รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
(รอบ 12 เดือน)

งานวิจัยและประเมินผล
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและแผนงาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

สารบัญ
การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (รอบ 12 เดือน)
หนา
๑

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ
มิติที่ ๑ ดานประสิทธิผล (รอยละ ๓๕)
 ตัวชี้วัดที่ ๑ รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของเทศบาล
- ตารางสรุปรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสํานักปลัดเทศบาล
- ตารางสรุปรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของกองวิชาการและแผนงาน
- ตารางสรุปรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของกองคลัง
- ตารางสรุปรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสํานักการชาง
- ตารางสรุปรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- ตารางสรุปรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสํานักการศึกษา
- ตารางสรุปรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของกองสวัสดิการสังคม
 ตัวชี้วัดที่ ๒ รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจัดเก็บเองหมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน
 ตัวชี้วัดที่ ๓ รอยละที่เพิม่ ขึ้นของรายไดจัดเก็บเองที่ไมใชหมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน
 ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ตัวชี้วัดที่ ๕ รอยละความสําเร็จของงานบริการดานสาธารณสุข
 ตัวชี้วัดที่ ๖ รอยละความสําเร็จในการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารและคุมครองผูบริโภคในการสงเสริมกิจกรรม
ลด ละ เลิก การใชโฟมบรรจุอาหาร
 ตัวชี้วัดที่ ๗ รอยละความสําเร็จในการลดขยะตนทาง
 ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหมตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561
มิติที่ ๒ ดานคุณภาพการใหบริการ (รอยละ ๒๐)
 ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการของเทศบาลนครลําปาง
 ตัวชี้วัดที่ 10 รอยละความสําเร็จของขอรองเรียนที่ไดรับการแกไขตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
 ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนในการเขามาใชบริการแหลงเรียนรู
มิติที่ ๓ ดานประสิทธิภาพ (รอยละ ๓๕)
 ตัวชี้วัดที่ 12 รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่เขารวมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
 ตัวชี้วัดที่ 13 รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
 ตัวชี้วัดที่ 14 รอยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได
 ตัวชี้วัดที่ 15 รอยละของการตรวจสอบ ควบคุม ดานสุขาภิบาลของสถานประกอบการ
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๓
7-1
7-5
7-6
7-7
7 - 18
7 - 22
7 - 30
8
14
18
28
31
34
38
42
53
57

62
66
71
77

SAR ( Self Assessment Report)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

สารบัญ (ตอ)
การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (รอบ 12 เดือน)
 ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพภาคี/เครือขายในการดําเนินงานดานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
 ตัวชี้วัดที่ 17 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม
ของประชาชน
 ตัวชี้วัดที่ 18 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดานเศรษฐกิจหรือการทองเที่ยว
 ตัวชี้วัดที่ 19 จํานวนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการผังเมืองรวม
 ตัวชี้วัดที่ 20 จํานวนโครงการที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจ
 ตัวชี้วัดที่ 21 รอยละผลสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของการรักษาความสงบเรียบรอย
มิติที่ ๔ ดานการพัฒนาองคกร (รอยละ ๑๐)
 ตัวชี้วัดที่ 22 รอยละของจํานวนบุคลากรไดรบั การพัฒนาตามเกณฑ
 ตัวชี้วัดที่ 23 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร

หนา
80
83
94
99
101
105
110
113

SAR ( Self Assessment Report)

หนา I 1

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการระดับสวนราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ชื่อสวนราชการ : เทศบาลนครลําปาง

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัตริ าชการ

หนวย
วัด

มิติที่ ๑ ดานประสิทธิผล
๑. รอยละความสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ
ผลผลิตของเทศบาล
๒. รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายได
รอยละ
จัดเก็บเองหมวดภาษีอากรเมื่อ
เทียบกับรายไดของปฐาน
๓. รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายได
รอยละ
จัดเก็บเองที่ไมใชหมวดภาษีอากร
เมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน
๔. ระดับความสําเร็จของชุมชน
ระดับ
ในการบริหารจัดการตนเองตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. รอยละความสําเร็จของงาน
รอยละ
บริการดานสาธารณสุข
6. รอยละความสําเร็จในการ
รอยละ
ดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารและ
คุมครองผูบริโภคในการสงเสริม
กิจกรรม ลด ละ เลิก การใชโฟม
บรรจุอาหาร
7. ระดับความสําเร็จในการลดขยะ
ระดับ
ตนทาง
8. ระดับความสําเร็จของการประกัน ระดับ
คุณภาพการศึกษาแนวใหม
ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561
มิติที่ ๒ ดานคุณภาพการใหบริการ
9. รอยละความพึงพอใจของ
รอยละ
ผูรับบริการตองานบริการของ
เทศบาลนครลําปาง
10. รอยละความสําเร็จของ
รอยละ
ขอรองเรียนที่ไดรับการแกไข
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
11. รอยละของระดับความพึงพอใจ รอยละ
ของประชาชนในการเขามาใช
บริการแหลงเรียนรู

น้ําหนัก

(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
๑

๒

๓

๔

ผลการดําเนินงาน
๕

ผลการ คาคะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได

๓๕
6

๖๕ ๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

80.15

3

๑

๒

๓

๔

๕

3

๑

๒

๓

๔

3

๑

๒

๓

3

๖๐ ๖๕

7

4.5480

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก
1.5918

4.03

0.2418

5.13

5

0.1500

๕

8.34

5

0.1500

๔

๕

5

5

0.1500

๗๐

๗๕

๘๐

91.43

5

0.1500

20 40

60

80

100

100

5

0.3500

7

1

2

3

4

5

4

4

0.2800

3

1

2

3

4

5

4

4

0.1200

4.6910

0.9382

๒๐
๖

๖๕ ๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

82.86

๑๐

91 92

93

94

95

4

๖๕ ๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

4.57

0.2742

95.39

5

0.5000

80.5

4.10

0.1640

หนา I 2
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัตริ าชการ
มิติที่ ๓ ดานประสิทธิภาพ
12. รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนที่เขารวมกิจกรรม
ทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
13. รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนในการเขารวม
กิจกรรมการเรียนรู
๑4. รอยละของพลังงานที่มีการประหยัด
ลงได
๑5. รอยละของการตรวจสอบ ควบคุม
ดานสุขาภิบาลของสถานประกอบการ
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑6. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ศักยภาพภาคี/เครือขาย
ในการดําเนินงานดานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
17. จํานวนโครงการ/กิจกรรม
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม
ของประชาชน
๑8. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีส่ ง เสริม
ดานเศรษฐกิจหรือการทองเที่ยว
19. จํานวนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการผังเมืองรวม
20. จํานวนโครงการที่สงเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสังคม
และเศรษฐกิจ
21. รอยละผลสําเร็จตามเปาหมาย
ผลผลิตของการรักษาความสงบ
เรียบรอย
มิติที่ ๔ ดานการพัฒนาองคกร
22. รอยละของจํานวนบุคลากร
ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ
23. รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการองคกร
รวม

เกณฑการใหคะแนน

หนวย
วัด

(รอยละ)

๑

๒

๓

๔

๕

รอยละ

๓๕
๕

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

รอยละ

๒

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

รอยละ

๘

1

2

3

รอยละ

๒

๖๕

๗๐

ระดับ

๒

๑

จํานวน

๔

จํานวน

น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน
ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
4.1474 1.4516

86.00

5

0.2500

๘๕

86.28

5

0.1000

4

5

2.75

2.75

0.2200

๗๕

๘๐

๘๕

100

5

0.1000

๒

๓

๔

๕

5

5

0.1000

10
19

20
29

30
39

40
49

50
>

95

5

0.2000

๔

7

8

9

10

11

9

3

0.1200

จํานวน

2

-

-

-

1

2

2

5

0.1000

จํานวน

2

6

7

8

9

10

9

4

0.0800

รอยละ

4

65

70

78

80

85

82.70

4.54

0.1816

รอยละ

๑๐
๕

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

89.14

3.9500

0.3950

รอยละ

๕

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

74.50

๑๐๐

5

0.2500

2.90

0.1450
4.3766

หนา I 3
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑ : รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของเทศบาล
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางวรรณศรี อินทราชา
ผูจัดเก็บขอมูล : นางพิมพใจ บุญมั่น
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
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. สํานักปลัดเทศบาล
๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๒. กองวิชาการและแผนงาน
๖. สํานักการศึกษา
๓. กองคลัง
๗. กองสวัสดิการสังคม
๔. สํานักการชาง
สูตรการคํานวณ :
วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวนราชการดําเนินการแลวเสร็จได
ภายในปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕62 โดยรวมโครงการที่ ไดมีการก อหนี้ผูกพั นภายในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ไมนับรวม
โครงการที่ไมไดกอหนี้ผูกพัน และขออนุมัติตอสภาเทศบาลนครลําปาง)

สวนราชการ SM ๑
สวนราชการ SM ๒

W๑
W๒

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ
คาคะแนน
รอยละของผลสําเร็จตามเปาหมาย
ที่ได
ผลผลิตฯ
(SM i )
๑
๒
๓
๔
๕
๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕
SM ๑
๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕
SM ๒

.
.
สวนราชการ SM i

.
.
Wi

๖๕
๖๕
๖๕

ความสําเร็จจากรอยละของ
ผลผลิตฯ

น้ําหนัก (W i )

Σ W i = ๑.๐

๗๐
๗๐
๗๐

๗๕
๗๕
๗๕

๘๐
๘๐
๘๐

๘๕
๘๕
๘๕

.
SM i

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก
(W i x SM i )
(W ๑ x SM ๑ )
(W ๒ x SM ๒ )
.
.
(W i x SM i )
Σ (W i x SM i )

หนา I 4
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักระดับรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของเทศบาล เทากับ
∑ (Wi x SMi)
∑ Wi

โดยที่
W
หมายถึง
SM

หมายถึง

i

หมายถึง

หรือ

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

W๑+ W๒ ++... Wi

น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับผลตัวชี้วัดหลักที่ ๑ (รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของเทศบาล)
ของแตละสวนราชการ ระดับสํานัก/กอง และผลรวมของน้ําหนักของทุก สวนราชการSM โดยที่สวนราชการ
ระดับสํานัก กอง หรือเทียบเทา เปนผูกําหนดน้ําหนักรอยละของลําดับ (i) กรณีไมระบุถือวาน้ําหนักเทากันหมด
คะแนนที่ไดจากผลตัวชี้วัดหลักที่ ๑ (รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของเทศบาล)
ของแตละสวนราชการ ระดับสํานัก/กอง
ลําดับที่ของสวนราชการระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา ; 1 , 2 i ,…

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/-1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

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

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
๑
๒

แผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับเอกสารงบประมาณรายจายของ สํานัก/กอง ในเทศบาลนครลําปาง
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล ๖ เดือน/ครั้ง

เครื่องมือการประเมิน :
- ตารางสรุปผลรอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตฯ
ขอมูลพื้นฐาน :
ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิต
ของเทศบาล

หนวยวัด
รอยละ

ผลการดําเนินงาน
ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560
76.60 79.51 77.35 72.40

ป 2561
73.65

หนา I 5
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

เกณฑการใหคะแนน :
ตัวชี้วัด

หนวยวัด

รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิต
ของเทศบาล

รอยละ

เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕
๖๕
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
 น้ําหนัก (W i ) คิดตามจํานวนโครงการที่สํานักและกองตางๆ รับผิดชอบ

ความสําเร็จจากรอยละของ
ผลผลิตฯ

น้ําหนัก
* (W i )

๑.สํานักปลัดเทศบาล
๒.กองวิชาการและแผนงาน
๓.กองคลัง
๔.สํานักการชาง
๕.กองสาธารณสุขฯ
๖.สํานักการศึกษา
๗.กองสวัสดิการสังคม
รวม

๐.๐6
๐.๐๑
๐.๐๑
๐.๒2
๐.๑1
๐.33
๐.26
๑

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ
รอยละของผลสําเร็จตาม
เปาหมายผลผลิตฯ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๖๕
๖๕
๖๕
๖๕
๖๕
๖๕
๖๕

๗๐ ๗๕
๗๐ ๗๕
๗๐ ๗๕
๗๐ ๗๕
๗๐ ๗๕
๗๐ ๗๕
๗๐ ๗๕
คิดเปนรอยละ

๘๐ ๘๕
๘๐ ๘๕
๘๐ ๘๕
๘๐ ๘๕
๘๐ ๘๕
๘๐ ๘๕
๘๐ ๘๕
80.15

น้ําหนัก
(รอยละ)
6

ผลการ
ดําเนินงาน
80.15

ผลการ
คะแนนเฉลี่ย
ดําเนินงาน
ถวงน้ําหนัก
รอยละ
(W i x
(SM i )
SM i )
(คะแนนที่ได)
77.78 (3.56)
0.21
100.00 (5)
0.05
100.00 (5)
0.05
27.08 (1)
0.22
85.71 (5)
0.55
98.04 (5)
1.65
95.83 (5)
1.30
4.03

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิต
ของเทศบาล

คาคะแนนที่ได
4.03

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.2418

หนา I 6
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) 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 ไดรายงานผลสําเร็จของโครงการตามแผนการดําเนินงาน 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
นายกเทศมนตรี นครลํา ปาง และโครงการส งเสริม ความรู ความเขา ใจเกี่ย วกับ ประชาธิป ไตย เนื่องจากไม มีการประกาศให มี
การเลือกตั้งและบางหนวยงาน เชน สํานักการชาง มีหลายโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ เนื่องจากลาชาตั้งแตขั้นตอนการจัดทํา
แบบแปลนจึงสงผลใหการจัดซื้อจัดจางลาชาไปดวยทําใหไมเปนไปตามที่กําหนดไว
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป : -

หนา I 7
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

หลักฐานอางอิง :
๑) รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)
ของสํานักปลัดเทศบาล
๒) รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)
ของกองวิชาการและแผนงาน
3) รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)
ของกองคลัง
4) รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)
ของสํานักการชาง
5) รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6) รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)
ของสํานักการศึกษา
7) รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)
ของกองสวัสดิการสังคม

