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งานวิจัยและประเมินผล 

   ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 

กองวิชาการและแผนงาน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

สารบัญ 
การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (รอบ 12 เดือน)  
 

                         หนา 
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ                      ๑ 

มิติที่ ๑ ดานประสิทธิผล   (รอยละ  ๓๕) 
     ตัวชี้วัดที่ ๑ รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของเทศบาล                      4 
        - ตารางสรุปรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสาํนักปลัดเทศบาล             8 - 1 
        - ตารางสรุปรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลติของกองวิชาการและแผนงาน                         8 - 5  
        - ตารางสรุปรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสาํนักการชาง                             8 - 7   
       - ตารางสรุปรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม             8 - 13 
 - ตารางสรุปรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลติของสาํนักการศึกษา                             8 - 18 
        - ตารางสรุปรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของกองสวัสดิการสังคม                      8 - 26 
     ตัวชี้วัดที่ ๒ รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจัดเก็บเองหมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน            9 
     ตัวชี้วัดที่ ๓ รอยละที่เพิม่ข้ึนของรายไดจัดเก็บเองที่ไมใชหมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน           15 
     ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของชุมชนในการบริหารจดัการตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        19 
     ตัวชี้วัดที่ ๕ รอยละความสําเร็จของงานบริการดานสาธารณสุข               31 
     ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จในการดําเนนิงานสุขาภิบาลอาหารและคุมครองผูบริโภคในการสงเสริมกิจกรรม 
                        ลด ละ เลิก การใชโฟมบรรจุอาหาร                   38 
     ตัวชี้วัดที่ ๗ รอยละความสําเร็จในการลดขยะตนทาง                41 
     ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับการพฒันาความสาํเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหมตามกฎกระทรวง  

  พ.ศ. 2561                             46 
     ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพฒันาเด็กเล็ก           49 
     ตัวชี้วัดที่ 10 รอยละผลสําเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลําปาง           52 

มิติที่  ๒  ดานคุณภาพการใหบริการ  (รอยละ  ๒๐) 
     ตัวชี้วัดที่ 11  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการของเทศบาลนครลาํปาง            59 
     ตัวชี้วัดที่ 12  รอยละความสําเร็จของขอรองเรียนที่ไดรับการแกไขตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด           69 

มิติที่  ๓  ดานประสิทธิภาพ   (รอยละ  ๓๕) 
     ตัวชี้วัดที่ 13 รอยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได                73 
     ตัวชี้วัดที่ 14 รอยละของสถานประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
                            ปฏิบัติตามขอกําหนดในแบบตรวจสอบดานสุขาภิบาล                   79 
     ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพภาคี/เครือขายในการดําเนินงานดานสาธารณสุข 
            และสิ่งแวดลอม                  81 
     



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
สารบัญ (ตอ) 

การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (รอบ 12 เดือน)  

 
หนา 

     ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในดานการสงเสริม 
      อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม               84 
     ตัวชี้วัดที่ 17 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดานเศรษฐกิจหรือการทองเที่ยว             87 
     ตัวชี้วัดที่ 18 จํานวนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการผังเมืองรวม              92 
     ตัวชี้วัดที่ 19 จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
                            หรือแหลงเรียนรูทางสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน                95 
     ตัวชี้วัดที่ 20 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิตดานสังคมและเศรษฐกิจ            97 
     ตัวชี้วัดที่ 21 รอยละผลสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของการรักษาความสงบเรียบรอย               100 

มิติที่ ๔  ดานการพัฒนาองคกร  (รอยละ  ๑๐)  
     ตัวชี้วัดที่ 22 รอยละของจํานวนบุคลากรไดรับการพัฒนาตามเกณฑ                           105 
     ตัวชี้วัดที่ 23 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร                          108 
  
 



หนา I 1 
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการระดับสวนราชการ 

 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  
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 
ถวง

นํ้าหนัก 
     มิติท่ี  ๑  ดานประสิทธิผล ๓๕       4.1640 1.4574 
๑. รอยละความสําเร็จตามเปาหมาย 
    ผลผลติของเทศบาล 

รอยละ 
 

6 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 78.60 3.72 0.2232 

๒. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได 
    จัดเก็บเองหมวดภาษีอากร 
    เมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน 

รอยละ 3 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ (74.57) 1 0.0300 

๓. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได 
    จัดเก็บเองท่ีไมใชหมวดภาษีอากร 
    เมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน 

รอยละ 3 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 5.02 5 0.1500 

๔. ระดับความสําเร็จของชุมชน      
    ในการบริหารจัดการตนเอง 
    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับ 3 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 4 4 0.1200 

5. รอยละความสําเร็จของงาน 
    บริการดานสาธารณสุข 

รอยละ 3 75 80 85 90 95 90.71 4.14 0.1242 

6. ระดับความสําเร็จในการ 
    ดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารและ 
    คุมครองผูบริโภคในการสงเสรมิ   
    กิจกรรม ลด ละ เลิก การใชโฟม 
    บรรจุอาหาร 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 5 5 0.2000 

7. ระดับความสําเร็จในการลดขยะ   
    ตนทาง 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 4 4 0.1600 

8. ระดับการพัฒนาความสําเร็จ 
    ของการประกันคุณภาพการศึกษา 
    แนวใหม ตามกฎกระทรวง    
    พ.ศ. 2561 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500 

9. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา 
    คุณภาพการบรหิารจดัการศึกษา 
    ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500 

10. รอยละผลสําเร็จในการบริหาร 
      จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
      เทศบาลนครลําปาง 

รอยละ 3 40 50 70 80 90 92 5 0.1500 

      มิติท่ี  ๒  ดานคุณภาพการใหบริการ ๒๐       4.9800 0.9960 
11. รอยละความพึงพอใจของ 
      ผูรับบริการตองานบริการของ 
       เทศบาลนครลําปาง 

รอยละ 10 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 84.85 4.97 0.4970 



หนา I 2 
 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
หนวย
วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 

คะแนน 
ถวง

นํ้าหนัก 
12. รอยละความสําเรจ็ของ 
      ขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไข 
      ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

รอยละ ๑๐ 91 92 93 94 95 94.99 4.99 0.4990 

      มิติท่ี  3  ดานประสิทธิภาพ 35       3.3257 1.1640 
๑3. รอยละของพลังงานท่ีมี 
       การประหยัดลงได 

รอยละ ๘ 1 2 3 4 5 -5.61 
7.78 

-42.68 
16.93 

2.45 0.1960 

๑4. รอยละของสถานประกอบกิจการ 
        ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข  
      พ.ศ. 2535 ปฏิบัติตาม 
      ขอกําหนดในแบบตรวจสอบ 
      ดานสุขาภิบาล 

รอยละ 3 70 75 80 85 90 86 4 0.1200 

๑5. ระดับความสาํเร็จในการพัฒนา 
      ศักยภาพภาคี/เครือขาย 
      ในการดาํเนินงานดานสาธารณสุข 
      และสิ่งแวดลอม 

ระดับ 3 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 5 5 0.1500 

16. ระดับความสาํเร็จในการบริหาร 
      จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
      และสิ่งแวดลอมในดานการสงเสริม 
       อนุรักษและฟนฟูทรัพยากร 
      ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 1 1 0.0400 

๑7. จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
      ท่ีสงเสริมดานเศรษฐกิจหรือ 
      การทองเท่ียว 

จํานวน ๔ 7 8 9 10 11 6 1 0.0400 

18. จํานวนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ 
      การบริหารจัดการผังเมืองรวม 

จํานวน 2 - - 1 2 3 3 5 0.1000 

19. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริม 
      การพัฒนาฟนฟูและอนุรักษ 
      แหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
      หรือแหลงเรียนรูทางสถาปตยกรรม 
      พ้ืนถ่ิน 

จํานวน 3 - - - 1 2 2 5 0.1500 

20. จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
      ท่ีสงเสริมการพัฒนาคณุภาพ 
      ชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจ 

จํานวน 4 6 7 8 9 10 14 5 0.2000 

21. รอยละผลสําเร็จตามเปาหมาย 
      ผลผลิตของการรักษาความสงบ 
      เรียบรอย 

รอยละ 4 86 87 88 89 90 89.20 4.20 0.1680 

 
 
 



หนา I 3 
 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
หนวย
วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 

คะแนน 
ถวง

นํ้าหนัก 
     มิติท่ี  4  ดานการพัฒนาองคกร 10       1.7200 0.1720 
22. รอยละของจํานวนบุคลากร 
      ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 

รอยละ ๕ 70 75 80 85 90 50.56 1 0.0500 

23. รอยละความสาํเร็จของการพัฒนา  
      ระบบบริหารจดัการองคกร 

รอยละ ๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 72.22 2.44 0.1220 

รวม  100        3.7894 
 



หนา I 4 

 
 

 
 

                       รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่  ๑  :  รอยละความสาํเร็จตามเปาหมายผลผลิตของเทศบาล 

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 หรือเทียบเทาที่ดําเนินการ
เสร็จเรียบรอย ภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 บรรลุเปาหมายตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไวและไมรวมโครงการที่ผูบริหาร   
ไมอนุมัติใหดําเนินการ 
          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) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวนราชการดําเนินการแลวเสร็จได

ภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  โดยรวมโครงการที่ไดมีการกอหนี้ผูกพันภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (ไมนับรวม
โครงการที่ไมไดกอหนี้ผูกพัน และขออนุมัติตอสภาเทศบาลนครลําปาง) 

ความสําเร็จจากรอยละของ
ผลผลิตฯ 

นํ้าหนัก (W i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ 
รอยละของผลสําเร็จตามเปาหมาย

ผลผลิตฯ 

คาคะแนน
ท่ีได 
(SM i) 

คะแนนเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนัก 
 (W i x SM i) 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 W i ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ SM i (W i x SM i) 

 Σ Wi = ๑.๐  Σ (W i x SM i) 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของเทศบาล เทากับ 
                                    
 

 
โดยที่  
W  หมายถึง      น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับผลตัวชี้วัดหลักที่ ๑ (รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของเทศบาล)  
                           ของแตละสวนราชการ ระดับสํานัก/กอง และผลรวมของน้ําหนักของทุก สวนราชการSM โดยที่สวนราชการ 
                           ระดับสํานัก กอง หรือเทียบเทา เปนผูกําหนดน้ําหนักรอยละของลําดับ (i) กรณีไมระบุถือวาน้ําหนักเทากันหมด 

SM หมายถึง      คะแนนที่ไดจากผลตัวชี้วัดหลักที่ ๑  (รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลติของเทศบาล)  
                              ของแตละสวนราชการ ระดับสํานัก/กอง 

i หมายถึง      ลําดับที่ของสวนราชการระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา ; 1 , 2 i ,… 

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

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

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :   

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

เคร่ืองมือการประเมิน : 
 - ตารางสรุปผลรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตฯ  
 

ขอมูลพ้ืนฐาน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด ผลการดําเนินงาน  

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
รอยละความสาํเร็จตามเปาหมายผลผลิต              
ของเทศบาล 

รอยละ 79.51 77.35 72.40 73.65 80.15 

 

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

                      W๑+ W๒ ++... Wi 

   ∑ (Wi x SMi)        

          ∑ Wi 
หรือ 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  

ตัวชี้วัด หนวยวัด เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

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

รอยละ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

        นํ้าหนัก (W i)  คิดตามจํานวนโครงการท่ีสํานักและกองตางๆ รับผิดชอบ 

ความสําเร็จจากรอยละของ
ผลผลิตฯ 

นํ้าหนัก
* (W i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกบั 
รอยละของผลสําเร็จตาม

เปาหมายผลผลิตฯ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 
(SM i) 

(คะแนนที่ได) 

คะแนนเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนัก 

 (W i x 
SM i) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.สํานักปลัดเทศบาล 0.04 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 90.00 (5) 0.20 

๒.กองวิชาการและแผนงาน 0.01 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ - (1) 0.01 

๓.กองคลัง 0.01 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ - (1) 0.01 
๔.สํานักการชาง 0.30 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 25.00 (1) 0.30 
๕.กองสาธารณสุขฯ 0.02 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 93.75 (5) 0.10 
๖.สํานักการศึกษา 0.20 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 93.55 (5) 1.00 
๗.กองสวัสดิการสังคม 0.42 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 100.00 (5) 2.10 

รวม ๑        คิดเปนรอยละ  78.60 3.72 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน           
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละความสาํเร็จตามเปาหมายผลผลิต                  
ของเทศบาล 

6 78.60 3.72 0.2232 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

     เทศบาลนครลําปางไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการใชจายงบประมาณ 
ในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละป สามารถบริหารเวลา    
ในการดําเนินโครงการของทุกสวนราชการในเทศบาลนครลําปาง ตลอดจนสามารถนําแผนการปฏิบัติงานมาวิเคราะหปญหา     
อันเกิดจากการดําเนินโครงการตาง ๆ ตามงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดอยางถูกตอง                   

     โดยสํานัก/กองตาง ๆ  ไดรายงานผลสาํเร็จของโครงการตามแผนการดําเนินงาน รอบเดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้   
     1. สํานักปลัดเทศบาล มีจํานวน 15 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 3 โครงการ ยกเลิก 12 โครงการ โดยเปนไปตามแผน 
การดําเนินงาน 3 โครงการ และไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 12 โครงการ 
      2. กองวิชาการและแผนงาน มีจํานวน 2 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ ไมเปนไปตามแผน 
การดําเนินงาน 2 โครงการ 
     3. กองคลัง มีจํานวน 1 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ  
     4. สํานักการชาง มีจํานวน 24 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 11 โครงการ ยกเลิก 8 โครงการ  เปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
4 โครงการ และไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 20 โครงการ 
     5. กองสาธารณสุขฯ มีจํานวน 23 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 16 โครงการ ยกเลิก 7 โครงการ โดยเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
15 โครงการ และไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 8 โครงการ               
     6. สํานักการศึกษา มีจํานวน 42 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 29  โครงการ ยังไมไดดําเนินการ 2 โครงการ ยกเลิก           
11 โครงการ โดยเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 29 โครงการ และไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 13 โครงการ 
     7. กองสวัสดิการสังคม มีจํานวน 24 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 22 โครงการ ยกเลิก 2 โครงการ โดยเปนไปตามแผน 
การดําเนินงาน 22 โครงการ และไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 2 โครงการ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
- เทศบาลนครลําปางมีงบประมาณจากการจัดเก็บรายไดเอง งบประมาณดังกลาวสามารถดําเนินโครงการตาง ๆ ไดโดยไมตองรอ 
  งบประมาณจากสวนกลาง (เงินอุดหนุน)  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
- มีโครงการหลายโครงการของทุกสํานัก/กองที่ถูกยกเลิกเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลตามมาตรการควบคุมโรคติดตอไวรัส  
  Covid -19 ที่แพรระบาด   

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  - 
 
 

หลักฐานอางอิง : 
๑. รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 62 – ก.ย. 63)      
    ของสํานักปลัดเทศบาล  
๒. รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 62 – ก.ย. 63)         
    ของกองวิชาการและแผนงาน 
3. รายงานผลสําเร็จตามแผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 62 – ก.ย. 63)       
    ของกองคลงั 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

หลักฐานอางอิง (ตอ) : 
4. รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 62 – ก.ย. 63)     
    ของสํานักการชาง 
5. รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 62 – ก.ย. 63)     
    ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
6. รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 62 – ก.ย. 63)         
    ของสํานักการศึกษา 
7. รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 62 – ก.ย. 63)         
    ของกองสวัสดิการสังคม 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๒ :  รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจัดเก็บเองหมวดภาษอีากรเมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสรัลชนา  เกษสวุรรณ 
                           ผูอํานวยการกองคลัง 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวจารุวรรณ  ปญญาเปง 
                     นักวิชาการจัดเก็บรายไดชาํนาญการ 
                     นางเกสร  คําออง 
                     นักวิชาการจัดเก็บรายไดชาํนาญการ 

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  ๒๕62 เปนปฐาน 

 ที่เ พ่ิมขึ้น หมายถึง ความสามารถในการจัดเก็บรายได หมวดภาษีอากรที่จัดเก็บเองในปงบประมาณ ๒๕๖3            
โดยเปรียบเทียบกับปฐานเพิ่มข้ึน 

สูตรการคํานวณ : 

                 จํานวนเงินที่จดัเก็บเปนรายได  -  จํานวนเงินที่จดัเก็บเปนรายไดของปฐาน    x  ๑๐๐ 
                     ปงบประมาณ ๒๕๖3                     ปงบประมาณ  ๒๕62 

                       จํานวนเงินทีจ่ัดเก็บเปนรายไดของปฐาน ปงบประมาณ ๒๕62 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน : 

ประเภทรายได 
จํานวนเงินท่ีจัดเก็บเปนรายไดของเทศบาล (บาท) 

ป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป 2561 ป 2562 

รายไดหมวดภาษีอากร 
ท่ีจัดเก็บเอง 
(1)  ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 
(2) ภาษีปาย 
(3) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(4) ภาษีบํารุงทองท่ี 

 
 

N/A 
๑๔,๕๗๗,๗๖๒.๐๐ 
64,867,087.89 
    ๘๑๘,๕๗๙.๔๐ 

 
 

N/A 
๑6,487,966.80 
58,203,670.56 
    775,331.36 

 
 

N/A 
15,289,435.00 
60,649,364.16 

746,896.80 

 
 

N/A 
16,295,798.00 
62,329,692.01 

710,201.61 
รวมทั้งส้ิน 80,263,429.29 75,466,968.72 76,685,695.96 79,335,691.62 

รอยละที่เพิ่มขึน้ 
13.39 

(เมื่อเทียบกับป 2558) 

6.61 
(เมื่อเทียบกับป 2559) 

1.61 
(เมื่อเทียบกับป ๒๕60) 

5.13 
(เมื่อเทียบกับป 2560) 

หมายเหตุ : พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 กําหนดใหเร่ิมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตั้งแตวันที่ 
              1 มกราคม 2563 เปนตนไป (แจงประเมินภายในเดือนมิถุนายน เฉพาะการจัดเก็บภาษปีระจําป 2563) โดยให 
                  ยกเลิกภาษีโรงเรียนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ 

 



หนา I 10 
 

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

ผลการดําเนินงาน :       

ประเภทรายได 
จํานวนเงินท่ีจัดเก็บเปนรายไดของเทศบาล (บาท) 

ป ๒๕62  ป 2563  

รายไดหมวดภาษีอากรท่ีจดัเก็บเอง 
1)  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
(2) ภาษีปาย 
(3) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(4) ภาษีบํารุงทองท่ี 

(รอบ 12 เดือน) 

 
N/A 
16,295,798.00 
62,329,692.01 

710,201.61 

 
4,954,850.08 

14,802,088.00 
291,360.00 
125,553.41 

รวมท้ังสิ้น 79,335,691.62 20,173,851.49 

รอยละท่ีลดลง 
 (74.53) 

เมื่อเทียบกับป 2562 

 
รายไดหมวดภาษีอากรที่จัดเก็บเองของเทศบาลนครลําปาง 

 

           
 
 
 

 
 

 -

 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 2562 ป 2563 

ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง 

ภาษีปาย 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ภาษีบํารุงทองที่ 16,295,798 14,802,088 

62,329,692.01 

291,360 710,201.61 

125,553.41 

4,954,850.08 



หนา I 11 
 

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

เกณฑการใหคะแนน : 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน           
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน 

3 (74.57) 1 0.0300 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
๑. ดําเนินการแตงตั้งพนักงานสํารวจ เพื่อสํารวจขอมูลภาคสนาม กอนถึงกําหนดการเสียภาษี และสํารวจขอมูลตามคํารองของ 
    ผูเสียภาษีเพื่อปรับปรุงแกไขฐานขอมูลใหเปนปจจุบันและเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการจัดเก็บรายไดของเทศบาลใหเกิดประสิทธิภาพ 
    มากที่สุด 
๒. ดําเนินการแตงตั้งพนักงานประเมินภาษี และพนักงานจัดเก็บภาษ ี
๓. เทศบาลฯ จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ รายละเอียด เงื่อนไข ชี้แจงกําหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีปาย (ภ.ป.1) 
    ใหเจาของปายรับทราบกอนถึงกําหนดเวลาการจัดเก็บภาษ ี
๔. เทศบาลฯ จัดทําประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง (ภ.ด.ส.๓) และบัญชีรายการหองชุด (ภ.ด.ส.๔) ประกาศ         
    ณ สํานักงานเทศบาลฯ พรอมจัดสงขอมูลที่เก่ียวของใหผูเสียภาษีแตละรายตามประกาศบัญชีดังกลาว 
๕. เทศบาลฯ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยของที่ดนิและสิ่งปลูกสราง อัตราภาษีที่จดัเก็บ และรายละเอียดอ่ืนที่จําเปนในการ 
    จัดเก็บภาษี (ภ.ด.ส.1) ณ สาํนักงานเทศบาลฯ 
6. เทศบาลฯ สงหนังสือแจงประเมินภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสราง (ภ.ด.ส.6) พรอมแบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดนิและ 
    สิ่งปลูกสราง (ภ.ด.ส.7) และแบบแสดงรายการคํานวณภาษอีาคารชุด/หองชุด (ภ.ด.ส.8)     
7. เรงรัดติดตามลูกหนี้คางชาํระภาษีตามงบการเงิน ดําเนนิการโดย 
    7.๑ จัดทําหนังสือแจงเตือนใหลูกหนี้ภาษีมาชาํระภาษ ี
    7.๒ ออกเรงรัดติดตามภาคสนาม 
    7.๓ โทรศัพทเรงรัดติดตาม 
    7.๔ สงเร่ืองใหฝายนิติการดําเนินการตามกฎหมาย 
8. ประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ เพื่อใหประชาชนทราบ และดําเนนิการชาํระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ดังนี ้
    8.๑ จัดทําประกาศแจงกําหนดการเสียภาษปีระจาํปใหประชาชนทราบ โดยผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน  บอรด    
           ประชาสัมพนัธตามสถานที่ตาง ๆ ในชุมชน  บอรดหนาสํานักงานเทศบาลฯ  ประกาศบนเว็บไซตเทศบาลฯ 
    8.๒ จัดทําหนังสือแจงผูอยูในขายเสียภาษีปาย ใหทราบกําหนดการลวงหนากอนถึงเวลาการยื่นแบบชาํระภาษ ี
    8.๓ จัดทําปายประชาสัมพนัธกําหนดการเสียภาษี  เผยแพรขาวสารและแจงกําหนดการชําระภาษีผานทางเว็บไซต 
           ของเทศบาล และ Facebook เว็บเพจ “เทศบาลนครลําปาง” ประชาสัมพันธในหนังสือพิมพ  และประชาสัมพันธ 
           เสียงตามสายในชุมชน ๔๓  ชุมชน 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

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

รอยละ 1 2 3 4 5 

 



หนา I 12 
 

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

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 
    8.๔ จัดทําแผนพบัประชาสมัพนัธ (คูมือการชําระภาษี) 
    8.๕ อํานวยความสะดวกในการชําระภาษีโดยเพิ่มชองทางใหบริการชําระภาษีผานทางธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
          ทุกสาขาทั่วประเทศ  
    8.๖ การใหเจาหนาที่ออกบริการรับชําระภาษีถึงบาน และการออกหนวยบริการรับชําระภาษีเคลื่อนที ่
    8.๗ การเพิ่มชองทางใหความรู และบริการสอบถามขอมูลภาษีทองถ่ินเชิงรุก ผานสื่อออนไลน facebook  ภายใตชื่อ         
          “ภาษีเทศบาลนครลําปาง” 
กองคลัง  การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง กฎหมายกําหนดใหเร่ิมบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เฉพาะการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจําป ๒๕๖๓ ไดมีการขยายเวลาการจดัเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางจากเดิมเดือนกุมภาพันธถึง
เดือนเมษายน ๒๕๖๓ เปนเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓  
           เทศบาลฯ ไดขยายเวลาการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางจากเดือนสิงหาคม เปนเดือนกันยายน 2563 สําหรับการ
จัดเก็บภาษีปายจัดเก็บตามบัญชีรายไดเกณฑคางรับ 
                 จํานวนเงินที่จดัเก็บได ของปฐาน  ป ๒๕๖๒ (12 เดือน)           =   7๙,335,691.62   บาท         
                 จํานวนเงินที่จดัเก็บได ปงบประมาณ ๒๕๖๓ (12 เดือน)           =   20,173,851.49  บาท             
                         สรุปจํานวนเงินที่จัดเก็บได รอบ 12  เดือน  ลดลง         =   59,161,840.13  บาท 
                                                                                             คิดเปนรอยละ   (74.57)     
      

 

สรุปผลการจัดเก็บรายได ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
ตั้งแตวันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ –  ๓0  กันยายน  ๒๕๖๓ (รอบ 12 เดือน) 

  

ลําดับท่ี รายไดหมวดภาษีอากร ป ๒๕๖๒ (บาท) ป ๒๕๖๓ (บาท) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
ภาษีปาย 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ภาษีบํารุงทองท่ี 

N/A 
16,295,798.00 
62,329,692.01 

710,201.61 

4,954,850.08 
14,802,088.00 

291,360.00 
125,553.41 

รวม 79,335,691.62 20,173,851.49                

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
รายไดหมวดภาษีอากรลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกหมวดรวมรอยละ ๗๔.๕๗  สาเหตุ ดังนี้ 
๑. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
    เวนแตการจัดเก็บภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสราง ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป โดยยกเลิก 
    พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แกไขเพิ่มเติม และยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘  
    เวนแต การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ ที่ตองเสียหรือที่พึงชําระหรือที่คางอยูหรือที่ตองคืนกอนวันที่      
    ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. กฎหมายลําดับรองซึ่งกําหนด หลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ 

    บังคับใชลาชา สงผลใหการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศ ไมมีแนวทาง 

    ปฏิบัติชัดเจน ดังนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบใหขยายเวลาการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน  

    และสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกไป รวมถึงการขยายเวลาการชําระภาษจีากเดิมภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เปนเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓  



หนา I 13 
 

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

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน (ตอ) :  
๓. จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (โควิด-๑๙) ตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๖๓ สงผลกระทบ 
    ตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและทั่วโลก รัฐบาลประกาศมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
    ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สงผลกระทบตอผูประกอบการคา เชน กําหนดเวลา เปด-ปด กิจการ หรือใหปดกิจการชั่วคราว ฯลฯ   
    ทําใหผูประกอบการไมยื่นแบบและชําระภาษีปายภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือผูประกอบการคาบางรายเลิกกิจการ  
    ร้ือถอนปาย เนื่องจากรับตนทุนกิจการไมไหว ประกอบกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสําหรับที่ดินและ 
    สิ่งปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางในอัตรารอยละ ๙๐ สําหรับการจัดเก็บภาษี  
    ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อบรรเทาภาระภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสรางใหแกประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ 
    การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (โควิด-๑๙) 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
๑. การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรค รัฐบาลได  
    ประกาศมาตรการควบคุมกิจการบางอยางไมใหเปด หรือกําหนดเวลา เปด-ปด หรือใหปดกิจการชั่วคราว เปนตน ทําใหการ 
    สงหนังสือหรือขอมูลการชําระภาษีไมถึงมือผูรับ 
๒. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒ เร่ิมบังคับใชสําหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตั้งแตวันที่  
    ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เปนตนไป ดังนั้น การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ป พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนปแรก ประชาชนผูเสียภาษ ี
    ยังไมมีความรู ความเขาใจ เนื่องจากเปนกฎหมายใหม 
๓. ประชาชนผูเสียภาษีเปลี่ยนแปลงที่อยู ยายที่อยูอาศัยระหวางปภาษี สงผลใหการสงจดหมายแจงใหยื่นแบบแสดงรายการและ 
    ชําระภาษีปาย และหนังสือแจงใหเจาของทรัพยสินดําเนินการยืนยันทรัพยสินและชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตีกลับ       
    เมื่อจดหมายตีกลับเจาหนาที่ตองดําเนินการตรวจสอบที่อยูใหมและจัดสงจดหมายอีกคร้ัง ทําใหจดหมายถึงผูชําระภาษีลาชา 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  
๑. ประชาสัมพันธเชิงรุกทุกดาน  เชน  การเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธในทุกชองทางที่ประชาชนสามารถรับทราบขอมูล 
    การชําระภาษีตามกฎหมาย  ตลอดจนใหประชาชนเห็นความสําคัญของการชําระภาษี เพื่อนํามาพัฒนาทองถ่ิน   
๒. พัฒนาโดยเพิ่มชองทางการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษี   
๓. กระตุนและสงเสริมใหประชาชนใชบริการชําระภาษีผานธนาคารอยางตอเนื่อง 
๔. การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับเครือขายในการขอความรวมมือและใหความรวมมือ เมื่อไดรับการรองขอจากหนวยงานที่เก่ียวของ เชน     
    สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานธนารักษ สํานักงานสรรพากร คณะกรรมการชุมชน ธนาคาร และสมาคม ตาง ๆ เปนตน 
๕. มีการประสานงานกับไปรษณียที่รับสงจดหมาย เพื่อใหมีการสงจดหมายถึงมือผูรับ ภายในกําหนดเวลา 

หลักฐานอางอิง : 
๑. ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เร่ือง ใหเจาของปายหรือผูครอบครองปายที่ติดตัง้ปายอยูในเขตเทศบาลนครลาํปาง อันตองเสีย 
    ภาษีปาย ประจําป  ๒๕๖๓  ไปรับแบบพิมพและกรอกรายการในแบบพิมพยื่นตอพนักงานเจาหนาที่  ลงวันที่ ๑๑  ตุลาคม  2๕๖๒ 
๒. ประกาศเทศบาลนครลําปาง เร่ือง  การผอนชําระภาษปีาย ลงวันที่ ๑๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
๓. ประกาศเทศบาลนครลําปาง เร่ือง วิธีดําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษปีาย ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
๔. ประกาศเทศบาลนครลําปาง เร่ือง  การยื่นคํารองติดตั้ง ร้ือถอน เปลี่ยนแปลงขอความปาย ลงวันที่ ๑๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
๕. ประกาศเทศบาลนครลําปาง เร่ือง  การชําระภาษีผานธนาคารกรุงไทย ลงวันที่ ๑๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
๖. คําสั่งเทศบาลนครลาํปาง ที่ ๙๙๓/๒๕๖๒ เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยภาษปีาย 
๗. คําสั่งเทศบาลนครลาํปาง ที่ ๙๙๕/๒๕๖๒ เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยภาษปีาย 
๘. คําสั่งเทศบาลนครลาํปาง ที่ ๑๕๘๔/๒๕๖๒ เร่ือง แตงตั้งพนกังานประเมิน ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๓  
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

หลักฐานอางอิง (ตอ) : 
๑๑. ประกาศเทศบาลนครลําปาง เร่ือง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง (ภ.ด.ส.๓) และบญัชีรายการหองชุด (ภ.ด.ส.๔) 

      ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   

๑๒. ประกาศเทศบาลนครลําปาง เร่ือง ขยายเวลาการประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยที่ดนิและสิง่ปลูกสราง (ภ.ด.ส.๑) 

      และบัญชีราคาประเมินทนุทรัพยอาคารชุด/หองชุด (ภ.ด.ส.๒) ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๑๓. ประกาศเทศบาลนครลําปาง เร่ือง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินและสิง่ปลูกสราง (ภ.ด.ส.๑) และบัญชีราคา 

      ประเมินทุนทรัพยอาคารชดุ/หองชุด (ภ.ด.ส.๒) ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๓  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๑๔. ประกาศเทศบาลนครลําปาง เร่ือง ขยายเวลาการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจาํป 

       พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๕. แผนพับคูมือการชําระภาษ ี 

๑๖. การ Download แบบฟอรมชําระภาษี และการยืน่คํารองทั่วไป ผานทางเว็บไซตเทศบาลนครลําปาง  

      www.lampangcity.go.th 

 

http://www.lampangcity.go.th/
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๓ :  รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจัดเก็บเองที่ไมใชหมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสรัลชนา  เกษสวุรรณ                            
                           ผูอํานวยการกองคลัง 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางณิชารัศม  อนันตธีระบวร 
                     นักวิชาการจัดเก็บรายไดชาํนาญการ 
                     นางสาวจารุวรรณ  ปญญาเปง 
                     นักวิชาการจัดเก็บรายไดชาํนาญการ 

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

คําอธิบาย :  

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

ปฐาน หมายถึง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เปนเกณฑเปรียบเทียบรายไดที่จัดเก็บเองใน ๕ หมวด คือ  
(๑) หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต             (๔) หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   
(๒) หมวดรายไดจากทรัพยสิน                                (๕) หมวดรายไดจากทุน 
(๓) หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  

 ที่เพ่ิมขึ้น หมายถึง ความสามารถในการจัดเก็บรายไดที่มาจากการจัดเก็บเอง ที่ไมใชรายไดหมวดภาษีอากร                  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยเปรียบเทียบกับรายไดของปฐานเพิ่มข้ึน 

สูตรการคํานวณ : 

           จํานวนเงินที่จดัเก็บเปนรายได  -  จํานวนเงินที่จดัเก็บเปนรายไดของปงบประมาณปฐาน      x  ๑๐๐ 
                ปงบประมาณ ๒๕๖3                        (ปงบประมาณ  ๒๕62) 

                    จํานวนเงินที่จดัเก็บเปนรายไดของปฐาน (ปงบประมาณ  ๒๕62) 

ขอมูลพ้ืนฐาน : 

 
ประเภทรายได 

จํานวนเงินท่ีจัดเก็บเปนรายไดของเทศบาล (บาท) 
ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖1 ป 2562 

