเรียนรูนครลําปาง เปนศูนยรวมความรูในรูปแบบทันสมัย ครบครัน เปนแหลง

รวบรวมหนังสือประเภทตาง ๆ ที่ประชาชนสนใจ มีบรรยากาศที่ผอนคลาย มีพื้นที่สําหรับการทํากิจกรรมตาง ๆ เหมาะสําหรับ     

การเขามาหาความรู ความบันเทิงสําหรับทุกเพศทุกวัย สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนมีอุปนิสัยรักการอาน และการเรียนรู

สรางสรรคสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เปดบริการประชาชนในรูปแบบหองสมุดมีชีวิต   

รายละเอียดพ้ืนที่อาคาร 
ชั้นที่ 1  ประกอบดวย 
1. สวน office ใหบริการสมัครสมาชิก  บริการยืม – คืน งานดานการเงิน งานสํานักงาน 
2. หองประชุมวิชาการ เปนหองประชุมที่มีความทันสมัย ครบครันดวยระบบเคร่ืองเสียง ระบบวีดิทัศน สามารถบรรจุ

ผูเขารวมประชุมประมาณ 100-120 คน 
3. หองหนังสือหมวด 000-900 ประกอบดวยหนังสือประเภทตาง ๆ จัดหมวดหมูในระบบทศนิยมดิวอ้ี เพื่อสะดวก    

ในการคนหา 
            4. หอง Library Kid  หองสมุดสําหรับเด็ก ประกอบดวย หนังสือสําหรับเด็กอายุไมเกิน 12 ป มีการจัดสภาพแวดลอม       

ที่เหมาะสมสําหรับการดึงดูดความสนใจของเด็ก เพื่อปลูกฝงใหมีความรักและสนใจในการอานและการเรียนรู 
           5. หองโถง Magazine Zone  สําหรับใหบริการการอาน ประกอบดวย นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ นอกจากนี้ ยังมี

พื้นที่โลงโปรง จัดวางโตะเกาอ้ีสําหรับนั่งอานหนังสือ 

ชั้นที่ 2  ประกอบดวย 
1. หองหนังสืออางอิง ซึ่งเปนหนังสือที่หายากและมีราคาแพง มีไวเพื่อเปนแหลงขอมูลสําหรับคนควาหาความรู และ    

จัดวางโตะเกาอ้ีสําหรับใหบริการ 
2. หองคอมพิวเตอร สําหรับใหบริการ Internet ซึ่งประกอบดวย คอมพิวเตอรบริการ จํานวน 30 เคร่ือง 
3. หองกิจกรรม เปนหองที่ใหบริการสําหรับการจัดกิจกรรมกลุม ประมาณ 20-25 คน  

           4. หองประชุมยอย สําหรับการจัดประชุมประมาณ 20 คน 

           เพื่อใหไดทราบวาการใหบริการแหลงเรียนรูของเทศบาลนครลําปาง ประชาชนมีความคิดเห็นอยางไร  ประกอบกับเพื่อ

การพัฒนาแหลงเรียนรู  จึงมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่เขามาใชบริการแหลงเรียนรูของเทศบาลนครลําปาง เพื่อ

นําขอมูลความคิดเห็นและผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนางานดานการบริการใหดียิ่งๆ ข้ึน  ซึ่งผลการประเมินของแหลง

เรียนรูทั้ง ๒ แหง สวนใหญไดรับความพึงพอใจมาก  โดยอุทยานการเรียนรูนครลําปาง (LK Park) มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 

89.31 และพิพิธภัณฑหอปูมละกอน มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 77.30 
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
     เทศบาลนครลําปาง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความพรอมดานงบประมาณ สามารถบริหารจัดการแหลงเรียนรูให

เปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย มีสื่อ วัสดุ อุปกรณที่หลากหลาย เพื่อใหบริการแกประชาชน ประกอบกับมีหนวยงานองคกรภาครัฐ 

ภาคเอกชนใหความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   - 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  - 

หลักฐานอางอิง 
   - แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตีอการเขาใชบริการพิพิธภัณฑหอปูมละกอน 
   - แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตีอการเขาใชบริการอุทยานการเรียนรูนครลําปาง (LK Park) 
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ตัวชี้วัดที่ 9 : รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 
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ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   นางสาวอุษา   สมคิด   
                      ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสิริรัตนา  เสโลห  คันธรักษา 
                       นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ ๓๒๐๑ เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  ๓๒๐๗ 

คําอธิบาย :   
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ทัศนคติ หรือความรูสึกในทางบวกและทางลบของประชาชนในการเขารวม
กิจกรรม 
 ประชาชน หมายถึง  ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรูที่เทศบาลนครลําปางไดจดัข้ึน  
 กิจกรรมการเรียนรู หมายถึงกิจรรมตาง ๆ ที่ใหความรู  มีความสรางสรรค เปนประโยชนตอประชาชนทุกเพศทุกวัย   

สูตรการคํานวณ :  
 ระดับความพึงพอใจ  แบงเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
 หลักเกณฑในการวิเคราะหและแปรผล ดังนี ้
 1) การวิเคราะหคะแนนคําตอบ ในแตละประเด็นแลวคิดคาคะแนนโดยมีเกณฑการใหคะแนนคําตอบ แบงเปน  5 ระดับ 
กําหนดชวงคะแนนเปนดังนี ้

          คะแนน  ชวงคะแนน           ระดับความคิดเห็น 
     5   4.51 – 5.00      มากที่สุด 

      4   3.51 – 4.50      มาก 
      3   2.51 – 3.50      ปานกลาง 
      2   1.51 – 2.50      นอย 
      1   1.01 – 1.50      นอยที่สุด 

          2) การวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเดน็ โดยนําคะแนนเฉลี่ยแตละขอยอยมารวมกันหารดวยจํานวนขอยอย  
จะไดคาคะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเดน็ ดังนี ้

คะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น= 
      (คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจขอยอยท่ี 1 + คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจขอยอยท่ี 2 + ......+ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจขอยอยท่ี n)  
                                                               จํานวนขอยอยท้ังหมด 

3) การวิเคราะหคะแนนตัวชี้วัด “ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม” หลังจากไดคาคะแนนเฉลี่ยในแตละประเด็น  
แลวนําคาคะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น มาหาคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมทั้งหมด    
ตามสูตร 

       คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูทั้งหมด =         
(คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในกิจกรรมที่ 1 + กิจกรรมที่ 2 + กิจกรรมที่ 3 + กิจกรรมที่ 4 + กิจกรรมที่ 5 +...) 

กิจกรรมทั้งหมด 

4)  การแปรคาคะแนนความพึงพอใจในรูปของรอยละ หลังไดคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแลว จะแปรคาคะแนน        
เปนรอยละ ตามสูตรคํานวณ ดังนี ้

รอยละของความพึงพอใจ  =   คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ x 100 
                                                            5 
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5)  เนื่องจากการสํารวจความพงึพอใจฯ แบงเปน 2 คร้ัง  
     (รอบ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป) และ (รอบ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของปเดียวกัน) ดังนั้น การคิดคา

รอยละความพึงพอใจของประชาชน จะใชสูตรดังนี ้

รอยละของความพึงพอใจ = รอยละของความพึงพอใจ คร้ังที่ 1 + รอยละของความพึงพอใจ คร้ังที่ 2 
          2 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

๑ กําหนดใหสํานักการศึกษา เปนผูรับผิดชอบประสานการจัดเก็บขอมูล   
๒ ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล  รวบรวมขอมูลเปนราย  ๖  เดือน  และ  ๑๒  เดือน  เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน : 
 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 

รอยละ 65 70 75 80 85 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน           
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 

๒ 82.88 4.58 0.0916 

 
รอยละของความพึงพอใจ =   

88+86+97+87+86.96+80+78+72+90.50+82+76+76+78 
13 

=  82.88 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

             เทศบาลนครลําปาง ไดดําเนินการจัดแหลงเรียนรู จํานวน 2 แหง คือ อุทยานการเรียนรูนครลําปาง (LK Park) หรือ 
หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง และพิพิธภัณฑหอปูมละกอน ซึ่งแหลงเรียนรูทั้ง 2 แหง เปนสถานที่ที่ใหบริการความรู      
แกประชาชนทุกเพศทุกวัย นอกจากนั้นแลว การดําเนินงานทั้ง 2 แหง ยังมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสม สรางสรรค และเปน
ประโยชนใหกับประชาชนที่มาใชบริการตลอดปงบประมาณ  

ในการนี้เทศบาลนครลําปาง กําหนดใหงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และงานพิพิธภัณฑ จัดทําการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนที่ เขารวมกิจกรรมการเรียนรูของเทศบาลนครลําปาง โดยอุทยานการเรียนรูนครลําปาง                           
(LK Park) หรือ หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง และพิพิธภัณฑหอปูมละกอน ไดดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริม  
การเรียนรู ดังนี้ 

1) กิจกรรมสอนทําการดคริสตมาสหรรษา จัดข้ึนในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานการเรียนรูนครลําปาง            
มีผูใชบริการใหความสนใจและตั้งใจทําการดมากเนื่องจากเปนงานฝมือ  ปจจุบันการสงความสุขและความปรารถนาดีมีรูปแบบ      
ที่หลากหลายและใชเทคโนโลยีทันสมัยเขามาในการสงขอความถึงกันมากข้ึน การประดิษฐดวยการดสงถึงกันยังมีความคลาสสิค    
อยูมาก สามารถเก็บเปนที่ระลึกได เพราะผูทํามีความตั้งใจและพยายาม  การทําการดตองอาศัยความใจเย็น ฝกสมาธิไปในตัว    
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจรอยละ 88.00              

2 ) กิจกรรมสงความรักผานปอปอัพ จัดข้ึนในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2561 ณ อุทยานการเรียนรูนครลําปาง มีผูใชบริการ
ใหความสนใจและตั้งใจทําการดมากเนื่องจากเปนงานฝมือที่คิดประดิษฐออกมาจากใจทั้งความพยายาม ความรูสึกและความรัก    
ไดเปนอยางดี เปนการดสามมิติที่มีผลงานออกมานารัก และเด็กเยาวชนที่มารวมกิจกรรมชื่นชอบ ผูเขารวมกิจกรรมฯ มีความพึง
พอใจคิดเปนรอยละ 86.00   

3) กิจกรรม LK Kids In Park ในงานวันเด็กแหงชาติ จัดข้ึนในวันที่ 13 มกราคม 2561  ณ ลานมิวเซียมลําปาง มีเด็ก 
เยาวชน ผูปกครอง มารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก  ภายในงานมีกิจกรรมตางๆ ที่หลากหลาย มีของขวัญของรางวัลมากมาย อีกทั้ง
เปนวันที่ผูใหญยกใหเปนวันของเด็ก จึงมีความสนุกสนานในเชิงสรางสรรคอยางเต็มที่ภายในบูธ LK Park มีกิจกรรมตอบคําถาม  
เลนเกมสสงเสริมเชาวปญญา การวาดภาพระบายสี การตอบล็อกไม กิจกรรมสงเสริมการอาน ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
รอยละ 97.00 

4) กิจกรรมประดิษฐของใชจากกระดาษหนังสือพิมพ จัดข้ึนในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ  อุทยานการเรียนรูนคร
ลําปาง  เปนกิจกรรมสงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน และสงเสริมการประดิษฐของใชจากวัสดุเหลือใช สงเสริมนโยบาย    
ลดขยะจากกระดาษหนังสือพิมพ หรือกระดาษอ่ืน ๆ ที่รีไซเคิลแลวนํามาใชใหเปนประโยชนอีกไดเปนอยางดี  ผูเขารวมกิจกรรม     
มีความพึงพอใจรอยละ 87.00         

5) กิจกรรมสงเสริมความรูมุมพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จัดข้ึนในวันที่ 31 
มีนาคม 2561  ณ  อุทยานการเรียนรูนครลําปาง  เนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน  2561 ทรงเปนผูมี 
พระปรีชาทางดานการนิพนธ  ทรงนิพนธหนังสือตาง ๆ มากมาย ทั้งที่เปนความรูและความบันเทิง  พระนิพนธของพระองคทาน   
ถือเปนหนังสือทรงคุณคาอเนกอนันต อีกทั้งทรงมีพระดําริตองการเห็นเด็กเยาวชนชาวไทยเปนผูใฝรูและรักการอาน ดังนั้น อุทยาน
การเรียนรูนครลําปางจึงจัดกิจกรรมโดยจัดมุมพระราชนิพนธ และเชิญชวนเด็กเยาวชนที่มาใชบริการคนควาและตอบคําถาม
เก่ียวกับพระนิพนธและการสงเสริมการอาน และมอบของรางวัล ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจรอยละ 86.96         
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6) กิจกรรมสงเสริมและพัฒนางานศิลปะสําหรับเด็กและเยาวชน  จัดข้ึนเพื่อสงเสริมใหนักเรียนและเยาวชน             
มีสุขภาพจิต อารมณ ความคิดสรางสรรค จินตนาการที่ดี และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  สงเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน   
ใหมีสวนรวมกิจกรรมเก่ียวกับการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน และเพื่อใหนักเรียนไดใชทักษะจากการเรียนและแสดงออกทางศิลปะ
อยางสรางสรรค ประกอบดวยนิทรรศการสงเสริมการเรียนรูดานศิลปะแขนงตาง ๆ จากศิลปนทองถ่ินลานนา จัดแสดงระหวางวันที่ 
26 กุมภาพันธ - 31 มีนาคม  2561 และกิจกรรมเสริมทักษะใหความรูดานศิลปะโดยศิลปนทองถ่ินลานนา วันที่ 27 - 28 
กุมภาพันธ 2561 ผูเขารวมกิจกรรมฯ มีความพึงพอใจรอยละ 80.00  

 7) กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูประวัติศาสตรทองถิ่น โดยการแจกใบความรูใหแกผูเขาชมนิทรรศการ เพื่อใหผูเขาชม
ไดมีสวนรวมในการคนหาคําตอบ เพื่อสงเสริมการเรียนรูดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ิน         
ของจังหวัดลําปาง และเพื่อเผยแพรขอมูลทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดลําปาง       
อยางแพรหลาย   โดยการแจกชุดคําถามที่เก่ียวของกับเร่ืองราวของนิทรรศการถาวรที่จัดแสดง ทั้ง 5 หอง ไดแก เมืองพันปที่มี   
เจาชีวิต สังคมอินเตอร สีสันจากบางกอก การกลับมาของคําสาป และฮอมแฮงแปงเวียง จัดกิจกรรมระหวางเดือนตุลาคม 2560 – 
มีนาคม 2561 ผูเขารวมกิจกรรมฯ มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  78.00 

