
 
 

 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
 ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครล าปาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

(รอบ 12 เดือน) 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

งานวิจัยและประเมินผล 
   ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 

กองวิชาการและแผนงาน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

สารบัญ 
การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (รอบ 12 เดือน)  
 

                         หนา 
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ                      ๑ 

มิติที่ ๑ ดานประสิทธิผล   (รอยละ  ๓๕) 
     ตัวชี้วัดที่ ๑ รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของเทศบาล                      ๓ 
        - ตารางสรุปรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสาํนักปลัดเทศบาล             7 - 1 
        - ตารางสรุปรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลติของกองวิชาการและแผนงาน                         7 - 5 
        - ตารางสรุปรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของกองคลัง                    7 - 6     
        - ตารางสรุปรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสาํนักการชาง                             7 - 7   
       - ตารางสรุปรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม             7 - 18 
 - ตารางสรุปรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสาํนักการศึกษา                             7 - 22 
        - ตารางสรุปรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของกองสวัสดิการสังคม                      7 - 30 
     ตัวชี้วัดที่ ๒ รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจัดเก็บเองหมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน            8 
     ตัวชี้วัดที่ ๓ รอยละที่เพิม่ข้ึนของรายไดจัดเก็บเองที่ไมใชหมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน           14 
     ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของชุมชนในการบริหารจดัการตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        18 
     ตัวชี้วัดที่ ๕ รอยละความสําเร็จของงานบริการดานสาธารณสุข               28 
     ตัวชี้วัดที่ ๖ รอยละความสําเร็จในการดําเนนิงานสุขาภิบาลอาหารและคุมครองผูบริโภคในการสงเสริมกิจกรรม 
                        ลด ละ เลิก การใชโฟมบรรจุอาหาร                   31 
     ตัวชี้วัดที่ ๗ รอยละความสําเร็จในการลดขยะตนทาง                34 
     ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561           38 

มิติที่  ๒  ดานคุณภาพการใหบริการ  (รอยละ  ๒๐) 
     ตัวชี้วัดที่ 9   รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการของเทศบาลนครลาํปาง                42 
     ตัวชี้วัดที่ 10 รอยละความสําเร็จของขอรองเรียนที่ไดรับการแกไขตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด            53 
     ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนในการเขามาใชบริการแหลงเรียนรู            57 

มิติที่  ๓  ดานประสิทธิภาพ   (รอยละ  ๓๕) 
     ตัวชี้วัดที่ 12 รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่เขารวมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม  
            และภูมิปญญาทองถ่ิน                  62 
     ตัวชี้วัดที่ 13 รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู              66 
     ตัวชี้วัดที่ 14 รอยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได                71 
     ตัวชี้วัดที่ 15 รอยละของการตรวจสอบ ควบคุม ดานสขุาภิบาลของสถานประกอบการ 

    ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕                77 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

สารบัญ (ตอ) 
การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (รอบ 12 เดือน)  
 

                       หนา 
     ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพภาคี/เครือขายในการดําเนินงานดานสาธารณสุข 
            และสิ่งแวดลอม                  80 
     ตัวชี้วัดที่ 17 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 
            ของประชาชน                     83 
     ตัวชี้วัดที่ 18 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดานเศรษฐกิจหรือการทองเที่ยว             94 
     ตัวชี้วัดที่ 19 จํานวนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการผังเมืองรวม              99 
     ตัวชี้วัดที่ 20 จํานวนโครงการที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจ               101 
     ตัวชี้วัดที่ 21 รอยละผลสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของการรักษาความสงบเรียบรอย               105 

มิติที่ ๔  ดานการพัฒนาองคกร  (รอยละ  ๑๐)  
     ตัวชี้วัดที่ 22 รอยละของจํานวนบุคลากรไดรับการพัฒนาตามเกณฑ                           110 
     ตัวชี้วัดที่ 23 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร                          113 
  
 



หนา I 1 
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการระดับสวนราชการ 

 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
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       4.5480 1.5918 
๑. รอยละความสําเร็จตามเปาหมาย 
    ผลผลติของเทศบาล 

รอยละ 
 

6 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 80.15 4.03 0.2418 

๒. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได 
    จัดเก็บเองหมวดภาษีอากรเมื่อ   
    เทียบกับรายไดของปฐาน 

รอยละ 3 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 5.13 5 0.1500 

๓. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได 
    จัดเก็บเองท่ีไมใชหมวดภาษีอากร 
    เมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน 

รอยละ 3 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 8.34 5 0.1500 

๔. ระดับความสําเร็จของชุมชน      
    ในการบริหารจัดการตนเองตาม 
    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับ 3 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 5 5 0.1500 

5. รอยละความสําเร็จของงาน 
    บริการดานสาธารณสุข 

รอยละ 3 ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 91.43 5 0.1500 

6. รอยละความสําเร็จในการ 
    ดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารและ 
    คุมครองผูบริโภคในการสงเสรมิ   
    กิจกรรม ลด ละ เลิก การใชโฟม 
    บรรจุอาหาร 

รอยละ 7 20 40 60 80 100 100 5 0.3500 

7. ระดับความสําเร็จในการลดขยะ 
    ตนทาง 

ระดับ 7 1 2 3 4 5 4 4 0.2800 

8. ระดับความสําเร็จของการประกัน 
    คุณภาพการศึกษาแนวใหม 
    ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 4 4 0.1200 

     มิติท่ี  ๒  ดานคุณภาพการใหบริการ ๒๐       4.6910 0.9382 
9. รอยละความพึงพอใจของ 
    ผูรับบริการตองานบริการของ 
    เทศบาลนครลําปาง 

รอยละ ๖ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 82.86 4.57 0.2742 

10. รอยละความสําเรจ็ของ 
      ขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไข 
      ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

รอยละ ๑๐ 91 92 93 94 95 95.39 5 0.5000 

11. รอยละของระดับความพึงพอใจ 
      ของประชาชนในการเขามาใช 
      บริการแหลงเรียนรู 

รอยละ 4 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 80.5 4.10 0.1640 



หนา I 2 
 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
หนวย
วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 
     มิติท่ี  ๓  ดานประสิทธิภาพ ๓๕       4.1474 1.4516 
12. รอยละของระดับความพึงพอใจ 
      ของประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม 
      ทางศาสนา ประเพณ ี วัฒนธรรม  
      และภูมิปญญาทองถ่ิน 

รอยละ ๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 86.00 5 0.2500 

13. รอยละของระดับความพึงพอใจ 
      ของประชาชนในการเขารวม 
      กิจกรรมการเรยีนรู 

รอยละ ๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 86.28 5 0.1000 

๑4. รอยละของพลังงานท่ีมีการประหยัด  
      ลงได 

รอยละ ๘ 1 2 3 4 5 2.75 2.75 0.2200 

๑5. รอยละของการตรวจสอบ ควบคุม 
      ดานสุขาภิบาลของสถานประกอบการ 
      ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

รอยละ ๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 100 5 0.1000 

๑6. ระดับความสาํเร็จในการพัฒนา 
      ศักยภาพภาคี/เครือขาย 
      ในการดําเนินงานดานสาธารณสุข 
      และสิ่งแวดลอม 

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 5 5 0.1000 

17. จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
      การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
      และสิ่งแวดลอมแบบมสีวนรวม 
      ของประชาชน 

จํานวน ๔ 10 
- 

19 

20 
- 

29 

30 
- 

39 

40 
- 

49 

50
> 

95 5 0.2000 

๑8. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริม   
      ดานเศรษฐกิจหรือการทองเท่ียว 

จํานวน ๔ 7 8 9 10 11 9 3 0.1200 

19. จํานวนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ 
      การบริหารจัดการผังเมืองรวม 

จํานวน 2 - - - 1 2 2 5 0.1000 

20. จํานวนโครงการท่ีสงเสริม 
      การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสังคม 
         และเศรษฐกิจ 

จํานวน 2 6 7 8 9 10 9 4 0.0800 

21. รอยละผลสําเร็จตามเปาหมาย 
      ผลผลิตของการรักษาความสงบ 
      เรียบรอย 

รอยละ 4 65 70 78 80 85 82.70 4.54 0.1816 

     มิติท่ี  ๔  ดานการพัฒนาองคกร       ๑๐       3.9500 0.3950 
22. รอยละของจํานวนบุคลากร 
      ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 

รอยละ ๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 89.14 5 0.2500 

23. รอยละความสําเรจ็ของการพัฒนา 
     ระบบบริหารจดัการองคกร 

รอยละ ๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 74.50 2.90 0.1450 

รวม  ๑๐๐        4.3766 
 



หนา I 3 

 
 

 
 

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

ชื่อตัวชี้วัดที่  ๑   : รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของเทศบาล 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางวรรณศรี  อินทราชา 
                           ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางพิมพใจ   บุญมั่น 
                      นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

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

คําอธิบาย : 
           ผลผลิต คือ ตัวรายการกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน ที่บรรจุในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป เฉพาะที่ไดรับ
งบประมาณ และไดรับอนุมัติจากผูบริหารใหดําเนินการ (ไมนําโครงการที่ผูบริหารยกเลิกมาวัด) 
          ความสําเร็จตามเปาหมาย หมายถึง การที่ผลผลิตของแตละสวนราชการระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทาที่ดําเนินการ
เสร็จเรียบรอย ภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 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. ๒๕62  โดยรวมโครงการที่ไดมีการกอหนี้ผูกพันภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (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) 

 
 



หนา I 4 

 
 

                        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 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
รอยละความสาํเร็จตามเปาหมายผลผลิต              
ของเทศบาล 

รอยละ 76.60 79.51 77.35 72.40 73.65 

 

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

                      W๑+ W๒ ++... Wi 

   ∑ (Wi x SMi)        

          ∑ Wi 
หรือ 



หนา I 5 

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

เกณฑการใหคะแนน :  

ตัวชี้วัด หนวยวัด เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

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 ๐.๐6 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 77.78 (3.56) 0.21 

๒.กองวิชาการและแผนงาน ๐.๐๑ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 100.00 (5) 0.05 

๓.กองคลัง ๐.๐๑ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 100.00 (5) 0.05 
๔.สํานักการชาง ๐.๒2 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 27.08 (1) 0.22 
๕.กองสาธารณสุขฯ ๐.๑1 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 85.71 (5) 0.55 
๖.สํานักการศึกษา ๐.33 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 98.04 (5) 1.65 
๗.กองสวัสดิการสังคม ๐.26 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 95.83 (5) 1.30 

รวม ๑        คิดเปนรอยละ  80.15 4.03 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน           
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละความสาํเร็จตามเปาหมายผลผลิต                  
ของเทศบาล 

6 80.15 4.03 0.2418 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

     เทศบาลนครลําปางไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการใชจายงบประมาณ 
ในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละป สามารถบริหารเวลา    
ในการดําเนินโครงการของทุกสวนราชการในเทศบาลนครลําปาง ตลอดจนสามารถนําแผนการปฏิบัติงานมาวิเคราะหปญหา     
อันเกิดจากการดําเนินโครงการตาง ๆ ตามงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดอยางถูกตอง                   

     โดยสํานัก/กองตาง ๆ  ไดรายงานผลสาํเร็จของโครงการตามแผนการดําเนินงาน รอบเดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้   
     1) สํานักปลัดเทศบาล มีจํานวน 20 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 18 โครงการ ยกเลิก 2 โครงการ โดยเปนไปตามแผน       
การดําเนินงาน 14 โครงการ และไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 6 โครงการ 
     2) กองวิชาการและแผนงาน มีจํานวน 3 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 3 โครงการ โดยเปนไปตามแผนการดําเนินงาน            
3 โครงการ 
      3) กองคลัง มีจํานวน 1 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ โดยเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 1 โครงการ  
     4) สํานักการชาง มีจํานวน 49 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 23 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 21 โครงการ ยังไมได
ดําเนินการ 4 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ โดยเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 13 โครงการ และไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 36 
โครงการ 
     5) กองสาธารณสุขฯ มีจํานวน 16 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 14 โครงการ ยกเลิก 2 โครงการ โดยเปนไปตามแผน   
การดําเนินงาน 13 โครงการ และไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 3 โครงการ 
     6) สํานักการศึกษา มีจํานวน 53 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 50 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ 1 โครงการ ยกเลิก 2 โครงการ 
โดยเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 50 โครงการ และไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 3 โครงการ 
     7) กองสวัสดิการสังคม มีจํานวน 24 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 23 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ 1 โครงการ โดยเปนไป
ตามแผนการดําเนินงาน 23 โครงการ และไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 1 โครงการ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
       - เทศบาลนครลําปางมีงบประมาณจากการจัดเก็บรายไดเอง งบประมาณดังกลาวสามารถดําเนินโครงการตาง ๆ ไดโดยไมตอง
รองบประมาณจากสวนกลาง (เงินอุดหนุน)  
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

       - โครงการของหนวยงาน เชน สํานักปลัดเทศบาล มีการยกเลิกโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง และเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีนครลําปาง และโครงการสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตย เนื่องจากไมมีการประกาศใหมี       
การเลือกตั้งและบางหนวยงาน เชน สํานักการชาง มีหลายโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ เนื่องจากลาชาตั้งแตข้ันตอนการจัดทํา
แบบแปลนจึงสงผลใหการจัดซื้อจัดจางลาชาไปดวยทําใหไมเปนไปตามที่กําหนดไว         

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

หลักฐานอางอิง : 

     ๑) รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)  
ของสํานักปลัดเทศบาล  
     ๒) รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)     
ของกองวิชาการและแผนงาน 
     3) รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)     
ของกองคลัง         
     4) รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)     
ของสํานักการชาง 
     5) รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)     
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
     6) รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)     
ของสํานักการศึกษา 
     7) รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)     
ของกองสวัสดิการสังคม 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ :  รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจัดเก็บเองหมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางชัญญานชุ  ทองคํา 
                           หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
                           รก.ผูอํานวยการกองคลัง 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวจารุวรรณ  ปญญาเปง 
                     นางเกสร  คําออง 

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

คําอธิบาย : 

           รายไดหมวดภาษีอากร หมายถึง รายไดจากการจัดเก็บภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง  

 หมวดภาษีอากร  ประกอบดวย  
 (๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
 (๒) ภาษีบํารุงทองที่  
 (๓) ภาษีปาย     

ปฐาน หมายถึง ปที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใชเปนเกณฑเปรียบเทียบรายไดหมวดภาษีอากรที่จัดเก็บไดเพิ่มข้ึน  
โดยกําหนดใหป  ๒๕60 เปนปฐาน 

 ที่เพ่ิมขึ้น หมายถึง ความสามารถในการจัดเก็บรายได หมวดภาษีอากรที่จัดเก็บเองในปงบประมาณ ๒๕๖2            
โดยเปรียบเทียบกับปฐานเพิ่มข้ึน 

สูตรการคํานวณ : 

                 จํานวนเงินที่จดัเก็บเปนรายได  -  จํานวนเงินที่จดัเก็บเปนรายไดของปฐาน    x  ๑๐๐ 
                     ปงบประมาณ ๒๕๖2                     ปงบประมาณ  ๒๕60 

                       จํานวนเงินทีจ่ัดเก็บเปนรายไดของปฐาน ปงบประมาณ ๒๕60 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน : 

ประเภทรายได 
จํานวนเงินท่ีจัดเก็บเปนรายไดของเทศบาล (บาท) 

ป ๒๕๕8 ป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป 2561 

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

(รอบ 12 เดือน) 

 
 

55,166,287.66 
๘๘๔,๔๐๗.๓๒ 

๑๔,๗๓๗,๖๓๖.๕๐ 

 
 

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

 
 

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

 
 

60,649,364.16 
746,896.80 

15,289,435.00 

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

รอยละที่เพิ่มขึน้/ลดลง 
9.93 

(เมื่อเทียบกับป 2557) 

13.39 
(เมื่อเทียบกับป 2558) 

6.61 
(เมื่อเทียบกับป 2559) 

1.61 
(เมื่อเทียบกับป ๒๕60) 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ผลการดําเนินงาน :       

ประเภทรายได 
จํานวนเงินท่ีจัดเก็บเปนรายไดของเทศบาล (บาท) 

ป ๒๕60 ป 2561 ป ๒๕62 

รายไดหมวดภาษีอากรท่ีจดัเก็บเอง 
(๑) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(๒) ภาษีบํารุงทองท่ี 
(๓) ภาษีปาย 

(รอบ 12 เดือน) 

 
58,203,670.56 

775,331.36     
16,487,966.80 

 

 
60,649,364.16 

746,896.80 
15,289,435.00 

 
62,329,692.01 

710,201.61 
16,295,798.00 

รวมท้ังสิ้น 75,466,968.72 76,685,695.96 79,335,691.62 

รอยละท่ีเพ่ิมขึ้น 
 

 
5.13 

(เมื่อเทียบกับป 2560) 

 
 

รายไดหมวดภาษีอากรท่ีจัดเกบ็เองของเทศบาลนครลําปาง 
 

           

 
 
 

 -

 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 2560 ป 2561 ป 2562 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ภาษีบํารุงทองที่ 

ภาษีปาย 

58,203,670.56 

60,649,364.16 

62,329,692.01 

775,331.36 746,896.80 710,201.61 

16,487,966.80 15,289,435 16,295,798 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน           
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน 

3 5.13 5 0.1500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
๑)  เทศบาลฯ ไดจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ รายละเอียด เงื่อนไข เพื่อชี้แจงกําหนดการยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน         
     เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ใหผูอยูในขายเสียภาษีรับทราบ กอนดําเนินการจัดเก็บภาษี  โดยกําหนดใหยื่นแบบแสดง  
     รายการตามแบบ (ภ.ร.ด.๒) ภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖2 หากยื่นแบบฯ เลยกําหนดเวลาดังกลาว  งานพัฒนารายไดจะคัด 
     รายชื่อผูคางยื่นแบบแสดงรายการใหฝายนิติการดําเนินการสงอําเภอเมืองลําปางเพื่อเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายตอไป 
๒)  ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินคารายป และคณะกรรมการพิจารณาคํารอง ขอใหพิจารณาการประเมินใหม                  

ในการพิจารณากําหนดราคาคาเชามาตรฐานกลางเฉลี่ยตอตารางเมตร  (ตอเดือน)  เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ใชเปนแนวทาง
ประกอบการประเมินคารายปของทรัพยสิน และเพื่อพิจารณาคํารองอุทธรณขอใหพิจารณาการประเมินภาษีใหม อีกทั้งใชประกอบการ
ใหความเห็นเก่ียวกับการพิจารณาคํารอง   

๓)  ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานการตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน            
เพื่อปรับปรุง และพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินประจําป  โดยการสํารวจขอมูลภาคสนามกอนถึงกําหนดการเสียภาษี
ประจําป และสํารวจขอมูลตามคํารองขอของผูเสียภาษี  เพื่อปรับปรุงขอมูลใหถูกตองเปนปจจุบันเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการจัดเก็บรายได
ของเทศบาลใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

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

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

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

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

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 

๕)  สงเสริมใหประชาชนชําระภาษีใหถูกตองและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  ไดดาํเนนิการดังนี ้
     ๕.๑) จัดทําประกาศแจงกําหนดการเสียภาษีประจําปใหประชาชนทราบ โดยผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน  บอรด 
            ประชาสัมพนัธตามสถานที่ตาง ๆ ในชุมชน บอรดหนาสาํนักงานเทศบาลฯ และประกาศบนเวบ็ไซตเทศบาลฯ เปนตน 
     ๕.๒) จัดทําหนังสือแจงผูอยูในขายเสียภาษโีดยตรงเพื่อใหทราบกําหนดการลวงหนากอนถึงเวลาการยื่นแบบชําระภาษ ี
     5.3) จัดทาํปายประชาสัมพันธกําหนดการเสียภาษี เผยแพรขาวสารและแจงกําหนดการชําระภาษีผานทางเว็บไซตของ 
            เทศบาล ประชาสัมพนัธในหนังสือพิมพ สถานีวิทยุ และประชาสัมพันธเสยีงตามสายในชุมชน 43 ชุมชน 
     ๕.๔) จัดทําแผนพับประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับภาษ ี
     ๕.๕) อํานวยความสะดวกในการชําระภาษโีดยเพิ่มชองทางใหบริการชําระภาษผีานทางธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)    
            ทุกสาขาทั่วประเทศ 
     ๕.๖) การใหเจาหนาที่ออกบริการรับชําระภาษีถึงบาน 
     5.7) จัดโครงการอบรมใหความรูเร่ืองภาษีทองถ่ินกับประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
     5.8) จัดโครงการออกหนวยบริการการรับชาํระภาษีเคลื่อนที่  
     5.9) จัดโครงการใหความรูภาษีทองถ่ินผานสื่อออนไลน Facebook ชื่อ “ภาษีเทศบาลนครลําปาง” เพื่อประชาสัมพนัธ 
            กิจกรรมความรูเร่ืองภาษีทองถ่ิน รวมถึงใหประชาชนแสดงความคิดเห็นและสอบถามปญหาเร่ืองภาษีทองถ่ิน 

     กองคลังไดดําเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย ซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจจัดเก็บ
เปนลักษณะการบังคับจัดเก็บ เทศบาลนครลําปางจัดเก็บตามบัญชีรายไดตามเกณฑคางรับ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รวมถึงมีมาตรการดําเนินการ หลังพนกําหนดการเสียภาษีประจําป โดยการออกเรงรัดภาคสนามใหผูคางชําระภาษีมายื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษี 

          จํานวนเงินที่จัดเก็บได ของปฐาน ป ๒๕๖๐ รอบ 12 เดือน     =     75,466,968.72  บาท             
          จํานวนเงินที่จดัเก็บได ปงบประมาณ ๒๕๖2 รอบ 12 เดือน   =     79,335,691.62  บาท             
          สรุปจํานวนเงนิที่จัดเก็บได รอบ 12 เดือน เพ่ิมขึ้น           =          3,868,722.90  บาท  คิดเปนรอยละ 5.13                

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

     1) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไดหมวดภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเองเพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ 2560 รอยละ 5.13 
ปจจัยสงผลใหสามารถจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินเพิ่มข้ึน เนื่องจากมีกิจการหองเชารายวัน อพารตเมนต เกสทเฮาส ฯลฯ 
เพิ่มข้ึนจากนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล ประกอบกับเจาหนาที่ออกสํารวจขอมูลภาคสนามอยางตอเนื่อง
และเขมงวดกับการตรวจสอบหองเชาวางตามที่เจาของกิจการหอพัก อพารตเมนต โรงแรม ยื่นคํารองแจงหองเชาวาง 

     2) ดําเนินการออกสํารวจขอมูลภาคสนามและตรวจสอบขอมูลการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินกับสํานักงานที่ดินจังหวัด
ลําปางทุกเดือนอยางตอเนื่อง สงผลใหการปรับปรุงขอมูลทะเบียนทรัพยสินเปนปจจุบัน 

     3) การนําโปรแกรมประยุกต Microtax และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และระบบ LTAX 3000 มาบูรณาการ
ใชควบคูกันเปนเคร่ืองมือในการจัดเก็บภาษี 

     4) การเพิ่มชองทางการยืน่แบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีผานระบบธนาคารและการใหบริการยื่นคํารองตาง ๆ ผานทาง
เว็บไซตของเทศบาลฯ 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน (ตอ) :  

     5) พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณจุดบริการรับชําระภาษีใหมีความสะดวก สบาย สวยงาม และไดนําระบบบัตรคิวมาใช
เพื่อใหการบริการรวดเร็วข้ึน 

     6) งานเรงรัดรายได และงานพัฒนารายได ปฏิบัติงานเชิงรุกออกภาคสนามเรงรัดติดตามลูกหนี้และผูคางยื่นแบบฯ อยางตอเนื่อง
สงผลใหลูกหนี้ภาษี ผูคางยื่นแบบฯ มาติดตอชําระภาษีและยื่นแบบแสดงรายการฯ มากข้ึน 

     7) เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย งานพัฒนารายได ดําเนินการ
ตรวจสอบรายชื่อ ผูคางยื่นแบบฯ ประจําป 2562 และจัดทําหนังสือแจงเตือนใหผูเสียภาษีเขามายื่นแบบแสดงรายการฯ      
และชําระภาษี 

     8) เทศบาลฯ จัดโครงการอบรมใหความรูเร่ืองภาษีทองถ่ินแกผูอยูในขายชําระภาษีเพื่อสรางเครือขายและสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผูชําระภาษี 

     9) ในการติดตามเรงรัดผูคางชําระภาษ ีเมื่อไดดําเนินการครบตามกระบวนงานแลว ผูคางชําระภาษียังไมมาติดตอ งานเรงรัด
รายไดดําเนินการสงเอกสารขอมูลการคางชําระใหฝายนิติการบังคับคดีตามกฎหมายตอไป 

     10) งานจัดเก็บภาษีจัดเจาหนาที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใหบริการรับชําระภาษีเคลื่อนที่ โดยรถยนตตูอยางตอเนื่อง 

     11) จัดโครงการใหความรูผานสื่อออนไลน facebook ชื่อ “ภาษีเทศบาลนครลําปาง” เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม ความรู
เร่ืองภาษี และใหประชาชนแสดงความคิดเห็นและสอบถามปญหาเร่ืองภาษีทองถ่ิน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

     1) รายไดจากการจัดเก็บภาษีปาย ลดลงรอยละ 1.17 เนื่องดวยสภาวะเศรษฐกิจภาพรวมมีการชะลอตัว สงผลให
ผูประกอบการคาบางรายยกเลิกกิจการและร้ือถอนปาย รวมถึงผูประกอบการคารายใหญ เชน หางเซ็นทรัล หางบิ๊กซี มีการเปลี่ยนแปลง
ปรับพื้นที่ใหเชาภายในอาคารทําใหจํานวนปายรานคาลดลง 

     2) รายไดจากการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ลดลงรอยละ 8.40 เนื่องจากความเจริญของเมืองทําใหมีการขยายตัวดาน
อสังหาริมทรัพยสงผลใหการปลูกสรางอาคารโรงเรือนเพิ่มข้ึน 

     3) ประชาชนใหความสําคัญในการยื่นแบบชําระภาษีเปนอันดับรอง รวมถึงประชาชนยังขาดความรูความเขาใจกฎหมายภาษี
ทองถ่ิน 

     4) ผูชําระภาษีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัย ยายที่อยูอาศัยระหวางปภาษี ทําใหผูชําระภาษีไมไดรับจดหมายแจงเตือน 
ดังนั้น เจาหนาที่ตองทําการตรวจสอบที่อยูใหมและจัดสงจดหมายอีกคร้ัง ทําใหจดหมายถึงผูชําระภาษีลาชา หรือไมสามารถ
ติดตอได 

     5) ประชาชนผูชําระภาษีรับทราบแตไมมาติดตอชําระภาษ ี

     6) ผูประกอบการคา เมื่อเลิกกิจการไมยื่นคํารองแจงยกเลิกประกอบการคา ยกเลิกปาย ทําใหมีผูคางยื่นแบบฯ และผูคาง
ชําระภาษีเพิ่มข้ึน สงผลใหการติดตามเรงรัดยุงยากข้ึน  

 
 
 
 
 



หนา I 13 
 

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

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  

     ๑) ควรเนนการประชาสัมพันธเชิงรุกทุกดาน  เชน  การเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธในทุกชองทางที่ประชาชนสามารถ
รับทราบขอมูลการชําระภาษีตามกฎหมาย  ตลอดจนใหประชาชนเห็นความสําคัญของการชําระภาษี เพื่อนํามาพัฒนาทองถ่ิน         

     ๒) ควรพัฒนาโดยการเพิ่มชองทางการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษี  

     3) ควรกระตุนและสงเสริมใหประชาชนใชบริการชําระภาษีผานธนาคารอยางตอเนื่อง 

     4) การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับเครือขายในการขอความรวมมือและใหความรวมมือ เมื่อไดรับการรองขอจากหนวยงาน      
ที่เก่ียวของ เชน สํานักงานที่ดินจังหวัด  สํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําปาง  คณะกรรมการชุมชน ธนาคาร และสมาคมตาง ๆ เปนตน 

     5) มีการประสานงานกับไปรษณียที่รับสงจดหมาย เพื่อใหมีการสงจดหมายถึงมือผูรับภายในกําหนดเวลา 

     6) ผูบริหารควรใหความสําคัญในการบริหารบุคคลปรับปรุงโครงสรางดานบุคลากรใหเพียงพอกับปริมาณงาน 

หลักฐานอางอิง : 
     ๑) คําสั่งเทศบาลนครลําปาง ที่ ๕๖๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรอง ประเมินคารายป และคณะกรรมการพิจารณาคํารองขอใหพิจารณาการประเมินใหม 
     ๒) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เร่ือง การผอนชําระภาษีปาย ลงวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖1 
     ๓) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เร่ือง การผอนชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลงวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖1 
     ๔) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เร่ือง ใหเจาของปายหรือผูครอบครองปายที่ติดตั้งปายอยูในเขตเทศบาลนครลําปาง อันตอง
เสียภาษีปาย ประจําป  ๒๕๖2 ไปรับแบบพิมพและกรอกรายการในแบบพิมพยื่นตอพนักงานเจาหนาที ่ลงวันที่ 5 ตุลาคม  ๒๕๖1 
     5) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เร่ือง ใหผูรับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครลําปาง อันตองเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ประจําป ๒๕๖2 ไปรับแบบพิมพและกรอกรายการในแบบพิมพยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ลงวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖1 
     6) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เร่ือง วิธีดําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลงวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖1 
     7) ปายประชาสัมพันธเชิญชวนชําระภาษี ประจําป ๒๕๖2 
     8) แผนพับคูมือการชําระภาษี  
     9) การ Download แบบฟอรมชําระภาษี และการยื่นคํารองทั่วไป ผานเว็บไซตเทศบาลนครลําปาง  www.lampangcity.go.th 
     ๑๐) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เร่ือง วิธีดําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษีปาย ลงวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖1 
     ๑๑) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เร่ือง วิธีดําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ลงวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖1 
     ๑๒) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เร่ือง การชําระภาษีผานธนาคารกรุงไทย ลงวันที ่5 ตุลาคม ๒๕๖1 
     13) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลงวันที่   
5 ตุลาคม 2561   
     14) หนังสือขอความรวมมือประชาสัมพันธการชําระภาษี ประจําปภาษี 2562 

 

http://www.lampangcity.go.th/


หน้า I 14 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๓ :  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จัดเก็บเองที่ไม่ใช่หมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายได้ของปีฐาน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางชัญญานชุ  ทองค า 
                           หัวหน้าฝา่ยบริหารงานคลัง 
                           รก.ผู้อ านวยการกองคลัง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางณชิารัศม์  อนันต์ธีระบวร 
                     นางสาวจารุวรรณ  ปัญญาเป็ง 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๗๐๑ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๑๐๓ 

ค าอธิบาย :  
 รายได้จัดเก็บเอง หมายถึง รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองที่ไม่ใช่หมวดภาษีอากร ประกอบด้วย ๕ หมวด ได้แก่   
 (๑) หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต             (๔) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   
 (๒) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                (๕) หมวดรายได้จากทุน 
 (๓) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  

ปีฐาน หมายถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบรายได้ที่จัดเก็บเองใน ๕ หมวด คือ  
(๑) หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต             (๔) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   
(๒) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                (๕) หมวดรายได้จากทุน 
(๓) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  

 ที่เพิ่มขึ้น หมายถึง ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ที่ มาจากการจัดเก็บเอง ที่ไม่ใช่รายได้หมวดภาษีอากร                  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 โดยเปรียบเทียบกับรายได้ของปีฐานเพิ่มข้ึน 

สูตรการค านวณ : 
           จ านวนเงินที่จดัเก็บเป็นรายได้  -  จ านวนเงินที่จดัเก็บเป็นรายได้ของปีงบประมาณปีฐาน      x  ๑๐๐ 
                ปีงบประมาณ ๒๕๖2                        (ปีงบประมาณ  ๒๕60) 
                    จ านวนเงินที่จดัเก็บเป็นรายได้ของปีฐาน (ปีงบประมาณ  ๒๕60) 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน : 

 
ประเภทรายได้ 

จ านวนเงินที่จัดเก็บเป็นรายได้ของเทศบาล (บาท) 
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖1 

รายได้จัดเก็บเองท่ีไม่ใชห่มวดภาษีอากร 
(๑) หมวดค่าธรรมเนียม 
     ค่าปรับและใบอนุญาต 
(๒) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
(๓) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
       และการพาณิชย ์
(๔) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
(๕) หมวดรายได้จากทุน 