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

 
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 

 
20,792,352.78 

 
17,479,843.25 

6,627,702.54 
 

3,215,011.95 
60,040.00 

รวมทั้งส้ิน ๔๐,๗๒๘,๓๒๓.๑๓ ๔๔,๔๖๕,๕๐๗.๑๔ 50,075,871.9๔ 48,174,950.52 

รอยละที่เพิ่มขึน้/ลดลง 
-3.43 

(เมื่อเทียบกับป 2558) 

9.18 
(เมื่อเทียบกับป 2559) 

12.62 
(เมื่อเทียบกับป 2560) 

8.34 
(เมื่อเทียบกับป 2560)  
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ผลการดําเนินงาน : 

 
ประเภทรายได 

จํานวนเงินท่ีจัดเก็บเปนรายไดของเทศบาล (บาท) 

     ป ๒๕๖๒ (บาท) ป ๒๕๖๓ (บาท) 

รายไดจัดเก็บเองท่ีไมใชหมวดภาษีอากร 
(๑) หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 
(๒) หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
(๓) หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 
(๔) หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
(๕) หมวดรายไดจากทุน 

(รอบ 12 เดือน) 

 
๒๐,๗๙๒,๓๕๒.๗๘ 
๑๗,๔๗๙,๘๔๓.๒๕ 

๖,๖๒๗,๗๐๒.๕๔ 
๓,๒๑๕,๐๑๑.๙๕ 

๖๐,๐๔๐.๐๐ 

 
๒๒,๘๖๔,๒๐๖.๐๑ 
 ๑๗,๐๐๙,๖๑๓.๘๕ 
   ๖,๒๙๐,๖๘๓.๙๓ 
   ๓,๗๑๔,๙๒๐.๗๕ 

๗๑๒,๐๐๐.๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๔๘,๑๗๔,๙๕๐.๕๒   ๕๐,๕๙๑,๔๒๔.๕๔ 

รอยละท่ีเพ่ิมขึ้น  5.02 
เมื่อเทียบกับป 2562 

 
 

รายไดจัดเก็บเองทีไ่มใชหมวดภาษีอากรของเทศบาลนครลําปาง 
 

 

 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

ป 2562 ป 2563 

หมวดคาธรรมเนียม
คาปรับ และ
ใบอนุญาต 

หมวดรายไดจาก
ทรัพยสิน 

หมวดรายไดจาก
สาธารณูปโภคและ
การพาณิชย 

หมวดรายได
เบ็ดเตล็ด 

หมวดรายไดจากทุน 

6,627,702.54 

17,479,843.25 17,009,613.85 

22,864,206.01 

6,290,683.93 

3,215,011.95 3,714,920.75 

60,040 712,000 

20,792,352.78 



หนา I 17 
 

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

เกณฑการใหคะแนน : 

 
 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

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 

3 5.02 5 0.1500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
        ผลการจัดเก็บรายไดที่ไมใชภาษีอากร หมวด คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  หมวดรายไดจากทรัพยสิน หมวดรายได
จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด และหมวดรายไดจากทุน รวม 12 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน 
๒๕๖3) ดังนี้ 
                 จํานวนเงินที่จดัเก็บได ของปฐาน (ป ๒๕๖๒) 12 เดือน           =     ๔๘,๑๗๔,๙๕๐.๕๒    บาท             
                 จํานวนเงินที่จดัเก็บได ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 12 เดือน           =     ๕๐,๕๙๑,๔๒๔.๕๔     บาท             
                         สรุปจํานวนเงินที่จัดเก็บได รอบ 12 เดือน เพ่ิมขึ้น        =       ๒,๔๑๖,๔๗๔.๐๒    บาท    
                                                                                              คิดเปนรอยละ  5.02 

   
สรุปผลการจัดเก็บรายได ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

ตั้งแตวันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๒  -  ๓0 กันยายน ๒๕๖๓ (รอบ 12 เดือน) 
  

ลําดับท่ี รายไดท่ีไมใชหมวดภาษีอากร      ป ๒๕๖๒ (บาท) ป ๒๕๖๓ (บาท) 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 
รายไดจากทรัพยสิน                                   
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 
รายไดเบ็ดเตล็ด 
รายไดจากทุน 

๒๐,๗๙๒,๓๕๒.๗๘ 
๑๗,๔๗๙,๘๔๓.๒๕ 

๖,๖๒๗,๗๐๒.๕๔ 
๓,๒๑๕,๐๑๑.๙๕ 

๖๐,๐๔๐.๐๐ 

๒๒,๘๖๔,๒๐๖.๐๑ 
 ๑๗,๐๐๙,๖๑๓.๘๕ 

๖,๒๙๐,๖๘๓.๙๓ 
   ๓,๗๑๔,๙๒๐.๗๕ 

๗๑๒,๐๐๐.๐๐ 
รวม ๔๘,๑๗๔,๙๕๐.๕๒   ๕๐,๕๙๑,๔๒๔.๕๔ 

                                                                            



หนา I 18 
 

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

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
- ปงบประมาณ ๒๕๖๓ การจัดเก็บรายไดหมวดรายไดที่ไมใชภาษีอากรภาพรวมเพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ ๒๕๖๒ รอยละ ๕.๐๒ 
หมวดรายไดที่จัดเก็บเพิ่มข้ึน ประกอบดวย  
๑. หมวดรายไดจากคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต รอยละ ๙.๙๖ จากคาตอบแทนการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล 
    เมืองเขลางคนคร และคาปรับผิดสัญญากอสรางระบบเคเบิลใตดินถนนบุญวาทย คาปรับผิดสัญญาโครงการกอสราง   
๒. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รอยละ ๑๕.๕๕ จากการริบหลักประกันสัญญาโครงการกอสรางอาคารเรียน และโครงการกอสราง  
    อาคารศูนยแสดงสินคาและการทองเที่ยว  
๓. หมวดรายไดจากทุนเพิ่มข้ึน ๑๐.๘๖ เทา จากการขายทอดตลาดทรัพยสิน สวนใหญเปนรถขนาดใหญ เชน รถตักหนาขุดหลัง  
    รถเกลี่ยดิน รถบรรทุกขยะ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
๑. จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๖๓ สงผลกระทบตอ 
    เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รัฐบาลประกาศมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  
    เชน กําหนดเวลา เปด-ปด กิจการ รวมถึงใหปดกิจการบางประเภทชั่วคราว ฯลฯ สงผลกระทบตอผูประกอบการคา ดังนั้น 
    ผูประกอบการรานคา ที่ปดกิจการในชวงการระบาดของโรคยื่นคํารองกับเทศบาลฯ ขอยกเวนชําระคาธรรมเนียมเก็บขนขยะ    
    มูลฝอยในชวงปดกิจการ ประกอบกับคณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลนครลําปางไดมีมติเห็นชอบใหลด   
    คาเชาทรัพยสินในอัตรารอยละ ๕๐ ระยะเวลา ๖ เดือน เนื่องจากผลกระทบของการแพรระบาดของโรค เชน คาเชาพื้นที่ 
    จําหนายสินคาภายในอาคารตลาดเทศบาล ๑  คาเชาอาคารในสวนสาธารณะหาแยกหอนาฬิกา คาเชาอาคารหองน้ําในตลาด 
    เทศบาล ๓ (ตลาดรัษฎา) เปนตน สงผลใหการจัดเก็บรายไดหมวดรายไดจากทรัพยสิน ลดลงรอยละ ๒.๖๙ 
๒. การจัดเก็บคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต กฎหมายกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินออกขอบัญญัติทองถ่ินในการ 
    จัดเก็บได แตปจจบุันการจัดเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ เทศบาลนครลําปางยังใชเทศบญัญัติเทศบาลเมืองลาํปาง ป พ.ศ.๒๕๔๐ 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  
- ควรมีการทบทวนเทศบัญญัติ (เทศบาลเมืองลาํปาง) ทุกประเภท เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณปจจบุัน 

หลักฐานอางอิง : 
๑. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาํปาง เร่ือง การจัดระเบียบการจอดยานยนต พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาํปาง เร่ือง การกําจัดสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาํปาง เร่ือง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาํปาง เร่ือง สถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๕. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาํปาง เร่ือง การควบคุมกิจการทีอั่นตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาํปาง เร่ือง ตลาดสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๐๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ และ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๗. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาํปาง เร่ือง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๘. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙. ประกาศเทศบาลนครลําปาง เร่ือง การอนุญาตใหเอกชนรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลนครลําปาง 
    ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐. ประกาศเทศบาลนครลําปาง เร่ือง วธิีดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลและอัตราคาธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม  
      พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑๑. หนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 

 



หนา I 19 

 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๔ :  ระดับความสําเร็จของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสุนทร 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. ๒๕56   
การบริหารจัดการตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน หมายถึง ชุมชนมีแผนชุมชนพึ่งตนเอง      

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน โดยแกนนําองคกรชุมชนกลุมตางๆ ขับเคลื่อน
ใหสมาชิกรวมกันคิด นําเสนอปญหาและความตองการ รวมปฏิบัติ เรียนรูรวมกัน โดยกําหนดกิจกรรมโครงการฯ ไวในแผนชุมชน 

ปจจุบันมีชุมชนตนแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจํานวน 9 ชุมชน ไดแก 
๑. ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง     5. ชุมชนสิงหชัย                       9. ชุมชนพระบาทหนองหมู 

๒. ชุมชนนากวมเหนือ 6. ชุมชนบานหนาคาย 

๓. ชุมชนศรีชุม 7. ชุมชนการเคหะนครลําปาง 

๔. ชุมชนบานหัวเวียง 8. ชุมชนถาวรสุข 

   

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 

 



หนา I 20 

 

                          รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑการประเมิน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

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 

3 4 4 0.1200 

ผลการประเมิน :  

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1) ชุมชนทั้งหมด ๔๓ ชุมชน ไดจัดทําแผนการดําเนินงานในการบริหารจัดการตนเองของชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง  
    ประจําป พ.ศ. ๒๕63  
    1.1 กองสวัสดิการสังคมไดคัดเลือกรูปเลมแผนของชุมชนตนแบบ จํานวน 9 ชุมชน พบวา มีโครงการ/กิจกรรม ที่ชุมชนบรรจุ   
          ไวในแผนชุมชน สามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวนทั้งหมด 91 โครงการ (ตามตาราง) 

ชุมชน จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ชุมชนสามารถดําเนินการเองไดและบรรจุลงในแผนชุมชน 

๑. ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง 12 

๒. ชุมชนบานหัวเวียง 9 

๓. ชุมชนศรีชุม 9 
๔. ชุมชนนากวมเหนือ 15 

5. ชุมชนสิงหชัย 8 

6. ชุมชนบานหนาคาย 10 

7. ชุมชนการเคหะนครลําปาง 11 

8. ชุมชนถาวรสุข 7 

9. ชุมชนพระบาทหนองหม ู 10 

รวม 91 

    1.2 กองสวัสดิการสังคม ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “เทคนิคและแนวทางในการจัดทําแผนชุมชน” ตามโครงการ 
          สนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทําแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3 เพื่อรวมกันกําหนดทิศทาง 
          การพัฒนาชุมชนของตนเอง ใหสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของหมูบาน การจัดทําแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถ่ิน  
          เพื่อใหชุมชนเขมแข็งและพึ่งตนเองได เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมราชาวด ี
 



หนา I 21 

 

 

                          รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 
    1.3 ชุมชนตนแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 9 ชุมชน ไดบรรจุกิจกรรม/โครงการ ในแผนการบริหาร 
          จัดการชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว ดังนี้ 
          1.๓.๑ ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง จํานวน 12 โครงการ/กิจกรรม 
                    - กิจกรรมโครงการกองทุนหมูบานและกองทุนวันละบาท 
                    - กิจกรรมโครงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภค 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงคานิยมใหประชาชนรักทองถ่ิน รักประเทศ เชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงค ลด ละ เลิกอบายมขุและยาเสพติด 
                    - กิจกรรมโครงการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณ ีชุมชนเปนแหลงทองเที่ยว 
                    - กิจกรรมโครงการอบรมแกนนําไมพลอง 
                    - กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเตานม 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคการเผาขยะในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคการใชพลังงานอยางประหยัด 
                    - กิจกรรมโครงการปลูกตนไมในครัวเรือน ชุมชนนาอยู นามอง 
                    - กิจกรรมโครงการจัดทําปายจราจร ความปลอดภัยในการใชรถใชถนนในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการตลาดประชารัฐ 
          1.๓.๒ ชุมชนบานหัวเวียง จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม 
                    - กิจกรรมโครงการกีฬาในชุมชนเพื่อปองกันเผยแพรการระบาดของยาเสพติด 
                    - กิจกรรมโครงการงานประเพณีและวันสําคัญทางศาสนา เชน วันพอแหงชาต ิวันแมแหงชาติ 
                    - กิจกรรมโครงการดําหัวผูสูงอายุในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการบวงสรวงบรรพบุรุษประจําหมูบาน 
                    - กิจกรรมโครงการดูแลผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว 
                    - กิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการสาธิตพิชิตยุงลาย 
                    - กิจกรรมโครงการสงเสริมการออกกําลังกายในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคการหยุดเผาขยะในชุมชน 
          1.๓.๓ ชุมชนศรีชุม จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม 
                    - กิจกรรมโครงการทําบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม 
                    - กิจกรรมโครงการสวดมนตขามป 
                    - กิจกรรมโครงการทําบุญตักบาตรวันสําคัญของชาติ 
                    - กิจกรรมโครงการสังสรรคเนื่องในวันสงทายปเกาตอนรับปใหม 
                    - กิจกรรมโครงการงานประเพณีสงกรานต (งานปใหมเมือง) 
                    - กิจกรรมโครงการงานประเพณีลอยกระทง (งานยี่เปง) 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคหามขาย ดื่มสุราในงานบุญพิธีและงานศพ 
                    - กิจกรรมโครงการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินที่นายกยอง 
                    - กิจกรรมโครงการงานบุญทอดกฐิน 
 



หนา I 22 

 

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

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 
          1.๓.๔ ชุมชนนากวมเหนือ จํานวน 15 โครงการ/กิจกรรม 
                    - กิจกรรมโครงการทําบัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน 
                    - กิจกรรมโครงการประชาสัมพนัธการออมทรัพยในครัวเรือน 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคการจัดงานกีฬาในหมูบาน/ชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงใหประชาชนรักทองถ่ินในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสําคัญทางศาสนาในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดทําสนามกีฬาและสวนสนุกสําหรับเด็กและเยาวชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค 
                    - กิจกรรมโครงการจัดชุดอาสาสมัครตรวจสุขภาพ 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรม ลด ละ เลิกอบายมุขในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมไมทิ้งขยะและน้ําเสียในแมน้ําลําคลอง 
                    - กิจกรรมโครงการใชพลังงานอยางประหยัด ประหยัดไฟฟา ประหยัดน้ํา 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคอนุรักษปาไมและดูแลพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน 
          1.๓.5 ชุมชนสิงหชัย จํานวน 8 โครงการ/กิจกรรม 
                    - กิจกรรมโครงการประชาสัมพนัธการออมทรัพยในครัวเรือน 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสําคัญทางศาสนาในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมไมทิ้งขยะและน้าํเสียในแมน้าํลาํคลอง 
                    - กิจกรรมโครงการบวงสรวงพระยาพรหมโวหาร 
          1.๓.6 ชุมชนบานหนาคาย จํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงใหประชาชนรักทองถ่ินในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสําคัญทางศาสนาในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค 
                    - กิจกรรมโครงการจัดชุดอาสาสมัครตรวจสุขภาพ 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรม ลด ละ เลิก อบายมุขในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมไมทิ้งขยะและน้าํเสียในแมน้าํลาํคลอง 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคอนุรักษปาไมและดูแลพัฒนาสิง่แวดลอมในชุมชน 
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                          รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 
          1.๓.7 ชุมชนการเคหะนครลําปาง จํานวน 11 โครงการ/กิจกรรม 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคการจัดงานกีฬาในหมูบาน/ชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงใหประชาชนรักทองถ่ินในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสําคัญทางศาสนาในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดทําสนามกีฬาและสวนสนุกสําหรับเด็กและเยาวชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค 
                    - กิจกรรมโครงการจัดชุดอาสาสมัครตรวจสุขภาพ 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรม ลด ละ เลิกอบายมุขในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะครัวเรือน 
          1.๓.8 ชุมชนถาวรสุข จํานวน 7 โครงการ/กิจกรรม 
                    - กิจกรรมโครงการทําบัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน 
                    - กิจกรรมโครงการประชาสัมพนัธการออมทรัพยในครัวเรือน 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค 
                    - กิจกรรมโครงการจัดชุดอาสาสมัครตรวจสุขภาพ 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 
          1.3.9 ชุมชนพระบาทหนองหมู จํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการตนกลากองทนุแม (ปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน) 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงใหประชาชนรักทองถ่ินในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสําคัญทางศาสนาในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค 
                    - กิจกรรมโครงการจัดชุดอาสาสมัครตรวจสุขภาพ 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรม ลด ละ เลิกอบายมุขในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมไมทิ้งขยะและน้าํเสียในเกาะลอย 
                    - กิจกรรมโครงการปรับภูมิทัศนและดูแลพฒันาสิ่งแวดลอมในชุมชนและเกาะลอย 

                                           



หนา I 24 

                          รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 

2) ชุมชนมีการจัดทําธรรมนูญชุมชน เพื่อเปนกฎ กติกา ในการอยูรวมกันของสมาชิกในชุมชน และเพื่อความสงบสุข ความเปน 
    ระเบียบเรียบรอยของชุมชน รวมถึงกําหนดใหครัวเรือนในชุมชนเขารวมโครงการ การขับเคลื่อนแนวทางตามปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง โดยผานการประชาคมของสมาชิกในชุมชนเรียบรอยแลว ซึ่งตองถือปฏิบัติรวมกัน มีชุมชนที่ประกาศจัดตั้ง 
    ธรรมนูญชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง  ดังนี ้

    ชุมชนตนแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

- ชุมชนนากวมเหนือ ต.สบตุย อ.เมือง จ.ลําปาง ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 
- ชุมชนบานหัวเวียง ต.หัวเวยีง อ.เมือง จ.ลําปาง ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 
- ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 
- ชุมชนศรีชุม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลําปาง ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 4 มนีาคม 2561 
- ชุมชนสิงหชัย ต.สบตุย อ.เมือง จ.ลําปาง ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 
- ชุมชนบานหนาคาย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 
- ชุมชนถาวรสุข ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
- ชุมชนการเคหะนครลําปาง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 9 มถุินายน 2562 
- ชุมชนพระบาทหนองหม ู ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 

    ชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง 

- ชุมชนนากวมเหนือ ต.สบตุย ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่22 เมษายน 2559 
- ชุมชนหัวเวียง ต.หัวเวยีง ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่24 เมษายน 2559 
- ชุมชนชางแตม ต.เวียงเหนือ ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่6 พฤษภาคม 2559 
- ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง ต.เวียงเหนือ ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่10 พฤษภาคม 2559 
- ชุมชนศรีชุม-ปาไผ ต.พระบาท ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่13 พฤษภาคม 2559 
- ชุมชนกําแพงเมือง ต.เวียงเหนือ ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่21 มีนาคม 2560 
- ชุมชนเจริญสุข ต.เวียงเหนือ ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่17 มีนาคม 2560 
- ชุมชนประตูตาล ต.เวียงเหนือ ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่9 มนีาคม 2560 
- ชุมชนหลงัโรงเรียนมัธยมวทิยา ต.สบตุย ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่19  มีนาคม  2560 
- ชุมชนสิงหชัย ต.สบตุย ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่17 กุมภาพันธ 2561 
- ชุมชนเจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่25 กุมภาพันธ 2561 
- ชุมชนศรีชุม ต.สวนดอก ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่4 มีนาคม 2561 
- ชุมชนบานหนาคาย ต.พิชัย ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่12 มีนาคม 2561 
- ชุมชนทาคราวนอย ต.สบตุย ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่18 พฤษภาคม 2561 
- ชุมชนพระบาทหนองหม ู ต.พระบาท ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่19 พฤษภาคม 2561 
- ชุมชนสนามบนิ ต.พระบาท ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่19 พฤษภาคม 2561 
- ชุมชนบานใหมประตูมา ต.เวียงเหนือ ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่23 พฤษภาคม 2561 
- ชุมชนนากวมใต ต.ชมพู ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่24 พฤษภาคม 2561 
- ชุมชนศรีปงชัย ต.ชมพู ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่25 พฤษภาคม 2561 
- ชุมชนสามดวงสามัคคี ต.เวียงเหนือ ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่25 พฤษภาคม 2561  



หนา I 25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) :       

    ชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง (ตอ) 

- ชุมชนถาวรสุข ต.พระบาท ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่25 พฤษภาคม 2561 
- ชุมชนพระธาตนุากวมเหนือ ต.ชมพู ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่26 พฤษภาคม 2561 
- ชุมชนปาขาม 1 ต.หัวเวยีง ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่26 พฤษภาคม 2561 
- ชุมชนจามเทว ี ต.เวียงเหนือ ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่27 พฤษภาคม 2561 
- ชุมชนกาดกองตาเหนือ ต.หัวเวยีง ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่28 พฤษภาคม 2561 
- ชุมชนศรีเกิด ต.หัวเวยีง ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่28 พฤษภาคม 2561 
- ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 ต.สวนดอก ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่3 มิถุนายน 2561 
- ชุมชนปาขาม 2 ต.พระบาท ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่4 มิถุนายน 2561 
- ชุมชนศรีบุญโยง ต.เวียงเหนือ ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่5 มิถุนายน 2561 
- ชุมชนรถไฟนครลาํปาง ต.สบตุย ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่5 มิถุนายน 2561 
- ชุมชนสุขสวัสดิ ์ ต.พระบาท ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่6 มิถุนายน 2561 
- ชุมชนกาดกองตาใต ต.สวนดอก ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่6 มิถุนายน 2561 
- ชุมชนแจงหัวริน ต.เวียงเหนือ ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่7 มิถุนายน 2561 
- ชุมชนบานตาสามัคคี ต.พระบาท ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่8 มิถุนายน 2561 
- ชุมชนการเคหะนครลําปาง ต.พระบาท ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่9 มิถุนายน 2561 
- ชุมชนพระแกว – หัวขวง ต.เวียงเหนือ ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่12 มิถุนายน 2561 
- ชุมชนปงสนุก ต.เวียงเหนือ ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่15 มิถุนายน 2561 
- ชุมชนศรีลอม – แสงเมืองมา ต.เวียงเหนือ ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่16 มิถุนายน 2561 
- ชุมชนตรอกโรงไฟฟาเกา ต.สบตุย ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่17 มิถุนายน 2561 
- ชุมชนบานดงมอนกระทิง ต.บอแฮว ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่18 มิถุนายน 2561 
- ชุมชนประตูตนผึ้ง – ทานางลอย ต.เวียงเหนือ ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที ่22 มิถุนายน 2561 
- ชุมชนศรีบุญเรือง ต.สบตุย ไมทําธรรมนูญชุมชน  
- ชุมชนบานดงไชย ต.สบตุย ไมทําธรรมนูญชุมชน 

           



หนา I 26 

 
 
 

 

                          รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 

3) ชุมชนตนแบบ ไดดําเนนิการแกไขปญหาของชุมชนผานกระบวนการแผนชุมชน โดยดาํเนินกิจกรรม/ โครงการที่บรรจุไวในแผน 
    ชุมชน และรายงานตอนายกเทศมนตรีนครลําปาง ดงันี ้

ชุมชน จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ชุมชนดําเนินการผานกระบวนการแผนชุมชน 

๑. ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง 8 
๒. ชุมชนบานหัวเวียง 5 
๓. ชุมชนศรีชุม 6 
๔. ชุมชนนากวมเหนือ 10 

5. ชุมชนสงิหชัย 6 

6. ชุมชนบานหนาคาย 6 
7. ชุมชนการเคหะนครลาํปาง 7 

8. ชุมชนถาวรสุข 4 
9. ชุมชนพระบาทหนองหม ู 7 

รวม 59 

    3.1 ชุมชนตนแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 9 ชุมชน ไดบรรจุกิจกรรม/โครงการในแผนการบริหาร 
          จัดการชมุชนพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
          3.๑.1 ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง จํานวน 8 โครงการ/กิจกรรม 
                    - กิจกรรมโครงการกองทุนหมูบานและกองทุนวันละบาท 
                    - กิจกรรมโครงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภค 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงคานิยมใหประชาชนรักทองถ่ิน รักประเทศ เชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน 
                    - กิจกรรมโครงการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณ ีชุมชนเปนแหลงทองเที่ยว 
                    - กิจกรรมโครงการอบรมแกนนําไมพลอง 
                    - กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเตานม 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคการใชพลังงานอยางประหยัด  
                    - กิจกรรมโครงการตลาดประชารัฐ 
          3.1.๒ ชุมชนบานหัวเวียง จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม 
                    - กิจกรรมโครงการงานประเพณีและวันสําคัญทางศาสนา เชน วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาต ิ
                    - กิจกรรมโครงการบวงสรวงบรรพบุรุษประจําหมูบาน 
                    - กิจกรรมโครงการดูแลผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว 
                    - กิจกรรมโครงการสงเสริมการออกกําลังกายในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคการหยุดเผาขยะในชุมชน 
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                       รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 
          3.1.๓ ชุมชนศรีชุม จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม 
                    - กิจกรรมโครงการทําบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม 
                    - กิจกรรมโครงการสวดมนตขามป 
                    - กิจกรรมโครงการงานประเพณีลอยกระทง (งานยี่เปง) 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคหามขาย ดื่มสุราในงานบุญพิธีและงานศพ 
                    - กิจกรรมโครงการงานสนบัสนนุศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินที่นายกยอง 
                    - กิจกรรมโครงการงานบุญทอดกฐิน 
          3.1.๔ ชุมชนนากวมเหนือ จํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม 
                    - กิจกรรมโครงการทําบัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน 
                    - กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธการออมทรัพยในครัวเรือน 
                    - กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงใหประชาชนรักทองถ่ินในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสําคัญทางศาสนาในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค 
                    - กิจกรรมโครงการจัดชดุอาสาสมัครตรวจสุขภาพ 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรม ลด ละ เลิกอบายมุขในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมไมทิ้งขยะและน้ําเสียลงในแมน้ําลําคลอง 
          3.1.5 ชุมชนสิงหชัย จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม 
                    - กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธการออมทรัพยในครัวเรือน 
                    - กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสําคัญทางศาสนาในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมไมทิ้งขยะและน้ําเสียลงในแมน้ําลําคลอง 
                    - กิจกรรมโครงการบวงสรวงพญาพรหมโวหาร 
          3.1.6 ชุมชนบานหนาคาย จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรม ลด ละ เลิกอบายมุขในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมไมทิ้งขยะและน้ําเสียลงในแมน้ําลําคลอง 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคอนุรักษปาไมและดูแลพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน 
       



หนา I 28 

                          รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 
          3.1.7 ชุมชนการเคหะนครลําปาง จํานวน 7 โครงการ/กิจกรรม 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงใหประชาชนรักทองถ่ินในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสําคัญทางศาสนาในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดทําสนามกีฬาและสวนสนุกสําหรับเด็กและเยาวชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะครัวเรือน 
          3.1.8 ชุมชนถาวรสุข จํานวน 4 โครงการ/กิจกรรม 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค 
                    - กิจกรรมโครงการจัดชุดอาสาสมัครตรวจสุขภาพ 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 
          3.1.9 ชุมชนพระบาทหนองหมู จํานวน 7 โครงการ/กิจกรรม 
                    - กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน 
                    - กิจกรรมโครงการตนกลากองทนุแม (ปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน) 
                    - กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค 
                    - กิจกรรมโครงการจัดชุดอาสาสมัครตรวจสุขภาพ 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 
                    - กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมไมทิ้งขยะและน้าํเสียในเกาะลอย 
                    - กิจกรรมโครงการปรับภูมิทัศนและดูแลพฒันาสิ่งแวดลอมในชุมชนและเกาะลอย 

4) เทศบาลนครลําปาง โดยกองสวัสดิการสังคมไดจัดทําโครงการ 
    4.1 เทศบาลไดจัดเวทีใหประธานชุมชนและแกนนําชุมชนที่ปฏิบตัิงานในชุมชน และผูแทนหนวยงานราชการที่เก่ียวของ 
          เขารวมประชุม หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณการทํางานที่ปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อจะไดนําความรู 
          และประสบการณตาง ๆ ตลอดถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานชุมชนของตนเองใหมี 
          ประสิทธิภาพ (จัดกิจกรรม จํานวน 4 คร้ัง) และชุมชนไดนําสงเอกสารหลักฐานสรุปผลการดําเนินงานของชุมชนตามแผน 
          ชุมชนพึ่งตนเองเปนรูปเลมเสนอนายกเทศมนตรีทราบ 

คร้ังที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมราชาวด ี
คร้ังที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุมราชาวด ี
คร้ังที่ 3 วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ หองประชุมราชาวด ี
คร้ังที่ 4 วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมราชาวด ี

    4.2 การติดตามผลการดําเนินงานและทบทวนกิจกรรมของชุมชนตนแบบตามโครงการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนตนแบบ 
          ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขตเทศบาลนครลําปาง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 โดยชุมชนไดนําเสนอ 
          ผลงานของชุมชน 
    4.3 เทศบาลฯ ไดจัดฝกอบรมเร่ือง กระบวนการจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวม ตามโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนแผนชุมชน 
          สูการพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 14 มกราคม 2563 
           
 



หนา I 29 

 

 

 

 

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

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
๑. แกนนําชุมชนทุกกลุมในชุมชน จํานวน ๔๓ ชุมชน  มาประชุมรวมกันเพื่อทบทวนการจัดทําแผนชุมชนที่มีอยูเดิมใหเปนปจจุบัน  
    โดยคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญและมีความจําเปนเรงดวนมาบรรจุในแผนชุมชน 
๒. คณะผูบริหารเทศบาลฯ ใหความสําคัญในการจัดทําแผนชุมชน โดยไดเชิญแกนนําชุมชนมารวมกันวิเคราะห และทบทวน     
    การจัดทําแผนชุมชนใหตรงตามความตองการของประชาชน 
๓. แกนนําชุมชนตนแบบทั้ง 9 ชุมชน ใหความสําคัญในการบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
๑.  การดําเนินกิจกรรมตามความตองการของชุมชน ติดดวยระเบียบราชการที่ไมสามารถอุดหนุนงบประมาณตามระเบียบฯ ได 
๒.  ในหวง เดือนมีนาคม ถึง เดอืนมิถุนายน เกิดโรคระบาด โควิด -๑๙ ทางราชการสั่งการไมใหชุมชนจัดกิจกรรม จึงทําให 
     การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนชุมชนพึ่งตนเอง 
๓.  ในหวง เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน โรคระบาด โควิด -๑๙ ผอนคลาย ทางราชการอนุญาตใหชุมชนจัดกิจกรรม 
    เนื่องดวยเปนปลายปงบประมาณ ประกอบกับประชาชนยังวิตกกังวลในการเขารวมกิจกรรมจึงทําใหกิจกรรมไมบรรลุ 
    วัตถุประสงค                 
๓.  ตามทึกขอความของสํานักปลัดเทศบาล ที่ ลป 5200๑/๕๔๘ เร่ือง ใหชะลอการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙  
    มิถุนายน 2563  โดยนายกเทศมนตรีนครลําปางแจงใหทุกหนวยงานชะลอการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
    โดยใหเบิกจายเฉพาะรายจายประจําและรายจายที่กอหนี้ผูกพันไวแลว ทําใหเกิดผลกระทบตอการจัดกิจกรรมโครงการดังนี ้
    ๓.๑ โครงการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนตนแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี ๒ กิจกรรม นายกเทศมนตรีฯ   
          สั่งยกเลิกกิจกรรมโครงการฯ กิจกรรมคร้ังที่ ๒ ซึ่งมีวัตถุประสงค จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนตนแบบและคนหา 
          ชุมชนตนแบบ ที่สามารถบริหารจัดการตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯเพิ่มข้ึนไมนอยกวา ๒ ชุมชน   
    ๓.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนําองคกรชุมชน มี ๓ กิจกรรม  นายกเทศมนตรี สั่งยกเลิกกิจกรรม 
          โครงการฯ กิจกรรมคร้ังที่ ๓ ซึ่งมีวัตถุประสงค กิจกรรมการติดตามผลการดําเนินงานของชุมชน ประจําปงบประมาณ  
          พ.ศ. ๒๕๖๓     
    ๓.๓ โครงการสงเสริมการบริหารจัดการชุมชน มี ๘ กิจกรรม นายกเทศมนตรี สั่งยกเลิกกิจกรรมโครงการฯ กิจกรรม                   
          คร้ังที่ ๕-๘ ซึ่งมีวัตถุประสงค จัดกิจกรรมการติดตามผลการดําเนินงานของชุมชน ประจําเดือน     

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป : 
- เพื่อใหการสงเสริมและสนบัสนุนชุมชนตนแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนไปอยางตอเนื่อง และใหมีชุมชน 
  ในเขตเทศบาลนครลําปางที่สามารถบริหารจัดการชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเปนวิถีชีวิตของชุมชน  
  เห็นควรจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนตนแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปงบประมาณตอไป 
 



หนา I 30 

 