8) นิทรรศการภาพถายนครลําปางเมืองแหงความสุข เปนการแสดงภาพถายเกี่ยวกับจังหวัดลําปาง เชน สถานที่
ทองเที่ยว วัด แหลงเซรามิค ฯลฯ ไวสําหรับการศึกษาคนควาของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักทองเที่ยวทั่วไปไดเรียนรู  
สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อของจังหวัดลําปางเพื่อกระตุนเตือนใหคนในจังหวัด
ตระหนักและมองเห็นคุณคาและเกิดความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน จัดแสดงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 20 กุมภาพันธ 
2561 ผูเขารวมกิจกรรมฯ มีความพึงพอใจรอยละ 72.00 
          9) กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ จัดข้ึน
ระหวางวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานการเรียนรูนครลําปาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน  
ของชาติ ไดฝกฝนการสวดมนตสรรเสริญพระรัตนตรัย เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทยแกเยาวชนของชาต ิเสริมสรางความเปนผูกลาหาญทางดานจริยธรรมและสรางความมั่นคงทางดานจิตใจ สงเสริม
ใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม และสามารถนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต โดยมีเปาหมาย คือ นักเรียน นักศึกษาจาก
สถานศึกษาในจังหวัดลําปาง โดยจัดการประกวดประเภททีม ๆ ละ ๕ คน 3 ระดับชั้น คือ ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา โดยสถาบันการศึกษาตาง ๆ สมัครเขารวม
กิจกรรม จํานวน 32 ทีม  ไดรับความรูทางดานพุทธศาสนาเก่ียวกับประโยชนของการสวดมนตและการเจริญสติ การทําสมาธิ และ
เขารวมประกวดตามลําดับ ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจรอยละ 90.50 
          10) นิทรรศการเคร่ืองสักการะลานนาและพุทธบูชาในพระพุทธศาสนา จัดแสดงระหวางวันที่ 18 พฤษภาคม  –        
20 มิถุนายน 2561  ณ พิพิธภัณฑหอปูมละกอน โดยมีเนื้อหาในการจัดแสดงเก่ียวกับเคร่ืองไมในการประกอบพิธีกรรมทางสงฆและ
เคร่ืองสักการะบูชาลานนาประเภทตาง ๆ พรอมคําอธิบาย ประกอบดวย เคร่ืองสักการะ 14 ชนิด ไดแก สัตตภัณฑเตียงพระเจา
เคร่ืองเทียมยศขันโตกรางริน (รางฮดสรง) ปราสาทนอยตุงกระดาง เคร่ืองหลวงหรือเคร่ืองบวชขันแกวทั้งสามขันขอศีล บอรดขอมูล
พรอมภาพประกอบพระพุทธรูปไม หีดพระธรรมและคัมภีรโบราณเร่ืองพุทธประวัติและชาดก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีความรูเร่ืองเคร่ืองสักการะลานนาและพุทธบูชาในพระพุทธศาสนา เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน 
นักศึกษาไดรวมกันรักษาวัฒนธรรมอนุรักษ และทํานุบํารุงศาสนา ซึ่งเปนรากฐานและศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทย ผูเขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจรอยละ 82 
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          11) นิทรรศการของเลนพ้ืนบาน สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น จัดแสดงระหวาง วันที่  2 – 31 กรกฎาคม 2561             
ณ พิพิธภัณฑหอปูมละกอน โดยจัดนิทรรศการใหความรูดานของเลนพื้นบานแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
จํานวน 12 ชนิด  ไดแก สัตวกะลาบารโตะอีโกะ  ลูกฟด จักจั่นจานบินกําหมุนบองถบงูกินนิ้วลูกขางโวคนเลื่อยไมกังหัน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการเรียนรู และอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินลานนาดานของเลนพื้นบาน ตลอดจนเผยแพร และจัดแสดง
ความรูดานของเลนพื้นบานใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อสรางจิตสํานึกในการรักษาภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจรอยละ 76 
          12) กิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑหอปูมละกอน การจัดทําแผนพับฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ      
เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลพิพิธภัณฑหอปูมละกอนใหแกนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ ระยะเวลาในการจัดทํา 
เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเอกสารสื่อกลางระหวางพิพิธภัณฑฯ และหนวยงานอ่ืน 
ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพของพิพิธภัณฑดานการประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
รอยละ 76 
         13) กิจกรรมสายใยแหงรัก เน่ืองในโอกาสวันแมแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2561 กิจกรรมประกวดวาดภาพสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน และจัดนิทรรศการภาพวาด สายใยแหงรัก ผลงานจากผูเขารวมประกวด 
โดยแยกกําหนดการจัดเปน 2  ชวง ดังนี ้

1. จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ หัวขอ สายใยแหงรัก วันที่  3  สิงหาคม  2561 

2. จัดนิทรรศการภาพวาด หัวขอ สายใยแหงรัก ระหวางวันที่ 10 สิงหาคม – 30 กันยายน  2561 

         โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแมของแผนดิน สรางจิตสํานึกแกนักเรียน นักศึกษาและประชาชนใหเกิด
ความกตัญูกตเวทีตอบุพการี และสนับสนุนการใชศิลปะอยางสรางสรรคของเยาวชนไทย ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ     
รอยละ 78 
       รวมความพึงพอใจ  13 กิจกรรม  คิดเปนรอยละ  82.88 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. สมาชิกของแหลงเรียนรูใหความรวมมือและชวยเหลือในการจัดกิจกรรม 
2. เทศบาลนครลําปางไดจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอและตอเนื่อง        
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป:  - 

หลักฐานอางอิง : 
     1. แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีเ่ขารวมกิจกรรมการเรียนรูในอุทยานการเรียนรูนครลําปางและ
พิพิธภัณฑหอปูมละกอน 
     2. แผนการดําเนนิงาน 
     3. รายงานผล/สรุปผล 
     4. ภาพถายกิจกรรม  
 
 

* 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 10  : รอยละของผลการประเมินตามเกณฑการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (LPA) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวรรณศรี  อินทราชา 
                    ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางรัตนา  กระจางฉาย 
              นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

เบอรติดตอ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ ๗๔0๓ เบอรติดตอ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  ๗๔๑๒  

คําอธิบาย  

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หมายถึง  เทศบาลนครลาํปาง  
การประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (LPA)  หมายถึง การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ   

โดยคณะทํางานประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (LPA) ของจังหวัดลําปาง ในดานตาง ๆ  ตามแบบที ่       
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด  จํานวน 5 ดาน  ประกอบดวย 

(1) ดานการบริหารจัดการ 
(2) ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
(3) ดานการบริหารงานการเงนิและการคลัง 
(4) ดานการบริการสาธารณะ 
(5) ดานธรรมาภิบาล 

          เกณฑการประเมินฯ  หมายถึง  เทศบาลนครลําปางไดผลคะแนนรวมในแตละดาน ไมนอยกวารอยละ 75  

สูตรการคํานวณ : 
 

จํานวนดานทีผ่านเกณฑการประเมนิมาตรฐาน  X  ๑๐๐ 
                                      5 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน  : 
 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน 

 ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ ป ๒๕60 

รอยละของผลคะแนนประเมินที่ไดในแตละดาน 
- ดานการบริหารจัดการ 
- ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
- ดานการบริหารงานการเงนิและการคลัง 
- ดานการบริการสาธารณะ 
- ดานธรรมาภิบาล 

 
รอยละ 
รอยละ 
รอยละ 
รอยละ 
รอยละ 

 
๗๕.๑๕ 
๗๕.๐๐ 
๗๔.๖๗ 
๙๐.๙๑ 

- 

 
๘๑.๗๖ 
๘๕.๕๖ 
๘๓.๕๐ 
๙๔.๑๐ 

- 

 
90.92 
73.97 
68.38 
88.40 
87.47 

 

 
 
 

. 
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เกณฑการใหคะแนน :  

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
รอยละของผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน
ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (LPA) 

รอยละ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน
ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (LPA) 

8 100 5 0.4000 

        

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน : 
          การประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance Assessment : LPA) ประจําป 2561 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดจัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 5 ดาน ประกอบดวย 

1. ดานการบริหารจัดการ 
2. ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
3. ดานการบริหารงานการเงินและการคลัง 
4. ดานการบริการสาธารณะ 
5. ดานธรรมาภิบาล 
โดยทีมประเมินประสิทธิภาพฯ ระดับจังหวัด ไดดําเนินการประเมินเทศบาลนครลําปางเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561       

ณ หองประชุมราชาวดี และจงัหวัดลําปางไดประกาศผลการประเมินฯ ประจําป 2561 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561 ดังนี้ 
 

ดาน การประเมิน คิดเปนรอยละ 
1 ดานการบริหารจัดการ 83.57 
2 ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 80.47 
3 ดานการบริหารงานการเงินและการคลัง 76.40 
4 ดานการบริการสาธารณะ 98.40 
5 ดานธรรมาภิบาล 96.92 

ผลการประเมิน รวม 5 ดาน 87.37 
โดยผลการประเมิน พบวา ดานที่ผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพฯ โดยไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 75 มีจํานวน     

5 ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการ ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ดานการบริหารงานการเงินและการคลัง ดานการ
บริการสาธารณะ และดานธรรมาภิบาล จึงไดผลการประเมินตามเกณฑการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(LPA) คิดเปนรอยละ 100 

 
. 
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
        บุคลากรที่รับผิดชอบในแตละหัวขอการประเมินประสิทธิภาพฯ ไดใหความสําคัญ และใหความรวมมือในการจัดเตรียม
เอกสารเพื่อรองรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (LPA) 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
         - 

 

ขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน : 
        - 
 

หลักฐานอางอิง : 
          คําสั่งเทศบาลนครลําปาง ที่ 653/๒๕61 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําเอกสารการประเมิน
ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance Assessment : LPA) ประจําป ๒๕61 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑1  : รอยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสวสัดิ์  แกวกระจาง 
                           ผูอํานวยการสวนการโยธา 

ผูจัดเก็บขอมูล : นายสมวาส     เครือระยา 
                     วิศวกรเคร่ืองกลเชี่ยวชาญ  

เบอรติดตอ : ๐๕๔ - ๒๒๖๘๓๙  เบอรติดตอ : ๐๕๔ – ๒๒๖๘๓๙ 

คําอธิบาย :   

 พลังงาน  หมายถึง  พลังงานไฟฟา และน้ํามนัเชื้อเพลิง 
 มาตรการประหยัดพลังงาน  หมายถึง  แนวทางหรือวิธีการที่เทศบาลประกาศใช  เพื่อใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติเพื่อใหมีการ
ใชพลังงานลดลง 
 การลดใชพลังงานจะใชปริมาณการใชในปงบประมาณ ๒๕๕9 มาเปนปฐานในการใชเปรียบเทียบขอมูลตามมติที่ประชุม
คณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 

สูตรการคํานวณ : 
 วัดผลสําเร็จจากรอยละของพลังงานที่มีการใชลดลง  เมื่อเทียบการใชในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9   
 การวิเคราะหจะแยกออกเปน  ๔ กรณี  ดังน้ี 
 ๑.  การใชไฟฟาของเทศบาลเฉพาะในสํานักงาน 
 ๒.  การใชไฟฟาของเทศบาลภาพรวมทั้งหมด 
 ๓.  การใชน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะรถใชงานสํานักงาน   
 ๔.  การใชน้ํามันเชื้อเพลิงของเทศบาลใชงานภาคสนาม  
 

รอยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได   เทากับ   
 
                 ปริมาณการใชปงบประมาณปจจบุัน  -  ปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9     X  ๑๐๐ 

                                       ปริมาณการใชในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9               
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                   รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)         (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                      ( )  รอบ ๑๒ เดือน 

 

ความสําเร็จของรอยละ 
พลังงานที่มีการประหยัดได 

นํ้าหนัก  
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกบั 
รอยละของผลสําเร็จตาม

เปาหมายผลผลิตฯ 

คาคะแนน 
ที่ได 

 (SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวง
นํ้าหนัก (Wi x SMi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
การใชพลังงานSM ๑ W๑ 1 2 3 4 5 SM๑ (W๑ x SM๑) 

การใชพลังงานSM ๒ W๒ 1 2 3 4 5 SM๒ (W๒ x SM๒) 

. . 1 2 3 4 5 . . 