หนา I 8
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ : รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจัดเก็บเองหมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางชัญญานุช ทองคํา
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวจารุวรรณ ปญญาเปง
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
นางเกสร คําออง
รก.ผูอํานวยการกองคลัง
เบอรติดตอ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ตอ ๗๗๐๑
เบอรติดตอ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ตอ ๗๑๐๓

คําอธิบาย :
รายไดหมวดภาษีอากร หมายถึง รายไดจากการจัดเก็บภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร ประกอบดวย
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(๒) ภาษีบํารุงทองที่
(๓) ภาษีปาย
ปฐาน หมายถึง ปที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใชเปนเกณฑเปรียบเทียบรายไดหมวดภาษีอากรที่จัดเก็บไดเพิ่มขึ้น
โดยกําหนดใหป ๒๕60 เปนปฐาน
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หมายถึ ง ความสามารถในการจั ด เก็ บ รายได หมวดภาษี อ ากรที่ จั ด เก็ บ เองในป ง บประมาณ ๒๕๖2
โดยเปรียบเทียบกับปฐานเพิ่มขึ้น
สูตรการคํานวณ :
จํานวนเงินที่จดั เก็บเปนรายได - จํานวนเงินที่จดั เก็บเปนรายไดของปฐาน x ๑๐๐
ปงบประมาณ ๒๕๖2
ปงบประมาณ ๒๕60
จํานวนเงินทีจ่ ัดเก็บเปนรายไดของปฐาน ปงบประมาณ ๒๕60
ขอมูลพื้นฐาน :
ประเภทรายได
รายไดหมวดภาษีอากร
ที่จัดเก็บเอง
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(๒) ภาษีบํารุงทองที่
(๓) ภาษีปาย
(รอบ 12 เดือน)
รวมทั้งสิ้น
รอยละที่เพิ่มขึน้ /ลดลง

จํานวนเงินที่จัดเก็บเปนรายไดของเทศบาล (บาท)
ป ๒๕๕8
55,166,287.66
๘๘๔,๔๐๗.๓๒
๑๔,๗๓๗,๖๓๖.๕๐
๗0,788,331.48
9.93
(เมื่อเทียบกับป 2557)

ป ๒๕๕9
64,867,087.89
๘๑๘,๕๗๙.๔๐
๑๔,๕๗๗,๗๖๒.๐๐
80,263,429.29
13.39
(เมื่อเทียบกับป 2558)

ป ๒๕60
58,203,670.56
775,331.36
๑6,487,966.80
75,466,968.72
6.61
(เมื่อเทียบกับป 2559)

ป 2561
60,649,364.16
746,896.80
15,289,435.00
76,685,695.96
1.61

(เมื่อเทียบกับป ๒๕60)

หนา I 9
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ผลการดําเนินงาน :
จํานวนเงินที่จัดเก็บเปนรายไดของเทศบาล (บาท)

ประเภทรายได
รายไดหมวดภาษีอากรที่จดั เก็บเอง
(๑) ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
(๒) ภาษีบํารุงทองที่
(๓) ภาษีปาย
(รอบ 12 เดือน)
รวมทั้งสิ้น

ป ๒๕60

ป 2561

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

75,466,968.72

76,685,695.96

79,335,691.62
5.13
(เมื่อเทียบกับป 2560)

รอยละทีเ่ พิ่มขึ้น

ป ๒๕62

รายไดหมวดภาษีอากรที่จัดเก็บเองของเทศบาลนครลําปาง
70,000,000.00
60,000,000.00

62,329,692.01

58,203,670.56
60,649,364.16

50,000,000.00
40,000,000.00

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่

30,000,000.00
20,000,000.00

ภาษีปาย
16,487,966.80

15,289,435

16,295,798

10,000,000.00
-

775,331.36

746,896.80

ป 2560

ป 2561

710,201.61
ป 2562

หนา I 10
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

เกณฑการใหคะแนน :
ตัวชี้วัด
รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน

หนวยวัด
รอยละ

เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕
1
2
3
4
5

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายไดของปฐาน

น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
(รอยละ)
3
5.13

คาคะแนนที่ได
5

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
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
ในการพิจารณากําหนดราคาค าเชามาตรฐานกลางเฉลี่ ยต อตารางเมตร (ต อเดือน) เพื่ อใหพนักงานเจาหน าที่ ใช เป นแนวทาง
ประกอบการประเมินคารายปของทรัพยสิน และเพื่อพิจารณาคํารองอุทธรณขอใหพิจารณาการประเมินภาษีใหม อีกทั้งใชประกอบการ
ใหความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาคํารอง
๓) ดํ าเนิ นการแต งตั้ งคณะกรรมการและเจ าหน าที่ ผู ปฏิ บั ติ งานการตรวจสอบ และปรั บปรุ งแก ไขแผนที่ ภาษี และทะเบี ยนทรั พย สิ น
เพื่อปรับปรุง และพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินประจําป โดยการสํารวจขอมูลภาคสนามกอนถึงกําหนดการเสียภาษี
ประจําป และสํารวจขอมูลตามคํารองขอของผูเสียภาษี เพื่อปรับปรุงขอมูลใหถูกตองเปนปจจุบันเพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดเก็บรายได
ของเทศบาลใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
๔) เรงรัดติดตามลูกหนี้คางชําระภาษีตามงบการเงิน ดําเนินการโดย
๔.๑) จัดทําหนังสือแจงเตือนใหลูกหนี้ภาษีมาชําระภาษี
๔.๒) ออกเรงรัดติดตามภาคสนาม
๔.๓) โทรศัพทเรงรัดติดตาม
๔.๔) สงเรื่องใหฝายนิติการดําเนินการตามกฎหมาย

หนา I 11
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) :
๕) สงเสริมใหประชาชนชําระภาษีใหถูกตองและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ไดดาํ เนินการดังนี้
๕.๑) จัดทําประกาศแจงกําหนดการเสียภาษีประจําปใหประชาชนทราบ โดยผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน บอรด
ประชาสัมพันธตามสถานที่ตา ง ๆ ในชุมชน บอรดหนาสํานักงานเทศบาลฯ และประกาศบนเว็บไซตเทศบาลฯ เปนตน
๕.๒) จัดทําหนังสือแจงผูอยูในขายเสียภาษีโดยตรงเพื่อใหทราบกําหนดการลวงหนากอนถึงเวลาการยื่นแบบชําระภาษี
5.3) จัดทําปายประชาสัมพันธกําหนดการเสียภาษี เผยแพรขาวสารและแจงกําหนดการชําระภาษีผา นทางเว็บไซตของ
เทศบาล ประชาสัมพันธในหนังสือพิมพ สถานีวิทยุ และประชาสัมพันธเสียงตามสายในชุมชน 43 ชุมชน
๕.๔) จัดทําแผนพับประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับภาษี
๕.๕) อํานวยความสะดวกในการชําระภาษีโดยเพิ่มชองทางใหบริการชําระภาษีผานทางธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทุกสาขาทั่วประเทศ
๕.๖) การใหเจาหนาที่ออกบริการรับชําระภาษีถึงบาน
5.7) จัดโครงการอบรมใหความรูเรื่องภาษีทองถิ่นกับประชาชนในเขตเทศบาลฯ
5.8) จัดโครงการออกหนวยบริการการรับชําระภาษีเคลื่อนที่
5.9) จัดโครงการใหความรูภาษีทองถิ่นผานสื่อออนไลน Facebook ชื่อ “ภาษีเทศบาลนครลําปาง” เพื่อประชาสัมพันธ
กิจกรรมความรูเรื่องภาษีทองถิ่น รวมถึงใหประชาชนแสดงความคิดเห็นและสอบถามปญหาเรื่องภาษีทองถิ่น
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
จํานวนเงินที่จดั เก็บได ปงบประมาณ ๒๕๖2 รอบ 12 เดือน = 79,335,691.62 บาท
สรุปจํานวนเงินที่จัดเก็บได รอบ 12 เดือน เพิ่มขึ้น
=
3,868,722.90 บาท คิดเปนรอยละ 5.13
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไดหมวดภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเองเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2560 รอยละ 5.13
ปจจัยสงผลใหสามารถจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกิจการหองเชารายวัน อพารตเมนต เกสทเฮาส ฯลฯ
เพิ่มขึ้นจากนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล ประกอบกับเจาหนาที่ออกสํารวจขอมูลภาคสนามอยางตอเนื่อง
และเขมงวดกับการตรวจสอบหองเชาวางตามที่เจาของกิจการหอพัก อพารตเมนต โรงแรม ยื่นคํารองแจงหองเชาวาง
2) ดําเนินการออกสํารวจขอมูลภาคสนามและตรวจสอบขอมูลการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินกับสํานักงานที่ดินจังหวัด
ลําปางทุกเดือนอยางตอเนื่อง สงผลใหการปรับปรุงขอมูลทะเบียนทรัพยสินเปนปจจุบัน
3) การนําโปรแกรมประยุกต Microtax และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และระบบ LTAX 3000 มาบูรณาการ
ใชควบคูกันเปนเครื่องมือในการจัดเก็บภาษี
4) การเพิ่มชองทางการยืน่ แบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีผานระบบธนาคารและการใหบริการยื่นคํารองตาง ๆ ผานทาง
เว็บไซตของเทศบาลฯ

หนา I 12
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน (ตอ) :
5) พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณจุดบริการรับชําระภาษีใหมีความสะดวก สบาย สวยงาม และไดนําระบบบัตรคิวมาใช
เพื่อใหการบริการรวดเร็วขึ้น
6) งานเรงรัดรายได และงานพัฒนารายได ปฏิบัติงานเชิงรุกออกภาคสนามเรงรัดติดตามลูกหนี้และผูคางยื่นแบบฯ อยางตอเนื่อง
สงผลใหลูกหนี้ภาษี ผูคางยื่นแบบฯ มาติดตอชําระภาษีและยื่นแบบแสดงรายการฯ มากขึ้น
7) เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย งานพัฒนารายได ดําเนินการ
ตรวจสอบรายชื่อ ผูคางยื่นแบบฯ ประจําป 2562 และจัดทําหนังสือแจงเตือนใหผูเสียภาษีเขามายื่นแบบแสดงรายการฯ
และชําระภาษี
8) เทศบาลฯ จัดโครงการอบรมใหความรูเรื่องภาษีทองถิ่นแกผูอยูในขายชําระภาษีเพื่อสรางเครือขายและสัมพันธภาพที่ดีกบั
ผูชําระภาษี
9) ในการติดตามเรงรัดผูคางชําระภาษี เมื่อไดดําเนินการครบตามกระบวนงานแลว ผูคางชําระภาษียังไมมาติดตอ งานเรงรัด
รายไดดําเนินการสงเอกสารขอมูลการคางชําระใหฝายนิติการบังคับคดีตามกฎหมายตอไป
10) งานจัดเก็บภาษีจัดเจาหนาที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใหบริการรับชําระภาษีเคลื่อนที่ โดยรถยนตตูอยางตอเนื่อง
11) จัดโครงการใหความรูผานสื่อออนไลน facebook ชื่อ “ภาษีเทศบาลนครลําปาง” เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม ความรู
เรื่องภาษี และใหประชาชนแสดงความคิดเห็นและสอบถามปญหาเรื่องภาษีทองถิ่น
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1) รายได จ ากการจั ด เก็ บ ภาษี ป า ย ลดลงร อยละ 1.17 เนื่ องด ว ยสภาวะเศรษฐกิ จ ภาพรวมมี การชะลอตั ว ส ง ผลให
ผูประกอบการคาบางรายยกเลิกกิจการและรื้อถอนปาย รวมถึงผูประกอบการคารายใหญ เชน หางเซ็นทรัล หางบิ๊กซี มีการเปลี่ยนแปลง
ปรับพื้นที่ใหเชาภายในอาคารทําใหจํานวนปายรานคาลดลง
2) รายไดจากการจัดเก็บภาษีบํารุง ทองที่ ลดลงรอยละ 8.40 เนื่องจากความเจริญของเมืองทําให มีการขยายตัวดา น
อสังหาริมทรัพยสงผลใหการปลูกสรางอาคารโรงเรือนเพิ่มขึ้น
3) ประชาชนใหความสําคัญในการยื่นแบบชําระภาษีเปนอันดับรอง รวมถึงประชาชนยังขาดความรูความเขาใจกฎหมายภาษี
ทองถิ่น
4) ผูชําระภาษีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัย ยายที่อยูอาศัยระหวางปภาษี ทําใหผูชําระภาษีไมไดรับจดหมายแจงเตือน
ดังนั้น เจาหนาที่ตองทําการตรวจสอบที่อยูใหมและจัดสงจดหมายอีกครั้ง ทําใหจดหมายถึงผูชําระภาษีลาชา หรือไมสามารถ
ติดตอได
5) ประชาชนผูชําระภาษีรับทราบแตไมมาติดตอชําระภาษี
6) ผูประกอบการคา เมื่อเลิกกิจการไมยื่นคํารองแจงยกเลิกประกอบการคา ยกเลิกปาย ทําใหมีผูคางยื่นแบบฯ และผูคาง
ชําระภาษีเพิ่มขึ้น สงผลใหการติดตามเรงรัดยุงยากขึ้น