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

หลักฐานอางอิง :   
1. บันทึกขออนุมัติหลักการโครงการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนตนแบบฯ ตามบันทึกกองสวัสดิการสังคม ที่ ลป 52007/1774 
    ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 
2. บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมที่ 1 ตามโครงการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนตนแบบฯ ตามบันทึกกองสวัสดิการสังคม  
    ที่ ลป 52007/170 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 
3. บันทึกขออนุมัติหลักการโครงการการสงเสริมการบริหารจัดการชมุชน ตามบันทึกกองสวัสดิการสังคม ที่ ลป 52007/1772  
    ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 
4. การจัดกิจกรรมที่ 1 ตามบันทึกขอความ ที่ ลป 52007/1798 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 
5. การจัดกิจกรรมที่ 2 ตามบันทึกขอความ ที่ ลป 52007/1953 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
6. การจัดกิจกรรมที่ 3 ตามบันทึกขอความ ที่ ลป 52007/83 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 
7. การจัดกิจกรรมที่ 4 ตามบันทึกขอความ ที่ ลป 52007/350 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 
8. บันทึกขออนุมัติหลักการโครงการการสงเสริมการบริหารจัดการชมุชน ตามบันทึกกองสวัสดิการสังคม ที่ ลป 52007/1769 
    ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 
9. บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมการฝกอบรมการจัดทําแผนชุมชนตามโครงการการสงเสริมการบริหารจัดการชมุชน ตามบันทึก 
    กองสวัสดิการสังคม ที่ ลป 52007/37 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 
10. แบบประเมินความรูและความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม (หลังการฝกอบรม) 
11. รูปภาพการดาํเนินกิจกรรม 
12. รูปเลมแผนชุมชนพึ่งตนเอง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
13. บันทึกขอความของสํานักปลัดเทศบาล ที่ ลป 52001/548 เร่ือง ใหชะลอการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละความสาํเร็จของงานบริการดานสาธารณสุข 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายวิชญศิคภัทร  วงศมณี 
                          ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
                     

ผูจัดเก็บขอมูล : นางเบญจวรรณ  สุภาพ 

                     นางจรรยา  พรมลา 

                     นางวิภาพรรณ  ธรรมลังกา 

                     นางชวนพิศ  คุรุภากรณ 

                     นางฐิตาพร  เอกธุวะปราณ ี

                     น.ส.กัญประวรี  เจริญเกียรติโชต ิ

เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  5201 เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  5105 

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) ในชุมชนไดรับการเฝาระวงัภาวะโภชนาการ 
     - รอยละ 100 ของเด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง ไดรับการตรวจสุขภาพ 
     - รอยละ 100 ของเด็กนักเรียนที่พบปญหาทุพโภชนาการไดรับการแกไขปญหา 
     - รอยละ 65 ของกลุมผูสูงอายุในชุมชนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 
3. งานสาธารณสุขมูลฐาน 
     - รอยละ 70 ของจํานวน ศสมช.ที่มีการพัฒนาตามเกณฑ 

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

 5. งานทันตกรรม 
     - รอยละ 70 ของชมรมผูสูงอายุในชุมชน ไดรับการบริการสรางเสริมและเฝาระวังทันตสุขภาพ 

สูตรการคํานวณ : 

จํานวนตัวชีว้ัดของงานบริการสาธารณสุขทีผ่านเกณฑเปาหมาย x 100 
จํานวนตัวชีว้ัดของงานบริการสาธารณสุขทัง้หมด 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ขอมูลการดําเนินงาน : 
 

ความสําเร็จจากรอยละผลผลิตฯ 
นํ้าหนัก 
(W) 

เกณฑการใหคะแนน
เทียบกับรอยละผลสําเรจ็
ตามเปาหมายผลผลิตฯ 

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ  

 

คะแนน
ท่ีได 

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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5 
งานสงเสริมสุขภาพ 
1. รอยละ 70 ของสถานประกอบการอาหารท่ีข้ึนทะเบียนไดรับ 
    การตรวจคัดกรองในกลุมโรคเรื้อรัง 
2. รอยละ 90 ของเด็กปฐมวัย (0–6 ป) ในชุมชนไดรับการเฝาระวัง 
    ภาวะโภชนาการ 
3. รอยละ 100 ของเด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง ไดรับ 
    การตรวจสุขภาพ 
4. รอยละ 100 ของเด็กนักเรียนท่ีพบปญหาทุพโภชนาการไดรับ 
    การแกไขปญหา 
5. รอยละ 65 ของกลุมผูสูงอายุในชุมชนมีการจัดกิจกรรมสงเสริม 
    สุขภาพ 
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งานสาธารณสุขมูลฐาน 
1. รอยละ 70 ของจํานวน ศสมช.ท่ีมีการพัฒนาตามเกณฑ 
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งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
1. จํานวนโรคติดตอเปาหมายท่ีไดดําเนินกิจกรรมปองกันและ 
    ควบคุมโรค  
2. รอยละ 80 ของการเกิดโรคตดิตอท่ีไดรับแจง ไดรับการควบคุม 
    โรคภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
3. รอยละ 80 ของชุมชนท่ีมีการเฝาระวังปองกันโรคติดตอ 
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(83.33) 
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5 
งานทันตกรรม 
1. รอยละ 70 ของชมรมผูสูงอายุในชุมชน ไดรับการบริการ 
    สรางเสริมและเฝาระวังทันตสุขภาพ 
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รวม 100      90.71 4.14   
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ผลการดําเนินงาน : 
งานศูนยบริการสาธารณสุข 
1. รอยละ 70 ของกลุมผูสูงอายุและ ศสมช.ในชุมชน ไดรับการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องตน  
    การตรวจสุขภาพเบื้องตน หมายถึง การใหบริการตรวจสุขภาพเบื้องตนแกประชาชนในชุมชน ไดแก การชั่งน้ําหนัก          

การตรวจวัดระดับความดันโลหิต ชีพจร การตรวจโรคเบื้องตน และจายยา พรอมทั้งการใหคําแนะนําดานการดูแลสุขภาพ 
    โดยกลุมผูสูงอายุและศสมช.ในชุมชน จํานวน 32 ชุมชน จากจํานวนชุมชนทั้งสิ้น 43 ชุมชน ไดรับการตรวจสุขภาพเบื้องตน 

จึงมีผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 74.42  
2. รอยละ 100 ของผูสูงอายุที่อยูในภาวะพ่ึงพิง ที่ขึ้นทะเบียนฯ กับ สปสช. ไดรับการดูแลระยะยาว  (Long Term Care)  
    โดยกลุมเปาหมาย หมายถึง กลุมผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง มีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป และบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพึ่งพิงจากการ 

คัดกรองผูที่มีภาวะพึ่งพิง (Barthel ADL 0-11 คะแนน) และเยี่ยมโดยผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) 
โดยมีเปาหมาย จํานวน 118 ราย โดยจะเยี่ยมเฉพาะผูที่มีภาวะพึ่งพิง แบงเปน 4 กลุม ตามความตองการดานสาธารณสุข 
ไดแก 

    กลุมที่ 1 เคลื่อนไหวไดบาง และอาจมีปญหาการกินหรือการขับถาย แตไมมีภาวะสับสนทางสมอง 
    กลุมที่ 2 เคลื่อนไหวไดบาง และอาจมีปญหาการกินหรือการขับถาย แตมีภาวะสับสนทางสมอง 
    กลุมที่ 1 เคลื่อนไหวไมได และอาจมีปญหาการกินหรือการขับถาย แตมีภาวะสับสนทางสมอง 
    กลุมที่ 1 เคลื่อนไหวไมได และอาจมีปญหาการกินหรือการขับถาย และมีอาการเจ็บปวยรุนแรงหรืออยูระยะทายของชีวิต   
    ซึ่งกลุมเปาหมาย จํานวน 118 รายทุกราย ไดรับการดูแลระยะยาว จึงมีผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 100 
3. รอยละ 70 ของกลุมเปาหมายไดรับการติดตามดูแลสุขภาพที่บาน  
    โดยกลุมเปาหมาย หมายถึง ประชาชนกลุมผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป ผูปวยโรคเร้ือรังทุกประเภท ผูดอยโอกาส ผูพิการ    

ที่ข้ึนทะเบียนผูพิการ และไมไดข้ึนทะเบียนในเขตเทศบาลนครลําปาง โดยกลุมเปาหมาย จํานวน 397 รายทุกราย ไดรับการ
ติดตามดูแลสุขภาพที่บานอยางเหมาะสมโดยเจาหนาที่พยาบาลงานศูนยบริการสาธารณสุข จึงมีผลการประเมิน คิดเปน    
รอยละ 100 

งานสงเสริมสุขภาพ 
1. รอยละ 70 ของสถานประกอบการอาหารที่ขึ้นทะเบียนไดรับการตรวจคัดกรองในกลุมโรคเร้ือรัง  
    โดยผูดําเนินการในสถานประกอบการอาหารที่ข้ึนทะเบียนควบคุมตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข และเทศบัญญัติเทศบาล และ

มาจดแจงขอใบอนุญาตฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 600 ราน ซึ่งไดรับคําแนะนํา/สุขศึกษาในเร่ืองการปองกันและควบคุมโรคเร้ือรัง 
(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง) จํานวน 450 ราน จึงมีผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 75.00 

2. รอยละ 90 ของเด็กปฐมวัย (0–6 ป) ในชุมชนไดรับการเฝาระวังภาวะโภชนาการ  
    โดยไดประสาน อสม. ทั้ง 43 ชุมชน ในเขตเทศบาลฯ ดําเนินการเฝาระวังภาวะโภชนาการ เด็กอายุ 0-6 ป ในเขตที่

รับผิดชอบ โดยการชั่งน้ําหนัก และวัดสวนสูงเด็กทุกคน และสงใหผูจัดเก็บขอมูลเพื่อประเมินภาวะโภชนาการเด็กทั้งหมด   
โดยใชโปรแกรมโภชนาการของกรมอนามัยเทียบเกณฑ  

    โดยเด็ก 0-6 ป ที่ไดรับการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ประเมินภาวะโภชนาการ ปงบประมาณ 2563 งวดที่ 1 - งวดที่ 4 พบเด็ก
ที่มีปญหาทุพโภชนาการ (น้ําหนักนอย ผอม น้ําหนักคอนขางนอย น้ําหนักมากเกินเกณฑ อวน และน้ําหนักคอนขางมาก 
จํานวน 58 คน / 42 คน / 37 คน /34 คน ตามลําดับ โดยเด็กทุกคนไดรับการสนับสนุนแผนพับสุขศึกษาแนะนําวิธีแกไข
ปญหาสําหรับผูปกครอง และสนับสนุนวิตามินบํารุงในรายที่มีน้ําหนักนอย จํานวน 31 คน / 25 คน / 8 คน / 11 คน 
ตามลําดับ จึงมีผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 100 
 



หนา I 34 
 

 
 
 
 
 

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

ผลการดําเนินงาน : (ตอ) 
งานสงเสริมสุขภาพ (ตอ) 
3. รอยละ 100 ของเด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปางไดรับการตรวจสุขภาพ  
    จากผลการตรวจสุขภาพของนักเรียน จํานวน 3,041 คน (จํานวน 6 โรงเรียน) พบวา เด็กนักเรียนทุกคนไดรับการตรวจ

สุขภาพพื้นฐานดวยทาตรวจสุขภาพนักเรียน 10 ทาของกรมอนามัย พรอมบันทึกผลการตรวจลงในบัตรบันทึกสุขภาพประจําตัว
นักเรียน จึงมีผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 100 

4. รอยละ 100 ของเด็กนักเรียนที่พบปญหาทุพโภชนาการไดรับการแกไขปญหา  
    โดยไดประสานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง จํานวน 6 โรงเรียน ดําเนินการเฝาระวังภาวการณเจริญเติบโตโดยการชั่งน้ําหนัก 
วัดสวนสูงนักเรียนทุกคน และนําอายุ น้ําหนัก สวนสูง ประเมินภาวะโภชนาการ โดยใชโปรแกรมโภชนาการ ในภาคเรียนที่ 2/           
ปการศึกษา 2562 (ปงบประมาณ 2563) และภาคเรียนที่ 1/ปการศึกษา 2563 (ปงบประมาณ 2563) 
    โดยจากผลการประเมิน พบวา เด็กที่มีปญหาทุพโภชนาการ (น้ําหนักนอย ผอม เตี้ย อวน เร่ิมอวน) ในภาคเรียนที่ 2/ปการศึกษา
2562 (ปงบประมาณ 2563) จํานวน 947 คน และ ภาคเรียนที่ 1/ปการศึกษา 2563 (ปงบประมาณ 2563) จํานวน 953 คน 
ไดรับการสนับสนุนแผนพับสุขศึกษาแนะนําวิธีแกไขปญหาสําหรับผูปกครองทุกคน และไดรับการสนับสนุนวิตามินบํารุงในรายที่มี
น้ําหนักนอย ในภาคเรียนที่ 2/ปการศึกษา 2562 (ปงบประมาณ 2563) จํานวน 141 คน ภาคเรียนที่ 1/ปการศึกษา 2563 
(ปงบประมาณ 2563) จํานวน 129 คน ทุกคน 
5. รอยละ 65 ของกลุมผูสูงอายุในชุมชนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  
    โดยกลุมผูสูงอายุมีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ จํานวน 32 ชุมชน (จากจํานวนชุมชนทั้งสิ้น 43 ชุมชน) จึงมีผลการ
ประเมิน คิดเปนรอยละ 74.42 โดยแบงออกเปน  

1) ผูสูงอายุที่มีการดําเนินกิจกรรมดานสงเสริมสุขภาพโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(ระดับทองถ่ิน) เทศบาลนครลําปาง ในการจัดทํากิจกรรม จํานวน 26 ชุมชน ไดแก ชุมชนบานตาสามัคคี ชุมชนกองตา
เหนือ ชุมชนนากวมเหนือ ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนประตูมา ชุมชนกําแพงเมือง ชุมชนศรีปงชัย ชุมชนสามดวงสามัคคี 
ชุมชนปงสนุก ชุมชนบานดงมอนกระทิง ชุมชนบานดงไชย ชุมชนทาคราวนอย ชุมชนการเคหะฯ ชุมชนเจริญประเทศ 
ชุมชนตรอกโรงไฟฟาเกา ชุมชนศรลอม-แสงเมืองมา ชุมชนปาขาม 2 ชุมชนพระธาตุนากวมเหนือ ชุมชนพระบาท-    
หนองหมู ชุมชนสุขสวัสดิ์ ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง ชุมชนศรีบุญโยง ชุมชนชางแตม ชุมชนประตูตนผึ้ง-ทานางลอย ชุมชน
จามเทวี และชุมชนกองตาใต 

2) ผูสูงอุยที่มีการดําเนินกิจกรรมเองโดยไมไดขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับทองถ่ิน) 
เทศบาลนครลําปาง จํานวน 6 ชุมชน ไดแก ชุมชนศรีเกิด ชุมชนรถไฟ ชุมชนเทศบาล 4 ชุมชนสิงหชัย และชุมชนปาขาม 1 

    นอกจากนี้ยังมีชุมชนที่ยังไมมีกิจกรรมใหกับกลุมผูสูงอายุ จํานวน 11 ชุมชน ไดแก หัวเวียง ศรีชุม-ปาไผ บานหนาคาย 
สนามบิน กูเก้ิง (หลังโรงเรียนมัธยมวิทยา) เจริญสุข ประตูตาล แจงหัวริน ถาวรสุข นากวมใต และพระแกว-หัวขวง 
งานสาธารณสุขมูลฐาน 
1. รอยละ 70 ของจํานวน ศสมช.ที่มีการพัฒนาตามเกณฑ  
    โดยศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในชุมชนเทศบาลนครลําปาง ไดรับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศูนยสาธารณสุขมูลฐาน 
และไดดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงาน ทั้ง 43 ชุมชน จึงมีผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 100  

  



หนา I 35 
 

 
 
 

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

ผลการดําเนินงาน (ตอ) : 
งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
1. จํานวนโรคติดตอเปาหมายที่ไดดําเนินกิจกรรมปองกันและควบคุมโรค  
    โดยโรคติดตอเปาหมาย หมายถึง โรคติดตอที่พบบอยหรือโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา ที่อาจเกิดข้ึนในพื้นที่เทศบาลนครลําปาง 
จํานวน 6 โรค ไดแก 1) โรคไขเลือดออก/ไขซิกา 2) โรคไขหวัดใหญ 3) โรคมือ เทา ปาก 4) วัณโรค 5) โรคเอดสและโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ และ 6) โรคอุจจาระรวง ซึ่งจากผลการดําเนินงานพบวา มีกิจกรรมปองกันและควบคุมโรคติดตอ จํานวน 5 โรค 
ไดแก โรคไขเลือดออก โรคไขหวัดใหญ โรคมือ เทา ปาก โรควัณโรค โรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ จึงมีผลการประเมิน 
คิดเปนรอยละ 83.33 
2. รอยละ 80 ของการเกิดโรคติดตอที่ไดรับแจง ไดรับการควบคุมโรคภายในระยะเวลาที่กําหนด  
    โดยการเกิดโรคติดตอ หมายถึง พบเหตุการณหรือไดรับแจงการเกิดโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาที่สําคัญในพื้นที่
เทศบาลนครลําปาง ไดแก โรคไขเลือดออก โรคไขหวัดใหญ โรคตาแดง โรคคางทูม โรคอุจจาระรวง และโรคมือ เทา ปาก 
    การควบคุมโรค หมายถึง การดําเนินการในการสอบสวนและควบุมการระบาดของโรคติดตอ เพื่อหาสาเหตุการเกิดโรค และ
คนหาผูสัมผัสหรือผูปวยรายใหม รวมทั้งใหคําแนะนําแกผูปวยในการดูแลตนเอง เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดของแตละโรคหลังไดรับแจงการเกิดโรค ไดแก  

1) โรคไขเลือดออก สอบสวนและควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง 
2) โรคไขหวัดใหญ สอบสวนและควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง 
3) โรคตาแดง สอบสวนและควบคุมโรค ภายใน 48 ชั่วโมง 
4) โรคคางทูม สอบสวนและควบคุมโรค ภายใน 48 ชั่วโมง 
5) โรคมือเทาปาก สอบสวนและควบคุมโรค ภายใน 48 ชั่วโมง 

    ซ่ึงจากแบบบันทึกการสอบสวนและควบคุมโรครายบุคคลภายในระยะเวลาที่กําหนด (1 ตุลาคม 2562 – 16 กันยายน 2563) 
พบวา มีผูปวยโรคไขเลือดออก จํานวน 71 ราย และโรคมือเทาปาก จํานวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 77 ราย ไดรับการสอบสวนโรค
ภายในระยะเวลาที่กําหนดทุกราย จึงมีผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 100 
3. รอยละ 80 ของชุมชนที่มีการเฝาระวังปองกันโรคติดตอ  
    โดยชุมชนทั้ง 43 ชุมชน มีการดําเนินการ ดังนี้ 

1) มีสวนรวมในการสํารวจลูกน้ําในเขตรับผิดชอบทุกเดือน  
2) มีการใหบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน : แจกทรายกําจัดลูกน้ํา แผนพับ และถุงยางอนามัย  
3) จัดรณรงคการปองกันโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ แจกแผนพับการปองกันโรคเอดสและโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ แผนพับการใชถุงยาวอนามัยที่ถูกตอง  
4) เจาหนาที่และ อสม. เฝาระวังการเกิดโรคในชุมชน สํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธยุง เมื่อพบการเกิดโรค  

จึงมีผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 100 
งานทันตกรรม 
1. รอยละ 70 ของชมรมผูสูงอายุในชุมชน ไดรับการบริการสรางเสริมและเฝาระวังทันตสุขภาพ  
    ไดดําเนินการออกตรวจคัดกรองใหความรู แนะนําดานทันตสุขภาพ ตลอดจนแนะนําสถานบริการดานทันตกรรม แกผูสูงอายุ
ในชุมชนเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวนทั้งสิ้น 31 ชุมชน จากชุมชนทั้งสิ้น 43 ชุมชน จึงมีผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 
72.09 
 



หนา I 36 
 

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

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

รอยละ 
 

75 80 85 90 95 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :             
 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละความสาํเร็จของงานบริการ 
ดานสาธารณสุข 

3 90.71 4.14 0.1242 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. มีคูมือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
2. มีตัวชี้วัดงานในการควบคุมกํากับการทํางานทุกงาน 
3. ทุกงานมีแผนการปฏิบตัิงานและสรุปผลการปฏิบัติงานทุกเดอืน 
4. มีการประชุมนาํเสนอผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของทุกงาน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. มีงบประมาณจากกองทุนหลกัประกันสุขภาพฯ สนบัสนุนการดําเนินงานของทุกงาน 
2. การมีสวนรวมการดําเนนิงานของภาคี/เครือขาย 
3. ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนนุงบประมาณในการดาํเนินการ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. งานศูนยบริการสาธารณสุข  
    - เนื่องจากเกิดสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ทําใหชุมชนบางชุมชนไมมีการจัดกิจกรรม 
    - ผูสูงอายุในภาวะพึง่พิงในชมุชนบางรายปฏิเสธการเขารับการดูแลระยะยาว (Long Term Care) ตามโครงการของ สปสช. 
    - ญาติผูปวยบางรายปฏิเสธการเยี่ยม 
2. งานสงเสริมสุขภาพ  
    - เนื่องจากเกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 (มี.ค. 63 – ก.ค. 63) จึงไมสามารถออกปฏิบัติงานได    
    - เนื่องจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลเปนเร่ืองคอนขางยากตองอาศัยเวลา ความมีวินัย และการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
      จึงจะเห็นผล 
    - เด็กบางคนไมไดรับการชั่งน้ําหนกัตามระยะเวลาที่กําหนด เนื่องจากผูปกครองพาออกนอกพื้นที่ ทําใหการเฝาระวังฯ คลาดเคลื่อน 
    - การออกตรวจสุขภาพนักเรียน บางคร้ังไมสามารถออกตรวจสขุภาพนักเรียนไดตามตารางเวลาทีน่ัดหมาย หรือดําเนนิการไดเสร็จสิ้น 
      ตามระยะเวลาที่กําหนด เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษเขามาแทรก และผูปฏิบัติงานไดรับคําสั่งใหปฏิบัติการอ่ืน ๆ  โดยไมทราบลวงหนา 
    - การมีสวนรวมของประชาชนทั่วไปมีนอย สวนใหญจะเปนแกนนําองคกรชุมชนที่มสีวนรวม 
    - การประชาสัมพนัธการดําเนินกิจกรรมไมทั่วถึง 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : (ตอ) 
3. งานสาธารณสุขมูลฐาน 
    - การมีสวนรวมของประชาชนทั่วไปมีนอย สวนใหญจะเปนแกนนําองคกรชุมชนที่มสีวนรวม 
    - การประชาสัมพนัธการดําเนินกิจกรรมไมทั่วถึง 
4. งานปองกันและควบคุมโรค 
    - การสงขอมูลระหวางหนวยงานบางคร้ังมีความคลาดเคลื่อน 
    - ประชาชนขาดการดูแลตนเองและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเกิดโรคติดตอ เชน โรคไขเลือดออก โรคไขปวดขอ ยุงลาย 
    - ประชาชนมีการเคลื่อนยายตลอดเวลา ทาํใหเกิดการนําโรคจากตางพืน้ที่เขามาในเขตเทศบาลนครลาํปาง และยากตอ 
      การควบคุมโรค 
5. งานทันตกรรม 
    - ไมสามารถออกดําเนินกิจกรรมได เพราะติดภารกิจดวนที่เขามาหลังจากที่ไดวางแผนและสงหนังสือประสานกับชุมชน 
      เรียบรอยแลว 
    - ผูสูงอายุในบางชุมชนมปีญหาทันตสุขภาพ เชน ไมมีฟนในชองปาก เหลือเศษรากฟน มีฟนผุ ฯลฯ แตสามารถดํารงชวีิต 
      และกินอาหารไดอยางปกต ิ

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป : 
1. ควรมีการประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรคติดตอแกชุมชนอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความตระหนักและเกิดพฤติกรรม 
    การปองกันโรค 
2. ควรมีการจัดเวทีใหแกนนําชุมชนและเจาหนาที่รวมกันหารูปแบบและวิธีการในการกระตุนใหประชาชนมามีสวนรวมการจัด 
    กิจกรรมในชุมชน 
3. ควรมีการจัดเก็บขอมูลศูนยสาธารณสุขมูลฐานทุกชุมชนเพือ่เปนฐานขอมูลและพัฒนาใหดข้ึีนในปถัดๆ ไป 
4. ควรจัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปนใชในศูนยสาธารณสุขมูลฐาน เชน เคร่ืองวัดความดันโลหิต ปรอทวัดไข เปนตน 

หลักฐานอางอิง : 
1. คูมือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ 
2. แผนการปฏิบัตงิานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความสําเร็จในการดําเนนิงานสุขาภิบาลอาหารและคุมครองผูบริโภคในการสงเสริมกิจกรรม ลด ละ เลิก  
                  การใชโฟมบรรจอุาหาร 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายวิชญศิคภัทร  วงศมณ ี
                          ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวธิดารัตน  แกวโก 

                     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ 

เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  5201 เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  5104 

คําอธิบาย :        
 ความสําเร็จในการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารและคุมครองผูบริโภคในการสงเสริมกิจกรรม ลด ละ เลิก การใชโฟม
บรรจุอาหาร หมายถึง การดําเนินงานตามข้ันตอน ดังตอไปนี ้

1. ประกาศนโยบายเทศบาลนครลําปางรณรงค ลด ละ เลิก การใชโฟมบรรจุอาหาร 
2. กําหนดมาตรการดําเนินงานรณรงค ลด ละ เลิก การใชโฟมบรรจุอาหาร 
3. จัดทําสื่อเผยแพรความรูเก่ียวกับอันตรายจากการใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
4. ประชาสัมพันธรณรงค ลด ละ เลิก การใชโฟมบรรจุอาหาร 

           5. ประเมินองคกรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 

เกณฑการใหคะแนน : 
             กําหนดเปนลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พจิารณาจากความกาวหนา
ของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
 

 
ระดับคะแนน 

 

ระดับขั้นของความสําเร็จ  (Milestone) 
ขั้นตอนที่  ๑ ขั้นตอนที่  ๒ ขั้นตอนที่  ๓ ขั้นตอนที่  ๔ ขั้นตอนที่  ๕ 

1      
2      
3      
4      
5      

 
โดยที่ :  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 ประกาศนโยบายเทศบาลนครลําปางรณรงค ลด ละ เลิก การใชโฟมบรรจุอาหาร 
2 กําหนดมาตรการดําเนินงานรณรงค ลด ละ เลิก การใชโฟมบรรจุอาหาร 
3 จัดทําสื่อเผยแพรความรูเก่ียวกับอันตรายจากการใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
4 ประชาสัมพันธรณรงค ลด ละ เลิก การใชโฟมบรรจุอาหาร 
5 ประเมินองคกรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑการประเมิน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ระดับความสําเร็จในการดาํเนินงานสุขาภิบาล
อาหารและคุมครองผูบริโภคในการสงเสริม
กิจกรรม ลด ละ เลิก การใชโฟมบรรจุอาหาร 
 

ระดับ 1 2 3 4 5 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเกบ็ขอมูล :             

1 งานสุขาภิบาลอาหารและคุมครองผูบริโภค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จัดเก็บขอมูล 

2 ความถ่ีในการจัดเก็บปละ 2 คร้ัง 

 
ผลการดําเนินงาน  :        

ระดับคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 ไดจัดทําประกาศนโยบายเทศบาลนครลําปางรณรงค ลด ละ เลิก การใชโฟมบรรจุอาหารลงนาม 
โดยนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

2 กําหนดมาตรการดําเนินงานรณรงค ลด ละ เลิก การใชโฟมบรรจุอาหารใหทุกสํานัก/กอง ในหนวยงาน  
ถือปฏิบัติ และขอความรวมมือผูประกอบการอาหารในเขตเทศบาลนครลําปางงดใชภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร รวมทั้งกําหนดมาตรการสําหรับผูจําหนายอาหารในศูนยอาหารงานเทศกาลตาง ๆ ของทางเทศบาลฯ 
หามใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารโดยเด็ดขาด และมีเจาหนาที่ตรวจสอบในชวงการจัดงาน 

3 จัดทําปายไวนิลรณรงคปลอดโฟมบรรจุอาหาร 100% และรณรงคองคกรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
และเอกสารเผยแพรความรูเก่ียวกับอันตรายจากการใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารรวมถึงการใหความรู
เก่ียวกับอันตรายจากการใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารแก อสม. และขอความรวมมือประชาสัมพันธไมใชและ
ไมรับภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชน 

4 ประชาสัมพันธรณรงค ลด ละ เลิก การใชโฟมบรรจุอาหารในสถานประกอบการรานอาหาร และตลาดสด
เพื่อประชาสัมพันธใหพอคาแมคาและประชาชนงดใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และปฏิเสธภาชนะโฟม
บรรจุอาหาร 

5 ประเมินองคกรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ไดแก ผูอํานวยการสํานักการชาง ผูอํานวยการสํานัก
การศึกษา หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองคลัง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
ผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม หัวหนาฝายกิจการขนสง หัวหนางานตรวจสอบภายใน 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :             
 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จในการดาํเนินงานสุขาภิบาล
อาหารและคุมครองผูบริโภคในการสงเสริม
กิจกรรม ลด ละ เลิก การใชโฟมบรรจุอาหาร 

4 5 5 0.2000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. จัดทําประกาศนโยบายเทศบาลนครลําปางในการรณรงค ลด ละ เลิก การใชโฟมบรรจุอาหาร และนําเสนอใหนายกเทศมนตรีนคร 
    ลําปางลงนาม และกําหนดมาตรการดําเนินงานรณรงค ลด ละ เลิก การใชโฟมบรรจุอาหาร ใหทุกสํานัก/กองในหนวยงานถือปฏิบัติ 
    และรายงานผล 
2. จัดทําหนังสือขอความรวมมอืผูประกอบการอาหารในเขตเทศบาลนครลําปางงดใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร รวมทั้งกําหนด 
    มาตรการสาํหรับผูจําหนายอาหารในศูนยอาหารงานเทศกาลตาง ๆ ของทางเทศบาลหามใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารโดยเด็ดขาด  
    และมีเจาหนาที่ตรวจสอบตลอดชวงการจัดงาน 
3. จัดทําปายไวนิลรณรงคปลอดโฟมบรรจุอาหาร ๑๐๐% และรณรงคองคกรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และจัดทําเอกสาร 
    เผยแพรความรูเก่ียวกับอันตรายจากการใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร รวมถึงการใหความรูเก่ียวกับอันตรายจากการใชภาชนะโฟม 
    บรรจุอาหารแก อสม. และทําหนังสือถึงประธานชุมชนเพื่อขอความรวมมือประชาสัมพันธไมใชและไมรับภาชนะโฟมบรรจุ 
    อาหารในชุมชน 
4. ประชาสัมพันธรณรงค ลด ละ เลิก การใชโฟมบรรจุอาหารในสถานประกอบการรานอาหาร และตลาดสดเพื่อประชาสัมพันธ 
    ใหพอคาแมคาและประชาชนงดใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และปฏิเสธภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
5. ประเมินองคกรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ไดแก ผูอํานวยการสํานักการชาง ผูอํานวยการสํานักการศึกษา หัวหนาสํานกั 
    ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองคลัง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม หัวหนาฝาย 
    กิจการขนสง หัวหนางานตรวจสอบภายใน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 
      

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 
      

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  - 
      
 

หลักฐานอางอิง :  - 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสําเร็จในการลดขยะตนทาง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายวิชญศิคภัทร  วงศมณี 
                            ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม                     

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวปานทพิย  จินดาคํา 
                     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ 

เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  5201 เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  5102 

คําอธิบาย  :        
 การลดขยะตนทาง หมายถึง ชุมชนหรือประชาชน นําความรูเร่ืองการคัดแยกขยะไปใชในครัวเรือน มีการจัดกิจกรรม
หรือการมีสวนรวมในกิจกรรมที่เก่ียวของกับการลดขยะตนทาง เชน การขายขยะรีไซเคิลตามชุมชน การทําถังขยะอินทรียใช     
ในครัวเรือน การใหความรวมมือในการทิ้งขยะตามวันที่กําหนด การนําขยะรีไซเคิลไปดัดแปลงใชประโยชน 

เกณฑการใหคะแนน : 
             กําหนดเปนลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พจิารณาจากความกาวหนา
ของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี ้

ระดับคะแนน ระดับขั้นของความสําเร็จ  (Milestone) 
ขั้นตอนที่  ๑ ขั้นตอนที่  ๒ ขั้นตอนที่  ๓ ขั้นตอนที่  ๔ ขั้นตอนที่  ๕ 

1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ มีการวางแผนที่เก่ียวของกับการลดขยะที่ตนทาง การอบรมใหความรูประชาชน การรณรงคเก่ียวกับ

การลดขยะตนทางตามหลัก 3Rs การลดการใชโฟม การสรางจติสํานึกใหกับประชาชนในการรักษา
ความสะอาดและสิง่แวดลอม การสรางเครือขายอาสาสมัครตาง ๆ  

๒ มีโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวของกับการลดขยะที่ตนทาง ในแผนงานประจําปหรือแผนปฏิบัติงาน 
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อยางนอย 5 โครงการ/กิจกรรม 

๓ มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนงานโครงการ และมชีุมชน/ประชาชนเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
ตาง ๆ อยางนอยรอยละ 80 ของเปาหมายที่กําหนดไวในโครงการ 