(รอบ 12 เดือน) 

 
๑๗,๐๗๓,๓๒๙.๐๙ 

 
๑๗,๓๑๖,๙๑๕.๖๔ 

๕,๑๖๕,๙๙๗.๕๐ 
 

๒,๕๔๕,๒๖๕.๘๑ 
๗๕,๘๐๐.๐๐ 

 
๑๖,๑๘๗,๘๔๘.๖๑ 

 
๑๕,๘๐๔,๐๑๘.๙๑ 

๕,๘๔๖,๑๒๐.๙๑ 
 

๒,๘๓๘,๙๐๔.๗๐ 
๕๑,๔๓๐.๐๐ 

 
๑๖,๓๗๓,๓๑๕.๓๑ 

 
๑๗,๒๖๒,๓๐๔.๒๓ 

๖,๑๕๗,๖๑๑.๕๘ 
 

๓,๓๘๘,๗๗๖.๐๒ 
๑,๒๘๓,๕๐๐.๐๐ 

 
24,902,815.24 

 
๑6,366,493.39 

5,815,940.31 
 

2,570,923.๐0 
419,7๐๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔๒,๑๗๗,๓๐๘.๐๔ ๔๐,๗๒๘,๓๒๓.๑๓ ๔๔,๔๖๕,๕๐๗.๑๔ 50,075,871.9๔ 

ร้อยละที่เพิ่มขึน้/ลดลง -5.98 
(เมื่อเทียบกับปี 2557) 

-3.43 
(เมื่อเทียบกับปี 2558) 

9.18 
(เมื่อเทียบกับปี 2559) 

12.62 
(เมื่อเทียบกับปี 2560) 

                              



หน้า I 15 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ผลการด าเนินงาน : 

 
ประเภทรายได้ 

จ านวนเงินที่จัดเก็บเป็นรายได้ของเทศบาล (บาท) 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 

รายได้จัดเก็บเองที่ไม่ใช่หมวดภาษอีากร 
(๑) หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 
(๒) หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 
(๓) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์
(๔) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
(๕) หมวดรายได้จากทุน 

(รอบ 12 เดือน) 

 
16,373,315.31 
17,262,304.23 

6,157,611.58 
3,388,776.02 
1,283,500.00 

 
24,902,815.24 
16,366,493.39 

5,815,940.31 
2,570,923.00 

419,700.00 

 
20,792,352.78 
17,479,843.25 

6,627,702.54 
3,215,011.95 

60,040.00 

รวมท้ังสิ้น 44,465,507.14 50,075,871.94 48,174,950.52 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น   8.34 
(เมือ่เทียบกับปี 2560) 

 
 

รายได้จัดเก็บเองท่ีไม่ใช่หมวดภาษีอากรของเทศบาลนครล าปาง 
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หมวดค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

หมวดรายได้จากทุน 

16,373,315.31 

24,902,815.24 

20,792,352.78 

17,262,304.23 
16,366,493.39 

17,479,843.25 

6,157,611.58 5,815,940.31 
6,627,702.54 

3,388,776.02 2,570,923 3,215,011.95 

1,283,500 
419,700 60,040 



หน้า I 16 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จัดเกบ็เองที่ไม่ใช่ 
หมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายได้ของปีฐาน ร้อยละ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน           
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จัดเกบ็เองที่ไม่ใช่ 
หมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายได้ของปีฐาน 

3 8.34 5 0.1500 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
          ผลการจัดเก็บรายได้ที่ไม่ใช่หมวดภาษีอากรของเทศบาลนครล าปาง หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต หมวดรายได้
จากทรัพย์สิน  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด และหมวดรายได้จากทุน รอบ 12 เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๖1 – กันยายน 2562) ดังนี้ 
     จ านวนเงินที่จัดเก็บได้ ของปีฐาน (ปี ๒๕๖๐) รอบ 12 เดือน    =  44,465,507.14  บาท             
     จ านวนเงินที่จดัเก็บได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖2 รอบ 12  เดือน    =  48,174,950.52  บาท             
     สรุปจ านวนเงนิที่จัดเก็บได้ รอบ 12 เดือน เพิ่มขึ้น                =  3,709,443.38     บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.34  
                                                                             

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
         - ในปีงบประมาณ ๒๕๖2 การจัดเก็บรายได้ในหมวดรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรโดยภาพรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 
8.34 หมวดรายได้ที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย (1) หมวดรายได้ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต เพิ่มขึ้นร้อยละ 
26.99 เนื่องจากได้รับค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในอัตราตันละ 370 บาท และค่าปรับผิดสัญญา
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค (ถนน) ค่าปรับผิดสัญญาค่าปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนเทศบาล 5  (2) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.26 เนื่องจากนโยบายการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  (3) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.63 เนื่องจากผลประกอบการของสถานธนานุบาลมีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นส่งผลให้การจัดสรรรายได้ให้เทศบาลฯ 
เพิ่มข้ึน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
         - การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต กฎหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ในการจัดเก็บ ซึ่งปัจจุบันเทศบาลนครล าปางยังใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง ปี พ.ศ. 2540 และขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง
แก้ไขเทศบัญญัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

 



หน้า I 17 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป :  
     1) ควรมีการพิจารณาปรับปรุงเทศบัญญัติ เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายและสถานการณ์ในปัจจุบัน 
     2) รายได้จัดเก็บเองที่ไม่ใช่หมวดภาษีอากร เป็นรายได้ที่ไม่สามารถควบคุมการจัดเก็บได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก
และสภาวะทางเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน ให้มากข้ึน 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
     1. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
     2. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง การก าจัดสิง่ปฎิกลูหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
     3. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
     4. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
     5. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
     6. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง ตลาดสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๐๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
     7. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
     8. หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

 
 



หนา I 18 

 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๔ :  ระดับความสาํเร็จของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสนุทร จวงพลงาม 
                           ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

ผูจัดเก็บขอมูล : วาที่รอยตรีเจษฎา  หมอมูล 
                     นักพัฒนาชุมชนชาํนาญการ 

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

คําอธิบาย : 
ชุมชน  หมายถึง  ชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง มีทั้งสิ้น  ๔๓ ชุมชน ซึ่งเทศบาลนครลําปางประกาศกําหนดจัดตั้ง

ตามระเบียบเทศบาลนครลําปาง วาดวยการจัดตั้งชุมชนและการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕61   
การบริหารจัดการตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน หมายถึง ชุมชนมีแผนชุมชนพึ่งตนเอง      

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน โดยแกนนําองคกรชุมชนกลุมตางๆ ขับเคลื่อน
ใหสมาชิกรวมกันคิด นําเสนอปญหาและความตองการ รวมปฏิบัติ เรียนรูรวมกัน โดยกําหนดกิจกรรมโครงการฯ ไวในแผนชุมชน 

ปจจุบันมีชุมชนตนแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจํานวน 8 ชุมชน ไดแก 
๑. ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง     5. ชุมชนสิงหชัย 

๒. ชุมชนนากวมเหนือ 6. ชุมชนบานหนาคาย 

๓. ชุมชนศรีชุม 7. ชุมชนการเคหะนครลําปาง 

๔. ชุมชนบานหัวเวียง 8. ชุมชนถาวรสุข 

     

เกณฑการใหคะแนน : 
           กําหนดเปนลาํดบัข้ันตอนของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจาก
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 1 ชุมชน 

 



หนา I 19 

 

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

เกณฑการประเมิน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

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 5 5 0.1500 

ผลการประเมิน :  

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
          1) ชุมชนทั้งหมด ๔๓ ชุมชน ไดจัดทําแผนการดําเนินงานในการบริหารจัดการตนเองของชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง 
ประจําป พ.ศ. ๒๕62  

1.1 กองสวัสดิการสังคมไดคัดเลือกรูปเลมแผนของชุมชนตนแบบ จํานวน 8 ชุมชน พบวา มีโครงการ/กิจกรรม       
ที่ชุมชนบรรจุไวในแผนชุมชน สามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวนทั้งหมด 81 โครงการ 
(ตามตาราง) 

ชุมชน จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ชุมชนสามารถดําเนินการเองไดและบรรจุลงในแผนชุมชน 

๑. ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง 13 

๒. ชุมชนบานหัวเวียง 8 

๓. ชุมชนศรีชุม 9 
๔. ชุมชนนากวมเหนือ 15 

5. ชุมชนสิงหชัย 8 

6. ชุมชนบานหนาคาย 10 

7. ชุมชนการเคหะนครลําปาง 11 

8. ชุมชนถาวรสุข 7 

รวม 81 

1.2 กองสวัสดิการสังคม ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “เทคนิคและแนวทางในการจัดทําแผนชุมชน”         
ตามโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทําแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 เพื่อรวมกันกําหนด     
ทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง ใหสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของชุมชน การจัดทําแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถ่ิน 
เพื่อใหชุมชนเขมแข็งและพึ่งตนเองได เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมราชาวด ี
 



หนา I 20 

 

 

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

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 
              1.3 ชุมชนตนแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 8 ชุมชน ไดบรรจุกิจกรรม/โครงการ          
ในแผนการบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว ดังนี้ 
             1.๓.๑ ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง จํานวน 13 โครงการ/กิจกรรม 

- กิจกรรมโครงการกองทุนหมูบานและกองทุนวนัละบาท 
- กิจกรรมโครงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภค 
- กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงคานยิมใหประชาชนรักทองถ่ิน รักประเทศ เชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน 
- กิจกรรมโครงการรณรงค ลด ละ เลิกอบายมุขและยาเสพตดิ 
- กิจกรรมโครงการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี ชุมชนเปนแหลงทองเที่ยว 
- กิจกรรมโครงการกินรอน ชอนกลาง ลางมือ 
- กิจกรรมโครงการอบรมแกนนําไมพลอง 
- กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเตานม 
- กิจกรรมโครงการรณรงคการเผาขยะในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการรณรงคการใชพลังงานอยางประหยดั 
- กิจกรรมโครงการปลูกตนไมในครัวเรือน ชุมชนนาอยู นามอง 
- กิจกรรมโครงการจัดทําปายจราจร ความปลอดภัยในการใชรถใชถนนในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการตลาดประชารัฐ 

            1.๓.๒ ชุมชนบานหัวเวียง จํานวน 8 โครงการ/กิจกรรม 
- กิจกรรมโครงการกีฬาในชุมชนเพื่อปองกันเผยแพรการระบาดของยาเสพติด 
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีและวันสําคัญทางศาสนา เชน วันพอแหงชาต ิวันแมแหงชาติ 
- กิจกรรมโครงการดําหัวผูสูงอายุในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการบวงสรวงบรรพบุรุษประจําหมูบาน 
- กิจกรรมโครงการดูแลผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว 
- กิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการสาธิตพิชิตยุงลาย 
- กิจกรรมโครงการสงเสริมการออกกําลังกายในชมุชน 

          1.๓.๓ ชุมชนศรีชุม จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม 
- กิจกรรมโครงการทําบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม 
- กิจกรรมโครงการสวดมนตขามป 
- กิจกรรมโครงการทําบุญตักบาตรวันสําคัญของชาติ 
- กิจกรรมโครงการสังสรรคเนื่องในวันสงทายปเกาตอนรับปใหม 
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีสงกรานต (งานปใหมเมือง) 
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีลอยกระทง (งานยี่เปง) 
- กิจกรรมโครงการรณรงคหามขาย ดื่มสุราในงานบุญพิธีและงานศพ 
- กิจกรรมโครงการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินที่นายกยอง 
- กิจกรรมโครงการงานบุญทอดกฐิน 

 



หนา I 21 

 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 
         1.๓.๔ ชุมชนนากวมเหนือ จํานวน 15 โครงการ/กิจกรรม 

- กิจกรรมโครงการทําบัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน 
- กิจกรรมโครงการประชาสัมพนัธการออมทรัพยในครัวเรือน 
- กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชมุชน 
- กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการรณรงคการจัดงานกีฬาในหมูบาน/ชุมชน 
- กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงใหประชาชนรักทองถ่ินในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสาํคัญทางศาสนาในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการจัดทําสนามกีฬาและสวนสนุกสาํหรับเด็กและเยาวชน 
- กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค 
- กิจกรรมโครงการจัดชุดอาสาสมัครตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรม ลด ละ เลิกอบายมุขในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมไมทิ้งขยะและน้ําเสียในแมน้ําลําคลอง 
- กิจกรรมโครงการใชพลังงานอยางประหยัด ประหยัดไฟฟา ประหยัดน้ํา 
- กิจกรรมโครงการรณรงคอนุรักษปาไมและดูแลพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

         1.๓.5 ชุมชนสิงหชัย จํานวน 8 โครงการ/กิจกรรม 
- กิจกรรมโครงการประชาสัมพนัธการออมทรัพยในครัวเรือน 
- กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชมุชน 
- กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสาํคัญทางศาสนาในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค 
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมไมทิ้งขยะและน้ําเสียในแมน้าํลําคลอง 
- กิจกรรมโครงการบวงสรวงพระยาพรหมโวหาร 

         1.๓.6 ชุมชนบานหนาคาย จํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม 
- กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงใหประชาชนรักทองถ่ินในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสาํคัญทางศาสนาในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค 
- กิจกรรมโครงการจัดชดุอาสาสมัครตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรม ลด ละ เลิก อบายมุขในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมไมทิ้งขยะและน้ําเสียในแมน้าํลําคลอง 
- กิจกรรมโครงการรณรงคอนุรักษปาไมและดูแลพัฒนาสิง่แวดลอมในชุมชน 

        



หนา I 22 

 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 
         1.๓.7 ชุมชนการเคหะนครลําปาง จํานวน 11 โครงการ/กิจกรรม 

- กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชมุชน 
- กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการรณรงคการจัดงานกีฬาในหมูบาน/ชุมชน 
- กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงใหประชาชนรักทองถ่ินในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสาํคัญทางศาสนาในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการจัดทําสนามกีฬาและสวนสนุกสาํหรับเด็กและเยาวชน 
- กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค 
- กิจกรรมโครงการจัดชุดอาสาสมัครตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรม ลด ละ เลิกอบายมุขในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะครัวเรือน 

         1.๓.8 ชุมชนถาวรสุข จํานวน 7 โครงการ/กิจกรรม 
- กิจกรรมโครงการทําบัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน 
- กิจกรรมโครงการประชาสัมพนัธการออมทรัพยในครัวเรือน 
- กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชมุชน 
- กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค 
- กิจกรรมโครงการจัดชุดอาสาสมัครตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 

        2)  ชุมชนมีการจัดทําธรรมนูญชุมชน เพื่อเปนกฎ กติกา ในการอยูรวมกันของสมาชิกในชุมชน  และเพื่อความสงบสุข 
ความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน รวมถึงกําหนดใหครัวเรือนในชุมชนเขารวมโครงการ การขับเคลื่อนแนวทางตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยผานการประชาคมของสมาชิกในชุมชนเรียบรอยแลว ซึ่งตองถือปฏิบัติรวมกัน มีชุมชนที่ประกาศ
จัดตั้งธรรมนูญชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง  ดังนี้ 

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

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 

        ชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง 

- ชุมชนชางแตม ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 
- ชุมชนศรีชุม-ปาไผ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 
- ชุมชนประตูตาล ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่  9 มนีาคม  2560 
- ชุมชนเจริญสุข ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 
- ชุมชนหลงัโรงเรียนมัธยมวทิยา ต.สบตุย อ.เมือง จ.ลําปาง ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 19  มีนาคม  2560 
- ชุมชนกําแพงเมือง ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 
- ชุมชนเจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2561 

       3) ชุมชนตนแบบ ไดดําเนนิการแกไขปญหาของชุมชนผานกระบวนการแผนชุมชน โดยดาํเนินกิจกรรม/ โครงการที่บรรจ ุ    
ไวในแผนชุมชน และรายงานตอนายกเทศมนตรีนครลาํปาง ดงันี้ 

ชุมชน จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ชุมชนดําเนินการผานกระบวนการแผนชุมชน 

๑. ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง 11 

๒. ชุมชนบานหัวเวียง 8 

๓. ชุมชนศรีชุม 5 

๔. ชุมชนนากวมเหนือ 15 

5. ชุมชนสงิหชัย 7 

6. ชุมชนบานหนาคาย 10 

7. ชุมชนการเคหะนครลาํปาง 10 

8. ชุมชนถาวรสุข 7 

รวม 73 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 
             ชุมชนตนแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 8 ชุมชน ไดบรรจุกิจกรรม/โครงการในแผนการ
บริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี ้
             3.๑ ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง จํานวน 11 โครงการ/กิจกรรม 

- กิจกรรมโครงการกองทุนหมูบานและกองทุนวนัละบาท 
- กิจกรรมโครงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภค 
- กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงคานยิมใหประชาชนรักทองถ่ิน รักประเทศ เชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน 
- กิจกรรมโครงการรณรงค ลด ละ เลิก อบายมุขและยาเสพตดิ 
- กิจกรรมโครงการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี ชุมชนเปนแหลงทองเที่ยว 
- กิจกรรมโครงการกินรอน ชอนกลาง ลางมือ 
- กิจกรรมโครงการอบรมแกนนําไมพลอง 
- กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเตานม 
- กิจกรรมโครงการรณรงคการใชพลังงานอยางประหยดั  
- กิจกรรมโครงการปลูกตนไมในครัวเรือน ชุมชนนาอยู นามอง 
- กิจกรรมโครงการตลาดประชารัฐ 

           3.๒ ชุมชนบานหัวเวียง จํานวน 8 โครงการ/กิจกรรม 
- กิจกรรมโครงการกีฬาในชุมชนเพื่อปองกันเผยแพรการระบาดของยาเสพติด 
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีและวันสําคัญทางศาสนา เชน วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ 
- กิจกรรมโครงการดําหัวผูสูงอายุในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการบวงสรวงบรรพบุรุษประจําหมูบาน 
- กิจกรรมโครงการดูแลผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว 
- กิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการสาธิตพิชิตยุงลาย 
- กิจกรรมโครงการสงเสริมการออกกําลังกายในชุมชน 

            3.๓ ชุมชนศรีชุม จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม 
- กิจกรรมโครงการทําบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม 
- กิจกรรมโครงการสวดมนตขามป 
- กิจกรรมโครงการทําบุญตักบาตรวันสําคัญของชาติ  
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีสงกรานต (งานปใหมเมือง) 
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีลอยกระทง (งานยี่เปง) 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 
           3.๔ ชุมชนนากวมเหนือ จํานวน 15 โครงการ/กิจกรรม 

- กิจกรรมโครงการทําบัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน 
- กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธการออมทรัพยในครัวเรือน 
- กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการรณรงคการจัดงานกีฬาในหมูบาน/ชุมชน 
- กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงใหประชาชนรักทองถ่ินในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสาํคัญทางศาสนาในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการจัดทําสนามกีฬาและสวนสนุกสาํหรับเด็กเยาวชน 
- กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค 
- กิจกรรมโครงการจัดชดุอาสาสมัครตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรม ลด ละ เลิกอบายมุขในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมไมทิ้งขยะและน้ําเสียลงในแมน้ําลําคลอง 
- กิจกรรมโครงการใชพลังงานอยางประหยัด ประหยัดไฟฟา ประหยัดน้ํา 
- กิจกรรมโครงการรณรงคอนุรักษปาไมและดูแลพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

 3.5 ชุมชนสิงหชัย จํานวน 7 โครงการ/กิจกรรม 
- กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสาํคัญทางศาสนาในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค 
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมไมทิ้งขยะและน้ําเสียลงในแมน้ําลําคลอง 
- กิจกรรมโครงการบวงสรวงพญาพรหมโวหาร 

            3.6 ชุมชนบานหนาคาย จํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม 
- กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงใหประชาชนรักทองถ่ินในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสาํคัญทางศาสนาในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค 
- กิจกรรมโครงการจัดชุดอาสาสมัครตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรม ลด ละ เลิกอบายมุขในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการจดักิจกรรมไมทิ้งขยะและน้ําเสียลงในแมน้ําลําคลอง 
- กิจกรรมโครงการรณรงคอนุรักษปาไมและดูแลพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 

3.7 ชุมชนการเคหะนครลําปาง จํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม 
- กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชมุชน 
- กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการรณรงคการจัดงานกีฬาในหมูบาน/ชุมชน 
- กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงใหประชาชนรักทองถ่ินในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสําคัญทางศาสนาในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการจัดทําสนามกีฬาและสวนสนุกสําหรับเด็กและเยาวชน 
- กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค 
- กิจกรรมโครงการจัดชุดอาสาสมัครตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะครัวเรือน 

            3.8 ชุมชนถาวรสุข จํานวน 7 โครงการ/กิจกรรม 
- กิจกรรมโครงการทําบัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน 
- กิจกรรมโครงการประชาสัมพนัธการออมทรัพยในครัวเรือน 
- กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชมุชน 
- กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
- กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค 
- กิจกรรมโครงการจัดชุดอาสาสมัครตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน 

       4) เทศบาลนครลําปาง โดยกองสวัสดิการสังคมไดจัดทําโครงการ 
            4.1 จัดเวทีใหประธานชุมชนและแกนนําชุมชนที่ปฏิบัติงานในชุมชน และผูแทนหนวยงานราชการที่เก่ียวของเขารวม
ประชุม หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณการทํางานที่ปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อจะไดนําความรูและประสบการณ
ตาง ๆ ตลอดถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานชุมชนของตนเองใหมีประสิทธิภาพ (จัดกิจกรรม 
จํานวน 8 คร้ัง) และชุมชนไดนําสงเอกสารหลักฐานสรุปผลการดําเนินงานของชุมชนตามแผนชุมชนพึ่งตนเองเปนรูปเลมเสนอ
นายกเทศมนตรีทราบ 
           4.2 การติดตามผลการดําเนินงานและทบทวนกิจกรรมของชุมชนตนแบบตามโครงการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน
ตนแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขตเทศบาลนครลําปาง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 โดยชุมชนไดนําเสนอ
ผลงานของชุมชน 
          4.3 การพัฒนาศักยภาพชุมชนตนแบบฯ ในกิจกรรมที่ 2 ฝกอบรม (อบรมเชิงปฏิบัติการและดูงาน) เร่ือง แนวทางการ
ขับเคลื่อนและการบริหารจัดการศูนยเรียนรูชุมชนตนแบบ ในวันที่ 9 - 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดลําพูน ตามโครงการ
พัฒนาความเขมแข็งของชุมชนตนแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          4.4 ในกิจกรรมตามขอ 4.3 เทศบาลนครลําปางไดประกาศรับรองให ชุมชนพระบาทหนองหมู ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 
เปนชุมชนตนแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนชุมชนลําดับที่ 9 ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
     ๑. แกนนําชุมชนทุกกลุมในชุมชน จํานวน ๔๓ ชุมชน  มาประชุมรวมกันเพื่อทบทวนการจัดทําแผนชุมชนที่มีอยูเดิมใหเปน
ปจจุบัน โดยคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญและมีความจําเปนเรงดวนมาบรรจุในแผนชุมชน 
     ๒. คณะผูบริหารเทศบาลฯ ใหความสําคัญในการจัดทําแผนชุมชน โดยไดเชิญแกนนําชุมชนมารวมกันวิเคราะห และทบทวน    
การจัดทําแผนชุมชนใหตรงตามความตองการของประชาชน 
     ๓. แกนนําชุมชนตนแบบทั้ง 8 ชุมชน ใหความสําคัญในการบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

       - ชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุมชนทําใหเกิดปญหาการประสานงานตอจากคณะกรรมการชุดเดิม เนื่องจาก
แหลงเรียนรูที่ไดกําหนดไวเปนแหลงเรียนรูที่เปนผลงานของคณะกรรมการชุดเดิม 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป : 
       - เพื่อใหการสงเสริมและสนบัสนุนชุมชนตนแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนไปอยางตอเนื่อง และเพื่อให
มีชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปางที่สามารถบริหารจัดการชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเปนวิถีชีวิต      
ของชุมชน เห็นควรจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนตนแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
ในปงบประมาณตอไป 
 

หลักฐานอางอิง :  - 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละความสาํเร็จของงานบริการดานสาธารณสุข 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายวชิญศิคภัทร  วงศมณี 
                          ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
                     

ผูจัดเก็บขอมูล : นางจรรยา        พรมลา 
                   นางวิภาวรรณ    ธรรมลงักา 
                   นางชวนพิศ       คุรุภากรณ 
                   นางฐิตาพร        เอกธุวะปราณี 
                   น.ส.อัจฉรา        สงวนพงษ 

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) ที่พบปญหาทุพโภชนาการ ไดรับการแกไขปญหา 
     - รอยละ 100 ของเด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง ไดรับการตรวจสุขภาพ 
     - รอยละ 100 ของนักเรียนที่พบปญหาทุพโภชนาการไดรับการแกไขปญหา 
     - 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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72.09 

 
100 

 
100 

 
5 
 

5 
 

5 
งานสงเสริมสุขภาพ 
1. รอยละ 70 ของสถานประกอบการอาหารท่ีข้ึนทะเบียนไดรับ 
    การตรวจคัดกรองในกลุมโรคเรื้อรัง 
2. รอยละ 90 ของเด็กปฐมวัย (0–6 ป) ท่ีพบปญหาทุพโภชนาการ  
    ไดรับการแกไขปญหา 
3. รอยละ 100 ของเด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง ไดรับ 
    การตรวจสุขภาพ 
4. รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีพบปญหาทุพโภชนาการไดรับ 
    การแกไขปญหา 
5. รอยละ 65 ของกลุมผูสูงอายุในชุมชนมีการจัดกิจกรรมสงเสริม 
    สุขภาพ 
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74.42 

 
5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 

งานสาธารณสุขมูลฐาน 
1. รอยละ 70 ของจํานวน ศสมช.ท่ีมีการพัฒนาตามเกณฑ 
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93.02 

 
5 

งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
1. จํานวนโรคติดตอเปาหมายท่ีไดดําเนินกิจกรรมปองกันและ 
    ควบคุมโรค (จํานวน 7 โรค) 
2. รอยละ 80 ของการเกิดโรคตดิตอท่ีไดรับแจง ไดรับการควบคุม 
    โรคภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
3. รอยละ 80 ของชุมชนท่ีมีการเฝาระวังปองกันโรคติดตอ 
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5 
งานทันตกรรม 
1. รอยละ 70 ของชมรมผูสูงอายุในชุมชน ไดรับการบริการ 
    สรางเสริมและเฝาระวังทันตสุขภาพ 
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รวม 100      91.43 5  
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

รอยละ 
 

60 65 70 75 80 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :             
 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละความสาํเร็จของงานบริการ 
ดานสาธารณสุข 

3 91.43 5 0.1500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
     1. มีคูมือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
     2. มีตัวชี้วัดงานในการควบคุมกํากับการทํางานทุกงาน 
     3. ทุกงานมีแผนการปฏิบตังิานและสรุปผลการปฏิบัติงานทุกเดือน 
     4. มีการประชุมนาํเสนอผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของทกุงาน 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
     1. มีงบประมาณจากกองทนุหลักประกันสุขภาพฯ สนับสนนุการดําเนนิงานของทุกงาน 
     2. การมีสวนรวมการดําเนนิงานของภาคี/เครือขาย 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
     1. ยานพาหนะไมเพียงพอในการออกดําเนินงาน 
     2. ผูรับบริการปฎิเสธการใหบริการ 
     3. การมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนบางชุมชนมีนอย 
     4. การบูรณาการกันหลายหนวยงาน ทําใหการทํางานลาชา ไมสามารถดําเนินการไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด 
     5. ขาดบุคลากรในการปองกันและควบคุมโรคในพื้นที ่
 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :   
     - ควรมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง    
 
หลักฐานอางอิง : 
     1. คูมือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ 
     2. แผนการปฏิบัตงิานและรายงานผลการปฏิบัตงิานประจาํเดือน 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานสุขาภบิาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภคในการส่งเสริมกิจกรรม 
                    ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายวชิญศ์ิคภัทร์  วงศ์มณี 
                          ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                     

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางรัตยา  หริณวรรณ 

                     หัวหน้างานสขุาภิบาลอาหารฯ 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  5201 เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  5204 

ค าอธิบาย  :        
 ความส าเร็จในการด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภคในการส่งเสริมกิจกรรม ลด ละ เลิก การใช้โฟม
บรรจุอาหาร หมายถึง การด าเนินงานตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ประกาศนโยบายเทศบาลนครล าปางรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร 
2. ก าหนดมาตรการด าเนินงานรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร 
3. จัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
4. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร 

           5. ประเมินองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
             ก าหนดเป็นล าดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

 
ระดับคะแนน 

 

ระดับขั้นของความส าเร็จ  (Milestone) 
ขั้นตอนที่  ๑ ขั้นตอนที่  ๒ ขั้นตอนที่  ๓ ขั้นตอนที่  ๔ ขั้นตอนที่  ๕ 

20      
40      
60      
80      
100       
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 

ร้อยละ การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
20 ได้จัดท าประกาศนโยบายเทศบาลนครล าปางรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ โฟมบรรจุอาหาร ลงนามโดย

นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

40 ก าหนดมาตรการด าเนินงานรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร  ให้ทุกส านัก/กอง ในหน่วยงาน    
ถือปฏิบัติ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการอาหารในเขตเทศบาลนครล าปางงดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
รวมทั้งก าหนดมาตรการส าหรับผู้จ าหน่ายอาหารในศูนย์อาหารงานเทศกาลต่าง ๆ ของทางเทศบาลห้ามใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหารโดยเด็ดขาด และมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในช่วงการจัดงาน 

60 จัดท าป้ายไวนิลรณรงค์ปลอดโฟมบรรจุอาหาร ๑๐๐% และรณรงค์องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
และเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร รวมถึงการให้ความรู้
เก่ียวกับอันตรายจากการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารแก่ อสม. และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ไม่ใช้และ  
ไม่รับภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชน 

80 ร่วมรณรงค์ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ณ บริเวณข่วงนคร        
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ และร่วมเดินรณรงค์ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในกิจกรรมปรองดอง
สมานฉันท์เทศบาลนครล าปาง เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวมทั้งจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารในตลาดสดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชน              
งดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และปฏิเสธภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 

100 ผ่านการประเมินองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และได้รับประกาศเกียรติคุณเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 
2562 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละความส าเร็จในการด าเนนิงานสุขาภบิาล
อาหารและคุ้มครองผู้บริโภคในการส่งเสริม
กิจกรรม ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร 
 

ร้อยละ 20 40 60 80 100 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :             
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จในการด าเนนิงานสุขาภบิาล
อาหารและคุ้มครองผู้บริโภคในการส่งเสริม
กิจกรรม ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร 

7 100 5 0.3500 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. จัดท าประกาศนโยบายเทศบาลนครล าปางในการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร และน าเสนอให้นายกเทศมนตรี

นครล าปางลงนาม และก าหนดมาตรการด าเนินงานรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ให้ทุกส านัก/กองในหน่วยงาน
ถือปฏิบัติและรายงานผล 

2. จัดท าหนังสือขอความร่วมมือผู้ประกอบการอาหารในเขตเทศบาลนครล าปางงดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการส าหรับผู้จ าหน่ายอาหารในศูนย์อาหารงานเทศกาลต่าง ๆ ของทางเทศบาลห้ามใช้ภาชนะโฟมบรรจุ
อาหารโดยเด็ดขาด และมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตลอดช่วงการจัดงาน 

3. จัดท าป้ายไวนิลรณรงค์ปลอดโฟมบรรจุอาหาร ๑๐๐% และรณรงค์องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และจัดท า
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจาก
การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารแก่ อสม. และท าหนังสือถึงประธานชุมชนเพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ไม่ใช้และ     
ไม่รับภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชน 

4. รณรงค์ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ณ บริเวณข่วงนคร เมื่อวันที่ ๙ มกราคม 
๒๕๖๒ และร่วมเดินรณรงค์ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลนครล าปาง เมื่อวันที่ 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวมทั้งจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารในตลาดสด      
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนงดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และปฏิเสธภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 

5. คณะกรรมการจังหวัดประเมินองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่ก าหนด และได้รับมอบประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดล าปาง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  - 
      