หนา I 13
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :
๑) ควรเนนการประชาสัมพันธเชิงรุกทุกดาน เชน การเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธในทุกชองทางที่ประชาชนสามารถ
รับทราบขอมูลการชําระภาษีตามกฎหมาย ตลอดจนใหประชาชนเห็นความสําคัญของการชําระภาษี เพื่อนํามาพัฒนาทองถิ่น
๒) ควรพัฒนาโดยการเพิ่มชองทางการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษี
3) ควรกระตุนและสงเสริมใหประชาชนใชบริการชําระภาษีผานธนาคารอยางตอเนื่อง
4) การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับเครือขายในการขอความรวมมือและใหความรวมมือ เมื่อไดรับการรองขอจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําปาง คณะกรรมการชุมชน ธนาคาร และสมาคมตาง ๆ เปนตน
5) มีการประสานงานกับไปรษณียที่รับสงจดหมาย เพื่อใหมีการสงจดหมายถึงมือผูรับภายในกําหนดเวลา
6) ผูบริหารควรใหความสําคัญในการบริหารบุคคลปรับปรุงโครงสรางดานบุคลากรใหเพียงพอกับปริมาณงาน
หลักฐานอางอิง :
๑) คํ า สั่ ง เทศบาลนครลํ า ปาง ที่ ๕๖๙/๒๕๕๑ ลงวั นที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่ อง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณา
กลั่นกรอง ประเมินคารายป และคณะกรรมการพิจารณาคํารองขอใหพิจารณาการประเมินใหม
๒) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การผอนชําระภาษีปาย ลงวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖1
๓) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การผอนชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลงวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖1
๔) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ใหเจาของปายหรือผูครอบครองปายที่ติดตั้งปายอยูในเขตเทศบาลนครลําปาง อันตอง
เสียภาษีปาย ประจําป ๒๕๖2 ไปรับแบบพิมพและกรอกรายการในแบบพิมพยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ลงวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖1
5) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ใหผูรับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครลําปาง อันตองเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ประจําป ๒๕๖2 ไปรับแบบพิมพและกรอกรายการในแบบพิมพยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ลงวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖1
6) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง วิธีดําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลงวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖1
7) ปายประชาสัมพันธเชิญชวนชําระภาษี ประจําป ๒๕๖2
8) แผนพับคูมือการชําระภาษี
9) การ Download แบบฟอรมชําระภาษี และการยื่นคํารองทั่วไป ผานเว็บไซตเทศบาลนครลําปาง www.lampangcity.go.th
๑๐) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง วิธีดําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษีปาย ลงวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖1
๑๑) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง วิธีดําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ลงวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖1
๑๒) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การชําระภาษีผานธนาคารกรุงไทย ลงวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖1
13) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลงวันที่
5 ตุลาคม 2561
14) หนังสือขอความรวมมือประชาสัมพันธการชําระภาษี ประจําปภาษี 2562

หน้า I 14
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๓ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จัดเก็บเองที่ไม่ใช่หมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายได้ของปีฐาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางชัญญานุช ทองคา
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางณิชารัศม์ อนันต์ธีระบวร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวจารุวรรณ ปัญญาเป็ง
รก.ผู้อานวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ต่อ ๗๗๐๑
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ต่อ ๗๑๐๓
คาอธิบาย :
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
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หมายถึ ง ความสามารถในการจั ด เก็ บ รายได้ ที่ ม าจากการจั ด เก็ บ เอง ที่ ไ ม่ ใ ช่ ร ายได้ ห มวดภาษี อ ากร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 โดยเปรียบเทียบกับรายได้ของปีฐานเพิ่มขึ้น
สูตรการคานวณ :
จานวนเงินที่จดั เก็บเป็นรายได้ - จานวนเงินที่จดั เก็บเป็นรายได้ของปีงบประมาณปีฐาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖2
(ปีงบประมาณ ๒๕60)
จานวนเงินที่จดั เก็บเป็นรายได้ของปีฐาน (ปีงบประมาณ ๒๕60)

x ๑๐๐

ข้อมูลพื้นฐาน :
ประเภทรายได้
รายได้จัดเก็บเองที่ไม่ใช่หมวดภาษีอากร
(๑) หมวดค่าธรรมเนียม
ค่าปรับและใบอนุญาต
(๒) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
(๓) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์
(๔) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
(๕) หมวดรายได้จากทุน
(รอบ 12 เดือน)
รวมทั้งสิ้น
ร้อยละที่เพิ่มขึน้ /ลดลง

ปี ๒๕๕๘

จานวนเงินที่จัดเก็บเป็นรายได้ของเทศบาล (บาท)
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖1

๑๗,๐๗๓,๓๒๙.๐๙

๑๖,๑๘๗,๘๔๘.๖๑

๑๖,๓๗๓,๓๑๕.๓๑

24,902,815.24

๑๗,๓๑๖,๙๑๕.๖๔
๕,๑๖๕,๙๙๗.๕๐

๑๕,๘๐๔,๐๑๘.๙๑
๕,๘๔๖,๑๒๐.๙๑

๑๗,๒๖๒,๓๐๔.๒๓
๖,๑๕๗,๖๑๑.๕๘

๑6,366,493.39
5,815,940.31

๒,๕๔๕,๒๖๕.๘๑
๗๕,๘๐๐.๐๐

๒,๘๓๘,๙๐๔.๗๐
๕๑,๔๓๐.๐๐

๓,๓๘๘,๗๗๖.๐๒
๑,๒๘๓,๕๐๐.๐๐

2,570,923.๐0
419,7๐๐.๐๐

๔๒,๑๗๗,๓๐๘.๐๔
-5.98

๔๐,๗๒๘,๓๒๓.๑๓
-3.43

๔๔,๔๖๕,๕๐๗.๑๔
9.18

50,075,871.9๔
12.62

(เมื่อเทียบกับปี 2557)

(เมื่อเทียบกับปี 2558)

(เมื่อเทียบกับปี 2559)

(เมื่อเทียบกับปี 2560)

หน้า I 15
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ผลการดาเนินงาน :
ประเภทรายได้
รายได้จัดเก็บเองที่ไม่ใช่หมวดภาษีอากร
(๑) หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
(๒) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
(๓) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
(๔) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
(๕) หมวดรายได้จากทุน
(รอบ 12 เดือน)
รวมทั้งสิ้น
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

จานวนเงินที่จัดเก็บเป็นรายได้ของเทศบาล (บาท)
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖1
ปี ๒๕๖2
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

44,465,507.14

50,075,871.94

48,174,950.52
8.34
(เมือ่ เทียบกับปี 2560)

รายได้จัดเก็บเองที่ไม่ใช่หมวดภาษีอากรของเทศบาลนครลาปาง
30,000,000.00
24,902,815.24

25,000,000.00

20,792,352.78
20,000,000.00

15,000,000.00

17,262,304.23

16,366,493.39
17,479,843.25

16,373,315.31

10,000,000.00
6,157,611.58
5,000,000.00

3,388,776.02
1,283,500

5,815,940.31
2,570,923

6,627,702.54
3,215,011.95

419,700

60,040

ปี 2561

ปี 2562

-

ปี 2560

หมวดค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต
หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน
หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์
หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน

หน้า I 16
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จัดเก็บเองที่ไม่ใช่
หมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายได้ของปีฐาน

ร้อยละ

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

๒

๓

๔

๕

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จัดเก็บเองที่ไม่ใช่
หมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายได้ของปีฐาน

น้าหนัก
(ร้อยละ)
3

ผลการดาเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

8.34

5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.1500

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ผลการจัดเก็บรายได้ที่ไม่ใช่หมวดภาษีอากรของเทศบาลนครลาปาง หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต หมวดรายได้
จากทรัพย์สิน หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด และหมวดรายได้จากทุน รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖1 – กันยายน 2562) ดังนี้
จานวนเงินที่จัดเก็บได้ ของปีฐาน (ปี ๒๕๖๐) รอบ 12 เดือน = 44,465,507.14 บาท
จานวนเงินที่จดั เก็บได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖2 รอบ 12 เดือน = 48,174,950.52 บาท
สรุปจานวนเงินที่จัดเก็บได้ รอบ 12 เดือน เพิ่มขึ้น
= 3,709,443.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.34
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- ในปีงบประมาณ ๒๕๖2 การจัดเก็บรายได้ในหมวดรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรโดยภาพรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ
8.34 หมวดรายได้ที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย (1) หมวดรายได้ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต เพิ่มขึ้นร้อยละ
26.99 เนื่องจากได้รับค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในอัตราตันละ 370 บาท และค่าปรับผิดสัญญา
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค (ถนน) ค่าปรับผิดสัญญาค่าปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนเทศบาล 5 (2) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.26 เนื่องจากนโยบายการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (3) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.63 เนื่องจากผลประกอบการของสถานธนานุบาลมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นส่งผลให้การจัดสรรรายได้ให้เทศบาลฯ
เพิ่มขึ้น
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต กฎหมายกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ในการจัดเก็บ ซึ่งปัจจุบันเทศบาลนครลาปางยังใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง ปี พ.ศ. 2540 และขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง
แก้ไขเทศบัญญัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

หน้า I 17
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการในปีต่อไป :
1) ควรมีการพิจารณาปรับปรุงเทศบัญญัติ เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายและสถานการณ์ในปัจจุบัน
2) รายได้จัดเก็บเองที่ไม่ใช่หมวดภาษีอากร เป็นรายได้ที่ไม่สามารถควบคุมการจัดเก็บได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก
และสภาวะทางเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน ให้มากขึ้น
หลักฐานอ้างอิง :
1. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๐
2. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง การกาจัดสิง่ ปฎิกลู หรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๐
3. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๐
4. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๐
5. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๐
6. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง ตลาดสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๐๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
7. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๑
8. หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

หนา I 18
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๔ : ระดับความสําเร็จของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสุนทร จวงพลงาม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอรติดตอ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ตอ ๓๑๐๑

ผูจัดเก็บขอมูล : วาที่รอยตรีเจษฎา หมอมูล
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
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 :
กําหนดเปนลําดับขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑
√
√
√
√
√

ระดับขั้นของความสําเร็จ ( Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔
√
√
√
√

√
√
√

√
√

ขั้นตอนที่ ๕

√

เกณฑการใหคะแนน
ชุมชนมีแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนมีธรรมนูญชุมชนที่แสดงถึงการขับเคลื่อนแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนสามารถแกไขปญหาของชุมชนผานกระบวนการแผนชุมชน
ชุมชนมีการติดตามประเมินผลกิจกรรมตามแผนชุมชนพรอมสรุปผลและรายงานใหเทศบาลฯ ทราบ
มีชุมชนตนแบบทีส่ ามารถบริหารจัดการตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพิ่มขึ้น
ไมนอยกวา 1 ชุมชน

หนา I 19
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัด

หนวยวัด

ระดับความสําเร็จของชุมชนในการบริหารจัดการ
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับ

เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕
๑
๒
๓
๔
๕

ผลการประเมิน :
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของชุมชนในการบริหารจัดการ
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

น้ําหนัก
(รอยละ)
3

ผลการ
ดําเนินงาน
5

คาคะแนน
ที่ได
5

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1500

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
๑. ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง
๒. ชุมชนบานหัวเวียง
๓. ชุมชนศรีชุม
๔. ชุมชนนากวมเหนือ
5. ชุมชนสิงหชัย
6. ชุมชนบานหนาคาย
7. ชุมชนการเคหะนครลําปาง
8. ชุมชนถาวรสุข
รวม

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ชุมชนสามารถดําเนินการเองไดและบรรจุลงในแผนชุมชน
13
8
9
15
8
10
11
7
81

1.2 กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ได จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “เทคนิ ค และแนวทางในการจั ด ทํ า แผนชุ ม ชน”
ตามโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทําแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 เพื่อรวมกันกําหนด
ทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง ใหสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของชุมชน การจัดทําแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่น
เพื่อใหชุมชนเขมแข็งและพึ่งตนเองได เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมราชาวดี

หนา I 20
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) :
1.3 ชุ มชนต น แบบตามแนวทางปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง จํ า นวน 8 ชุม ชน ไดบ รรจุ กิจกรรม/โครงการ
ในแผนการบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว ดังนี้
1.๓.๑ ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง จํานวน 13 โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมโครงการกองทุนหมูบานและกองทุนวันละบาท
- กิจกรรมโครงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภค
- กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงคานิยมใหประชาชนรักทองถิ่น รักประเทศ เชิดชูภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
- กิจกรรมโครงการรณรงค ลด ละ เลิกอบายมุขและยาเสพติด
- กิจกรรมโครงการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี ชุมชนเปนแหลงทองเที่ยว
- กิจกรรมโครงการกินรอน ชอนกลาง ลางมือ
- กิจกรรมโครงการอบรมแกนนําไมพลอง
- กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเตานม
- กิจกรรมโครงการรณรงคการเผาขยะในชุมชน
- กิจกรรมโครงการรณรงคการใชพลังงานอยางประหยัด
- กิจกรรมโครงการปลูกตนไมในครัวเรือน ชุมชนนาอยู นามอง
- กิจกรรมโครงการจัดทําปายจราจร ความปลอดภัยในการใชรถใชถนนในชุมชน
- กิจกรรมโครงการตลาดประชารัฐ
1.๓.๒ ชุมชนบานหัวเวียง จํานวน 8 โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมโครงการกีฬาในชุมชนเพื่อปองกันเผยแพรการระบาดของยาเสพติด
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีและวันสําคัญทางศาสนา เชน วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ
- กิจกรรมโครงการดําหัวผูสูงอายุในชุมชน
- กิจกรรมโครงการบวงสรวงบรรพบุรุษประจําหมูบาน
- กิจกรรมโครงการดูแลผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว
- กิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน
- กิจกรรมโครงการสาธิตพิชิตยุงลาย
- กิจกรรมโครงการสงเสริมการออกกําลังกายในชุมชน
1.๓.๓ ชุมชนศรีชุม จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมโครงการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม
- กิจกรรมโครงการสวดมนตขามป
- กิจกรรมโครงการทําบุญตักบาตรวันสําคัญของชาติ
- กิจกรรมโครงการสังสรรคเนื่องในวันสงทายปเกาตอนรับปใหม
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีสงกรานต (งานปใหมเมือง)
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีลอยกระทง (งานยี่เปง)
- กิจกรรมโครงการรณรงคหามขาย ดื่มสุราในงานบุญพิธีและงานศพ
- กิจกรรมโครงการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นที่นายกยอง
- กิจกรรมโครงการงานบุญทอดกฐิน