๔ มีฐานขอมูลผูเขารวมโครงการและกิจกรรมตาง ๆ มีการประสานงานเชิญรวมกิจกรรมตาง ๆ 
อยางตอเนื่อง 

๕ ประชาชนที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ มีการนําความรูทีไ่ดไปปรับใชในครัวเรือนของตนเอง
อยางนอย รอยละ 50  



หนา I 42 

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

ผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน ผลการดําเนินงาน 
๑ มีการวางแผนงานที่เก่ียวของกับการลดขยะที่ตนทาง การอบรมใหความรูประชาชน การรณรงค 

เก่ียวกับการลดขยะตนทางตามหลัก 3Rs การลดการใชโฟม การสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน 
ในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม การสรางเครือขายอาสาสมัครตาง ๆ  
- มีกิจกรรมและโครงการระบุในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป 2561 – 2565 และเทศบัญญัติงบประมาณ  
  ป 2563 จํานวน 5 โครงการ 

๒ มีโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวของกับการลดขยะที่ตนทาง ในแผนงานประจําปหรือแผนปฏิบัติงานของ
กองสาธารณสุขและสาธารณสุข อยางนอย 5 โครงการ/กิจกรรม 
- มีกิจกรรมที่เก่ียวของกับการลดขยะที่ตนทาง จํานวน 5 โครงการ 6 กิจกรรม ดังนี้ 
  1. โครงการรณรงคจัดการขยะชุมชน 2 กิจกรรม คือ จัดอบรมใหความรูแกนนําในการลดขยะตนทาง 
(ในครัวเรือน) ดวยหลัก 3Rs และ การจัดการขยะอินทรีย 15 ชุมชน  
  ๒. โครงการรณรงคการลด ละ เลิกใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชน ๑ กิจกรรม คือ การรณรงคฯ
ในชุมชน 
  ๓. โครงการอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.) 1 กิจกรรม คือ ประชุมและศึกษาดูงานของเครือขาย
อาสาสมัครฯ 
  ๔. โครงการสังคมสีเขียว 1 กิจกรรม คือ จัดอบรมกลุมแกนนําในชุมชนและภาคีเครือขายดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 
  5. โครงการนครลําปาง Big Cleaning Day 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาทําความสะอาดชุมชน 
พื้นที่สาธารณะในเขตพืน้ที่เทศบาลนครลําปาง 

3 มีการจัดกิจกรรมตางตามแผนงานโครงการ และมีชุมชน/ประชาชนเขารวมโครงการ/กิจกรรมตางๆ 
อยางนอยรอยละ 80 ของเปาหมายที่กําหนดไวในโครงการ 
  1. โครงการรณรงคจัดการขยะชุมชน  
      - กิจกรรมรณรงคใหความรูการลดขยะตนทางตามชุมชนตางๆ เปาหมายจํานวน 43 ชุมชน 
ชุมชนไดรับการรณรงคใหความรูการลดขยะตนทาง จาํนวน 43 ชุมชน คิดเปน รอยละ 100 
       - กิจกรรมอบรมใหความรูแกนนําในการลดขยะตนทางในครัวเรือน ดวยหลัก 3Rs และแนวคิด 
From Waste To Wealth ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เปาหมายจํานวน 30 คน มีผูเขารวม       
กิจกรรม จํานวน 47 คน คิดเปน รอยละ 157  
  2. โครงการรณรงคการลด ละ เลิกใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชน เปาหมายจํานวน 43 ชุมชน 
ชุมชนไดรับการประชาสัมพนัธการลด ละ เลิกใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร จํานวน 43 ชุมชน คิดเปน 
รอยละ 100 
  3. โครงการนครลําปาง Big Cleaning Day ดําเนินกิจกรรมตั้งแตเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 
ทั้งหมด 3 คร้ัง ดังนี้ 
       - คร้ังที่ 1 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณริมแมน้ําวังทั้งสองฝง เปาหมายจํานวน 100 คน 
มีผูเขารวมกิจกรรมของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 97 
       - คร้ังที่ 2 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ พื้นที่บริเวณเข่ือนยางและริมฝงโดยรอบ
เปาหมายจํานวน 200 คน มีผูเขารวมกิจกรรมของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 204 คน คิดเปน 
รอยละ 102   



หนา I 43 

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

ผลการดําเนินงาน (ตอ) : 

ระดับคะแนน ผลการดําเนินงาน 

   3. โครงการนครลําปาง Big Cleaning Day ดําเนินกิจกรรมตั้งแตเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 
ทั้งหมด 3 คร้ัง ดังนี้ (ตอ) 
       - คร้ังที่ 3 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ พื้นที่ศาลหลักเมืองลําปาง อาคารมิวเซี่ยม
ลําปาง ตลาดออมสิน กาดกองตา ตลาดรัษฎา และตลาดอัศวิน เปาหมายจํานวน 100 คน มีผูเขารวม
กิจกรรมของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 127 คน คิดเปน รอยละ 127 

4 มีฐานขอมูลผูเขารวมโครงการและกิจกรรมตาง ๆ มีการประสานงานเชิญรวมกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จในการลดขยะตนทาง รอยละ 1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :             

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จในการลดขยะตนทาง 4 4 4 0.1600 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :   
    - มีการกําหนดกิจกรรมและโครงการเก่ียวของกับการลดขยะที่ตนทาง ระบุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป 2561 – 2565 และ
ในเทศบัญญัติงบประมาณ ป 256๓ จํานวน 4 โครงการ ไดแก 
      1. โครงการรณรงคจัดการขยะชุมชน 2 กิจกรรม คือ จัดอบรมใหความรูแกนนําในการลดขยะตนทาง (ในครัวเรือน) ดวย
หลัก 3Rs และ การจัดการขยะอินทรีย 15 ชุมชน  
      ๒. โครงการรณรงคการลด ละ เลิกใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชน ๑ กิจกรรม คือ การรณรงคฯในชุมชน 
      ๓. โครงการอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.) 1 กิจกรรม คือ ประชุมและศึกษาดูงานของเครือขายอาสาสมัครฯ 
      ๔. โครงการสังคมสีเขียว 1 กิจกรรม คือ จัดอบรมกลุมแกนนําในชุมชนและภาคีเครือขายดานการอนุรักษสิง่แวดลอม 
    - เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหมีการยกเลิกและปรับเปลีย่นรูปแบบ
ในการดําเนินกิจกรรมโครงการตางๆ ดังนี ้

1. โครงการรณรงคจัดการขยะชุมชน 3 กิจกรรม คือ  
          - รณรงคใหความรูการลดขยะตนทางตามชุมชนตางๆ  
          - จัดอบรมใหความรูแกนนําในการลดขยะตนทาง ในครัวเรือน ดวยหลัก 3Rs และ แนวคิด From Waste To Wealth 
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
          - กอตั้งศูนยการเรียนรูการจัดการขยะ ชุมชนการเคหะนครลําปาง 



หนา I 44 

 

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

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) :   
      ๒. โครงการรณรงคการลด ละ เลิกใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชน ๑ กิจกรรม คือ การประชาสัมพนัธการลด ละ เลกิใช
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
       3. โครงการนครลําปาง Big Cleaning Day 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาทําความสะอาดชุมชน พื้นที่สาธารณะในเขต
พื้นที่เทศบาลนครลําปาง โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 3 คร้ัง ดังนี้ 
          - คร้ังที่ 1 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณริมแมน้ําวังทั้งสองฝง   
          - คร้ังที่ 2 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ พื้นที่บริเวณเข่ือนยางและริมฝงโดยรอบ 
            - คร้ังที่ 3 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ พื้นที่ศาลหลักเมืองลําปาง อาคารมิวเซี่ยมลําปาง ตลาดออมสิน กาดกองตา 
ตลาดรัษฎา และตลาดอัศวนิ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    - คณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบดวยกับแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย (พ.ศ.2559-2564) เมื่อ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใชแผนแมบทนี้เปนกรอบแนวทางการ
จัดการยะมูลฝอยของจังหวัด หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศ ในการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
ดําเนินการจัดการขยะมลูฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดเปนภาพรวม 
    - จังหวัดลําปาง มีการกําหนดแผนพัฒนาจังหวัดลําปาง 4 ป ป 2561 –256๔ ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน กลยุทธขอที่ 4 พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการน้ําเสีย และ
ขยะอยางยั่งยืน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
    - เนื่องดวยสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหมีการยกเลิกและปรับเปลีย่นรูปแบบ
ในการดําเนินกิจกรรมโครงการตางๆ 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  - 

หลักฐานอางอิง :  
1. แผนพัฒนาทองถ่ิน ป 2561 – 2565 
2. เทศบัญญัติงบประมาณ ป 2563 
3. บันทึกขอความขออนุมัติโครงการและกิจกรรมโครงการรณรงคจัดการขยะชุมชน 
4. รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมโครงการรณรงคจัดการขยะชุมชน 
5. รูปภาพกิจกรรมรณรงคใหความรูการลดขยะตนทางตามชมุชนตางๆ  
6. รูปภาพกิจกรรมอบรมใหความรูแกนนําในการลดขยะตนทาง ในครัวเรือน ดวยหลัก 3Rs และ แนวคิด From Waste To Wealth 
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
7. รูปภาพศูนยการเรียนรูการจัดการขยะ ชุมชนการเคหะนครลําปาง 
8. บันทึกขอความรายงานผลโครงการรณรงคจัดการขยะชุมชน 
9. บันทึกขอความขออนุมัติโครงการและกิจกรรมโครงการรณรงคการลด ละ เลิกใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชน 
10. รูปภาพกิจกรรมประชาสัมพันธการลด ละ เลิกใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารตามชุมชนตางๆ 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

หลักฐานอางอิง (ตอ) :  
11. บันทึกขอความรายงานผลโครงการรณรงคการลด ละ เลิกใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชน 
12. บันทึกขอความขออนุมัติโครงการและกิจกรรมโครงการนครลําปาง Big Cleaning Day 
13. รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมโครงการนครลําปาง Big Cleaning Day ทั้งหมด 3 คร้ัง 
14. รูปภาพกิจกรรมโครงการนครลําปาง Big Cleaning Day ทั้งหมด 3 คร้ัง 
15. บันทึกขอความรายงานผลโครงการนครลําปาง Big Cleaning Day 
16. รายชื่อสมาชิกอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.) 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )   รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()   รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 8 :  ระดับการพฒันาความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอุษา  สมคิด 
                          ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวภัทรภรณ  วงศไชย 
                      หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 

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

คําอธิบาย  :        
การประกันคุณภาพทางการศึกษา หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบกระบวนการบริหารคุณภาพการศึกษา         
ที่สถานศึกษาที่จัดข้ึน 
 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 การวางหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัตใินการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษา ใหหนวยงานตนสังกัด      
มีหนาที่ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และนําสถานศึกษา โดยใหสํานักงานดําเนินการประกันคุณภาพทางการศึกษา โดยมี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เปนผูดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษา หมายถึง มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่เปนขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึง
ประสงคของผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่เนนคุณภาพผูเรียนที่ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการเรียนรูที่หลักสูตรกําหนด กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามวิสัยทัศน และหลักการจัดการศึกษา    
ข้ันพื้นฐาน  

      ซึ่งประกอบมาตรฐาน จํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก        
      1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน          
      2. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ        
      3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ      

           การใหคะแนนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนไปตามคาเปาหมายที่สถานศึกษาแตละแหงกําหนดคาเปาหมายไว
ตามประเด็นพิจารณาของแตละมาตรฐาน แบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี      

1. ระดับที่ 1 กําลังพัฒนา  
2. ระดับที่ 2 ปานกลาง   
3. ระดับที่ 3 ดี 
4. ระดับที่ 4 ดีเลิศ 
5. ระดับที่ 5 ยอดเยี่ยม 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )   รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()   รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
             กําหนดเปนลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา
ของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี ้

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ  (Milestone) 

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

 

โดยที ่

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ สถานศึกษาทุกแหง มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒ สถานศึกษาทุกแหง มีการจัดกําหนดแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
๓ สถานศึกษาทุกแหง มีการดําเนนิการตามแผน ติดตามผล ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๔ สถานศึกษาทุกแหง มีการจัดทํา / จัดสง รายงานการประเมินตนเองใหสํานักการศึกษาตามกําหนด 
๕ จํานวนสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนามาตรฐานสูงข้ึนหรือรักษามาตรฐานเดิมใหเทาเดิมตอเนื่องไป    

อยางนอย 2 มาตรฐาน จํานวนไมนอยกวา 4 โรงเรียน  

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเกบ็ขอมูล :  

1 กําหนดใหสํานักการศึกษา เปนผูรับผิดชอบประสานการจัดเก็บขอมูล 
2 ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลรอบ 6 เดือน เพื่อสรุปผลการดาํเนินงาน  

เกณฑการประเมิน :  

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ระดับการพัฒนาความสาํเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาแนวใหมตามกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2561 

จํานวน 1 2 3 4 5 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(จํานวน) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับการพัฒนาความสาํเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาแนวใหมตามกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2561 

3 5 5 0.1500 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )   รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()   รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
         - สํานักการศึกษาไดกํากับดูแล สงเสริมสนับสนุน ใหสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครลําปางแตละแหงจัดใหมีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ใหเกิดการพัฒนาและเปนกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหกับสังคม ชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของ การดําเนินการเปนลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ใหสถานศึกษากําหนดมาตรฐานของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและ 
                 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช และใหสถานศึกษากําหนดเปาหมายความสําเร็จ 
                 ตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบทโดยไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาครบทุก 6 แหง  
                 เปนที่เรียบรอย 
  ขั้นตอนที่ 2 ใหสถานศึกษาทุกแหงจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 4 ป แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และ แผนปฏิบัติการ 
                  ประจําปการศึกษา อยางเปนระบบสะทอนคุณภาพความสําเร็จอยางชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษาของ 
                  สถานศึกษา ครบทั้ง 6 แหง เปนที่เรียบรอย 
  ขั้นตอนที่ 3 ใหสถานศึกษาดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา 4 ป ประเมินผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาภายใน 
                  สถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาและนําผล 
                  การติดตามไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา ครบทั้ง 6 แหง เปนที่เรียบรอย 
  ขั้นตอนที่ 4 สถานศึกษาจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นําเสนอรายงานผลการประเมิน 
                 ตนเองตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและสํานกัการศึกษา ครบทั้ง 6 แหง 
  ขั้นตอนที่ 5 สํานักการศึกษาดําเนินการสังเคราะหรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนในสงักัด ทั้ง 6 แหง นําเสนอรายงาน 
                 ตอผูบริหารทราบตามลําดับ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 
           

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 
 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  - 
 

        

หลักฐานอางอิง :   
- รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจาํปการศึกษา 2563 
- รายงานการสังเคราะหการประเมินตนเองโรงเรียนสงักัดสํานกัการศึกษา เทศบาลนครลําปาง ปการศึกษา 2563 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )   รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()   รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 9 : ระดับความสําเร็จในการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพฒันาเด็กเล็ก 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอุษา  สมคิด 
                          ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวมนตทิวา  วงศฮาด 
                     นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ 

เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ ๓๒๐๑ เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ 3209 

คําอธิบาย  :        
การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเลก็ หมายถึง การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อายุตั้งแต 2 – 4 ป 

การจัดกิจกรรมเพื่อดูแลเตรียมความพรอมและพัฒนาเด็กแบบองครวม ใหยึดแนวทางการจัดประสบการณตามมาตรฐานการดําเนินงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยคํานึงถึงความพรอมและความตองการของทองถ่ิน ใหมีมาตรฐานเหมาะสมตามวัย และมีมาตรฐาน 
ทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย ดานรางกาย ดานอารมณ สังคม และสติปญญา 
 การพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงคตามปณิธานและภารกิจของการจัด
การศึกษาของหนวยงานหรือองคกรนั้น ๆ โดยมีระบบและกลไกกํากับการควบคุมคุณภาพและไดปฏิบัติ ตลอดจนมีผลการปฏิบัติ
ตามกลไกดังกลาว โดยยึดหลักมาตรฐานการศึกษา (ข้ันพัฒนา) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 23 
มาตรฐาน 94 ตัวบงชี้ 

เกณฑที่กําหนดใหผานการประเมิน  หมายถึง ผลการประเมินของแตละตัวบงชี้ ที่ไดคาคะแนนที่ 5 คะแนน โดยการวัด
จากเกณฑ ดีมาก หรือ ผาน หรือ รอยละ 100 ของตัวบงชี้นั้น 

เกณฑการใหคะแนน : 
             กําหนดเปนลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พจิารณาจากความกาวหนา
ของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี ้
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ  (Milestone) 

ขั้นตอนที่  ๑ ขั้นตอนที่  ๒ ขั้นตอนที่  ๓ ขั้นตอนที่  ๔ ขั้นตอนที่  ๕ 

๑      

๒      

๓      

๔      

๕      
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )   รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()   รอบ ๑๒ เดือน 

โดยที ่
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง มีการแตงตั้งคณะกรรมการทํางานการประเมินมาตรฐานการศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๒ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง มีการดําเนินการตามเกณฑประเมินมาตรฐานการศึกษา มีการติดตาม

ผลประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๓ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง มีการนําเสนอผลการประเมนิมาตรฐานการศึกษาใหคณะกรรมการ

พัฒนาศูนยเด็กเล็กใหความเห็นชอบ 

๔ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง มีการรายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาตอสาํนักการศึกษา 

และเปดเผยตอผูที่เก่ียวของ 

๕ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง มีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑที่กําหนดใหผาน 

การประเมินฯ ไมนอยกวา 75 ตัวบงชี ้

 
เกณฑการประเมิน : 

  

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ระดับความสําเร็จในการพฒันาคุณภาพ

การบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

ระดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : 
  

๑ กําหนดใหสํานักการศึกษา  เปนผูรับผิดชอบประสานการจัดเก็บขอมูล   

๒ ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อสรุปผลการดําเนนิงาน 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(จํานวน) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จในการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาของศูนยพฒันาเด็กเล็ก 

3 5 5 0.1500 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )   รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()   รอบ ๑๒ เดือน 

โดยที่             

ระดับคะแนน ผลการดําเนินงาน 

๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครลําปาง  ไดดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กําหนดและไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการทํางานการประเมินมาตรฐานการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

๒ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง มีการดําเนินการตามเกณฑประเมินมาตรฐานการศึกษา มีการติดตาม

ผลประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเรียบรอยตามเกณฑแลว 

๓ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง มีการนําเสนอผลการประเมนิมาตรฐานการศึกษาใหคณะกรรมการ

พัฒนาศูนยเด็กเล็กใหความเห็นชอบแลว  ตามบนัทึกรายงานการประชุม 

๔ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง มีการรายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาตอสาํนักการศึกษา 
และเปดเผยตอผูที่เก่ียวของทราบแลว  โดยจัดทําเปนประกาศเทศบาลนครลําปาง  และเผยแพร
ผานเวป็ไซต 

๕ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง มีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑที่กําหนด  จํานวน  
82 ตัวบงชี ้ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 1. ไดมีการดําเนินงานนิเทศการสอนกอนรับการตรวจประเมิน เพื่อใหครูผูสอนไดพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรูสําหรับเดก็ 
 2. ไดรับงบประมาณสนบัสนุนการจัดการศึกษา ทําใหนักเรียนมีสื่อการเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ครูสามารถแสดง 
     ศักยภาพไดอยางเต็มความสามารถ          

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  - 
 

        

หลักฐานอางอิง :   
- รายงานการประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ข้ันพื้นฐาน) ศูนยพฒันาเด็กเล็กจํานวน 23 มาตรฐาน 94 ตัวบงชี ้
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 10 : รอยละผลสาํเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลําปาง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายวิชญศิคภัทร  วงศมณี 
                            ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม                     

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวจติตรี  เพ็ชรแสนงาม 

                     นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

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

คําอธิบาย : 

ผลสําเร็จการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลําปาง หมายถึง การประเมินกระบวนการบริหาร
จัดการดานการปฏิบัติงานของผูที่ไดรับมอบหมายและคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อประเมิน ตรวจสอบการดําเนินงาน วามีความ
ครบถวน ถูกตอง และควรจะพัฒนางานดานใดบาง เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการกองทุนฯ ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเร่ือง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่   
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไขเพิ่มเติม โดยกําหนดหลักเกณฑการประเมินไว ๔ ดาน ดังนี้ 

1. ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ  
    1.1 มีการจัดทําและอนุมัติแผนการเงินประจําป แผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจําป ตามวงเงินประมาณการ

รายรับและหรือเงินคงเหลือ โดยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุนฯ 
1.2 มีการเห็นชอบรายงานการเงิน และบันทึกรายงานผานโปรแกรมกองทุนตําบลทุกไตรมาส 
1.3 เอกสาร/หลักฐานการเบิกจายจายเงิน ครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน 
1.4 การบริหารจัดการอยางมีสวนรวม 

2. ดานประสิทธิภาพการบริหารเงินจายกองทุนฯ  
    ๒.๑ มีการเบิกจายเงินกองทนุฯ ใหหนวยงานที่ขอรับงบประมาณเปนไปตามแผนงานโครงการที่ไดรับอนุมัต ิ
    ๒.๒ อัตราการการเบิกเงินกองทนุในปงบประมาณ (รวมเงินคงเหลือ) โดยเปนไปตามแผนงานโครงการทุกไตรมาส 
    ๒.๓ การสมทบเงินของเทศบาลนครลําปาง 
    ๒.๔ มีระบบบัญชีของกองทุนฯ ตามที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 
3. ดานประสิทธิผลการสนับสนุนโครงการ  
    3.1 มีการจัดทําแผนงาน/โครงการอยางมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ 8 กลุม ไดแก กลุมหญิง

ตั้งครรภและหญิงหลังคลอด กลุมเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน กลุมเด็กวัยเรียนและเยาวชน กลุมวัยทํางาน กลุมผูสูงอายุ กลุมผูปวย
โรคเร้ือรัง กลุมคนพิการและทุพพลภาพ กลุมประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 

    ๓.๒ โครงการในแผนงาน ไดรับอนุมัติและจายเงินใหดําเนินการครบทุกโครงการ 
    ๓.๓ มีการสรุปผลงานโครงการ พรอมรายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ภายในสิ้นปงบประมาณ 
4. ดานประสิทธิผลการไดรับประโยชนเชิงรูปธรรม (ทางสุขภาพ)  
    4.1 มีผลงานที่แสดงใหเห็นถึงความครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการสาธารณสุข 8 กลุมตามโปรแกรม ไดแก 

กลุมหญิงตั้งครรภและหญิงหลังคลอด กลุมเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน กลุมเด็กวัยเรียนและเยาวชน กลุมวัยทํางานกลุมผูสูงอายุ 
กลุมผูปวยโรคเร้ือรัง กลุมคนพิการและทุพพลภาพ กลุมประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
               ๔.๒ มีผลงานเดน/นวัตกรรมที่แกไขปญหาสุขภาพพื้นที่ของกลุมเปาหมาย ๘ กลุม ไดแก กลุมหญิงตั้งครรภและหญิง
หลังคลอด กลุมเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน กลุมเด็กวัยเรียนและเยาวชน กลุมวัยทํางาน กลุมผูสูงอายุ กลุมผูปวยโรคเร้ือรัง กลุมคนพิการ
และทุพพลภาพ กลุมประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําอธิบาย (ตอ) : 

เปาหมายตามภาระงานที่กําหนดผลสําเร็จ ประกอบดวย 
                 1. รอยละดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ  
       2. รอยละดานประสิทธิภาพการบริหารเงินจายกองทนุฯ  
       3. รอยละดานประสิทธผิลการสนับสนนุโครงการ  
       4. รอยละดานประสิทธผิลการไดรับประโยชนเชิงรูปธรรม (ทางสุขภาพ)  

สูตรการคํานวณ : 

 วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของเปาหมายตามภาระงาน 
 

ความสําเร็จจากรอยละ 
ของผลผลิตฯ 

นํ้าหนัก (W i) 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกบั 

รอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตฯ 
คาคะแนน

ที่ได 
 (SM i) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถวงนํ้าหนัก 
 (W i x SM i) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ภาระงานSM ๑ W๑ 40 50 70 80 90 SM๑ (W๑ x SM๑) 

ภาระงานSM ๒ W๒ 40 50 70 80 90 SM๒ (W๒ x SM๒) 

. . 40 50 70 80 90 . . 

. . 40 50 70 80 90 . . 
ภาระงานSM i W i 0-49 51-69 70-79 80-89 90-100 SM i (W i x SM i) 

 Σ W i = ๑.๐  Σ (W i x 
SM i) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับรอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของเทศบาล เทากับ 
                                    
 
 
 
 
 

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

∑ (Wi x SMi) 

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

โดยที่  
W  หมายถึง  น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับผลตัวชี้วัดหลักที่ ๑  (รอยละของความสําเร็จของการบริหารจัดการกองทุนฯ)  
SM หมายถึง  คะแนนที่ไดจากผลตัวชี้วัดหลักที่ ๑ (รอยละของการบริหารจัดการกองทุนฯ)   
i หมายถึง  ลําดับที่ของสวนราชการระดบัสาํนัก/กอง  หรือเทียบเทา ; 1 , 2i ,… 

  คานํ้าหนัก  (W i) กําหนดดังน้ี  
           1. คาน้ําหนักดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ     (W1 )  = 0.30 
 2. คาน้ําหนักดานประสิทธิภาพการบริหารเงินจายกองทนุฯ    (W๒ )  = 0.20 
 3. คาน้ําหนักดานประสิทธผิลการสนบัสนนุโครงการ            (W3 )  = 0.2๕ 
 4. คาน้ําหนักดานประสิทธผิลการไดรับประโยชนเชงิรูปธรรม (ทางสุขภาพ)  (W4 )  = 0.2๕ 

หมายเหตุ : คาน้ําหนัก กําหนดจากหลักเกณฑ อางอิงจากแบบประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเร่ือง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุน ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนนิงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไข
เพิ่มเติม โดยมีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน รายละเอียด ดังนี้ 
           1. ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ                                                                                      
30 คะแนน  
 2. ดานประสทิธิภาพการบริหารเงินจายกองทุนฯ    20 คะแนน  
 3. ดานประสิทธิผลการสนบัสนนุโครงการ     25 คะแนน  
 4. ดานประสิทธิผลการไดรับประโยชนเชิงรูปธรรม (ทางสุขภาพ)  25 คะแนน  
 
เกณฑการใหคะแนน :  
          ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- ๑  ตอ  ๑  คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี ้
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ Σ (Wi x SM i) = ๑ 

๒ Σ (Wi x SM i) = ๒ 

๓ Σ (Wi x SM i) = ๓ 

๔ Σ (Wi x SM i) = ๔ 

๕ Σ (Wi x SM i) = ๕  

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

๑ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลําปาง 

๒ ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูลปละ ๒ คร้ัง 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
รอยละผลสาํเร็จในการบริหารจดัการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครลําปาง 

รอยละ 0-49 50-69 70-79 80-89 90-100 

หมายเหตุ :  ระดับ 1 คะแนน  รอยละ  0-49     = กองทุนที่ยังขาดความพรอมตองเรงพัฒนา 
                      ระดับ ๒ คะแนน  รอยละ   50-69   = กองทุนที่มีศักยภาพปานกลาง 
                      ระดับ ๓ คะแนน  รอยละ   70-๗9   = กองทุนที่มีศักยภาพดี 
                      ระดับ ๔ คะแนน  รอยละ   ๘๐-๘๙   = กองทุนที่มีศักยภาพดีเยี่ยม 
                      ระดับ ๕ คะแนน  รอยละ  9๐-100 = กองทุนที่มีศักยภาพสูง สามารถเปนศูนยเรียนรู 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละผลสาํเร็จในการบริหารจดัการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลําปาง 

3 92 5 0.1500 

 

ผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน  

ความสําเร็จ 
จากรอยละของผลผลติ 

นํ้าหนัก 
(W i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกบัรอยละ 
ของผลสําเร็จตามเปาหมาย 

คาคะแนนที่ได 
(SM i) 

คาคะแนนเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนัก 
(W i x SM i) 1 2 3 4 5 

1. รอยละดานประสทิธิภาพ 
การบริหารจัดการกองทุนฯ 
  1.1 มีการจัดทําและอนุมัต ิ
แผนการเงินประจําป/โครงการ/
กิจกรรม ภายใน 31 ธันวาคม 
ตามวงเงินประมาณการรายรับ
และเงินคงเหลือโดยใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของกองทุนฯ  
  1.2 มีการเห็นชอบรายงาน
การเงิน และบนัทึกรายงาน 
ผานโปรแกรมกองทุนตําบลทุกไตร
มาส 

W1=0.30 0-
49 

50-
69 

70-
79 

80-
89 

90-
100 

100 30 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ผลการดําเนินงาน (ตอ) :  

ผลการดําเนินงาน 

ความสําเร็จ 
จากรอยละของผลผลติ 

นํ้าหนัก 
(W i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกบัรอยละ 
ของผลสําเร็จตามเปาหมาย 

คาคะแนนที่ได 
(SM i) 

คาคะแนนเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนัก 
(W i x SM i) 1 2 3 4 5 

1. รอยละดานประสทิธิภาพ 
การบริหารจัดการกองทุนฯ (ตอ) 
  1.3 เอกสาร/หลกัฐานการเบิกจาย 
ครบถวน ถูกตอง เปนปจจบุนั 
  1.4 การบริหารจัดการอยางมี
สวนรวม 

        

2. รอยละดานประสทิธิภาพการ
บริหารเงินจายกองทุนฯ 
  2.1 มีการเบิกจายเงินกองทุน
ใหหนวยงานที่ขอรับงบประมาณ
เปนไปตามแผนงานโครงการที่
ไดรับอนุมัติ (สอดคลองตาม
ประกาศฯ) 
  2.2 อัตราการเบิกเงินกองทุน 
ในปงบประมาณ (รวมเงินคงเหลือ) 
ณ สิ้นไตรมาส 4 
  2.3 มีการสมทบเงินของ อปท. 
  2.4 มีระบบบัญชีของกองทุน 
(ตามที่สํานักงานกําหนด) 

W2=0.20 0-
49 

50-
69 

70-
79 

80-
89 

90-
100 

80 20 

3. การสนับสนุนโครงการ 
  3.1 มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
อยางมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที ่
   - มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
อยางมีสวนรวม 8 กลุม ไดแก  
   1. กลุมหญิงตั้งครรภและหลังคลอด 
   2. กลุมเด็กเล็กและกอนวัยเรียน 
   3. กลุมเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   4. กลุมวัยทํางาน 
   5. กลุมผูสูงอายุ 
   6. กลุมผูปวยเร้ือรัง 
   7. กลุมคนพิการและทุพพลภาพ 
   8. กลุมประชาชนทั่วไปที่มี 

W3=0.25 0-
49 

50-
69 

70-
79 

80-
89 

90-
100 

44 17 
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       ภาวะเสี่ยง  

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

ผลการดําเนินงานในรอบ  

ความสําเร็จ 
จากรอยละของผลผลติ 

นํ้าหนัก 
(W i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกบัรอยละ 
ของผลสําเร็จตามเปาหมาย 

คาคะแนนที่ได 
(SM i) 

คาคะแนนเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนัก 
(W i x SM i) 1 2 3 4 5 

4. การไดรับประโยชนเชิง
รูปธรรม (ทางสุขภาพ)  
  4.1 มีผลงานที่แสดงใหเห็นถึงความ 
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายไดรับ 
บริการสาธารณสุข 8 กลุม  ไดแก 
   1. กลุมหญิงตั้งครรภและหลังคลอด 
   2. กลุมเด็กเล็กและกอนวัยเรียน 
   3. กลุมเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   4. กลุมวัยทํางาน 
   5. กลุมผูสูงอายุ 
   6. กลุมผูปวยเร้ือรัง 
   7. กลุมคนพิการและทุพพลภาพ 
   8. กลุมประชาชนทั่วไปที่มี 
       ภาวะเสี่ยง 
  4.2 มีผลงานเดน/นวัตกรรมที่แกไข 
ปญหาสุขภาพพื้นที่ของกลุมเปาหมาย 
จํานวน 3 เร่ือง ไดแก 
  - โครงการนวัตกรมบานตนแบบ
สุขภาวะผูปวยเร้ือรัง และ
ผูสูงอายุ (Happy home ward) 
ป 2563 
  - โครงการบรรเทาอาการขอเขา
เสื่อมดวยการพอกเขาดวย
สมุนไพรไทย  
  - โครงการเฝาระวังและปองกัน
โรคระบาดโควิด -19 โดยชุมชน
เพื่อชุมชน 

W4=0.25 0-
49 

50-
69 

70-
79 

80-
89 

90-
100 

88 25 

รวม ΣW i=1.0  92 

สรุปผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) ผลสําเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครลําปาง คิดเปนรอยละ 92 ระดับคะแนน 5 เปนกองทุนที่มีศักยภาพสูง สามารถเปนศูนยเรียนรู 

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



 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  - 

 