. . 1 2 3 4 5 . . 
การใชพลังงานSM i Wi 1 2 3 4 5 SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = ๑.๐  Σ (Wi x SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักรอยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได  เทากับ 
                                    
 
 
 
โดยที่  
W หมายถึง   น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับผลตัวชี้วัดยอยแตละกรณีที่ใชพลังงาน 
SM   หมายถึง   คะแนนที่ไดจากการลดใชพลังงานแตละกรณี 
i    หมายถึง   ลําดับที่ของการใชพลังงานแตละกรณ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

   ∑ (Wi x SMi)        

          ∑ Wi 
หรือ 

   (W๑ x SM๑) + (W๒ x SM๒) + ... + (Wi x SMi) 

                      W๑+ W๒ ++... Wi 
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ขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ ป ๒๕60 

ปริมาณการใชไฟฟา  
-ภายในสาํนักงานเทศบาลฯ 
-ภาพรวม 

 
KWh 

 
662,315 

2,619,807 

 
705,906 

2,671,703 

 
676,209 

2,582,672 

 
632,345 

2,587,476 

ปริมาณการใชนํ้ามัน  
-ใชในสํานักงานเทศบาลฯ 
-ใชในงานภาคสนาม 

 
ลิตร 

 
49,770 

222,191 

 
42,872 

226,853 

 
34,678 

200,217 

 
29,545 

178,292 
 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
รอยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได 
 

รอยละ 1 2 3 4 5 

เกณฑการใหคะแนน :  

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

 
๑ 
 

กําหนดใหสํานักการชาง  เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการประสานการจัดเก็บขอมูล  โดยความรวมมือ 
จากทุกสํานัก/กอง 

๒ ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลเปนราย  ๖  เดือน  และ  ๑๒  เดือน  เพื่อสรุปผลการดําเนนิงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 



ห น า  | 57 
 

                                                                                                                      

 SAR (Self Assessment Report) 
 

ผลการดําเนินงาน : 
 

 
 

ขอมูล 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

 

 
 
 

หนวยวัด 

ผลการดําเนินงาน 

๒๕๕๙ ๒๕61 
รอยละที่ลดลง/เพ่ิมขึ้น 

(ป ๒๕61 
เทียบกับ ป ๒๕59) 

ปริมาณการใชไฟฟา  
-ภายในสาํนักงานเทศบาลฯ 
-ภาพรวม 

 
KWh 

 
676,209 

2,582,672 

 
568,838 

2,451,838 

 
-15.88 
-5.06 

ปริมาณการใชนํ้ามัน  
-ใชในสํานักงานเทศบาลฯ 
-ใชในงานภาคสนาม 

 
ลิตร 

 
34,678 

200,217 

 
28,705 

363,936 

 
-17.22 
+81.77 

 

 

 

 

 

 
                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

 676,209   568,838  

 2,528,672  
 2,451,838  

 34,678   28,705  
 200,217   363,936  

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

ป 2559 ป 2561 

ปริมาณการใชพลังงานของเทศบาลนครลําปาง 

ปริมาณการใชไฟฟาภายในสํานักงาน 

ปริมาณการใชไฟฟาภายในภาพรวม 

ปริมาณการใชนํ้ามันภายในสํานักงาน 

ปริมาณการใชนํ้ามันในภาพรวม 
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 ความสําเร็จของรอยละ 
พลังงานที่มีการประหยัดลงได 

นํ้าหนัก  
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกบั 
รอยละของผลสําเร็จตาม

เปาหมายผลผลิตฯ 

คาคะแนน 
ที่ได 

 (SMi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถวงนํ้าหนัก  
(Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. การใชไฟฟาของเทศบาล 
    ภายในสาํนักงาน 

๐.๒๕ 1 2 3 4 5 -15.88 (5) 1.2500 

๒. การใชไฟฟาของเทศบาล 
    ภาพรวม 

๐.๒๕ 1 2 3 4 5 -50.6 (5) 1.2500 

๓. การใชน้ํามันเชื้อเพลิงเทศบาล 
    ใชงานสํานักงาน 

๐.๒๕ 1 2 3 4 5 -17.22 (๕) ๑.๒๕๐๐ 

๔. การใชน้ํามันเชื้อเพลิงของเทศบาล 
    ใชงานภาคสนาม     

๐.๒๕ 1 2 3 4 5 +81.77 (1) 0.250๐ 

 ๑.๐  4.0000 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน          
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได 
๑.  การใชไฟฟาของเทศบาลเฉพาะในสํานักงาน 
๒.  การใชไฟฟาของเทศบาลภาพรวมทั้งหมด 
๓.  การใชน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะรถใชงานสํานักงาน   
๔.  การใชน้ํามันเชื้อเพลิงของเทศบาลใชงานภาคสนาม 
 

 
 

๘ 

 
-15.88  
-5.06 

-17.22 
+81.77 

 

 
 

4.00 

 
 

0.3200 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
          เปนนโยบายที่ภาคราชการจะตองดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  ในเร่ืองมาตรการประหยัดพลังงานและยังเปน
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของแตละหนวยงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  นอกจากนั้นยังมีการดําเนินโครงการลดการใช
พลังงานภายใตแนวทาง  Low Carbon City และตั้งแตปงบประมาณ 2561 เปนตนไป ผูบริหารทองถิ่นจะถูกประเมินในเร่ือง
การลดการใชพลังงาน จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 
 
 
 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
          เนื่องดวยเทศบาลนครลําปางเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ทํางานใกลชิดกับประชาชน มีหนาที่ในการใหบริการ
ประชาชน เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที่ดีและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาล  ดังนั้น ในบางกิจกรรมจึงไม
สามารถควบคุมการใชพลังงานใหเต็มประสทิธิภาพได เชน  การใชเคร่ืองจักรกลออกปฏิบัติงานจะมีการจํากัดปริมาณการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงไมได เนื่องจากข้ึนอยูกับงานที่ไดรับมอบหมาย สําหรับการใชเชื้อเพลิงภาคสนามในปงบประมาณนี้ ปริมาณในการใชเพิ่ม
มากข้ึน เนื่องจากเทศบาลตองดําเนินการจัดเก็บขยะและกําจัดขยะมูลฝอยเอง ซึ่งที่ผานมาเทศบาลไดใชวิธีการจางเหมาเอกชน 
แตในปจจุบันยังหาผูรับจางในการจัดเก็บและกําจัดขยะไมได 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป : 
          ๑) ผูบริหารแตละหนวยงานควรใหความสําคัญกับการลดใชพลังงาน โดยกําชับใหพนักงานเจาหนาที่ถือปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดพลังงานแตละดานโดยเครงครัด และควรใหมีระบบการควบคุมตรวจสอบดูแลภายในหนวยงาน ใหมีการใช
พลังงานในแตละหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด 
          ๒) ควรใหมีโครงการสรางหรือปลูกจิตสํานึกเพื่อใหทุกคนในองคกรตระหนักในเร่ืองการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
หลักฐานอางอิง : 
          ๑) คําสั่งเทศบาลนครลําปาง ที่ ๑๗๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานลดการใชพลังงาน
ของเทศบาลนครลําปาง 
          ๒) ขอมูลการใชและผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการใชพลังงานของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ทั้งดานการใชไฟฟา 
และปริมาณการใชน้าํมันเชื้อเพลิง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 (ปฐาน) และ พ.ศ. ๒๕๖1 
          ๓) ประกาศมาตรการประหยัดการใชไฟฟา และแนวทางการใชน้ํามนัเชื้อเพลิงของเทศบาลนครลําปาง 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑2 : รอยละความสําเร็จของงานบริการดานสาธารณสุข 
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* 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายพงคกร  รัตนประเวศน 
                ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
                     

ผูจัดเก็บขอมูล :     นางศุภมาส       รัตนชูวงศ 
                            นางจรรยา        พรมลา 
                            นางวิภาวรรณ    ธรรมลังกา 
                            นางเยาวภา       ผลกันทา 
                            นางฐิตาพร        เอกธุวะปราณี 
                            นางมณีวรรณ     ปญจรัตน 
                            น.ส.อัจฉรา       สงวนพงษ 

เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  5201 เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  5101 , 5104 
คําอธิบาย  :  
  ความสําเร็จ  หมายถึง  ความสําเร็จของเปาหมายตัวชี้วัดของงานบริการสาธารณสุข 
          งานบริการดานสาธารณสุข หมายถึง การใหบริการเชิงรุกในงานศูนยบริการสาธารณสุข งานสงเสริมสุขภาพ         
และงานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
 ตัวชี้วัดของงานบริการสาธารณสุข ไดแก 
          ๑. งานศูนยบริการสาธารณสุข 

     - รอยละ 70 ของกลุมผูสูงอายุและ ศสมช.ในชุมชน ไดรับการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องตน 
     - รอยละ 100 ของผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง ที่ข้ึนทะเบียนฯ กับ สปสช. ไดรับการดูแลระยะยาว  (Long Term Care) 
     - รอยละ 70 ของกลุมเปาหมายไดรับการติดตามดูแลสุขภาพที่บาน 

 ๒. งานสงเสริมสุขภาพ 
                - รอยละ 70 ของสถานประกอบการอาหารที่ข้ึนทะเบียน ไดรับการตรวจคัดกรองในกลุมโรคเร้ือรัง 

     - รอยละ 90 ของเด็กปฐมวัย (0 – 6 ป) ที่พบปญหาทุพโภชนาการ ไดรับการแกไขปญหา 
     - รอยละ 100 ของเด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง ไดรับการตรวจสุขภาพ 
     - รอยละ 100 ของนกัเรียนที่พบปญหาทุพโภชนาการไดรับการแกไขปญหา 
3. งานวางแผนสาธารณสุข 
     - รอยละ 65 ของกลุมผูสูงอายุในชุมชนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 
4. งานสาธารณสุขมูลฐาน 
     - รอยละ 70 ของจํานวน ศสมช.ที่มีการพัฒนาตามเกณฑ 

 ๓. งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
    - จํานวนโรคติดตอเปาหมายที่ไดดําเนินกิจกรรมปองกันและควบคุมโรค 
    - รอยละ 80 ของการเกิดโรคติดตอที่ไดรับแจง ไดรับการควบคุมโรคภายในระยะเวลาที่กําหนด 
    - รอยละ 80 ของชุมชนที่มีการเฝาระวังปองกันโรคติดตอ 

 ๔. งานทันตกรรม 
     - รอยละ 70 ของชมรมผูสูงอายุในชุมชน ไดรับการบริการสรางเสริมและเฝาระวังทันตสุขภาพ 
สูตรการคํานวณ : 
 

จํานวนตัวชีว้ัดของงานบริการสาธารณสุขทีผ่านเกณฑเปาหมาย x 100 
จํานวนตัวชีว้ัดของงานบริการสาธารณสุขทัง้หมด  

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
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ขอมูลการดําเนินงาน : 
 

ความสําเร็จจากรอยละผลผลิตฯ 
นํ้าหนัก 
(W) 

เกณฑการใหคะแนน
เทียบกับรอยละผลสําเรจ็
ตามเปาหมายผลผลิตฯ 

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ 
(คะแนน 

ท่ีได) 

คะแนน
เฉลี่ย
ถวง

นํ้าหนัก 
1 2 3 4 5 

งานศูนยบริการสาธารณสุข 
1.รอยละ 70 ของกลุมผูสูงอายุและ ศสมช.ในชุมชน ไดรับการตรวจ 
   สุขภาพและรักษาพยาบาลเบ้ืองตน 
2. รอยละ 100 ของผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง ท่ีข้ึนทะเบียนฯ  
    กับ สปสช. ไดรับการดูแลระยะยาว  (Long Term Care) 
3. รอยละ 70 ของกลุมเปาหมายไดรบัการตดิตามดูแลสุขภาพท่ีบาน 
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98.83 

 
100 

 
100 

 
0.5 

 
0.25 

 
0.25 

งานสงเสริมสุขภาพ 
1. รอยละ 70 ของสถานประกอบการอาหารท่ีข้ึนทะเบียนไดรับ 
    การตรวจคัดกรองในกลุมโรคเรื้อรัง 
2. รอยละ 90 ของเด็กปฐมวัย (0–6 ป) ท่ีพบปญหาทุพโภชนาการ  
    ไดรับการแกไขปญหา 
3. รอยละ 100 ของเด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง ไดรับ 
    การตรวจสุขภาพ 
4. รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีพบปญหาทุพโภชนาการไดรับ 
    การแกไขปญหา 
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งานวางแผนสาธารณสุข 
1. รอยละ 65 ของกลุมผูสูงอายุในชุมชนมีการจัดกิจกรรมสงเสริม 
    สุขภาพ 
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งานสาธารณสุขมูลฐาน 
1. รอยละ 70 ของจํานวน ศสมช.ท่ีมีการพัฒนาตามเกณฑ 
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93.02 

 
0.5 

งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
1. จํานวนโรคติดตอเปาหมายท่ีไดดําเนินกิจกรรมปองกันและ 
    ควบคุมโรค 
2. รอยละ 80 ของการเกิดโรคตดิตอท่ีไดรับแจง ไดรับการควบคุม 
    โรคภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
3. รอยละ 80 ของชุมชนท่ีมีการเฝาระวังปองกันโรคติดตอ 
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งานทันตกรรม 
1. รอยละ 70 ของชมรมผูสูงอายุในชุมชน ไดรับการบริการ 
    สรางเสริมและเฝาระวังทันตสุขภาพ 
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รวม 100      94.04 5  

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละความสาํเร็จของงานบริการ 
ดานสาธารณสุข 

รอยละ 
 

60 65 70 75 80 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :             
 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละความสาํเร็จของงานบริการ 
ดานสาธารณสุข 

3 94.04 5 0.1500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
     1. มีคูมือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
     2. มีตัวชี้วัดงานในการควบคุมกํากับการทํางานทุกงาน 
     3. ทุกงานมีแผนปฏิบตัิงานและสรุปผลการปฏิบัติงานทุกเดอืน 
     4. มีการประชุมนาํเสนอผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของทกุงาน 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
    1. มีงบประมาณจากกองทนุหลักประกันสุขภาพฯ สนับสนนุการดําเนนิงานของทุกงาน 
    2. การมีสวนรวมการดําเนนิงานของภาคี/เครือขาย 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
     1. ยานพาหนะไมเพียงพอในการออกดําเนินงาน 
     2. ผูรับบริการปฎิเสธการใหบริการ 
     3. การมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนบางชุมชนมีนอย 
     4. การบูรณาการกันหลายหนวยงาน ทําใหการทํางานลาชา ไมสามารถดําเนินการไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด 
     5. ขาดบุคลากรในการปองกันและควบคุมโรคในพื้นที ่
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :   

     ควรมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง    

หลักฐานอางอิง : 
     1. คูมือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ 
     2. แผนปฏิบัตงิานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดอืน 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑3 : รอยละของการตรวจสอบควบคุมดานสุขาภิบาลของสถานประกอบการ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข  
                       พ.ศ. 2535 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายพงคกร  รัตนประเวศน 
                ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวปานดิา  สิงหบุญ 
                  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบตัิการ 

เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  5201 เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  5204 

คําอธิบาย  :  

 การตรวจสอบควบคุม หมายถึง การตรวจสอบ ควบคุม กํากับ แนะนําและพิจารณาการอนุญาต/หนังสือรับรอง       
ตามมาตรฐานที่กําหนดในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลําปาง พ.ศ. ๒๕๔๐ 
          สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการหอพัก โรงแรม สถานบริการ รานอาหาร โรงงาน ตลาด เสริมสวย     
แตงผม สปา ฯลฯ ในเขตเทศบาลนครลําปางที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรอง และข้ึนทะเบียน  กับกองสาธารณสุข      
และสิ่งแวดลอม ที่ไดรับการตรวจสอบ ควบคุม แนะนําตามมาตรฐานที่กําหนดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลําปาง พ.ศ. ๒๕๔๐ 

สูตรการคํานวณ : 
 

จํานวนสถานประกอบการทีย่ื่นคําขอฯ และข้ึนทะเบยีน ไดรับการตรวจสอบควบคุม x 100 
           จํานวนสถานประกอบการที่ยื่นคําขอฯ และข้ึนทะเบียนทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละของการตรวจสอบควบคุมดานสุขาภิบาล 
ของสถานประกอบการ  
ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