หนา I 21
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) :
1.๓.๔ ชุมชนนากวมเหนือ จํานวน 15 โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมโครงการทําบัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน
- กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธการออมทรัพยในครัวเรือน
- กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน
- กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน
- กิจกรรมโครงการรณรงคการจัดงานกีฬาในหมูบา น/ชุมชน
- กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงใหประชาชนรักทองถิ่นในชุมชน
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสําคัญทางศาสนาในชุมชน
- กิจกรรมโครงการจัดทําสนามกีฬาและสวนสนุกสําหรับเด็กและเยาวชน
- กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค
- กิจกรรมโครงการจัดชุดอาสาสมัครตรวจสุขภาพ
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรม ลด ละ เลิกอบายมุขในชุมชน
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมไมทิ้งขยะและน้ําเสียในแมน้ําลําคลอง
- กิจกรรมโครงการใชพลังงานอยางประหยัด ประหยัดไฟฟา ประหยัดน้ํา
- กิจกรรมโครงการรณรงคอนุรักษปาไมและดูแลพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน
1.๓.5 ชุมชนสิงหชัย จํานวน 8 โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธการออมทรัพยในครัวเรือน
- กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน
- กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสําคัญทางศาสนาในชุมชน
- กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมไมทิ้งขยะและน้ําเสียในแมนา้ํ ลําคลอง
- กิจกรรมโครงการบวงสรวงพระยาพรหมโวหาร
1.๓.6 ชุมชนบานหนาคาย จํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน
- กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน
- กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงใหประชาชนรักทองถิ่นในชุมชน
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสําคัญทางศาสนาในชุมชน
- กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค
- กิจกรรมโครงการจัดชุดอาสาสมัครตรวจสุขภาพ
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรม ลด ละ เลิก อบายมุขในชุมชน
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมไมทิ้งขยะและน้ําเสียในแมนา้ํ ลําคลอง
- กิจกรรมโครงการรณรงคอนุรักษปาไมและดูแลพัฒนาสิง่ แวดลอมในชุมชน

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

หนา I 22
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) :
1.๓.7 ชุมชนการเคหะนครลําปาง จํานวน 11 โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน
- กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน
- กิจกรรมโครงการรณรงคการจัดงานกีฬาในหมูบา น/ชุมชน
- กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงใหประชาชนรักทองถิ่นในชุมชน
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสําคัญทางศาสนาในชุมชน
- กิจกรรมโครงการจัดทําสนามกีฬาและสวนสนุกสําหรับเด็กและเยาวชน
- กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค
- กิจกรรมโครงการจัดชุดอาสาสมัครตรวจสุขภาพ
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรม ลด ละ เลิกอบายมุขในชุมชน
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะครัวเรือน
1.๓.8 ชุมชนถาวรสุข จํานวน 7 โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมโครงการทําบัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน
- กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธการออมทรัพยในครัวเรือน
- กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน
- กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน
- กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค
- กิจกรรมโครงการจัดชุดอาสาสมัครตรวจสุขภาพ
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน
2) ชุมชนมีการจัดทําธรรมนูญชุมชน เพื่อเปนกฎ กติกา ในการอยูรวมกันของสมาชิกในชุมชน และเพื่อความสงบสุข
ความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน รวมถึงกําหนดใหครัวเรือนในชุมชนเขารวมโครงการ การขับเคลื่อนแนวทางตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผานการประชาคมของสมาชิกในชุมชนเรียบรอยแลว ซึ่งตองถือปฏิบัติรวมกัน มีชุมชนที่ประกาศ
จัดตั้งธรรมนูญชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ดังนี้
ชุมชนตนแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ชุมชนนากวมเหนือ
- ชุมชนบานหัวเวียง
- ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง
- ชุมชนศรีชุม
- ชุมชนสิงหชัย
- ชุมชนบานหนาคาย
- ชุมชนถาวรสุข
- ชุมชนการเคหะนครลําปาง

ต.สบตุย
ต.หัวเวียง
ต.เวียงเหนือ
ต.สวนดอก
ต.สบตุย
ต.พิชัย
ต.พระบาท
ต.พระบาท

อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง

จ.ลําปาง
จ.ลําปาง
จ.ลําปาง
จ.ลําปาง
จ.ลําปาง
จ.ลําปาง
จ.ลําปาง
จ.ลําปาง

ประกาศจัดตั้งขึน้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
ประกาศจัดตั้งขึน้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559
ประกาศจัดตั้งขึน้ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ประกาศจัดตั้งขึน้ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561
ประกาศจัดตั้งขึน้ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2561
ประกาศจัดตั้งขึน้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561
ประกาศจัดตั้งขึน้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ประกาศจัดตั้งขึน้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562

หนา I 23
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) :
ชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง
- ชุมชนชางแตม
- ชุมชนศรีชุม-ปาไผ
- ชุมชนประตูตาล
- ชุมชนเจริญสุข
- ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา
- ชุมชนกําแพงเมือง
- ชุมชนเจริญประเทศ

ต.เวียงเหนือ
ต.พระบาท
ต.เวียงเหนือ
ต.เวียงเหนือ
ต.สบตุย
ต.เวียงเหนือ
ต.เวียงเหนือ

อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง

จ.ลําปาง
จ.ลําปาง
จ.ลําปาง
จ.ลําปาง
จ.ลําปาง
จ.ลําปาง
จ.ลําปาง

ประกาศจัดตั้งขึน้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559
ประกาศจัดตั้งขึน้ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ประกาศจัดตั้งขึน้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
ประกาศจัดตั้งขึน้ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560
ประกาศจัดตั้งขึน้ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560
ประกาศจัดตั้งขึน้ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
ประกาศจัดตั้งขึน้ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2561

3) ชุมชนตนแบบ ไดดําเนินการแกไขปญหาของชุมชนผานกระบวนการแผนชุมชน โดยดําเนินกิจกรรม/ โครงการที่บรรจุ
ไวในแผนชุมชน และรายงานตอนายกเทศมนตรีนครลําปาง ดังนี้
ชุมชน

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ชุมชนดําเนินการผานกระบวนการแผนชุมชน

๑. ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง

11

๒. ชุมชนบานหัวเวียง
๓. ชุมชนศรีชุม

8
5

๔. ชุมชนนากวมเหนือ

15

5. ชุมชนสิงหชัย

7

6. ชุมชนบานหนาคาย

10

7. ชุมชนการเคหะนครลําปาง

10

8. ชุมชนถาวรสุข

7
รวม

73

หนา I 24
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) :
ชุมชนตนแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 8 ชุมชน ไดบรรจุกิจกรรม/โครงการในแผนการ
บริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
3.๑ ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง จํานวน 11 โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมโครงการกองทุนหมูบานและกองทุนวันละบาท
- กิจกรรมโครงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภค
- กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงคานิยมใหประชาชนรักทองถิ่น รักประเทศ เชิดชูภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
- กิจกรรมโครงการรณรงค ลด ละ เลิก อบายมุขและยาเสพติด
- กิจกรรมโครงการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี ชุมชนเปนแหลงทองเที่ยว
- กิจกรรมโครงการกินรอน ชอนกลาง ลางมือ
- กิจกรรมโครงการอบรมแกนนําไมพลอง
- กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเตานม
- กิจกรรมโครงการรณรงคการใชพลังงานอยางประหยัด
- 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
- กิจกรรมโครงการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม
- กิจกรรมโครงการสวดมนตขามป
- กิจกรรมโครงการทําบุญตักบาตรวันสําคัญของชาติ
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีสงกรานต (งานปใหมเมือง)
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีลอยกระทง (งานยี่เปง)

หนา I 25
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) :
3.๔ ชุมชนนากวมเหนือ จํานวน 15 โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมโครงการทําบัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน
- กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธการออมทรัพยในครัวเรือน
- กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน
- กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน
- กิจกรรมโครงการรณรงคการจัดงานกีฬาในหมูบา น/ชุมชน
- กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงใหประชาชนรักทองถิ่นในชุมชน
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสําคัญทางศาสนาในชุมชน
- กิจกรรมโครงการจัดทําสนามกีฬาและสวนสนุกสําหรับเด็กเยาวชน
- กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค
- กิจกรรมโครงการจัดชุดอาสาสมัครตรวจสุขภาพ
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรม ลด ละ เลิกอบายมุขในชุมชน
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมไมทิ้งขยะและน้ําเสียลงในแมน้ําลําคลอง
- กิจกรรมโครงการใชพลังงานอยางประหยัด ประหยัดไฟฟา ประหยัดน้ํา
- กิจกรรมโครงการรณรงคอนุรักษปาไมและดูแลพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน
3.5 ชุมชนสิงหชัย จํานวน 7 โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน
- กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสําคัญทางศาสนาในชุมชน
- กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมไมทิ้งขยะและน้ําเสียลงในแมน้ําลําคลอง
- กิจกรรมโครงการบวงสรวงพญาพรหมโวหาร
3.6 ชุมชนบานหนาคาย จํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน
- กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน
- กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงใหประชาชนรักทองถิ่นในชุมชน
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสําคัญทางศาสนาในชุมชน
- กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค
- กิจกรรมโครงการจัดชุดอาสาสมัครตรวจสุขภาพ
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรม ลด ละ เลิกอบายมุขในชุมชน
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมไมทิ้งขยะและน้ําเสียลงในแมน้ําลําคลอง
- กิจกรรมโครงการรณรงคอนุรักษปาไมและดูแลพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

หนา I 26
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ (ตอ) :
3.7 ชุมชนการเคหะนครลําปาง จํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน
- กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน
- กิจกรรมโครงการรณรงคการจัดงานกีฬาในหมูบา น/ชุมชน
- กิจกรรมโครงการรณรงคปลูกฝงใหประชาชนรักทองถิ่นในชุมชน
- กิจกรรมโครงการงานประเพณีวันสําคัญทางศาสนาในชุมชน
- กิจกรรมโครงการจัดทําสนามกีฬาและสวนสนุกสําหรับเด็กและเยาวชน
- กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค
- กิจกรรมโครงการจัดชุดอาสาสมัครตรวจสุขภาพ
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะครัวเรือน
3.8 ชุมชนถาวรสุข จํานวน 7 โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมโครงการทําบัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน
- กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธการออมทรัพยในครัวเรือน
- กิจกรรมโครงการรณรงคการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน
- กิจกรรมโครงการรวมกลุมจัดตั้งการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน
- กิจกรรมโครงการจัดชุดเฝาระวังการระบาดของโรค
- กิจกรรมโครงการจัดชุดอาสาสมัครตรวจสุขภาพ
- กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อประชาชน
4) เทศบาลนครลําปาง โดยกองสวัสดิการสังคมไดจัดทําโครงการ
4.1 จัดเวทีใหประธานชุมชนและแกนนําชุมชนที่ปฏิบัติงานในชุมชน และผูแทนหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเขารวม
ประชุม หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณการทํางานที่ปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อจะไดนําความรูและประสบการณ
ตาง ๆ ตลอดถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานชุมชนของตนเองใหมีประสิทธิภาพ (จัดกิจกรรม
จํานวน 8 ครั้ง) และชุมชนไดนําสงเอกสารหลักฐานสรุปผลการดําเนินงานของชุมชนตามแผนชุมชนพึ่งตนเองเปนรูปเลมเสนอ
นายกเทศมนตรีทราบ
4.2 การติดตามผลการดําเนินงานและทบทวนกิจกรรมของชุมชนตนแบบตามโครงการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน
ตนแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขตเทศบาลนครลําปาง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 โดยชุมชนไดนําเสนอ
ผลงานของชุมชน
4.3 การพัฒนาศักยภาพชุมชนตนแบบฯ ในกิจกรรมที่ 2 ฝกอบรม (อบรมเชิงปฏิบัติการและดูงาน) เรื่อง 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

หนา I 27
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) 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 :
- เพื่อใหการสงเสริมและสนับสนุนชุมชนตนแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนไปอยางตอเนื่อง และเพื่อให
มีชุมชนในเขตเทศบาลนครลํา ปางที่ส ามารถบริหารจัด การชุ มชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงจนเปน วิถีชีวิ ต
ของชุ มชน เห็นควรจัด กิจกรรมโครงการพัฒ นาความเข มแข็ งของชุมชนตนแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง
ในปงบประมาณตอไป
หลักฐานอางอิง : -

หนา I 28
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละความสําเร็จของงานบริการดานสาธารณสุข
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายวิชญศิคภัทร วงศมณี
ผูจัดเก็บขอมูล : นางจรรยา
พรมลา
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
นางวิภาวรรณ ธรรมลังกา

เบอรติดตอ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ตอ 5201

นางชวนพิศ
นางฐิตาพร
น.ส.อัจฉรา

คุรุภากรณ
เอกธุวะปราณี
สงวนพงษ

เบอรติดตอ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ตอ 5105

คําอธิบาย :
ความสําเร็จ หมายถึง ความสําเร็จของเปาหมายตัวชี้วัดของงานบริการสาธารณสุข
งานบริ ก ารด า นสาธารณสุ ข หมายถึ ง การให บ ริ การเชิ ง รุ กในงานศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข งานส ง เสริ ม สุ ข ภาพ
และงานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
ตัวชี้วัดของงานบริการสาธารณสุข ไดแก
๑. งานศูนยบริการสาธารณสุข
- รอยละ 70 ของกลุมผูสูงอายุและ ศสมช.ในชุมชน ไดรับการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องตน
- รอยละ 100 ของผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง ที่ขึ้นทะเบียนฯ กับ สปสช. ไดรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)
- รอยละ 70 ของกลุมเปาหมายไดรับการติดตามดูแลสุขภาพที่บาน
๒. งานสงเสริมสุขภาพ
- รอยละ 70 ของสถานประกอบการอาหารที่ขึ้นทะเบียน ไดรบั การตรวจคัดกรองในกลุมโรคเรื้อรัง
- 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 :
จํานวนตัวชีว้ ัดของงานบริการสาธารณสุขทีผ่ านเกณฑเปาหมาย x 100
จํานวนตัวชีว้ ัดของงานบริการสาธารณสุขทัง้ หมด