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 
      

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป :  - 
      

หลักฐานอ้างอิง : 
     - แบบรายงานการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความส าเร็จในการลดขยะต้นทาง 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายวชิญศ์ิคภัทร์  วงศ์มณี 
                            ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                     

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมุทติา  วงศ์สงคราม 
                     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  5201 เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  5109 

ค าอธิบาย  :        
 การลดขยะต้นทาง หมายถึง ชุมชนหรือประชาชน น าความรู้เรื่องการคัดแยกขยะไปใช้ในครัวเรือน มีการจัดกิจกรรม
หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะต้นทาง เช่น การขายขยะรีไซเคิลตามชุมชน การท าถังขยะอินทรีย์ใช้      
ในครัวเรือน การให้ความร่วมมือในการทิ้งขยะตามวันที่ก าหนด การน าขยะรีไซเคิลไปดัดแปลงใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
             ก าหนดเป็นล าดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ  ดังนี้ 

 
ระดับคะแนน 

ระดับขั้นของความส าเร็จ  (Milestone) 
ขั้นตอนที่  ๑ ขั้นตอนที่  ๒ ขั้นตอนที่  ๓ ขั้นตอนที่  ๔ ขั้นตอนที่  ๕ 

1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ มีการวางแผนที่เก่ียวข้องกับการลดขยะที่ตน้ทาง การอบรมให้ความรู้ประชาชน การรณรงค์เก่ียวกับ

การลดขยะต้นทางตามหลัก 3Rs การลดการใช้โฟม การสรา้งจติส านึกให้กับประชาชนในการรักษา
ความสะอาดและสิง่แวดล้อม การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครต่าง ๆ  

๒ มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะที่ตน้ทาง ในแผนงานประจ าปีหรือแผนปฏบิัติงาน 
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 5 โครงการ/กิจกรรม 

๓ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานโครงการ และมีชุมชน/ประชาชนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  
ต่าง ๆ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

๔ มีฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มีการประสานงานเชิญร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

๕ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ มีการน าความรู้ทีไ่ด้ไปปรับใช้ในครัวเรือนของตนเอง
อย่างน้อย ร้อยละ 50  
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 

ระดับคะแนน ผลการด าเนินงาน 
๑ มีการวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะที่ต้นทาง การอบรมให้ความรู้ประชาชน การรณรงค์ 

เกี่ยวกับการลดขยะต้นทางตามหลกั 3Rs การลดการใช้โฟม การสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการรักษา
ความสะอาดและสิ่งแวดล้อม การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครต่าง ๆ  
- มีกิจกรรมและโครงการระบุในเทศบัญญัติ ปี 2562 จ านวน 4 โครงการ 

๒ มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะที่ต้นทาง ในแผนงานประจ าปีหรือแผนปฏิบัติงานของ
กองสาธารณสุขและสาธารณสุข อย่างน้อย 5 โครงการ/กิจกรรม 
- มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตส านึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม ลดขยะที่ต้นทาง การรับซื้อ
ขยะรีไซเคิลในชุมชน และการลดใช้โฟมในชุมชน จ านวน 5 โครงการ 4 กิจกรรม 

๓ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานโครงการ และมีชุมชน/ประชาชนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
- มีการจัดกิจกรรมตามแผนงานโดยมีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างจิตส านึก “แยกก่อนทิ้ง”    
ตามนโยบายจังหวัดล าปางสะอาด จ านวน 36 ชุมชน ใน 43 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 83.72 ชุมชน
ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกองต้าเหนือ ชุมชนกองต้าใต้ ชุมชนหลังโรงเรียน
มัธยมวิทยา ชุมชนประตูตาล ชุมชนก าแพงเมือง ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า และชุมชนเจริญสุข 
- มีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs จ านวน 43 ชุมชน   
รวมเป้าหมาย 508 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 500 คน 
- มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมลดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน จ านวน 43 ชุมชน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
จ านวน 20 ชุมชน 
- มีการจัดกิจกรรมลดการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชน มีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 43 
ชุมชน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ จ านวน 43 ชุมชน 

๔ มีฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มีการประสานงานเชิญร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ       
อย่างต่อเนื่อง มีฐานข้อมูลใบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและส าเนาหนังสือเชิญร่วมกิจกรรม 
- มีฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม ตามแผนที่ตั้งไว้ 

5 - 

 



หน้า I 36 

 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ระดับความส าเร็จในการลดขยะต้นทาง 
 

ร้อยละ 1 2 3 4 5 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :             
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการลดขยะต้นทาง 
 

7 4 4 0.2800 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ชุมชนแต่ละชุมชนได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมที่เทศบาลร่วมกับจังหวัดล าปางได้จัดขึ้น ตามนโยบายจังหวัดล าปาง

สะอาด เน้นการท ากิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยให้เชิญชวนประชาชน
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการ “แยกก่อนทิ้ง” 

2. ส่งเสริมให้ชุมชนจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน มีการจัดท ากองทุนสวัสดิการในชุมชนขึ้นจากการ
ร่วมคิดร่วมท าของคนในชุมชน  

3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนน าขยะรีไซเคิลมาขายในกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ตามชุมชนต่างๆ 
4. กระตุ้นชุมชนให้มีความตื่นตัวในการจัดท ากองทุนสวัสดิการชุมชนจากการรับบริจาคขยะรีไซเคิลในชุมชน 
5. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs จ านวน 43 ชุมชน 
6. ประสานและเชิญชวนชุมชนและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมลดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนจ านวน 43 ชุมชน 
7. จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชนจ านวน 43 ชุมชน 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ลงมติเห็นชอบด้วยกับแผนแม่บทการบริหารจัดการ    

ขยะมูลฝอยของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 - 2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และ   
ใช้แผนแม่บทนี้เป็นกรอบแนวทางการจัดการยะมูลฝอยของจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ทั่วประเทศ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด    
เป็นภาพรวม 

2. จังหวัดล าปางได้ด าเนินนโยบายจังหวัดล าปางสะอาด และแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ      
ขยะมูลฝอยจังหวัดล าปาง พ.ศ. 2562 ตามกรอบการด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทย 

3. นโยบายการรณรงค์จัดการคัดแยกขยะอินทรีย์ครัวเรือน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปี 2562 ที่ตั้ง
เป้าหมายในครัวเรือนทั้งหมดในเขตรับผิดชอบของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการขยะอินทรีย์ครัวเรือน 
และได้รับความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์ครัวเรือน 

 



หน้า I 37 

 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 
      
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป :  - 
      
 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. หนังสือเชิญชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 

 



หน้า I 38 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )   รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()   รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 8 :  ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอุษา  สมคิด 
                          ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายจักรวรรดิ์  จิตธ ารงสิริกุล 
                      หัวหน้าฝ่ายกจิการโรงเรียน 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ ๓๒๐๑ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ ๓๓๐2 

ค าอธิบาย  :        
การประกันคุณภาพทางการศึกษา หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบกระบวนการบริหารคุณภาพการศึกษา          
ที่สถานศึกษาที่จัดขึ้น 
 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 การวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัด      
มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และน าสถานศึกษา โดยให้ส านักงานด าเนินการประกันคุณภาพทางการศึกษา โดยมี
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) เป็นผู้ด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษา หมายถึง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนที่ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามวิสั ยทัศน์ และหลักการจัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน  

      ซึ่งประกอบมาตรฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่        
      1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน          
      2. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ        
      3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

           การให้คะแนนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาแต่ละแห่งก าหนดค่าเป้าหมายไว้
ตามประเด็นพิจารณาของแต่ละมาตรฐาน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้      

1. ระดับที่ 1 ก าลังพัฒนา  
2. ระดับที่ 2 ปานกลาง   
3. ระดับที่ 3 ดี 
4. ระดับที่ 4 ดีเลิศ 
5. ระดับที่ 5 ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หน้า I 39 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )   รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()   รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
             ก าหนดเป็นล าดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ  ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ  (Milestone) 

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

 
โดยที ่

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ สถานศึกษาทุกแห่ง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒ สถานศึกษาทุกแห่ง มีการจัดก าหนดแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๓ สถานศึกษาทุกแห่ง มีการด าเนนิการตามแผน ติดตามผล ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๔ สถานศึกษาทุกแห่ง มีการจัดท า / จัดส่ง รายงานการประเมินตนเองให้ส านักการศึกษาตามก าหนด 
๕ สถานศึกษา การประเมินตนเอง ที่มีระดับคุณภาพการจัดการศกึษาในระดับดีเลิศอย่างน้อย  

2 มาตรฐาน จ านวนไม่น้อยกว่า 6 โรงเรียน  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล :  

1 ก าหนดให้ส านักการศึกษา เปน็ผู้รับผิดชอบประสานการจัดเก็บข้อมูล 
2 ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลรอบ 12 เดือน เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน  

เกณฑ์การประเมิน :  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ระดับความส าเร็จของการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 
 

จ านวน 1 2 3 4 5 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )   รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()   รอบ ๑๒ เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(จ านวน) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 
 

3 4  4 0.1200 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

          เทศบาลนครล าปางได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
ล าปาง โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาและ
เพื่อเป็นกลไกในการควบคุมตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนา  และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม 
ชุมนุม และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
          การด าเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครล าปาง ทั้ง 6 แห่ง ได้ด าเนินการ
ดังนี้ 
          1. สถานศึกษาในสังกัดฯ ทุกแห่ง ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ท าให้เกิด
การพัฒนา และเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบการศึกษาของสถานศึกษา เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม 
ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
          2. สถานศึกษาในสังกัดฯ ทุกแห่ง ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
และความจ าเป็นของโรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
          3. สถานศึกษาในสังกัดฯ ทุกแห่ง ด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา ติดตามผล ประเมินผล โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ
และวิธีการที่เหมาะสม ท าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา และน าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
          4. สถานศึกษาในสังกัดฯ ทุกแห่ง จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและ
จัดส่งรายงานให้กับส านักการศึกษา เทศบาลนครล าปาง ตามก าหนด 
          5. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดฯ มีระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 
              5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย มีสถานศึกษาในสังกัดฯ ที่มีระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับดีเลิศ อย่างน้อย      
2 มาตรฐาน จ านาน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) และโรงเรียน
เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) 

 5.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษาในสังกัดฯ ที่มีระดับคุณภาพการศึกษาในระดับดีเลิศ อย่างน้อย         
2 มาตรฐาน จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) และโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )   รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()   รอบ ๑๒ เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
          1. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าการจัดการควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยผนึกก าลังกับครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน ในการวางแผนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลกับผู้เรียนตามมาตรฐาน 
          2. ครูได้รับการพัฒนาและจูงใจให้วางแผนการจัดเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  เน้นกระบวนการปฏิบัติ
น าไปสู่การบรรลุมาตรฐานคุณภาพการเรียนรู้อย่างครบถ้วน ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารติดตามการเรียนการสอน 
ท าให้คุณภาพการศึกษามีความเป็นระบบระเบียบ 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 
 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป :  - 
 
        

หลักฐานอ้างอิง :  - 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการของเทศบาลนครล าปาง 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางวรรณศรี  อินทราชา 
                          ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางรัตนา  กระจ่างฉาย 
                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗403 เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗412 

ค าอธิบาย :   
 ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความพอใจ  ความชื่นชมของประชาชนที่มีต่อส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครล าปาง         
ในการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม  
          ผู้รับบริการ  หมายถึง  ประชาชนในเขตเทศบาล บุคคล นิติบุคคล ที่มาติดต่อขอรับบริการ หรือได้รับผลกระทบต่อการ
ให้บริการ   
          งานบริการ  หมายถึง  งานบริการที่เทศบาลฯ  ได้ให้บริการประชาชนดา้นต่าง ๆ  ตามอ านาจหน้าที่  ได้แก่   
           1. งานทะเบียนราษฎร (ส านักปลัดเทศบาล) 
           2. งานบัตรประจ าตัวประชาชน (ส านักปลัดเทศบาล) 
 3. งานบริการสถานีขนส่ง (ส านกัปลัดเทศบาล) 
 4. งานบริการดา้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส านักปลัดเทศบาล) 
 5. งานช าระภาษี (กองคลัง) 
 6. งานขออนุญาตสิง่ก่อสร้าง (ส านักการช่าง) 
 7. งานบริการทนัตกรรม : ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครล าปาง (กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
           8. งานบริการทนัตกรรม : ศูนย์บริการสาธารณสุขปงสนุก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 9. งานบริการรับเร่ืองขอรับใบอนุญาตและหรือต่ออายุใบอนุญาต หรือขอหนังสือรับรองการแจ้ง 
               ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  (กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
 10. งานบริการสวสัดิการ (กองสวัสดิการสังคม) 
 11. งานศูนยบ์ริการร่วมและรบัเร่ืองราวร้องทุกข์ : บริการส่วนหน้า (ส านักปลัดเทศบาล) 
 12. งานศูนยบ์ริการร่วมและรบัเร่ืองราวร้องทุกข์ : หลังรับบรกิาร (ส านักปลัดเทศบาล) 
 13. งานแก้ไขปัญหาการให้บริการสาธารณปูโภค : ไฟฟ้า (ส านักการช่าง) 
           14. งานแก้ไขปัญหาการให้บริการสาธารณปูโภค : ถนน (ส านักการชา่ง) 
 15. งานหาบเร่แผงลอย (ส านักปลัดเทศบาล) 
 16. งานด้านสวนสาธารณะ (ส านักการชา่ง) 
 17. งานบริการเยี่ยมผูป้่วยเร้ือรังหรือผู้สูงอายุที่บา้น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 18. งานบริการดา้นการรักษาความสะอาด : การเก็บขยะมูลฝอย (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม) 
           19. งานบริการดา้นการรักษาความสะอาด : การกวาดถนน (คนกวาด) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 20. งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครล าปาง (กองวิชาการและแผนงาน) 

สูตรการค านวณ : แต่ละส านัก/กอง เป็นผู้ค านวณ 

                ร้อยละความพึงพอใจ  =   จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจ  x   ๑๐๐ 
                                                     จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
ความพึงพอใจของประชาชน 

(ร้อยละ)    
ปี 2560 ปี 2561 

๑. งานทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตัวประชาชน 80.55 81.60  
2. งานบริการสถานีขนส่ง 74.20 77.50  
3. งานบริการดา้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ การป้องกันและบรรเทา 
    สาธารณภัย 

77.90  80.40  

4. งานช าระภาษ ี 84.80 90.20  
5. งานขออนุญาตสิง่ก่อสร้าง 74.60  86.10  
6. งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข 88.20 87.80  
7. งานด้านการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  74.20  80.80  
8. งานบริการสวัสดิการ 82.40  75.80  
9. งานศูนยบ์ริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ : บริการส่วนหน้า 78.00  82.70  

10. งานศูนยบ์ริการร่วมและรบัเร่ืองราวร้องทุกข์ : หลังรับบรกิาร 71.60  85.10  

๑1. งานแก้ไขปัญหาการให้บริการสาธารณปูโภค (ไฟฟ้าและถนน) 71.90  77.90  
12. การพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล 80.10  76.40  
๑3. การจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการของเทศบาล 73.50  87.80  

๑4. งานบริการดา้นการกวาดท าความสะอาดถนน 83.40  66.70  

๑5. งานหาบเร่แผงลอย 80.70  68.60  

๑6. งานด้านสวนสาธารณะ 80.10  71.20  
17. งานเยี่ยมบา้น 86.80  76.60  
๑8. งานบริการสาธารณสุข (การเก็บขยะมูลฝอย) 72.30  71.70  
19. งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครล าปาง 80.30  77.00  

 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจฯ (i) 

น้ าหนัก (Wi) 
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนน 
ที่ได้ (SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
(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) 

 i=๑-๘  
Wi = ๑.๐ 

 
 

i=๑-๘  (Wi x SMi) 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่องานบริการของเทศบาลนครล าปาง 

ร้อยละ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน           
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ    
ต่องานบริการของเทศบาลนครล าปาง 

6 82.86 4.57 0.2743 

ผลการด าเนินงาน : 
 

ร้อยละความพึงพอใจฯ (i) 
น้ าหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
คะแนนที่ได้ 

(SMi) 

คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก 
 (Wi x 
SMi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. งานทะเบียนราษฎร ๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 89.00 (5) 0.2500 
2. งานบัตรประจ าตัวประชาชน 0.05 64 70 75 80 85 92.60 (5) 0.2500 
3. งานบริการสถานีขนส่ง ๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 80.00 (4) 0.2000 
4. งานบริการด้านความปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทา 
    สาธารณภยั 

๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 77.60 (3.52) 0.1760 

5. งานช าระภาษ ี ๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 86.60 (5) 0.2500 
6. งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 84.40 (4.88) 0.2440 

7. งานบริการทันตกรรม : ศูนย์บริการ 
    สาธารณสุขเทศบาลนครล าปาง 

๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 87.40 (5) 0.2500 

8. งานบริการทันตกรรม : ศูนย์บริการ 
    สาธารณสุขปงสนุก 

๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 96.60 (5) 0.2500 

9. งานบริการรับเรื่องขอรับใบอนุญาต 
    หรือต่ออายุใบอนุญาตหรือขอหนังสือ 
    รับรองการแจ้ง ตาม พรบ. การสาธารณสุข  
    พ.ศ. 2535 

๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 86.40 (5) 0.2500 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ผลการด าเนินงาน (ต่อ) : 

ร้อยละความพึงพอใจฯ (i) 
น้ าหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ คะแนนที่ได้ (SMi) 
คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก 
 (Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

10. งานบริการสวัสดิการ ๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 84.80 (4.96) 0.2480 
11. งานศูนย์บริการร่วมและรับเรือ่งราว 
      ร้องทุกข์ : บริการส่วนหน้า 

๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 88.20 (5) 0.2500 

12. งานศูนย์บริการร่วมและรับเรือ่งราว 
      ร้องทุกข์ : หลังรับบริการ 

๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 78.20 (3.64) 0.1820 

๑3. งานแก้ไขปญัหาการให้บริการ 
      สาธารณูปโภค : ไฟฟ้า 

๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 80.40 (4.08) 0.2040 

๑4. งานแก้ไขปญัหาการให้บริการ 
      สาธารณูปโภค : ถนน 

๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 68.20 (1.64) 0.0820 

๑5. งานหาบเร่แผงลอย ๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 75.20 (3.04) 0.1520 
๑6. งานด้านสวนสาธารณะ ๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 81.80 (4.36) 0.2180 
17. งานบริการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง 
      หรือผู้สูงอายุท่ีบ้าน 

๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 82.40 (4.48) 0.2240 

๑8. งานบริการด้านการรักษาความสะอาด : 
      การเก็บขยะมลูฝอย (รถเก็บขน) 

๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 74.80 (2.96) 0.1480 

๑9. งานบริการด้านการรักษาความสะอาด : 
      กวาดถนน (คนกวาด) 

๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 83.80 (4.76) 0.2380 

20. งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครล าปาง ๐.๐๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 78.80 (3.76) 0.1880 
 i=๑-๑๙  

Wi = ๑.๐  4.57 (82.86) 0.2742 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ผลการด าเนินงาน (ต่อ) : 
 

ล าดับ
ที ่

กระบวนงาน ความพึงพอใจของ 
ประชาชน (ร้อยละ) 

ปี 2561 ปี 2562 
1 งานบริการทะเบียนราษฎร 79.00 89.00 
2 งานบริการบัตรประจ าตัวประชาชน 84.20 92.60 
3 งานบริการสถานีขนส่ง 77.50 80.00 
4 งานบริการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ การป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
80.40 77.60 

5 งานช าระภาษ ี 90.20 86.60 
6 งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 86.10 84.40 
7 งานบริการทันตกรรม : ศูนย์บรกิารสาธารณสุขเทศบาลนครล าปาง 86.80 87.40 
8 งานบริการทันตกรรม : ศูนย์บรกิารสาธารณสุขปงสนุก 88.80 96.60 
9 งานบริการรับเร่ืองขอรับใบอนุญาตและหรือต่ออายุใบอนุญาต 

หรือขอหนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
80.80 86.40 

10 งานบริการสวัสดิการ 75.80 84.80 
11 งานศนูย์บริการร่วมและรบัเร่ืองราวร้องทุกข์ : บริการส่วนหน้า 82.70 88.20 
12 งานศนูย์บริการร่วมและรบัเร่ืองราวร้องทุกข์ : หลังรับบริการ 85.10 78.20 
13 งานแก้ไขปัญหาการให้บริการสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าและถนน) 77.90 - 
14 งานแก้ไขปัญหาการให้บริการสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) - 80.40 
15 งานแก้ไขปัญหาการให้บริการสาธารณูปโภค (ถนน) - 68.20 
16 การพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล 76.40 - 
17 การบริการแหล่งเรียนรู้ : พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน 92.20 - 
18 การบริการแหล่งเรียนรู้ : อุทยานการเรียนรู้นครล าปาง 83.40 - 
19 การบริการด้านการกวาดท าความสะอาดถนน 66.70 - 
20 งานหาบเร่แผงลอย 68.60 75.20 
21 งานดา้นสวนสาธารณะ 71.20 81.80 
22 งานบริการเยี่ยมผู้ป่วยเร้ือรังหรือผู้สูงอายุทีบ่้าน 76.60 82.40 
23 งานบริการสาธารณสุข (การเกบ็ขยะมูลฝอย) 71.70 - 
24 งานบริการด้านการรักษาความสะอาด : การเก็บขยะมูลฝอย (รถเก็บขน) - 74.80 
25 การบริการด้านการรักษาความสะอาด : กวาดถนน (คนกวาด) - 83.80 
26 งานประชาสัมพนัธ์เทศบาลนครล าปาง 77.00 78.80 

รวม 79.96 82.86  
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
         เทศบาลนครล าปางได้ให้ความส าคัญกับงานบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประทับใจ
ต่องานบริการ ในการนี้ เทศบาลนครล าปางได้จัดจ้างสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง) มาท าการประเมิน        
ความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการของเทศบาลนครล าปาง โดยข้อมูลที่ได้จากผลการประเมินจะน าไปสู่การปรับปรุง 
และแก้ไขพัฒนางานด้านการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ซึ่งผลการประเมินงานบริการทั้ง 20 กระบวนงาน ในภาพรวม มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก โดยประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจมากที่สุดในกระบวนงานบริการทันตกรรม : ศูนย์บริการ
สาธารณสุขปงสนุก คิดเป็นร้อยละ 96.60 และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในกระบวนงานแก้ไขปัญหาการให้บริการ
สาธารณูปโภค : ถนน คิดเป็นร้อยละ 68.20 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
        ๑) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับงานด้านบริการ เพราะงานบริการเป็นสิ่งส าคัญ และจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลนครล าปางถือเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่การดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในเขต
เทศบาลถึง ๔๓ ชุมชน 
        ๒) มีงบประมาณในการด าเนินงานด้านการให้บริการประชาชน 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
         - บุคลากรในการให้บริการบางงานยังมไีม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป : 
         ประชาชนผู้รับบริการต้องการให้เทศบาลนครล าปาง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครล าปางปรับปรุงบุคลากร
ภายในองค์กรให้มีระบบการท างานที่มีความรวดเร็วขึ้น มีการเพิ่มทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพที่เหมาะสม สร้างความพึงพอใจ
แก่ประชาชนผู้มารับบริการ ปรับปรุงการท างานให้มีความฉับไว มีระเบียบวินัย ควรหาแนวทางการจัดการขยะ และควรเพิ่ม   
ถังขยะในชุมชนให้เพียงพอต่อความต้องการ และควรบริหารจัดการขยะให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาระบบ
การให้บริการสาธารณะที่สามารถสนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนให้ครอบคลุม เอาใจใส่ดูแลประชาชน และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การท างานขององค์กร นอกจากนี้ เทศบาลนครล าปางควรมีการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การให้ความดูแลและส่งเสริม
อาชีพให้กับผู้สูงอายุ หรือสร้างอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในยามที่เศรษฐกิจตกต่ า ให้การสนับสนุนทางการศึกษา
ที่หลากหลายให้กับเด็กและเยาวชน ที่ส าคัญเทศบาลนครล าปางควรเข้ามาสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน แก้ไข ซ่อมแซม 
จัดหาและพัฒนาถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง ที่มีความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป (ต่อ) : 
ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการต่องานบริการของเทศบาลนครล าปาง 

จ าแนกตามกระบวนงาน จ านวน 20 กระบวนงาน 

ที ่ กระบวนงาน จุดเด่น สิ่งที่ควรปรับปรุง 
1 งานบริการทะเบียนราษฎร เจ้าหน้าที่ท างานเป็นระบบ บริการด้วย

ความรวดเร็ว มีความเป็นกันเอง ให้
ค าแนะน าดี มาก ขั้ นตอนไม่ ยุ่ ง ยาก 
สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม อากาศ
เย็นสบาย 

1. ควรมีป้ายบอกจุดการให้บริการ  
    เพื่อสะดวกต่อการติดต่อ 

2 งานบริการบัตรประจ าตัวประชาชน เจ้าหน้าที่ให้บริการดว้ยความรวดเร็ว เอาใจใส่
ผู้รับบริการเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ทุกคน
ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง บริการ
ด้วยความสุภาพและเต็มใจ บริการดีเยี่ยม 
ประทับใจมาก ให้ค าแนะน าดี มีอารมณ์ขัน 
สถานท่ีให้บริการสะอาดและเย็นสบาย 

1. เครื่องท าบัตรคิวค่อนข้างเก่า    
    แต่ยังสามารถใช้การได้ หากมี 
    งบประมาณควรจัดหาเครื่องใหม่ 

3 งานบริการสถานีขนส่ง เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ค าแนะน า  
ด้วยความเป็นมิตร และให้บริการด้วยความ
เต็มใจ มีการจัดระบบการท างานที่เป็น
ขั้นตอน แบ่งหน้าที่ชัดเจน ส่งผลต่อการ
ให้บริการที่มีความสะดวกรวดเร็ว มีช่องทาง
ในการติดต่อสอบถามที่หลากหลาย 

1. ควรมีการปรับปรุงห้องน้ า 
    ให้มีความสะอาด  
2. ควรมี Application แจ้งข่าวสารที่ทันสมัย  
3. ควรขยายพื้นที่สถานีขนส่ง 
4. ควรเพิ่มป้ายบอกจุดการให้บริการ 
    ให้มากข้ึน และติดตั้งในจุดที่สามารถ 
    มองเห็นได้ชัดเจน 
5. เสียงจากการประกาศประชาสัมพันธ์ 
    ต่าง ๆ ไม่ค่อยชัดเจน  

4 งานบริการด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

การบริการบรรเทาสาธารณภัยมีความ
รวดเร็ว เจ้าหน้าที่มีการเตรียมพร้อม    
อยู่ตลอดเวลา  

1. อยากให้เจ้าหน้าที่พูดจาดีสุภาพ 
    และเต็มใจในการให้บริการมากกว่านี ้
    เวลาที่ประชาชนมาขอรับบริการ 
2. อยากให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม 
    เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน 
3. เวลาเกิดเหตุต่าง ๆ  ควรมีการด าเนินการ     
    ที่รวดเร็วมากกว่านี้ และเมื่อประธาน 
    ชุมชนส่งเรื่องไปยังเทศบาล ขอให้ 
    เจ้าหน้าท่ีเร่งด าเนินการ 
4. เจ้าหน้าท่ีไม่ควรเลือกปฏิบัติ ในการ 
    ให้บริการประชาชน 
5. ควรให้บริการข้อมูลเร็วข้ึน  
    และควรท าให้แล้วเสร็จภายใน  
    1 วัน ไม่ควรให้ประชาชนไปติดต่อ 
    หลายครั้ง 
6. อยากให้มีเจ้าหน้าที่ อปพร. ประจ า 
    บริเวณเขื่อนยาง   
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป (ต่อ) : 

ที ่ กระบวนงาน จุดเด่น สิ่งที่ควรปรับปรุง 
 งานบริการด้านความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ต่อ) 
 

 7. การแต่งกายของพนักงานควรสุภาพ 
8. อยากให้มีการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณ 
    ข้างทาง เพราะเกรงว่ากิ่งไม้จะหัก 
    ในช่วงที่ผู้คนสัญจรไปมา 
9. อยากให้เพิ่มช่องทางการติดต่อ 
    ให้มากข้ึน 
10. ควรพัฒนาสถานท่ีให้บริการ ให้ม ี
      ความสะดวก 

5 งานช าระภาษ ี เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 
สะดวกรวดเร็ว ให้ค าแนะน าดี และสถานท่ี
สะอาด 

1. ยังมีเจ้าหน้าที่บางคนท่ีไม่ยิ้มแย้ม  
    มีน้ าเสียงและการพูดจาไม่เป็นมิตร  
2. แสงสว่างยังไม่เพียงพอ 

6 งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 
พูดจาไพเราะ 

1. บางงานมีความล่าช้า อยากให้มี 
    การปรับปรุง 
2. ข้ันตอนยุ่งยาก ท าให้รอนาน 

7 งานบริการทันตกรรม : 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร
ล าปาง 

เจ้ าหน้าที่พูดจาไพเราะ มีอัธยาศัยดีมาก 
สอบถามอาการตลอดการรักษา 

-ไม่ม-ี 

8 งานบริการทันตกรรม : 
ศูนย์บริการสาธารณสุขปงสนุก 

บริการดี หมอมือเบา รวดเร็ว มนุษย์สัมพันธ์
ดีมาก และดูแลเอาใจใส่ให้ค าแนะน าที่ดีมาก 

-ไม่ม-ี 

9 งานบริการรับเรื่องขอรับใบอนุญาตและ
หรือต่ออายุใบอนุญาตหรือขอหนังสือ
รับรองการแจ้ง ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

สถานที่สะอาด เรียบร้อย น่าใช้บริการ 
เจ้าหน้าที่ให้บริการดี มีความสุภาพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ตรงต่อเวลา รวดเร็ว บริการดี 
สะดวกกว่าแต่ก่อน 

1. ช่องทางการติดต่อควรชัดเจนกว่านี้ 
2. สถานท่ีตดิต่อไม่กว้างขวาง 

10 งานบริการสวัสดิการ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นมิตร ดีมาก 
ขอให้บริการดี ๆ  แบบนี้ต่อไป มีความรวดเรว็
และสะดวกสบายมากขึ้น หน่วยงานมีการ
จัดการระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ 

1. ควรพัฒนาในส่วนของระยะเวลา 
    ในการใหบ้ริการให้มคีวามรวดเร็วขึ้น 
     ลดขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นลง 
2. ควรมีปา้ยบอกจุดให้บริการที่ชัดเจน 

11 งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราว 
ร้องทุกข์ : บริการส่วนหน้า 

สถานที่ รับ เรื่ องราวร้องทุกข์สะอาด 
กว้างขวาง เย็นสบาย 

-ไม่ม-ี 

12 งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราว 
ร้องทุกข์ : หลังรับบริการ 

พนักงานสุภาพ เป็นมิตร แก้ไขปัญหาตาม
ค าร้องที่ได้รับ และตามล าดับ 

1. การแก้ไขงานล่าช้า  
2. อยากเพิ่มแสงสว่างถนนบริเวณริมแม่น้ าวัง 
     เนื่องจากมืดและเปลี่ยวและเป็นแหลง่ 
    เด็กมั่วสุม 
3. อยากให้ตัดต้นไม้บริเวณริมแม่น้ าวัง 
4. บางเรื่องแก้ไขแล้วก็กลับมาเป็นอีก 

13 งานแก้ไขปัญหาการให้บริการ
สาธารณูปโภค : ไฟฟ้า 

เจ้าหน้าที่ให้บริการดี มีค าแนะน าดี และ
พูดจาสุภาพ  

1. อยากให้มีการบริการที่รวดเร็ว 
    กว่านี ้ 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป (ต่อ) : 

ที ่ กระบวนงาน จุดเด่น สิ่งที่ควรปรับปรุง 
 งานแก้ไขปัญหาการให้บริการ

สาธารณูปโภค : ไฟฟ้า (ต่อ) 
เจ้าหน้าที่ให้บริการดี มีค าแนะน าดี และ
พูดจาสุภาพ  

2. ปัญหาไฟตกบ่อย และไฟฟ้า 
    ยังไม่ทั่วถึงในบางพื้นที ่
3. การติดต่อเพื่อขอให้มาแก้ปัญหา 
    ยังติดขัด 
4. ถนนเข้าซอยบางแห่ง แสงไฟ 
    ไม่ค่อยสว่างและไม่ทั่วถึง 
5. ไฟเสีย มาซ่อมช้า ควรรับเรื่องร้องเรียน