หลักฐานอางอิง :  - 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 11 : 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. งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัดเทศบาล) 
           2. งานบัตรประจําตัวประชาชน (สาํนักปลัดเทศบาล) 
 3. งานบริการสถานีขนสง (สํานกัปลัดเทศบาล) 
 4. งานบริการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานักปลัดเทศบาล) 
 5. งานชาํระภาษี (กองคลัง) 
 6. งานขออนุญาตกอสรางอาคาร (สํานักการชาง) 
 7. งานบริการทนัตกรรม : ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครลําปาง (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 
           8. งานบริการทนัตกรรม : ศูนยบริการสาธารณสุขปงสนุก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 9. งานบริการรับเร่ืองขอรับใบอนุญาตและหรือตออายุใบอนุญาต หรือขอหนังสือรับรองการแจง 
               ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 
 10. งานบริการสวสัดิการสงัคม (กองสวัสดิการสังคม) 
 11. งานศูนยบริการรวมและรับเร่ืองราวรองทุกข : บริการสวนหนา (สํานักปลัดเทศบาล) 
 12. งานศูนยบริการรวมและรับเร่ืองราวรองทุกข : หลังรับบริการ (สํานักปลัดเทศบาล) 
 13. งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณปูโภค : ไฟฟา (สํานักการชาง) 
           14. งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณปูโภค : ถนน/ทางเทา (สํานักการชาง) 
 15. งานหาบเรแผงลอย (สํานักปลัดเทศบาล) 
 16. งานดานสวนสาธารณะ (สํานักการชาง) 
 17. งานบริการเยี่ยมผูปวยเร้ือรังหรือผูสูงอายุที่บาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 18. งานบริการดานการรักษาความสะอาด : การเก็บขยะมูลฝอย (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 
           18. งานบริการดานการรักษาความสะอาด : การกวาดถนน (คนกวาด) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 20. งานประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง (กองวิชาการและแผนงาน) 

สูตรการคํานวณ : แตละสํานัก/กอง เปนผูคํานวณ 
 

                รอยละความพึงพอใจ  =   จํานวนผูตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจ  x   ๑๐๐ 
                                                     จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

              
 

 



หนา I 60 
 

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

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
ความพึงพอใจของประชาชน    

ป 2561 ป 2562 
๑. งานทะเบียนราษฎร 89.00 94.00 

2. งานบัตรประจําตัวประชาชน 92.60 91.80 

3. งานบริการสถานีขนสง 80.00 86.40 

4. งานบริการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 77.60 79.60 

5. งานชาํระภาษ ี 86.60 88.80 

6. งานขออนุญาตกอสรางอาคาร 84.40 88.20 

7. งานบริการทนัตกรรม : ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครลําปาง 87.40 88.20 

8. งานบริการทนัตกรรม : ศูนยบริการสาธารณสุขปงสนุก 96.60 93.00 

9. งานบริการรับเร่ืองขอรับใบอนุญาตหรือตออายุใบอนุญาตหรือขอหนังสือรับรอง 
    การแจง ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

86.40 90.20 

10. งานบริการสวสัดิการ 84.80 86.30 

11. งานศูนยบริการรวมและรับเร่ืองราวรองทุกข : บริการสวนหนา 88.20 82.80 

12. งานศูนยบริการรวมและรับเร่ืองราวรองทุกข : หลังรับบริการ 78.20 81.00 

๑3. งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณปูโภค : ไฟฟา 80.40 77.60 

๑4. งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณปูโภค : ถนน 68.20 70.80 

๑5. งานหาบเรแผงลอย 75.20 79.80 

๑6. งานดานสวนสาธารณะ 81.80 83.40 

17. งานบริการเยี่ยมผูปวยเร้ือรังหรือผูสูงอายุที่บาน 82.40 86.40 
๑8. งานบริการดานการรักษาความสะอาด : การเก็บขยะมูลฝอย (รถเก็บขน) 74.80 79.10 

19. งานบริการดานการรักษาความสะอาด : การกวาดถนน (คนกวาด) 83.80 85.40 

20. งานประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง 78.80 84.20 
 

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) 

 Σ i=๑-๘  
Wi = ๑.๐ 

 
 

Σ i=๑-๘  (Wi x SMi) 

 



หนา I 61 
 
 

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

เกณฑการใหคะแนน :  
 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

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 

10 84.85 4.97 0.4970 

ผลการดําเนินงาน : 
 

รอยละความพึงพอใจฯ (i) 
นํ้าหนัก 
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ 
รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 
คะแนนท่ีได 

(SMi) 

คะแนน
เฉลี่ยถวง
นํ้าหนัก 
 (Wi x 
SMi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. งานทะเบียนราษฎร ๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 94.00 (5) 0.2500 

2. งานบัตรประจําตัวประชาชน 0.05 64 70 75 80 85 91.80 (5) 0.2500 

3. งานบริการสถานีขนสง ๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 86.40 (5) 0.2500 

4. งานบริการดานความปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพยสิน การปองกันและบรรเทา 
    สาธารณภยั 

๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 79.60 (3.92) 0.1960 

5. งานชําระภาษี ๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 88.80 (5) 0.2500 

6. งานขออนุญาตกอสรางอาคาร ๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 88.20 (5) 0.2500 

7. งานบริการทันตกรรม : ศูนยบริการ 
    สาธารณสุขเทศบาลนครลําปาง 

๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 88.20 (5) 0.2500 

8. งานบริการทันตกรรม : ศูนยบริการ 
    สาธารณสุขปงสนุก 

๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 93.00 (5) 0.2500 

9. งานบริการรับเรื่องขอรับใบอนุญาตและ 
    หรือตออายุใบอนุญาตหรือขอหนังสือ 
    รับรองการแจง ตาม พรบ. การสาธารณสุข  
    พ.ศ. 2535 

๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 90.20 (5) 0.2500 

 

 
 
 
 
 
 



หนา I 62 
 

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

ผลการดําเนินงาน (ตอ) : 
 

รอยละความพึงพอใจฯ (i) 
นํ้าหนัก 
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ 
รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 
คะแนนท่ีได 

(SMi) 

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

10. งานบริการสวัสดิการสังคม ๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 86.30 (5)  0.2500 
11. งานศูนยบริการรวมและรับเรือ่งราว 
      รองทุกข : บริการสวนหนา 

๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 82.80 (4.56) 0.2280 

12. งานศูนยบริการรวมและรับเรือ่งราว 
      รองทุกข : หลังรับบริการ 

๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 81.00 (4.20) 0.2100 

๑3. งานแกไขปญหาการใหบริการ 
      สาธารณูปโภค : ไฟฟา 

๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 77.60 (3.52) 0.1760 

๑4. งานแกไขปญหาการใหบริการ 
      สาธารณูปโภค : ถนน/ทางเทา 

๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 70.80 (2.16) 0.1080 

๑5. งานหาบเรแผงลอย ๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 79.80 (3.96) 0.1980 
๑6. งานดานสวนสาธารณะ ๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 83.40 (4.68) 0.2340 
17. งานบริการเยี่ยมผูปวยเรื้อรัง 
      หรือผูสูงอายุท่ีบาน 

๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 86.40 (5) 0.2500 

๑8. งานบริการดานการรักษาความสะอาด : 
      การเก็บขยะมลูฝอย (รถเก็บขน) 

๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 79.10 (3.82) 0.1910 

๑9. งานบริการดานการรักษาความสะอาด : 
      กวาดถนน (คนกวาด) 

๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 85.40 (5) 0.2500 

20. งานประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง ๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 84.20 (4.84) 0.2420 
 Σ i=๑-20  

Wi = ๑.๐ 
84.85 (4.97)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา I 63 
 

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

ผลการดําเนินงาน (ตอ) : 
 

ลําดับ
ท่ี 

กระบวนงาน ป 2562 ป 2563 
รอยละ รอยละ 

1 งานบริการทะเบียนราษฎร 89.00 94.00 
2 งานบริการบัตรประจําตัวประชาชน 92.60 91.80 
3 งานบริการสถานีขนสง 80.00 86.40 
4 งานบริการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
77.60 79.60 

5 งานชําระภาษี 86.60 88.80 
6 งานขออนุญาตกอสรางอาคาร 84.40 88.20 
7 งานบริการทันตกรรม : ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครลําปาง 87.40 88.20 
8 งานบริการทันตกรรม : ศูนยบริการสาธารณสุขปงสนุก 96.60 93.00 
9 งานบริการรับเรื่องขอรับใบอนุญาตและหรือตออายุใบอนุญาต 

หรือขอหนังสือรับรองการแจง ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
86.40 90.20 

10 งานบริการสวัสดิการสังคม 84.80 86.30 
11 งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : บริการสวนหนา 88.20 82.80 
12 งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : หลังรับบริการ 78.20 81.00 
13 งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณูปโภค : ไฟฟา 80.40 77.60 
14 งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณูปโภค : ถนน/ทางเทา 68.20 70.80 
15 งานหาบเรแผงลอย 75.20 79.80 
16 งานดานสวนสาธารณะ 81.80 83.40 
17 งานบริการเยีย่มผูปวยเรื้อรังหรือผูสูงอายุท่ีบาน 82.40 86.40 
18 งานบริการดานการรักษาความสะอาด : การเก็บขยะมูลฝอย (รถเก็บขน) 74.80 79.10 
19 การบริการดานการรักษาความสะอาด : กวาดถนน (คนกวาด) 83.80 85.40 
20 งานประชาสัมพันธเทศบาลนครลาํปาง 78.80 84.20 

รวม 82.86 84.85 
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

- เทศบาลนครลําปางไดใหความสําคัญกับงานบริการประชาชน เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว และประทับใจตอ 
  งานบริการ ในการนี้ เทศบาลนครลําปางไดจัดจางสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง) เปนหนวยงานประเมินความพึงพอใจ 
  ของประชาชนตองานบริการของเทศบาลนครลําปาง โดยขอมูลที่ไดจากผลการประเมินจะนําไปสูการปรับปรุง และแกไขพัฒนา 
  งานดานการบริการ ใหดียิ่งๆ ข้ึน ซึ่งผลการประเมินงานบริการทั้ง 20 กระบวนงาน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
  โดยประชาชนผูรับบริการ มีความพึงพอใจมากที่สุดในกระบวนงานบริการทะเบียนราษฎร คิดเปนรอยละ 94.00 และมี 
  ความพึงพอใจนอยที่สุดในกระบวนงานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณูปโภค : ถนน/ทางเทา คิดเปนรอยละ 70.80 

 
 
 
 



หนา I 64 
 

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

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
๑. ผูบริหารใหความสําคัญกับงานดานบริการ เพราะงานบริการเปนสิ่งสําคัญ และจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง 
    สวนทองถ่ิน โดยเฉพาะเทศบาลนครลําปางถือเปนเทศบาลขนาดใหญที่มีพื้นที่การดูแลความเปนอยูของประชาชนในเขตเทศบาลฯ    
    ถึง ๔๓ ชุมชน 
๒. มีงบประมาณในการดําเนินงานดานการใหบริการประชาชน 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
- บุคลากรในการใหบริการบางงานยังมไีมเพียงพอตอการปฏิบัตงิาน 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป : 

         ขอเสนอแนะของผูประเมินเห็นวาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนของเทศบาลนครลําปาง
ใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป ผูบริหาร และพนักงาน ควรพัฒนาและปรับการทํางานในเชิงรุก สรางสรรคผลงานและใหบริการประชาชน      
โดยเนน ๑) ดานความเปนรูปธรรม ๒) ดานความนาเชื่อถือไวใจในการบริการ ๓) ดานความเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ และ        
๔) ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ มาพัฒนาและปรับปรุงใน ๒๐ กระบวนงานที่ตั้งไว หรืออาจรวมถึงงานอ่ืน ๆ ภายใต
อํานาจหนาที่ตามบทบัญญตัิที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 1๔ พ.ศ. 25๖๒  
          นอกจากนี้ เทศบาลฯ ควรพิจารณาความพรอมของสถานที่ในการใหบริการ วัสดุอุปกรณ และจัดเตรียมบุคลากรให
เพียงพอตอการใหบริการ ควรจัดและสงเสริมกิจกรรมที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมสรางประชาชนในพื้นที่
ใหเกิดความตระหนักและเกิดจิตสํานึกรวมในทางที่ดี อาทิ การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย การดูแลการจราจร การจัดการ
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝกอบรมใหแกประชาชน การพัฒนาภาวะผูนําใหแกผูนํา      
ทุกระดับ เชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติอันจะนําไปสูชุมชนเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน และสามารถอยู
รวมกันอยางยั่งยืน ในสวนของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลควรลงพื้นที่ตามชุมชนตาง ๆ ใหบอยคร้ังมากข้ึน 
เพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชน รับฟงและรับทราบถึงปญหาหรือความตองการของประชาชน จัดวงเสวนาการพูดคุยทั้งกลุมเล็ก
และกลุมใหญ นําขอมูลปญหาประเด็นตาง ๆ ที่ไดมารวบรวม วิเคราะห สังเคราะห นําไปสูการพัฒนาตอยอด ปรับปรุงนโยบาย 
ตาง ๆ ของทองถ่ินใหดียิ่งข้ึน พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน การเตรียมความพรอมในสวนของเอกสารและเคร่ืองมือตาง ๆ 
ที่จะใหบริการ ใชถอยคําในการสื่อสารที่ชัดเจน ตอบคําถามอยางตรงไปตรงมาดวยกิริยาทาทางที่มีความออนนอมและสุภาพ      
ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจใหบริการ สามารถปรับปรุงการทํางานใหมีความฉับไวกระตือรือรน ไมเลือกปฏิบัติเฉพาะกลุม เอาใจใสดูแล
ประชาชนอยางเปนมิตรและจริงใจ ดวยการสื่อสารที่หลากหลายเหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย นอกจากนี้ เทศบาลนครลําปางควรนํา
ผลการวิจัยที่คนพบไปประยุกตใช เพื่อสะทอนภาพผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการอันจะนําไปสูการกําหนดกลยุทธ วิธีปฏิบัติในการ
นํายุทธศาสตรการพัฒนาตามนโยบายการบริหารของเทศบาลสูทองถ่ิน เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพทุกดาน
และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน ซึ่งจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์การเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่มีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 



หนา I 65 
 

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

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป (ตอ) : 

ขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการตองานบริการของเทศบาลนครลําปาง 

จําแนกตามกระบวนงาน จํานวน 20 กระบวนงาน 

ท่ี กระบวนงาน จุดเดน สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

1 งานบริการทะเบียนราษฎร เจาหนาท่ีใหบริการอยางเปนมิตร พูดจาสุภาพ 
สถานท่ีใหบริการ เย็นสบาย มีท่ีน่ังเพียงพอ 
และมีการใหบริการในวันหยุด 

1. ท่ีจอดรถสําหรับผูมาติดตอยังไม 
    เพียงพอ 

2 งานบริการบัตรประจําตัวประชาชน เจาหนาท่ีใหคําแนะนําดีมาก เต็มใจใหบริการ 
มีการบริการดวยความรวดเร็ว ไมตองรอนาน 
มีสื่อตาง ๆ บริการระหวางรอรับบัตรขัน 
สถานท่ีใหบริการสะอาดและเย็นสบาย 

-ไมม-ี 

3 งานบริการสถานีขนสง เจาหนาท่ีมีการใหคําแนะนํา มีความสะดวก
ในการใชบริการ เจาหนาท่ีแตงกายสุภาพ
เรยีบรอย   

1. ควรมีการปรับปรุงหองนํ้าใหมี 
    ความสะอาดและเพียงพอตอการ 

    ใหบริการ และควรเพ่ิมเติมหองนํ้า 

    จากช้ัน 2 ลงมาไวช้ัน 1 เพ่ือให 
    ประชาชน เด็ก และผูสูงอาย ุ

    เกิดความสะดวกในการใชบริการ  
2. ควรเพ่ิมจํานวนท่ีน่ังใหแกประชาชน 

    ผูมาใชบริการ  
3. ควรปรับปรุงสถานท่ีใหทันสมัย

สะอาด มีอากาศถายเท  
5. ควรเพ่ิมท่ีจอดรถสําหรับผูมาใช 
    บริการ  

4 

 
งานบริการดานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เจ าหน า ท่ีมี ค วาม เปนห ว งและดู แล
ประชาชนไดเปนอยางดี มีความรับผิด
ขอบในการทํางาน ใหบริการดวยความ
สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส ทํางานไดรวดเร็ว มี
ความกระตือรือรน   ในการทํางาน 

1. ควรมี เบอร โทรศัพท เจาหนา ท่ี ท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหประชาชนติดตอ
ไดโดยตรงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2. ใหมีการเตรียมความพรอมในการ
รับมือกับสาธารณภัยตาง ๆ   

5 งานชําระภาษี เจาหนาท่ีใหบริการดีทุกคน ตอบขอซักถาม
ไดชัดเจนดี เขาใจงาย และใหบริการ   
เปนอยางดี 

1. ยังมีเจาหนาท่ีบางคนท่ีไมยิ้มแยม  
2. ควรเพ่ิมจํานวนพนักงานรับเรื่อง 

    ใหมากข้ึน 
6 งานขออนุญาตกอสรางอาคาร เจาหนาท่ีใหคําแนะนําในจุดท่ีตองแกไข

อยางตรงไปตรงมา ใหบริการอยางเปนมิตร 
และพูดจาสุภาพ 

 

1. ระยะเวลาในข้ันตอนการขออนุมัต ิ

    อาจใชระยะพอสมควร ควรมีการ 

    แกไขในสวนของระยะเวลา 

    การอนุมัติใหมีความกระชับข้ึน 

7 งานบริการทันตกรรม : 
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนคร
ลําปาง 

เจาหนาท่ีใหการบริการดีมาก เกิดความประทับใจ 
หมอเล็กใจดี ใสใจผูมาใชบริการ พูดจาไพเราะ 

 

1. ท่ีจอดรถยังไมเพียงพอ 

2. หองทําฟนคับแคบ 

8 

 
งานบริการทันตกรรม : 
ศูนยบริการสาธารณสุขปงสนุก 

คุณหมอใจดี คุยสนุก ใชบริการท่ีน่ีไมตอง
เครียดหรือรอคิวนาน ท่ีจอดรถสะดวกสบาย 

1. ท่ีน่ังสําหรับผูมารอรับบริการ 

    ยังไมเพียงพอ  



หนา I 66 
 

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

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป (ตอ) : 

ท่ี กระบวนงาน จุดเดน สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

9 งานบริการรับเรื่องขอรับใบอนุญาตและ
หรือตออายุใบอนุญาตหรือขอหนังสือ
รับรองการแจง ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพเต็มใจ 
ยิ้มแยม การบริการมีความสะดวกรวดเร็ว 

1. การสงเอกสารทางไปรษณีย 
    อาจผิดพลาด เน่ืองจากบานเลขท่ี 

    มีการซ้ําซอน (นายสน่ัน  วิบุตร) 

10 งานบริการสวัสดิการสังคม เจาหนาท่ีใหบริการอยูในระดับดี มีการให
ความสนใจและชวยเหลือ เปนอยางด ี    
มีการตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนไดอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว 

1. ควรใหความชวยเหลือผูปวยดาน 

    อุปกรณ รถเข็นตาง ๆ เพ่ือความ 

    สะดวกในการดูแลและชวยเหลอื 

    ผูปวยท่ีสูงอาย ุ

2. ควรจดัใหมีการบริการฉีดพนยา 

    ฆาเช้ือโรคตาง ๆ 
11 งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราว 

รองทุกข : บริการสวนหนา 
เจาหนาท่ีใหคําแนะนําดี พูดจาไพเราะ -ไมม-ี 

12 งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราว 

รองทุกข : หลังรับบริการ 
เจาหนาท่ีพูดจาไพเราะ สุภาพ ออนหวาน 
มีการใหคําแนะนําไดเปนอยางดี สามารถ
ตอบขอสอบถามไดอยางครบถวน 

1. ควรมีการประสานงานใหกับผูท่ีมา 

    ติดตอ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 

2. ควรมีชองทางการรองทุกขท่ี 

    หลากหลาย และงายแกประชาชน 
13 งานแกไขปญหาการใหบริการ

สาธารณูปโภค : ไฟฟา 
เจาหนาท่ีใหบริการท่ีรวดเร็ว มีการรักษา
ความปลอดภัย ท่ี เขมงวด และมีการ
ใหบริการท่ีเปนกันเอง 

1. ควรมีชองทางติดตอท่ีสะดวกข้ึน เมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิน เชน เบอรโทรติดตอ
บริเวณเสาไฟฟา 

2. ควรหมั่นตรวจสอบบริเวณถนนในซอ-
หรือพ้ืนท่ีท่ีมีแสงสวางไมเพียงพอ 
และควรดําเนินการติดตั้งไฟฟาสองสวาง 

3. ไมมีไฟฟาสองสวางบริเวณหนา 

    ร.ร. เทศบาล 4 ทําใหบริเวณน้ันมืด  
    ไมมีความปลอดภัย 

14 งานแกไขปญหาการใหบริการ
สาธารณูปโภค : ถนน/ทางเทา 

เจ าหน า ท่ีมีการปฏิ บัติ งานอย างเต็ม
ความสามารถ มีการใหคําแนะนําในการใช
พ้ืนท่ีสาธารณะ 

1. ควรมีการลางถนน ฉีดพนนํ้า เพ่ือลดฝุน 

2. ควรมีการวางโครงสรางในการสราง 

    ถนนใหมีความแข็งแรง 

3. ปากทอระบายนํ้าอยูบนทางเทา  
    บริเวณ ร.ร. เทศบาล 4 ทําให 
    ประชาชนสะดุดไดรับบาดเจ็บ 

4. ปายบอกทางบนทางเทาสูงไมได 
    มาตรฐาน ทําใหประชาชนท่ีใช 
    ทางเทาชนไดรับบาดเจ็บ 

5. การระบายนํ้าเวลาฝนตกหนักไมมี 
    ประสิทธิภาพ กอใหเกิดนํ้าทวมขัง 

6. ระบบการจัดการปสสาวะและมูลมา  
    ไมเปนระบบ โดยเฉพาะบริเวณท่ีพัก 

    รถมาควรมีการจัดการใหเปนระบบ  



หนา I 67 
 

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

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป (ตอ) : 

ท่ี กระบวนงาน จุดเดน สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

15 งานหาบเรแผงลอย เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ เต็มใจใหบริการ   
มีการผอนปรน และไมมีการจัดเ ก็บ      
คาเชาแผง 

1. ควรเขามาชวยเหลือในการ 

    จัดสรรหรือจัดการในเรื่อสถานท่ี 

    ใหเปนระเบียบเรียบรอย 

2. ควรเขามาดูแลและจัดการ 

    สถานท่ีขายของใหเหมาะสม 

3. ควรเพ่ิมการอํานวยความสะดวก 

    ตอประชาชนท่ีมาซื้อของ 

4. ควรเขามาชวยเหลือในเรื่อง 
    การกระตุนเศรษฐกิจในการ 

    ซื้อขายของในพ้ืนท่ี 

5. ควรปรับปรุงการจดัระเบียบทางเทา 
16 งานดานสวนสาธารณะ 1. มีพ้ืนท่ีในการใหประชาขนใชบริการ 

    ไดอยางสะดวกและเพียงพอ 

2. บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะมีความสะอาด 

3. มีพ้ืนท่ีและอุปกรณในการออกกําลังกาย 

    ท่ีเพียงพอตอการใชบริการ 

4. ภายในสวนสาธารณะมีบรรยากาศท่ีดี 
    รมรื่น และภูมิทัศนท่ีเหมาะสม 

5. ระยะเวลาเปด – ปด สวนสาธารณะ 

    มีความเหมาะสม 

1. ควรหมั่นปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือใหเกิด
ความนาอยูมากข้ึน 

2. ควรรด นํ้าตนไมอย างสม่ํ า เสมอ 
เพ่ือใหตนไมมีความเขียวขจี 

3. ควรมีการตดิตั้ง WIFI ในบริเวณ 

    สวนสาธารณะ 
4. ควรมีกระดาษชําระในหองนํ้า และมี

นํ้ายาดับกลิ่น เพ่ือไมใหหองนํ้ามีกลิ่น 

5. ควรปรับปรุงเรื่องความสะอาดของ
หองนํ้า 

6. ควรเพ่ิมไฟสองสวางบริเวณจุดท่ีมืด 
และควรมีแสงสวางอยางท่ัวถึง 
โดยเฉพาะบริเวณหองนํ้า 

7. ควรเพ่ิมระบบการรักษาความ
ปลอดภัยท่ีดี เชน การตดิตั้งกลอง
วงจรปด 

8. ควรบํารุง/ซอมแซมเครื่องออกกําลัง
กายท่ีมีสภาพเกาและชํารุดใหใชไดดี
อยูเสมอ 

17 งานบริการเยีย่มผูปวยเรื้อรังหรือ
ผูสูงอายุท่ีบาน 

เจาหนาท่ีใหความสนใจและดูแลผูปวย
เปนอยางดี ใหบริการตรงตามท่ีไดนัด
หมาย ตามวันและเวลาท่ีไดกําหนดไว ให
คําแนะนําท่ีดี 

1. ควรออกมาพบปะกับผูปวยใหมากข้ึน 
เพราะจะไดทราบขอมูลของผูปวย
ต ล อ ด เ ว ล า  แ ล ะ จ ะ ไ ด .ห ก า ร
ชวยเหลือไดทันเวลา 

2. ควรใหการชวยเหลือดานการทํา 

    กายภาพบําบัดใหแกผูปวยอยาง 

    ตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 
 

 
 

 



หนา I 68 
 

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

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป (ตอ) : 

ท่ี กระบวนงาน จุดเดน สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

    
18 งานบริการดานการรักษาความสะอาด : 

การเก็บขยะมูลฝอย (รถเก็บขน) 
เจาหนาท่ีมีบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย  
ตรงตอเวลาและสม่ําเสมอ พูดจาอัธยาศัยดี 

1. ควรเพ่ิมถังขยะในแตละขุมชน  
    และจุดตาง ๆ ใหเพียงพอตอ 

    การท้ิงขยะ เพราะบางจุดไมมีถัง 

    ขยะหรือขยะลนถัง 

2. การจัดเก็บขยะอยาโยนถังขยะ  
    เพราะจะทําใหเกิดเสียงดังหรือ 

    ถังขยะแตกได 
3. พนักงานไมควรสูบบุหรี่ระหวาง 

    ขับรถปฏิบัติงาน 

4. เมื่อจัดเก็บขยะเสร็จแลว ควรนํา 

    ถังขยะไปวางไวในจุดเดิมดวย 
19 งานบริการดานการรักษาความสะอาด : 

กวาดถนน (คนกวาด) 
มีความขยัน และอดทนในการทํางานเปน
อยางมาก มีอัธยาศัยไมตรีดี มีการทํางาน
อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เจาหนาท่ีมี
ความตั้งใจทํางาน บริการดวยความเต็มใจ
อยูเสมอ และมีความตรงตอเวลาในการมา
ปฏิบัติหนาท่ี มีความกระตือรือรนในการ
ทํางาน บริการไดอยางสะอาด 

1. ควรมีถังขยะตามจุดตาง ๆ 

    ใหท่ัวถึง เพ่ือใหเกิดความ 

    สะดวกตอการท้ิงขยะ 

2. ควรมีถังขยะใบใหญ ๆ ใหแก 
    เจาหนาท่ีท่ีมาทําความสะอาด 

    เพ่ือสะดวกตอการทํางานของ 

    เจาหนาท่ี 

3. ควรเพ่ิมชวงเวลาในการปฏิบัติ 
    หนาท่ี เชน ตลาดหลักเมืองมีคน 

    เขา-ออก ตลอดเวลา ทําให 
    บริเวณทางเดินในตลาดสกปรก 

    อยูตลอดเวลา 

4. ควรลางถนนจุดท่ีมีดิน ทราย 

    เพราะเกรงวาจะเกิดอุบัติเหตุได 
5. ควรปรับปรุงเรื่องนกท่ีเกาะอยู 
    บริเวณสายไฟฟา 

20 งานประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง ประชาชนไดรับขาวสารท่ีรวดเร็วและท่ัวถึง       
การประชาสัมพันธดี  มีความหลากหลาย            
ใชภาษาเขาใจงาย มีการออกแบบประชาสัมพันธ
ขาวสารคอนขางดี 

1. ควรเพ่ิมจํานวนเครื่องกระจาย 

    เสียงใหมากข้ึน 

2. จอ LED ควรเผยแพรภาพใหมี 
    ความหลากหลาย 

3. ควรเพ่ิมรถประชาสัมพันธ 
 

หลักฐานอางอิง : 

- รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครลําปาง (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563) รอบ 12 เดือน 

 



หนา I 69 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)         (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                           ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 12 : รอยละความสาํเร็จของขอรองเรียนที่ไดรับการแกไขตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสวาท  จําปาอูป 
                            หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาววรลักษณ  เมธาจารย 
                     นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

เบอรติดตอ : ๐๕๔ – ๒37237 ตอ 7281 เบอรติดตอ : ๐๕๔ – ๒37237 ตอ ๗000 

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 หรือกําหนดแผนงานไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 
– 2565) ของเทศบาลนครลําปาง ก็จะถือไดวาไดรับการแกไขแลวเชนกัน      

เกณฑมาตรฐานที่กําหนด : 
 1. เปนเร่ืองที่เทศบาลนครลําปางดําเนินการตรวจสอบและแกไขปญหาจนเปนที่ยุต ิ(นายกเทศมนตรีใหความเห็นชอบ)  ในอํานาจหนาที่
ของเทศบาลนครลําปาง โดยเสนอใหนายกเทศมนตรีนครลําปางทราบ ทั้งนี้ รวมถึงขอรองเรียนที่ไมสามารถแกไขไดจนเสร็จสมบูรณ     
แตนําไปบรรจุเปนงบประมาณหรือกําหนดแผนงานไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลนครลําปาง ก็จะถือวาไดรับการ
แกไขแลวเชนกัน 
 ๒. เปนเร่ืองที่เทศบาลนครลําปางไมสามารถดําเนินการได โดยพิจารณาแลวเห็นวาอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการอ่ืน   
ที่มิใชของเทศบาลนครลําปาง ซึ่งไดมีการประสานแจงใหสวนราชการอ่ืนทราบและดําเนินการตอไป รวมทั้งแจงใหผูรองทราบแลว 
        ๓. เปนเร่ืองที่เทศบาลนครลําปางเห็นควรยกเลิก โดยพิจารณาแลวเห็นวาเปนเร่ืองรองเรียนที่มิไดระบุขอมูลรายละเอียด    
ชื่อ ที่อยู  สถานที่  ตําแหนง  ความตองการที่ชัดเจน  ขอมูลไมครบถวนทําใหไมสามารถดําเนินการได  ตลอดจนคํารองที่ใชคําที่สื่อไป
ในทางที่ไมเหมาะสม 

สูตรการคํานวณ : 
 

 

จํานวนขอรองเรียนที่ไดรับการแกไขตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 X ๑๐๐ 
                             จํานวนขอรองเรียนทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



หนา I 70 

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

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 18 64.29 1 3.57 - - - - - - 9 32.14 28 0.83 

สํานักการชาง 2,344 91.85 156 6.11 48 1.88 2 0.08 - - 2 0.08 2,552 75.66 

กองสาธารณสุขฯ 789 99.50 1 0.13 3 0.38 - - - - - - 793.00 23.51 

กองคลัง - - - - - - - - - - - - - - 

กองวชิาการฯ - - - - - - - - - - - - - - 

สํานักการศึกษา - - - - - - - - - - - - - - 

กองสวัสดิการฯ - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 3,151 93.42 158 4.68 51 1.51 2 0.06 - - 11 0.33 3,373 100 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน : 

 
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

ผลการดําเนินงาน 

ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ ป 2560 ป 2561 ป 2562 

รอยละความสาํเร็จของขอรองเรียนที่ไดรับ 
การแกไขตามเกณฑมาตรฐานทีกํ่าหนด 

รอยละ 
๙๗.๑๖ ๙๗.๒๘ 86.30 93.35 95.39 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

 
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

รอยละความสาํเร็จของขอรองเรียนที่ไดรับ 
การแกไขตามเกณฑมาตรฐานทีกํ่าหนด 

รอยละ 91 92 93 94 95 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน          
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละความสาํเร็จของขอรองเรียนที่ไดรับ 
การแกไขตามเกณฑมาตรฐานทีกํ่าหนด 

๑๐ 94.99 4.99 0.4990 

 

 



หนา I 71 

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

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
- เทศบาลนครลําปางนําระบบสารสนเทศรับเร่ืองราวรองทุกขมาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริการประชาชน ลดข้ันตอน 
  และระยะเวลาการปฏิบัติงาน  ทําใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความตองการของประชาชน และบรรลุ  
  เปาหมายตามยุทธศาสตรของเทศบาลนครลําปาง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม  25๖2 – 30 กันยายน   
  2563 มีเร่ืองรองเรียนทั้งหมด จํานวน 3,373 เร่ือง ดําเนินการแลว จํานวน 3,151 เร่ือง คิดเปนรอยละ 93.42 นําเขา  
  แผนพัฒนา จํานวน 2 เร่ือง คิดเปนรอยละ 0.06 ไมสามารถดําเนินการได จํานวน 51 เร่ือง คิดเปนรอยละ 1.51 ยกเลิก  
  จํานวน 0 เร่ือง คิดเปนรอยละ 0.00 รวมจํานวนขอรองเรียนที่ไดรับการแกไข  จํานวน 3,204 เร่ือง คิดเปนรอยละ 94.99   
  สําหรับเร่ืองรองเรียนที่อยูระหวางดําเนินการมีจํานวน 158 เร่ือง คิดเปนรอยละ 4.68 และยังไมไดดําเนินการ จํานวน 11 เร่ือง   
  คิดเปนรอยละ 0.33 