หนา I 29
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ขอมูลการดําเนินงาน :
ความสําเร็จจากรอยละผลผลิตฯ
งานศูนยบริการสาธารณสุข
1.รอยละ 70 ของกลุมผูสูงอายุและ ศสมช.ในชุมชน ไดรับการตรวจ
สุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องตน
2. รอยละ 100 ของผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง ที่ขึ้นทะเบียนฯ
กับ สปสช. ไดรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care)
3. รอยละ 70 ของกลุมเปาหมายไดรบั การติดตามดูแลสุขภาพที่บา น
งานสงเสริมสุขภาพ
1. รอยละ 70 ของสถานประกอบการอาหารที่ขึ้นทะเบียนไดรับ
การตรวจคัดกรองในกลุมโรคเรื้อรัง
2. รอยละ 90 ของเด็กปฐมวัย (0–6 ป) ที่พบปญหาทุพโภชนาการ
ไดรับการแกไขปญหา
3. รอยละ 100 ของเด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง ไดรับ
การตรวจสุขภาพ
4. รอยละ 100 ของนักเรียนที่พบปญหาทุพโภชนาการไดรับ
การแกไขปญหา
5. รอยละ 65 ของกลุมผูสูงอายุในชุมชนมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพ
งานสาธารณสุขมูลฐาน
1. รอยละ 70 ของจํานวน ศสมช.ที่มีการพัฒนาตามเกณฑ
งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
1. จํานวนโรคติดตอเปาหมายที่ไดดําเนินกิจกรรมปองกันและ
ควบคุมโรค (จํานวน 7 โรค)
2. รอยละ 80 ของการเกิดโรคติดตอที่ไดรับแจง ไดรับการควบคุม
โรคภายในระยะเวลาที่กําหนด
3. รอยละ 80 ของชุมชนที่มีการเฝาระวังปองกันโรคติดตอ
งานทันตกรรม
1. รอยละ 70 ของชมรมผูสูงอายุในชุมชน ไดรับการบริการ
สรางเสริมและเฝาระวังทันตสุขภาพ
รวม

เกณฑการใหคะแนน
ผลการ
น้ําหนัก เทียบกับรอยละผลสําเร็จ ดําเนินงาน คะแนน
ตามเปาหมายผลผลิตฯ
รอยละ
ที่ได
(W)
1 2 3 4 5
10

50 55 60 65 70

72.09

5

5

80 85 90 95 100

100

5

5

50 55 60 65 70

100

5

10

50 55 60 65 70

77.00

5

5

70 75 80 85 90

100

5

5

80 85 90 95 100

100

5

5

80 85 90 95 100

100

5

10

45 50 55 60 65

74.42

5

10

50 55 60 65 70

93.02

5

10

3

7

100

5

5

60 65 70 75 80

100

5

10

60 65 70 75 80

100

5

10

30 40 50 60 70

72.09

5

91.43

5

100

4 5 6

หนา I 30
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

เกณฑการใหคะแนน :
ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของงานบริการ
ดานสาธารณสุข

หนวยวัด
รอยละ

เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
60
65
70
75
80

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของงานบริการ
ดานสาธารณสุข

น้ําหนัก
(รอยละ)
3

ผลการ
ดําเนินงาน
91.43

คาคะแนนที่ได
5

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1500

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. มีคูมือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. มีตัวชี้วัดงานในการควบคุมกํากับการทํางานทุกงาน
3. ทุกงานมีแผนการปฏิบตั งิ านและสรุปผลการปฏิบัติงานทุกเดือน
4. มีการประชุมนําเสนอผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของทุกงาน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. มีงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ สนับสนุนการดําเนินงานของทุกงาน
2. การมีสวนรวมการดําเนินงานของภาคี/เครือขาย
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. ยานพาหนะไมเพียงพอในการออกดําเนินงาน
2. ผูรับบริการปฎิเสธการใหบริการ
3. การมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนบางชุมชนมีนอย
4. การบูรณาการกันหลายหนวยงาน ทําใหการทํางานลาชา ไมสามารถดําเนินการไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด
5. ขาดบุคลากรในการปองกันและควบคุมโรคในพื้นที่
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :
- ควรมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
หลักฐานอางอิง :
1. คูมือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ
2. แผนการปฏิบัตงิ านและรายงานผลการปฏิบัตงิ านประจําเดือน

หน้า I 31
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงานสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภคในการส่งเสริมกิจกรรม
ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางรัตยา หริณวรรณ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้างานสุขาภิบาลอาหารฯ
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ต่อ 5201

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ต่อ 5204

คาอธิบาย :
ความสาเร็จในการดาเนินงานสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภคในการส่งเสริมกิจกรรม ลด ละ เลิก การใช้โฟม
บรรจุอาหาร หมายถึง การดาเนินงานตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ประกาศนโยบายเทศบาลนครลาปางรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร
2. กาหนดมาตรการดาเนินงานรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร
3. จัดทาสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
4. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร
5. ประเมินองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นลาดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน

ขั้นตอนที่ ๑

20
40
60
80
100







ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












ขั้นตอนที่ ๕



หน้า I 32
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ข้อมูลการดาเนินงาน :
ร้อยละ
20
40

60

80

100

การดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ได้จัดทาประกาศนโยบายเทศบาลนครลาปางรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ โฟมบรรจุอาหาร ลงนามโดย
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
กาหนดมาตรการดาเนินงานรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ให้ทุกสานัก/กอง ในหน่วยงาน
ถือปฏิบัติ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการอาหารในเขตเทศบาลนครลาปางงดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
รวมทั้งกาหนดมาตรการสาหรับผู้จาหน่ายอาหารในศูนย์อาหารงานเทศกาลต่าง ๆ ของทางเทศบาลห้ามใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหารโดยเด็ดขาด และมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในช่วงการจัดงาน
จัดทาป้ายไวนิลรณรงค์ปลอดโฟมบรรจุอาหาร ๑๐๐% และรณรงค์องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
และเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร รวมถึงการให้ความรู้
เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารแก่ อสม. และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ไม่ใช้และ
ไม่รับภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชน
ร่ว มรณรงค์ ไ ม่ ใ ช้ ภาชนะโฟมบรรจุ อาหาร ในกิ จ กรรมรณรงค์คั ด แยกขยะก่อนทิ้ ง ณ บริเ วณข่ว งนคร
เมื่ อ วั น ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ และร่ว มเดิ น รณรงค์ไ ม่ ใช้ ภาชนะโฟมบรรจุ อาหารในกิจ กรรมปรองดอง
สมานฉันท์เทศบาลนครลาปาง เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวมทั้งจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์
ลด ละ เลิ ก การใช้ โ ฟมบรรจุ อ าหารในตลาดสดเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า และประชาชน
งดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และปฏิเสธภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
ผ่านการประเมินองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และได้รับประกาศเกียรติคุณเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2562

เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงานสุขาภิบาล
อาหารและคุ้มครองผู้บริโภคในการส่งเสริม
กิจกรรม ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร

ร้อยละ

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
20
40
60
80
100

หน้า I 33
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงานสุขาภิบาล
อาหารและคุ้มครองผู้บริโภคในการส่งเสริม
กิจกรรม ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร

น้าหนัก
(ร้อยละ)
7

ผลการ
ดาเนินงาน
100

ค่าคะแนนที่ได้
5

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน
ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.3500

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. จัดทาประกาศนโยบายเทศบาลนครลาปางในการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร และนาเสนอให้นายกเทศมนตรี
นครลาปางลงนาม และกาหนดมาตรการดาเนินงานรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ให้ทุกสานัก/กองในหน่วยงาน
ถือปฏิบัติและรายงานผล
2. จัดทาหนังสือขอความร่วมมือผู้ประกอบการอาหารในเขตเทศบาลนครลาปางงดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร รวมทั้ง
กาหนดมาตรการสาหรับ ผู้จาหน่ายอาหารในศูนย์อาหารงานเทศกาลต่าง ๆ ของทางเทศบาลห้ามใช้ภาชนะโฟมบรรจุ
อาหารโดยเด็ดขาด และมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตลอดช่วงการจัดงาน
3. จัดทาป้ายไวนิลรณรงค์ปลอดโฟมบรรจุอาหาร ๑๐๐% และรณรงค์องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และจัดทา
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจาก
การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารแก่ อสม. และทาหนังสือถึงประธานชุมชนเพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ไม่ใช้และ
ไม่รับภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชน
4. รณรงค์ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ณ บริเวณข่วงนคร เมื่อวันที่ ๙ มกราคม
๒๕๖๒ และร่วมเดินรณรงค์ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลนครลาปาง เมื่อวันที่
๒๒ กุมภาพั นธ์ ๒๕๖๒ รวมทั้งจั ดกิจกรรมประชาสัม พันธ์รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารในตลาดสด
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนงดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และปฏิเสธภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
5. คณะกรรมการจังหวัดประเมินองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนด และได้รับมอบประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดลาปาง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการในปีต่อไป : หลักฐานอ้างอิง :
- แบบรายงานการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

หน้า I 34
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสาเร็จในการลดขยะต้นทาง
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมุทติ า วงศ์สงคราม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ต่อ 5201

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ต่อ 5109

คาอธิบาย :
การลดขยะต้นทาง หมายถึง ชุมชนหรือประชาชน นาความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะไปใช้ในครัวเรือน มีการจัดกิจกรรม
หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะต้นทาง เช่น การขายขยะรีไซเคิลตามชุมชน การทาถังขยะอินทรีย์ใช้
ในครัวเรือน การให้ความร่วมมือในการทิ้งขยะตามวันที่กาหนด การนาขยะรีไซเคิลไปดัดแปลงใช้ประโยชน์
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นลาดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












ขั้นตอนที่ ๕



โดยที่
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
มีการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะที่ตน้ ทาง การอบรมให้ความรู้ประชาชน การรณรงค์เกี่ยวกับ
การลดขยะต้นทางตามหลัก 3Rs การลดการใช้โฟม การสร้างจิตสานึกให้กับประชาชนในการรักษา
ความสะอาดและสิง่ แวดล้อม การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครต่าง ๆ
๒
มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะที่ตน้ ทาง ในแผนงานประจาปีหรือแผนปฏิบัติงาน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 5 โครงการ/กิจกรรม
๓
มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานโครงการ และมีชุมชน/ประชาชนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กาหนดไว้ในโครงการ
๔
มีฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มีการประสานงานเชิญร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง
๕
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มีการนาความรู้ทไี่ ด้ไปปรับใช้ในครัวเรือนของตนเอง
อย่างน้อย ร้อยละ 50

หน้า I 35
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ข้อมูลการดาเนินงาน :
ระดับคะแนน
ผลการดาเนินงาน
๑
มีการวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะที่ต้นทาง การอบรมให้ความรู้ประชาชน การรณรงค์
เกี่ยวกับการลดขยะต้นทางตามหลัก 3Rs การลดการใช้โฟม การสร้างจิตสานึกให้กับประชาชนในการรักษา
ความสะอาดและสิ่งแวดล้อม การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครต่าง ๆ
- มีกิจกรรมและโครงการระบุในเทศบัญญัติ ปี 2562 จานวน 4 โครงการ
๒

มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะที่ต้นทาง ในแผนงานประจาปีหรือแผนปฏิบัติงานของ
กองสาธารณสุขและสาธารณสุข อย่างน้อย 5 โครงการ/กิจกรรม
- มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตสานึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม ลดขยะที่ต้นทาง การรับซื้อ
ขยะรีไซเคิลในชุมชน และการลดใช้โฟมในชุมชน จานวน 5 โครงการ 4 กิจกรรม

๓

มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานโครงการ และมีชุมชน/ประชาชนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กาหนดไว้ในโครงการ
- มีการจัดกิจกรรมตามแผนงานโดยมีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างจิตสานึก “แยกก่อนทิ้ง ”
ตามนโยบายจังหวัดลาปางสะอาด จานวน 36 ชุมชน ใน 43 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 83.72 ชุมชน
ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจ กรรม 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกองต้าเหนือ ชุมชนกองต้าใต้ ชุมชนหลังโรงเรียน
มัธยมวิทยา ชุมชนประตูตาล ชุมชนกาแพงเมือง ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า และชุมชนเจริญสุข
- มีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs จานวน 43 ชุมชน
รวมเป้าหมาย 508 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 500 คน
- มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมลดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน จานวน 43 ชุมชน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้
จานวน 20 ชุมชน
- มีการจัดกิจกรรมลดการใช้ภาชนะโฟมบรรจุ อาหารในชุมชน มีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 43
ชุมชน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ จานวน 43 ชุมชน

๔

มี ฐ านข้ อมู ล ผู้ เข้า ร่ ว มโครงการและกิจ กรรมต่ า ง ๆ มี การประสานงานเชิ ญ ร่ ว มกิจ กรรมต่ า ง ๆ
อย่างต่อเนื่อง มีฐานข้อมูลใบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและสาเนาหนังสือเชิญร่วมกิจกรรม
- มีฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม ตามแผนที่ตั้งไว้

5

-

หน้า I 36
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการลดขยะต้นทาง

หน่วยวัด
ร้อยละ

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

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการลดขยะต้นทาง

น้าหนัก
(ร้อยละ)
7

ผลการ
ดาเนินงาน
4

ค่าคะแนนที่ได้
4

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.2800

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. ชุมชนแต่ละชุมชนได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมที่เทศบาลร่วมกับจังหวัดลาปางได้จัดขึ้น ตามนโยบายจังหวัดลาปาง
สะอาด เน้นการทากิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยให้เชิญชวนประชาชน
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นกิจกรรมสร้างจิตสานึกในการ “แยกก่อนทิ้ง”
2. ส่งเสริมให้ชุมชนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน มีการจัดทากองทุนสวัสดิการในชุมชนขึ้นจากการ
ร่วมคิดร่วมทาของคนในชุมชน
3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนาขยะรีไซเคิลมาขายในกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ตามชุมชนต่างๆ
4. กระตุ้นชุมชนให้มีความตื่นตัวในการจัดทากองทุนสวัสดิการชุมชนจากการรับบริจาคขยะรีไซเคิลในชุมชน
5. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs จานวน 43 ชุมชน
6. ประสานและเชิญชวนชุมชนและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมลดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนจานวน 43 ชุมชน
7. จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชนจานวน 43 ชุมชน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวัน ที่ 3 พฤษภาคม 2559 ลงมติเห็นชอบด้วยกับแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 - 2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และ
ใช้แผนแม่บทนี้เป็นกรอบแนวทางการจัดการยะมูลฝอยของจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั่วประเทศ ในการจัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด
เป็นภาพรวม
2. จังหวัดลาปางได้ดาเนินนโยบายจังหวัดลาปางสะอาด และแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ขยะมูลฝอยจังหวัดลาปาง พ.ศ. 2562 ตามกรอบการดาเนินงานของกระทรวงมหาดไทย
3. นโยบายการรณรงค์จัด การคัด แยกขยะอิน ทรีย์ ครัว เรือน ของกรมส่ ง เสริม การปกครองท้ องถิ่น ในปี 2562 ที่ ตั้ ง
เป้าหมายในครัวเรือนทั้งหมดในเขตรับผิดชอบของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการขยะอินทรีย์ครัวเรือน
และได้รับความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์ครัวเรือน