รอยละ 
 

65 70 75 80 85 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1 ทะเบียนผูประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลําปาง 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

2 ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล : งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานสงให       
งานวางแผนสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ ปละ ๒ คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
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ขอมูลพ้ืนฐาน : 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

รอยละของการตรวจสอบควบคุมดานสุขาภิบาล 
ของสถานประกอบการ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

100 100 100 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :             
 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของการตรวจสอบควบคุมดานสุขาภิบาล 
ของสถานประกอบการ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

2 100 5 0.1000 

 

ผลการดําเนินงาน : 
      - การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  มีจํานวน  977 ราย 
      โดยทุกรายไดมีการตรวจสอบดานสุขาภิบาลของสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  คิดเปนรอยละ 
100 มีเกณฑอยูในระดับ 5 
 

ชวงเวลา 
คํารอง 
(ราย) 

การตรวจสอบ
สุขาภิบาล 

(แหง) 

การออก
ใบอนุญาต 

(ราย) 

ไมออก
ใบอนุญาต 

(ราย) 

มารับ
ใบอนุญาต 

(แหง) 

ไมมารับ
ใบอนุญาต 

(แหง) 
1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61 610 610 608 2 522 86 
1 เม.ย. 61 – 30 ก.ย. 61 367 367 363 4 335 28 

รวม 977 977 971 6 857 114 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
     1. รับคํารอง 
     2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
     3. แจงผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และออกใบรับคํารองใหผูยื่นคําขอ 
     4. หากไมถูกตองดําเนินการทําหนังสือแจงใหผูยื่นคํารองทราบภายใน 15 วนั นบัจากวนัที่ยื่นคําขอ 
     5. ตรวจสอบสุขาภิบาล 
     6. หากถูกตองเสนอเจาพนักงานทองถ่ินพจิารณาอนุญาตภายใน 30 วัน นับจากวันทีย่ื่นคําขอ 
     7. หากไมถูกตอง ทําหนังสอืแจงใหผูยื่นคํารองแกไขใหถูกหลักสุขาภิบาล 
     8. หากไมสามารถพิจารณาอนุญาตใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน ตองทําหนังสือแจงขยายเวลาใหผูยื่นคําขอทราบ คร้ังละ 15 วัน 
ขยายไดไมเกิน 2 คร้ัง 

 
- 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
     - มีข้ันตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

๑. บุคลากรที่รับผิดชอบงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมมีจํานวนไมเพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณคํารองการขอ
ใบอนุญาต รวมทั้งการควบคุม กํากับ ติดตามสถานประกอบการที่ไดรับอนุญาตใหปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕35 และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลําปาง พ.ศ. 2540 

๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู ความเชีย่วชาญทางดานขอกฎหมาย ทีจ่ะชวยในการพิจารณาหรือตัดสินใจประกอบการพิจารณา
อนุญาต เนื่องจากบางกรณีมีขอพิพาทในประเด็นอาคาร สถานที่ ผังเมือง หรือเหตุรําคาญรวมดวย 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  

  1. ควรเพิ่มบุคลากรที่มีความรูและประสบการณในงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 
  2. ควรมีการมอบหมายนิติกรมารวมดําเนินการในดานเอกสารที่เก่ียวของกับกฎหมาย เพื่อใหเกิดความละเอียดรอบคอบ     

ในการปฏิบัติงาน 
 

หลักฐานอางอิง : 
     - พระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑4 : ระดับความสําเร็จในการพฒันาศักยภาพภาคี/เครือขายในการดําเนินงานดานสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายพงคกร  รัตนประเวศน 
                 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัจฉรา  สงวนพงษ 
                      นักอาชีวบาํบดัปฏิบัติการ 

เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  5201 เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  5208 

คําอธิบาย :  

 การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การฝกอบรม การสัมมนา การประชุม การศึกษาดูงาน การนิเทศ  การฝกความพรอม    
การสอนงาน และดําเนินการ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ทักษะ ความรูความสามารถของภาคี ในการ
ดําเนินงานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 ภาคี/เครือขาย หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เปนกลุมบุคคลภายในชุมชนที่ไดรับการอบรมใหความรู
จากเจาหนาที่สาธารณสุข และปฏิบัติงานดานสาธารณสุขดวยความเสียสละตอประชาชนในชุมชน โดยมีบทบาทหนาที่ในการดูแล
ใหคําแนะนํา ในการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักสุขอนามัยเพื่อสุขภาพของตนเอง ตลอดจนใหการชวยเหลือข้ันพื้นฐาน ซึ่งผูที่จะ
ทําหนาที่ อสม. ไดนั้น นอกจากจะมีคุณสมบัติตามที่กําหนดแลว จะตองผานการคัดเลือกอีกดวย 

เกณฑการใหคะแนน : 
          กําหนดเปนลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา
ของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้
 
ระดับคะแนน ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ มีการวางแผนจัดทาํโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และ ศสมช. ในการดําเนนิงานดานสาธารณสุข 
๒ มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และศสมช. ในแผนปฏิบัติงานประจําปหรือแผนปฏิบัติงาน

ประจําเดือนของกองฯ อยางนอย ๕ โครงการ/กิจกรรม 
๓ มีการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจาํปหรือแผนปฏิบัติงาน 

ประจําเดือนของกองฯ อยางนอยรอยละ ๘๐ 
๔ ภาคีเครือขายมีการจัดกิจกรรมในชุมชนรวมกับเทศบาลนครลําปาง อยางนอยรอยละ ๘๐ 
๕ มีการสรุปผลการดําเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปหรือแผนปฏิบัตงิานประจําเดือน

ของกองฯ 

แหลงขอมูล/วิธีจัดเก็บ  : 
- กําหนดใหงานสงเสริมสขุภาพ (งานสาธารณสุขมูลฐาน) เปนผูรับผิดชอบประสานการจัดเก็บขอมูล 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ระดับคะแนน ผลการดําเนินงาน 
1 ทุกชุมชนมีการวางแผนจัดทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และ ศสมช. เพื่อขอรับการจัดสรร

งบประมาณครบทุกชุมชน (43 ชุมชน) 
2 มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และ ศสมช. ในแผนปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1) กิจกรรมนิเทศงาน อสม. เชิงรุก 
2) กิจกรรมนิเทศงาน ศสมช. 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายสขุภาพชุมชนเทศบาลนครลําปาง 
4) โครงการอบรม อสม. ทดแทน 
5) กิจกรรมการประเมิน ศสมช. ดีเดน 

3 มีการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 100 
 

4 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 43 ชุมชน ทาํกิจกรรมวัดความดันโลหิตใน ศสมช. เยี่ยมบาน
ผูสูงอายุและผูพิการ รวมกับเทศบาลนครลําปาง คิดเปนรอยละ 100 

5 มีการสรุปผลการดําเนนิงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตังิานทุกโครงการ/กิจกรรม  
 

 
 

 
 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
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เกณฑการประเมิน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพ 
ภาคี/เครือขายในการดําเนินงาน  
ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

ระดับ 
 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จในการพฒันาศักยภาพ 
ภาคี/เครือขายในการดําเนินงาน  
ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

2 5 5 0.1000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

     - ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) มีการนิเทศงาน อสม. และสงรายงาน อสม. ตามโครงการ อสม.    
เชิงรุกทุกเดือน โดยใชกระบวนการกลุมของ อสม. ในชุมชนและประธาน อสม. แตละชุมชนในการติดตาม 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
     1. มีเวทีการนิเทศงานประจําเดือนตามโครงการ อสม. เชิงรุก ซึ่งเจาหนาที่สาธารณสุขที่เก่ียวของจะใชเวทีนี้ในการนิเทศ
ติดตามการปฏิบัติงานของ อสม. มอบหมายการปฏิบัติงาน การใหความรูดานสาธารณสุข และจากหนวยงานภายนอก            
ที่มาขอความรวมมือ 
     2. เจาหนาที่มีการกระตุนให อสม. เขารวมประชุมทุกคร้ัง ยกเวนติดภารกิจจริง ๆ 
     3. มีการนิเทศติดตามการดาํเนินงาน ศสมช. ในชุมชน 
     4. มีการประเมิน ศสมช. เพื่อใหกลุม อสม. ทราบปญหาของ ศสมช. ตนเอง และวางแนวทางในการพฒันา 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
     1. อสม. มีจํานวนไมเพียงพอตอจํานวนหลังคาเรือนที่ตองดแูลรับผิดชอบในบางชุมชน ซึ่งไมมีผูมีจิตอาสาสมัครเขารับการ
อบรมเพื่อเปน อสม. 
     2. ศสมช. บางชุมชนมีขอจํากัดเร่ืองสถานที่ทาํใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนา ศสมช. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 



ห น า  | 69 
 

                                                                                                                      

 SAR (Self Assessment Report) 
 

                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :   - 
 
 

หลักฐานอางอิง : 
     1. รายงานประจําเดือนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
     2. สรุปรายงานผลการดําเนนิงานโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพ 
     3. แผนปฏิบัตงิานป 2561 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑5 :  จํานวนโรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดบัข้ันพืน้ฐาน (O-NET) ที่มีคาเฉลี่ยสูงกวา 
                        ระดับประเทศ ไมนอยกวา 2 สาระการเรียนรู 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอุษา  สมคิด 
                       ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

ผูจัดเก็บขอมูล : นายจักรวรรดิ์  จิตธํารงสิริกุล 
                    หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 

เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ ๓๒๐๑ เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ ๓๓๐2 

คําอธิบาย  :        

 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง จํานวน ๖ แหง ไดแก โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานแสนเมืองมูล)  
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บุญทวงศอนุกูล)  โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานเชียงราย)  โรงเรียนเทศบาล ๕   (บานศรีบุญเรือง)  โรงเรียน
เทศบาล ๖ (วัดปารวก) และโรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวินวิทยา)  
 ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) หมายถึง ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ข้ันพื้นฐาน ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) จัดสอบนักเรียนชั้น ป.๖ ทั่วประเทศพรอมกัน  ปการศึกษาละ ๑ คร้ัง  
เพื่อวัดและประเมินผลการศึกษาของแตละโรงเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และนําผลการทดสอบไปรวมกับผล      
การเรียนของนักเรียน 
 สาระการเรียนรู หมายถึง  เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา ที่สถานศึกษาจัดทําข้ึนมีขอบเขตเนื้อหาสาระแตละสาระ     
การเรียนรู มีทั้งหมด 4 สาระการเรียนรู คือ  คณิตศาสตร  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร  และภาษาอังกฤษ 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเกบ็ขอมูล :  
 

1 สํานักการศึกษา กําหนดใหงานโรงเรียน เปนผูจัดเก็บผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
2 รวบรวมขอมูลเปนราย  6  เดือน  และ  12  เดือน  เพื่อสรุปผลการดําเนนิงาน   

เกณฑการประเมิน :  
 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
จํานวนโรงเรียนที่มผีลคะแนนการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับข้ันพืน้ฐาน (O-NET)  
ที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ ไมนอยกวา  
2 สาระการเรียนรู 
 

จํานวน 1 2 3 4 5 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(จํานวน) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

จํานวนโรงเรียนที่มผีลคะแนนการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับข้ันพืน้ฐาน (O-NET) ที่มีคาเฉลี่ย
สูงกวาระดบัประเทศ ไมนอยกวา 2 สาระการเรียนรู 
 

2 3 โรงเรียน 3 0.0600 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
          สํานักการศึกษาไดสงเสริมการจัดการศึกษาของเทศบาลนครลําปาง ดวยการสนับสนุนงบประมาณดานตาง ๆ ในการ      
จัดการศึกษา  จัดและสงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อยางตอเนื่อง จัดและสงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียนในสังกัดฯ ฯลฯ เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางมีการจัดการ            
ศึกษาที่ไดมาตรฐาน ยกผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในสังกัดฯ ดวยมีนโยบายใหโรงเรียนทุกแหงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา และวิเคราะห
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET) โดยนําไปเปรียบเทียบกับคะแนนระดับจังหวัดและระดับประเทศ และ
นําไปกําหนดแผนงานในการแกไขปรับปรุง ยกระดับผลคะแนนใหสูงข้ึน และไดกําหนดใหผลคะแนนทดสอบเปนตัวชี้วัดในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลนครลําปาง 
          ในปการศึกษา 2560 นักเรียนระดับชั้น ป.6 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางทุกคน ไดทําการทดสอบ          
ทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 4 วิชา ไดแก คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร 
และภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2561 และสํานักการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ไดประกาศผลการทดสอบ
เปนที่เรียบรอยแลว สํานักการศึกษาจึงไดนําคาเฉลี่ยคะแนนของโรงเรียนในสังกัดฯ ทุกแหง นํามาเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยใน
ระดับประเทศทั้ง 4 สาระการเรียนรู เพื่อเปนการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กําหนด ซึ่งผลการทดสอบปรากฏวา มีโรงเรียนที่มี    
ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศไมนอยกวา  2 สาระการ
เรียนรู จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศอนุกูล) โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) และโรงเรียน
เทศบาล 6 (วัดปารวก) 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
          1. รัฐบาลไดมีนโยบายใหโรงเรียนทั่วประเทศวิเคราะหคะแนนผลการสอบ O-NET ยอนหลัง 3 ป ดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลตามมาตรฐานการเรียนรูที่โรงเรียนควรเรงพัฒนา พรอมทั้งกําหนดปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ซึ่งจะเปนผลดีตอการ
ยกระดับคะแนน O-NET และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยตรง 
          2. นายกเทศมนตรีนครลําปาง มีนโยบายใหโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางทุกแหง มีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
ศึกษาและวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียน แลวมีการจัดทําแผนงานในการยกระดับ       
ผลการทดสอบฯ ใหสูงข้ึนในปตอ ๆ ไป 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   - 
 
 
 