  
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มาตรการในการดําเนินการ มีการกําหนดงานศูนยบริการรวมและรับเร่ืองราวรองทุกข ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล เพื่อเปน 
  หนวยงานหลักในการรับเร่ืองราวรองทุกข  โดยมีแนวทางปฏิบัติของศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข ดังนี้ 
  1. ใหมีการยื่นคํารอง เพื่อใหศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข แกไขปญหาไดตามชองทาง ดังนี้ 
      1.1 ระบบสารสนเทศโปรแกรมรับเร่ืองราวรองทกุขผานเว็ปไซตของเทศบาลนครลําปาง 
      1.2 ยื่นคํารองดวยตนเอง ณ ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข และศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขประจําแตละสวนราชการ 
      1.3 ยื่นคํารองดวยการแจงความตองการทางโทรศัพท หมายเลข 1132 หรือหมายเลขโทรศัพท 0-5423-7200 
  2. คํารองของศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขใหใชแบบคํารองทั่วไป (ทน. Q 1.2)    
  3. คํารองของประชาชนจะตองเปนคํารองที่ใหแกไขปญหา ตามภารกิจหนาที่ของเทศบาลนครลําปาง และเปนลักษณะงานประจํา   
      ซึ่งสวนราชการตาง ๆ สามารถปฏิบัติหนาที่ได ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวเปนงานประจําของสวนราชการนั้น ตามประกาศคณะกรรมการ 
      พนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545   
      ขอ 255                      
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)         (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                           ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) :  
  4. คํารองของประชาชนที่ใหดําเนินงานหรือแกไขปญหา แตสวนราชการไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว   
      หรือเปนงานลักษณะนโยบาย เจาหนาที่ของสวนราชการที่รับผิดชอบนั้น จะตองเสนอความเห็นใหผูบังคับบัญชาสูงสุดพิจารณา  
      ตัดสินใจ และใหถือวาคํารองนี้ไดรับการดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว 
  5. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานคํารองและความประสงคของผูรอง ของศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขและการสงตอคํารองใหหนวยงาน 
      เจาของเร่ืองดําเนินการแกไขปญหา ใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในระบบสารสนเทศเพื่อรับเร่ืองราวรองทุกข  
  6. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต คํารองของศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข ซึ่งเปนลักษณะงานประจํา ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวน 
      ราชการนั้นๆ หรือผูที่หัวหนาสวนราชการนั้นมอบหมายหรือมอบอํานาจไว 
  7. ใหมีการเสนอคํารอง การพิจารณาและการอนุมัติ อนุญาต ตามข้ันตอนดวยระบบเอกสารหรือ โดยใชระบบสารสนเทศ โปรแกรม 
      การรับเร่ืองราวรองทุกข ตาม พ.ร.บ.วาดวยการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 
  8. การบริการใดที่ตองชําระคาธรรมเนียมการขอใช ยืมทรัพยสินของเทศบาล ใหดําเนินการตามที่กําหนดไวในระเบียบเทศบาลนครลําปาง  
      วาดวยการขอใช ยืมทรัพยสินของเทศบาล หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับอ่ืนใดที่กําหนดไวใหชําระคาธรรมเนียมหรือ 
      คาบริการ 
  9. การประเมินผลความพึงพอใจ ใหมีการประเมินความพึงพอใจตอการบริการของศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข โดยระบบสารสนเทศ  
      ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการพัฒนาการบริการของศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข ทั้งนี้ ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขอาจกําหนดการประเมินผล 
      ความพึงพอใจเพิ่มเติมตามที่กําหนดไว โดยใชหนวยงานประเมินภายนอกไดตามความเหมาะสม       
  10. ใหเจาหนาที่ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข ติดตามสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ ติดตามสอบถามความคืบหนาของการ 
        ปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานบริการตางๆ รวมทั้งแจงผลสําเร็จของงานใหผูรองทราบ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
- มีระบบสารสนเทศที่สนับสนนุการปฏิบัติงาน  เนื่องจากผูบริหารใหความสําคัญในการนําสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อให 
  การปฏิบัติงานมีความกระชับ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็ว และมีชองทางในการใหบริการ 
  หลายชองทาง ซึ่งทําใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดมากกวาเดิม 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
- งบประมาณมีจํานวนจํากัดอาจทําใหการแกไขปญหาลาชาเนื่องจากสถานการณโรคโควิด -19 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  - 
 
 

หลักฐานอางอิง : 
- แบบสรุปการแกไขปญหาขอรองเรียน (ทน. Q1.2-1)  
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๑3 : 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 : 
 วัดผลสาํเร็จจากรอยละของพลังงานที่มีการใชลดลง เมื่อเทียบการใชในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9   

 การวิเคราะหจะแยกออกเปน  ๔ กรณี  ดังน้ี 
 ๑.  การใชไฟฟาของเทศบาลเฉพาะในสํานักงาน 
 ๒.  การใชไฟฟาของเทศบาลภาพรวมทั้งหมด 
 ๓.  การใชน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะรถใชงานสํานักงาน   
 ๔.  การใชน้ํามันเชื้อเพลิงของเทศบาลภาพรวมทั้งหมด  

รอยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได  เทากับ   

                 ปริมาณการใชปงบประมาณปจจบุัน  -  ปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9      X ๑๐๐ 

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

ความสําเร็จของรอยละ 
พลังงานที่มีการประหยัดได 

นํ้าหนัก  
(W i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกบั 
รอยละของผลสําเร็จตาม

เปาหมายผลผลิตฯ 

คาคะแนน 
ที่ได 

 (SM i) 

คะแนนเฉลี่ยถวง
นํ้าหนัก (W i x SM i) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
การใชพลังงานSM ๑ W๑ 2 4 6 8 10 SM๑ (W๑ x SM๑) 

การใชพลังงานSM ๒ W๒ 2 4 6 8 10 SM๒ (W๒ x SM๒) 

. . 2 4 6 8 10 . . 

. . 2 4 6 8 10 . . 
การใชพลังงานSM i W i 2 4 6 8 10 SM i (W i x SM i) 

 Σ Wi = ๑.๐  Σ (W i x SM i) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักรอยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได  เทากับ 
                                    
 
 
 

โดยที่  
W หมายถึง   น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับผลตัวชี้วัดยอยแตละกรณีที่ใชพลังงาน 
SM   หมายถึง   คะแนนที่ไดจากการลดใชพลังงานแตละกรณี 
i    หมายถึง   ลําดับที่ของการใชพลังงานแตละกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ∑ (Wi x SMi)        

          ∑ Wi 
หรือ 

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

                      W๑+ W๒ ++... Wi 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕60 ป ๒๕61 ป ๒๕62 

ปริมาณการใชไฟฟา  
- ภายในสาํนักงานเทศบาลฯ 
- ภาพรวม 

 
KWh 

 
676,209 

2,582,672 

 
632,345 

2,587,476 

 
568,838 

2,451,838 

 
616,999 

2,598,852 

ปริมาณการใชนํ้ามัน  
- ใชในงานสาํนักงานเทศบาลฯ 
- ภาพรวม 

 
ลิตร 

 
34,678 

200,217 

 
29,545 

178,292 

 
28,705 

363,996 

 
25,153 

367,635 
 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
รอยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได 
 

รอยละ 2 4 6 8 10 

เกณฑการใหคะแนน :  

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

๑ 
 

กําหนดใหสํานักการชาง  เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการประสานการจัดเก็บขอมูล  โดยความรวมมือ 
จากทุกสํานัก/กอง 

๒ ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลเปนราย  ๖  เดือน  และ  ๑๒  เดือน  เพื่อสรุปผลการดําเนนิงาน 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ผลการดําเนินงาน : 

 
 

ขอมูล 
(รอบ 6 เดือน) 

 

 
 

หนวยวัด 

ผลการดําเนินงาน 
 
 

2559 
 

 
 

๒๕63 
 

รอยละที่ลดลง/เพ่ิมขึ้น 
(ป ๒๕63 

เทียบกับ ป ๒๕59) 

ปริมาณการใชไฟฟา  
- ภายในสาํนักงานเทศบาลฯ 
- ภาพรวม 

 
KWh 

 
676,209 

2,582,672 

 
638,260 

2,783,571 

 
-5.61 
7.78 

ปริมาณการใชนํ้ามัน  
- ใชในสํานักงานเทศบาลฯ 
- ภาพรวม 

 
ลิตร 

 
34,678 

200,217 

 
19,877 

234,104 

 
-42.68 
16.93 

 

ปริมาณการใชพลังงานของเทศบาลนครลําปาง 
 

 
 

 676,209  638,260 

 2,582,672 

 34,678 

 19,877 

 200,217  234,104  

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

การใชไฟฟาภายใน 

การใชไฟฟาภาพรวม 

การใชน้ํามันภายใน 

การใชน้ํามันภาคสนาม 

2,783,571 

ป 2559  ป 2563 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ความสําเร็จของรอยละ 
พลังงานที่มีการประหยัดลงได 

นํ้าหนัก  
(W i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกบั 
รอยละของผลสําเร็จตาม

เปาหมายผลผลิตฯ 

คาคะแนน 
ที่ได 

 (SM i) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถวงนํ้าหนัก  
(W i x SM i) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. การใชไฟฟาของเทศบาล 
    เฉพาะในสาํนักงาน 

๐.๒๕ 2 4 6 8 10 -5.61 
(2.80) 

0.7000 

๒. การใชไฟฟาของเทศบาล 
    ภาพรวมทั้งหมด 

๐.๒๕ 2 4 6 8 10 7.78 
(1) 

0.2500 

๓. การใชน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะรถ 
    ใชงานสํานักงาน 

๐.๒๕ 2 4 6 8 10 -42.68 
(5) 

1.2500 

๔. การใชน้ํามันเชื้อเพลิงของเทศบาล 
    ภาพรวมทั้งหมด     

๐.๒๕ 2 4 6 8 10 16.93 
(1) 

0.2500 

 ๑.๐  2.45 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน          
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได 
1. การใชไฟฟาของเทศบาลเฉพาะในสาํนักงาน 
2. การใชไฟฟาของเทศบาลภาพรวมทั้งหมด 
3. การใชน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะรถใชงานสาํนักงาน 
4. การใชน้ํามันเชื้อเพลิงของเทศบาลภาพรวมทั้งหมด 

 
 

๘ 

 
-5.61 
7.78 

-42.68 
16.93 

 
 

2.45 

 
 

0.1960 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
- เปนนโยบายที่ภาคราชการจะตองดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  ในเร่ืองมาตรการประหยัดพลังงานและยังเปน 
  ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของแตละหนวยงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ นอกจากนั้น ยังมีการดําเนินโครงการลดการใช 
  พลังงานภายใตแนวทาง  Low Carbon City  นอกจากนั้นตั้งแตปงบประมาณ 2562 เปนตนมา ผูบริหารทองถ่ินจะถูกประเมิน 
  ในเร่ืองการลดใชพลังงาน จากสํานกังานคณะพัฒนาระบบราชการ 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. เนื่องดวยเทศบาลนครลําปางเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ทํางานใกลชิดกับประชาชน มีหนาที่ในการใหบริการประชาชน  
    เพื่อใหไดรับบริการที่ดีและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ในบางกิจกรรมจึงไมสามารถควบคุมการใชพลังงาน 
    ใหเต็มประสิทธิภาพได เชน การใชเคร่ืองจักรกลออกปฏิบัติงานจะมีการจาํกัดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชไมไดข้ึนอยูกับงาน 
    ที่ไดรับมอบหมาย  
2. การใชเชื้อเพลิงภาคสนามปงบประมาณนี้เพิ่มข้ึน เนื่องจากเทศบาลตองดําเนินการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยเอง แตที่ผานมา 
    ใชวิธีการจางเหมาเอกชน 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป : 
1. ผูบริหารแตละหนวยงานควรใหความสําคัญกับการลดใชพลังงาน โดยกําชับใหพนักงานเจาหนาที่ถือปฏิบัติตามมาตรการ 
    ประหยัดพลังงานแตละดานโดยเครงครัด และควรใหมีระบบการควบคุมตรวจสอบดูแลภายในหนวยงาน ใหมีการใชพลังงาน 
    ในแตละหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพใหมากยิ่งข้ึน เพราะตั้งแตงบประมาณ 2562 ผูบริหารทองถ่ินจะถูกประเมินในเร่ือง 
    การลดใชพลังงาน 
2. ควรใหมีโครงการสรางหรือปลูกจิตสํานึกเพื่อใหทุกคนในองคกรตระหนักในเร่ืองการใชพลังงานอยางมปีระสทิธิภาพ 

หลักฐานอางอิง : 
๑. คําสั่งเทศบาลนครลาํปาง ที่ 296/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานลดการใชพลังงานของ 
    เทศบาลนครลําปาง 
๒. ขอมูลการใชและผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการใชพลังงานของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ทั้งดานการใชไฟฟา 
    และปริมาณการใชน้าํมันเชื้อเพลิง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 (ปฐาน) และ พ.ศ. ๒๕๖3 
๓. ประกาศมาตรการประหยัดการใชไฟฟา และแนวทางการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของเทศบาลนครลําปาง 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๑4 : รอยละของสถานประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ปฏิบัติตามขอกําหนด 
                   ในแบบตรวจสอบดานสุขาภิบาล 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายวิชญศิคภัทร  วงศมณี 
                           ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวปานิดา  สิงหบุญ 
                     นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบตัิการ 

เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  5201 เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  5104 

คําอธิบาย  :  

 สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
หรือยื่นคําขอตอใบอนุญาต และไดรับการตรวจสอบ ควบคุม ตามแบบตรวจสอบดานสุขาภิบาล 

 การตรวจสอบควบคุม หมายถึง การตรวจสอบ ควบคุม กํากับ แนะนํา และพิจารณาอนญุาต ตามแบบตรวจสอบดานสขุาภิบาล 

 แบบตรวจสอบดานสุขาภิบาล หมายถึง ขอกําหนดดานสุขาภิบาล ตามกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 
กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล  

พ.ศ. 2561 ที่ออกความ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

สูตรการคํานวณ : 

จํานวนสถานประกอบกิจการทีป่ฏิบัติตามขอกําหนดในแบบตรวจสอบดานสุขาภิบาลครบทุกขอ x 100 
    จํานวนสถานประกอบการทัง้หมดที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตอใบอนุญาตฯ 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละของสถานประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.  
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ปฏิบัติตามขอกําหนด
ในแบบตรวจสอบดานสุขาภิบาล 

รอยละ 
 

70 75 80 85 90 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1 แบบตรวจสอบดานสุขาภิบาลของสถานประกอบกิจการที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตหรือยื่นคําขอตอใบอนุญาต  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

2 ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล : สรุปผลการตรวจสอบสุขาภิบาลตามขอกําหนดในแบบตรวจสอบดานสุขาภิบาลของ
สถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตหรือยื่นคําขอ 
ตอใบอนุญาต ปงบประมาณละ ๒ คร้ัง  

ขอมูลพ้ืนฐาน : 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 
รอยละของสถานประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ปฏิบัติตามขอกําหนดในแบบตรวจสอบดานสุขาภิบาล 

n/a n/a 80 
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                    รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)          (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :             

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของสถานประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.  
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ปฏิบัติตามขอกําหนดในแบบ
ตรวจสอบดานสุขาภิบาล 

3 86 4 0.1200 

 

ผลการดําเนินงาน :       

ชวงเวลา 

จํานวนสถานประกอบกิจการ
ที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต/ 
ย่ืนคําขอตอใบอนุญาตฯ 

(แหง) 

จํานวนสถานประกอบกิจการ 
ที่ปฏิบัตติามขอกําหนดใน

แบบตรวจสอบดานสุขาภิบาล 
ครบทุกขอ 

จํานวนสถานประกอบกิจการ
ที่ปฏิบัตติามขอกําหนดใน

แบบตรวจสอบดานสุขาภิบาล
ไมครบทุกขอ 

แหง คิดเปนรอยละ แหง คิดเปนรอยละ 
1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 รายเกา 664 590  

86 
74  

14 รายใหม 48 25 23 
รวม 712 615 97 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. รับคํารอง 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
3. แจงผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และออกใบรับคํารองใหผูยื่นคําขอ 
4. ตรวจสอบสุขาภิบาลตามแบบตรวจสอบดานสุขาภิบาล 
5. หากถูกตองเสนอเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาอนุญาต ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นคําขอ 
6. หากไมถูกตอง ทําหนังสือแจงใหผูยื่นคําขอแกไขใหถูกหลักสุขาภิบาล ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นคําขอ 
7. กรณีการพิจารณาออกใบอนุญาต หากเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาไมอนุญาต ตองทําหนังสือแจงพรอมเหตุผล     

ใหผูยื่นคําขอทราบ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นคําขอ 
8. กรณีไมสามารถพิจารณาอนญุาตใหเสร็จสิน้ ภายใน 30 วัน ตองทําหนังสือแจงขยายเวลาใหผูยืน่คําขอทราบ คร้ังละ 15 วัน 

ขยายไดไมเกิน 2 คร้ัง 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  - 

 

หลักฐานอางอิง :  - 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๑5 : ระดับความสําเร็จในการพฒันาศักยภาพภาคี/เครือขายในการดําเนินงานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายวิชญศิคภัทร  วงศมณี 
                           ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวบุศรินทร  วงศจักรติ๊บ 
                     พยาบาลวชิาชีพปฏิบตัิการ 

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

คําอธิบาย :  
 การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การฝกอบรม การสัมมนา การประชุม การศึกษาดูงาน การนิเทศ  การฝกความพรอม    
การสอนงาน และดําเนินการ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ทักษะ ความรูความสามารถของภาคี        
ในการดําเนินงานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 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       

 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ มีการทบทวนและวิเคราะหผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และ ศสมช.  
ในดําเนินงานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๒ มีการวางแผนจัดทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และ ศสมช. ในการดําเนินงานดานสาธารณสุข 
๓ มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และ ศสมช. ในแผนปฏิบัติงานประจําปหรือแผนปฏิบัติงาน

ประจําเดือนของกองฯ อยางนอย 5 โครงการ/กิจกรรม 
๔ มีการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปหรือแผนปฏิบัติงานประจําเดือนของกองฯ 

อยางนอยรอยละ ๘๐ 
๕ อสม. มีการจัดกิจกรรมดานสาธารณสุขใหกับประชาชนในชุมชนไดอยางนอยรอยละ 85 

  

 
 
 



หนา I 82 
 

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

ผลการดําเนินงาน : 
 

ระดับคะแนน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการทบทวนและวิเคราะหผลการดําเนินงาน ศสมช. จาํนวน 43 ชุมชน โดยการประเมินผลการดําเนินงาน

ตามมาตรฐานการดาํเนินงาน ศสมช. 

2 ทุกชุมชนมีการวางแผนจัดทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และ ศสมช. เพื่อขอรับจัดสรร
งบประมาณครบทุกชมชน (43 ชุมชน) 

3 มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และ ศสมช. ในแผนปฏิบัติงานประจําปหรือแผนปฏิบัติงาน
ประจําเดือนของกองสาธารณสุขฯ จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเจาะเลือดปลายนิ้ว 
2. กิจกรรมนิเทศงาน ศสมช. 
3. โครงการอบรม อสม. ออนไลน 
4. โครงการอบรม อสม. ใหม 
5. โครงการอบรม อสม. เชี่ยวชาญ 4 สาขา 
6. กิจกรรมการประกวด อสม. ดีเดน ประจําป 2563 

4 มีการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 100 และมีการสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานทุกโครงการ/กิจกรรม 

5 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 43 ชุมชน ทํากิจกรรมวัดความดันโลหิตใน ศสมช. เยี่ยมบาน
ผูสูงอายุและผูพิการ รวมกับเทศบาลนครลําปาง คิดเปนรอยละ 100 

 
แหลงขอมูล/วิธีจัดเก็บ : 
- กําหนดใหงานสงเสริมสุขภาพ (งานสาธารณสุขมูลฐาน) เปนผูรับผิดชอบประสานการจัดเก็บขอมูล 

เกณฑการประเมิน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ระดับความสําเร็จในการพฒันาศักยภาพ 
ภาคี/เครือขายในการดําเนนิงาน  
ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ระดับ 
 

1 2 3 4 5 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จในการพฒันาศักยภาพ 
ภาคี/เครือขายในการดําเนนิงาน  
ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

3 5 5 0.1500 

 



หนา I 83 
 

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

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
- ในรอบ 12 เดือน (ต.ค. 62 – ก.ย. 63) มีการนิเทศงาน อสม. และสงรายงาน อสม. 1 ตามโครงการ อสม. เชิงรุกทุกเดือน โดยใช 
  กระบวนการกลุมของ อสม. ในชุมชนและประธาน อสม. แตละชุมชนในการติดตาม 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. มีเวทีการนิเทศงานประจําเดือนตามโครงการ อสม. เชิงรุก ซึ่งเจาหนาที่สาธารณสุขที่เก่ียวของจะใชเวทีนี้ในการนิเทศติดตาม 
    การปฏิบัติงานของ อสม. มอบหมายการปฏิบัติงาน การใหความรูดานสาธารณสุข และเจาหนาที่จากหนวยงานภายนอกที่มา 
    ขอความรวมมือ 
2. เจาหนาที่มีการกระตุนให อสม. เขารวมประชุมทุกคร้ัง ยกเวนติดภารกิจ 
3. มีการนิเทศติดตามการดําเนนิงาน ศสมช. ในชุมชน 
4. มีการประเมิน ศสมช. เพื่อใหกลุม อสม. ทราบปญหาของ ศสมช. ตนเอง และวางแนวทางในการพัฒนา 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
1. อสม. มีจํานวนไมเพียงพอตอจํานวนหลงัคาเรือนที่ตองดูแลรับผิดชอบในบางชุมชน 
2. ศสมช. บางชุมชนมีขอจํากัดเร่ืองสถานที่ทําใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนา ศสมช. 
3. อสม. ยังขาดความมั่นใจในการแสดงศักยภาพของตนเอง 
4. อสม. ยังขาดความรูในการใหคําแนะนาํผูปวยติดเตียง 
5. สถานการณโควิด -19 ทําให อสม. ตองทํางานหนักมากข้ึน 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :   
- ควรมีการให อสม. พัฒนาศักยภาพและวางแผนในการประกวด อสม. ดีเดน 

หลักฐานอางอิง : 
- แผนปฏิบัติงานป 2563 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 



หนา I 84 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๑6 : ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในดานการสงเสริม อนุรักษ และฟนฟู 
                    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายวิชญศิคภัทร  วงศมณี 
                           ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ผูจัดเก็บขอมูล : นายจํารัส  ชมุแกว 
                     หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
                     นางสาวชุติภา  เลาหพงคสมบูรณ 
                     นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบตัิการ 

เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  5201 เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  5102 

คําอธิบาย :  
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง การดําเนินการในลักษณะของงาน โครงการ กิจกรรม   
ในประเด็นดังตอไปนี ้
 1) เปนโครงการ งาน หรือกิจกรรมที่เทศบาลนครลําปางเปนผูดําเนินการ โดยใชงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม เงินสะสม และ/หรือดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 

2) เปนโครงการ งาน หรือกิจกรรมที่เทศบาลนครลําปางเปนผูดําเนินการรวมกับสวนราชการ หนวยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
 3) เปนโครงการ งาน หรือกิจกรรมที่สอดคลองกับลักษณะการดําเนินงาน ดังนี้ 

    3.1 การสรางจิตสํานึกที่ดีในดานการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับประชาชน 
    3.2 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชน 
    3.3 การบําบัดน้ําเสีย 
    3.4 การกําจัดวัชพืชและผักตบชวามิใหกีดขวางการไหลของน้ํา 
    3.5 การปรับปรุงภูมิทัศนเมืองใหสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย 
    3.6 การสงเสริมใหประชาชนใชทรัพยากรอยางประหยัด รูจักคุณคา และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
    3.8 การสงเสริมใหประชาชนรูจักและบริโภคสนิคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 4) เปนโครงการ งาน หรือกิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือเปนงาน หรือกิจกรรม หรือโครงการ  
ที่ดําเนินงานตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 5) การบูรณาการ คือ การดําเนินงานรวมกับสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเชิงนโยบาย ภารกิจ และงบประมาณ 
 6) นวัตกรรม คือ การใชความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนาหรือประดิษฐสิ่งใหม ๆ  เชน บริการ ผลิตภัณฑ หรือกระบวนการ
ใหม ๆ (Service Product Process) ที่มีคุณคา (Value Creation) และมีประโยชนตอการจัดการ 

เกณฑการใหคะแนน :  

             กําหนดเปนลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา
ของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี ้

ระดับคะแนน ระดับขั้นของความสําเร็จ  (Milestone) 
ขั้นตอนที่  ๑ ขั้นตอนที่  ๒ ขั้นตอนที่  ๓ ขั้นตอนที่  ๔ ขั้นตอนที่  ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕       
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 

โดยที ่ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ แตงตั้งคณะทาํงานขับเคลื่อนภารกิจดานการสงเสริม อนุรักษ และฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม 
๒ จัดทําแผนการดําเนนิงานดานการสงเสริม อนุรักษ และฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๓ ดําเนินงานตามแผนดานการสงเสริม อนุรักษ และฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔ บูรณาการการดําเนินงานรวมกับสวนราชการ หนวยงาน ภาคีเครือขาย 
๕ สรางสรรคนวัตกรรมดานการปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารจัดการ สงเสริม อนุรักษ และฟนฟ ู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

แหลงขอมูล/วิธีจัดเก็บ : 

1 กําหนดใหกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม เปนผูรับผิดชอบประสานการจัดเก็บขอมูล 

2 ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล : รวบรวมขอมูลเปนราย 6 เดือน และ 12 เดือน  เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 
 

เกณฑการประเมิน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ระดั บคว ามสํ า เ ร็ จ ในกา รบ ริหา รจั ด กา ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในดานการ
สงเสริม อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

ระดับ 
 

1 2 3 4 5 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได คาคะแนนถวง
นํ้าหนัก 

ระดั บ ค ว ามสํ า เ ร็ จ ในก า รบ ริหา รจั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในดานการ
สงเสริม อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

4 1 1 0.0400 

 

ขอมูลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 มีการแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนภารกิจดานการสงเสริม อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
2 ยังไมไดดําเนนิการ 
3 ยังไมไดดําเนนิการ 
4 ยังไมไดดําเนนิการ 
5 ยังไมไดดําเนนิการ 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
- จัดทําคําสั่งแตงตัง้คณะทาํงานขับเคลื่อนภารกิจดานการสงเสริม อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
- เทศบาลฯ ใหความสาํคัญตอการดําเนินงานดานการสงเสริม อนุรักษ และฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- ความรวมมือในการปฏิบัติงานจากทั้งสวนราชการและประชาชนในพืน้ที ่
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
- เนื่องจากเปนตัวชี้วัดใหมการดําเนินงานยงัขาดการวางแผนบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสม 
- การแบงหนาที่รับผิดชอบในแตละสวนงานยังไมชดัเจน 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :   
- ควรมีการประชุมหารือผูที่มีสวนเก่ียวของทั้งหมดรวมกัน เพื่อแบงหนาที่การรับผิดชอบงานอยางชัดเจนและจดัสรรระยะเวลา 
  ใหเหมาะสม 
 

หลักฐานอางอิง :   
- คําสั่งแตงตัง้คณะทาํงานขับเคลื่อนภารกิจดานการสงเสริม อนรัุกษ และฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)         (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                           ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๑7 : จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดานเศรษฐกิจหรือการทองเที่ยว 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสวาท จําปาอูป 
                           หัวหนาสาํนักปลัดเทศบาล 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวภัทราวดี  วัฒนศัพท 
                     นักพัฒนาการทองเที่ยวปฏิบัติการ 

เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  7281 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. 2563 

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 6 1 0.0400 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
เทศบาลนครลําปางไดดําเนินกิจกรรม/โครงการสงเสริมดานเศรษฐกิจหรือการทองเที่ยว ดังนี้ 
๑. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ลองสะเปา) (วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2562) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสืบสาน  
    ประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบตอกันมาแตโบราณ เปนการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจังหวัดลําปาง และสอดคลองกับหนาที่ 
    ของเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ที่กําหนดใหเทศบาลนครจัดใหมีการบํารุงศิลปะ  
    จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน โดยกิจกรรมประกอบดวย การประกวด “แมหญิงสะเปาแกว  
    สะเปาคํา” / การประกวด “สะเปาลอยน้ํา” แหงเดียวในประเทศไทย / การประกวดสะเปารถใหญ / การแสดงดนตรีพื้นเมือง /  
    มหกรรมอาหาร การจัดจําหนายสินคา OTOP ซึ่งจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารวมงาน พบวา ประชาชน 
มีความพึงพอใจในภาพรวมตอการจดังานประเพณีลอยกระทงคิดเปนรอยละ 77.50 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)         (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                           ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 
๒. โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมนครลําปาง (วันที่ ๒5 – ๓๑ ธันวาคม ๒๕62) มีวัตถุประสงคเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม 
    การทองเที่ยวของเทศบาล ฯ เพื่อกระตุนใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวในเขตเทศบาล ฯ ในชวงเทศกาลปใหม เพื่อเปนกิจกรรม 
    ในการสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจของทองถ่ิน ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมของเด็ก เยาวชน และประชาชนในการจัดกิจกรรม 
    ตางๆ รวมกับเทศบาลฯ โดยกิจกรรมประกอบดวย การตกแตงและประดับไฟ แสง สี / จุดถายภาพดานการทองเที่ยวของลําปาง /  
    นิทรรศการสงเสริมการทองเที่ยว / การแสดงของกลุมเยาวชนและหนวยงานตางๆ ในลําปาง / ลานสวนสนุก / การจําหนายสินคา  
    ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดลําปาง / การจําหนายอาหาร และเคร่ืองดื่ม และกิจกรรมนับถอยหลังสูศักราชใหม โดยจากการ 
    ประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ ปรากฏวา งานเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมนครลําปางไมสามารถบรรลุผลสําเร็จไดทั้งหมด  
    1 ตัวชี้วัด ไดแก  
    ตัวชี้วัดที่ ๑ จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางทองเที่ยวในจังหวัดลําปางชวงเทศกาลปใหม เพิ่มข้ึนรอยละ 2.43 จากเดิมที่กําหนด    
                   ตัวชี้วัดจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางทองเที่ยวในจังหวัดลําปางชวงเทศกาลปใหม เพิ่มข้ึนรอยละ 5 และสามารถ 
                   บรรลุผลสําเร็จไดทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด ไดแก 
    ตัวชี้วัดที่ ๒ รอยละ 80 ของนักทองเที่ยวพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม ผลสําเร็จคิดเปนรอยละ 83.23 
    ตัวชี้วัดที่ ๓ รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดลําปางชวงเทศกาลปใหมเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ผลสําเร็จคิดเปนรอยละ 8.15 
โครงการดังกลาวสามารถบรรลุตัวชี้วัดของโครงการไดสองตัวชี้วัด คิดเปนคะแนน 3.96 คะแนน (เต็ม 5) 

๓. โครงการรําลึกประวัติศาสตรสะพานรัษฎาภิเศก “103 ป ขัวหลวงรัษฎา” (26 - 29 มีนาคม 2563) มีวัตถุประสงคเพื่อจัด    
    กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลนครลําปาง เพื่อรําลึกถึงความสําคัญของสะพานรัษฎาภิเศก  
    ซึ่งเปนสถานที่สําคัญและมีคุณคาทางประวัติศาสตรตอจังหวัดลําปาง เพื่อเผยแพรองคความรูดานประวัติศาสตร และวิถีชีวิตของ 
    ชาวลําปางในอดตีใหแกคนรุนใหมไดรับรูและตระหนักในคุณคาและความสําคัญของสะพานรัษฎาภิเศก และเพื่อสรางจิตสํานึก 
    ในการรวมอนุรักษสะพานรัษฎาภิเศกใหคงอยูและเปนแหลงทองเที่ยวของนครลําปางสืบไป โดยมีกิจกรรมประกอบดวย  
    นิทรรศการจําลองวิถีชีวิตในอดีต / การแสดงละครอิงประวัติศาสตร / นิทรรศการภาพวาด และมุมภาพถายยอนยุค / นิทรรศการ 
    ภาพถาย / การโชวรถถีบโบราณ / การแสดงดนตรี / การแสดงรองเพลงลูกกรุงลีลาศ / รําวงยอนยุค / ไลนแดนซ / การทําบุญ 
    ตักบาตรกาดหมั้วยอนยุค (การจําหนายสินคา อาหารและของที่ระลึก) /การจําหนายสินคาและอาหารจากสํานักงานพัฒนาชุมชน 
    อําเภอเมืองลําปาง 
โครงการดังกลาวไดถูกยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดตอจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหเปนโรคติดตออันตรายและเพื่อเปนการปฎิบัติตามแนวทางเดียวกันตามมติคณะรัฐมนตรี สํานัก 
นายกรัฐมนตรีและจังหวัดลําปาง ดังนั้นโครงการดังกลาวจึงไมสามารถบรรลุตัวชี้วัดของโครงการได           
4. โครงการจัดงานปใหมเมืองลําปาง (วันที่ 9 – 13 เมษายน 2563) มีวัตถุประสงค เพื่อรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม  
    ประเพณีสงกรานตวัฒนธรรมของคนลําปางที่งดงามใหคงอยูตลอดไป และเพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสรวมกันทําบุญตักบาตร  
    แหสลุงหลวงรับน้ําขมิ้นสมปอยของมหาชนชาวลําปาง เพื่อสักการบูชา และสรงน้ําองคพระเจาแกวมรกต และพระพุทธรูป 
    คูบานคูเมืององคอ่ืน เนื่องในโอกาสตอนรับปใหมเมือง และเพื่อเปนการแสดงออกถึงความรวมมือ ความสามัคคีระหวาง 
    สวนราชการ ชุมชน สถาบันศาสนา พอคา ประชาชน สมาคมและชมรมตาง ๆ รวมทั้งเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของ 
    จ.ลําปาง และประชาสัมพันธวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และศักยภาพของนครลําปาง กิจกรรมภายในงาน 
    ประกอบดวย การจัดขบวนแหพระเจาแกวมรกต และพระพุทธรูปคูบานคูเมือง การประกวดขบวนแหสงกรานต กิจกรรม 
    การประกวดเทพบุตรสลุงหลวง – เทพธิดาสลุงหลวง  
โครงการดังกลาวไดถูกยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดตอจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหเปนโรคติดตออันตรายและเพื่อเปนการปฎิบัติตามแนวทางเดียวกันตามมติคณะรัฐมนตรี สํานัก
นายกรัฐมนตรีและจังหวัดลําปาง ดังนั้นโครงการดังกลาวจึงไมสามารถบรรลุตัวชี้วัดของโครงการได 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)          (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                            ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 
5. โครงการทองเที่ยวเมืองเกาเขลางคนคร มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่เมืองเกาเขลางคนคร  
    อนุรักษและเผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนในพื้นที่จัดกิจกรรม 
    กระตุนเศรษฐกิจรวมกับชุมชนและประชาสัมพันธใหประชาชนและนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวเมืองเกาเขลางคนครเพิ่มข้ึน  
โครงการดังกลาวไดถูกยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดตอจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหเปนโรคติดตออันตรายและเพื่อเปนการปฎิบัตติามแนวทางเดียวกันตามมติคณะรัฐมนตรี สาํนัก
นายกรัฐมนตรีและจังหวัดลาํปาง ดังนัน้โครงการดังกลาวจึงไมสามารถบรรลุตัวชี้วัดของโครงการได 
6. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวกาดกองตา (เดือนมกราคม – กันยายน 2563) มีวัตถุประสงคเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม 
    การทองเที่ยวและเศรษฐกิจบริเวณกาดกองตาและพื้นที่ใกลเคียง เพื่อกระตุนใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวบริเวณถนนคนเดิน 
    กาดกองตาและจังหวัดลําปาง ซึ่งจะเปนการกระตุนเศรษฐกิจและสรางรายไดใหแกคนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อพัฒนาและ 
    ประชาสัมพันธกาดกองตาใหเปนแหลงทองเที่ยวที่เปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศในวงกวาง 
    มากข้ึน ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ อาทิ การประดับตกแตงสถานที ่การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงนิทรรศการ  
    การสาธิตประดิษฐงานฝมือ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ฯลฯ โดยจากการประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ ปรากฏวา  
    โครงการสงเสริมการทองเที่ยวกาดกองตา สามารถบรรลุผลสําเร็จ 3 ตัวชี้วัด ไดแก  

    ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนสื่อประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวกาดกองตา 2,000 ชุด 

    ตัวชี้วัดที่ 2  จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวฒันธรรมภูมิปญญาจํานวน 2 คร้ัง 

    ตัวชี้วัดที่ 3  ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอแหลงทองเที่ยวกาดกองตา รอยละ 75 
โครงการดังกลาวสามารถบรรลุตัวชี้วัดของโครงการไดสําเร็จทุกตัวชี้วัด คิดเปนคะแนน 4 คะแนน (เต็ม 5) 
งบประมาณที่ใช 95,000 บาท (เกาหมื่นหาพันบาทถวน) 
7. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม (เดือนมกราคม – กันยายน 2563) มีวัตถุประสงคเพื่อจัดกิจกรรม 
    สงเสริมการทองเที่ยวและเศรษฐกิจรวมกับชุมชนในพื้นที่บริเวณถนนสายวัฒนธรรม เพื่อใหประชาชนและนักทองเที่ยว 
    เดินทางมาทองเที่ยวบริเวณถนนสายวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน และเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชนและประชาชนในการจัด 
    กิจกรรมทางวัฒนธรรมโดยเทศบาลฯ รวมดําเนินงานกับคณะกรรมการถนนสายวัฒนธรรม จัดกิจกรรมกาดหมั้วคัวแลง 
    ทุกเย็นวันศุกร ตั้งแตเวลา ๑6.3๐ – ๒๐.๓๐ น. และกิจกรรมทางวัฒนธรรมตาง ๆ อาทิ การแสดงนาฏศิลป ดนตรีพื้นเมือง  
    ซอพื้นเมือง การสาธิตการประดิษฐงานฝมือภูมิปญญาลานนา การประดับตกแตงสถานทื่ ฯลฯ 
โครงการดังกลาวไดถูกยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดตอจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหเปนโรคติดตออันตรายและเพื่อเปนการปฎิบัติตามแนวทางเดียวกันตามมติคณะรัฐมนตรี สํานัก
นายกรัฐมนตรีและจังหวัดลําปาง ดังนั้นโครงการดังกลาวจึงไมสามารถบรรลุตัวชี้วัดของโครงการได 
8. กิจกรรมประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมทางสื่อออนไลน มีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธและ 
    สงเสริมการทองเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมเพื่อเผยแพรสิ่งที่นาสนใจของถนนสายวัฒนธรรม เชน โบราณสถาน สินคา บรรยากาศ 
    โดยรอบและตารางกิจกรรม โดยเผยแพรผานสื่อออนไลน Facebook  ถนนสายวัฒนธรรม ทามะโอ ลําปาง และ Facebook Page  
    Lampang Cultural Street 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)          (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                            ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 
9. โครงการสงเสริมการดําเนินงานศูนยสาธิตการตลาดเทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    (เดือนตุลาคม 2562 – ปจจุบัน) มีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาตลาดในการสรางอาชีพ และรายไดใหกับประชาชนในเขต 
    เทศบาลนครลําปาง และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยสาธิต ฯ ในการบริหารจัดการสถานที่จําหนายสินคาระหวาง 
    หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยกิจกรรมประกอบดวย การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดและการจัดจําหนาย 
    ผลิตภัณฑชุมชนในงานลองสะเปาจาวละกอน ณ ถนนบานเชียงราย /งานเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมนครลําปาง ณ ถนนฉัตรไชย  
    โดยแบงเปน   เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 
    ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการสงเสริมการตลาดและจัดจําหนายผลิตภัณฑชุมชน โดยมีผลการดําเนินงาน  
                  ไมนอยกวา 6 กิจกรรม ทําไดจริง จํานวน 4 กิจกรรม 
    ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการดําเนินกิจกรรมตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (LPA) ที่รับผิดชอบ  
                  ไมต่ํากวา 2 คะแนน ทําไดจริง 4 คะแนน งบประมาณที่ใชรอยละ 87.75 
                  เดือนเมษายน 2563 – กันยายน 2563 
                  ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการจดัทําฐานขอมูลของการดําเนินงานของงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
                  ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของการนําเสนอการจัดการความรูของงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
                  ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําผังงาน (Flow Chart) ของงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
กิจกรรมดังกลาวสามารถบรรลุตัวชี้วัดของโครงการไดสามตัวชี้วัด 
10. การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวในสื่อตาง ๆ เปนกิจกรรมเก่ียวกับการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
     ดานการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว และบริการที่เก่ียวของดานการทองเที่ยวตาง ๆ ภายในเทศบาลฯ ใหเปนที่รูจักของ 
     นักทองเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไปซึ่งเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของเทศบาลฯ ไดแก  
     ๑. คูมือเที่ยวลําปาง ๒ ภาษา โดยจัดพิมพทุก ๆ ๒ เดือน และเผยแพรไปยังประชาชน นักทองเที่ยวทั้งในและตางจังหวัด  
     2. เอกสารแผนที่เฉพาะจุดที่เปนที่สนใจของนักทองเที่ยว พรอมแนะนํารานอาหารนาแวะชิม ของกินถูกใจภายในเขต 
     เทศบาลนครลําปางในรูปแบบสองภาษา 
     3. การประชาสัมพันธขอมูล กิจกรรม แหลงทองเที่ยว การบริการดานการทองเที่ยวของลําปางลงในสื่อออนไลน ไดแก  
     Facebook ศูนยบริการการทองเที่ยวเทศบาลนครลําปาง : Lampang Tourist Information Center, Facebook  
     Lampang Tourist Thailand, Facebook ถนนสายวัฒนธรรม ทามะโอ ลําปาง, Facebook Lampang Cultural  
     Street, Website  (www.lampangcitymap.com), Instagram Lampang Tourist Thailand และ Youtube  
     Lampang Tourist Information Center  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
๑. เทศบาล ฯ ใหความสําคัญตอการดําเนินงานดานการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของเทศบาล ฯ และใหความรวมมือ 
    กับหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดลําปางจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อสอดคลองกับนโยบายสงเสริมใหลําปางเปน  
    “ลําปางเมืองนาอยูนครแหงความสุข” และแคมเปญ “Amazing ไทยเท” ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 
๒. เทศบาลฯ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณและไดรับความรวมมือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ จากหนวยงานภายนอก  
    เพื่อเปนการบูรณาการทํางานรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ดานการทองเที่ยวภายในจังหวัดลําปาง อาทิ การทองเที่ยวแหง 
    ประเทศไทย สํานักงานลําปาง สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง สํานักงานไปรษณียลําปาง สถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั้ง 
    ภาครัฐและเอกชน ชมรมและสมาคมตาง ๆ เปนตน 
๓. ชุมชนมีความพรอมและตองการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

http://www.lampangcitymap.com/
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)          (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                            ()  รอบ ๑๒ เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
1. การประชาสัมพันธอาจยังไมเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวในวงกวาง 
2. ขอระเบียบกฎหมายที่มีขอจํากัดดานการประชาสัมพันธและการจัดการแสดงตาง ๆ 
3. การระบาดของโรคติดตอจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  
- กิจกรรมและโครงการตางๆ ควรประชาสัมพันธไปยังนักทองเที่ยวในตางจังหวัดและตางประเทศใหมากข้ึน และเนนปฏิบัติ 
  ตามมาตรการดานการทองเที่ยว (New Normal)  

หลักฐานอางอิง : 
๑. โครงการที่ไดรับการอนุมัติ 
๒. ภาพถายกิจกรรม / โครงการ 
๓. ตัวอยางสื่อประชาสัมพันธ 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)          (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                            ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๑8 : จํานวนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการผังเมืองรวม 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชูศักดิ์  สมแกว 
                           หัวหนาฝายควบคุมอาคาร  รักษาการแทน 
                           ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผังเมือง 

ผูจัดเก็บขอมูล : นายวันชัย  เรืองวิไลรัตน 
                     นายชางโยธาอาวุโส 

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. 2563 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

จํานวนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการบริหาร
จัดการผังเมืองรวม 

จํานวน - - 1 2 3 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 - จํานวนกิจกรรมที่ไดดําเนนิการในปงบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(จํานวน) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน          
ถวงนํ้าหนัก 

จํานวนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการ 
ผังเมืองรวม 

2 3 5 0.1000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
เทศบาลนครลําปางไดดาํเนินโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการผังเมืองรวม 3 กิจกรรม ดังนี้ 
๑. กิจกรรมการเปลี่ยนแปลง สภาพการณและสิ่งแวดลอม การประเมินผลผังเมืองรวมเมืองลําปาง การตอบแบบสอบถามการมีสวนรวม  
    การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองลําปาง โดยดําเนินการรวมกับ     
    สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดลําปาง 
2. กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ กรณีผังเมืองรวมเมืองลําปางมีผลบังคับใชแลว ในรูปแบบเอกสาร โดยสงหนังสือ “กฎกระทรวง 
    ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองลําปาง พ.ศ. 2558” ทางไปรษณียใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล 
    ในจังหวัดลําปาง) 
3. กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามผังโซนสีที่กําหนดไวในผังเมืองรวม 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)          (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                            ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 
 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  - 
 
 

หลักฐานอางอิง : 
1. หนังสือบันทึกขอความ สวนควบคุมอาคารและผังเมือง ที่ ลป 52004/4708 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เร่ือง จัดสงเอกสาร 
    ประเมินผลผังเมืองรวมลําปาง พ.ศ.2558 ใหกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง เพื่อประกอบการประชุม 
    คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดลําปาง 
2. หนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0022/1238 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เร่ือง ขอใหเทศบาลจัดทํา 
    เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดลําปาง 
3. หนังสือเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52004/ว 3501 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เร่ือง จัดสงหนังสือกฎกระทรวงใหใชบังคับ 
    ผังเมืองรวมเมืองลําปาง พ.ศ. 2558 เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ ผังเมืองรวมเมืองลําปาง 
4. หนังสือบันทึกขอความ สวนควบคุมอาคารและผังเมือง ที่ ลป 52004/48 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เร่ือง รายงานสถิติ 
    การกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร และการใชประโยชนในที่ดินตามผังโซนสี ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ใหแกสํานักงาน 
    สถิติจังหวัดลําปาง สํานักงานแรงงานจังหวัดลําปาง สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง และ สํานักงานคลังจังหวัดลําปาง เพื่อใชเปน 
    ขอมูลประกอบในการวิเคราะห 
5. หนังสือบันทึกขอความ สวนควบคุมอาคารและผังเมือง ที่ ลป 52004/72 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เร่ือง รายงานสถิติ 
    การกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร และการใชประโยชนในที่ดินตามผังโซนสี ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ใหแกสํานักงาน 
    สถิติจังหวัดลําปาง สํานักงานแรงงานจังหวัดลําปาง สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง และ สํานักงานคลังจังหวัดลําปาง เพื่อใชเปน 
    ขอมูลประกอบในการวิเคราะห 
6. หนังสือบันทึกขอความ สวนควบคุมอาคารและผังเมือง ที่ ลป 52004/88 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เร่ือง รายงานสถิติ 
    การกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร และการใชประโยชนในที่ดินตามผังโซนสี ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ใหแก    
    สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง สํานกังานแรงงานจังหวัดลําปาง สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง และ สํานักงานคลังจังหวัดลําปาง  
    เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการวิเคราะห 
7. หนังสือบันทึกขอความ สวนควบคุมอาคารและผังเมือง ที่ ลป 52004/101 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง รายงานสถิติ 
    การกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร และการใชประโยชนในที่ดินตามผังโซนสี ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ใหแกสํานักงาน 
    สถิติจังหวัดลําปาง สํานักงานแรงงานจังหวัดลําปาง สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง และ สํานักงานคลังจังหวัดลําปาง เพื่อใชเปน 
    ขอมูลประกอบในการวิเคราะห 
8. หนังสือบันทึกขอความ สวนควบคุมอาคารและผังเมือง ที่ ลป 52004/126 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เร่ือง รายงานสถิติ 
    การกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร และการใชประโยชนในที่ดินตามผงัโซนสี ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ใหแกสํานักงาน 
    สถิติจังหวัดลําปาง สํานักงานแรงงานจังหวัดลําปาง สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง และ สํานักงานคลังจังหวัดลําปาง เพื่อใชเปน 
    ขอมูลประกอบในการวิเคราะห 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)          (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                            ()  รอบ ๑๒ เดือน 

หลักฐานอางอิง (ตอ) : 
9. หนังสือบันทึกขอความ สวนควบคุมอาคารและผังเมือง ที่ ลป 52004/138 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เร่ือง รายงานสถิติ 
    การกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร และการใชประโยชนในที่ดินตามผังโซนสี ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ใหแก 
    สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง สํานกังานแรงงานจังหวัดลําปาง สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง และ สํานักงานคลังจังหวัดลําปาง  
    เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการวิเคราะห 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)          (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                            ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๑9 : จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนา ฟนฟู และอนุรักษแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือแหลงเรียนรู 
                    ทางสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชูศักดิ์  สมแกว 
                           หัวหนาฝายควบคุมอาคาร  รักษาการแทน 
                           ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผังเมือง 

ผูจัดเก็บขอมูล : นายอํานาจ เคร่ืองไชย 
                     นายชางโยธาชํานาญงาน 

เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  ๗130 เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  7135 

คําอธิบาย :  
 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการงานอนุรักษเมืองเกา มี 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ “เมืองเกานครลําปางและอาคารบานเรือนโบราณ” ในเว็บไซตเทศบาลนครลําปาง 
 2. กิจกรรมการสํารวจอาคารบานเรือนโบราณหรือแหลงเรียนรูทางสถาปตยกรรมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลนครลําปาง  

เกณฑการประเมิน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการพฒันา ฟนฟู 
และอนุรักษแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
หรือแหลงเรียนรูทางสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 

จํานวน - - - 1 2 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 - จํานวนกิจกรรมที่ไดดําเนนิการในปงบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(จํานวน) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน          
ถวงนํ้าหนัก 

จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการพฒันา ฟนฟู และ
อนุรักษแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือแหลง
เรียนรูทางสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 

3 2 5 0.1500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :   
- เทศบาลนครลําปางไดดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการงานอนุรักษเมืองเกา รวมถึงกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนา ฟนฟู 
และอนุรักษแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือแหลงเรียนรูทางสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน ดังนี้ 
1. กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ “เมืองเกานครลําปางและอาคารบานเรือนโบราณ” ในเว็บไซตเทศบาลนครลําปางโดยเปนสื่อ 
    รูปเลม มีรายละเอียดเก่ียวกับแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนา บริเวณเมืองเกาลําปาง สามารถดาวนโหลดไดทาง 
    เว็บไซตเทศบาลนครลําปาง เปนรูปแบบไฟล PDF 
2. กิจกรรมสํารวจอาคารบานเรือนโบราณหรือแหลงเรียนรูทางสถาปตยกรรมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลนครลําปางรวมกับงานประชาสัมพันธ, 
    งานสงเสริมการทองเที่ยว พรอมดวยคุณจันทรสม เสียงดี ที่ปรึกษานายกฯ โดยไดสํารวจตลาดเกาจาว และหองแถวเกาภายใน 
    บริเวณตลาด และรวบรวมเปนขอมูล ในสวนของประวัตคิวามเปนมาของตลาด รูปแบบอาคารหองแถว และสภาพพื้นที่ในบริเวณตลาด 
    โดยเผยแพรประชาสัมพันธแกประชาชนผานทางเวบ็ไซตเทศบาลนครลําปาง และสื่อสังคมออนไลน (เฟสบุค)  



 

หนา I 96 

 
 

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

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 
 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 
 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  - 
 
 

หลักฐานอางอิง : 
1. หนังสือบันทึกขอความ สวนควบคุมอาคารและผังเมือง ที่ ลป 52004/83 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เร่ืองขอประชาสัมพันธ 
    โครงการจัดทําแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกาลําปาง , ภาพการเผยแพรเอกสารทางเว็บไซต  
    เทศบาลนครลําปาง 
2. หนังสือบันทึกขอความ สวนควบคุมอาคารและผังเมือง ที่ ลป 52004/120 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เร่ืองขอประชาสัมพันธ 
    กิจกรรมการสํารวจอาคารบานเรือนโบราณหรือแหลงเรียนรูทางสถาปตยกรรมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลนครลําปาง , ภาพการเผยแพร 
    ประชาสัมพันธแกประชาชนผานทางเว็บไซตเทศบาลนครลําปาง และสื่อสังคมออนไลน (เฟสบุค) 



หนา I 97 

 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)        (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                          ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 20 : จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสุนทร  จวงพลงาม 
                           ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวนัทธหทัย  ฟูวุฒ ิ
                     นางยุวดี  แกวกระจาง 

เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  3103 เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  3106 

คําอธิบาย :  
 โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสังคม หมายถึง โครงการ/กิจกรรม หรืองานตาง ๆ ที่เทศบาล
นครลําปางดําเนินการเอง หรือรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ไดแก ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดข้ึนโดย         
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมดานสังคม พิทักษสิทธิใหประชาชนในพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครลําปางมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

 โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม หรืองานตาง ๆ ที่
เทศบาลนครลําปางดําเนินการเอง หรือรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ไดแก ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดข้ึนโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมดานเศรษฐกิจ กระตุนใหเกิดการกระจายรายไดในพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครลําปางและสงเสริมอาชีพ
และการทํามาหากินของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง 

เกณฑการประเมิน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสงัคม 
และเศรษฐกิจ 

จํานวน 6 7 8 9 10 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 - จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับการอนุมัติ ในปงบประมาณ 
 

ผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(จํานวน) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน          
ถวงนํ้าหนัก 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสงัคม 
และเศรษฐกิจ 

4 14 5 0.2000 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)        (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                          ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  :  
  1. โครงการสงเสริมการจําหนายผลิตภัณฑชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – ปจจุบัน)  
มีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาตลาดในการสรางอาชีพ และรายไดใหกับประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง และพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนยสาธิตฯ ในการบริหารจัดการสถานที่จําหนายสินคาระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยกิจกรรม
ประกอบดวย การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด และการจัดจําหนายผลิตภัณฑชุมชน ในงานลองสะเปาจาวละกอน ณ ถนนฉัตรไชย /
งานเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมนครลําปาง ณ ถนนฉัตรไชย งบประมาณที่ใชไป 2,408 บาท (สองพันสี่รอยแปดบาทถวน) 
  2. ประชุมคณะกรรมการศูนยชวยเหลือประชาชน เพื่อพิจารณาชวยเหลือประชาชนที่ประสบสบปญหาเดือดรอนกรณีขอใหรถ
สวนกลางเพื่อไปพบแพทย จํานวน 173 ราย 
  3. กิจกรรมการขอรับเงินสงเคราะห ประสานไปยัง พมจ.ลําปาง เพื่อชวยเหลือกรณีผูมีรายไดนอย/คนพิการ/ขอเงินทุนประกอบ

อาชีพหลังพนโทษ จํานวน 14 ราย 

  4. กิจกรรมการชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย จํานวน 5 ราย 

  5. กิจกรรมรวมกับภาคีเครือขายทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงและชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม  

       - ตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีผูสูงอายุถูกทําราย จํานวน 1 ราย 

       - กรณีขอรับการสงเคราะหเขาสถานสงเคราะหในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการฯ จํานวน 2 ราย 

       - กรณีชวยเหลือเด็กประสบปญหาทางสังคมฉุกเฉิน จํานวน จํานวน 1 ราย 

       - ประสานงานและดําเนินการชวยเหลือกรณีเด็กมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม/ผูปกครองเลี้ยงดูไมเหมาะสม จํานวน 2 ราย 

       - ตรวจสอบบุคคลไรที่พึ่ง (เรรอนอาศัยอยูใตสะพาน) จํานวน 1ราย 

       - ประสานศูนยไรที่พึ่ง จังหวัดลําปางเพื่อใหการชวยเหลือผูไรที่พึ่ง/ไมมีผูดูแล จํานวน 1 ราย 

  6. กิจกรรมใหความรูพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี ในหัวขอการสงเสริมความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการปองกันและขจัดความ

รุนแรงในครอบครัวและการสงเสริมความรูเร่ืองการพิทักษและคุมครองสิทธิสตรี 

  7. กิจกรรมใหความรูพัฒนาศักยภาพกลุมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุเทศบาลนครลําปาง (อผส.) 

  8. โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จํานวน 73 ราย 

  9. โครงการ Happy Home Ward  

  10. กิจกรรมอบรมใหความรูผูสูงอายุ เร่ืองสิทธิทางกฎหมายและการจายเงินเบี้ยผูสูงอายุ 
  11. โครงการสนับสนุนเงินชวยเหลือสงเคราะหคาทําศพ ผูสูงอายุ จํานวน 30 ราย  

  12. กิจกรรมใหการชวยเหลือสงผูสูงอายุเขาสถานสงเคราะห จํานวน 1 ราย 

  13. กิจกรรมชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม จํานวน 10 ราย 

  14. กิจกรรมสนับสนุนการกําหนดแนวทางดานการเสริมสรางความรูความเขาใจในการชวยเหลือคุมครองคนไรที่พึ่ง  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
  1. เทศบาลฯ ใหความสําคัญตอการดําเนินงานดานการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมผูสูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน  
  2. เทศบาลฯ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณและไดรับความรวมมือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ จากหนวยงานภายนอก                           
เครือขายชุมชน เพื่อเปนการบูรณาการทํางานรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ดานการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานสังคม 

 
 



หนา I 99 
 

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

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
  1. ขอระเบียบกฎหมายที่มีขอจํากัดในดานการจัดกิจกรรมในการเบิกจาย 
  2. การประสานงานของบุคลากร   
  3. การจัดกิจกรรมพรอม ๆ กันหลายงาน 
  4. การประสานงานระหวางหนวยงาน 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  - 
 

หลักฐานอางอิง : 
๑. โครงการที่ไดรับการอนุมัติ 
๒. ภาพถายกิจกรรม/ โครงการ 
๓. ตัวอยางสื่อประชาสัมพันธ 
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                       รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 2๑ : รอยละผลสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของการรักษาความสงบเรียบรอย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสวาท  จําปาอูป 
                           หัวหนาสาํนักปลัดเทศบาล 

ผูจัดเก็บขอมูล : นายชนก  รูเกณฑ 
                     นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ                 

เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  7281 เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  4302 

คําอธิบาย :  
 ผลผลิต คือ เปาหมายที่กําหนดผลสําเร็จตามภาระหนาที่และภาระงานดานการรักษาความสงบเรียบรอย โดยสามารถ
ดําเนินงานบรรลุคาเปาหมายที่กําหนดไว 
 เปาหมายตามภาระหนาที่และภาระงานที่กําหนดผลสําเร็จ ประกอบดวย 

1. รอยละของการตรวจกวดขัน กรณีการละเมิดพระราชบัญญัตรัิกษาความสะอาดและความเปนระเบียบของบานเมือง 
พ.ศ. 2535 รวมทั้งฉบับแกไขเพิ่มเติม อยางนอย 5 จุด/วัน 

2. รอยละของการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะอยางนอย 5 คร้ัง/วัน/จุด 
3. รอยละความสําเร็จของการแกไขขอรองเรียนตามภาระหนาที่ และภาระงานดานการรักษาความสงบเรียบรอย 
4. รอยละของการตรวจสอบ กวดขัน การจัดระเบียบทางเทาถนน เพื่อแกไขปญหาจราจร อยางนอย 5 คร้ัง/วัน/จุด 
5. รอยละความพึงพอใจตอการจัดระเบียบหาบเรแผงลอย 

สูตรการคํานวณ : 
       วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของเปาหมายตามภาระหนาที่และภาระงาน 

ความสําเร็จจากรอยละของ
ผลผลิตฯ 

นํ้าหนัก (W i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ 
รอยละของผลสําเร็จตามเปาหมาย

ผลผลิตฯ 

คาคะแนน
ท่ีได 
(SM i) 

คะแนนเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนัก 
 (W i x SM i) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ภาระหนาท่ี/ภาระงานSM ๑ W๑ 86 87 88 89 90 SM๑ (W๑ x SM๑) 

ภาระหนาท่ี/ภาระงานSM ๒ W๒ 86 87 88 89 90 SM๒ (W๒ x SM๒) 

. . 86 87 88 89 90 . . 

. . 86 87 88 89 90 . . 

ภาระหนาท่ี/ภาระงานSM i W i 86 87 88 89 90 SM i (W i x SM i) 

 Σ Wi = ๑.๐  Σ (W i x SM i) 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลติของเทศบาล เทากับ 
                                    
 

 

โดยที่  
W     หมายถึง      น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับผลตัวชี้วัดหลักที่ ๑  (รอยละผลสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของการรักษา 
                        ความสงบเรียบรอย) ของแตละเปาหมายภาระหนาที่และภาระงาน และผลรวมของน้ําหนักของทุกเปาหมายให 
                          สวนราชการที่รับผิดชอบเปนผูกําหนดน้ําหนักรอยละของ ลําดับ (i) กรณีไมระบุถือวาน้ําหนักเทากันหมด 
SM    หมายถึง   คะแนนที่ไดจากผลตัวชี้วัดหลักที่ ๑ (รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของการรักษาความสงบ 
                         เรียบรอย) ของแตละสวนราชการ ระดับสํานัก/กอง 
I       หมายถึง   ลําดับที่ของเปาหมายภาระหนาที่และภาระงาน 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 แบบรายงานการปฏิบัตงิาน ของงานรักษาความสงบภายใน สาํนักปลัดเทศบาล 

๒ แบบสรุปการแกไขขอรองเรียนดานหาบเรแผงลอยและรักษาความสงบของงานรับเร่ืองราวรองทุกข  
ของสํานักปลัดเทศบาล 

3 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจดานการจัดระเบียบหาบเรแผงลอย ของกองวิชาการและแผนงาน 

เคร่ืองมือการประเมิน : 
 - ตารางสรุปผลรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตฯ  
 

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

                      W๑+ W๒ ++... Wi 

   ∑ (Wi x SMi)        

          ∑ Wi 
หรือ 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  

ตัวชี้วัด หนวยวัด เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
รอยละผลสาํเร็จตามเปาหมายผลผลิตของการ
รักษาความสงบเรียบรอย 

รอยละ 86 87 88 89 90 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

        นํ้าหนัก (W i)  คิดตามจํานวนโครงการท่ีสํานักและกองตางๆ รับผิดชอบ 

ความสําเร็จจากรอยละของผลผลิตฯ 
นํ้าหนัก
* (W i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกบั 
รอยละของผลสําเร็จตาม

เปาหมายผลผลิตฯ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 
(SM i) 

(คะแนนที่ได) 

คะแนนเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนัก 

 (W i x 
SM i) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. รอยละของการตรวจกวดขัน กรณี 
    การละเมิดพระราชบัญญัติรักษา 
    ความสะอาดและความเปนระเบยีบ 
    เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535  
    รวมทั้งฉบับแกไขเพิ่มเติม อยางนอย    
    5 จุด/วัน 

0.25 86 87 88 89 90 100 (5) 1.25 

๒. รอยละของการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 
    ตอการเกิดอาชญากรรมในพื้นที ่
    สาธารณะอยางนอย 5 คร้ัง/วัน/จุด 

0.20 86 87 88 89 90 100 (5) 1.00 

๓. รอยละของความสําเร็จของการแกไข 
    ขอรองเรียนตามภาระหนาที่ และ 
    ภาระงานดานการรักษาความสงบ 
    เรียบรอย 

0.15 86 87 88 89 90 100 (5) 0.75 

๔. รอยละของการตรวจสอบ กวดขัน  
    การจัดระเบียบทางเทาถนน 
    เพื่อแกไขปญหาจราจร อยางนอย  
    5 คร้ัง/วัน/จุด 

0.20 86 87 88 89 90 100 (5) 1.00 

๕. รอยละความพึงพอใจ 
    ตอการจัดระเบียบหาบเร แผงลอย 

0.20 86 87 88 89 90 83.40 (1) 0.20 

รวม ๑        คิดเปนรอยละ 89.20 4.20 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน           
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละผลสาํเร็จตามเปาหมายผลผลิต 
ของการรักษาความสงบเรียบรอย 

4 89.20 4.20 0.1680 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
- งานรักษาความสงบเรียบรอย (เทศกิจ) ฝายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล มีหนาที่จัดระเบียบ ตรวจสอบ กวดขันบริเวณสถานที่ 
  สาธารณะในเขตเทศบาลนครลําปาง และจัดระเบียบพอคา แมคา หาบเร แผงลอย ในเขตเทศบาลนครลําปาง โดยเฝาระวังมิให 
  มีการตั้งวางขายสินคาบริเวณทางเทาและบนถนนบริเวณรอบตลาดเทศบาล 1 บริเวณแยกธนาคารออมสิน (สาขาในเมือง)  
  ตรอกศรีนวล ตลาดรัษฎา ตลาดสนามบิน ตลาดโชคชัย และขางโรงเรียนบุญวาทย เพื่อไมใหมีผูลักลอบนําสินคามาตั้งวางขาย 
  บนถนน ทางเทา และสถานที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครลําปาง เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ 
  ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เก่ียวของอยางตอเนื่อง หากปลอยทิ้งไวประชาชน 
  จะไดรับความเดือดรอนและเกิดความเสยีหายตอทางราชการ โดยในการปฏิบัติงาน ของงานรักษาความสงบเรียบรอย (งานเทศกิจ)  
  ไดดําเนินการ ดังนี้ 
 

ระดับความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
๑. รอยละของการตรวจกวดขัน กรณีการละเมิด 
    พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ 
    ความเปนระเบียบเรียบรอยของ 
    บานเมือง พ.ศ. 2535 รวมทั้งฉบับแกไข 
    เพิ่มเติม อยางนอย 5 จุด/วัน 

- เจาหนาที่เทศกิจออกตรวจสอบกวดขันจดัระเบียบพอคา - แมคา  
  จํานวน 5 จุด/วัน ไดแก บริเวณแยกธนาคารออมสิน บริเวณตลาด 
  รัษฎา บริเวณตลาดโชคชัย ตลาดอัศวิน และบริเวณหนาโลตัสโรงเรียน 
  ปงสนุก  
  (คิดเปนรอยละ 100) 

๒. รอยละของการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 
    ตอการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ 
    อยางนอย 5 คร้ัง/วัน/จุด 

- เจาหนาที่เทศกิจไดออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดอาชญากรรม   
  จํานวน 5 จุด/วัน ไดแก บริเวณสวนสาธารณะเขลางคนคร บริเวณ 
  สถานีรถไฟลําปาง บริเวณสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง  
  บริเวณอนุสาวรียเจาพอทิพยชาง และสวนสาธารณะเทศบาล 7  
  (คิดเปนรอยละ 100) 

๓. รอยละของความสําเร็จของการแกไข 
    ขอรองเรียนตามภาระหนาที่ และภาระงาน 
    ดานการรักษาความสงบเรียบรอย 