และเร่งแก้ไขโดยเร็ว 
6. อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาส ารวจ 
    พื้นที่บ่อย ๆ  
7. ควรจัดเก็บสายไฟให้เป็น 
    ระเบียบเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิด 
    อันตราย 

14 งานแก้ไขปัญหาการให้บริการ
สาธารณูปโภค : ถนน 

เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ และมีมารยาท มี
มนุษย์สัมพันธ์ดี ผู้น าท างานประสานกับ
เจ้าหน้าท่ีได้รวดเร็ว 

1. ถนนบางสายแคบจนเกินไป 
    ควรขยายถนนให้กว้างกว่านี้ 
2. ถนนแตก เป็นหลุม พ้ืนผิวถนน 
    ไม่เรียบควรท าใหม่ 
3. ควรตีเส้นแบ่งถนนให้ชัดเจน  
    (ถนนท่ามะโอ) 
4. เส้นกาดกองต้า อยากให้ลาดยาง 
    ถนนใหม่ ตีเส้นจราจร และ 
    มีป้ายบอกทางให้ชัดเจน 
5. ท่อระบายน้ าตามถนน อยากให้ 
    เปลี่ยนเป็นท่อยาง (เส้นกาดกองต้า) 
6. ถนนช ารุดในหมู่บ้านไม่มีการแก้ไข 
7. คณะกรรมการบริหารชุมชน แบ่งออกเป็น

สองฝ่าย ท าให้การพัฒนาน้อย  
8. ถนนเส้นหลักเมือง รถโดยสาร 
    มักมาจอดท าให้รถวิ่งไม่สะดวก 
9. ท่อระบายน้ าสะพานกาดกองต้า  
    ท่อระบายน้ าอยู่ตรงกลาง ท าให้ 
    น้ าไม่ไหลเข้าข้างใน 
10. ควรให้ความส าคัญต่อปัญหา 
      ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ไม่ควรรอให้ 
      เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข  
11. การบริหารจัดการไม่ดี ท าให้ 
      คนในพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบ 
     สัญจรล าบาก 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป (ต่อ) : 

ที ่ กระบวนงาน จุดเด่น สิ่งที่ควรปรับปรุง 
15 งานหาบเร่แผงลอย เจ้าหน้าท่ีมาปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ตรงต่อเวลา 

ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
รักษาความสงบอยู่ตลอดเวลา 

1. ควรพูดจาให้ดีกว่าน้ี ดไูมเ่ป็นมิตร 
2. ไม่อยากใหม้ีการขายของบนทางเท้า 
3. อยากให้มีการจัดระบบพ้ืนท่ี 
    ส าหรับการจ าหน่ายสินค้าอย่างเป็น  
    ระเบียบ และควรมีการตรวจสอบ 
    ลงพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ 
4. อยากให้มีการเพิ่มพ้ืนท่ีในการ 
    จ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น 

16 งานด้านสวนสาธารณะ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานดูแลสวนได้ดี ใส่ใจ 
ต่องานในหน้าท่ี ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 
มีความร่มรื่น สะอาด และน่าใช้บริการ 
ช่วงระยะเวลาในการเปิด - ปิด มีความ 
เหมาะสม 

1. เครื่องเล่นออกก าลังกายมีน้อย 
2. สถานท่ีจอดรถไม่เป็นระเบียบ 
3. ควรเพิ่มความปลอดภยัให้มากขึ้น 
4. ควรมีการดูแลรักษาความสะอาดของ

ห้องสุขาให้มากขึ้น 
5. ควรเพิ่มไฟส่องสว่างให้เพียงพอ 
    เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย 
    ต่อผู้มาใช้บริการ 
6. ควรมีการน าสินค้าเพื่อสุขภาพ 
    ของชุมชน (OTOP) มาจ าหน่าย 
    บริเวณสวนสาธารณะ 
7. อยากให้เทศบาลมีการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพและให้ประชาชน 
     ในพื้นที่มีส่วนร่วมด้วย 

17 งานบริการเยีย่มผู้ป่วยเรื้อรังหรือ
ผู้สูงอายุท่ีบ้าน 

มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเป็นประจ า 
การบริการดีอย่างสม่ าเสมอ น ายารักษาโรค
มาให้อยู่บ่อยครั้ง และแนะน าสมุนไพรให้
ทานควบคู่ เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ นอบ
น้อม ยิ้มแย้ม แจ่มใส ดูแลเอาใจใส่เป็น
อย่างดี 

1. ต้องการยารักษาโรคและ 
    อุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วยติดเตียง 
2. ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ เพราะจะได้ 
    ดูแลได้บ่อยครั้งและทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 
3. อยากให้หน่วยงานลงพ้ืนท่ีเข้ามา 
    ช่วยเหลือ คุณยายอนงค์  
    บ้านเลขท่ี 158/7 ชุมชนบ้านดงไชย  
    เนื่องจากยังขาดสิ่งของที่มีความจ าเป็น  
4. อยากให้เพิ่มส่วนของสวัสดิการ 
    การเดินทางของผู้ป่วยท่ีจะไป 
    รักษาตัวที่โรงพยาบาล 

18 งานบริการด้านการรักษาความสะอาด : 
การเก็บขยะมูลฝอย (รถเก็บขน) 

การเปลี่ยนระบบจากการใช้ถังขยะมาเป็น
ถุงด าดีมาก เนื่องจากถุงด าสามารถปิด
ปากถุงได้ สุนัขไม่สามารถคุ้ยขยะได้ จึงไม่
เกิดปัญหาขยะเรี่ยราด เจ้าหน้าท่ีบริการดี 

1. มาเก็บขยะช้า เก็บขยะไม่หมด 
    ขยะตกนอกถังไม่มีการเก็บ  
    ท าให้ส่งกลิ่นเหม็น 
2. มาเก็บขยะดึก เสียงดัง 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป (ต่อ) : 

ที ่ กระบวนงาน จุดเด่น สิ่งที่ควรปรับปรุง 
 งานบริการด้านการรักษาความสะอาด : 

การเก็บขยะมูลฝอย (รถเก็บขน) (ต่อ) 
 3. ควรระวังน้ าเสียจากรถขยะไหลลง 

    บริเวณพื้นถนน เพราะจะท าให้ส่ง 
    กลิ่นเหม็น 
4. ถังขยะไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ 
5. ควรเก็บขยะให้ตรงตามวันท่ีก าหนด 
6. ควรมีการน าถังขยะเก่าไปช าระล้าง

และน าถังขยะใหม่มาแลกเปลี่ยน 
(สลับถังขยะไปมาเพื่อไม่ให้สกปรก
จนเกินไป) 

7. ควรเพิ่มบุคลากรให้มากข้ึน  
    เพื่อจะได้ให้บริการอย่างท่ัวถึง 

19 งานบริการด้านการรักษาความสะอาด : 
กวาดถนน (คนกวาด) 

มีความตั้งใจท างาน ท างานเต็มที่ มีความ
อดทน เพียรพยายามในการปฏิบัติงาน 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ 
เอาใจใส่ในการให้บริการ 

1. ควรแก้ไขปัญหาเรื่องนกท่ีตลาด 
    หลักเมืองด่วน 
2. ควรท าความสะอาดถนนบริเวณ 
    ริมคลอง 
3. ความสะอาดบนท้องถนน  
    ควรท าให้ดีกว่านี้ รวมถึงถนน 
    บริเวณริมคลองด้วย 
4. อยากให้เพิ่มบุคลากร (คนกวาด) 
    เพื่อท่ีจะได้ดูแลรักษาความสะอาด 
    ท้องถนนได้อย่างทั่วถึง 

20 งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครล าปาง มีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน พนักงาน  
ใจดี เป็นมิตร เต็มใจน าเสนอข่าวสาร 

1. อินเทอร์เน็ตช้า เข้าถึงข่าวสาร 
    บางครั้งล าบาก 
2. อยากให้สนใจประชาชนให้มากกว่าน้ี 
3. อยากให้น าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ 
    การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของพื้นที ่
    ในเขตเทศบาลนครล าปางอย่างต่อเนื่อง 
     เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึง 
    ความคืบหน้า 
4. อยากให้เพิ่มช่องทางในการ 
    ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทั่วถึง 
    กลุ่มคนทุกระดับ  

หลักฐานอ้างอิง : 
          รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการให้บริการของเทศบาลนครล าปาง (ตั้งแต่เดือนตลุาคม 
2561 – กันยายน 2562) รอบ 12 เดือน 
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                                                                                                                           ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 10 : ร้อยละความส าเร็จของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสวาท  จ าปาอูป 
                            หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววรลักษณ์  เมธาจารย ์
                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒37237 ต่อ ๗309 เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒37237 ต่อ ๗000 

ค าอธิบาย :  
 ข้อร้องเรียน หมายถึง ค าร้องทุกข์ ค าร้องเรียน ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครล าปางที่ผ่านช่องทาง         
การร้องเรียนอย่างถูกต้อง   
 ช่องทางการร้องเรียน  คือ 

       1) เขียนข้อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่รบัเร่ืองราวร้องทุกข์ 
        2) แจ้งทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและรับไว้เป็นเอกสารทางราชการ 

        3) รับแจ้งทาง  INTERNET  ซึ่งเจ้าหน้าที่ CALL CENTER รับผิดชอบรับแจ้งเหตุ และจัดท าเป็นบันทึกตามแบบค าร้องที่ก าหนดขึ้น 
จัดส่งลายลักษณ์อักษรมายังหน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข หมายถึง ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขจนเสร็จตามมาตรฐานของการปฏิบัติ ทั้งนี้ รวมถึง    
ข้อร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขได้จนเสร็จสมบูรณ์ แต่น าไปบรรจุเป็นงบประมาณ หรือก าหนดแผนงานไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) ของเทศบาลนครล าปาง ก็จะถือได้ว่าได้รับการแก้ไขแล้วเช่นกัน      

เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด : 
 1. เป็นเรื่องที่เทศบาลนครล าปางด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาจนเป็นที่ยุติ (นายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบ)  ในอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลนครล าปาง โดยเสนอให้นายกเทศมนตรีนครล าปางทราบ ทั้งนี้ รวมถึงข้อร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขได้จนเสร็จสมบูรณ์     
แต่น าไปบรรจุเปน็งบประมาณหรือก าหนดแผนงานไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลนครล าปาง ก็จะถือว่าได้รับการ
แก้ไขแล้วเช่นกัน 
 ๒. เป็นเรื่องที่เทศบาลนครล าปางไม่สามารถด าเนินการได้ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่น    
ที่มิใช่ของเทศบาลนครล าปาง ซึ่งได้มีการประสานแจ้งให้ส่วนราชการอื่นทราบและด าเนินการต่อไป รวมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องทราบแล้ว 
        ๓. เป็นเรื่องที่เทศบาลนครล าปางเห็นควรยกเลิก โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องร้องเรียนที่มิได้ระบุข้อมูลรายละเอียด    
ชื่อ ที่อยู่  สถานที่  ต าแหน่ง  ความต้องการที่ชัดเจน  ข้อมูลไม่ครบถ้วนท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้  ตลอดจนค าร้องที่ใช้ค าที่สื่อไป
ในทางที่ไม่เหมาะสม 

สูตรการค านวณ : 
 

 

จ านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 X ๑๐๐ 
                             จ านวนข้อร้องเรียนทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
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                                                                                                                           ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  :  

หน่วยงาน 

การแก้ไข จ านวน 
ข้อร้องเรียน

ทั้งหมด 
ด าเนินการ 
แก้ไขเสรจ็ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ 

เข้า
แผนพัฒนา 

ยกเลิก 
ยังไม่

ด าเนินการ 
เรื่อง/ครั้ง ร้อยละ เรื่อง

/ครั้ง 
ร้อยละ เรื่อง/

ครั้ง 
ร้อยละ เรื่อง/

ครั้ง 
ร้อยละ เรื่อง/

ครั้ง 
ร้อยละ เรื่อง/

ครั้ง 
ร้อยละ เรื่อง/

ครั้ง 
ร้อยละ 

ส านักปลัดฯ 21 80.77 - - - - - - - - 5 19.23 26 0.74 
ส านักการช่าง 2,466 92.85 106 3.99 58 2.18 - - - - 26 0.98 2,656 76.08 
กองสาธารณสุขฯ 777 96.40 19 2.36 4 0.50 - - 1 0.12 5 0.62 806 23.09 
กองคลัง - - - - - - - - - - - - - - 
กองวชิาการฯ 1 100.00 - - - - - - - - - - 1 0.03 
ส านักการศึกษา 2 100.00 - - - - - - - - - - 2 0.06 
กองสวัสดิการฯ - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 3,267 93.58 125 3.58 62 1.78 - - 1 0.03 36 1.03 3,491 100.00 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน : 

 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงาน 

ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี 2560 ปี 2561 

ร้อยละความส าเร็จของข้อร้องเรียนที่ได้รับ 
การแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด 

ร้อยละ 91.64 97.16 97.28 86.30 95.39 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละความส าเร็จของข้อร้องเรียนที่ได้รับ 
การแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด 

ร้อยละ 91 92 93 94 95 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน          
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของข้อร้องเรียนที่ได้รับ 
การแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด 

๑๐ 95.39 5 0.5000 
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                                                                                                                           ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
           เทศบาลนครล าปางน าระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์มาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริการประชาชน      
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน  ท าให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครล าปาง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25๖1 - 30 
กันยายน 2562 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จ านวน 3,491 เรื่อง ด าเนินการแล้ว จ านวน 3,267 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 93.58 
น าเข้าแผนพัฒนา จ านวน 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ไม่สามารถด าเนินการได้ จ านวน 62 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.78 ยกเลิก 
จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.03 รวมจ านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข  จ านวน 3,330 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.39 ส าหรับ
เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างด าเนินการ มีจ านวน 125 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.58 และยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 36 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 
1.03 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           มาตรการในการด าเนินการ มีการก าหนดงานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ส านัก
ปลัดเทศบาล  เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องราวร้องทุกข์  โดยมีแนวทางปฏิบัติของศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ดังนี้ 
          1. ให้มีการยื่นค าร้อง เพื่อให้ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาได้ตามช่องทาง ดงันี้ 
    1.1  ระบบสารสนเทศโปรแกรมรับเร่ืองราวร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลนครล าปาง 
    1.2  ยื่นค าร้องด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ และศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ประจ าแต่ละส่วนราชการ 
    1.3  ยื่นค าร้องด้วยการแจ้งความต้องการทางโทรศัพท์ หมายเลข 1132 หรือหมายเลขโทรศัพท์  0-5423-7200 
          2. ค าร้องของศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ให้ใช้แบบค าร้องทั่วไป (ทน. Q 1.2)  
          3. ค าร้องของประชาชนจะต้องเป็นค าร้องที่ให้แก้ไขปัญหาตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาลนครล าปาง และเป็นลักษณะงาน
ประจ า  ซึ่งส่วนราชการต่าง ๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว้เป็นงานประจ าของส่วนราชการนั้น ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่       
27 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 255 
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            4. ค าร้องของประชาชนที่ให้ด าเนินงานหรือแก้ไขปัญหา แต่ส่วนราชการไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้หรือเป็นงานลักษณะนโยบาย  เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบนั้น จะต้องเสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุด
พิจารณาตัดสินใจ  และให้ถือว่าค าร้องนี้ได้รับการด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
           5. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานค าร้องและความประสงค์ของผู้ร้องของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และการส่งต่อค าร้อง   
ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องด าเนินการแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในระบบสารสนเทศเพื่อรับเร่ืองราวร้องทุกข์  
           6. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตค าร้องของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นลักษณะงานประจ า  ให้เป็นอ านาจของหัวหน้า
ส่วนราชการนั้น ๆ หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจไว้ 
           7. ให้มีการเสนอค าร้อง  การพิจารณา และการอนุมัติ อนุญาต ตามขั้นตอนด้วยระบบเอกสาร หรือโดยใช้ระบบสารสนเทศ 
โปรแกรมการรับเร่ืองราวร้องทุกข์  ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
           8. การบริการใดที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการขอใช้ ยืมทรัพย์สินของเทศบาล ให้ด า เนินการตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
เทศบาลนครล าปาง ว่าด้วยการขอใช้ ยืมทรัพย์สินของเทศบาล หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดที่ก าหนดไว้ให้ช าระ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ 
           9. การประเมินผลความพึงพอใจ ให้มีการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยระบบ
สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการบริการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  ทั้งนี้ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  อาจก าหนด        
การประเมินผลความพึงพอใจเพิ่มเติมตามที่ก าหนดไว้ โดยใช้หน่วยงานประเมินภายนอกได้ตามความเหมาะสม       
           10. ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ติดตามสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ติดตามสอบถามความคืบหน้า ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานบริการต่าง ๆ  รวมทั้งแจ้งผลส าเร็จของงานให้ผู้ร้องทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
          มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน  เนื่องจากผู้บริหารให้ความส าคัญในการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความกระชับ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีช่องทางในการ
ให้บริการหลายช่องทาง ซึ่งท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้มากกว่าเดิม 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
            1. การรายงานข้อมูลเข้าระบบฯ มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนามไม่แจ้งข้อมูลแก่ผู้บันทึกข้อมูลในระบบ 
ท าใหร้ะยะเวลาในการด าเนินงานแล้วเสร็จของข้อมูลในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริง 
            2. การดูดล้างท่อระบายน้ าล่าช้า เนื่องจากรถดูดเสียเป็นระยะเวลา 5 เดือน ซึ่งใช้งบประมาณมากในการซ่อมแซมจะแล้ว
เสร็จในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเทศบาลได้บรรเทาความเดือดร้อนโดยการใช้เจ้าหน้าที่ขุดลอกท่อในบริเวณที่ด าเนินการได้บางส่วน จึงท า
ให้มีค าร้องคงค้างในระบบฯ 
            3. กรณีการขอถังขยะ  เทศบาลอยู่ระหว่างด าเนินการติดตั้ง เนื่องจากต้องตรวจสอบจุดติดตั้งว่ามีถังขยะเพียงพอแล้ว
หรือไม่ จึงท าให้มีค าร้องที่อยู่ระหว่างด าเนินการคงค้างในระบบฯ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป :  - 
 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
            - แบบสรุปการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน (ทน. Q1.2-1)  
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (      )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ( )  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนในการเข้ามาใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอุษา  สมคิด 
                          ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางนัทธ์หทัย  สุระสะ 
                     นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 

เบอร์ติดต่อ : 054-237237  ต่อ  3201 เบอร์ติดต่อ : 054-237237 ต่อ 3207 

ค าอธิบาย :   
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ทัศนคติ หรือความรู้สึกในทางบวกและทางลบของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้  
 แหล่งเรียนรู้ หมายถึง  พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน และอุทยานการเรียนรู้นครล าปาง LK Park ชื่อเดิม คือ หอสมุดประชาชน
เทศบาลนครล าปาง  

สูตรการค านวณ :  
 ระดับความพึงพอใจ  แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปรผล ดังนี ้

1) การวิเคราะห์คะแนนค าตอบ ในแต่ละประเด็นแล้วคิดค่าคะแนนโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ แบ่งเป็น 5 ระดับ 
ก าหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้ 

          คะแนน  ช่วงคะแนน           ระดับความคิดเห็น 
     5   4.51 – 5.00      มากที่สุด 

      4   3.51 – 4.50      มาก 
      3   2.51 – 3.50      ปานกลาง 
      2   1.51 – 2.50      น้อย 
      1   1.01 – 1.50      น้อยที่สุด 
2) การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละประเด็น โดยน าคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อย่อยมารวมกันหารด้วยจ านวนข้อย่อย จะได้

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละประเด็น = 
      (คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจข้อย่อยที ่1 + คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจข้อย่อยที่ 2 + ......+ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจข้อย่อยที่ n)  
                                                               จ านวนข้อย่อยทั้งหมด 

3) การวิเคราะห์คะแนนตัวชี้วัด “ความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้” หลังจากได้ค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละ
ประเด็นแล้ว น าค่าคะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละประเด็น มาหาค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจต่อการเข้ามาใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้ทั้งหมด ตามสูตร 

       คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการทัง้หมด =         
(คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรวมในการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ ๑ + แหล่งเรียนรู้ ๒) 

๒ 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (  )  รอบ ๑๒ เดือน 

4)  การแปรค่าคะแนนความพึงพอใจในรูปของร้อยละ หลังได้ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแล้ว  จะแปรค่าคะแนน        
เป็นร้อยละ ตามสูตรค านวณ ดังนี้ 

ร้อยละของความพึงพอใจ  =   คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ x 100 
                                                            5 

5)  เนื่องจากการส ารวจความพงึพอใจฯ แบ่งเป็น 2 คร้ัง 
     (รอบ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป) และ (รอบ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของปีเดียวกัน) ดังนั้น การคิดค่า

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน จะใชสู้ตรดังนี ้
ร้อยละของความพึงพอใจ = ร้อยละของความพึงพอใจ คร้ังที่ 1 + ร้อยละของความพึงพอใจ คร้ังที่ 2 

          2 

แหล่งข้อมูล / วิธีกำรจัดเก็บขอ้มูล : 

๑ เก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม ให้กับผู้เข้ารับบริการแหล่งเรียนรู้ โดยขอความร่วมมือให้แสดงความคิดเห็น 
ลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด 

๒ ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล  รวบรวมข้อมูลของแต่ละแหล่งเรียนรู้ รวบรวมข้อมูลเป็นราย 6 เดือน และ 12 เดือน 
เพื่อสรุปผลการด าเนนิงาน 

เกณฑ์การประเมิน : 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในการเข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู ้

ร้อยละ 65 70 75 80 85 

กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน : 

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลกำรด ำเนินงำน ค่ำคะแนนที่ได้ 
ค่ำคะแนน           
ถ่วงน้ ำหนัก 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในการเข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู ้

4 80.50 4.10 0.1640 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



หน้า I 59 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (      )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (  )  รอบ ๑๒ เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
          เทศบาลนครล าปางได้ด าเนินการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ จ านวน 2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน และอุทยานการเรียนรู้
นครล าปาง (LK Park) เพื่อให้ประชาชนทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลนครล าปาง มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถค้นคว้า 
หาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา   
          พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน ปรับปรุงมาจากอาคารส านักงานเดิมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อให้เป็นสถานที่ 
รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เรื่องราวต่าง ๆ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเป็นศูนย์รวบรวม
ความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นและนครล าปาง รวมถึงเพื่อให้ประชาชนชาวล าปางและสาธารณชนได้รับรู้ถึงรากเหง้าและ
ตระหนักในความส าคัญของนครล าปาง  

รายละเอียดพื้นที่อาคาร 
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย 

1. ห้องฉายวีดิทัศน์ 
2. ห้องจัดแสดง ชั้น  1 (ห้องจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว) 
3. ห้องเก็บของ 
4. ห้องส านักงาน 

ชั้นที่ 2   ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร 
รูปแบบการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่ 1  คือ เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งจะมีการหมุนเวียนผลงานที่น ามาแสดงอยู่ตลอด ผลงานที่น ามา

แสดงเป็นผลงานศิลปะในแขนงต่าง ๆ เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย งานปั้น รวมไปถึงงานนิทรรศการข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และข้อมูลทางด้านความรู้รอบตัวต่าง ๆ  เป็นต้น 

ส่วนที่ 2  คือ นิทรรศการถาวร จัดแสดงบริเวณชั้น 2 ของอาคารพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน แบ่งเป็น 5 ห้อง ได้แก่ 
1. เมืองพันปีที่มีเจ้าชีวิต อธิบายถึง เร่ืองราวความเป็นมาในอดีตของเมืองล าปาง 3 ยุค ผ่านต านานเจ้าแม่สุชาดา 

           2. สังคมอินเตอร์ อธิบายถึง ยุคที่ล าปางเริ่มมีคนหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาท าการค้าขาย โดยเฉพาะบริเวณตลาดจีน  
(กาดกองต้า) ที่กลายเป็นย่านที่มีความเจริญที่สุดของล าปางในยุคนั้น 
           3. สีสันบางกอก อธิบายถึง ยุคที่ล าปางมีรถไฟเข้ามาในจังหวัด มีการส่งผ่านวัฒนธรรมและความทันสมัยจากเมืองหลวง  
มาสู่ล าปาง เป็นยุคที่ล าปางมีความเจริญสูงสุด กรุงเทพมีความเจริญแบบใดล าปางก็มีความเจริญแบบนั้นเช่นกัน 

4. การกลับมาของค าสาป อธิบายถึง ล าปางในยุคที่เริ่มซบเซา ความเจริญที่เคยมีมา ศูนย์ราชการเดิมที่เคยมาตั้งภายใน
จังหวัดได้ย้ายไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ท าให้คนล าปางเร่ิมคิดว่าอาจเป็นเพราะค าสาปของเจ้าแม่สุชาดา 

5. ฮอมแฮงแป๋งเวียง อธิบายถึง การร่วมด้วยช่วยกันของคนล าปางจะท าให้ล าปางกลับมาพัฒนาและเจริญรุ่งเรือง           
ได้อีกคร้ัง 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (      )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
          หอสมุดประชาชนเทศบาลนครล าปาง  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อุทยานการเรียนรู้นครล าปาง (LK Park)” เนื่องจากเทศบาล
นครล าปางได้เล็งเห็นความส าคัญของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนานครล าปาง ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล     
นครล าปาง “นครน่าอยู่  ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ าค่า” และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา     
ที่ต้องการกระตุ้นประชาชนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เทศบาลนครล าปางจึงได้ท าข้อตกลงความร่วมมือสร้างสรรค์และส่งเสริม   
แหล่งเรียนรู้ชุมชนกับส านักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ Thailand Knowledge Park (TK Park) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
หอสมุดเทศบาลนครล าปางให้เป็นอุทยานการเรียนรู้นครล าปาง เป็นศูนย์รวมความรู้ในรูปแบบทันสมัย ครบครัน เป็นแหล่ง
รวบรวมหนังสือประเภทต่าง ๆ ที่ประชาชนสนใจ มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีพื้นที่ส าหรับการท ากิจกรรมต่าง ๆ เหมาะส าหรับ     
การเข้ามาหาความรู้ ความบันเทิงส าหรับทุกเพศทุกวัย ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีอุปนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้
สร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เปิดบริการประชาชนในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต   

รายละเอียดพื้นที่อาคาร 
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย 
1. ส่วน office ให้บริการสมัครสมาชิก  บริการยืม – คืน งานด้านการเงิน งานส านักงาน 
2. ห้องประชุมวิชาการ เป็นห้องประชุมที่มีความทันสมัย ครบครันด้วยระบบเครื่องเสียง ระบบวีดิทัศน์ สามารถบรรจุ

ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 100-120 คน 
3. ห้องหนังสือหมวด 000-900 ประกอบด้วย หนังสือประเภทต่าง ๆ จัดหมวดหมู่ในระบบทศนิยมดิวอี้ เพื่อสะดวก    

ในการค้นหา 
4. ห้อง Library Kid  ห้องสมุดส าหรับเด็ก ประกอบด้วย หนังสือส าหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี มีการจัดสภาพแวดล้อม       

ที่เหมาะสมส าหรับการดึงดูดความสนใจของเด็ก เพื่อปลูกฝังให้มีความรักและสนใจในการอ่านและการเรียนรู้ 
5. ห้องโถง Magazine Zone  ส าหรับให้บริการการอ่าน ประกอบด้วย นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ ยังมี

พื้นที่โล่งโปร่ง จัดวางโต๊ะเก้าอี้ส าหรับนั่งอ่านหนังสือ 
ชั้นที่ 2  ประกอบด้วย 
1. ห้องหนังสืออ้างอิง ซึ่งเป็นหนังสือที่หายากและมีราคาแพง มีไว้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับค้นคว้าหาความรู้ และ     

จัดวางโต๊ะเก้าอี้ส าหรับให้บริการ 
2. ห้องคอมพิวเตอร์ ส าหรับให้บริการ Internet ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์บริการ จ านวน 30 เคร่ือง 
3. ห้องกิจกรรม เป็นห้องที่ให้บริการส าหรับการจัดกิจกรรมกลุ่ม ประมาณ 20-25 คน  

           4. ห้องประชุมย่อย ส าหรับการจัดประชุม ประมาณ 20 คน 

           เพื่อให้ได้ทราบว่าการให้บริการแหล่งเรียนรู้ของเทศบาลนครล าปาง ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร  ประกอบกับ     
เพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  จึงมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ของเทศบาลนครล าปาง เพื่อน า
ข้อมูลความคิดเห็นและผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนางานด้านการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น  ซึ่งผลการประเมินของแหล่งเรียนรู้ 
ทั้ง ๒ แห่ง ส่วนใหญ่ได้รับความพึงพอใจมาก โดยอุทยานการเรียนรู้นครล าปาง (LK Park) มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 
83.00 และพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 78.00  

 

 

 
 

 

 

 



หน้า I 61 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (      )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (  )  รอบ ๑๒ เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
เทศบาลนครล าปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความพร้อมด้านงบประมาณ สามารถบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้    

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ประกอบกับมีหน่วยงานองค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน :   
1. แหล่งเรียนรู้ที่มีการน าโปรแกรมเทคโนโลยีมาใช้ หากเกิดการช ารุดเสียหายต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมค่อนข้างนาน 
2. ความเจริญทางเทคโนโลยี ท าให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ขาดความสนใจในการเข้าศึกษาเรียนรู้ เนื่องจากการเข้าถึงเทคโนโลยี

ค่อนข้างเป็นอิสระ 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนินกำรในปีต่อไป :   
1. การจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและสม่ าเสมอจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและประชาชน 
2. การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
3. การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วม และมีความหลากหลาย 

เป็นทางเลือกและสร้างความสุขให้กับประชาชน 
4. แหล่งเรียนรู้ที่มีการพัฒนารูปแบบให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับความสนใจ

จากประชาชน 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
- แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน 
- แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเข้าใช้บริการอุทยานการเรียนรู้นครล าปาง (LK Park) 

 



หน้า I 62 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  6 เดือน 
()  รอบ  12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 12 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
                   และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอุษา  สมคิด 
                           ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางนัทธ์หทัย  สุระสะ 
                     นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 

เบอร์ติดต่อ : 054-237237  ต่อ  3201 เบอร์ติดต่อ : 054-237237 ต่อ 3207 

ค าอธิบาย :    
ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ทัศนคติ หรือความรู้สึกในทางบวกและทางลบที่มีต่อการจัดงานกิจกรรม       

ทางศาสนา กิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประชาชน หมายถึง ประชาชนในเขตและนอกเขตเทศบาลนครล าปางที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กิจกรรมที่เทศบาลนครล าปางจัดขึ้น หรือ

ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม เช่น งานลอยกระทง งานปีใหม่ไทย งานปีใหม่เมือง           
งานวันส าคัญทางพุทธศาสนา   

สูตรการค านวณ :  
          ระดับความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และ   
แปรผล ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์คะแนนค าตอบ ในแต่ละประเด็นแล้วคิดค่าคะแนนโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ แบ่งเป็น 5 ระดับ 
ก าหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้ 

          คะแนน    ช่วงคะแนน           ระดับความคิดเห็น 
     5    4.51 – 5.00      มากที่สุด 

      4    3.51 – 4.50      มาก 
      3    2.51 – 3.50      ปานกลาง 
      2    1.51 – 2.50      น้อย 
      1    1.01 – 1.50      น้อยที่สุด 
2) การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละประเด็น โดยน าคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อย่อยมารวมกันหารด้วยจ านวนข้อย่อย   

จะได้ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละประเด็น = 

           (คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจข้อย่อยที่ 1 + คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจข้อย่อยที่ 2 +....+ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจข้อย่อยที ่n)  
                                                                        จ านวนข้อย่อยทั้งหมด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า I 63 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  6 เดือน 
()  รอบ  12 เดือน 

3) การวิเคราะห์คะแนนตัวชี้วัด “ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม” หลังจากได้ค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละประเด็น
แล้วน าค่าคะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละประเด็น มาหาค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจต่อการ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด   
ตามสูตร 
          คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการทั้งหมด =         

(คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรวมในการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมที่ ๑ + กิจกรรมที่ ๒) 
 2 

4)  การแปรค่าคะแนนความพงึพอใจในรูปของร้อยละ หลังได้คา่คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแล้วจะแปรค่าคะแนน 
เป็นร้อยละ ตามสูตรค านวณ ดงันี้ 

ร้อยละของความพึงพอใจ  =      คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ x 100 
                                                                5 