 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
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ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :   
       1. ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยวิเคราะหคะแนนผลการสอบ O-NET ยอนหลัง 3 ป ดําเนินการวิเคราะหขอมูล     
ตามมาตรฐานการเรียนรูที่โรงเรียนควรเรงพัฒนา พรอมทั้งกําหนดปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ซ่ึงจะเปนผลดีตอ         
การยกระดับผลคะแนน O-NET และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยตรง 
       2. ใหคณะทํางานพัฒนาคะแนนสอบ O-NET ที่โรงเรียนแตงตั้งตามนโยบายนายกเทศมนตรีนครลําปาง  รวมถึงผูที่เก่ียวของ
ทุกฝายนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในปนี้ไปศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะห แลวนํามาวางแผน     
การจัดการเรียนการสอนเพื่อแกไขปรับปรุงใหนักเรียนมีผลการสอบสูงข้ึนในปตอ ๆ ไป อยางตอเนื่อง 
       3. ใหโรงเรียนนําขอมูลที่ไดจาการสอบไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนตอไป รวมทั้งนําผลประเมิน        
ของนักเรียนแตละคนไปใชเปนขอมูลในการจัดการเรียนและกิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองตอความสนใจ ความตองการเรียนรู     
เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของนักเรียน 
       4. ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจใหแกผูปกครองและนักเรียน ใหเขาใจและตระหนักในความสําคัญของการสอบ 
O-NET อยางทั่วถึง 
 

 หลักฐานอางอิง :   
       สรุปผลการทดสอบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจาํปการศึกษา 2561 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑6 :  จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสงเสริมอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   นายสวัสดิ์  แกวกระจาง 
                          ผูอํานวยการสวนการโยธา 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางนฤมล  สุขขํา   
                นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบตัิการ 
                      นายเสวก   จนัทวงศ 
                     นายชางโยธาปฏิบัติงาน 

เบอรติดตอ :  ๐๕๔ – ๒๒๖๒๒๗ เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๒๖๒๒๗  ตอ  ๑๑,๑๒ 

คําอธิบาย  :        

 โครงการ/กิจกรรมการสงเสริมอนุรักษ  ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง งาน กิจกรรม  โครงการ  
ที่มีลักษณะดังนี้ 
 (๑) เปนโครงการ งาน หรือกิจกรรม หรือโครงการที่เทศบาลนครลําปางเปนผูดําเนินการ ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
ดังระบุไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลนครลําปาง  และ/หรือที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาล
นครลําปาง 
 (๒) เปนโครงการ งาน หรือกิจกรรม หรือโครงการที่เทศบาลนครลําปางเปนผูดําเนินการรวมกับหนวยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ที่ดําเนินการภายในเขตเทศบาลนครลําปาง   
 (๓) เปนโครงการ งาน หรือกิจกรรม หรือโครงการที่มีการดําเนินการโดยยึดหลักการตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ 
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เปนแนวทางในการดําเนินงาน         
ในประเด็นหนึ่งประเด็นใดหรือหลาย ๆ ประเด็น ดังนี ้
      - การกําจัด การบําบัดและฟนฟูของเสียและมลพิษ ที่สามารถขจัดของเสียและมลพิษใหหมดไป หรือเสื่อมสภาพไป 
หรือหมดฤทธิ์ เชน การกําจัดขยะ (ขยะชุมชน  ขยะติดเชื้อและกากสารพิษอันตราย) การบําบัดน้ําเสีย  และการฟนฟูแหลงเสื่อม
โทรมใหคืนสภาพปกติใหเกิดความสมดุลในระบบสิ่งแวดลอมใหปรากฏตอไป 
      - การกําจัดวัชพชื  ผักตบชวาไมใหเกิดการกีดขวางการไหลของแหลงน้ํา  
      - การสรางจิตสํานึกใหประชาชน/เยาวชนปกปองแมน้ํา เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      - การเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่นันทนาการ ซึ่งอาจเปนพื้นที่สาธารณะ หรือเอกชนที่สาธารณชนสามารถใชประโยชน 
      - การปรับปรุงภูมิทัศนเมืองใหสวยงาม  กลมกลืน  และสอดคลองกับสภาพแวดลอม 
      - การอนุรักษ สืบสาน ฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ินที่เก่ียวกับการดํารงชีวิตตามสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
      - การสงเสริมใหเกิดการใชพลังงานอยางประหยัด 
      - การสงเสริมใหประชาชนรูจักและบริโภคสนิคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 (๔) เปนโครงการ งาน หรือกิจกรรม หรือโครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือ เปนงาน หรือกิจกรรม 
หรือโครงการที่ดําเนินงานตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 (5) การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนในเขตเทศบาล และผูที่เก่ียวของทุกภาคสวน      
ไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินภารกิจดานสิ่งแวดลอมของเทศบาลนครลําปาง 
      - การมีสวนรวมดานสิ่งแวดลอมในข้ันใหขอมูลขาวสาร เชน การจัดนิทรรศการ การเปนวิทยากร การใหบริการ
วารสาร สื่อเผยแพร 
      - การมีสวนรวมดานสิ่งแวดลอมในข้ันการรับฟงความคิดเห็น เชน การจัดประชุม/สัมมนา 
      - การมีสวนรวมดานสิ่งแวดลอมในข้ันความรวมมือ เชน การจัดตั้งคณะทํางานภาคประชาชน 
 
                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
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เกณฑการใหคะแนน :  
 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสงเสริมอนุรักษ  
ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  
 

จํานวน 10-14 15-19 20-24 25-29 30 > 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1 ผูรับผิดชอบ :  สํานักการชาง 

2 ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล :  รวบรวมขอมูลเปนราย  6  เดือน  และ  12  เดือน  เพื่อสรุปผลการดาํเนนิงาน  

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(จํานวน) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน          
ถวงนํ้าหนัก 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสงเสริมอนุรักษ  
ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  
 

4 68 5 ๐.2000 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
          เทศบาลนครลําปางไดมีการจัดทําแผนดําเนินงานโครงการดานการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ซึ่งดําเนินการโดยสํานัก/กองตางๆ ในรอบ 6 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓0 กันยายน  
2561) มีการดําเนินงาน 31 โครงการ 27 กิจกรรม 10 งาน รวมทั้งสิ้น 68 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน หนวยงานดําเนินการ 

1. โครงการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาลนครลําปาง (ตาม
บันทึกขอตกลงรวมระหวางเทศบาลนครลําปางกับองคการจัดการนํ้าเสีย) 

สํานักการชาง สวนการโยธา 
รวมกับองคการจัดการน้ําเสีย 

2. โครงการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียปลายทอแบบภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

     2.1 กิจกรรมที่ 1 การอบรมหลักสูตร “สรางน้ําใส ลดน้ําเสียดวยพลัง
ชุมชนสูสังคมคารบอนต่ํา” ชุมชนริมแมน้ําวัง 23 ชุมชน  

     (12 กุมภาพันธ 2561) 
    2.2 กิจกรรมที่ 2 กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียปลายทอแบบภูมิปญญา

ทองถ่ิน จํานวน 2 แหง/ 2 จุด ไดแก พื้นที่บริเวณสะพานบานดงพัฒนา
และสะพานรัตนโกสินทร 200 ป (สิงหาคม – กันยายน 2561) 

สํานักการชาง สวนการโยธา 
รวมกับสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 2 ลําปาง 
 

3. กิจกรรมการรณรงคสรางชุมชนตนแบบในการจัดการน้ําเสีย การจัดทํา
บัญชีการปลอยกาซเรือนกระจกจากการจัดการน้ําเสียชุมชนตั้งตน 
(Baseline) สําหรับใชเปนฐานขอมูลคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจก    
ที่ลดไดภายหลังการจัดทํามาตรการลดการปลอยกาซเรือนกระจก    
จากการจัดการน้ําเสียชุมชน  (กุมภาพันธ -  มีนาคม 2561) 

สํานักการชาง สวนการโยธา 
รวมกับสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 2 ลําปาง 
 

4. กิจกรรมจัดเวทีประชุมกลุมยอย (Focus group) เพื่อคนหา        
ศักยภาพ ความพรอม ความตองการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและ 
ฟนฟูคุณภาพแมน้ําวัง รวมถึงทบทวนบริบทของชุมชน สภาพปญหาการ
จัดการคุณภาพน้ํา เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาแนวทางการจัดการ
ปญหาน้ําเนาเสียของแมน้ําวัง (8 มีนาคม – 3 เมษายน  2561) 

สํานักการชาง สวนการโยธา 
รวมกับสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 2 ลําปาง 
 

5.   กิจกรรมการสํารวจทอระบายน้ําและประเมินคุณภาพแหลงน้ําและ
ความสกปรกที่ระบายลงสูแมน้ําวังชวงไหลผานเขตเทศบาลนครลําปาง 

     (กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2561 ) 

สํานักการชาง สวนการโยธา 
รวมกับสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 2 ลําปาง 

 
6.  โครงการจางเหมาบริการเอกชน (รายบุคคล) ปฏิบัติงานและดูแล        

บํารุงรักษาบอฝงกลบขยะมูลฝอย  

     (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

สํานักการชาง  สวนการโยธา 

7. โครงการจางเหมาเอกชน (รายบุคคล) เพื่อบํารุงรักษาแหลงน้ํา 
    (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

สํานักการชาง  สวนการโยธา 
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โครงการ/กิจกรรม/งาน หนวยงานดําเนินการ 

8. งานกําจัดวัชพืชและขุดลอกผักตบชวามิใหกีดขวางการไหลของน้ํา      
ในลําเหมือง คู คลอง รองน้ําธรรมชาติ ; คลองซาววา รองน้ําถนน     
จามเทวี  คูเมืองกําแพงเมือง  รองน้ํานากวมเหนือ เลียบทางรถไฟ  

     (มีนาคม – เมษายน 2561) 

สํานักการชาง  สวนการโยธา 

9. งานซอมแซมบอพัก ฝาบอพัก ขุดลอกลางทอระบายน้ํา ใชจุลินทรีย EM 
กําจัดกลิ่นเนาเหม็นในทอระบายน้ํา  

     (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

สํานักการชาง  สวนการโยธา 

10. ดูแล บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียปลายทอแบบภูมิปญญาทองถ่ิน   
      จํานวน 2 จุด ; บริเวณถนนปาไม (หลังตลาดเทศบาล 3) และบริเวณ 
      ถนนเลียบแมน้ําวัง (หลังวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม) 

  (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

สํานักการชาง  สวนการโยธา 

11. งานสนับสนุนเคร่ืองจักร และบุคลากรในการจัดงานสืบสานประเพณ ี
       ลอยกระทงในแมน้ําวัง (พฤศจิกายน 2560) 

สํานักการชาง  สวนการโยธา 

12. โครงการพัฒนาอนุรักษฟนฟู แมน้ําวัง คูคลอง และอนุรักษฟนฟู 
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อมุงสูเมืองคารบอนต่ํา  
      (Low Carbon City) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
      12.1 กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเพื่อใหความรูความเขาใจแกประชาชน 
      เร่ืองการจัดการน้ําเสียครัวเรือน “ลดน้ําเสีย คืนน้ําใส ใหน้ําวัง” 
      ดวยการใชถังดักไขมันอยางงาย จํานวน 43 ชุมชน ๆ ละ 30 คน  
      (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 
      12.2 กิจกรรมที่ 2 สรางเครือขายชุมชนตนแบบจัดการน้ําเสีย 
      ครัวเรือน “ลดน้ําเสีย คืนน้ําใส ใหน้ําวัง” ดวยการใชถังดักไขมัน 
      อยางงาย ชุมชนริมน้ํา จํานวน 23 ชุมชน ๆ ละ 5 ครัวเรือน  
      (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

สํานักการชาง  สวนการโยธา 

13. งานจางเหมาดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ 9 แหง และเกาะกลาง 
       ถนนพหลโยธิน 2 แหง (1 ธันวาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

สํานักการชาง  สวนการโยธา 

14. จางเหมาดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ สวนวงเวียน และตัดแตง 
      ตนไม (1 คน 1 สัญญา) (1 ธันวาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

สํานักการชาง  สวนการโยธา 

15. ปรับภูมิทัศนเกาะกลางถนนแยกมาขาว (โรงฆาสัตว) (25 เมษายน  
      2561) 

สํานักการชาง  สวนการโยธา 

16. ปรับปรุงภูมิทัศนหนาอาคารสํานักการชาง-กองคลัง  
      (25 เมษายน 2561) 

สํานักการชาง  สวนการโยธา 

17. ปรับปรุงภูมิทัศนสวนแนวตั้งในสวนหาแยกหอนาฬิกา  
      (6 มิถุนายน 2561) 

สํานักการชาง  สวนการโยธา 

 

 
- 
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18. ปรับปรุงภูมิทัศนศาลหลักเมือง-หลวงพอดํา (20 มิถุนายน 2561) สํานักการชาง  สวนการโยธา 
19. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณถนนสายวัฒนธรรม (ถนนเวียงเหนือ)  
      กูเจายาสุตา (28 สิงหาคม 2561) 

สํานักการชาง  สวนการโยธา 

20. ปรับปรุงภูมิทัศนพิพิธภัณฑการเรียนรู (มิวเซียมลําปาง)  
      (18 กันยายน 2561) 

สํานักการชาง  สวนการโยธา 

21. ปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลางถนนศิรินาวิน ตรงขามสวนเฉลิมพระเกียรต ิ
      จังหวัดลําปาง (สวนจีน) (20 กันยายน 2561) 

สํานักการชาง  สวนการโยธา 

22. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนถนนเลียบแมน้ําวังตั้งแตวัดพระแกวดอนเตา 
      สุชาดารามถึงวัดนางเหลียว (24 – 25 กันยายน 2561) 

สํานักการชาง  สวนการโยธา 

23. จางเหมาบริการเอกชน (รายบุคคล) เพ่ือบํารุงรักษาแหลงนํ้า 
       (1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2561) 

สํานักการชาง  สวนการโยธา 

24. จางเหมาบริการเอกชน (รายบุคคล) เพ่ือดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย 
      (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

สํานักการชาง  สวนการโยธา 

25. โครงการอนุรักษบานเรือนโบราณ (1 มิถุนายน–30 กันยายน 2561) สํานักการชาง  สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 

26. งานจางเหมาบุคคลธรรมดาในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
      (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

27. งานจางเหมาบุคคลในการกวาดทําความสะอาดถนน 
      (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

28. งานจางเหมาบุคคลในการเก็บขนก่ิงไมใบไมในเขตเทศบาล 
      (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

29. งานติดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายทุกชุมชนในเขตเทศบาล 
      (ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

30. โครงการสังคมสีเขียว เทศบาลนครลําปาง 
      (มกราคม 2561 – มีนาคม 2561) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

31. โครงการรณรงคจัดการขยะในชุมชน 
      31.1 กิจกรรมอบรมใหความรูกับประชาชนตามหลัก 3 Rs 
      31.2 กิจกรรมชุมชนจัดการขยะอินทรียครัวเรือน (นํารอง) 
      (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