หน้า I 37
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : -

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการในปีต่อไป : -

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. หนังสือเชิญชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
3. ภาพถ่ายกิจกรรม

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

หน้า I 38
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอุษา สมคิด
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายจักรวรรดิ์ จิตธารงสิริกุล
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ต่อ ๓๒๐๑
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ต่อ ๓๓๐2
คาอธิบาย :
การประกันคุณภาพทางการศึกษา หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบกระบวนการบริหารคุณภาพการศึกษา
ที่สถานศึกษาที่จัดขึ้น
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 การวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกัน คุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัด
มีหน้าที่ในการให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ และนาสถานศึกษา โดยให้สานักงานดาเนินการประกันคุณภาพทางการศึกษา โดยมี
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) เป็นผู้ดาเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษา หมายถึง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนที่ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกาหนด กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามวิสั ยทัศน์ และหลักการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ซึ่งประกอบมาตรฐาน จานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
2. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การให้คะแนนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาแต่ละแห่งกาหนดค่าเป้าหมายไว้
ตามประเด็นพิจารณาของแต่ละมาตรฐาน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
1. ระดับที่ 1 กาลังพัฒนา
2. ระดับที่ 2 ปานกลาง
3. ระดับที่ 3 ดี
4. ระดับที่ 4 ดีเลิศ
5. ระดับที่ 5 ยอดเยี่ยม

หน้า I 39
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นลาดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔












ขั้นตอนที่ ๕



โดยที่
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
สถานศึกษาทุกแห่ง มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาทุกแห่ง มีการจัดกาหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาทุกแห่ง มีการดาเนินการตามแผน ติดตามผล ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาทุกแห่ง มีการจัดทา / จัดส่ง รายงานการประเมินตนเองให้สานักการศึกษาตามกาหนด
สถานศึกษา การประเมินตนเอง ที่มีระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับดีเลิศอย่างน้อย
2 มาตรฐาน จานวนไม่น้อยกว่า 6 โรงเรียน

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1
2

กาหนดให้สานักการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบประสานการจัดเก็บข้อมูล
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลรอบ 12 เดือน เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน

เกณฑ์การประเมิน :
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561

จานวน

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

หน้า I 40
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( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561

น้าหนัก
(จานวน)
3

ผลการ
ดาเนินงาน
4

ค่าคะแนน
ที่ได้
4

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.1200

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
เทศบาลนครลาปางได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
ลาปาง โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาและ
เพื่อเป็นกลไกในการควบคุมตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนา และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม
ชุมนุม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การดาเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลาปาง ทั้ง 6 แห่ง ได้ดาเนินการ
ดังนี้
1. สถานศึกษาในสังกัดฯ ทุกแห่ง ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ทาให้เกิด
การพัฒนา และเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบการศึกษาของสถานศึกษา เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม
ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษาในสังกัดฯ ทุกแห่ง ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
และความจาเป็นของโรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยสะท้อนคุณภาพความสาเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาในสังกัดฯ ทุกแห่ง ดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา ติดตามผล ประเมินผล โดยกาหนดผู้รับผิดชอบ
และวิธีการที่เหมาะสม ทาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา และนาผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
4. สถานศึกษาในสังกัดฯ ทุกแห่ง จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นาเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและ
จัดส่งรายงานให้กับสานักการศึกษา เทศบาลนครลาปาง ตามกาหนด
5. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดฯ มีระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย มีสถานศึกษาในสังกัดฯ ที่มีระดับ คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับดีเลิศ อย่างน้อย
2 มาตรฐาน จานาน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) และโรงเรียน
เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
5.2 ระดับ การศึกษาขั้น พื้น ฐาน มีส ถานศึกษาในสัง กัด ฯ ที่มี ระดั บคุณภาพการศึกษาในระดับ ดีเลิศ อย่า งน้ อย
2 มาตรฐาน จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) และโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
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รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นาการจัดการควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยผนึกกาลังกับครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ชุมชน ในการวางแผนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลกับผู้เรียนตามมาตรฐาน
2. ครูได้รับการพัฒนาและจูงใจให้วางแผนการจัดเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นกระบวนการปฏิบัติ
นาไปสู่การบรรลุมาตรฐานคุณภาพการเรียนรู้อย่างครบถ้วน ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารติดตามการเรียนการสอน
ทาให้คุณภาพการศึกษามีความเป็นระบบระเบียบ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : -

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการในปีต่อไป : -

หลักฐานอ้างอิง : -
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( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการของเทศบาลนครลาปาง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางวรรณศรี อินทราชา
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางรัตนา กระจ่างฉาย
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒๓๗๒๓๗ ต่อ ๗403
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒๓๗๒๓๗ ต่อ ๗412
คาอธิบาย :
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ความชื่นชมของประชาชนที่มีต่อส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครลาปาง
ในการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม
ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนในเขตเทศบาล บุคคล นิติบุคคล ที่มาติดต่อขอรับบริการ หรือได้รับผลกระทบต่อการ
ให้บริการ
งานบริการ หมายถึง งานบริการที่เทศบาลฯ ได้ให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ตามอานาจหน้าที่ ได้แก่
1. งานทะเบียนราษฎร (สานักปลัดเทศบาล)
2. งานบัตรประจาตัวประชาชน (สานักปลัดเทศบาล)
3. งานบริการสถานีขนส่ง (สานักปลัดเทศบาล)
4. งานบริการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สานักปลัดเทศบาล)
5. งานชาระภาษี (กองคลัง)
6. งานขออนุญาตสิง่ ก่อสร้าง (สานักการช่าง)
7. งานบริการทันตกรรม : ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครลาปาง (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)
8. งานบริการทันตกรรม : ศูนย์บริการสาธารณสุขปงสนุก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
9. งานบริการรับเรื่องขอรับใบอนุญาตและหรือต่ออายุใบอนุญาต หรือขอหนังสือรับรองการแจ้ง
ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)
10. งานบริการสวัสดิการ (กองสวัสดิการสังคม)
11. งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ : บริการส่วนหน้า (สานักปลัดเทศบาล)
12. งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ : หลังรับบริการ (สานักปลัดเทศบาล)
13. งานแก้ไขปัญหาการให้บริการสาธารณูปโภค : ไฟฟ้า (สานักการช่าง)
14. งานแก้ไขปัญหาการให้บริการสาธารณูปโภค : ถนน (สานักการช่าง)
15. งานหาบเร่แผงลอย (สานักปลัดเทศบาล)
16. งานด้านสวนสาธารณะ (สานักการช่าง)
17. งานบริการเยี่ยมผูป้ ่วยเรื้อรังหรือผู้สูงอายุที่บา้ น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
18. งานบริการด้านการรักษาความสะอาด : การเก็บขยะมูลฝอย (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)
19. งานบริการด้านการรักษาความสะอาด : การกวาดถนน (คนกวาด) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
20. งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลาปาง (กองวิชาการและแผนงาน)
สูตรการคานวณ : แต่ละสานัก/กอง เป็นผู้คานวณ
ร้อยละความพึงพอใจ = จานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจ x ๑๐๐
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
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ร้อยละ
ความพึงพอใจฯ (i)
งานบริการ SM ๑
งานบริการSM ๒
.
.
งานบริการSM i

น้าหนัก (Wi)
W๑
W๒
.
.
Wi
i=๑-๘
Wi = ๑.๐

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ
๑
๒
๓
๔
๕
๖๕
๗๐
๗๕ ๘๐ ๘๕
๖๕
๗๐
๗๕ ๘๐ ๘๕
๖๕
๗๐
๗๕ ๘๐ ๘๕
๖๕
๗๐
๗๕ ๘๐ ๘๕
๖๕
๗๐
๗๕ ๘๐ ๘๕

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

คะแนน คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ที่ได้ (SMi)
(Wi x SMi)
SM๑
SM๒
.
.
SMi

(W๑ x SM๑)
(W๒ x SM๒)
.
.
(Wi x SMi)
i=๑-๘ (Wi x SMi)

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
๑. งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
2. งานบริการสถานีขนส่ง
3. งานบริการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
4. งานชาระภาษี
5. งานขออนุญาตสิง่ ก่อสร้าง
6. งานศูนย์บริการสาธารณสุข
7. งานด้านการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
8. งานบริการสวัสดิการ
9. งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ : บริการส่วนหน้า
10. งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ : หลังรับบริการ
๑1. งานแก้ไขปัญหาการให้บริการสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าและถนน)
12. การพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล
๑3. การจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการของเทศบาล
๑4. งานบริการด้านการกวาดทาความสะอาดถนน
๑5. งานหาบเร่แผงลอย
๑6. งานด้านสวนสาธารณะ
17. งานเยี่ยมบ้าน
๑8. งานบริการสาธารณสุข (การเก็บขยะมูลฝอย)
19. งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลาปาง

ความพึงพอใจของประชาชน
(ร้อยละ)
ปี 2560
ปี 2561
80.55
81.60
74.20
77.50
77.90
80.40
84.80
74.60
88.20
74.20
82.40
78.00

90.20
86.10
87.80
80.80
75.80
82.70

71.60
71.90
80.10
73.50
83.40
80.70
80.10
86.80
72.30
80.30

85.10
77.90
76.40
87.80
66.70
68.60
71.20
76.60
71.70
77.00
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( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่องานบริการของเทศบาลนครลาปาง

หน่วยวัด
ร้อยละ

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕
๖๕
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่องานบริการของเทศบาลนครลาปาง

น้าหนัก
(ร้อยละ)
6

ผลการ
ดาเนินงาน
82.86

ค่าคะแนน
ที่ได้
4.57

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.2743

ผลการดาเนินงาน :

ร้อยละความพึงพอใจฯ (i)
๑. งานทะเบียนราษฎร
2. งานบัตรประจาตัวประชาชน
3. งานบริการสถานีขนส่ง
4. งานบริการด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
5. งานชาระภาษี
6. งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
7. งานบริการทันตกรรม : ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครลาปาง
8. งานบริการทันตกรรม : ศูนย์บริการ
สาธารณสุขปงสนุก
9. งานบริการรับเรื่องขอรับใบอนุญาต
หรือต่ออายุใบอนุญาตหรือขอหนังสือ
รับรองการแจ้ง ตาม พรบ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

๐.๐๕
0.05
๐.๐๕
๐.๐๕

๖๕
64
๖๕
๖๕

๗๐
70
๗๐
๗๐

๘๕
85
๘๕
๘๕

89.00 (5)
92.60 (5)
80.00 (4)
77.60 (3.52)

คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
น้าหนัก
(Wi x
SMi)
0.2500
0.2500
0.2000
0.1760

๐.๐๕
๐.๐๕
๐.๐๕

๖๕
๖๕
๖๕

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕
๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕
๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕

86.60 (5)
84.40 (4.88)
87.40 (5)

0.2500
0.2440
0.2500

๐.๐๕

๖๕

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕

96.60 (5)

0.2500

๐.๐๕

๖๕

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕

86.40 (5)

0.2500

น้าหนัก
(Wi)

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
๑
๒ ๓ ๔ ๕
๗๕
75
๗๕
๗๕

๘๐
80
๘๐
๘๐

คะแนนที่ได้
(SMi)
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( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ผลการดาเนินงาน (ต่อ) :
ร้อยละความพึงพอใจฯ (i)
10. งานบริการสวัสดิการ
11. งานศูนย์บริการร่วมและรับเรือ่ งราว
ร้องทุกข์ : บริการส่วนหน้า
12. งานศูนย์บริการร่วมและรับเรือ่ งราว
ร้องทุกข์ : หลังรับบริการ
๑3. งานแก้ไขปัญหาการให้บริการ
สาธารณูปโภค : ไฟฟ้า
๑4. งานแก้ไขปัญหาการให้บริการ
สาธารณูปโภค : ถนน
๑5. งานหาบเร่แผงลอย
๑6. งานด้านสวนสาธารณะ
17. งานบริการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง
หรือผู้สูงอายุที่บ้าน
๑8. งานบริการด้านการรักษาความสะอาด :
การเก็บขยะมูลฝอย (รถเก็บขน)
๑9. งานบริการด้านการรักษาความสะอาด :
กวาดถนน (คนกวาด)
20. งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลาปาง

๐.๐๕
๐.๐๕

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละความพึงพอใจของ
คะแนนที่ได้ (SMi) ถ่วงน้าหนัก
ผู้รับบริการ
(Wi x SMi)
๑
๒
๓
๔ ๕
๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 84.80 (4.96)
0.2480
๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕
88.20 (5)
0.2500

๐.๐๕

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

78.20 (3.64)

0.1820

๐.๐๕

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

80.40 (4.08)

0.2040

๐.๐๕

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

68.20 (1.64)

0.0820

๐.๐๕
๐.๐๕
๐.๐๕

๖๕
๖๕
๖๕

๗๐
๗๐
๗๐

๗๕
๗๕
๗๕

๘๐
๘๐
๘๐

๘๕
๘๕
๘๕

75.20 (3.04)
81.80 (4.36)
82.40 (4.48)

0.1520
0.2180
0.2240

๐.๐๕

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

74.80 (2.96)

0.1480

๐.๐๕

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

83.80 (4.76)

0.2380

๐.๐๕
i=๑-๑๙
Wi = ๑.๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

78.80 (3.76)

0.1880

น้าหนัก
(Wi)