5)  เนื่องจากการส ารวจความพึงพอใจฯ แบ่งเป็น 2 คร้ัง  
    (รอบ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป) และ (รอบ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของปีเดียวกัน) ดังนั้น การคิดค่า

ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน จะใช้สูตร ดังนี้ 
ร้อยละของความพึงพอใจ = ร้อยละของความพึงพอใจ คร้ังที่ 1 + ร้อยละของความพึงพอใจ คร้ังที่ 2 

          2 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเกบ็: 
          1. เก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ  โดยขอความร่วมมือให้แสดงความคิดเห็น 
ลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด 
          2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลเป็นราย 6 เดือน และ 12 เดือน  โดยน าผลความพึงพอใจของแต่ละ
กิจกรรม มาหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้งหมด 

โครงการ/กิจกรรมทางศาสนา 
         1. โครงการจัดงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษมเขมโก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. การจัดโครงการท าบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึน้ปีใหม่ ประจ าปี 2562 
3. กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพธิีเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวนัมาฆบูชา ประจ าป ี2562 
4. การจัดโครงการบวงสรวงเจา้พระยาสลุวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ชา้ง) ประจ าปี 2562 
5. โครงการบวงสรวงพญาพรหมโวหาร ประจ าปี 2562 
6. โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองล าปาง ประจ าปี 2562 
7. กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพธิีเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวนัวิสาขบูชา ประจ าปี 2562 
8. โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา ประจ าปี 2562 
9. กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพธิีเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวนัอาสาฬหบชูา ประจ าปี 2562 

โครงการ/กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม 
1. โครงการจัดงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน (ลอยกระทง) ประจ าปี 2561 
2. โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่เมืองนครล าปาง ประจ าปี 2562 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)        (   )  รอบ  6 เดือน 
()  รอบ  12 เดือน 

เกณฑ์การประเมิน: 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน           
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

๕ 85.75 5 0.2500 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
          เทศบาลนครล าปางได้ให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เพื่อให้ประชาชนทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลนครล าปาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม ท านุบ ารุง รักษา     
และเผยแพร่งานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการนี้ เทศบาลนครล าปางได้มอบหมายให้กองวิชาการ      
และแผนงาน  ท าการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และให้ส านักการศึกษา  
งานกิจการศาสนา ท าการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา โดยข้อมูลที่ได้มาจากผลการประเมิน  
จะน าไปสู่การปรับปรุง และแก้ไขพัฒนางานด้านกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น 
         ซึ่งผลการประเมินทั้ง 11 โครงการ/กิจกรรมในปี 2562 โดยโครงการจัดงานประเพณีปีใหม่เมืองนครล าปาง ประจ าปี 
2562 มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 93.43 รองลงมา คือ โครงการจัดงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า 
หลวงพ่อเกษมเขมโก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 92.00 โครงการบวงสวรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสื บชาตา
เมืองล าปาง ประจ าปี 2562 ร้อยละ 91.00 โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา ประจ าปี 2562 ร้อยละ 89.00 กิจกรรมพิธี
แสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจ าปี 2562 ร้อยละ 87.00 กิจกรรมพิธีแสดงตน
เป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ประจ าปี 2562 ร้อยละ 86.00 โครงการท าบุญตักบาตร 
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี 2562 ร้อยละ 84.00 กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน เนื่องใน
โอกาสวันมาฆบูชา ประจ าปี 2562 ร้อยละ 82.00 การจัดโครงการบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) 
ประจ าปี 2562 ร้อยละ 80.00 โครงการจัดงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน (ลอยกระทง) ประจ าปี 2561 ร้อยละ 79.80 
และโครงการบวงสรวงพญาพรหมโวหาร ประจ าปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 79.00 ตามล าดับ 
 
 



หน้า I 65 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)         (   )  รอบ  6 เดือน 
()  รอบ  12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
๑. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ คือ ภารกิจหน้าที่ของเทศบาล   

ที่จะต้องด าเนินการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ         
ของประชาชน ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ 

๒. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรอื่น ๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนงบประมาณ 
ในการจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. สถานที่จัดงานส่วนใหญ่อยู่ในเขตชุมชน ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการได้สะดวก 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. สังคมเมืองมีความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรมและค่านยิม 
2. ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีท าให้คนขาดความสนใจในกิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรม ประเพณี 
3. ข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป :  
1. การก าหนดกิจกรรมควรก าหนดให้มีลักษณะของกิจกรรมที่มีความหลากหลาย 
2. จุดเน้นของการจัดกิจกรรม/โครงการต้องเป็นไปในลักษณะการส่งเสริมให้ความรู้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอยา่งแท้จริง 
3. เพิ่มช่องทางและระยะเวลาประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอยา่งทั่วถงึ 
4. การจัดกิจกรรม/โครงการ ควรเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานตา่ง ๆ 

 

หลักฐานอ้างอิง 
1. รายงานสรุปผลการจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง ประจ าปี 2562 โดยงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายบริการและเผยแพร่

วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
2. แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทางศาสนา 

 



หนา I 66 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)        (   )  รอบ  6 เดือน 
()  รอบ  12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 13 : รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอุษา   สมคิด   
                          ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสิริรัตนา  เสโลห  คันธรักษา 
                     นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

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

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

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

 หลักเกณฑในการวิเคราะหและแปรผล ดังนี ้
 1) การวิเคราะหคะแนนคําตอบ ในแตละประเด็นแลวคิดคาคะแนนโดยมีเกณฑการใหคะแนนคําตอบ แบงเปน  5 ระดับ 
กําหนดชวงคะแนนเปนดังนี ้

          คะแนน  ชวงคะแนน           ระดับความคิดเห็น 
     5   4.51 – 5.00      มากที่สุด 

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

          2) การวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น โดยนําคะแนนเฉลี่ยแตละขอยอยมารวมกันหารดวยจํานวนขอยอย  
จะไดคาคะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น ดังนี้ 

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

3) การวิเคราะหคะแนนตัวชี้วัด “ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม” หลังจากไดคาคะแนนเฉลี่ยในแตละประเด็น  
แลวนําคาคะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น มาหาคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมทั้งหมด    
ตามสูตร 

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

กิจกรรมทั้งหมด 

4)  การแปรคาคะแนนความพึงพอใจในรูปของรอยละ หลังไดคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแลว จะแปรคาคะแนน        
เปนรอยละ ตามสูตรคํานวณ ดังนี ้

รอยละของความพึงพอใจ  =   คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ x 100 
                                                            5 

 
 



หนา I 67 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)          (   )  รอบ  6 เดือน 
()  รอบ  12 เดือน 

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

คารอยละความพึงพอใจของประชาชน จะใชสตูรดังนี ้

รอยละของความพึงพอใจ = รอยละของความพึงพอใจ คร้ังที่ 1 + รอยละของความพึงพอใจ คร้ังที่ 2 
          2 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

๑ กําหนดใหสํานักการศึกษา เปนผูรับผิดชอบประสานการจัดเก็บขอมูล   

๒ ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล  รวบรวมขอมูลเปนราย  ๖  เดือน  และ  ๑๒  เดือน  เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

รอยละ 65 70 75 80 85 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 

คาคะแนน           

ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 

๒ 86.28 5 0.1000 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



หนา I 68 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)          (   )  รอบ  6 เดือน 
()  รอบ  12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
             เทศบาลนครลําปาง ไดดําเนินการจัดแหลงเรียนรู จํานวน 2 แหง คือ อุทยานการเรียนรูนครลําปาง (LK Park) หรือ 
หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง และพิพิธภัณฑหอปูมละกอน ซึ่งแหลงเรียนรูทั้ง 2 แหง เปนสถานที่ที่ใหบริการความรู      
แกประชาชนทุกเพศทุกวัย นอกจากนั้นแลว การดําเนินงานทั้ง 2 แหง ยังมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสม สรางสรรค และ   
เปนประโยชนใหกับประชาชนที่มาใชบริการตลอดปงบประมาณ  

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

1. กิจกรรมสอนทํา “ปฏิทินของฉัน” จัดข้ึนในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานการเรียนรูนครลําปาง มีผูใชบริการ 
ใหความสนใจและตั้งใจทําปฏิทินมากเนื่องจากเปนงานฝมือ งาน DIY ซึ่งกําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน เนื่องจากการประดิษฐของใช
ตาง ๆ ดวยตัวเอง ยังมีความคลาสสิคอยูมาก มีเพียงชิ้นเดียวในโลก เปนสิ่งที่นาภูมิใจและมีความเปนเอกลักษณ ผูเขารวมกิจกรรมบาง
ทานนําภาพถายครอบครัว บุคคล หรือสิ่งที่ตนรักทําเปนปฏิทิน เพื่อใหมีความสุขสบายใจเวลาใชงานและเด็กที่เขารวมกิจกรรมมี
ความสนุก ในการหาสติ๊กเกอรหรือการตกแตงกระดาษ ลูกปด ดอกไม ตามที่ตนชอบสงเสริมความคิดสรางสรรค เปนประโยชน
อยางยิ่ง สามารถเก็บเปนที่ระลึกได หรือทําเพื่อมอบใหผูอ่ืนเปนของขวัญได เพราะผูทํามีความตั้งใจและความพยายามทําใหใจเย็น 
และมีสมาธิ ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 93.47 

2. กิจกรรม LK Kids In Park ในงานวันเด็กแหงชาติ จัดข้ึนในวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ลานหนามิวเซียมลําปาง   
โดยมีเด็ก เยาวชน ผูปกครอง มารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมตาง ๆ ที่หลากหลาย มีของขวัญของรางวัลมากมาย 
เด็ก ๆ และเยาวชนมีความสนุกสนานในเชิงสรางสรรคอยางเต็มที่ ซึ่งภายในบูธ LK Park มีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและของขวัญ
ของรางวัลแกเด็ก ๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมตอบคําถาม การเลนเกมสสงเสริมเชาวปญญา กิจกรรมปริศนาคําทาย การวาดภาพ
ระบายสี การแขงขันตอบล็อกไม กิจกรรมสงเสริมการอาน ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 92.70 

3. กิจกรรมประชาสัมพันธการใหบริการอุทยานการเรียนรูนครลําปาง รวมงานถนนเด็กเดิน ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 
30 มีนาคม 2562 ณ มิวเซียมลําปาง โดยในวันดังกลาวนอกจากจะมีกิจกรรมถนนเด็กเดินแลว ยังมีกิจกรรมงานรําลึก
ประวัติศาสตรสะพานรัษฎาในบริเวณใกลเคียงกันดวย ดังนั้น นอกจากเด็กแลวยังมีประชาชนและนักทองเที่ยวมารวมงานอยาง
ครึกคร้ืน มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธการใหบริการ มีการแจกแผนพับและของที่ระลึก รวมทั้งมีเกมสเล็ก ๆ นอย ๆ ใหผูมารวม
กิจกรรมไดมีสวนรวมในการประชาสัมพันธและเกิดความประทับใจ สนใจที่จะมาใชบริการมากยิ่ง ๆ ข้ึนไป ผูเขารวมกิจกรรม      
มีความพึงพอใจ รอยละ 92.70 

4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทําโคมดาวและโคมบาเตา” จัดข้ึนในระหวางวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2562 
ณ อุทยานการเรียนรูนครลําปาง มีประชาชนทั่วไปและผูใชบริการใหความสนใจเขารับการอบรม จํานวน 120 คน โดยจัดอบรม  
ในรูปแบบการอบรมใหความรูและแบงกลุมสาธิตฝกปฏิบัติ มีทีมวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากหอศิลปลําปางมาใหความรู ทั้งนี้ผูเขารับการอบรม
ทุกคนเมื่อจบคอรส จะไดชิ้นงานโคมดาว 1 โคม โคมบาเตา 1 โคม กลับไปใชงานตามอัธยาศัย ทุกคนมีความชื่นชอบ สนุกสนาน  
และกระตือรือรนในการเขาอบรมอยางตอเนื่อง ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจรอยละ 90.33 

5. กิจกรรมปริศนาอักษรไขว จัดข้ึนในวันเสารที่ 27 เมษายน 2562 ณ หอง KIDS ROOM อุทยานการเรียนรูนครลําปาง 
มีประชาชนทั่วไปและผูใชบริการใหความสนใจเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก โดยการจัดกิจกรรมนี้มีทั้งคําศัพทภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ รวมถึงสํานวนสุภาษิตไทยสําหรับเด็กนักเรียน และคําราชาศัพทสําหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา สวนผูเขารวมกิจกรรม 
ที่มีอายุ 20 ปข้ึนไป ก็จะใชคําศัพทที่ยากข้ึนมากอีกระดับ จึงทําใหการเขารวมกิจกรรมเปนไปอยางสนุกสนานและไดรับความรู
หลังจากจบกิจกรรมเปนอยางมาก รวมทั้งผูที่ทําปริศนาอักษรไขวไดถูกตองและรวดเร็วที่สุดยังไดของรางวัลอีกดวย ผูเขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจรอยละ 91.18 

 



หนา I 69 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)          (   )  รอบ  6 เดือน 
()  รอบ  12 เดือน 

6. ใหความรูภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น ระยะเวลาดําเนินการทุกวันเสารและอาทิตย ตั้งแตวันเสารที่ 15 มิถุนายน ถึง  
วันอาทิตยที่ 7 กรกฎาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง ณ อุทยานการเรียนรูนครลําปาง มีประชาชนทั่วไปและผูใชบริการใหความ
สนใจเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก โดยมีวิทยากรรวมทั้งหมด 3 ทาน จากมหาวิทยาลัยราชมงคลลําปาง โดยมีหลักสูตรที่เรียน อาทิ 
Asking For A Giving Directions, Introduction, Telephoning, Family Tree, Describing People, Giving and responding to 
opinion เปนตน จึงทําใหผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจสูง นอกจากนั้น อาจารยผูสอนยังมีเกมสเล็กๆ นอยๆ ระหวางเขารวมอบรม จึง
ทําใหบรรยากาศในการเรียนรูเปนไปอยางสนุกสนาน ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจรอยละ 89.10 

7. กิจกรรมบอกรักแมผานการด ระยะเวลาการดําเนินการในวันอาทิตยที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ หอง KIDS ROOM 
อุทยานการเรียนรูนครลําปาง มีประชาชนทั่วไปและผูใชบริการใหความสนใจเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก ทั้งเด็กเล็กไปจนถึง  
เด็กโต เด็กที่เขารวมกิจกรรมมีความสนุกเพลิดเพลินในการหาสติ๊กเกอร หรือ การตกแตงกระดาษ ลูกปด ดอกไม ตามที่ตนชอบ  
เปนการสงเสริมความคิดสรางสรรคเพื่อที่จะนําการดไปใหคุณแมของตนในวันแมแหงชาติ ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ   
รอยละ 94.67 

8. กิจกรรมพบกันวันเสารเรามาฟงนิทาน ระยะเวลาดําเนินการตั้งแตวันเสารที่ 3 สิงหาคม ถึง วันเสารที่ 31 สิงหาคม 
2562 ณ หอง KIDS ROOM อุทยานการเรียนรูนครลําปาง มีเด็กๆ ใหความสนใจเปนอยางมาก และมีจํานวนเด็กที่มาฟงนิทานมาก 
ข้ึนเร่ือย ๆ เด็ก ๆ มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และนิทานยงัชวยใหเด็กไดพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน เปนการสงเสริม 
และสนับสนุนใหเด็กเกิดพัฒนาการที่ดีตามวัยของเด็กทั้งรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และภาษา รวมทั้งทายชั่วโมงมีเลนเกมส 
ตอบคําถามจากนิทานที่ไดฟง ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจรอยละ 90.07 

9. บริการเทศบาลเคลื่อนที่ ณ ชุมชนทาคราวนอย ระยะเวลาดําเนินการ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลาน
อเนกประสงค ชุมชนทาคราวนอย มีทั้งบริการเสียภาษีเคลื่อนที่ การสาธิตการใชอุปกรณถังดับเพลิง การตรวจสุขภาพเบื้องตน        
การประชาสัมพันธมิวเซียมลําปาง การบริการตัดผมฟรีจากเสริมสวยมาลี ประชาชนจึงมางานอยางครึกคร้ืน สวนทางอุทยานการเรียนรู
นครลําปางไดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธการใหบริการ มีการแจกแผนพับและของที่ระลึก มีหนังสือพิมพนิตยสาร หนังสือนิทานสําหรับ
เด็กมาตั้งไวใหบริการอานฟรี รวมทั้งมีเกมสเล็ก ๆ นอย ๆ มีกิจกรรมวาดภาพระบายสี ปริศนาอักษรไขว ใหผูมารวมกิจกรรมไดมีสวน
รวมในการประชาสัมพันธเกิดความประทับใจ และสนใจที่จะมาใชบริการมากยิ่ง ๆ ข้ึนไป ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจรอยละ 
93.00 

10. นิทรรศการตุงและโคม ภูมิปญญาลานนาไทย ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2561      
เปนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู ฟนฟูและสืบสานเอกลักษณความเปนภูมิปญญาทองถ่ินและชุมชน โดยจัดนิทรรศการ  
ใหความรูและฝกปฏิบัติการทําตุงดวยตัวเอง รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน ถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูคนรุน
หลังตลอดจนรวมสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินอันดีงามของลานนา ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจรอยละ 76.00 

11. นิทรรศการศิลปสรางสรรค สืบสานงานศิลป ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 - 20 กุมภาพันธ 2562 
จัดนิทรรศการใหความรูดานศิลปะและจัดแสดงผลงานดานเซรามิคในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงกิจกรรมเพนทเซรามิคเบื้องตนดวยตนเอง 
โดยเปดโอกาสใหผูที่สนใจเขารวมแสดงทักษะทางดานศิลปะ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและสืบสานความรูดานเซรามิค ซึ่งเปน
เอกลักษณประจําจังหวัดใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ตลอดจนสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดมีโอกาสแสดง
ความคิดสรางสรรคผานงานศิลปะและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจรอยละ 76.00 

12. นิทรรศการภาพถายเมืองลําปาง ระยะเวลาดําเนินการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ - 29 มีนาคม 2562 จัดแสดงภาพถาย 
ที่สะทอนถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ความทันสมัย วิถีชีวิตตาง ๆ ของคนทองถ่ินภายในจังหวัดลําปาง โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนการแสดงภาพถายเก่ียวกับจังหวัดลําปางไวสําหรับการศึกษา คนควาของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักทองเที่ยว
ทั่วไป สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อของจังหวัดลําปาง ผูเขารวมกิจกรรมมีความ 
พึงพอใจรอยละ 72.00 

 



หนา I 70 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)          (   )  รอบ  6 เดือน 
()  รอบ  12 เดือน 

13. นิทรรศการของเลนพื้นบาน ภูมิปญญาแบบไทย ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 17 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2562 
นิทรรศการแสดงขอมูลความรูและจัดแสดงของเลนพื้นบานชนิดตาง ๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรูและอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินลานนา
ตลอดจนเผยแพรและจัดแสดงความรูดานของเลนพื้นบานใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อสรางจิตสํานึกในการรักษา 
ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมทองถ่ิน ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจรอยละ 80.00 

14. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ระยะเวลาดําเนินการ 
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 กิจกรรมประกวดวาดภาพ หัวขอ พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ     
พระบรมราชชนนีพันปหลวง ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน วัตถุประสงคเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ รําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค และสนับสนุนการใชศิลปะอยางสรางสรรคของเยาวชนไทย ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจรอยละ 78.00 

15. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูพิพิธภัณฑหอปูมละกอน ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 23 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562 
จัดทําวีดิทัศนเสนอเร่ืองราวแนะนําจังหวัดลําปาง สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ รายละเอียดความเปนมา และหองนิทรรศการภายใน
อาคารพิพิธภัณฑหอปูมละกอน ขนาดความยาวไมเกิน 10 นาที รวมถึงจัดทําชุดคําถามและหาคําตอบจากวีดิทัศน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการเรียนรูดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดลําปาง เปดโอกาส
ใหประชาชนและนักทองเที่ยวไดมีโอกาสศึกษาเรียนรูประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดลําปางผานกิจกรรม      
การเรียนรู และเพื่อเผยแพรขอมูลทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดลําปาง ผูเขารวม
กิจกรรม   มีความพึงพอใจรอยละ 85.00 

รวมผลการประเมินความพึงพอใจ 15 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 86.28 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. สมาชิกของแหลงเรียนรูใหความรวมมือและชวยเหลือในการจัดกิจกรรมและมีการบอกตอใหแกผูที่รูจัก ดังนั้น จึงมี  

ผูใหความสนใจเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เต็มจํานวนตามที่ไดตั้งเปาหมายไว 
2. เทศบาลนครลําปางไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ อยางเพียงพอและตอเนื่อง 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป:  - 

 

หลักฐานอางอิง : 
1. แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรูในอุทยานการเรียนรูนครลําปางและ

พิพิธภัณฑหอปูมละกอน 
2. แผนการดําเนนิงาน 
3. รายงานผล/สรุปผล 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑4  : ร้อยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได้ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสวสัดิ์  แก้วกระจ่าง 
                           ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสมวาส     เครือระยา 
                     วิศวกรเครื่องกลเชี่ยวชาญ   

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๒๖๘๓๙  เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒๒๖๘๓๙ 

ค าอธิบาย :   
 พลังงาน  หมายถึง  พลังงานไฟฟ้า และน้ ามนัเชื้อเพลิง 
 มาตรการประหยัดพลังงาน  หมายถึง  แนวทางหรือวิธีการที่เทศบาลประกาศใช้  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเพื่อให้มีการ
ใช้พลังงานลดลง 
 การลดใช้พลังงานจะใช้ปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๕9 มาเป็นปีฐานในการใช้เปรียบเทียบข้อมูลตามมติที่ประชุม
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 

สูตรการค านวณ : 
 วัดผลส าเร็จจากร้อยละของพลังงานที่มีการใช้ลดลง เมื่อเทียบการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9   
 การวิเคราะห์จะแยกออกเป็น  ๔ กรณี  ดังนี้ 
 ๑.  การใช้ไฟฟ้าของเทศบาลเฉพาะในส านักงาน 
 ๒.  การใช้ไฟฟ้าของเทศบาลภาพรวมทั้งหมด 
 ๓.  การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะรถใช้งานส านักงาน   
 ๔.  การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของเทศบาลภาพรวมทั้งหมด  

ร้อยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได้  เท่ากบั   
                 ปริมาณการใชป้ีงบประมาณปัจจบุัน  -  ปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9      X ๑๐๐ 

                                       ปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9               
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ความส าเร็จของร้อยละ 
พลังงานที่มีการประหยัดได้ 

น้ าหนัก  
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบั 
ร้อยละของผลส าเร็จตาม

เป้าหมายผลผลิตฯ 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

 (SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก (Wi x SMi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
การใช้พลังงานSM ๑ W๑ 2 4 6 8 10 SM๑ (W๑ x SM๑) 
การใช้พลังงานSM ๒ W๒ 2 4 6 8 10 SM๒ (W๒ x SM๒) 

. . 2 4 6 8 10 . . 

. . 2 4 6 8 10 . . 
การใช้พลังงานSM i Wi 2 4 6 8 10 SMi (Wi x SMi) 

  Wi = ๑.๐   (Wi x SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักร้อยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได้  เท่ากับ 
                                    
 
 
 

โดยที่  
W หมายถึง   น้ าหนักความส าคัญที่ให้กับผลตัวชี้วัดย่อยแต่ละกรณีที่ใช้พลังงาน 
MS   หมายถึง   คะแนนที่ได้จากการลดใช้พลังงานแต่ละกรณี 
i    หมายถึง   ล าดับที่ของการใช้พลังงานแต่ละกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (Wi x SMi)        

           Wi 

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

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

ข้อมูลพ้ืนฐาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  
- ภายในส านักงานเทศบาลฯ 
- ภาพรวม 

 
KWh 

 
705,906 

2,671,703 

 
676,209 

2,582,672 

 
632,345 

2,587,476 

 
568,838 

2,451,838 
ปริมาณการใช้น้ ามัน  
- ใช้ในส านักงาน 
- ภาพรวม 

 
ลิตร 

 
42,872 

226,853 

 
34,678 

200,217 

 
29,545 

178,292 

 
28,705 

363,996 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได้ 
 

ร้อยละ 1 2 3 4 5 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑ 
 

ก าหนดให้ส านักการชา่ง  เปน็หน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานการจัดเก็บข้อมูล  โดยความร่วมมือ 
จากทุกส านัก/กอง 

๒ ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลเป็นราย  ๖  เดือน  และ  ๑๒  เดือน  เพื่อสรุปผลการด าเนนิงาน 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ผลการด าเนินงาน : 

 
 

ข้อมูล 
(รอบ 12 เดือน) 

 

 
 

หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงาน 
 
 

2559 
 

 
 

๒๕62 
 

ร้อยละที่ลดลง/เพิ่มขึ้น 
(ปี ๒๕62 

เทียบกับ ปี ๒๕59) 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  
- ภายในส านักงานเทศบาลฯ 
- ภาพรวม 

 
KWh 

 
676,209 

2,582,672 

 
616,999 

2,598,852 

 
-๘.๗๖  
0.63  

ปริมาณการใช้น้ ามัน  
- ใช้ในส านักงานเทศบาลฯ 
- ใช้ในงานภาคสนาม 

 
ลิตร 

 
34,678 

200,217 

 
25,153 

367,635 

 
-27.47  
 83.62 

 

ปริมาณการใช้พลังงานของเทศบาลนครล าปาง 
 

 
 

 676,209   616,999 

 2,582,672   2,598,852  

 34,678   25,153  

 200,217   367,635  

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2562 

การใช้ไฟฟ้าภายใน 

การใช้ไฟฟ้าภาพรวม 

การใช้น้ ามันภายใน 

การใช้น้ ามันภาคสนาม 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ความส าเร็จของร้อยละ 
พลังงานที่มีการประหยัดลงได ้

น้ าหนัก  
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบั 
ร้อยละของผลส าเร็จตาม

เป้าหมายผลผลิตฯ 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

 (SMi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน้ าหนัก  
(Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. การใช้ไฟฟ้าของเทศบาล 
    เฉพาะในส านักงาน 

๐.๒๕ 2 4 6 8 10 -8.76 (4) 1.000 

๒. การใช้ไฟฟ้าของเทศบาลภาพรวม 
    ทั้งหมด 

๐.๒๕ 2 4 6 8 10 0.63 (1) 0.2500 

๓. การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะรถ 
    ใช้งานส านักงาน 

๐.๒๕ 2 4 6 8 10 -27.47 (5) 1.2500 

๔. การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของเทศบาล 
    ภาพรวมทั้งหมด     

๐.๒๕ 2 4 6 8 10 83.62 (1) 0.2500 

 ๑.๐  2.75 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน          
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได้ 
1. การใช้ไฟฟ้าของเทศบาลเฉพาะในส านักงาน 
2. การใช้ไฟฟ้าของเทศบาลภาพรวมทั้งหมด 
3. การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเฉพาะรถใช้งานส านักงาน 
4. การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของเทศบาลภาพรวมทั้งหมด 

 
 

๘ 

 
-8.76 
0.63 

-27.47 
83.62 

 
 

2.75 

 
 

0.2200 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
          เป็นนโยบายที่ภาคราชการจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  ในเร่ืองมาตรการประหยัดพลังงานและยังเป็น
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  นอกจากนั้น  ยังมีการด าเนินโครงการลดการใช้
พลังงานภายใต้แนวทาง  Low Carbon City และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา ผู้บริหารท้องถิ่นจะถูกประเมินเรื่องการลดใช้
พลังงาน จากส านักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
          เนื่องด้วยเทศบาลนครล าปางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท างานใกล้ชิดกับประชาชน มีหน้าที่ในการให้บริการ
ประชาชน เพื่อให้ได้รับบริการที่ดีและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ในบางกิจกรรมจึงไม่สามารถควบคุมการ         
ใช้พลังงานให้เต็มประสิทธิภาพได้ เช่น การใช้เครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานจะมีการจ ากัดปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ไม่ได้ ขึ้นอยู่  
กับงานที่ได้รับมอบหมาย การใช้เชื้อเพลิงภาคสนามปีงบประมาณนี้เพิ่มข้ึน เนื่องจากเทศบาลต้องด าเนินการเก็บขนและก าจัดขยะ
มูลฝอยเอง แต่ที่ผ่านมาใช้วิธีการจ้างเหมาเอกชน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป : 
          ๑) ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการลดใช้พลังงาน โดยก าชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดพลังงานแต่ละด้านโดยเคร่งครัด และควรให้มีระบบการควบคุมตรวจสอบดูแลภายในหน่วยงาน ให้มีการ       
ใช้พลังงานในแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด 
          ๒) ควรให้มีโครงการสร้างหรือปลูกจิตส านึกเพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักในเร่ืองการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
          ๑) ค าสั่งเทศบาลนครล าปาง ที่ ๑๗๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานลดการใช้พลังงาน
ของเทศบาลนครล าปาง 
          ๒) ข้อมูลการใช้และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้พลังงานของส านักงานเทศบาลนครล าปาง ทั้งด้านการใช้ไฟฟ้า 
และปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 (ปีฐาน) และ พ.ศ. ๒๕๖2 
          ๓) ประกาศมาตรการประหยัดการใช้ไฟฟ้า และแนวทางการใช้น้ ามนัเชื้อเพลิงของเทศบาลนครล าปาง 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑5 : ร้อยละของการตรวจสอบควบคุมดา้นสุขาภิบาลของสถานประกอบการ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข  
                       พ.ศ. 2535 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายวชิญศ์ิคภัทร์  วงศ์มณี 
                           ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปานิดา  สิงห์บุญ 
                     นักวิชาการสุขาภิบาลปฏบิัติการ 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  5201 เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  5204 

ค าอธิบาย  :  
 การตรวจสอบควบคุม หมายถึง การตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ แนะน าและพิจารณาการอนุญาต/หนังสือรับรอง       
ตามมาตรฐานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง พ.ศ. ๒๕๔๐ 
           สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการหอพัก โรงแรม สถานบริการ ร้านอาหาร โรงงาน ตลาด เสริมสวย     
แต่งผม สปา ฯลฯ ในเขตเทศบาลนครล าปางที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรอง และขึ้นทะเบียน  กับกองสาธารณสุข      
และสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการตรวจสอบ ควบคุม แนะน าตามมาตรฐานที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง พ.ศ. ๒๕๔๐ 

สูตรการค านวณ : 

จ านวนสถานประกอบการที่ยื่นค าขอฯ และขึ้นทะเบยีน ได้รับการตรวจสอบควบคุม x 100 
           จ านวนสถานประกอบการที่ยื่นค าขอฯ และขึน้ทะเบียนทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

ร้อยละ 
 

65 70 75 80 85 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1 ทะเบียนผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
2 ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล : งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานส่งให้       

งานวางแผนสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ ปีละ ๒ คร้ัง  

ข้อมูลพ้ืนฐาน : 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ร้อยละของการตรวจสอบควบคมุด้านสุขาภิบาล 
ของสถานประกอบการ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

100 100 100 
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                    รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)          (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :             

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

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

2 100 5 0.1000 

 

ผลการด าเนินงาน : 
      - การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  มีจ านวน  949 ราย 
      โดยทุกรายมีการตรวจสอบด้านสุขาภิบาลของสถานประกอบการ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  คิดเป็นร้อยละ 
100 มีเกณฑ์อยู่ในระดับ 5 
 

ช่วงเวลา 
 

ค าร้อง  
(ราย) 

การตรวจสอบ
สุขาภิบาล 

(แห่ง) 

การออก
ใบอนุญาต 

(ราย) 

อยู่ระหว่าง 
การพิจารณา 

(ราย) 

ไม่ออก
ใบอนุญาต 

(ราย) 
1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62 

 
 

1 เม.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 

581 
- ต่ออายุ 521 ราย 
- รายใหม่ 60 ราย 

368 
- ต่ออายุ 329 ราย 

    - รายใหม่ 39 ราย 

581  
 
 

368 

580  
 
 

353 

- 
 
 

14 

1 
 
 

1 

รวม 949 949 933 14 2 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. รับค าร้อง 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
3. แจ้งผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และออกใบรับค าร้องให้ผู้ยื่นค าขอ 
4. ตรวจสอบสุขาภิบาล 
5. หากถูกต้องเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาต ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นค าขอ 
6. หากไม่ถูกต้อง ท าหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไขให้ถูกหลักสุขาภิบาล ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นค าขอ 
7. กรณีการพิจารณาออกใบอนุญาต หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาไม่อนุญาต ต้องท าหนังสือแจ้งพร้อมเหตุผล     

ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นค าขอ 
8. กรณีไม่สามารถพิจารณาอนญุาตให้เสร็จสิน้ ภายใน 30 วัน ต้องท าหนังสือแจ้งขยายเวลาให้ผู้ยืน่ค าขอทราบ ครั้งละ 15 วัน 

ขยายได้ไม่เกิน 2 คร้ัง 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
- มีขัน้ตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
1. บุคลากรที่รับผิดชอบงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมมีจ านวนไม่เพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณค าร้อง      

การขอใบอนุญาต รวมทั้งการควบคุม ก ากับ ติดตามสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนด           
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕35 และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง พ.ศ. 2540 

2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านข้อกฎหมาย ที่จะช่วยในการพิจารณาหรือตัดสินใจประกอบการ
พิจารณาอนุญาต เนื่องจากบางกรณีมีข้อพิพาทในประเด็นอาคาร สถานที่ ผังเมือง หรือเหตุร าคาญร่วมด้วย 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป :  
1. ควรเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
2. ควรมีการมอบหมายนิติกรมาร่วมด าเนินการในด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เพื่อให้เกิดความละเอียดรอบคอบ     

ในการปฏิบัติงาน 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
- พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑6 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพภาคี/เครือข่ายในการด าเนินงานดา้นสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายวชิญศ์ิคภัทร์  วงศ์มณี 
                           ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัจฉรา  สงวนพงษ ์
                     นักอาชีวบ าบดัปฏิบัติการ 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  5201 เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  5203 

ค าอธิบาย :  
 การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม การศึกษาดูงาน การนิเทศ  การฝึกความพร้อม    
การสอนงาน และด าเนินการ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ความสามารถของภาคี        
ในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ภาคี/เครือข่าย หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นกลุ่มบุคคลภายในชุมชนที่ได้รับการอบรมให้ความรู้
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขด้วยความเสียสละต่อประชาชนในชุมชน โดยมีบทบาทหน้าที่ในการดูแล
ให้ค าแนะน า ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยเพื่อสุขภาพของตนเอง ตลอดจนให้การช่วยเหลือขั้นพื้ นฐาน ซึ่งผู้ที่จะ
ท าหน้าที่ อสม. ได้นั้น นอกจากจะมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดแล้ว จะต้องผ่านการคัดเลือกอีกด้วย 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
          ก าหนดเป็นล าดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5       

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ มีการทบทวนและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และ ศสมช.  
ในด าเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๒ มีการวางแผนจัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และ ศสมช. ในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
๓ มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และ ศสมช. ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีหรือแผนปฏิบัติงาน

ประจ าเดือนของกองฯ อย่างน้อย 5 โครงการ/กิจกรรม 
๔ มีการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีหรือแผนปฏิบัติงานประจ าเดือนของกองฯ 

อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
๕ อสม. มีการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างน้อยร้อยละ 70 

  

 
 
 



หน้า I 81 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ผลการด าเนินงาน : 
 

ระดับคะแนน ผลการด าเนินงาน 
๑ มีการทบทวนและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ศสมช. จ านวน 43 ชุมชน โดยการประเมินผลการด าเนินงาน

ตามมาตรฐานการด าเนินงาน ศสมช. 

๒ ชุมชนมีการวางแผนจัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และ ศสมช. เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณครบทุกชุมชน (43 ชุมชน) และมีการด าเนินงานโครงการ ศสมช. ครบทุกชุมชน (43 ชุมชน) 

๓ มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และ ศสมช. ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีหรือแผนปฏิบั ติงาน
ประจ าเดือนของกองสาธารณสุขฯ จ านวน 7 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1) กิจกรรมนิเทศงาน อสม. เชิงรุก 
2) กิจกรรมนิเทศงาน ศสมช. 
3) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล (การป้องกันและควบคุมวัณโรค) 
4) โครงการอบรม อสม. ทดแทน 
5) กิจกรรมการประเมิน ศสมช. ดีเด่น 
6) โครงการอบรมและให้ความรู้แก่ อสม. และ Care giver เรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
7) กิจกรรมพัฒนา อสม. ดีเด่น 

๔ มีการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีหรือแผนปฏิบัติงานประจ าเดือน 
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 100 

๕ อสม. มีการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในชุมชน โดยท ากิจกรรมวัดความดันโลหิต 
ใน ศสมช. เยี่ยมบา้นผูสู้งอายุและผู้พิการ ร่วมกับเทศบาลนครล าปาง  คิดเปน็ร้อยละ 100 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ  : 
- ก าหนดให้งานสง่เสริมสุขภาพ (งานสาธารณสุขมูลฐาน) เป็นผูร้ับผิดชอบประสานการจัดเก็บข้อมูล 

เกณฑ์การประเมิน : 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพ 
ภาคี/เครือข่ายในการด าเนินงาน  
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ระดับ 
 

1 2 3 4 5 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพ 
ภาคี/เครือข่ายในการด าเนินงาน  
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

2 5 5 0.1000 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
มีการนิเทศงาน อสม. และส่งรายงาน อสม. ตามโครงการ อสม. เชิงรุกทุกเดือน โดยใช้กระบวนการกลุ่มของ อสม.ในชุมชน

และประธาน อสม. แต่ละชุมชนในการติดตาม 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. มีเวทีการนิเทศงานประจ าเดือนตามโครงการ อสม. เชิงรุก ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องจะใช้เวทีนี้ในการนิเทศ

ติดตามการปฏิบัติงานของ อสม. มอบหมายการปฏิบัติงาน การให้ความรู้ด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกที่มา
ขอความร่วมมือ 

2. เจ้าหน้าที่มีการกระตุ้นให้ อสม. เข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง ยกเว้นติดภารกิจจริง ๆ 
3. มีการนิเทศติดตามการด าเนนิงาน ศสมช. ในชุมชน 
4. มีการประเมิน ศสมช. เพื่อให้กลุ่ม อสม. ทราบปัญหาของ ศสมช. ตนเอง และวางแนวทางในการพัฒนา 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. อสม. มีจ านวนไม่เพียงพอต่อจ านวนหลังคาเรือนที่ต้องดูแลรับผิดชอบในบางชุมชน ซึ่งไม่มีผู้มีจิตอาสาสมัครเข้ารับ   

การอบรมเพื่อเป็น อสม. 
2. ศสมช. บางชุมชนมีข้อจ ากัดเร่ืองสถานที่ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ศสมช. 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป :   - 
 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. รายงานประจ าเดือนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
2. แผนปฏิบัตงิานปี 2562 ของกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ  ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑7 :  จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของประชำชน  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นำยสวสัดิ์  แก้วกระจ่ำง 
                           ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรโยธำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำงนฤมล  สขุข ำ   
                   นักวิชำกำรสุขำภิบำลปฏิบัติกำร 
                     นำยเสวก   จนัทวงศ ์
                   นำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ – 237237 ต่อ 7721 เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๒๖๒๒๗   

ค าอธิบาย  :        
 1. โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมำยถึง โครงกำร งำน หรือ
กิจกรรมที่มีลักษณะ ดังนี้ 
 ๑.1 เป็นโครงกำร งำน หรือกิจกรรม หรือโครงกำรที่เทศบำลนครล ำปำงเป็นผู้ด ำเนินกำร ที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ดังระบุไว้ในเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของเทศบำลนครล ำปำง และ/หรือที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกเทศบำล
นครล ำปำง 
 1.2 เป็นโครงกำร งำน หรือกิจกรรม หรือโครงกำรที่เทศบำลนครล ำปำงเป็นผู้ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ  
ภำคเอกชน รัฐวิสำหกิจ ที่ด ำเนินกำรภำยในเขตเทศบำลนครล ำปำง   
 1.3 เป็นโครงกำร งำน หรือกิจกรรม หรือโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรโดยยึดหลักกำรตำมมำตรฐำนกำรบริกำรสำธำรณะ 
มำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน          
ในประเด็นหนึ่งประเด็นใดหรือหลำย ๆ ประเด็น ดังนี้ 
      1.3.1 กำรก ำจัด กำรบ ำบัดและฟื้นฟูของเสียและมลพิษ ที่สำมำรถขจัดของเสียและมลพิษให้หมดไป หรือเสื่อมสภำพ
ไป หรือหมดฤทธิ์ เช่น กำรก ำจัดขยะ (ขยะชุมชน  ขยะติดเชื้อและกำกสำรพิษอันตรำย) กำรบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรฟื้นฟูแหล่งเสื่อม
โทรมให้คืนสภำพปกติให้เกิดควำมสมดุลในระบบสิ่งแวดล้อมให้ปรำกฏต่อไป 
      1.3.2 กำรก ำจัดวัชพืช  ผกัตบชวำไม่ให้เกิดกำรกีดขวำงกำรไหลของแหล่งน้ ำ  
      1.3.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชน/เยำวชนเกิดควำมรักและหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
      1.3.4 กำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่นันทนำกำร ซึ่งอำจเป็นพื้นที่สำธำรณะ หรือเอกชนที่สำธำรณชนสำมำรถใช้ประโยชน์ 
      1.3.5 กำรปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงำม กลมกลืน และสอดคล้องกับสภำพแวดล้อม 
      1.3.6 กำรอนุรักษ์ สืบสำน ฟื้นฟูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เก่ียวกับกำรด ำรงชีวิตตำมสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ 
      1.3.7 กำรส่งเสริมให้เกิดกำรใช้พลังงำนอยำ่งประหยัด 
      1.3.8 กำรส่งเสริมให้ประชำชนรู้จักและบริโภคสนิค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 1.4 เป็นโครงกำร งำน หรือกิจกรรม หรือโครงกำรที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หรือ เป็นงำน หรือกิจกรรม 
หรือโครงกำรที่ด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
 2. การมีส่วนร่วมของประชาชน หมำยถึง กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนในเขตเทศบำล และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ได้เข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินภำรกิจด้ำนสิ่งแวดล้อมของเทศบำลนครล ำปำง 
 2.1 กำรมีส่วนร่วมด้ำนสิ่งแวดล้อมในขั้นให้ข้อมูลข่ำวสำร เช่น กำรจัดนิทรรศกำร กำรเป็นวิทยำกร กำรให้บริกำรวำรสำร 
สื่อเผยแพร่ 
 2.2 กำรมีส่วนร่วมด้ำนสิ่งแวดล้อมในขั้นกำรรับฟังควำมคิดเห็น เช่น กำรจัดประชุม/สัมมนำ 
 2.3 กำรมีส่วนร่วมด้ำนสิ่งแวดล้อมในขั้นควำมร่วมมือ เช่น กำรจัดตั้งคณะท ำงำนภำคประชำชน 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ  ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การประเมิน :  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แบบมีส่วนร่วมของประชำชน  
 

จ ำนวน 10-19 20-29 30-39 40-49 50 > 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1 ผู้รับผิดชอบ :  ส ำนักกำรชำ่ง/ส ำนักกำรศึกษำ/ส ำนักปลัดเทศบำล/กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

                  และกองสวัสดิกำรสังคม 
2 ควำมถี่ในกำรจัดเกบ็ข้อมูล :  รวบรวมข้อมูลเป็นรำย 6  เดือน และ 12  เดือน  เพื่อสรปุผลกำรด ำเนนิงำน  

  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(จ านวน) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน          
ถ่วงน้ าหนัก 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรสง่เสริมอนุรักษ์  
ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม  
แบบมีส่วนร่วมของประชำชน 
 

4 95 5 0.2000 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ  ๑๒ เดือน 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
          เทศบำลนครล ำปำงได้มีกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แบบมี
ส่วนร่วมของประชำชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62  ซึ่งด ำเนินกำรโดยส ำนัก/กองต่ำง ๆ ในรอบ 12 เดือน (๑ ตุลำคม ๒๕61 – 
๓0 กันยำยน 2562) มีจ ำนวน 95 โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน หน่วยงานด าเนินการ 
1. บริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสยีรวม  เทศบำลนครล ำปำง  

(ตำมบนัทึกข้อตกลงร่วมระหว่ำงเทศบำลนครล ำปำงกับองค์กำร
จัดกำรน้ ำเสีย) 

        (1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 
 

ส ำนักกำรช่ำง  ส่วนกำรโยธำ  
ร่วมกับองค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย 
 
 

2. กิจกรรมภำยใต้โครงกำรติดตำมตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษ      
ตำมแนวคิดประชำรัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่อ ำเภอเมืองล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ 2562 : ติดตำมตรวจสอบ
กำรระบำยน้ ำทิ้งของแหล่งก ำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสีย    
ลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้ง และกำรติดตำม
กำรด ำเนินงำนตำมกฎกระทรวงซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ 80 แห่ง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 

        (ธันวำคม 2561 – 30 กรกฎำคม 2562) 
 

ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 2 ล ำปำง ร่วมกับ
ท้องถิ่นจังหวัดล ำปำง เทศบำลเมืองเขลำงค์นคร 
สนง.สำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง สนง.อุตสำหกรรม
จังหวัดล ำปำง สนง.พลังงำนท้องถิ่นจังหวัดล ำปำง 
สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม 
จังหวัดล ำปำง  และเทศบำลนครล ำปำง (ส่วนกำรโยธำ 
ส ำนักกำรช่ำง กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  
องค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย) 

3. กิจกรรมภำยใต้โครงกำรจัดท ำแนวทำงจัดกำรน้ ำเสีย ณ แหล่งก ำเนิด
ตำมแนวเส้นท่อระบำยน้ ำทิ้งเทศบำลนครล ำปำง ในพื้นที่วิกฤติแม่น้ ำวัง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 :  
1) กิจกรรมส ำรวจแหล่งก ำเนิดตำมแนวเส้นท่อระบำยน้ ำทิ้ ง      

ของเทศบำลนครล ำปำงที่ไหลสู่พื้นที่วิกฤตแม่น้ ำวัง 
2) จัดท ำมำตรฐำนกำรจัดกำรน้ ำเสีย ณ แหล่งก ำเนิดโดยแยกตำม

ประเภทแหล่งก ำเนิดน้ ำเสีย 
 (ธันวำคม 2561  - สิงหำคม 2562) 
 

ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 2 ล ำปำง 
ร่วมกับส่วนกำรโยธำ  ส ำนักกำรช่ำง   

4. โครงกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภำพของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
ปลำยท่อแบบภูมิปัญญำท้องถิ่น  
(ตุลำคม 2561  -  พฤษภำคม 2562) 
 

ส่วนกำรโยธำ  ส ำนักกำรช่ำง   
 

5.  โครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำเสีย 
(สิงหำคม 2562) 
 

ส่วนกำรโยธำ  ส ำนักกำรช่ำง   
 

6.  โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนนดวงรัตน์ พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบ 
        (ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562) 
 

ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง ส ำนักกำรช่ำง 
(อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร) 

7. โครงกำรปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์แต้มสีแต่งเมืองบริเวณศำลหลักเมือง   
อำคำรหลวงพ่อด ำ อำคำรมิวเซียมล ำปำง และลำนหน้ำอำคำร    
มิวเซียมล ำปำง 

        (1 ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562) 
 

ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง ส ำนักกำรช่ำง 
 

 



หน้า I 86 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ  ๑๒ เดือน 
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน หน่วยงานด าเนินการ 
8. โครงกำรปรับปรุงอำคำรมิวเซียมเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้เมืองล ำปำง 

         (1 ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562) 
 

ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง ส ำนักกำรช่ำง 
 

9. โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงสวนสำธำรณะเวียงละกอน 
         (1 ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562) 
 

ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง ส ำนักกำรช่ำง 
(อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร) 

10. โครงกำรปรับปรุงทำงเท้ำถนนสุเรนทร์ ฝั่งมูลนิธิล ำปำงสงเครำะห์  
ตั้งแต่ถนนท่ำครำวน้อยถึงถนนมนตรี                      
(14 พฤษภำคม – 12 กันยำยน 2562) 
 

ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง  ส ำนักกำรช่ำง 
 

11. โครงกำรปรับปรุงทำงเท้ำถนนสุเรนทร์ ฝั่งตรงข้ำมมูลนิธิล ำปำง
สงเครำะห์ ตั้งแต่ถนนท่ำครำวน้อยถึงถนนมนตรี                      
(14 พฤษภำคม – 12 กันยำยน 2562) 
 

ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง  ส ำนักกำรช่ำง 
 

12. โครงกำรปรับปรุงถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณสี่แยกขนส่งถึงบริเวณ 
สี่แยกดอนปำน  
 

ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง  ส ำนักกำรช่ำง 

13. งำนจ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำนประจ ำบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย  
         (1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 
 

ส่วนกำรโยธำ  ส ำนักกำรช่ำง 
 

14. โครงกำรก่อสร้ำงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 
(กรกฎำคม – ตุลำคม 2562) 
 

ส่วนกำรโยธำ  ส ำนักกำรช่ำง 
 

15. โครงกำรจ้ำงเหมำเอกชนก ำจัดขยะมูลฝอย (เนื่องจำกไม่สำมำรถ    
หำผู้รับจ้ำงได้ เทศบำลฯ ได้มอบงำนก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ด ำเนินกำรเอง) 
 

ส่วนกำรโยธำ  ส ำนักกำรช่ำง 
 

16. งำนซ่อมแซมบ่อพัก ฝำบ่อพัก ขุดลอกล้ำงท่อระบำยน้ ำ ใช้จุลินทรีย์ 
EM ก ำจัดกลิ่นเน่ำเหม็นในท่อระบำยน้ ำ 
(1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 
 

ส่วนกำรโยธำ  ส ำนักกำรช่ำง 
 

17. ดูแลบ ำรุงรักษำระบบบ ำบัดน้ ำเสียปลำยท่อแบบภูมิปัญญำท้องถิ่น 
จ ำนวน 4 จุด ; บริเวณถนนป่ำไม้ (หลังตลำดเทศบำล 3 ) บริเวณ
ถนนเลียบแม่น้ ำวัง (หลังวัดพระแก้วดอนเต้ำสุชำดำรำม) ใต้สะพำน
บ้ำนดงพัฒนำฝั่งต ำบลบ่อแฮ้ว และข้ำงสะพำน 200 ปี ฝั่งต ำบล 
เวียงเหนือ 

    (1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 
 

ส่วนกำรโยธำ  ส ำนักกำรช่ำง 
 
 

18. งำนสนับสนุนเครื่องจักรและบุคลำกรในกำรจัดงำนสืบสำนประเพณี
ลอยกระทงในแม่น้ ำวัง 

        (พฤศจิกำยน 2561) 
 

ส่วนกำรโยธำ  ส ำนักกำรช่ำง 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ  ๑๒ เดือน 
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน หน่วยงานด าเนินการ 
19. งำนจ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำดูแลบ ำรุงรักษำแม่น้ ำวัง และคูคลอง 

(1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 
 

ส่วนกำรโยธำ  ส ำนักกำรช่ำง 
 

20. งำนจ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำดูแลรักษำซ่อมแซมท่อระบำยน้ ำและบ่อพัก 
        (1 มกรำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 

ส่วนกำรโยธำ  ส ำนักกำรช่ำง 
 
 

21. งำนก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน้ ำเสียปลำยท่อแบบภูมิปัญญำท้องถิ่น บริเวณ
หนองน้ ำสำธำรณะ ชุมชนพระบำท-หนองหมู จ ำนวน 2 จุด 

         (1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562)  
 

ส่วนกำรโยธำ  ส ำนักกำรช่ำง 
 
 

22. งำนจ้ำงบริกำรบุคคลธรรมดำดูแลบ ำรุงรักษำสวนสำธำรณะ   
         วงเวียน เกำะกลำงถนน และตัดแต่งต้นไม้ (1 คน 1 สัญญำ) 
         (1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 
 

ส่วนกำรโยธำ  ส ำนักกำรช่ำง 
 
 

23. งำนจ้ำงบริษัทเอกชนดูแล บ ำรุงรักษำสวนสำธำรณะ 9 แห่ง และเกำะกลำง
ถนนพหลโยธิน  

        (1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 
 

ส่วนกำรโยธำ  ส ำนักกำรช่ำง 
 
 

24. กิจกรรมนครล ำปำง Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 “รักษ์แม่น้ ำวัง   
ด้วยพลังจิตอำสำ” บริเวณแม่น้ ำวังทั้งสองฝั่ง 

         (23 ตุลำคม 2561) 
 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

25. กิจกรรมนครล ำปำง Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ท ำควำมสะอำด
แม่น้ ำวังและพื้นที่โดยรอบหลังวันงำนประเพณีลอยกระทง 

         (24 พฤศจิกำยน  2561) 
 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

26. กิจกรรมนครล ำปำง Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 รณรงค์ Kick Off 
แผนปฏิบัติกำร 60 วัน แยกก่อนทิ้ง : เดินรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกเรื่อง
กำรคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยมีประชำชน ส่วนรำชกำร และ
สถำนศึกษำในเขตเข้ำร่วม 

         (9 มกรำคม 2562) 
 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

27. รณรงค์ไม่ใช้โฟมบรรจุอำหำรในร้ำนอำหำร 
         (1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562) 
 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

28. รณรงค์ไม่ใช้โฟมบรรจุอำหำรในศูนย์อำหำรงำนเทศกำลลอยกระทง 
         (21 – 23 พฤศจิกำยน 2561) 
 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

29. ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับอันตรำยจำกกำรใช้ภำชนะโฟมบรรจุอำหำร 
         (24 – 25 ธันวำคม 2561) 
 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
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โครงการ/กิจกรรม/งาน หน่วยงานด าเนินการ 
30. รณรงค์ไม่ใช้โฟมบรรจุอำหำรในศูนย์อำหำรงำนเฉลิมฉลองเทศกำลปีใหม่ 

         (25 – 31 ธันวำคม 2561) 
 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

31. รณรงค์กำรลด ละ เลิกภำชนะโฟม โรงเรียนเทศบำล 7 
         (22 มกรำคม 2562) 
 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

32. รณรงค์ไม่ใช้ภำชนะโฟมบรรจุอำหำรในตลำดสด 
         (22,30 มกรำคม 2562) 
 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

33. รณรงค์ไม่ใช้ภำชนะโฟมบรรจุอำหำรบริเวณหน้ำโรงเรียน 
         (22,24 มกรำคม 2562 และ 12,13 กุมภำพันธ์ 2562) 
 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

34.  โครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ปี 2562  
(1) กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ในกำรคัดแยกขยะตำมหลัก 3Rs 

( กรกฎำคม 2562 ) 
(2) กิจกรรมชุมชนจัดกำรขยะอินทรีย์ครัวเรือน 

( กรกฎำคม 2562 ) 
 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

35.  โครงกำรลดกำรใช้โฟมบรรจุอำหำรในชุมชน 
 (23 สิงหำคม 2562) 
 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

36.  โครงกำรอบรมอำสำสมัครพิทักษ์โลก 
 (28 สิงหำคม 2562) 
 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

37. โครงกำรสังคมสีเขียว 
 (กุมภำพันธ์ – สิงหำคม 2562) 
 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

38. โครงกำรโรงเรียนพอเพียง (กำรเกษตร สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม) 
         (1 พฤศจิกำยน 2561 – 31 มีนำคม 2562)     
 

โรงเรียนเทศบำล 1  ส ำนักกำรศึกษำ 

39. กิจกรรมหนูน้อยจิตสำธำรณะ ปฐมวัย (รักษำควำมสะอำด ปลูกต้นไม้) 
         (1 พฤศจิกำยน 2561 – 31 มีนำคม 2562)      
 

โรงเรียนเทศบำล 1  ส ำนักกำรศึกษำ 

40. กิจกรรมหนูน้อยจิตอำสำ ประถม (รักษำควำมสะอำด สิง่แวดลอ้ม) 
        (1 พฤศจิกำยน 2561 – 31 มีนำคม 2562)   
     

โรงเรียนเทศบำล 1  ส ำนักกำรศึกษำ 

41. กิจกรรมสืบสำนประเพณียี่เป็ง (ประดิษฐ์กระทงและสะเปำจำกวัสดุ
ธรรมชำติ) 

        (1 – 30 พฤศจิกำยน 2561)  
     

โรงเรียนเทศบำล 1  ส ำนักกำรศึกษำ 

42.  กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ  (คัดแยกขยะและรีไซเคิล) 
         (1 พฤศจิกำยน 2561 – 31 มีนำคม 2562)  
    

โรงเรียนเทศบำล 1  ส ำนักกำรศึกษำ 
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โครงการ/กิจกรรม/งาน หน่วยงานด าเนินการ 
43. กิจกรรมห้องเรียนรักษ์พลังงำน (ผลิตไฟฟ้ำใช้ในห้องจำกพลังงำน 

        แสงอำทิตย์) 
        (1 พฤศจิกำยน 2561 – 31 มีนำคม 2562)      
 

โรงเรียนเทศบำล 1  ส ำนักกำรศึกษำ 

44. วันสิ่งแวดล้อมโลก 
(31 พฤษภำคม 2562) 
 

โรงเรียนเทศบำล 3  ส ำนักกำรศึกษำ 

45. โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (ตลอดปีกำรศึกษำ) 
 

โรงเรียนเทศบำล 3  ส ำนักกำรศึกษำ 

46. โรงเรียนอีโคสคูล (ตลอดปีกำรศึกษำ) 
 

โรงเรียนเทศบำล 3  ส ำนักกำรศึกษำ 

47. สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน (ตลอดปีกำรศึกษำ) 
 

โรงเรียนเทศบำล 3  ส ำนักกำรศึกษำ 

48. โครงกำรรักษ์สิ่งแวดล้อม 
        - กิจกรรมก ำจัดของเสียในโรงเรียนเป็นศูนย์ (Zero Waste) 
        - กิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักปลูกจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดลอ้มให้ยั่งยนื  
          (Eco School) 
          (1 พฤศจิกำยน 2561 – 31 ตุลำคม 2562)      
 

โรงเรียนเทศบำล 4  ส ำนักกำรศึกษำ 

49. โครงกำรและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ   
เนื่องในมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 
 (19 กรกฎำคม 2562) 
 

โรงเรียนเทศบำล 4  ส ำนักกำรศึกษำ 

50. กิจกรรมโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
 (มิถุนำยน – กันยำยน 2562 ) 
 

โรงเรียนเทศบำล 4  ส ำนักกำรศึกษำ 

51. โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 (กรกฎำคม – กันยำยน 2562 ) 
 

โรงเรียนเทศบำล 4  ส ำนักกำรศึกษำ 

52. กิจกรรมคัดแยกขยะ 
          (1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562)    
 

โรงเรียนเทศบำล 5  ส ำนักกำรศึกษำ 

53. กิจกรรมเดินรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
          (1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562)     
 

โรงเรียนเทศบำล 5  ส ำนักกำรศึกษำ 

54. กิจกรรมเดินรณรงค์ล ำปำงสะอำด ปรำศจำกโฟม 
          (1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562)      
 

โรงเรียนเทศบำล 5  ส ำนักกำรศึกษำ 

55. กิจกรรมรณรงค์ งดใช้โฟม ชุมชนรถไฟ ชุมชนท่ำครำวน้อย 
          (1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562) 
      

โรงเรียนเทศบำล 5  ส ำนักกำรศึกษำ 
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โครงการ/กิจกรรม/งาน หน่วยงานด าเนินการ 
56. กิจกรรมรณรงค์ให้ควำมรู้แม่ค้ำที่ขำยของรอบ ๆ โรงเรียน 

         (ตุลำคม 2560 – 31 มีนำคม 2561)     
 

โรงเรียนเทศบำล 5  ส ำนักกำรศึกษำ 

57. กิจกรรมรักน้อง ห่วงใยน้อง ลด ละ เลิก โฟม 
         (21 – 25 มกรำคม 2562)      
 

โรงเรียนเทศบำล 5  ส ำนักกำรศึกษำ 

58. ธนำคำรขยะ (ตลอดปีกำรศึกษำ) 
 

โรงเรียนเทศบำล 5  ส ำนักกำรศึกษำ 

59. กิจกรรมลดก๊ำซเรือนกระจก [LESS] (ตลอดปีกำรศึกษำ) 
 

โรงเรียนเทศบำล 5  ส ำนักกำรศึกษำ 

60. อำคำรเบอร์ 5 (ภำคเรียนที่ 1) 
 

โรงเรียนเทศบำล 5  ส ำนักกำรศึกษำ 

61. สวนพฤกษศำสตร์ในโรงเรียน (ตลอดปีกำรศึกษำ) 
 

โรงเรียนเทศบำล 5  ส ำนักกำรศึกษำ 

62. สถำนศึกษำพอเพียง (ตลอดปีกำรศึกษำ) โรงเรียนเทศบำล 5  ส ำนักกำรศึกษำ 

63. กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
         (1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562)     
  

โรงเรียนเทศบำล 6  ส ำนักกำรศึกษำ 

64. กิจกรรมคลองสวย น้ ำใส 
         (1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562)      
 

โรงเรียนเทศบำล 6  ส ำนักกำรศึกษำ 

65. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
         (1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562)      
 

โรงเรียนเทศบำล 6  ส ำนักกำรศึกษำ 

66. โครงกำรขยะแลกไข่ 
 (1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 
 

โรงเรียนเทศบำล 6  ส ำนักกำรศึกษำ 

67. กิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล 
(1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 
 

โรงเรียนเทศบำล 6  ส ำนักกำรศึกษำ 

68. หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษำ ระดับชั้นประถมศึกษำ 
(พฤศจิกำยน 2561 – กันยำยน 2562) 
 

โรงเรียนเทศบำล 7  ส ำนักกำรศึกษำ 

69. หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
(พฤศจิกำยน 2561 – กันยำยน 2562) 
 

โรงเรียนเทศบำล 7  ส ำนักกำรศึกษำ 

70. โครงกำรสิ่งแวดล้อมศึกษำ กำรสื่อสำรข้อมูลพฤกษศำสตร์ในชุมชน 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 
(9 – 11 กันยำยน 2562) 
 

โรงเรียนเทศบำล 7  ส ำนักกำรศึกษำ 

71. กิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำวันวิสำขบูชำ ปลูกต้นไม้วันต้นไม้
ประจ ำปีแห่งชำติ 
(17 พฤษภำคม 2562) 
 

โรงเรียนเทศบำล 7  ส ำนักกำรศึกษำ 
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72. กิจกรรมวันไหว้ครู  สอนลูกปลูกต้นไม้ 

(13 มิถุนำยน 2562) 
 

โรงเรียนเทศบำล 7  ส ำนักกำรศึกษำ 

73. กิจกรรมวันส ำคัญชำติวันแม่แค่ท ำดี : กิจกรรมแตกหน่อควำมดี     
ท ำดี เพื่อแม ่
(สิงหำคม 2562) 
 

โรงเรียนเทศบำล 7  ส ำนักกำรศึกษำ 

74. โครงกำร ท.7 รักษ์ควำมสะอำด 
(ธันวำคม 2561) 
 

โรงเรียนเทศบำล 7  ส ำนักกำรศึกษำ 

75. กิจกรรมท ำควำมดี ทุกคนมีส่วนร่วม 
(พฤศจิกำยน 2561 – กุมภำพันธ์ 2562) 
 

โรงเรียนเทศบำล 7  ส ำนักกำรศึกษำ 

76. โครงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรสร้ำงสรรค์    
ด้วยปัญญำที่ใช้โครงงำนเป็นฐำน 
(พฤศจิกำยน 2561 – กุมภำพันธ์ 2562) 
 

โรงเรียนเทศบำล 7  ส ำนักกำรศึกษำ 

77. กิจกรรม กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
รณรงค์กำรปั่นจักรยำนในวิถีชีวิตประจ ำวัน 

         (30 ตุลำคม 2561)      
 

กองสวัสดิกำรสังคม 

78. กิจกรรม กำรรณรงค์ปั่นจักรยำนในวิถีชีวิตประจ ำวัน ครั้งที่ 1 
         (25 พฤศจิกำยน 2561)      
 

กองสวัสดิกำรสังคม 

79. กิจกรรม กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ เรื่อง แนวทำงกำรใช้จักรยำน       
ในชุมชนให้พ้นจำกอุบัติเหตุ 

         (29 พฤศจิกำยน 2561)   
    

กองสวัสดิกำรสังคม 

80. กิจกรรม กำรรณรงค์ปั่นจักรยำนในวิถีชีวิตประจ ำวัน ครั้งที่ 2 
         (15 ธันวำคม 2561)     
  

กองสวัสดิกำรสังคม 

81. กิจกรรม กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง แนวทำง/วิธีกำรสร้ำง  
กำรมีส่วนร่วมในกำรใช้จักรยำนในชีวิตประจ ำวัน 