32. โครงการนครลําปาง Big Cleaning Day คร้ังที่ 1 (มิถุนายน 2561) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

33. โครงการนครลําปาง Big Cleaning Day คร้ังที่ 2 (กรกฎาคม 2561) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

34. โครงการนครลําปาง Big Cleaning Day คร้ังที่ 3 (สิงหาคม 2561) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
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35. โครงการโรงเรียนสะอาดปราศจากคารบอน  
      (กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2561) 

สํานักการศึกษา  
รวมกับสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 2 ลําปาง 

36. โครงการโรงเรียนพอเพียง (การเกษตร สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม) 
      (พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561 

สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 

37. กิจกรรมหนูนอยจิตสาธารณะ ปฐมวัย (รักษาความสะอาด ปลูกตนไม) 
      (พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561 

สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 

38. กิจกรรมหนูนอยจิตสาธารณะ ประถม (รักษาความสะอาด ปลูกตนไม) 
      (พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561) 

สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 

39. กิจกรรมหนูนอยนักประดิษฐ (รีไซเคิลเศษวัสดุ) 
      (พฤษภาคม – กันยายน 2561) 

สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 

40. กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เปง (ประดิษฐกระทงและสะเปาจากวัสดุ 
      ธรรมชาติ) (พฤศจิกายน 2560) 

สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 

41. กิจกรรมการคัดแยกขยะ (พฤษภาคม – กันยายน 2561) สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 

42. โครงการลดขยะ ลดโลกรอน (พฤศจิกายน 2560 – ตุลาคม 2561) สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 

43. โครงการหนูนอย QC (ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561) สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 

44. โครงการหุนยนตจากวัสดุเหลือใช (กุมภาพันธ 2561) สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 

45. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC สูการจัดการเรียนรูแบบ ECO 
      School ปการศึกษา 2561 (พฤษภาคม 2561) 

สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 

46. โครงการโรงเรียนพอเพียง (พฤษภาคม – ตุลาคม 2561) สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 

47. โครงการโรงเรียนสีเขียว (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 

48. โครงการธนาคารขยะ (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 

49. กิจกรรมสัปดาหสิ่งแวดลอมโลก (พฤษภาคม – มิถุนายน 2561) สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 

50. กิจกรรมรณรงคการลดกาซคารบอนไดออกไซดในโรงเรียน 
      (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 

51. โครงการประหยัดน้ําประหยัดไฟในสถานศึกษา  
      (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 

52. กิจกรรมคายอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม (สิงหาคม 2561) สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 

53. กิจกรรมปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (พฤษภาคม – กันยายน 2561) สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 

54. กิจกรรมคลองสวย น้ําใส (พฤษภาคม – กันยายน 2561) สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 

55. กิจกรรมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
      (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 

 
 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
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โครงการ/กิจกรรม/งาน หนวยงานดําเนินการ 

56. โครงการกําจัดของเสียในโรงเรียนเปนศูนย (Zero Waste) 
      (พฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ 2561) 

สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 

57. โครงการโรงเรียนสะอาด ปราศจากคารบอน 
      (พฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ 2561) 

สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 

58. โครงการอีโคสคูล สิ่งแวดลอมศึกษา 
      (พฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ 2561) 

สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 

59. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนตึกอนุบาลใหเปนสีเขียว (กุมภาพันธ 2561) สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 

60. โครงการแหลงเรียนรูการคัดแยกขยะ 
      (พฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ 2561) 

สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 

61. กิจกรรมวันสําคัญของชาติวันแมแคทําดี 
      -กิจกรรมแตกหนอความดี ทําดีเพ่ือแม (สิงหาคม 2561) 

สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 

62. โครงการโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน 
      -ศูนยการเรียนรูสารสกัดจากใบสักปองกันปลวก  
      (พฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ 2561) 

สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 

63. โครงการ ท.7 รักษความสะอาด (ธันวาคม 2560) สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 

64. กิจกรรมทําความดีทุกคนมีสวนรวม  
      (พฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ 2561) 

สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 

65. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสรางสรรค 
      ดวยปญญาที่ใชโครงการเปนฐาน  
     (พฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ 2561) 

สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 

66. โครงการสงเสริมการรวมกลุมองคกรตาง ๆ ในเขตชุมชนเมือง 
      -กิจกรรมประชุมคณะทํางานสรางเมืองจักรยานเทศบาลนครลําปาง 
และคณะทํางานสรางเมืองจักรยานประจําชุมชน เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานในรอบปที่ผานมา (8 ธันวาคม 2560) 
      -กิจกรรมรณรงคปนจักรยาน “ปนดวยรักษพิทักษโลก” 
      -กิจกรรมโครงการสงเสริมการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน (เมืองปนได 
เมืองปนดี)  
      -กิจกรรมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) โครงการสงเสริม
การใชจักรยานในชีวิตประจําวัน (เมืองปนได เมืองปนดี) ระหวางองคการ
บ ริหารส วนจั งหวัดลํ าปาง  การทอง เที่ ยวและ กีฬาจั งหวัดลํ าปาง            
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาลําปาง การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
(ททท.) สํานักงานจังหวัดลําปาง เทศบาลนครลําปาง เทศบางเมืองพิชัย 
เทศบาลตําบลบอแฮว และ อบต.บอแฮว (18 มีนาคม 2561)  

กองสวัสดิการสังคม 

 

 
 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
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โครงการ/กิจกรรม/งาน หนวยงานดําเนินการ 

67. โครงการประกวดชุมชนนาอยู หนาบานนามอง 
 

กองสวัสดิการสังคม 

68. โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง 
      (เทศบาลนครลําปาง) Big Cleaning Day  (9 สิงหาคม 2561) 
 

ฝายสงเสริมกิจการขนสง สาํนักปลัดเทศบาล 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 
  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 
 
       

ขอเสนอแนะในปตอไป : -       
 
 

หลักฐานอางอิง :   
       เอกสารการจัดสงผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมจากสํานัก/กอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่  ๑7 : จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดานเศรษฐกิจหรือการทองเที่ยว 
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ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ส.ต.ท. สวาท จาํปาอูป 
                          หัวหนาสาํนักปลัดเทศบาล 

ผูจัดเก็บขอมูล :    นางสาวนริศรา  หงสกุล 
                   นักพัฒนาการทองเที่ยวชํานาญการ 

เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  ๗401 เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  ๔๑๐๕ 

คําอธิบาย : 
          โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดานเศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมโครงการ หรืองานเทศกาลตาง ๆ ที่เทศบาลนครลําปาง
ดําเนินการเอง หรือรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ไดแก ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจัดข้ึนโดยวัตถุประสงค         
เพื่อสงเสริมดานเศรษฐกิจกระตุนใหเกิดการกระจายรายไดในพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครลําปาง สงเสริมอาชีพและการทํามาหากิน
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง 
          โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยว หมายถึง กิจกรรมโครงการ หรืองานเทศกาลตาง ๆ ที่เทศบาลนครลําปาง
ดําเนินการเอง หรือรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ไดแก ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค      
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของเทศบาลนครลําปาง และจังหวัดลําปาง และเพื่อการพักผอนหยอนใจ ผอนคลาย และบันเทิงร่ืนเริงใจ 

เกณฑการประเมิน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม 
ดานเศรษฐกิจหรือการทองเที่ยว 
 

จํานวน 7 8 9 10 11 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 - จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับการอนุมัติ ในปงบประมาณ 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(จํานวน) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน          
ถวงนํ้าหนัก 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม 
ดานเศรษฐกิจหรือการทองเที่ยว 
 

4 9 3 0.1200 

 

 

 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
          เทศบาลนครลําปางไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมทีส่งเสริมดานเศรษฐกิจหรือการทองเที่ยว ดังนี้ 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 
            ตัวชี้วัดที่ ๑ จํานวนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจ มีผลการดําเนินงาน จํานวน 10 กิจกรรม                      

          ๑. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ลองสะเปา) (วันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2560) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ     
สืบสานประเพณีที่ถือปฏิบตัิสบืตอกันมาแตโบราณ เปนการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจังหวัดลําปาง และสอดคลองกับหนาที่
ของเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ที่กําหนดใหเทศบาลนครจัดใหมีการบํารุงศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน โดยกิจกรรมประกอบดวย การประกวด “แมหญิงสะเปาแกว     
สะเปาคํา”/การประกวด “สะเปาลอยน้ํา” แหงเดียวในประเทศไทย/การประกวดสะเปารถใหญ จาก 13 อําเภอ/อลังการโคมหลวง
ละกอน/การแสดงดนตรีพื้นเมือง/การจัดจําหนายผลิตภัณฑของดีนครลําปาง ซึ่งจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มา
รวมงาน พบวา ประชาชนมคีวามพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดงานประเพณีลอยกระทง คิดเปนรอยละ 89.97 
          ๒. โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมนครลําปาง (วันที่ ๒2 – ๓๑ ธันวาคม ๒๕60) มีวัตถุประสงคเพื่อจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวของเทศบาลฯ ในชวงเทศกาลปใหม เพื่อกระตุนเศรษฐกิจของทองถ่ิน ตลอดจนสงเสริม       
การมีสวนรวมของเด็ก เยาวชน และประชาชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมกับเทศบาลฯ โดยกิจกรรมประกอบดวย การตกแตงและ
ประดับไฟบรรยากาศสวนดอกไม/การจัดมุมถายภาพ/นิทรรศการขอมูลดานการทองเที่ยว/การแสดงของกลุมเยาวชนชาวลําปาง/  
ลานเคร่ืองเลน/การจําหนายสินคา ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดลําปาง/การจําหนายอาหาร และเคร่ืองดื่ม และกิจกรรม         
นับถอยหลังสูศักราชใหม โดยจากการประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ ปรากฏวา งานเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมนครลําปาง
สามารถบรรลุผลสําเร็จ ไดทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด ไดแก  
                ตัวชี้วัดที่ ๑ จํานวนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและสงเสริมเศรษฐกิจการคาใหจังหวัดลําปางในชวงเทศกาลปใหม     
มีผลการดําเนินงาน จํานวน 12 กิจกรรม 
                ตัวชี้วัดที่ ๒ ผูประกอบการพึงพอใจตอการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมนครลําปาง มีผลการดําเนินงาน คิดเปน   
รอยละ 77.80 
               ตัวชี้วัดที่ ๓ นักทองเที่ยวและประชาชนที่มารวมงานพึงพอใจตอการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมนครลําปาง มีผล       
การดําเนินงานคิดเปนรอยละ 81.71  
              โครงการดังกลาวสามารถบรรลุตัวชี้วัดของโครงการไดสําเร็จทุกตัวชี้วัด คิดเปนคะแนน 4.1 คะแนน (เต็ม 5) 
          ๓. โครงการรําลึกประวัติศาสตรสะพานรัษฎาภิเศก “101 ป ขัวหลวงรัษฎา” (18 – 26 มีนาคม 2561) มีวัตถุประสงคเพื่อจัดกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลนครลําปาง และเพื่อรําลึกถึงความสําคัญของสะพานรัษฎาภิเศก      
ซ่ึงเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรและอยูเคียงคูจังหวัดลําปาง ตลอดจนเพื่อเผยแพรองคความรูดานประวัติศาสตร และวิถีชีวิต
ของชาวลําปางในอดีตใหแกคนรุนใหมไดรับรู และตระหนักในคุณคาและความสําคัญของสะพานรัษฎาภิเศก เพื่อสรางจิตสํานึกในการ
รวมอนุรักษสะพานรัษฎาภิเศกใหคงอยูและเปนแหลงทองเที่ยวของนครลําปางสืบไป  โดยมีกิจกรรม ประกอบดวย นิทรรศการจําลอง
วิถีชีวิตในอดีต/บูธไปรษณียจังหวัดลําปาง/การโชวรถถีบโบราณ/กาดหมั้วยอนยุค (การจําหนายสินคา อาหาร และของที่ระลึก/
นิทรรศการภาพถาย ภาพวาด และมุมภาพถายยอนยุค/เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม/ การประกวดภาพถายสะพานรัษฎาภิเศก/   
การประกวดรองเพลงยอนยุค (ลูกกรุง) ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และการประกวดแตงกายยอนยุคนานาชาติ โดยจาก
การประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ ปรากฏวา งานรําลึกประวัติศาสตรสะพานรัษฎาภิเศก “101 ป ขัวหลวงรัษฎา” สามารถ
บรรลุผลสําเร็จ ไดทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ไดแก              
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             ตัวชี้วัดที่ ๒ จํานวนกิจกรรมดานการอนุรักษและเผยแพรองคความรูดานประวัติศาสตร มีผลการดําเนินงาน จํานวน  5 กิจกรรม                      
             ตัวชี้วัดที่ 3 นักทองเที่ยวและประชาชนที่มารวมงานพึงพอใจตอการจัดงานรําลึกประวัติศาสตรสะพานรัษฎาภิเศก “101 ป 
ขัวหลวงรัษฎา” มีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 84 
              โครงการดังกลาวสามารถบรรลุตัวชี้วัดของโครงการไดสําเร็จทุกตัวชี้วัด คิดเปนคะแนน 4.7 คะแนน (เต็ม 5) 
          4. โครงการจัดงานปใหมเมืองลําปาง (วันที่ 11 – 13 เมษายน 2561) มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
สงกรานตวัฒนธรรมของคนลําปางที่งดงามใหคงอยูตลอดไป และเพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสรวมกันทําบุญตักบาตร แหสลุงหลวง    
รับน้ําขมิ้นสมปอยของมหาชนชาวลําปาง เพื่อสักการะบูชา และสรงน้ําองคพระเจาแกวมรกต และพระพุทธรูปคูบานคูเมืององคอ่ืน 
เนื่องในโอกาสตอนรับปใหมเมือง และเพื่อเปนการแสดงออกถึงความรวมมือ ความสามัคคีระหวางสวนราชการ ชุมชน สถาบันศาสนา 
พอคา ประชาชน สมาคมและชมรมตาง ๆ รวมทั้งเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดลําปาง และประชาสัมพันธวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และศักยภาพของนครลําปาง กิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย การจัดขบวนแหพระเจาแกวมรกต และ
พระพุทธรูปคูบานคูเมือง การประกวดขบวนแหสงกรานต กิจกรรมการประกวดเทพบุตรสลุงหลวง – เทพธิดาสลุงหลวง โดยจากการ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารวมงาน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดงานปใหมเมืองลําปาง ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก งบประมาณที่ใช 2,427,612.82 บาท (สองลานสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันหกรอยสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค) 
          5. โครงการนครลําปางเมืองแหงจักรยานเพ่ือการทองเที่ยว (วันที่ 1 กันยายน 2561) มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ภายในเขตเทศบาลนครลําปางเชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียง เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
เสนทางการทองเที่ยวโดยรถจักรยานใหเปนที่รูจักมากยิ่งข้ึน และเพื่อเปนการสงเสริมการจําหนายสินคาโอทอป และของที่ระลึกตาม
เสนทางจักรยาน  โดยจากการประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ ปรากฏวา โครงการนครลําปางเมืองแหงจักรยานเพื่อการ
ทองเที่ยว สามารถบรรลุผลสําเร็จทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด ไดแก 
  ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการจัดกิจกรรมปนจักรยาน คิดเปนรอยละ 86.40 
             ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนผูเขาชมสื่อประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยวโดยจักรยานที่เผยแพรทางสื่อออนไลน (ภายในระยะเวลา 1 เดือน)   
จํานวน 10,000 คน  
             โครงการดังกลาวสามารถบรรลุตัวชี้วัดของโครงการไดสําเร็จทุกตัวชี้วัด คิดเปนคะแนน 2.5 คะแนน (เต็ม 5) งบประมาณ 
ที่ใชไป 22,595 บาท (สองหมื่นสองพันหารอยเกาสิบหาบาทถวน) 
          6. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวกาดกองตา (เดือนตุลาคม ๒๕60 – กันยายน 2561) มีวัตถุประสงคเพื่อจัดกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยวและเศรษฐกิจบริเวณกาดกองตาและพื้นที่ใกลเคียง เพื่อกระตุนใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวบริเวณถนนคนเดิน
กาดกองตาและจังหวัดลําปาง ซึ่งจะเปนการกระตุนเศรษฐกิจและสรางรายไดใหแกคนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อพัฒนาและประชาสัมพันธ
กาดกองตาใหเปนแหลงทองเที่ยวที่เปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศในวงกวางมากข้ึน  ประกอบดวย
กิจกรรมตาง ๆ อาทิ การประดับตกแตงสถานที่ การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงนิทรรศการ การสาธิตประดิษฐงานฝมือ      
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ฯลฯ โดยจากการประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ ปรากฏวา โครงการสงเสริมการทองเที่ยว      
กาดกองตา สามารถบรรลุผลสําเร็จ 3 ตัวชี้วัด ไดแก  