4.57 (82.86)

0.2742
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( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ผลการดาเนินงาน (ต่อ) :

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

กระบวนงาน
งานบริการทะเบียนราษฎร
งานบริการบัตรประจาตัวประชาชน
งานบริการสถานีขนส่ง
งานบริการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
งานชาระภาษี
งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานบริการทันตกรรม : ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครลาปาง
งานบริการทันตกรรม : ศูนย์บริการสาธารณสุขปงสนุก
งานบริการรับเรื่องขอรับใบอนุญาตและหรือต่ออายุใบอนุญาต
หรือขอหนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535)
งานบริการสวัสดิการ
งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ : บริการส่วนหน้า
งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ : หลังรับบริการ
งานแก้ไขปัญหาการให้บริการสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าและถนน)
งานแก้ไขปัญหาการให้บริการสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
งานแก้ไขปัญหาการให้บริการสาธารณูปโภค (ถนน)
การพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล
การบริการแหล่งเรียนรู้ : พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน
การบริการแหล่งเรียนรู้ : อุทยานการเรียนรู้นครลาปาง
การบริการด้านการกวาดทาความสะอาดถนน
งานหาบเร่แผงลอย
งานด้านสวนสาธารณะ
งานบริการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้สูงอายุทบี่ ้าน
งานบริการสาธารณสุข (การเก็บขยะมูลฝอย)
งานบริการด้านการรักษาความสะอาด : การเก็บขยะมูลฝอย (รถเก็บขน)
การบริการด้านการรักษาความสะอาด : กวาดถนน (คนกวาด)
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลาปาง
รวม

ความพึงพอใจของ
ประชาชน (ร้อยละ)
ปี 2561
ปี 2562
79.00
84.20
77.50
80.40

89.00
92.60
80.00
77.60

90.20
86.10
86.80
88.80
80.80

86.60
84.40
87.40
96.60
86.40

75.80
82.70
85.10
77.90
76.40
92.20
83.40
66.70
68.60
71.20
76.60
71.70
77.00
79.96

84.80
88.20
78.20
80.40
68.20
75.20
81.80
82.40
74.80
83.80
78.80
82.86
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( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
เทศบาลนครลาปางได้ให้ความสาคัญกับงานบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประทับใจ
ต่องานบริการ ในการนี้ เทศบาลนครล าปางได้ จัดจ้ างสถาบั นการศึกษา (มหาวิทยาลัย ราชภัฎล าปาง) มาท าการประเมิ น
ความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการของเทศบาลนครลาปาง โดยข้อมูลที่ได้จากผลการประเมินจะนาไปสู่การปรับปรุง
และแก้ไขพัฒนางานด้านการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ซึ่งผลการประเมินงานบริการทั้ง 20 กระบวนงาน ในภาพรวม มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก โดยประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจมากที่สุดในกระบวนงานบริการทันตกรรม : ศูนย์บริการ
สาธารณสุ ข ปงสนุก คิด เป็ นร้อยละ 96.60 และมีความพึง พอใจน้อยที่ สุด ในกระบวนงานแก้ ไขปั ญ หาการให้บ ริ ก าร
สาธารณูปโภค : ถนน คิดเป็นร้อยละ 68.20
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
๑) ผู้บริหารให้ความสาคัญกับงานด้านบริการ เพราะงานบริการเป็นสิ่งสาคัญ และจาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลนครลาปางถือเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่การดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในเขต
เทศบาลถึง ๔๓ ชุมชน
๒) มีงบประมาณในการดาเนินงานด้านการให้บริการประชาชน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- บุคลากรในการให้บริการบางงานยังมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการในปีต่อไป :
ประชาชนผู้รับบริการต้องการให้เทศบาลนครลาปาง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครลาปางปรับปรุงบุคลากร
ภายในองค์กรให้มีระบบการทางานที่มีความรวดเร็วขึ้น มีการเพิ่มทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพที่เหมาะสม สร้างความพึงพอใจ
แก่ประชาชนผู้มารับบริการ ปรับปรุงการทางานให้มีความฉับไว มีระเบียบวินัย ควรหาแนวทางการจัดการขยะ และควรเพิ่ม
ถังขยะในชุมชนให้เพียงพอต่อความต้องการ และควรบริหารจัดการขยะให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาระบบ
การให้บริการสาธารณะที่สามารถสนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนให้ครอบคลุม เอาใจใส่ดูแลประชาชน และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การทางานขององค์กร นอกจากนี้ เทศบาลนครลาปางควรมีการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การให้ความดูแลและส่งเสริม
อาชีพให้กับผู้สูงอายุ หรือสร้างอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในยามที่เศรษฐกิจตกต่า ให้การสนับสนุนทางการศึกษา
ที่หลากหลายให้กับเด็กและเยาวชน ที่สาคัญเทศบาลนครลาปางควรเข้ามาสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน แก้ไข ซ่อมแซม
จัดหาและพัฒนาถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง ที่มีความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
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( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการในปีต่อไป (ต่อ) :

ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการต่องานบริการของเทศบาลนครลาปาง
จาแนกตามกระบวนงาน จานวน 20 กระบวนงาน
ที่
1

กระบวนงาน
งานบริการทะเบียนราษฎร

2

งานบริการบัตรประจาตัวประชาชน

3

งานบริการสถานีขนส่ง

4

จุดเด่น
เจ้ าหน้า ที่ท างานเป็ นระบบ บริ การด้ ว ย
ความรวดเร็ ว มี ค วามเป็ น กั น เอง ให้
ค าแนะน าดี ม าก ขั้ น ตอนไม่ ยุ่ ง ยาก
สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม อากาศ
เย็นสบาย
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เอาใจใส่
ผู้รับบริการเป็นอย่ างดี เจ้าหน้าที่ทุกคน
ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง บริการ
ด้วยความสุภาพและเต็มใจ บริการดีเยี่ยม
ประทับใจมาก ให้คาแนะนาดี มีอารมณ์ขัน
สถานที่ให้บริการสะอาดและเย็นสบาย
เจ้ า หน้ า ที่ ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส ให้ ค าแนะน า
ด้วยความเป็นมิตร และให้บริการด้วยความ
เต็ มใจ มี ก ารจั ด ระบบการท างานที่ เ ป็ น
ขั้นตอน แบ่งหน้าที่ชัดเจน ส่งผลต่อการ
ให้บริการที่มีความสะดวกรวดเร็ว มีช่องทาง
ในการติดต่อสอบถามที่หลากหลาย

สิ่งที่ควรปรับปรุง
1. ควรมีป้ายบอกจุดการให้บริการ
เพื่อสะดวกต่อการติดต่อ

1. เครื่องทาบัตรคิวค่อนข้างเก่า
แต่ยังสามารถใช้การได้ หากมี
งบประมาณควรจัดหาเครื่องใหม่

1. ควรมีการปรับปรุงห้องน้า
ให้มีความสะอาด
2. ควรมี Application แจ้งข่าวสารที่ทันสมัย
3. ควรขยายพื้นที่สถานีขนส่ง
4. ควรเพิ่มป้ายบอกจุดการให้บริการ
ให้มากขึ้น และติดตั้งในจุดที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน
5. เสียงจากการประกาศประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ไม่ค่อยชัดเจน
งานบริการด้า นความปลอดภัยในชีวิ ต การบริ ก ารบรรเทาสาธารณภั ย มี ค วาม 1. อยากให้เจ้าหน้าที่พูดจาดีสุภาพ
และทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทา รวดเร็ ว เจ้ า หน้ า ที่ มี ก ารเตรี ย มพร้ อ ม
และเต็มใจในการให้บริการมากกว่านี้
สาธารณภัย
อยู่ตลอดเวลา
เวลาที่ประชาชนมาขอรับบริการ
2. อยากให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม
เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน
3. เวลาเกิดเหตุต่าง ๆ ควรมีการดาเนินการ
ที่รวดเร็วมากกว่านี้ และเมื่อประธาน
ชุมชนส่งเรื่องไปยังเทศบาล ขอให้
เจ้าหน้าที่เร่งดาเนินการ
4. เจ้าหน้าที่ไม่ควรเลือกปฏิบัติ ในการ
ให้บริการประชาชน
5. ควรให้บริการข้อมูลเร็วขึ้น
และควรทาให้แล้วเสร็จภายใน
1 วัน ไม่ควรให้ประชาชนไปติดต่อ
หลายครั้ง
6. อยากให้มีเจ้าหน้าที่ อปพร. ประจา
บริเวณเขื่อนยาง
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( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการในปีต่อไป (ต่อ) :
ที่

กระบวนงาน
งานบริการด้า นความปลอดภัยในชีวิ ต
และทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ต่อ)

5 งานชาระภาษี
6 งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
7 งานบริการทันตกรรม :
ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข เทศบาลนคร
ลาปาง
8 งานบริการทันตกรรม :
ศูนย์บริการสาธารณสุขปงสนุก
9 งานบริการรับเรื่องขอรับใบอนุญาตและ
หรื อต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตหรือ ขอหนังสื อ
รับรองการแจ้ง ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
10 งานบริการสวัสดิการ

11 งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ : บริการส่วนหน้า
12 งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ : หลังรับบริการ

13 งานแก้ไขปัญหาการให้บริการ
สาธารณูปโภค : ไฟฟ้า

จุดเด่น

เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้ บริการ
สะดวกรวดเร็ว ให้คาแนะนาดี และสถานที่
สะอาด
เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้ บริการ
พูดจาไพเราะ
เจ้ าหน้ าที่ พู ดจาไพเราะ มี อั ธยาศั ยดี มาก
สอบถามอาการตลอดการรักษา
บริการดี หมอมือเบา รวดเร็ว มนุษย์สัมพันธ์
ดีมาก และดูแลเอาใจใส่ให้คาแนะนาที่ดีมาก
สถานที่ ส ะอาด เรี ย บร้ อ ย น่ า ใช้ บ ริ ก าร
เจ้าหน้าที่ให้บริการดี มีความสุภาพ ยิ้มแย้ม
แจ่ ม ใส ตรงต่ อ เวลา รวดเร็ ว บริ ก ารดี
สะดวกกว่าแต่ก่อน
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นมิตร ดีมาก
ขอให้บริการดี ๆ แบบนี้ต่อไป มีความรวดเร็ว
และสะดวกสบายมากขึ้น หน่วยงานมีการ
จัดการระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
สถานที่ รั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ส ะอาด
กว้างขวาง เย็นสบาย
พนักงานสุภาพ เป็นมิตร แก้ไขปัญหาตาม
คาร้องที่ได้รับ และตามลาดับ

สิ่งที่ควรปรับปรุง
7. การแต่งกายของพนักงานควรสุภาพ
8. อยากให้มีการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณ
ข้างทาง เพราะเกรงว่ากิ่งไม้จะหัก
ในช่วงที่ผู้คนสัญจรไปมา
9. อยากให้เพิ่มช่องทางการติดต่อ
ให้มากขึ้น
10. ควรพัฒนาสถานที่ให้บริการ ให้มี
ความสะดวก
1. ยังมีเจ้าหน้าที่บางคนที่ไม่ยิ้มแย้ม
มีน้าเสียงและการพูดจาไม่เป็นมิตร
2. แสงสว่างยังไม่เพียงพอ
1. บางงานมีความล่าช้า อยากให้มี
การปรับปรุง
2. ขั้นตอนยุ่งยาก ทาให้รอนาน
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
1. ช่องทางการติดต่อควรชัดเจนกว่านี้
2. สถานที่ตดิ ต่อไม่กว้างขวาง
1. ควรพัฒนาในส่วนของระยะเวลา
ในการให้บริการให้มคี วามรวดเร็วขึ้น
ลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็นลง
2. ควรมีปา้ ยบอกจุดให้บริการที่ชดั เจน
-ไม่ม-ี

1. การแก้ไขงานล่าช้า
2. อยากเพิ่มแสงสว่างถนนบริเวณริมแม่น้าวัง
เนื่องจากมืดและเปลี่ยวและเป็นแหล่ง
เด็กมั่วสุม
3. อยากให้ตัดต้นไม้บริเวณริมแม่น้าวัง
4. บางเรื่องแก้ไขแล้วก็กลับมาเป็นอีก
เจ้าหน้าที่ให้บริการดี มีคาแนะนาดี และ 1. อยากให้มีการบริการที่รวดเร็ว
พูดจาสุภาพ
กว่านี้
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รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการในปีต่อไป (ต่อ) :
ที่

กระบวนงาน
งานแก้ไขปัญหาการให้บริการ
สาธารณูปโภค : ไฟฟ้า (ต่อ)

14 งานแก้ไขปัญหาการให้บริการ
สาธารณูปโภค : ถนน

จุดเด่น
สิ่งที่ควรปรับปรุง
เจ้าหน้าที่ให้บริการดี มีคาแนะนาดี และ 2. ปัญหาไฟตกบ่อย และไฟฟ้า
พูดจาสุภาพ
ยังไม่ทั่วถึงในบางพื้นที่
3. การติดต่อเพื่อขอให้มาแก้ปัญหา
ยังติดขัด
4. ถนนเข้าซอยบางแห่ง แสงไฟ
ไม่ค่อยสว่างและไม่ทั่วถึง
5. ไฟเสีย มาซ่อมช้า ควรรับเรื่องร้องเรียน
และเร่งแก้ไขโดยเร็ว
6. อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาสารวจ
พื้นที่บ่อย ๆ
7. ควรจัดเก็บสายไฟให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิด
อันตราย
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ และมีมารยาท มี 1. ถนนบางสายแคบจนเกินไป
มนุษย์สัมพันธ์ดี ผู้นาทางานประสานกับ
ควรขยายถนนให้กว้างกว่านี้
เจ้าหน้าที่ได้รวดเร็ว
2. ถนนแตก เป็นหลุม พื้นผิวถนน
ไม่เรียบควรทาใหม่
3. ควรตีเส้นแบ่งถนนให้ชัดเจน
(ถนนท่ามะโอ)
4. เส้นกาดกองต้า อยากให้ลาดยาง
ถนนใหม่ ตีเส้นจราจร และ
มีป้ายบอกทางให้ชัดเจน
5. ท่อระบายน้าตามถนน อยากให้
เปลี่ยนเป็นท่อยาง (เส้นกาดกองต้า)
6. ถนนชารุดในหมู่บ้านไม่มีการแก้ไข
7. คณะกรรมการบริหารชุมชน แบ่งออกเป็น
สองฝ่าย ทาให้การพัฒนาน้อย
8. ถนนเส้นหลักเมือง รถโดยสาร
มักมาจอดทาให้รถวิ่งไม่สะดวก
9. ท่อระบายน้าสะพานกาดกองต้า
ท่อระบายน้าอยู่ตรงกลาง ทาให้
น้าไม่ไหลเข้าข้างใน
10. ควรให้ความสาคัญต่อปัญหา
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ไม่ควรรอให้
เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข
11. การบริหารจัดการไม่ดี ทาให้
คนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ
สัญจรลาบาก
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รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการในปีต่อไป (ต่อ) :
ที่
กระบวนงาน
15 งานหาบเร่แผงลอย