         (25 ธันวำคม 2561)     
  

กองสวัสดิกำรสังคม 

82. กิจกรรม กำรรณรงค์ปั่นจักรยำนในวิถีชีวิตประจ ำวัน ครั้งที่ 3 
         (13 มกรำคม 2562 )      
 

กองสวัสดิกำรสังคม 

83. กิจกรรม กำรจัดมหกรรมรวมพลคนใช้จักรยำนในชีวิตประจ ำวัน 
คร้ังที่ 2/2562 

         (26 มกรำคม 2562 )      
 

กองสวัสดิกำรสังคม 
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84. กิจกรรม กำรรณรงค์ปั่นจักรยำนในวิถีชีวิตประจ ำวัน ครั้งที่ 4 

         (9 กุมภำพันธ์ 2562)      
 

กองสวัสดิกำรสังคม 

85. กิจกรรม กำรรณรงค์ปั่นจักรยำนในวิถีชีวิตประจ ำวัน ครั้งที่ 5 
         (3 มีนำคม 2562)       

กองสวัสดิกำรสังคม 

86. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรปั่นจักรยำนในชีวิตประจ ำวัน คร้ังที่ 6 
: บ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์,จิตอำสำท ำควำมดีด้วยใจ 
(6 เมษำยน 2562) 
 

กองสวัสดิกำรสังคม 

87. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรปั่นจักรยำนในชีวิตประจ ำวัน คร้ังที่ 7 
: ค้นหำวิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

         (28 เมษำยน 2562) 
 

กองสวัสดิกำรสังคม 

88. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรปั่นจักรยำนในชีวิตประจ ำวัน คร้ังที่ 8 
: บ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์,จิตอำสำท ำควำมดีด้วยใจ,ค้นหำวิถี   
 ชีวิตชุมชนและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 (28 เมษำยน 2562) 
 

กองสวัสดิกำรสังคม 

89. กิจกรรมกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรคณะท ำงำนสร้ำงเมืองจักรยำน 
เทศบำลนครล ำปำง  และคณะท ำงำนสร้ำงเมืองจักรยำนประจ ำชุมชน 
(13 พฤษภำคม 2562) 
 

กองสวัสดิกำรสังคม 

90. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรปั่นจักรยำนในชีวิตประจ ำวัน คร้ังที่ 9 
: บ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์,จิตอำสำท ำควำมดีด้วยใจ,ค้นหำวิถีชีวิต
ชุมชนและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
(25 พฤษภำคม 2562) 
 

กองสวัสดิกำรสังคม 

91. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรปั่นจักรยำนในชีวิตประจ ำวัน คร้ังที่ 10 
: บ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์,จิตอำสำท ำควำมดีด้วยใจ,ค้นหำวิถีชีวิต
ชุมชนและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
(8 มิถุนำยน 2562) 
 

กองสวัสดิกำรสังคม 

92. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรปั่นจักรยำนในชีวิตประจ ำวัน คร้ังที่ 11 
: บ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์,จิตอำสำท ำควำมดีด้วยใจ  
 (22 มิถุนำยน 2562) 
 

กองสวัสดิกำรสังคม 

93. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรปั่นจักรยำนในชีวิตประจ ำวัน คร้ังที่ 12 
: บ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์,จิตอำสำท ำควำมดีด้วยใจ  
 (6 กรกฎำคม 2562) 
 

กองสวัสดิกำรสังคม 

94. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรปั่นจักรยำนในชีวิตประจ ำวัน คร้ังที่ 13 
: บ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์,จิตอำสำท ำควำมดีด้วยใจ  
 (3 สิงหำคม 2562) 
 

กองสวัสดิกำรสังคม 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ  ๑๒ เดือน  

โครงการ/กิจกรรม/งาน หน่วยงานด าเนินการ 
95. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรปั่นจักรยำนในชีวิตประจ ำวัน คร้ังที่ 14 

: บ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์,จิตอำสำท ำควำมดีด้วยใจ  
  (17 สิงหำคม 2562) 
 

กองสวัสดิกำรสังคม 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 
 

ข้อเสนอแนะในปีต่อไป : -      

หลักฐานอ้างอิง : - 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)         (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                           ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่  ๑8 : จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดานเศรษฐกิจหรือการทองเที่ยว 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสวาท จําปาอูป 
                           หัวหนาสาํนักปลัดเทศบาล 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวภัทราวดี  วัฒนศัพท 
                     นักพัฒนาการทองเที่ยวปฏิบัติการ 

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

คําอธิบาย : 
          โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดานเศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมโครงการ หรืองานเทศกาลตาง ๆ ที่เทศบาลนครลําปาง
ดําเนินการเอง หรือรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ไดแก ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจัดข้ึนโดยวัตถุประสงค         
เพื่อสงเสริมดานเศรษฐกิจกระตุนใหเกิดการกระจายรายไดในพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครลําปาง สงเสริมอาชีพและการทํามาหากิน
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง 

          โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยว หมายถึง กิจกรรมโครงการ หรืองานเทศกาลตาง ๆ ที่เทศบาลนครลําปาง
ดําเนินการเอง หรือรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ไดแก ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค      
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของเทศบาลนครลําปาง และจังหวัดลําปาง และเพื่อการพักผอนหยอนใจ ผอนคลาย และบันเทิงร่ืนเริงใจ 

เกณฑการประเมิน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม 
ดานเศรษฐกิจหรือการทองเที่ยว 

จํานวน 7 8 9 10 11 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 - จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับการอนุมัติ ในปงบประมาณ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(จํานวน) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน          
ถวงนํ้าหนัก 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม 
ดานเศรษฐกิจหรือการทองเที่ยว 

4 9 3 0.1200 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)         (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                           ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
          เทศบาลนครลําปางไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดานเศรษฐกิจหรือการทองเที่ยว ดังนี้ 

          ๑. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ลองสะเปา) (วันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2561) มีวัตถุประสงคเพื่อเปน   
การสืบสานประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบตอกันมาแตโบราณ เปนการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจังหวัดลําปาง และสอดคลองกับ
หนาที่ของเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ที่กําหนดใหเทศบาลนครจัดใหมีการบํารุง
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน โดยมีกิจกรรม ประกอบดวย การประกวด “แมหญิงสะเปาแกว     
สะเปาคํา”/การประกวด “สะเปาลอยน้ํา” แหงเดียวในประเทศไทย/การประกวดสะเปารถใหญ จาก 13 อําเภอ/อลังการโคม
ลานนา/การแสดงดนตรีพื้นเมือง/มหกรรมอาหาร และการจัดจําหนายสินคา OTOP ซึ่งจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ที่มารวมงาน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดงานประเพณีลอยกระทง คิดเปนรอยละ 79.80 

          ๒. โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมนครลําปาง (วันที่ 25 – ๓๑ ธันวาคม ๒๕61) มีวัตถุประสงคเพื่อจัดกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยวของเทศบาลฯ เพื่อกระตุนใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวในเขตเทศบาลฯ ในชวงเทศกาลปใหม เพื่อเปนกิจกรรม
ในการสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจของทองถ่ิน ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมของเด็ก เยาวชน และประชาชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
รวมกับเทศบาลฯ โดยมีกิจกรรมประกอบดวย การตกแตงและประดับไฟ แสง สี/จุดถายภาพดานการทองเที่ยวของลําปาง/
นิทรรศการสงเสริมการทองเที่ยว (Five Hidden Jems)/การแสดงของกลุมเยาวชนและหนวยงานตาง ๆ ใน จ.ลําปาง/ลานสวนสนุก/
การจําหนายสินคา ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดลําปาง/การจําหนายอาหาร และเคร่ืองดื่ม และกิจกรรมนับถอยหลังสูศักราชใหม 
โดยจากการประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ ปรากฏวา งานเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมนครลําปางสามารถบรรลุผลสําเร็จ       
ไดทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด ไดแก  
              ตัวชี้วัดที่ ๑ จํานวนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและสงเสริมเศรษฐกิจการคาใหจังหวัดลําปางในชวงเทศกาลปใหม      
มีผลการดําเนินงาน จํานวน 22 กิจกรรม 
              ตัวชี้วัดที่ ๒ ผูประกอบการพึงพอใจตอการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมนครลําปาง มีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 
86.02 
              ตัวชี้วัดที่  ๓ นักทองเที่ยวและประชาชนที่มารวมงานพึงพอใจตอการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมนครลําปาง                
มีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 87.16  
              โครงการดังกลาวสามารถบรรลุตัวชี้วัดของโครงการไดสําเร็จทุกตัวชี้วัด คิดเปนคะแนน 5 คะแนน (เต็ม 5) 

          ๓. โครงการรําลึกประวัติศาสตรสะพานรัษฎาภิเศก “102 ป ขัวหลวงรัษฎา” (30 มีนาคม - 2 เมษายน 2562)       
มีวัตถุประสงคเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลนครลําปาง และเพื่อรําลึกถึงความสําคัญ
ของสะพานรัษฎาภิเศก ซึ่งเปนสถานที่สําคัญและมีคุณคาทางประวัติศาสตรตอจังหวัดลําปาง เพื่อเผยแพรองคความรูดานประวัติศาสตร 
และวิถีชีวิตของชาวลําปางในอดีตใหแกคนรุนใหมไดรับรูและตระหนักในคุณคาและความสําคัญของสะพานรัษฎาภิเศก เพื่อสราง
จิตสํานึกในการรวมอนุรักษสะพานรัษฎาภิเศกใหคงอยูและเปนแหลงทองเที่ยวของนครลําปางสืบไป โดยมีกิจกรรม ประกอบดวย 
นิทรรศการจําลองวิถีชีวิตในอดีต/การแสดงละครอิงประวัติศาสตร/นิทรรศการภาพวาดและมุมภาพถายยอนยุค/นิทรรศการ
ภาพถาย/การโชวรถถีบโบราณ/การแสดงดนตรี/การแสดงรองเพลงลูกกรุงลีลาศ/รําวงยอนยุค/ไลนแดนซ/การทําบุญตักบาตร/
กาดหมั้วยอนยุค (การจําหนายสินคา อาหาร และของที่ระลึก)/การจําหนายสินคาและอาหารจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ       
เมืองลําปาง    
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)         (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                           ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) : 
             โดยจากการประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ ปรากฏวา งานรําลึกประวัติศาสตรสะพานรัษฎาภิเศก “102 ป ขัวหลวงรัษฎา” 
สามารถบรรลุผลสําเร็จ ไดทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ไดแก 
             ตัวชี้วัดที่ ๑ จํานวนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจ มีผลการดําเนินงาน จํานวน 12 กิจกรรม                      
             ตัวชี้วัดที่ ๒ จํานวนกิจกรรมดานการอนุรักษและเผยแพรองคความรูดานประวัติศาสตร มีผลการดําเนินงาน จํานวน 3 กิจกรรม                      
             ตัวชี้วัดที่ 3 นักทองเที่ยวและประชาชนที่มารวมงานพึงพอใจตอการจัดงานรําลึกประวัติศาสตรสะพานรัษฎาภิเศก “102 ป 
ขัวหลวงรัษฎา” มีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 80.40 
             โครงการดังกลาวสามารถบรรลุตัวชี้วัดของโครงการไดสําเร็จทุกตัวชี้วัด คิดเปนคะแนน 4.02 คะแนน (เต็ม 5) 

              4. โครงการจัดงานปใหมเมืองลําปาง (วันที่ 9 - 13 เมษายน 2562) มีวัตถุประสงค เพื่อรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีสงกรานตวัฒนธรรมของคนลําปางที่งดงามใหคงอยูตลอดไป และเพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสรวมกันทําบุญตักบาตร แหสลุงหลวง 
รับน้ําขมิ้นสมปอยของมหาชนชาวลําปาง เพื่อสักการะบูชา และสรงน้ําองคพระเจาแกวมรกต และพระพุทธรูปคูบานคูเมืององคอ่ืน    
เนื่องในโอกาสตอนรับปใหมเมือง และเพื่อเปนการแสดงออกถึงความรวมมือ ความสามัคคี ระหวางสวนราชการ ชุมชน สถาบันศาสนา 
พอคา ประชาชน สมาคม และชมรมตางๆ รวมทั้ง เปนการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดลําปาง และประชาสัมพันธวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และศักยภาพของนครลําปาง กิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย การจัดขบวนแหพระเจาแกวมรกต และ
พระพุทธรูปคูบานคูเมือง การประกวดขบวนแหสงกรานต กิจกรรมการประกวดเทพบุตรสลุงหลวง - เทพธิดาสลุงหลวง  
             โครงการดังกลาวสามารถบรรลุตัวชี้วัดของโครงการไดสําเร็จทุกตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 93.43 

            5. โครงการทองเที่ยวเมืองเกาเขลางคนคร (วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม, 10 - 11 สิงหาคม และ 24 - 25 สิงหาคม 2562) 
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่เมืองเกาเขลางคนคร อนุรักษและเผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมกระตุนเศรษฐกิจรวมกับชุมชนและประชาสัมพันธ          
ใหประชาชนและนักทองเที่ยวเดินมาทางทองเที่ยวเมืองเกาเขลางคนครเพิ่มข้ึน โดยจากการประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ 
ปรากฏวา โครงการทองเที่ยวเมืองเกาเขลางคนคร สามารถบรรลุผลสําเร็จทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ไดแก 
            ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและเศรษฐกิจบริเวณเมืองเกาเขลางคนคร ซึ่งมีผลการดําเนินงาน จํานวน 
10 กิจกรรม 
            ตัวชี้วัดที่ 2 ประชาชนและนักทองเที่ยวพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเมืองเกาเขลางคนคร มีผลการดําเนินงาน     
คิดเปนรอยละ 88.32 
            ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนสื่อประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับการทองเที่ยวยานเมืองเกาเขลางคนคร มีผลการดําเนินงาน จํานวน     
3 ชองทาง  
             โครงการดังกลาวสามารถบรรลุตัวชี้วัดของโครงการไดสําเร็จทุกตัวชี้วัด คิดเปนคะแนน 4.1 คะแนน (เต็ม 5) 

           6. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวกาดกองตา (เดือนมกราคม 2562 - ปจจุบัน) มีวัตถุประสงคเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยวและเศรษฐกิจบริเวณกาดกองตาและพื้นที่ใกลเคียง เพื่อกระตุนใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวบริเวณถนนคนเดิน        
กาดกองตาและจังหวัดลําปาง ซึ่งจะเปนการกระตุนเศรษฐกิจและสรางรายไดใหแกคนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อพัฒนาและประชาสัมพันธ
กาดกองตาใหเปนแหลงทองเที่ยวที่เปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศในวงกวางมากข้ึน ประกอบดวย 
กิจกรรมตาง ๆ อาทิ การประดับตกแตงสถานที่ การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงนิทรรศการ การสาธิตประดิษฐงานฝมือ      
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เปนตน 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)         (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                           ()  รอบ ๑๒ เดือน 

          7. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม (เดือนมกราคม 2562 - ปจจุบัน) มีวัตถุประสงคเพื่อจัดกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยวและเศรษฐกิจรวมกับชุมชนในพื้นทีบ่ริเวณสายวัฒนธรรม เพื่อใหประชาชนและนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว
บริเวณถนนสายวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน และเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชนและประชาชนในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม       
โดยเทศบาลฯ รวมดําเนินงานกับคณะกรรมการถนนสายวัฒนธรรม จัดกิจกรรมกาดหมั้วคัวแลง ทุกเย็นวันศุกร ตั้งแตเวลา ๑6.3๐ – 
๒๐.๓๐ น. และกิจกรรมทางวัฒนธรรมตาง ๆ อาทิ การแสดงนาฏศิลป ดนตรีพื้นเมือง ซอพื้นเมือง การสาธิตการประดิษฐงานฝมือ 
ภูมิปญญาลานนา การประดับตกแตงสถานที่ เปนตน 
          8. โครงการสงเสริมการดําเนินงานศูนยสาธิตการตลาดเทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562       
(เดือนตุลาคม 2561 – ปจจุบัน) มีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาตลาดในการสรางอาชีพและรายไดใหกับประชาชนในเขตเทศบาล        
นครลําปาง และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยสาธิตฯ ในการบริหารจัดการสถานที่จําหนายสินคาระหวางหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน โดยมีกิจกรรมประกอบดวย การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด การจัดจําหนายผลิตภัณฑชุมชนในงานลองสะเปา 
จาวละกอน ณ ถนนบานเชียงราย/งานเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมนครลําปาง ณ ถนนฉัตรไชย และงานรําลึกประวัติศาสตรสะพาน
รัษฎาภิเศก “102 ป ขัวหลวงรัษฎา” ณ ถนนเลียบแมน้ําวัง เปนตน งบประมาณที่ใชไป 49,531 บาท (สี่หมื่นเกาพันหารอยสามสิบเอ็ด
บาทถวน) 

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

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
           ๑. เทศบาลฯ ใหความสําคัญตอการดําเนินงานดานการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของเทศบาลฯ และใหความรวมมือ
กับหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดลําปางจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อสอดคลองกับนโยบายสงเสริมใหลําปางเปน “เมือง
ตองหาม....พลาด ลําปาง...เมืองที่ไมหมุนตามกาลเวลา” เนนกระตุนทองเที่ยวในทองถ่ิน และทองเที่ยวเมืองรอง แคมเปญ “Amazing 
Thailand Go Local : เที่ยวทองถ่ินไทย ชุมชนเติบใหญ เมืองไทยเติบโต” ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 
           ๒. เทศบาลฯ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณและไดรับความรวมมือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ จากหนวยงานภายนอก      
เพื่อเปนการบูรณาการทํางานรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ดานการทองเที่ยวภายในจังหวัดลําปาง อาทิ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
สํานักงานลําปาง สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง สถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ชมรมและสมาคมตาง ๆ เปนตน 
           ๓. ชุมชนมีความพรอมและตองการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
           1. การประชาสัมพันธอาจยังไมเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวในวงกวาง 
           2. ระเบียบกฎหมายที่มีขอจํากัดดานการประชาสัมพันธและการจัดการแสดงตาง ๆ 

 
 
 

http://www.facebook.com/lampang.tourist%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
http://www.facebook.com/culturalroad.lp
http://www.lampangcitymap.com/
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)         (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                           ()  รอบ ๑๒ เดือน 

หลักฐานอางอิง : 
           ๑. โครงการที่ไดรับการอนุมัติ 
           ๒. ภาพถายกิจกรรม / โครงการ 
           ๓. ตัวอยางสื่อประชาสัมพันธ    
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :  

           กิจกรรมและโครงการตาง ๆ ควรประชาสัมพันธไปยังนักทองเที่ยวในตางจังหวัดและตางประเทศใหมากข้ึน 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)        (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                          ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่  ๑9 : จ ำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรผังเมืองรวม 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นำยชูศักดิ์  สมแก้ว 
                           หัวหน้ำฝ่ำยควบคุมอำคำร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำยวนัชัย  เรืองวิไลรัตน ์
                     นำยช่ำงโยธำอำวุโส 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗130 เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  7135 

ค าอธิบาย :  
 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผังเมืองรวม มี 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  หมำยถึง 
กิจกรรมในกำรเผยแพร่แผ่นพับ เอกสำรต่ำง ๆ เก่ียวกับผังเมืองรวม ให้แก่หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง สถำบันกำรศึกษำ เป็นต้น 
 2. กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวม หมำยถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรให้ควำมเห็น กำรอนุญำต  
กำรควบคุม กำรบันทึก สถิติด้ำนต่ำง ๆ ของกำรก่อสร้ำงอำคำร และควบคุมให้เป็นไปตำมผังโซนสีที่ก ำหนดไว้ในผังเมืองรวม 

เกณฑ์การประเมิน : 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
จ ำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
จัดกำรผังเมืองรวม 

จ ำนวน - - - 1 2 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 - จ ำนวนกิจกรรมที่ได้ด ำเนนิกำรในปีงบประมำณ 
 

ผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(จ านวน) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน          
ถ่วงน้ าหนัก 

จ ำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร 
ผังเมืองรวม 

2 2 5 0.1000 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
           เทศบำลนครล ำปำงไดด้ ำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรผังเมอืงรวม ดังนี้ 
          ๑. กิจกรรมเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ กรณีผังเมืองรวมเมืองล ำปำงมีผลบังคับใช้แล้ว ในรูปแบบเอกสำร โดยส่งหนังสือ
“กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองล ำปำง พ.ศ. 2558” ทำงไปรษณีย์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศ (เทศบำลเมือง, 
เทศบำลนคร, เมืองพัทยำ และกรุงเทพมหำนคร)  
          2. กิจกรรมกำรควบคุมกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมผังโซนสีที่ก ำหนดไว้ในผังเมืองรวม 
 
 



หน้า I 100 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)        (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                          ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  - 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 
 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป :  - 

หลักฐานอ้างอิง : 

       1. หนังสือเทศบำลนครล ำปำง ที่ ลป 52004/ว 2466 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2562 เรื่อง ส่งแบบสอบถำมควำมคิดเห็น          
ของประชำชน เพื่อประกอบกำรประเมินผลผังเมืองรวมเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง 
         2. หนังสือเทศบำลนครล ำปำง ที่ ลป 52004/ว 4764 ลงวันที่ 16 กันยำยน 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังควำมคิดเห็น
ของประชำชน งำนประเมินผล ผังเมืองรวมเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง 
         3. หนังสือบันทึกข้อควำม ส ำนักกำรช่ำง ที่ ลป 52004/1988 ลงวันที่ 18 เมษำยน 2562 เรื่อง รำยงำนสถิติกำรก่อสร้ำง 
ดัดแปลง รื้อถอนอำคำร และกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินตำมผังโซนสี ประจ ำเดือนมีนำคม พ.ศ. 2562 ให้แก่ ส ำนักงำนสถิติจังหวัด
ล ำปำง ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดล ำปำง ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดล ำปำง และส ำนักงำนคลังจังหวัดล ำปำง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ          
ในกำรวิเครำะห์ 
        4. หนังสือบันทึกข้อควำม ส ำนักกำรช่ำง ที่ ลป 52004/2430 ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2562 เรื่อง รำยงำนสถิติกำรก่อสร้ำง 
ดัดแปลง รื้อถอนอำคำร และกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินตำมผังโซนสี ประจ ำเดือนเมษำยน พ.ศ. 2562 ให้แก่ ส ำนักงำนสถิติจังหวัด
ล ำปำง ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดล ำปำง ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดล ำปำง และส ำนักงำนคลังจังหวัดล ำปำง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ          
ในกำรวิเครำะห์ 
        5. หนังสือบันทึกข้อควำม ส ำนักกำรช่ำง ที่ ลป 52004/3024 ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2562 เรื่อง รำยงำนสถิติกำรก่อสร้ำง 
ดัดแปลง รื้อถอนอำคำร และกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินตำมผังโซนสี ประจ ำเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 ให้แก่ ส ำนักงำนสถิติจังหวัด
ล ำปำง ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดล ำปำง ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดล ำปำง และส ำนักงำนคลังจังหวัดล ำปำง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ          
ในกำรวิเครำะห์ 
        6. หนังสือบันทึกข้อควำม ส ำนักกำรช่ำง ที่ ลป 52004/3643 ลงวันที่ 15 กรกฎำคม 2562 เร่ือง รำยงำนสถิติกำรก่อสร้ำง 
ดัดแปลง รื้อถอนอำคำร และกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินตำมผังโซนสี ประจ ำเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2562 ให้แก่ ส ำนักงำนสถิติจังหวัด
ล ำปำง ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดล ำปำง ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดล ำปำง และส ำนักงำนคลังจังหวัดล ำปำง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ          
ในกำรวิเครำะห์ 
        7. หนังสือบันทึกข้อควำม ส ำนักกำรช่ำง ที่ ลป 52004/4236 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2562 เรื่อง รำยงำนสถิติกำรก่อสร้ำง 
ดัดแปลง รื้อถอนอำคำร และกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินตำมผังโซนสี ประจ ำเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2562 ให้แก่ ส ำนักงำนสถิติจังหวัด
ล ำปำง ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดล ำปำง ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดล ำปำง และส ำนักงำนคลังจังหวัดล ำปำง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ          
ในกำรวิเครำะห์ 
        8. หนังสือบันทึกข้อควำม ส ำนักกำรช่ำง ที่ ลป 52004/4732 ลงวันที่ 13 กันยำยน 2562 เรื่อง รำยงำนสถิติกำรก่อสร้ำง 
ดัดแปลง รื้อถอนอำคำร และกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินตำมผังโซนสี ประจ ำเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2562 ให้แก่ ส ำนักงำนสถิติจังหวัด
ล ำปำง ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดล ำปำง ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดล ำปำง และส ำนักงำนคลังจังหวัดล ำปำง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ          
ในกำรวิเครำะห์ 



หน้า I 101 
 

 
 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่  20 : จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตดำ้นสังคมและเศรษฐกิจ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นำยสนุทร  จวงพลงำม 
                           ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำงสำวนัทธ์หทัย  ฟูวุฒ ิ
                     นำงยุวดี  แก้วกระจ่ำง 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  3103 เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  3106 

ค าอธิบาย :  
 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม หมำยถึง โครงกำร/กิจกรรม หรืองำนต่ำง ๆ ที่เทศบำล
นครล ำปำงด ำเนินกำรเอง หรือร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ ได้แก่ ภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และภำคประชำชน จัดขึ้นโดย          
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้ำนสังคม พิทักษ์สิทธิให้ประชำชนในพื้นที่ภำยในเขตเทศบำลนครล ำปำงมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น 
 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ หมำยถึง โครงกำร/กิจกรรม หรืองำนต่ำง ๆ ที่
เทศบำลนครล ำปำงด ำเนินกำรเอง หรือร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ ได้แก่ ภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และภำคประชำชน จัดขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้ำนเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดกำรกระจำยรำยได้ในพื้นที่ภำยในเขตเทศบำลนครล ำปำงและส่งเสริมอำชีพ
และกำรท ำมำหำกินของประชำชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง 

เกณฑ์การประเมิน : 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม 
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนสงัคม 
และเศรษฐกิจ 

จ ำนวน 6 7 8 9 10 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 - จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ไดร้ับกำรอนุมัติ ในปีงบประมำณ 
 

ผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(จ านวน) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน          
ถ่วงน้ าหนัก 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม 
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนสงัคม 
และเศรษฐกิจ 

2 9 4 0.0800 

 
 
 
 
 
 



หน้า I 102 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
          เทศบำลนครล ำปำงได้ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนสังคมและเศรษฐกิจ ดังนี้ 
          ๑. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานคนบ่าเก่า (ลำนคนบ่ำเก่ำ ครั้งที่ 1 วันที่ 21 มกรำคม 2562) (ครั้งที่ 2 วันที่     
5 เมษำยน 2562) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในกำรจัดกิจกรรมแสดงควำมสำมำรถของผู้สูงอำยุ กำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำ กำรจัด
นิทรรศกำร/จัดพื้นที่จ ำหน่ำยผลติภัณฑ์ต่ำง ๆ กำรยกย่องชูเกียรติผู้สูงอำยุ เป็นกำรสืบสำนวัฒนธรรมอันดีงำมของกลุ่มผู้สูงอำยุในเขต
เทศบำล และสอดคล้องกับหน้ำที่ของเทศบำลนคร ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระรำชบัญญัติ
ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดให้เทศบำลมีอ ำนำจและหน้ำที่
ในกำรสงเครำะห์และส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย กำรประกวดร้องเพลง กำรแสดง
ควำมสำมำรถของกลุ่มผู้สูงอำยุ กำรรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ  กำรจ ำหน่ำยอำหำรของกลุ่มผู้สูงอำยุแต่ละชุมชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง 
จัดบูธนิทรรศกำรจำกหน่วยงำนภำยนอก ซึ่งจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่มำร่วมงำน พบว่ำประชำชนมีควำมพึงพอใจ
ในภำพรวมต่อกำรจัดงำนลำนคนบ่ำเก่ำ ครั้งที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 84.72 คร้ังที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 92.25 

          ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2561) กิจกรรมกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
เลือกตั้ง (วันที่ 14 มกรำคม 2562) กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยน่ำรู้ส ำหรับผู้สูงวัย (วันที่ 24 มกรำคม 2562) กิจกรรม
อบรมให้ควำมรู้ด้ำนพิธีกำรทำงศำสนำ (วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2562) กิจกรรมอบรมพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
กลุ่มเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วม (วันที่ 14 – 15 กุมภำพันธ์ 2562) กิจกรรมศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นแนวทำง
กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมผู้สูงอำยุและปัจจัยที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอำยุประสบควำมส ำเร็จ ของหน่วยงำน
ภำครัฐและภำคประชำชน (วันที่ 28 มกรำคม 2562 และวันที่ 20 มีนำคม 2562) กิจกรรมอบรมธรรมะเคลื่อนที่ จ ำนวน 3 ครั้ง 
ได้แก่ วัดศรีบุญโยง วัดเกำะวำลุกำรำม และวัดเชียงรำย (วันที่ 22 พฤษภำคม 2562) อบรมให้ควำมรู้ด้ำนสันทนำกำร อบรมกำรร ำวง
มำตรฐำน (วันที่ 28 มิถุนำยน 2562) อบรมให้ควำมรู้ด้ำนวิชำกำร หัวข้อ เทคนิคกำรพูดในที่ชุมชน (วันที่ 14 สิงหำคม 2562) 
อบรมให้ควำมรู้ด้ำนประเพณีวัฒนธรรม หัวข้อ กำรท ำประทีป ตีนกำ (วันที่ 21 สิงหำคม 2562) อบรมให้ควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงวัยกับควำมสุขยุคไอที มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอำยุ
ในเขตเทศบำลนครล ำปำงทุกชุมชน ได้มีควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ มำกยิ่งขึ้น และสำมำรถอำศัยอยู่ในครอบครัวได้อย่ำง มีควำมสุขตำมอัตภำพ 
ไม่เป็นภำระกับครอบครัวในด้ำนต่ำงๆ อีกทั้งยังเปิดโอกำสให้ผู้สูงอำยุได้มีโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมได้อย่ำงทั่วถึงกัน และเกิดกำรพัฒนำ
ศักยภำพแบบมีส่วนร่วม สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติตนในชีวิตประจ ำวัน อย่ำงมีคุณภำพ มีควำมสุข มีสุขภำพ
แข็งแรง สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สำมำรถช่วยเหลือและพึ่ งพำตนเองได้ตำมควำมเหมำะสม ซึ่งจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็น       
ของประชำชนที่มำร่วมกิจกรรม พบว่ำผู้ร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกำรจัดกิจกรรม คร้ังนี้ คิดเป็นร้อยละ 86.30 

          ๓. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน (วันที่ 20 มกรำคม 2562) อบรมให้ควำมรู้ หัวข้อ “กำรพัฒนำภำวะผู้น ำ
และกำรท ำงำนเป็นทีม” (วันที่ 29 มีนำคม 2562) กิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมองค์ควำมรู้และพัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชน     
ในชุมชน ให้ควำมรู้หัวข้อ วัยรุ่นยุคใหม่ ไร้ควำมรุนแรง กิจกรรมกำรแสดงควำมสำมำรถของเด็กและเยำวชน “ถนนเด็กเดิน” จ ำนวน 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มีนำคม 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  27 มิถุนำยน 2562 และ (วันที่ 21 มิถุนำยน 2562) อบรมให้ควำมให้ควำมรู้     
เรื่อง  เด็กเยำวชนซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสำธำรณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชนในชุมชนให้มีควำมซื่อสัตย์
สุจริต เพื่อส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมแสดงควำมสำมำรถของเด็กและเยำวชนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมด้ำนกำรสร้ำงควำมตระหนักให้มี      
จิตสำธำรณะ ส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนกล้ำแสดงออก จัดบูธนิทรรศกำร จัดพื้นที่จ ำหน่ำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ จัดพื้นที่ลำน     
กิจกรรมและลำนแสดงควำมสำมำรถของกลุ่มเด็กและเยำวชน สร้ำงควำมเป็นผู้น ำ ให้เป็นคนดีตำมลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่ำง     
แก่เด็กและเยำวชนรุ่น ๆ ต่อไป เป็นพลังของคนรุ่นใหม่ให้แก่สังคม  ซึ่งจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่มำร่วมงำน พบว่ำ
ประชำชนมีควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกำรจัดกิจกรรมกำรแสดงควำมสำมำรถของเด็กและเยำวชน “ถนนเด็กเดิน” คร้ังที่ 1 คิดเป็น 
ร้อยละ 86.57 