   ตัวชี้วัดที่ 1 จาํนวนการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่จัดบริเวณกาดกองตา  จํานวน 2 กิจกรรม 

   ตัวชี้วัดที่ 2 ประชาชนและนักทองเที่ยวพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมบริเวณกาดกองตา  คิดเปนรอยละ 85 

              ตัวชี้วัดที่ 3 กลุมพอคาแมคาพึงพอใจตอปริมาณนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวบริเวณกาดกองตา คิดเปนรอยละ 80 
             โครงการดังกลาวสามารถบรรลุตัวชี้วัดของโครงการไดสําเร็จทุกตัวชี้วัด คิดเปนคะแนน 4 คะแนน (เต็ม 5)  
งบประมาณที่ใชไป 55,000 บาท (หาหมื่นหาพันบาทถวน) 

 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) :          

          7. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม (เดือนตุลาคม ๒๕60 – กันยายน 2561) มีวัตถุประสงคเพื่อจัด
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กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและเศรษฐกิจรวมกับชุมชนในพื้นที่บริเวณถนนสายวัฒนธรรม เพื่อใหประชาชนและนักทองเที่ยวเดินทาง       
มาทองเที่ยวบริเวณถนนสายวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน และเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชนและประชาชนในการจัดกิจกรรม           
ทางวัฒนธรรม โดยเทศบาลฯ รวมดําเนินงานกับคณะกรรมการถนนสายวัฒนธรรม จัดกิจกรรมกาดหมั้วคัวแลงทุกเย็นวันศุกร        
ตั้งแตเวลา ๑6.3๐ – ๒๐.๓๐ น. และกิจกรรมทางวัฒนธรรมตาง ๆ อาท ิการแสดงนาฏศิลป ดนตรีพื้นเมือง ซอพื้นเมือง การสาธิตการ
ประดิษฐงานฝมือภูมิปญญาลานนา การประดับตกแตงสถานที่ ฯลฯ 
             ตัวชี้วัดที่ ๑ จํานวนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่จัดในถนนสายวัฒนธรรม มีผลการดําเนินงาน จํานวน      
13 กิจกรรม                      
             ตัวชี้วัดที่ ๒ ผูประกอบการและประชาชนในพื้นที่บริเวณถนนสายวัฒนธรรมพึงพอใจตอปริมาณนักทองเที่ยวที่เขามา   
เที่ยวชมถนนสายวัฒนธรรม มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 95.15  
            โครงการดังกลาวสามารถบรรลุตัวชี้วัดของโครงการไดสําเร็จทุกตัวชี้วัด คิดเปนคะแนน 5 คะแนน (เต็ม 5)  
งบประมาณที่ใชไป 63,500 บาท (หกหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) 

          8. โครงการสงเสริมการดําเนินงานศูนยสาธิตการตลาดเทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561       
(เดือนตุลาคม 2560 – ปจจุบัน) มีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาตลาดในการสรางอาชีพ และรายไดใหกับประชาชนในเขตเทศบาล        
นครลําปาง และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยสาธิตฯ ในการบริหารจัดการสถานที่จําหนายสินคาระหวางหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน โดยกิจกรรมประกอบดวย การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด และการจัดจําหนายผลิตภัณฑชุมชน               
ในงานเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมนครลําปาง ณ ถนนบานเชียงราย/งานลองสะเปาจาวละกอน  ณ  ถนนบานเชียงราย และงานรําลึก
ประวัติศาสตรสะพานรัษฎาภิเศก “101 ป ขัวหลวงรัษฎา” ณ ถนนเลียบแมน้ําวัง เปนตน  
งบประมาณที่ใชไป 49,531 บาท (สี่หมื่นเกาพันหารอยสามสิบเอ็ดบาทถวน) 

          9. การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวในสื่อตาง ๆ เปนกิจกรรมเก่ียวกับการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ดานการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว และบริการที่เก่ียวของดานการทองเที่ยวตาง ๆ ภายในเขตเทศบาลฯ ใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว 
และประชาชนโดยทั่วไปซึ่งเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของเทศบาลฯ ไดแก  
                 ๑) คูมือเที่ยวลําปาง ๒ ภาษา โดยจัดพิมพทุก ๆ ๒ เดือน และเผยแพรไปยังประชาชน นักทองเที่ยวทั้งในและตางจังหวัด  
                 ๒) การประชาสัมพันธขอมูล กิจกรรม แหลงทองเที่ยว การบริการดานการทองเที่ยวของลําปางลงในสื่อออนไลน ไดแก          
                     Facebook (www.facebook.com/lampang.tourist และ www.facebook.com/culturalroad.lp)  
                     Website  (www.lampangcitymap.com) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
           ๑. เทศบาลฯ ใหความสําคัญตอการดําเนินงานดานการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของเทศบาลฯ และใหความรวมมือ
กับหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดลําปางจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อสอดคลองกับนโยบายสงเสริมใหลําปางเปน “เมืองตองหาม
....พลาด ลําปาง...เมืองที่ไมหมุนตามกาลเวลา” ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 
           ๒. เทศบาลฯ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณและไดรับความรวมมือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ จากหนวยงานภายนอก      
เพื่อเปนการบูรณาการทํางานรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ดานการทองเที่ยวภายในจังหวัดลําปาง อาทิ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
สํานักงานลําปาง สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง สํานักงานไปรษณียลําปาง สถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ชมรม
และสมาคมตาง ๆ เปนตน 
           ๓. ชุมชนมีความพรอมและตองการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
           1. การประชาสัมพันธอาจยังไมเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวในวงกวาง 

http://www.facebook.com/lampang.tourist%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
http://www.facebook.com/culturalroad.lp
http://www.lampangcitymap.com/
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           2. ขอระเบียบกฎหมายที่มีขอจํากัดดานการประชาสัมพันธและการจัดการแสดงตาง ๆ 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  
           กิจกรรมและโครงการตางๆ ควรประชาสัมพันธไปยังนักทองเที่ยวในตางจังหวัดและตางประเทศใหมากข้ึน 
 
หลักฐานอางอิง : 
           ๑. โครงการที่ไดรับการอนุมัติ 
           ๒. ภาพถายกิจกรรม / โครงการ 
           ๓. ตัวอยางสื่อประชาสัมพันธ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่  ๑8 : จํานวนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการบริหารจดัการผังเมืองรวม 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :       นายวิสิษฐ  ดวงแกว 
                   ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผังเมือง 

ผูจัดเก็บขอมูล :    นายวนัชัย  เรืองวิไลรัตน 
                          นายชางโยธาอาวุโส 
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เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  ๗130 เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  7135 

คําอธิบาย :  

 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการผังเมืองรวม มี 2 กิจกรรม ดังนี้ 

 1. กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธแผนพับ เอกสารประชาสัมพันธกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม หมายถึง 
กิจกรรมในการเผยแพรแผนพับ เอกสารตาง ๆ เก่ียวกับผังเมืองรวม ใหแกหนวยงานราชการที่เก่ียวของ สถาบันการศึกษา เปนตน 
 2. กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองรวม หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวกับการใหความเห็น  การอนุญาต 
การควบคุม การบันทึก สถิติดานตาง ๆ ของการกอสรางอาคาร และควบคุมใหเปนไปตามผังโซนสีที่กําหนดไวในผังเมืองรวม 

เกณฑการประเมิน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

จํานวนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการบริหาร
จัดการผังเมืองรวม 
 

จํานวน - - - 1 2 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 - จํานวนกิจกรรมที่ไดดําเนนิการในปงบประมาณ 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(จํานวน) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน          
ถวงนํ้าหนัก 

จํานวนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการ 
ผังเมืองรวม 
 

2 2 5 0.1000 

 

 

 

 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
          เทศบาลนครลําปางไดดําเนนิโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการผังเมอืงรวม ดังนี ้

          ๑. กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธแผนพับ เอกสารประชาสัมพันธ กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม ใหแกหนวยงาน
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ราชการที่เก่ียวของ หรือสถาบันการศึกษา เปนตน 

          2. กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองรวมใหเปนไปตามผังโซนสีที่กําหนดไวในผังเมืองรวม 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :       - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         - 
 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :     - 

หลักฐานอางอิง : 
        ๑. หนังสือบันทึกขอความ สํานักการชาง ที่ ลป 52004/139 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เร่ือง การประชาสัมพันธกรณี   
ผังเมืองรวมเมืองลําปางมีผลบังคับใชแลว เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธผังเมืองรวมเมืองลําปาง พ.ศ. 2558 ทางชองทางตาง ๆ 
ของเทศบาลนครลําปาง 
          2. หนังสือบันทึกขอความ สํานักการชาง ที่ ลป 52004/74 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เร่ือง รายงานสถิติการกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอนอาคารและการใชประโยชนในที่ดินตามผังโซนส ีประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ใหแกสํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง 
สํานักงานแรงงานจังหวัดลําปาง สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง สํานักงานคลังจังหวัดลําปาง และธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน
ภาคเหนือ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการวิเคราะห 
          3. หนังสือบันทึกขอความ สํานักการชาง ที่ ลป 52004/91 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เร่ือง รายงานสถิติการกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอนอาคารและการใชประโยชนในที่ดินตามผังโซนสี ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ใหแกสํานักงานสถิติจังหวัด
ลําปาง สํานักงานแรงงานจังหวัดลําปาง สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง สํานักงานคลังจังหวัดลําปาง และธนาคารแหงประเทศไทย 
สํานักงานภาคเหนือ เพือ่ใชเปนขอมูลประกอบในการวิเคราะห 
          4. หนังสือบันทึกขอความ สํานักการชาง ที่ ลป 52004/110 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เร่ือง รายงานสถิติการกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอนอาคารและการใชประโยชนในที่ดินตามผังโซนสี ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ใหแกสํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง 
สํานักงานแรงงานจังหวัดลําปาง สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง สํานักงานคลังจังหวัดลําปาง และธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน
ภาคเหนือ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการวิเคราะห  
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

หลักฐานอางอิง (ตอ) : 
          5. หนังสือบันทึกขอความ สํานักการชาง ที่ ลป 52004/131 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เร่ือง รายงานสถิติการกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอนอาคารและการใชประโยชนในที่ดินตามผังโซนสี ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ใหแกสํานักงานสถิติจังหวัด
ลําปาง สํานักงานแรงงานจังหวัดลําปาง สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง สํานักงานคลังจังหวัดลําปาง และธนาคารแหงประเทศไทย 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๑9 : รอยละของจํานวนบุคลากรไดรับการพฒันาตามเกณฑ      
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ส.ต.ท. สวาท จาํปาอูป 
                          หัวหนาสาํนักปลัดเทศบาล 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวนันทนีย  มนะสิการ 
                    นักทรัพยากรบคุคลชํานาญการ 

เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  ๗401 เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  ๗๓๑๔ 

สํานักงานภาคเหนือ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการวิเคราะห 
          6. หนังสือบันทึกขอความ สํานักการชาง ที่ ลป 52004/146 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เร่ือง รายงานสถิติการกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอนอาคารและการใชประโยชนในที่ดินตามผังโซนส ีประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ใหแกสํานกังานสถิติจังหวัดลําปาง 
สํานักงานแรงงานจังหวัดลําปาง สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง สํานักงานคลังจังหวัดลําปาง และธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน
ภาคเหนือ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการวิเคราะห 
          7. หนังสือบันทึกขอความ สํานักการชาง ที่ ลป 52004/163 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เร่ือง รายงานสถิติการกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอนอาคารและการใชประโยชนในที่ดินตามผังโซนสี ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ใหแกสํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง 
สํานักงานแรงงานจังหวัดลําปาง สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง สํานักงานคลังจังหวัดลําปาง และธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน
ภาคเหนือ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการวิเคราะห 
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คําอธิบาย :   