- เจาหนาที่เทศกิจไดดาํเนนิการแกไขขอรองเรียนตามภารหนาที่และ 
  ภาระงานดานการรักษาความสงบเรียบรอย จํานวน 5 จุด/วนั ไดแก  
  บริเวณหนาโรงเรียนบุญวาทย บริเวณหนารานเบตง บริเวณหนาสวน 
  สาธารณะเขลางค บริเวณหนาโรงเรียนอัสสัมชัญ และบริเวณหนาโรงเรียน 
  อนุบาลลําปาง   
  (คิดเปนรอยละ 100) 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 

ระดับความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
๔. รอยละของการตรวจสอบ กวดขัน  
    การจัดระเบียบทางเทาถนน เพื่อแกไขปญหา 
    จราจร อยางนอย 5 คร้ัง/วนั/จุด 

- เจาหนาที่เทศกิจไดออกตรวจสอบ กวดขัน จัดระเบียบทางเทา ทางถนน  
  เพื่อแกไขปญหาจราจร จํานวน 5 จุด/วัน ไดแก บริเวณตลาดสนามบิน  
  บริเวณแยกธนาคารออมสิน บริเวณหนาโรงพยาบาลศูนยลําปาง  
  บริเวณถนนเจริญประเทศ หนาเสรี และบริเวณหนาเรือนจํากลาง   
  (คิดเปนรอยละ 100) 

๕. รอยละความพึงพอใจตอการจัดระเบียบ 
    หาบเรแผงลอย 

ความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดระเบียบหาบเร แผงลอย  
คิดเปนรอยละ 73.40 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
- ผูบริหารใหความสําคัญและใหคําชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางถูกตอง และเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
  และเจาหนาที่เทศกิจมีความพรอม มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และเขมงวด กวดขัน การจัดระเบียบภายในบริเวณเขต 
  เทศบาลนครลําปาง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
- การออกตรวจสอบพื้นที่ในเขตเทศบาลนครลําปางบางพื้นที่ไมสามารถเขาถึงได เพราะเปนซอยเล็กแคบ รถจักรยานยนต 
  ตรวจการณมีสภาพเกา ไมสามารถใชงานไดทําใหเขาถึงพื้นที่ไดไมทั่วถึงเทาที่ควร 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  - 

 

 

หลักฐานอางอิง : 
- แบบรายงานประจําวัน ชุดปฏิบัติการที่ 1 และชุดปฏิบัติการที่ 2 ตามแผนปฏิบัติงาน โดยไดนําแบบรายงานประจําวัน เสนอตอ 
  ผูบังคับบัญชาในตอนเชาของแตละวันเพื่อเสนอใหผูบังคับบัญชารับทราบในการออกปฏิบัติงานในแตละวัน ของสํานักปลัดเทศบาล  
  ฝายปกครอง งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 22 : รอยละของจํานวนบุคลากรไดรับการพฒันาตามเกณฑ      
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสวาท จําปาอูป 
                            หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวนันทนีย  มนะสิการ 
                     นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 

เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  7281 เบอรติดตอ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ตอ  7274 

คําอธิบาย :   

บุคลากร หมายถึง  พนักงานเทศบาล 
การพัฒนา หมายถึง การฝกอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ 

การบรรยายพิเศษ การศึกษา การดูงาน การสัมมนา การฝกความพรอม การนิเทศ การสอนงานทุกเร่ืองในปนั้น ๆ เพื่อเพิ่มความรู 
ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ความรูที่จําเปน หมายถึง องคความรูตาง ๆ ที่บุคลากรจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ผูนั้นดํารงตําแหนงอยู 
ทักษะที่จําเปน หมายถึง ขีดความสามารถที่จําเปนในการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่พัฒนามาจากการสั่งสมประสบการณ และ

การฝกฝน โดยสะทอนออกมาจากการกระทําของบุคลากร 
สมรรถนะที่จําเปน หมายถึง ลักษณะหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดผลงานโดดเดนกวา  

คนอ่ืน ๆ  
ป หมายถึง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
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. ๒๕63 

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

รอยละ 70 75 80 85 90 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
  

๑ กําหนดใหงานพฒันาทรัพยากรมนุษย  ฝายอํานวยการ สาํนักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานหลักในการจัดเก็บขอมูล  
๒ หนวยราชการที่จดักิจกรรมพัฒนาคุณภาพบุคลากรของหนวยงานตนเอง รายงานขอมูลใหงานพัฒนาทรัพยากรมนษุย  

ฝายอํานวยการ สาํนักปลัดเทศบาล  ทุกคร้ังหลังจากเสร็จสิน้กิจกรรม 
๓ ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล  รวบรวมขอมูลเปนราย  ๖  เดือน  และ  ๑๒  เดือน เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน   
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
          สรุปผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
          จํานวนบุคลากร                             ทั้งหมด    178  คน 
          บุคลากรทีไ่ดรับการพัฒนาตามเกณฑ    จาํนวน    90  คน      คิดเปนรอยละ  50.56 
          บุคลากรทียั่งไมไดรับการพัฒนา          จํานวน   88  คน       คิดเปนรอยละ  49.44 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
  

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของจํานวนบุคลากรไดรับการพัฒนา 
ตามเกณฑ 

5 50.56 
 

1 0.0500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. เทศบาลนครลําปาง ไดดําเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในทุกระดับและทุกตาํแหนง เชน การฝกอบรม การดูงาน การสัมมนา 
เนื่องจากเปนการสงเสริม พัฒนาทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่พึงประสงคของบุคลากร เพื่อใหการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของเทศบาลบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของเทศบาลนครลําปาง ทั้งนี้ มาตรการในการดําเนินการ เทศบาลฯ มีการจัดฝกอบรม 
สัมมนาเอง และมีการสงเสริมใหบุคลากรในแตละสังกัดเขารวมการฝกอบรม สัมมนาในหลักสูตรที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของแตละ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
2. ในสวนของการพัฒนาบุคลากรที่เทศบาลนครลําปางไดเปนผูดาํเนินการเองนัน้ เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) โดยจังหวัดลําปาง ไดมีมาตรการเรงดวนในการปองกันวิกฤตการณจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีคําสั่งใหงดการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคที่เปน
ลักษณะการจัดกิจกรรมที่มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมหรือประชาชนเขารวมชุมนุมเกินกวา 30 คนข้ึนไป ยกเวนงานรัฐพิธี การนี้   
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงไดถือปฏิบัติตามคําสั่งจังหวัดลําปาง โดยชะลอการจัดฝกอบรมในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม  
2563 และถึงแมวาในชวงเดือนมิถุนายน 2563 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจะมีแนวโนมคลี่คลายไป
ในทางที่ดีข้ึน แตเพือ่เปนการปองกันการระบาดซ้ํา จึงยังชะลอการดําเนินการออกไปกอน ประกอบกับนายกเทศมนตรี ไดมีแนวทาง
ใหชะลอการเบิกจายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อลดการกระทบจากการขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ และการบริหารงาน
ของเทศบาลนครลําปาง งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยฯ  จึงไดขอความเห็นชอบตอนายกเทศมนตรี เพื่อของดการดําเนินการโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะของบุคลากร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
๑. ผูบริหารใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร โดยอนุมัติงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
๒. มีหนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากร  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. บุคลากรมไีมเพียงพอในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาบุคลากร จึงทําใหไมสามารถดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรไดอยางมี 
    ประสิทธิภาพ 
2. สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป : 
1. ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของบุคลากรของเทศบาล เพื่อทํากลยุทธ
การพัฒนาบุคลากรใหตอบสนองในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของเทศบาล 
2. ควรมีการสอบถามความตองการในการพัฒนา เพื่อใหตรงตามความตองการของบุคลากร และตรงตามเปาหมายในการพัฒนา
บุคลากรในดานตาง ๆ 
3.  ควรสนับสนุนใหบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีดิจิทลัเพิ่มข้ึน เพื่อจะไดมีการสงเสริมและแนะนําใหบุคลากรเขารับการพัฒนา 
ผานชองทางออนไลนมากข้ึน 

หลักฐานอางอิง : 
1. แฟมสรุปขอมูลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครลําปาง  และบัญชีรายละเอียดการเขารับการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. สําเนาคําสั่งเทศบาลนครลําปาง เร่ือง ใหพนักงานเทศบาลเดินทางเพื่อเขารับการฝกอบรม สัมมนา (หลักสูตรที่หนวยงานภายนอก
เปนผูดําเนินการจัด) ทุกหลักสูตรที่สงบุคลากรเขารวม 
3. บันทึกขอความ  งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ที่ ลป 52001.พม/63  ลงวันที่  10  มิถุนายน  2563   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบงดการดําเนินโครงการจัดฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 23 : รอยละความสาํเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวรรณศรี  อินทราชา 
                          ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวญาดา ณ วงคจันทร 
                    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ 

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

คําอธิบาย :  

 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร หมายถึง การพัฒนาในภาพรวมขององคกร ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย 3 แนวทางการพัฒนา ไดแก 
 1. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทํางานขององคกรใหทันสมัย เปนธรรม และโปรงใส พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2. พัฒนากระบวนการโดยมุงเนนผูรับบริการเปนศูนยกลางเพื่อสรางความเปนเลิศ 
3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับวิทยาการสมัยใหม 
ดังนั้น  ตัวชี้วัดของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร จึงมุงเนนในดานการพัฒนากระบวนการทํางานในดานตาง ๆ      

การพัฒนาบุคลากร และการพฒันาสถานที่ สภาพแวดลอมในการทํางาน ตลอดจนการพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทํางานของ
เจาหนาที่ 

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

2565) เทศบาลนครลําปาง ไปสูการปฏิบัติงาน (ระบุไวในแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเปนโครงการ
ที่ไดรับงบประมาณใหดําเนินการในปงบประมาณ 2563) โดยอยูในความรับผิดชอบ ของงานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายบริการและ
เผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน   

2) การติดตามผลการดําเนินงานตามแผน หมายถึง การวัดความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 (เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง     
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 อยางนอยปละ 2 คร้ัง) โดยอยูในความรับผิดชอบของงานวิจัย
และประเมินผล ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  

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

4) การประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance Asssessment : LPA) 
หมายถึง การประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริาชการและนิเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก  ดานการ
บริหารจัดการ ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ดานการบริหารงานการเงินและการคลัง ดานการบริการสาธารณะ และ
ดานธรรมาภิบาล โดยอยูในความรับผิดชอบของงานวิจัยและประเมินผล ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและ
แผนงาน 

5) การพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและพัฒนาสถานที่ (เปนไปตามแผนการดําเนินงาน) หมายถึง การพัฒนาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชและสถานที่ของแตละสํานัก/กอง ของเทศบาล ที่สามารถดําเนินการไดตามแผนงานที่กําหนดไว 
          

 
 

 
 
 
 



หนา I 109 
 

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

ความสําเร็จ 
 

นํ้าหนัก 
(W i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกบั 
รอยละของผลสําเร็จ 

คาคะแนนที่ได 
 (SM i) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถวงนํ้าหนัก 
 (W i x SM i) 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 . . 

5. รอยละของความสําเร็จที่สํานัก/กอง   
    ไดรับการพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช 
    และพัฒนาสถานที ่

๐.2 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ SM i (W i x SM i) 

 Σ Wi =๑.๐  Σ (W i x SM i) 

เกณฑการประเมิน  : 

  

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
รอยละความสาํเร็จของการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการองคกร 
 

รอยละ 65 70 75 80 85 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1 กองวิชาการและแผนงานเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล 

2 ประเมินผลปละ 2 คร้ัง 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ความสําเร็จ 
 

นํ้าหนัก 
(W i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกบั 
รอยละของผลสําเร็จ 

คาคะแนนที่ได 
 (SM i) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถวงนํ้าหนัก 
 (W i x SM i) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. รอยละของการนําแผนพฒันาฯ  
    สามารถนาํไปสูการปฏิบัตงิาน 

๐.๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 72.38 (2.48) 
 

0.74 

๒. รอยละของผลการดําเนินงาน 
    ตามแผน 

๐.๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 54.33 (1) 0.3 

๓. รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนา 
    ตามเกณฑ 

๐.๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 50.56 (1) 0.20 

๔. รอยละของการประเมินประสิทธิภาพ 
    ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    (Local Performance Assessment : LPA) 

๐.2 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 89.07 (5) 1 

5. รอยละของความสําเร็จที่สํานัก/กอง  
    ไดรับการพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช 
    และพัฒนาสถานที ่

๐.2 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 53.76 (1) 0.2 
 

 Σ Wi = 
๑.๐ 

72.22 2.44 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัด / 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละความสาํเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 
 

5 72.22 2.44 0.1220 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
เทศบาลนครลําปาง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตองปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ และเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การพัฒนาองคกรจึงตองดําเนินการในหลายๆ ดาน เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหนาที่ของ
เทศบาล การประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรพิจารณาจากการดําเนินงานสวนตาง ๆ ดังนี้ 
1. การนําแผนพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติงาน โดยการวัดจากโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2565)    
    ประกอบดวย  
    - แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมถึงที่เพิ่มเติมมีโครงการทั้งสิ้น จํานวน 181 โครงการ  
    - แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจํานวน 131 โครงการ (รวมโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากงบ  
      สปสช. จํานวน 4 โครงการ) 
    ดังนั้น การนําแผนพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติ จากโครงการทั้งสิ้น 181 โครงการ สามารถนําไปสูการปฏิบัติได            
131 โครงการ คิดเปนรอยละ 72.38 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 
2. การติดตามผลการดําเนนิงานตามแผน โดยการวัดความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําป 
    งบประมาณ พ.ศ. 25๖3 มีโครงการทั้งสิ้น จํานวน 127 โครงการ สามารถดําเนินการตามแผนได จํานวน 69 โครงการ  
    คิดเปนรอยละ 54.33  
3. บุคลากรไดรับการพัฒนาตามที่งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล ไดกําหนดไว โดยมีบุคลากร 
    ทั้งหมด 178 คน บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 50.56 และที่ยังไมไดรับการพัฒนา จํานวน 88 คน 
    คิดเปนรอยละ 49.44 
4. การประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance Asssessment : LPA) หมายถึงการประเมนิ 
    มาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 89.07 
5. การพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและพัฒนาสถานที่ เปนไปตามแผนการดําเนินงานของสํานัก/กอง รวมทั้งสิ้น 87 โครงการ  
    ซึ่งดําเนินการตามแผนได จํานวน 50 โครงการ คิดเปนรอยละ 53.76 และไมเปนไปตามแผน จํานวน 3 โครงการ คิดเปน        
    รอยละ 46.24 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. มีการตั้งงบประมาณพฒันาองคกรในดานตางๆ ไดอยางครอบคลุม  
2. มีการตดิตามผลการดําเนินโครงการ ทําใหทราบปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน สามารถแกไขปรับปรุงและพัฒนางานตอไปได 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. บุคลากรมีไมเพียงพอในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาบุคลากร จึงทําใหไมสามารถดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร 
    ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid -19) 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  
1. การจัดซื้อเคร่ืองมือใชในการทํางาน หรือการพัฒนาสถานที่ ควรพิจารณาหวงเวลาการดําเนินการใหรอบคอบ โดยคํานึงถึง 
    งบประมาณและความเปนไปไดในการดําเนินงาน และแตละสํานัก/กอง ควรมีการติดตามงานอยางใกลชิดใหเปนไปตามแผน 
    ที่ไดกําหนดไว 
2. ควรเพิ่มบุคลากรดานการพัฒนาบุคลากร 
 

หลักฐานอางอิง : 
1. สรุปผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ตั้งแต เดือนตุลาคม 62 – กันยายน 63 
2. แบบรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ)               
3. สรุปผลสําเร็จในการพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและพัฒนาสถานที่ ประจําปงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) 
 

 



ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

2564 

ประจําป 2563 
ตัวชี้วัด 

ป 2564 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
1. ชุมชนมีความสามารถในการบริหาร 
    จัดการตนเองตามหลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวนของชุมชนที่เพิ่มข้ึนในการจัดการ
ตนเองตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

เพิ่มข้ึนปละ  
1 ชุมชน 

 
ระดับความสําเร็จของชุมชน 
ในการบริหารจัดการตนเอง 

ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4 4  มิติที่ 1  
ดานประสิทธผิล 
(ตัวชี้วัดที่ 4) 

2. ประชาชนไดรับการพฒันา 
    คุณภาพชีวิตดานสังคม 
    และเศรษฐกิจที่เหมาะสม 
 

จํานวนโครงการที่สงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจ 

ปละ 
ไมนอยกวา 
8 โครงการ 

 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม 

ที่สงเสริม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ดานสังคมและเศรษฐกิจ 

14 5  มิติที่ 3 
ดานประสิทธิภาพ 
(ตัวชี้วัดที่ 20) 

3. องคกรและประชาชน 
    มีความปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพยสนิ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 
ดานความเปนระเบียบเรียบรอย 
ของบานเมือง 
 

ระดับ
ความสําเร็จ  
ไดระดับ 5 

 
รอยละผลสําเร็จ 

ตามเปาหมายผลผลิต 
ของการรักษาความสงบ

เรียบรอย 

89.20 4.20  มิติที่ 3 
ดานประสิทธิภาพ 
(ตัวชี้วัดที่ 21) 

รอยละของระดับความพึงพอใจ 
ของประชาชนตอการดําเนินงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

รอยละ 
ของระดับ

ความพึงพอใจ 
ไมนอยกวา
รอยละ 85 

 

 
รอยละความพึงพอใจ 

ของผูรับบริการตองานบริการ 
ของเทศบาลนครลําปาง 

 

79.60 3.92  มิติที่ 2  
ดานคุณภาพการ

ใหบริการ 
(ตัวชี้วัดที่ 11) 
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ยุทธศาสตรที่ ๒ การสงเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

2564 

ประจําป 2563 
ตัวชี้วัด 

ป 2564 
หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
1. ประชาชนทุกกลุมวยัไดรับการดูแล 
    สุขภาพอยางเหมาะสม 

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ตองานบริการดานสาธารณสุข 

รอยละ 
ของระดับ

ความพึงพอใจ  
ไมนอยกวา
รอยละ 85 

 
รอยละความพึงพอใจ 

ของผูรับบริการตองานบริการ
ของเทศบาลนครลําปาง 

86.40 5  มิติที่ 2  
ดานคุณภาพ 
การใหบริการ 
(ตัวชี้วัดที่ 11) 

 
รอยละความสาํเร็จของงานบริการ 
ดานสาธารณสุข 
 

รอยละ 100  
รอยละความสําเร็จของงาน

บริการดานสาธารณสุข 

90.71 4.14  มิติที่ 1  
ดานประสิทธผิล 
(ตัวชี้วัดที่ 5) 

 
2. ผูประกอบการมีการจัดการ 
    สิ่งแวดลอมใหถูกตองตามหลัก 
    สุขาภิบาล อนามยั สิ่งแวดลอม 

รอยละของการตรวจสอบควบคุม 
ดานสุขาภิบาลของสถานประกอบการ 
ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 

รอยละ 93  
รอยละของสถานประกอบ
กิจการ ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 ปฏิบัติตาม

ขอกําหนดในแบบตรวจสอบ
ดานสุขาภิบาล 

86 4  มิติที่ 3  
ดานประสิทธิภาพ 
(ตัวชี้วัดที่ 14) 

 

3. ชุมชน/ภาคีมีสวนรวมในการ 
    ดําเนินงานดานสาธารณสุข 
    และสิ่งแวดลอม 

ระดับความสําเร็จในการพฒันา
ศักยภาพชุมชน/ภาคีในการ
ดําเนินงานดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

ระดับ
ความสําเร็จ 
ไดระดับ 5 

 
ระดับความสําเร็จ 

ในการพัฒนาศักยภาพภาคี/
เครือขายในการดําเนินงาน

ดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

5 5  มิติที่ 3  
ดานประสิทธิภาพ 
(ตัวชี้วัดที่ 15) 
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ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน  และประชาชน 
 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

2564 

ประจําป 2563 
ตัวชี้วัด 

ป 2564 
หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
1. การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
    และศูนยพฒันาเด็กเล็ก 
    มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน 
    ของกรมสงเสริมการปกครอง 
    ทองถ่ิน 

จํานวนโรงเรียนที่มผีลการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ินในระดับดีมาก 

จํานวน  
6 โรงเรียน 

 
ระดับการพัฒนาความสําเร็จ

ของการประกันคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม 

ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 
 

5 5  มิติที่ 1 
ดานประสิทธผิล 
(ตัวชี้วัดที่ 8) 

จํานวนโรงเรียนที่มผีลคะแนน 
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ข้ึนพื้นฐาน (O-Net) ที่มีคาเฉลี่ย
มากกวาคาเฉลี่ยระดบัประเทศ 
ไมนอยกวา 3 สาระการเรียนรู 
 

จํานวน  
6 โรงเรียน 

    ตัวชี้วัดประเมิน 
ในป 2560 

ระดับความสําเร็จในการพฒันา
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ของศูนยเด็กเล็ก 

ระดับ
ความสําเร็จ 
ไดระดับ 5 

 

 
ระดับความสําเร็จในการ

พัฒนาคุณภาพการบริหาร 
จัดการศึกษาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

5 5  มิติที่ 1 
ดานประสิทธผิล 
(ตัวชี้วัดที่ 9) 
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เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

2564 

ประจําป 2563 
ตัวชี้วัด 

ป 2564 
หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
2. ประชาชนไดรับความรูจากแหลง 
    เรียนรูและการจัดกิจกรรม 
    การเรียนรู 

รอยละของความพึงพอใจ 
ของประชาชนในการเขามาใชบริการ
แหลงเรียนรู 

รอยละ 
ของระดับ

ความพึงพอใจ 
ไมนอยกวา 
รอยละ 85 

 

    ตัวชี้วัดประเมิน 
ในป  

2560 - 2562 

รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนในการเขารวมกิจกรรม 
การเรียนรู 

รอยละ 
ของระดับ

ความพึงพอใจ 
ไมนอยกวา 
รอยละ 85 

 

    ตัวชี้วัดประเมิน 
ในป  

2560 - 2562 

3. เด็ก เยาวชน และประชาชน 
    มีทักษะดานกีฬา มสีุขภาพด ี 
    และมีความสุขในการเขารวม 
    กิจกรรม 
 

รอยละของระดับความพึงพอใจ 
ของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
ในการเขารวมกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการและกิจกรรมเด็ก เยาวชน 

รอยละ 
ของระดับ

ความพึงพอใจ 
ไมนอยกวา 
รอยละ 85 
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ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  พัฒนาตามระบบผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศนเมือง  และการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

2564 

ประจําป 2563 
ตัวชี้วัด 

ป 2564 
หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
๑. โครงสรางพื้นฐาน สาธารณปูโภค  
    สาธารณปูการ และบริการ 
    สาธารณะมีมาตรฐานครอบคลุม 
    ทุกพื้นที ่

รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจ 
ตอการปรับปรุงโครงสรางพืน้ฐาน 
สาธารณปูโภค สาธารณปูการและ
บริการสาธารณะ 

รอยละ 
ของระดับ

ความพึงพอใจ 
ไมนอยกวา
รอยละ 85 

 

 
รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตองานบริการ

ของเทศบาลฯ 

70.80 2.16  มิติที่ 2  
ดานคุณภาพการ

ใหบริการ 
(ตัวชี้วัดที่ 11) 

๒. การบริหารจัดการผังเมือง 
    เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย 
    ผังเมือง 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวของ 
กับการบริหารจัดการผังเมืองรวม 

จํานวน 
4 โครงการ/
กิจกรรม 

 
จํานวนกิจกรรมที่เก่ียวของ

กับการบริหารจัดการ 
ผังเมืองรวม 

 

3 5  มิติที่ 3 
ดานประสทิฺธิภาพ 
(ตัวชี้วัดที่ 18) 

๓. ทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดลอมเมือง ไดรับการสงเสริม  
    อนุรักษ และฟนฟ ู

จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
ที่ไดรับการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จํานวน  
15 โครงการ/

กิจกรรม 

 
ระดับความสําเร็จในการ

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในดานการ

สงเสริมอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
 

1 1  มิติที่ 3  
ดานประสิทธิภาพ 
(ตัวชี้วัดที่ 16) 
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ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจดัการองคกรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

2564 

ประจําป 2563 
ตัวชี้วัด 

ป 2564 
หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
๑. องคกรมีระบบบริหารจัดการ 
    ที่ทันสมัยพรอมรองรับการ 
    เปลี่ยนแปลง 

รอยละความสาํเร็จของการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการองคกร  

รอยละ 81  
รอยละความสาํเร็จของการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

องคกร 
 

72.22 2.44  มิติที่ 4 
ดานการพัฒนา

องคกร 
(ตัวชี้วัดที่ 23) 

๒. บุคลากรไดรับการพฒันาและ 
    เพิ่มสมรรถนะอยางตอเนื่อง 
 

รอยละของจํานวนบุคลากรไดรับการ
พัฒนาตามเกณฑ  

รอยละ 85  
รอยละของจํานวนบุคลากร
ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 

 

50.56 1  มิติที่ 4 
ดานการพฒันา

องคกร 
(ตัวชี้วัดที่ 22) 
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ยุทธศาสตรที่ ๖ การสงเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธํารงไวซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

2564 

ประจําป 2563 
ตัวชี้วัด 

ป 2564 
หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
๑. โบราณสถาน  โบราณวัตถุ   
    มรดกทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรม 
    พื้นถ่ินไดรับการพัฒนาฟนฟแูละ 
    อนุรักษอยางตอเนื่อง 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม 
การพัฒนา ฟนฟู และอนุรักษ 
แหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
หรือแหลงเรียนรูทางสถาปตยกรรม
พื้นถ่ิน   
 

จํานวน 
5 โครงการ 
/กิจกรรม 

 
จํานวนกิจกรรมที่สงเสริม

การพัฒนาฟนฟูและ
อนุรักษแหลงโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ หรือแหลง
เรียนรูทางสถาปตยกรรม

พื้นถ่ิน 
 

2 5  มิติที่ 3 
ดานประสทิฺธิภาพ 
(ตัวชี้วัดที่ 19) 

๒. ประชาชนมสีวนรวมในกิจกรรม 
    ทางศาสนา อนุรักษประเพณี  
    วัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 

รอยละของระดับความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่เขารวมกิจกรรม 
ทางศาสนา ประเพณี วฒันธรรม  
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

รอยละ 
ของระดับ

ความพึงพอใจ  
ไมนอยกวา 
รอยละ 85 

 

    ตัวชี้วัดประเมิน 
ในป  

2560 - 2562 
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ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนา สงเสริม  ดานการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

2564 

ประจําป 2563 
ตัวชี้วัด 

ป 2564 
หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน

ที่ได 
๑. การทองเที่ยวไดรับการพัฒนา 
    อยางตอเนื่องและเชื่อมโยง 
    สูประชาคมอาเซียน  

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม 
ดานการทองเที่ยว 

จํานวน 
20 โครงการ 
/กิจกรรม 

 
จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่สงเสริม 
ดานการทองเที่ยว 

 
 

6 

 

1 

  

มิติที่ 3  
ดานประสิทธิภาพ 

2. เศรษฐกิจในทองถ่ินไดรับ 
    การสงเสริมอยางตอเนื่อง 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม 
ดานเศรษฐกิจ 

จํานวน 
10 โครงการ 
/กิจกรรม 

 
จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่สงเสริม 

ดานเศรษฐกิจ 
 

   (ตัวชี้วัดที่ 17) 
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ตัวช้ีวัดในป 2563 แยกตามนโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล และภารกิจของเทศบาล 
 
 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ป 2563 
ป 2564 หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลการ 

ดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คะแนน 

ถวงน้ําหนกั 

มิติที่  ๑  ดานประสิทธิผล ๓๕       4.1640 1.4574   
๑. รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของเทศบาล รอยละ 

 
6 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 78.60 3.72 0.2232  ตัวช้ีวัด 

ตามภารกิจเทศบาล 
๒. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจดัเก็บเองหมวดภาษีอากร 
    เมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน 

รอยละ 3 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ (74.57) 1 0.0300  ตัวช้ีวัด 
ตามภารกิจเทศบาล 

๓. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจดัเก็บเองท่ีไมใชหมวดภาษี 
    อากรเมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน 

รอยละ 3 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 5.02 5 0.1500  ตัวช้ีวัด 
ตามภารกิจเทศบาล 

๔. ระดับความสําเร็จของชุมชน ในการบริหารจัดการ 
    ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับ 3 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 4 4 0.1200  ตัวช้ีวัด 
ตามยุทธศาสตร 

5. รอยละความสําเร็จของงานบรกิารดานสาธารณสุข รอยละ 3 75 80 85 90 95 90.71 4.14 0.1242  ตัวช้ีวัด 
ตามยุทธศาสตร 

6. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร 
    และคุมครองผูบริโภคในการสงเสรมิกิจกรรม ลด ละ เลิก  
    การใชโฟมบรรจุอาหาร 

รอยละ 4 1 2 3 4 5 5 5 0.2000  ตัวช้ีวัด 
ตามนโยบายรัฐบาล 

7. ระดับความสําเร็จในการลดขยะตนทาง 
 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 4 4 0.1600  ตัวช้ีวัด 
ตามนโยบายรัฐบาล 

8. ระดับการพัฒนาความสําเร็จของการประกันคณุภาพ 
    การศึกษาแนวใหม ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 
 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500  ตัวช้ีวัด 
ตามยุทธศาสตร 

9. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
    จัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 
 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500  ตัวช้ีวัด 
ตามยุทธศาสตร 

10. รอยละผลสําเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน 
      สุขภาพเทศบาลนครลําปาง 

ระดับ 3 40 50 7 80 90 92 5 0.1500  ตัวช้ีวัด 
ตามยุทธศาสตร 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ป 2563 
ป 2564 หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลการ 

ดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คะแนน 

ถวงน้ําหนกั 

มิติที่  ๒  ดานคุณภาพการใหบริการ ๒๐       4.9800 0.9960   
11. รอยละความพึงพอใจของผูรบับริการตองานบริการ 
      ของเทศบาลนครลําปาง 
 

รอยละ 10 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 84.85 4.97 0.4970  ตัวช้ีวัด 
ตามยุทธศาสตร 

12. รอยละความสําเรจ็ของขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไข 
      ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
 

รอยละ ๑๐ 91 92 93 94 95 94.99 4.99 0.4990  ตัวช้ีวัด 
ตามภารกิจเทศบาล 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ป 2563 
ป 2564 หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลการ 

ดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คะแนน 

ถวงน้ําหนกั 

มิติที่  ๓  ดานประสิทธิภาพ ๓๕       3.3257 1.1640   
๑3. รอยละของพลังงานท่ีมีการประหยัดลงได รอยละ ๘ 2 4 6 8 10 -5.61 

7.78 
-42.68 
16.93 

2.45 0.1960  ตัวช้ีวัด 
ตามนโยบายรัฐบาล 

๑4. รอยละของสถานประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข   
        พ.ศ. ๒๕๓๕ ปฏิบัตติามขอกําหนดในแบบตรวจสอบ 
       ดานสุขาภิบาล 

รอยละ 3 1 2 3 4 5 86 4 0.1200  ตัวช้ีวัด 
ตามยุทธศาสตร 

๑5. ระดับความสาํเร็จในการพัฒนาศักยภาพภาคี/ 
      เครือขายในการดําเนินงานดานสาธารณสุขและ 
      สิ่งแวดลอม 

ระดับ 3 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 5 5 0.1500  ตัวช้ีวัด 
ตามยุทธศาสตร 

16. ระดับความสาํเร็จในการบริหารจัดการ 
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในดานการสงเสรมิ 
      อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จํานวน ๔ 1 2 3 4 5 1 1 0.0400  ตัวช้ีวัด 
ตามยุทธศาสตร 

๑7. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานเศรษฐกิจ 
      หรือการทองเท่ียว 

จํานวน ๔ 7 8 9 10 11 6 1 0.0400  ตัวช้ีวัด 
ตามยุทธศาสตร 

18. จํานวนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ 
      ผังเมืองรวม 

จํานวน 2 - - 1 2 3 3 5 0.1000  ตัวช้ีวัด 
ตามยุทธศาสตร 

19. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษ 
      แหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือแหลงเรียนรู 
      ทางสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน 

จํานวน 3 - - - 1 2 2 5 0.1500  ตัวช้ีวัด 
ตามยุทธศาสตร 

20. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาคณุภาพ 
      ชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจ 

จํานวน 4 6 7 8 9 10 14 5 0.2000  ตัวช้ีวัด 
ตามยุทธศาสตร 

21. รอยละผลสําเร็จตามเปาหมายผลผลติของการรักษา 
      ความสงบเรียบรอย 

รอยละ 4 65 70 78 80 85 89.20 4.20 0.1680  ตัวช้ีวัด 
ตามยุทธศาสตร 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน ป 2563 
ป 2564 หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลการ 

ดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คะแนน 

ถวงน้ําหนกั 

มิติที่  ๔  ดานการพัฒนาองคกร       ๑๐       1.7200 0.1720   
22. รอยละของจํานวนบุคลากรไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 
 

รอยละ ๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 50.56 1 0.0500  ตัวช้ีวัด 
ตามยุทธศาสตร 

23. รอยละความสําเรจ็ของการพัฒนาระบบบรหิารจดัการ 
      องคกร 
 

รอยละ ๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 72.22 2.44 0.1220  ตัวช้ีวัด 
ตามยุทธศาสตร 

รวม  ๑๐๐        3.7894   
 