หน้า I 103 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)        (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                          ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ (ต่อ) : 
          4. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี (วันที่ 18 ธันวำคม 2561) กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรในด้ำนกฎหมำย
เลือกตั้งให้กับกลุ่มสตรีเทศบำลนครล ำปำงทุกชุมชน (วันที่ 8 มีนำคม 2562) กิจกรรมวันสตรีสำกล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มสตรี   
ในชุมชน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบำทของสตรี ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง       
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ก ำหนด
แนวทำงให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มสตรีประจ ำชุมชนในเขตเทศบำลขึ้น ประกอบกับมำตรฐำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสตรีของกรมส่งเสริม        
กำรปกครองท้องถิ่นได้ก ำหนดมำตรฐำนและตัวชี้วัดด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสตรีขึ้น รวม 6 ประกำร คือ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนสุขภำพอนำมัย ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกร ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และด้ำนกำรศึกษำ กำรเรียนรู้        
โดยจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่มำร่วมงำน พบว่ำ ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดงำนวันสตรีสำกล คิดเป็นร้อยละ 
87.11 

          5. โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทำปัญหำให้กับประชำชนที่ประสบปัญหำเดือดร้อน 
ด้ำนต่ำง ๆ โดยได้ด ำเนินกำรสงเครำะห์เด็กด้อยโอกำส จ ำนวน 21 รำย ด ำเนินกำรสงเครำะห์ผู้ประสบปัญหำเดือดร้อน กรณีขอรถ
รับส่งไปโรงพยำบำล  จ ำนวน 7 รำย ด ำเนินกำรปรับสภำพแวดล้อมบ้ำนผู้สูงอำยุ จ ำนวน 1 รำย ด ำเนินกำรสงเครำะห์ผู้ประสบ
ปัญหำเดือดร้อน จ ำนวน 34 รำย ด ำเนินกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน  ประเภทวำตภัย จ ำนวน 9 รำย 
ประเภทอัคคีภัย จ ำนวน 1 รำย 

          6. โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มคนพิการ (วันที่ 18 - 19 กรกฎำคม 2562) กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ดูแลคนพิกำร    
ในหัวข้อกำรดูแลผู้พิกำรและผู้ที่มีอำกำรทำงจิต และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้พิกำรสู่สังคมที่ยั่งยืน กิจกรรมอบรมอำชีพให้แก่คนพิกำร
และครอบครัว มีวัตถุประสงค์ให้คนพิกำรและครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่ำงปกติสุข ลดควำมเครียดในครอบครัว และส่งเสริมอำชีพ
สำมำรถน ำไปใช้ประกอบอำชีพมีรำยได้เสริมแก่ครอบครัว (วันที่ 13 สิงหำคม 2562) กิจกรรมอบรมอำสำสมัครสวัสดิกำรสังคม    
ให้ควำมรู้ในหัวข้อ บทบำทหน้ำที่ของ อสส. ในกำรด ำเนินกำรให้กำรช่วยเหลือคนพิกำรและครอบครัว และกำรส ำรวจค้นหำจัดเก็บ
ข้อมูลคนพิกำร กำรประสำนงำนช่วยเหลือคนพิกำรในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนำองค์ควำมรู้  ให้แก่ อสส. ให้สำมำรถน ำไปใช้
ช่วยเหลือและดูแลคนพิกำรในชุมชน 

          7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครล าปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม
และส่งเสริมกำรเรียนรู้พัฒนำทักษะอำชีพ (วันที่ 17 - 21 ธันวำคม 2561) ฝึกอบรมกำรท ำขนมไทย (วันที่ 22 - 26 กุมภำพันธ์ 2562) 
ฝึกอบรมงำนประดิษฐ์และตกแต่งผลิตภัณฑ์ (วันที่ 25 - 26 กุมภำพันธ์ 2562) ฝึกอบรมงำนปักและตกแต่งผ้ำทอ (วันที่ 22 - 26 
เมษำยน 2562) ฝึกอบรมงำนถักร้อยสร้อย (วันที่ 21 - 23 มิถุนำยน 2562) ฝึกอบรมกำรแปรรูปเห็ดสมุนไพร (วันที่ 18 กรกฎำคม 
2562) ฝึกอบรมกำรแปรรูปสมุนไพร (วันที่ 19 - 20 สิงหำคม 2562) ฝึกอบรม Digital Marketing (วันที่ 26 - 27 สิงหำคม 
2562) ฝึกอบรมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกเนื้อหมู และ (วันที่ 29 สิงหำคม 2562) ฝึกอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกลุ่มอำชีพในเขต
เทศบำลนครล ำปำง  

          8. โครงการส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรศูนย์สำธิตฯ ในกำร
บริหำรจัดกำรสถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และชุมชน เพื่อจัดหำตลำดในกำรสร้ำงอำชีพ และรำยได้
ให้กับประชำชน (วันที่ 21 - 23 พฤศจิกำยน 2561) กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดงำนล่องสะเปำจำวละกอน (วันที่ 25 - 31 ธันวำคม 
2561) กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดงำนเฉลิมฉลองเทศกำลปีใหม่ (วันที่ 30 มีนำคม - 2 เมษำยน 2562) กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด
งำนร ำลึกประวัติศำสตร์สะพำนรัษฎำภิเศก (วันที่ 9 - 11 เมษำยน 2562) กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดงำนสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง 
นครล ำปำง (วันที่ 5 กรกฎำคม 2562) เดินทำงไปศึกษำเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดในงำน Lanna Expo 2019 
“กินดี อยู่ดี วิถีล้ำนนำ” จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 14 สิงหำคม 2562) ฝึกบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำรูปแบบและแนวทำง      
กำรจัดจ ำหน่ำยเพื่อสร้ำงศักยภำพทำงกำรตลำดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน  
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)        (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                          ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ (ต่อ) : 
          9. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถำนที่สำธิตกำรท ำเกษตรชุมชนเมืองตำมแนว 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และน ำหลักกำรทรงงำนตำมแนวทำงทฤษฎีใหม่ของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำขยำยผลสู่ประชำชนในเขต
เทศบำล (วันที่ 29 - 30 พฤษภำคม 2562) กิจกรรมด้ำนกำรลดต้นทุนกำรผลิต (วันที่ 19 - 20 มิถุนำยน 2562) กิจกรรมด้ำน
กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและกำรพึ่งตนเอง (วันที่ 31 กรกฎำคม - 1 สิงหำคม 2562) กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรกำรพัฒนำ   
(วันที่ 6 กันยำยน 2562) กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดและกำรแปรรูปผลผลิต 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
          ๑. เทศบำลฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอำยุ สตรี เด็ก และเยำวชน 
          ๒. เทศบำลฯ ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณและได้รับควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ จำกหน่วยงำนภำยนอก                 
เครือข่ำยชุมชน เพื่อเป็นกำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันของหน่วยงำนต่ำง ๆ ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต และด้ำนสังคม 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
          1. กำรประชำสัมพันธ์ไม่ค่อยทั่วถึง 
          2. ข้อระเบียบ กฎหมำย ที่มีข้อจ ำกัดในด้ำนกำรจัดกิจกรรมในกำรเบิกจ่ำย 
          3. กำรประสำนงำนของบุคลำกรในกำรจัดสถำนที่ 
          4. กำรจัดกิจกรรมพร้อม ๆ กันหลำยงำน 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป :  
           กิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ ควรประชำสัมพันธ์ไปยังกลุ่มต่ำง ๆ ในเขตเทศบำลนครล ำปำงและประสำนหน่วยงำนภำยนอก
เข้ำร่วมกิจกรรมให้มำกข้ึนกว่ำเดิม 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
           ๑. โครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติ 
           ๒. ภำพถ่ำยกิจกรรม / โครงกำร 
           ๓. ตัวอย่ำงสื่อประชำสัมพันธ์ 
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                       รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่  2๑   : ร้อยละผลส ำเร็จตำมเปำ้หมำยผลผลิตของกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นำยสวำท  จ ำปำอูป 
                           หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำยชนก  รู้เกณฑ์ 
                     นำงรุ่งพร  อนันต์พฒันำ 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗312 เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  4302 

ค าอธิบาย :  
 ผลผลิต คือ เป้ำหมำยที่ก ำหนดผลส ำเร็จตำมภำระหน้ำที่และภำระงำนด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย โดยสำมำรถ
ด ำเนินงำนบรรลุค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 เป้าหมายตามภาระหน้าที่และภาระงานที่ก าหนดผลส าเร็จ ประกอบด้วย 

1. ร้อยละของกำรตรวจกวดขัน กรณีกำรละเมิดพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบของบ้ำนเมือง 
พ.ศ. 2535 รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม อย่ำงน้อย 1 จุด/วัน 

2. ร้อยละของกำรตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อกำรเกิดอำชญำกรรมในพื้นที่สำธำรณะอย่ำงน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด 
3. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรแก้ไขข้อร้องเรียนตำมภำระหน้ำที่ และภำระงำนด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
4. ร้อยละของกำรตรวจสอบ กวดขัน กำรจัดระเบียบทำงเท้ำถนน เพื่อแก้ไขปัญหำจรำจร อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด 
5. ร้อยละควำมพึงพอใจต่อกำรจัดระเบียบหำบเร่แผงลอย 

สูตรการค านวณ : 
       วัดผลส ำเร็จจำกร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมำณของเป้ำหมำยตำมภำระหน้ำที่และภำระงำน 

ความส าเร็จจากร้อยละของ
ผลผลิตฯ 

น้ าหนัก (Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของผลส าเร็จตามเป้าหมาย

ผลผลิตฯ 
ค่าคะแนน
ที่ได้ (SMi) 

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก 
 (Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ภาระหน้าท่ี/ภาระงานSM ๑ W๑ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ SM๑ (W๑ x SM๑) 

ภาระหน้าท่ี/ภาระงานSM ๒ W๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ SM๒ (W๒ x SM๒) 

. . ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ . . 

. . ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ . . 
ภาระหน้าท่ี/ภาระงานSM i Wi ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ SMi (Wi x SMi) 

  Wi = ๑.๐   (Wi x SMi) 

 



หน้า I 106 
 

 
 

 
 
 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักระดับร้อยละควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยผลผลิตของเทศบำล เท่ำกับ 
                                    
 

 

โดยที่  
W     หมำยถึง      น้ ำหนักควำมส ำคัญที่ให้กับผลตัวชี้วัดหลักที่ ๑  (ร้อยละผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยผลผลิตของกำรรักษำ 
                        ควำมสงบเรียบร้อย) ของแต่ละเป้ำหมำยภำระหน้ำที่และภำระงำน และผลรวมของน้ ำหนักของทุกเป้ำหมำยให้ 
                          ส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบเป็นผู้ก ำหนดน้ ำหนักร้อยละของ ล ำดับ ( i) กรณีไม่ระบุถือว่ำน้ ำหนักเท่ำกันหมด 
SM    หมำยถึง   คะแนนที่ได้จำกผลตัวชี้วัดหลักที่ ๑ (ร้อยละควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยผลผลิตของกำรรักษำควำมสงบ 
                         เรียบร้อย) ของแต่ละส่วนรำชกำร ระดับส ำนัก/กอง 
I       หมำยถึง   ล ำดับที่ของเป้ำหมำยภำระหน้ำที่และภำระงำน หรือเทียบเท่ำ ; 1 , 2i ,…. 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                           ช่วงเกณฑ์กำรให้คะแนน +/-1 ต่อ 1 คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 

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

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   
   

๑ แบบรำยงำนกำรปฏิบัตงิำน ของงำนรักษำควำมสงบภำยใน ส ำนักปลัดเทศบำล 

๒ แบบสรุปกำรแก้ไขข้อร้องเรียนด้ำนหำบเร่แผงลอยและรักษำควำมสงบของงำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์  
ของส ำนักปลัดเทศบำล 

3 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกำรจัดระเบียบหำบเร่แผงลอย ของกองวิชำกำรและแผนงำน 

เครื่องมือการประเมิน : 
 - ตำรำงสรปุผลร้อยละควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยผลผลิตฯ  
 

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

                      W๑+ W๒ ++... Wi 

    (Wi x SMi)        

           Wi 

หรือ 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละผลส ำเร็จตำมเปำ้หมำยผลผลิตของกำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อย 

ร้อยละ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

        น้ าหนัก (Wi)  คิดตามจ านวนโครงการที่ส านักและกองต่างๆ รับผิดชอบ 

ความส าเร็จจากร้อยละของผลผลิตฯ 
น้ าหนัก
* (Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบั 
ร้อยละของผลส าเร็จตาม

เป้าหมายผลผลิตฯ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 
(SMi) 

(คะแนนที่ได)้ 

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก 
 (Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ร้อยละของกำรตรวจกวดขัน กรณี 
    กำรละเมิดพระรำชบัญญัติรักษำ 
    ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ 
    เรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ. 2535  
    รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม อย่ำงน้อย    
    1 จุด/วัน 

0.25 65 70 75 80 85 100 (5) 1.25 

๒. ร้อยละของกำรตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 
    ต่อกำรเกิดอำชญำกรรมในพื้นที่ 
    สำธำรณะอย่ำงน้อย 1 คร้ัง/วัน/จุด 

0.20 65 70 75 80 85 100 (5) 1.00 

๓. ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรแก้ไข 
    ข้อร้องเรียนตำมภำระหน้ำที่ และ 
    ภำระงำนด้ำนกำรรักษำควำมสงบ 
    เรียบร้อย 

0.15 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 100 (5) 0.75 

๔. ร้อยละของกำรตรวจสอบ กวดขัน  
    กำรจัดระเบียบทำงเท้ำถนน 
    เพื่อแก้ไขปัญหำจรำจร อย่ำงน้อย  
    1 คร้ัง/วัน/จุด 

0.20 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 100 (5) 1.00 

๕. ร้อยละควำมพึงพอใจ 
    ต่อกำรจัดระเบียบหำบเร่ แผงลอย 

0.20 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 73.40 (2.68) 0.54 

รวม ๑        คิดเป็นร้อยละ 82.70 4.54 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน           
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละผลส ำเร็จตำมเปำ้หมำยผลผลิต 
ของกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

4 82.70 4.54 0.1816 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 
          งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) ฝ่ำยปกครอง ส ำนักปลัดเทศบำล มีหน้ำที่จัดระเบียบ ตรวจสอบ กวดขันบริเวณ
สถำนที่สำธำรณะในเขตเทศบำลนครล ำปำง และจัดระเบียบพ่อค้ำ แม่ค้ำ หำบเร่ แผงลอย ในเขตเทศบำลนครล ำปำง            
โดยเฝ้ำระวังมิให้มีกำรตั้งวำงขำยสินค้ำบริเวณทำงเท้ำและบนถนนบริเวณรอบตลำดเทศบำล 1 บริเวณแยกธนำคำรออมสิน 
(สำขำในเมือง) ตรอกศรีนวล ตลำดรัษฎำ ตลำดสนำมบิน ตลำดโชคชัย และข้ำงโรงเรียนบุญวำทย์ เพื่อไม่ให้มีผู้ลักลอบน ำสินค้ำ
มำตั้งวำงขำยบนถนน ทำงเท้ำ และสถำนที่สำธำรณะในเขตเทศบำลนครล ำปำง เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติรักษำ      
ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ. 2535 และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง หำกปล่อยทิ้งไว้
ประชำชนจะได้รับควำมเดือดร้อนและเกิดควำมเสียหำยต่อทำงรำชกำร 
          โดยในกำรปฏบิัติงำน ของงำนรักษำควำมสงบเรียบร้อย (งำนเทศกิจ) ได้ด ำเนินกำร ดงันี้ 
 

ระดับความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของกำรตรวจกวดขัน กรณีกำรละเมิด 
    พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและ 
    ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
    บ้ำนเมือง พ.ศ. 2535 รวมทั้งฉบับแก้ไข 
    เพิ่มเติม อย่ำงน้อย 1 จุด/วัน 

- เจ้ำหน้ำที่เทศกิจออกตรวจสอบกวดขันจัดระเบียบพ่อค้ำ - แม่ค้ำ 
จ ำนวน 3 จุด/วัน ได้แก่ บริเวณแยกธนำคำรออมสิน บริเวณตลำดรัษฎำ 
บริเวณตลำดโชคชัย 
(คิดเป็นร้อยละ 100) 

๒. ร้อยละของกำรตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 
    ต่อกำรเกิดอำชญำกรรมในพื้นที่สำธำรณะ 
    อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด 

- เจ้ำหน้ำที่เทศกิจได้ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อกำรเกิดอำชญำกรรม  
จ ำนวน 3 จุด/วัน ได้แก่ บริเวณสวนสำธำรณะเขลำงค์นคร บริเวณสถำนี
รถไฟล ำปำง และบริเวณสถำนีขนส่งผู้โดยสำรเทศบำลนครล ำปำง  
(คิดเป็นร้อยละ 100) 

๓. ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรแก้ไข 
    ข้อร้องเรียนตำมภำระหน้ำที่ และภำระงำน 
    ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

เจ้ำหน้ำที่เทศกิจได้ด ำเนนิกำรแก้ไขข้อร้องเรียนตำมภำรหน้ำทีแ่ละภำระ
งำนดำ้นกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย จ ำนวน 3 จุด/วนั ได้แก่ บริเวณ
หน้ำโรงเรียนบญุวำทย์ บริเวณหน้ำร้ำนเบตง บริเวณหนำ้สวนสำธำรณะ
เขลำงค์ 
(คิดเป็นร้อยละ 100) 

๔. ร้อยละของกำรตรวจสอบ กวดขัน  
    กำรจัดระเบียบทำงเท้ำถนน เพื่อแก้ไขปัญหำ 
    จรำจร อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/วนั/จุด 

เจ้ำหน้ำที่เทศกิจได้ออกตรวจสอบ กวดขัน จัดระเบียบทำงเท้ำ ทำงถนน  
เพื่อแก้ไขปัญหำจรำจร จ ำนวน 3 จุด/วัน ได้แก่ บริเวณตลำดสนำมบิน 
บริเวณแยกธนำคำรออมสิน และบริเวณหน้ำโรงพยำบำลศูนย์ล ำปำง  
(คิดเป็นร้อยละ 100)  
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ (ต่อ) : 

 
 

ระดับความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
๕. ร้อยละควำมพึงพอใจต่อกำรจัดระเบียบ 
   หำบเร่แผงลอย 

ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดระเบียบหำบเร่ แผงลอย  
คิดเป็นร้อยละ 73.40 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
          ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญและให้ค ำชี้แนะแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำง
รำชกำรและเจ้ำหน้ำที่เทศกิจมีควำมพร้อม มีควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติงำน และเข้มงวด กวดขัน ในกำรจัดระเบียบภำยในบริเวณ        
เขตเทศบำลนครล ำปำง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร  

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
          กำรออกตรวจสอบพื้นที่ในเขตเทศบำลนครล ำปำงบำงพื้นที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ เพรำะเป็นซอยเล็กแคบ รถจักรยำนยนต์
ตรวจกำรณ์มีสภำพเก่ำ ไม่สำมำรถใช้งำนได้ท ำให้เข้ำถึงพื้นที่ได้ไม่ทั่วถึงเท่ำที่ควร 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป : - ไม่ม ี
 
หลักฐานอ้างอิง : 

          สมุดรำยงำนประจ ำวัน ชุดปฏิบัติกำรที่ 1 และชุดปฏิบัติกำรที่ 2 ตำมแผนปฏิบัติงำน โดยได้น ำสมุดรำยงำนประจ ำวัน   
เสนอต่อผู้บังคับบัญชำในตอนเช้ำของแต่ละวันเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบในกำรออกปฏิบัติงำนในแต่ละวันของส ำนัก
ปลัดเทศบำล ฝ่ำยปกครอง งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)      (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 22 : ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรได้รับกำรพฒันำตำมเกณฑ์      
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นำยสวำท จ ำปำอูป 
                            หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำงสำวนันทนีย์  มนะสิกำร 
                     นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗401 เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๓๑๔ 

ค าอธิบาย :   

บุคลากร หมำยถึง  พนักงำนเทศบำล 
การพัฒนา หมำยถึง กำรฝึกอบรม กำรประชุมทำงวิชำกำรหรือเชิงปฏิบัติกำร กำรสัมมนำทำงวิชำกำร หรือเชิงปฏิบัติกำร 

กำรบรรยำยพิเศษ กำรศึกษำ กำรดูงำน กำรสัมมนำ กำรฝึกควำมพร้อม กำรนิเทศ กำรสอนงำนทุกเรื่องในปีนั้น ๆ เพื่อเพิ่มควำมรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

ความรู้ที่จ าเป็น หมำยถึง องค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ที่บุคลำกรจ ำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งอยู่ 
ทักษะที่จ าเป็น หมำยถึง ขีดควำมสำมำรถที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ที่พัฒนำมำจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์ และ

กำรฝึกฝน โดยสะท้อนออกมำจำกกำรกระท ำของบุคลำกร 
สมรรถนะที่จ าเป็น หมำยถึง ลักษณะหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ท ำให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้ผลงำนโดดเด่นกว่ำ  

คนอื่น ๆ  
ปี หมำยถึง ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 
เกณฑ์ หมำยถึง พนักงำนเทศบำลได้รบักำรพัฒนำอยำ่งน้อยคนละ ๑ คร้ังต่อปี  

สูตรการค านวณ : 

จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รบักำรพัฒนำตำมเกณฑ์ต่อปี     x  ๑๐๐ 
                   จ ำนวนบุคลำกรในเทศบำลทัง้หมด 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 
            ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน */- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 

  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรได้รบักำรพัฒนำ
ตำมเกณฑ์ 
 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 
  

๑ ก ำหนดให้งำนพฒันำทรัพยำกรมนุษย์  ฝำ่ยอ ำนวยกำร ส ำนักปลัดเทศบำล เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดเก็บข้อมูล  
๒ หน่วยรำชกำรที่จดักิจกรรมพัฒนำคุณภำพบุคลำกรของหน่วยงำนตนเอง รำยงำนข้อมูลให้งำนพัฒนำทรัพยำกรมนษุย์  

ฝ่ำยอ ำนวยกำร ส ำนักปลัดเทศบำล  ทุกครั้งหลังจำกเสร็จสิน้กิจกรรม 
๓ ควำมถี่ในกำรจัดเก็บข้อมูล  รวบรวมข้อมูลเป็นรำย  ๖  เดือน  และ  ๑๒  เดือน เพื่อสรุปผลกำรด ำเนินงำน   
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
          สรุปผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
          จ ำนวนบุคลำกร                              ทั้งหมด    175  คน 
          บุคลำกรที่ได้รับกำรพฒันำตำมเกณฑ์         จ ำนวน    156  คน     คิดเป็นร้อยละ  89.14 
          บุคลำกรที่ยังไมไ่ด้รับกำรพัฒนำ                จ ำนวน      19  คน     คิดเป็นร้อยละ  10.86 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
  

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรได้รบักำรพัฒนำ 
ตำมเกณฑ์ 
 

5 89.14 
 

5 0.2500 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
     1. เทศบำลนครล ำปำง ได้ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรในทุกระดับและทุกต ำแหน่ง เช่น กำรฝึกอบรม กำรดูงำน กำรสัมมนำ 
เนื่องจำกเป็นกำรส่งเสริม พัฒนำทักษะ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนที่พึงประสงค์ของบุคลำกร เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ของเทศบำลบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ของเทศบำลนครล ำปำง ทั้งนี้ มำตรกำรในกำรด ำเนินกำร เทศบำลฯ มีกำรจัดฝึกอบรม
สัมมนำเอง และมีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรในแต่ละสังกัดเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม สัมมนำ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของแต่ละงำน
จำกหน่วยงำนภำยนอก เช่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ฯลฯ 
     2. ในส่วนของกำรพัฒนำบุคลำกรที่เทศบำลนครล ำปำงเป็นผู้ด ำเนินกำรเองนั้น มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก คือ งำนพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ ฝ่ำยอ ำนวยกำร ส ำนักปลัดเทศบำล ซึ่งได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำนของผู้บริหำร 
พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 2 หลักสูตร คือ 
        หลักสูตรที่ 1 กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดอบรมในวันที่ 6 สิงหำคม 2562    
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ อำคำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 21,150 บำท 
จ ำนวนผู้เข้ำรบกำรอบรม 34 คน 
        หลักสูตรที่ 2 ควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และธรรมำภิบำลในกำรท ำงำน จัดอบรมในวันที่ 13 กันยำยน 2562    
ณ ห้องประชุมรำชำวดี ชั้น 4 อำคำร 7 ส ำนักงำนเทศบำลนครล ำปำง งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 16,750 บำท 
      

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
          ๑) ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำกร โดยอนุมัติงบประมำณเพื่อกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕62  
          ๒) มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรพัฒนำบุคลำกร  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
          บุคลำกรมีไม่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร จึงท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำง  
มีประสิทธิภำพ 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป :  
     1. ควรมีกำรวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกร โดยวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคของบุคลำกรของเทศบำลเพื่อท ำ  
กลยุทธ์กำรพัฒนำบุคลำกรให้ตอบสนองในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของเทศบำล 
     2. ควรมีกำรสอบถำมควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ เพื่อให้ตรงตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร และตรงตำมเป้ำหมำยในกำร
พัฒนำบุคลำกรในด้ำนต่ำง ๆ 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
     1. แฟ้มสรุปข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกรของเทศบำลนครล ำปำง และบัญชีรำยละเอียดกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
     2. ส ำเนำค ำสั่งเทศบำลนครล ำปำง เรื่อง ให้พนักงำนเทศบำลเดินทำงเพื่อเข้ำรับกำรฝึกอบรม สัมมนำ (หลักสูตรที่หน่วยงำน
ภำยนอกเป็นผู้ด ำเนินกำรจัด) ทุกหลักสูตรที่ส่งบุคลำกรเข้ำร่วม 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 23 : ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวรรณศรี  อินทราชา 
                          ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวญาดา ณ วงค์จันทร์ 
                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เบอร์ติดต่อ : 054 - 237237 ต่อ 7403 เบอร์ติดต่อ : 054 - 237237 ต่อ 7409 

ค าอธิบาย :  

 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร หมายถึง การพัฒนาในภาพรวมขององค์กร ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ได้แก่ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท างานขององค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรม และโปร่งใส พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2. พัฒนากระบวนการโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 
3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับวิทยาการสมัยใหม่ 
ดังนั้น  ตัวชี้วัดของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร จึงมุ่งเน้นในด้านการพัฒนากระบวนการท างานในด้านต่าง ๆ      

การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาสถานที่ สภาพแวดล้อมในการท างาน ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ 

การพิจารณาความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วย  
1) การน าแผนพัฒนาเทศบาลไปสู่การปฏิบัติงาน หมายถึง การวัดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 

2564) เทศบาลนครล าปาง ไปสู่การปฏิบัติงาน (ระบุไว้ในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ได้รับงบประมาณให้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562) โดยอยู่ในความรับผิดชอบ ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน   

2) การติดตามผลการด าเนินงานตามแผน หมายถึง การวัดความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง) โดยอยู่ในความรับผิดชอบของงานวิจัย
และประเมินผล ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  

3) บุคลากรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ หมายถึง การด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล พิจารณาตามเกณฑ์   
ที่หน่วยงานรับผิดชอบก าหนด (คือ ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์) โดยอยู่ในความรับผิดชอบของงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล  

4) การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Asssessment : LPA) 
หมายถึง การประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริาชการและนิเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่  ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และ
ด้านธรรมาภิบาล โดยอยู่ในความรับผิดชอบของงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและ
แผนงาน 

5) การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และพัฒนาสถานที่ (เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน) หมายถึง การพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่ของแต่ละส านัก/กอง ของเทศบาล ที่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 
สูตรการค านวณ : 
 

ความส าเร็จ 
 

น้ าหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบั 
ร้อยละของผลส าเร็จ ค่าคะแนนที่ได้ 

 (SMi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน้ าหนัก 
 (Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ร้อยละของการน าแผนพฒันาฯ  
    สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงาน 

๐.๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ SM๑ (W๑ x SM๑) 

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

๓. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนา 
    ตามเกณฑ์ 

๐.๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ . . 

๔. ร้อยละของการประเมินประสิทธิภาพ 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (Local Performance Assessment : LPA) 

๐.๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ . . 

5. ร้อยละของความส าเร็จที่ส านัก/กอง   
    ได้รับการพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใช้ 
    และพัฒนาสถานที ่

๐.2 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ SMi (Wi x SMi) 

  Wi =๑.๐   (Wi x SMi) 

เกณฑ์การประเมิน  : 

  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการองค์กร 
 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 

1 กองวิชาการและแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
2 ประเมินผลปีละ 2 คร้ัง 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ความส าเร็จ 
 

น้ าหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบั 
ร้อยละของผลส าเร็จ 

ค่าคะแนนที่ได้ 
 (SMi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน้ าหนัก 
 (Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ร้อยละของการน าแผนพฒันาฯ  
    สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงาน 

๐.๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 66.92 (1.38) 
 

0.28 

๒. ร้อยละของผลการด าเนินงาน 
    ตามแผน 

๐.๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 70.48 (2.10) 0.42 

๓. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนา 
    ตามเกณฑ์ 

๐.๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 89.14 (5) 1 

๔. ร้อยละของการประเมินประสิทธิภาพ 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (Local Performance Assessment : LPA) 

๐.2 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 85.55 (5) 1 
 

5. ร้อยละของความส าเร็จที่ส านัก/กอง  
    ได้รับการพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใช้ 
    และพัฒนาสถานที ่

๐.2 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 53.64 (1) 0.20 
 

  Wi = ๑.๐ 74.50 2.90 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด / 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 
 

5 74.50 2.90 0.1450 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
         เทศบาลนครล าปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องปฏิบัติงานตามอ านาจหนาที่ และเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาองค์กรจึงต้องด าเนินการในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้สอดคล้อง กับ
ภารกิจหน้าที่ของเทศบาล การประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรพิจารณาจากการด าเนินงานส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

   1. การน าแผนพัฒนาเทศบาลไปสู่การปฏิบัติงาน โดยการวัดจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ประกอบด้วย  

       - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) มีโครงการทั้งสิ้น จ านวน 260 โครงการ  
       - แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวน 174 โครงการ (รวมโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

จากงบ สปสช. จ านวน 8 โครงการ) 
      ดังนั้น การน าแผนพัฒนาเทศบาลไปสู่การปฏิบัติ จากโครงการทั้งสิ้น 260 โครงการ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้            

174 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.92 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)       (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         ()  รอบ ๑๒ เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ (ต่อ) : 
        2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผน โดยการวัดความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖2 มีโครงการทั้งสิ้น จ านวน 166 โครงการ สามารถด าเนินการตามแผนได้ จ านวน 117 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 70.48 ไม่เป็นไปตามแผนจ านวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.52 

  3. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามที่งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล ได้ก าหนดไว้ คืออย่างน้อย
คนละ 1 ครั้งต่อปี โดยเทศบาลฯ มีพนักงานเทศบาลทั้งหมด 175 คน บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ จ านวน 156 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.14 และไม่ได้รับการพัฒนา จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.86 

  4. การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Asssessment : LPA) ได้รับผลการประเมิน  
คิดเป็นร้อยละ 85.55 
       5. การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และพัฒนาสถานที่ เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของส านัก/กอง รวมทั้งสิ้น 110 โครงการ 
ซึ่งด าเนินการตามแผนได้ จ านวน 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.64 และไม่เป็นไปตามแผน จ านวน 51 โครงการ คิดเป็น       
ร้อยละ 46.36 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
        1. มีการตั้งงบประมาณพัฒนาองค์กรในด้านตา่ง ๆ ได้อย่างครอบคลุม  
        2. มีการติดตามผลการด าเนินโครงการ ท าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น สามารถแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางานต่อไปได้ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
        1. บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป :  
        ในการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน หรือการพัฒนาสถานที่ ควรพิจารณาห้วงเวลาการด าเนินการให้รอบคอบ   
โดยค านึงถึงงบประมาณและความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน และแต่ละส านัก/กอง ควรมีการติดตามงานอย่างใกล้ชิดให้เป็นไป     
ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
       1. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 
2561 – เดือนกันยายน 2562) 
       2. แบบรายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์)               
      3. สรุปผลส าเร็จในการพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใช้และพัฒนาสถานที่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) 
 

 