บุคลากร หมายถึง  พนักงานเทศบาล 
การพัฒนา หมายถึง การฝกอบรม การประชุมทางวชิาการหรือเชิงปฏิบัตกิาร การสัมมนาทางวชิาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ 

การศึกษา การดูงาน การสัมมนา การฝกความพรอม การนิเทศ การสอนงานทุกเร่ืองในปนั้น ๆ เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ความรูที่จําเปน หมายถึง องคความรูตาง ๆ ที่บุคลากรจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ผูนั้นดํารงตําแหนงอยู 
ทักษะที่จําเปน หมายถึง ขีดความสามารถที่จําเปนในการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่พัฒนามาจากการสั่งสมประสบการณ และการ

ฝกฝน โดยสะทอนออกมาจากการกระทําของบุคลากร 
สมรรถนะที่จําเปน หมายถึง ลักษณะหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดผลงานโดดเดนกวา  

คนอ่ืน ๆ  
ป หมายถึง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
เกณฑ หมายถึง พนักงานเทศบาลไดรับการพัฒนาอยางนอยคนละ ๑ คร้ังตอป  

สูตรการคํานวณ : 

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑตอป     x  ๑๐๐ 
                   จํานวนบุคลากรในเทศบาลทัง้หมด 

 

เกณฑการประเมิน  : 
            ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน */- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

  

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
รอยละของจํานวนบุคลากรไดรับการพัฒนา
ตามเกณฑ 
 

รอยละ 65 70 75 80 85 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
  

๑ กําหนดใหงานพฒันาทรัพยากรมนุษย  ฝายอํานวยการ สาํนักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานหลักในการจัดเก็บขอมูล  
๒ หนวยราชการที่จดักิจกรรมพัฒนาคุณภาพบุคลากรของหนวยงานตนเอง  รายงานขอมูลใหงานพัฒนาทรัพยากรมนษุย  

ฝายอํานวยการ สาํนักปลัดเทศบาล  ทุกคร้ังหลังจากเสร็จสิน้กิจกรรม 
๓ ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล  รวบรวมขอมูลเปนราย  ๖  เดือน  และ  ๑๒  เดือน เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน   

 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
          สรุปผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
          จํานวนบุคลากร                              ทั้งหมด    167  คน 
          บุคลากรที่ไดรับการพฒันาตามเกณฑ     จาํนวน    141  คน     คิดเปนรอยละ  84.43 
          บุคลากรที่ยังไมไดรับการพัฒนา           จํานวน      26  คน     คิดเปนรอยละ  15.57 
           

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
  

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของจํานวนบุคลากรไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 
 

5 84.43 4.89 0.2445 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1) เทศบาลนครลําปาง ไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ และทุกตําแหนง เชน การฝกอบรม การดูงาน การสัมมนา 

เนื่องจากเปนการสงเสริม พัฒนาทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่พึงประสงคของบุคลากร เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของเทศบาลบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของเทศบาลนครลําปาง ทั้งนี้ มาตรการในการดําเนินการ เทศบาลฯ มีการ
จัดฝกอบรมเอง และมีการสงเสริมใหบุคลากรเขารวมการฝกอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของแตละ
สายงาน จากหนวยงานภายนอก เชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

2) ในการพัฒนาบุคลากรที่เทศบาลนครลําปางเปนผูดําเนินการเองนั้น มีหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ งานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล ซึ่งไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
2.1 หลักสูตรที่ 1 การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสรางความโปรงใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน      

จัดอบรมในวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ หองประชุมราชาวดี อาคาร 7 ชั้น 4 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
งบประมาณที่ใชดําเนินการ จํานวน 19,510 บาท 

2.2 หลักสูตรที่ 2 จิตสํานึกรักองคกรและการสรางแรงจูงใจในการทํางาน จัดอบรมในวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ หอง
ประชุมราชาวดี อาคาร 7 ชัน้ 4 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง งบประมาณที่ใชดําเนินการ จํานวน 20,305 บาท 

3) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดรวบรวมขอมูลการเขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งที่เทศบาลดําเนินการจัดอบรมเอง 
และดําเนินการจัดสงบุคลากรเขาฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก สรุปขอมูล ไดดังนี้ 
- จํานวนบุคลากรทั้งหมด 167 คน 
- บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 84.43 
- บุคลากรที่ไมไดรับการพัฒนา           จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 15.57 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
     ๑) ผูบริหารใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร โดยอนุมัติงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  
     ๒) มีหนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากร  
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
     บุคลากรมีไมเพียงพอในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาบุคลากร จึงทําใหไมสามารถดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรไดอยาง       
มีประสิทธิภาพ 
          

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  
1) ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของบุคลากรของเทศบาล เพื่อทํา     

กลยุทธการพัฒนาบุคลากรใหตอบสนองในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของเทศบาล 
2) ควรมีการสอบถามความตองการในพัฒนา เพื่อใหตรงตามความตองการของบุคลากร และตรงตามเปาหมายในการพัฒนา

บุคลากรในดานตาง ๆ  
 

หลักฐานอางอิง : 
1) แฟมสรุปขอมูลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครลําปาง และบัญชีรายละเอียดการเขารับการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561      
2) สําเนาคําสั่งเทศบาลนครลําปาง เร่ือง ใหพนักงานเทศบาลเดินทางเพื่อเขารับการฝกอบรม สัมมนา (หลักสูตรที่หนวยงาน

ภายนอกเปนผูดําเนินการจัด) ทุกหลักสูตรที่สงบุคลากรเขารวม 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 20 : รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวรรณศรี  อินทราชา 
                   ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวญาดา ณ วงคจันทร 
             นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

เบอรติดตอ : 054 - 237237 ตอ 7403 เบอรติดตอ : 054 - 237237 ตอ 7409 

คําอธิบาย :  

 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร หมายถึง การพัฒนาในภาพรวมขององคกร ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย 3 แนวทางการพัฒนา ไดแก 
 1. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทํางานขององคกรใหทันสมัย เปนธรรม และโปรงใส พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2. พัฒนากระบวนการโดยมุงเนนผูรับบริการเปนศูนยกลางเพื่อสรางความเปนเลิศ 
3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับวิทยาการสมัยใหม 
ดังนั้น  ตัวชี้วัดของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร จึงมุงเนนในดานการพัฒนากระบวนการทํางานในดานตาง ๆ      

การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาสถานที่ สภาพแวดลอมในการทํางาน ตลอดจนการพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทํางานของ
เจาหนาที ่

การพิจารณาความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร ประกอบดวย  
1) การนําแผนพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติงาน หมายถึง การวัดโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลนครลําปาง ไปสูการปฏิบัติงาน (ระบุไวในแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับ
งบประมาณใหดําเนินการในปงบประมาณ 2561) โดยอยูในความรับผิดชอบ ของงานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายบริการและ
เผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน   

2) การติดตามผลการดําเนินงานตามแผน หมายถึง การวัดความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 อยางนอยปละ 2 คร้ัง) โดยอยูในความรับผิดชอบของงานวิจัยและประเมินผล 
ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  

3) บุคลากรไดรับการพัฒนาตามเกณฑ หมายถึง การดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล พิจารณาตามเกณฑ   
ที่หนวยงานรับผิดชอบกําหนด (คือ รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนาตามเกณฑ) โดยอยูในความรับผิดชอบของงานพัฒนา   
ทรัพยากรมนุษย  ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล  

4) การประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance Asssessment : LPA) หมายถึง 
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก   ดานการบริหารจัดการ 
ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ดานการบริหารงานการเงินและการคลัง ดานการบริการสาธารณะ และดานธรรมาภิบาล   
โดยอยูในความรับผิดชอบของงานวิจัยและประเมินผล ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน 

5) ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการประชาสัมพันธของเทศบาล หมายถึง การวัดความพึงพอใจตอการรับบริการ    
ดานการประชาสัมพันธของเทศบาลนครลําปาง โดยอยูในความรับผิดชอบของงานวิจัยและประเมินผล ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  
กองวิชาการและแผนงาน 
         6) การพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและพัฒนาสถานที่ (เปนไปตามแผนการดําเนินงาน) หมายถึง การพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช
และสถานที่ของแตละสํานัก/กอง ของเทศบาล ที่สามารถดําเนินการไดตามแผนงานที่กําหนดไว 
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                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
สูตรการคํานวณ : 
 

ความสําเร็จ 
 

นํ้าหนัก (Wi) 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกบั 

รอยละของผลสําเร็จ 
คาคะแนนที่ได 

 (SMi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถวงนํ้าหนัก 
 (Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. รอยละของการนําแผนพฒันาฯ  
    สามารถนาํไปสูการปฏิบัตงิาน 

๐.๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ SM๑ (W๑ x SM๑) 

๒. รอยละของผลการดําเนินงานตามแผน ๐.๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ SM๒ (W๒ x SM๒) 

๓. รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนา 
    ตามเกณฑ 

๐.๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ . . 

๔. รอยละของการประเมินประสิทธิภาพ 
    ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local    
    Performance Assessment : LPA) 

๐.๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ . . 

๕. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 
    ตอการประชาสัมพันธของเทศบาล 

๐.๑ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ . . 

๖. รอยละของความสําเร็จที่สํานัก/กอง   
    ไดรับการพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช 
    และพัฒนาสถานที ่

๐.๑ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi =๑.๐  Σ (Wi x SMi) 

เกณฑการประเมิน  : 

  

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
รอยละความสาํเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองคกร 
 

รอยละ 65 70 75 80 85 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1 กองวิชาการและแผนงานเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล 
2 ประเมินผลปละ 2 คร้ัง 
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                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ความสําเร็จ 
 

นํ้าหนัก (Wi) 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกบั 

รอยละของผลสําเร็จ 
คาคะแนนที่ได 

 (SMi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถวงนํ้าหนัก 
 (Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. รอยละของการนําแผนพฒันาฯ  
    สามารถนาํไปสูการปฏิบัตงิาน 

๐.๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 86.01 (5) 
 

1.00 

๒. รอยละของผลการดําเนินงานตามแผน ๐.๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 60.25 (1) 0.20 

๓. รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนา 
    ตามเกณฑ 

๐.๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 84.43 (4.89) 0.97 

๔. รอยละของการประเมินประสิทธิภาพ  
    ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local  
    Performance Assessment : LPA) 

๐.๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 87.39 (5) 1.00 

๕. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 
    ตอการประชาสัมพันธของเทศบาล 

๐.๑ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 77.00 (3.40) 0.34 
 

๖. รอยละของความสําเร็จที่สํานัก/กอง  
    ไดรับการพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช 
    และพัฒนาสถานที ่

๐.๑ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 39.29 (1) 0.10 

 Σ Wi = ๑.๐ 78.05 3.61 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัด / 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละความสาํเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 
 

5 78.05 3.61 0.1805 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
         เทศบาลนครลําปาง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตองปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ และเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การพัฒนาองคกรจึงตองดําเนินการในหลาย ๆ ดาน เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหนาที่ของเทศบาล 
การประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรพิจารณาจากการดําเนินงานสวนตาง ๆ ดังนี้ 

   1. การนําแผนพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติงาน โดยการวัดจากโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ประกอบดวย  

       - แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) มีโครงการทั้งสิ้น จํานวน 193 โครงการ  
       - แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวน 166 โครงการ (รวมโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจาก      

งบ สปสช. จํานวน 8 โครงการ) 
      ดังนั้น การนําแผนพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติ จากโครงการทั้งสิ้น 193 โครงการ สามารถนําไปสูการปฏิบัติได            

166 โครงการ คิดเปนรอยละ 86.01 
                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 
        2. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผน โดยการวัดความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 25๖1 มีโครงการทั้งสิ้น จํานวน 166 โครงการ สามารถดําเนินการตามแผนได จํานวน 100 โครงการ คิดเปนรอยละ 
60.24 

  3. บุคลากรไดรับการพัฒนาตามที่งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล ไดกําหนดไว โดยมีบุคลากร
ทั้งหมด 167 คน บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 84.43 และยังไมไดรับการพัฒนา จํานวน  26 คน     
คิดเปนรอยละ 15.57 

  4. การประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance Asssessment : LPA) หมายถึง การประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผลการประเมิน 5 ดาน คิดเปนรอยละ 87.39 
       5. ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการประชาสัมพันธของเทศบาล หมายถึง การวัดความพึงพอใจตอการรับบริการ ดานการ
ประชาสัมพันธของเทศบาลนครลําปาง คิดเปนรอยละ 77.00 

  6. การพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและพัฒนาสถานที่ เปนไปตามแผนการดําเนินงานของสํานัก/กอง รวมทั้งสิ้น 28 โครงการ ซึ่งดําเนินการ
ตามแผนไดจาํนวน 11 โครงการ คิดเปนรอยละ 39.29  และไมเปนไปตามแผน จาํนวน 17 โครงการ คิดเปนรอยละ 60.71 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
        1. มีการตั้งงบประมาณพัฒนาองคกรในดานตาง ๆ ไดอยางครอบคลุม  
        2. มีการติดตามผลการดาํเนินโครงการ ทําใหทราบปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน สามารถแกไขปรับปรุงและพัฒนางานตอไปได 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
        1. บุคลากรไมเพียงพอในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาบุคลากร เกิดความลาชาในการดําเนินการโครงการ ไมสามารถดําเนินงาน
ดานการพัฒนาบุคลากรในชวงตนปงบประมาณได 
        2. โครงการตาง ๆ ทีไ่มเปนไปตามแผน โดยสวนใหญอยูระหวางการกําหนดราคากลางและจัดซื้อจัดจาง 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  
        ในการจัดซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทํางาน หรือการพัฒนาสถานที่ ควรพิจารณาหวงเวลาการดําเนินการใหรอบคอบ โดยคํานึงถึง
งบประมาณและความเปนไปไดในการดําเนินงาน และแตละสํานัก/กอง ควรมีการติดตามงานอยางใกลชิดใหเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไว 

หลักฐานอางอิง : 
        1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ตั้งแตตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
          2. แบบรายงานการประเมนิผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ (รอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ) 
         3. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอเทศบาลนครลําปาง (ดานการประชาสัมพันธของเทศบาล   
นครลําปาง) 
        4. สรุปผลสาํเร็จในการพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและพัฒนาสถานที่ ประจาํปงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดือน) 
 
 



 