จุดเด่น
สิ่งที่ควรปรับปรุง
เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ตรงต่อเวลา 1. ควรพูดจาให้ดีกว่านี้ ดูไม่เป็นมิตร
ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล 2. ไม่อยากให้มีการขายของบนทางเท้า
รักษาความสงบอยู่ตลอดเวลา
3. อยากให้มีการจัดระบบพื้นที่
สาหรับการจาหน่ายสินค้าอย่างเป็น
ระเบียบ และควรมีการตรวจสอบ
ลงพื้นที่อย่างสม่าเสมอ
4. อยากให้มีการเพิ่มพื้นที่ในการ
จาหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น
16 งานด้านสวนสาธารณะ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลสวนได้ดี ใส่ใจ
1. เครื่องเล่นออกกาลังกายมีน้อย
ต่องานในหน้าที่ ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
2. สถานที่จอดรถไม่เป็นระเบียบ
มีความร่มรื่น สะอาด และน่าใช้บริการ
3. ควรเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น
ช่วงระยะเวลาในการเปิด - ปิด มีความ
4. ควรมีการดูแลรักษาความสะอาดของ
เหมาะสม
ห้องสุขาให้มากขึ้น
5. ควรเพิ่มไฟส่องสว่างให้เพียงพอ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
ต่อผู้มาใช้บริการ
6. ควรมีการนาสินค้าเพื่อสุขภาพ
ของชุมชน (OTOP) มาจาหน่าย
บริเวณสวนสาธารณะ
7. อยากให้เทศบาลมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพและให้ประชาชน
ในพื้นที่มีส่วนร่วมด้วย
17 งานบริการเยีย่ มผู้ป่วยเรื้อรังหรือ
มี ก ารตรวจสุ ข ภาพผู้ สู งอายุ เ ป็ น ประจ า 1. ต้องการยารักษาโรคและ
ผู้สูงอายุที่บ้าน
การบริการดีอย่างสม่าเสมอ นายารักษาโรค
อุปกรณ์สาหรับผู้ป่วยติดเตียง
มาให้อยู่บ่อยครั้ง และแนะนาสมุนไพรให้ 2. ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ เพราะจะได้
ทานควบคู่ เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ นอบ
ดูแลได้บ่อยครั้งและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
น้อ ม ยิ้ม แย้ม แจ่ม ใส ดูแ ลเอาใจใส่เ ป็ น 3. อยากให้หน่วยงานลงพื้นที่เข้ามา
อย่างดี
ช่วยเหลือ คุณยายอนงค์
บ้านเลขที่ 158/7 ชุมชนบ้านดงไชย
เนื่องจากยังขาดสิ่งของที่มีความจาเป็น
4. อยากให้เพิ่มส่วนของสวัสดิการ
การเดินทางของผู้ป่วยที่จะไป
รักษาตัวที่โรงพยาบาล
18 งานบริการด้านการรักษาความสะอาด : การเปลี่ยนระบบจากการใช้ถังขยะมาเป็น 1. มาเก็บขยะช้า เก็บขยะไม่หมด
การเก็บขยะมูลฝอย (รถเก็บขน)
ถุ งด าดี ม าก เนื่ อ งจากถุ ง ด าสามารถปิ ด
ขยะตกนอกถังไม่มีการเก็บ
ปากถุงได้ สุนัขไม่สามารถคุ้ยขยะได้ จึงไม่
ทาให้ส่งกลิ่นเหม็น
เกิดปัญหาขยะเรี่ยราด เจ้าหน้าที่บริการดี 2. มาเก็บขยะดึก เสียงดัง
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รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการในปีต่อไป (ต่อ) :
ที่

กระบวนงาน
งานบริการด้านการรักษาความสะอาด :
การเก็บขยะมูลฝอย (รถเก็บขน) (ต่อ)

จุดเด่น

19 งานบริการด้านการรักษาความสะอาด : มีความตั้งใจทางาน ทางานเต็มที่ มีความ
กวาดถนน (คนกวาด)
อดทน เพี ย รพยายามในการปฏิ บั ติ งาน
เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความสุ ภ าพ
เอาใจใส่ในการให้บริการ

20 งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลาปาง

มีก ารประชาสั ม พั น ธ์ที่ ชัด เจน พนั ก งาน
ใจดี เป็นมิตร เต็มใจนาเสนอข่าวสาร

สิ่งที่ควรปรับปรุง
3. ควรระวังน้าเสียจากรถขยะไหลลง
บริเวณพื้นถนน เพราะจะทาให้ส่ง
กลิ่นเหม็น
4. ถังขยะไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ
5. ควรเก็บขยะให้ตรงตามวันที่กาหนด
6. ควรมีการนาถังขยะเก่าไปชาระล้าง
และน าถั งขยะใหม่ ม าแลกเปลี่ ย น
(สลับถังขยะไปมาเพื่อไม่ให้สกปรก
จนเกินไป)
7. ควรเพิ่มบุคลากรให้มากขึ้น
เพื่อจะได้ให้บริการอย่างทั่วถึง
1. ควรแก้ไขปัญหาเรื่องนกที่ตลาด
หลักเมืองด่วน
2. ควรทาความสะอาดถนนบริเวณ
ริมคลอง
3. ความสะอาดบนท้องถนน
ควรทาให้ดีกว่านี้ รวมถึงถนน
บริเวณริมคลองด้วย
4. อยากให้เพิ่มบุคลากร (คนกวาด)
เพื่อที่จะได้ดูแลรักษาความสะอาด
ท้องถนนได้อย่างทั่วถึง
1. อินเทอร์เน็ตช้า เข้าถึงข่าวสาร
บางครั้งลาบาก
2. อยากให้สนใจประชาชนให้มากกว่านี้
3. อยากให้นาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของพื้นที่
ในเขตเทศบาลนครลาปางอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึง
ความคืบหน้า
4. อยากให้เพิ่มช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทั่วถึง
กลุ่มคนทุกระดับ

หลักฐานอ้างอิง :
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี ่อการให้บริการของเทศบาลนครลาปาง (ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2561 – กันยายน 2562) รอบ 12 เดือน
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รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10 : ร้อยละความสาเร็จของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสวาท จาปาอูป
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววรลักษณ์ เมธาจารย์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒37237 ต่อ ๗309
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒37237 ต่อ ๗000
คาอธิบาย :
ข้ อร้ องเรี ยน หมายถึ ง ค าร้ องทุ ก ข์ คาร้อ งเรีย น ในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ เทศบาลนครล าปางที่ ผ่ า นช่ องทาง
การร้องเรียนอย่างถูกต้อง
ช่องทางการร้องเรียน คือ
1) เขียนข้อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่รบั เรื่องราวร้องทุกข์
2) แจ้งทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและรับไว้เป็นเอกสารทางราชการ
3) รับแจ้งทาง INTERNET ซึ่งเจ้าหน้าที่ CALL CENTER รับผิดชอบรับแจ้งเหตุ และจัดทาเป็นบันทึกตามแบบคาร้องที่กาหนดขึ้น
จัดส่งลายลักษณ์อักษรมายังหน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข หมายถึง ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขจนเสร็จตามมาตรฐานของการปฏิบัติ ทั้งนี้ รวมถึง
ข้อร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขได้จนเสร็จสมบูรณ์ แต่นาไปบรรจุเป็นงบประมาณ หรือกาหนดแผนงานไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561
– 2565) ของเทศบาลนครลาปาง ก็จะถือได้ว่าได้รับการแก้ไขแล้วเช่นกัน
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด :
1. เป็นเรื่องที่เทศบาลนครลาปางดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาจนเป็นที่ยุติ (นายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบ) ในอานาจหน้าที่
ของเทศบาลนครลาปาง โดยเสนอให้นายกเทศมนตรีนครลาปางทราบ ทั้งนี้ รวมถึง ข้อร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขได้จนเสร็จสมบูรณ์
แต่นาไปบรรจุเป็นงบประมาณหรือกาหนดแผนงานไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลนครลาปาง ก็จะถือว่าได้รับการ
แก้ไขแล้วเช่นกัน
๒. เป็นเรื่องที่เทศบาลนครลาปางไม่สามารถดาเนินการได้ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่น
ที่มิใช่ของเทศบาลนครลาปาง ซึ่งได้มีการประสานแจ้งให้ส่วนราชการอื่นทราบและดาเนินการต่อไป รวมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องทราบแล้ว
๓. เป็นเรื่องที่เทศบาลนครลาปางเห็นควรยกเลิก โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องร้องเรียนที่มิได้ระบุข้อมูลรายละเอียด
ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ ตาแหน่ง ความต้องการที่ชัดเจน ข้อมูลไม่ครบถ้วนทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ ตลอดจนคาร้องที่ใช้คาที่สื่อไป
ในทางที่ไม่เหมาะสม
สูตรการคานวณ :
จานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 X ๑๐๐
จานวนข้อร้องเรียนทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
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ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ดาเนินการ
แก้ไขเสร็จ

หน่วยงาน
สานักปลัดฯ
สานักการช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองคลัง
กองวิชาการฯ
สานักการศึกษา
กองสวัสดิการฯ

รวม

เรื่อง/ครั้ง

ร้อยละ

21
2,466
777
1
2
3,267

80.77
92.85
96.40
100.00
100.00
93.58

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
เรื่อง
/ครั้ง
106
19
125

ร้อยละ
3.99
2.36
3.58

การแก้ไข
ไม่สามารถ
เข้า
ดาเนินการ แผนพัฒนา
เรื่อง/
ครั้ง
58
4
62

ยังไม่
ดาเนินการ

ยกเลิก

ร้อยละ เรื่อง/ ร้อยละ เรื่อง/
ครั้ง
ครัง้
2.18
0.50
1
1.78
1

ร้อยละ
0.12
0.03

จานวน
ข้อร้องเรียน
ทั้งหมด

เรื่อง/
ครั้ง
5
26
5
36

ร้อยละ
19.23
0.98
0.62
1.03

เรื่อง/ ร้อยละ
ครั้ง
26
0.74
2,656 76.08
806 23.09
1
0.03
2
0.06
3,491 100.00

ข้อมูลพื้นฐาน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของข้อร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด

หน่วยวัด
ร้อยละ

ปี ๒๕๕๗
91.64

ผลการดาเนินงาน
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี 2560 ปี 2561
97.16 97.28 86.30 95.39

เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของข้อร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด

หน่วยวัด
ร้อยละ

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕
91
92
93
94
95

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของข้อร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด

น้าหนัก
(ร้อยละ)
๑๐

ผลการ
ดาเนินงาน
95.39

ค่าคะแนนที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.5000
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คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
เทศบาลนครลาปางนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์มาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริการประชาชน
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ทาให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครลาปาง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25๖1 - 30
กันยายน 2562 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จานวน 3,491 เรื่อง ดาเนินการแล้ว จานวน 3,267 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 93.58
นาเข้าแผนพัฒนา จานวน 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ไม่สามารถดาเนินการได้ จานวน 62 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.78 ยกเลิก
จานวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.03 รวมจานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข จานวน 3,330 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.39 สาหรับ
เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดาเนินการ มีจานวน 125 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.58 และยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 36 เรื่องคิดเป็นร้อยละ
1.03

มาตรการในการด าเนิ น การ มี การกาหนดงานศูนย์ บ ริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุ กข์ ฝ่ ายบริหารงานทั่ ว ไป สานั ก
ปลัดเทศบาล เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยมีแนวทางปฏิบัติของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ดังนี้
1. ให้มีการยื่นคาร้อง เพื่อให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาได้ตามช่องทาง ดังนี้
1.1 ระบบสารสนเทศโปรแกรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลนครลาปาง
1.2 ยื่นคาร้องด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจาแต่ละส่วนราชการ
1.3 ยื่นคาร้องด้วยการแจ้งความต้องการทางโทรศัพท์ หมายเลข 1132 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-5423-7200
2. คาร้องของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ใช้แบบคาร้องทั่วไป (ทน. Q 1.2)
3. คาร้องของประชาชนจะต้องเป็นคาร้องที่ให้แก้ไขปัญหาตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาลนครลาปาง และเป็นลักษณะงาน
ประจา ซึ่งส่วนราชการต่าง ๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้เป็นงานประจาของส่วนราชการนั้น ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวั ดลาปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน ที่
27 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 255
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4. คาร้องของประชาชนที่ ให้ดาเนิ นงานหรือแก้ไขปัญ หา แต่ส่ วนราชการไม่ สามารถด าเนิน การได้ เนื่ องจากไม่ไ ด้ตั้ ง
งบประมาณไว้หรือเป็นงานลักษณะนโยบาย เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบนั้น จะต้องเสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุด
พิจารณาตัดสินใจ และให้ถือว่าคาร้องนี้ได้รับการดาเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
5. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานคาร้องและความประสงค์ของผู้ร้องของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และการส่งต่อคาร้อง
ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องดาเนินการแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนดในระบบสารสนเทศเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์
6. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตคาร้องของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นลักษณะงานประจา ให้เป็นอานาจของหัวหน้า
ส่วนราชการนั้น ๆ หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการนั้นมอบหมายหรือมอบอานาจไว้
7. ให้มีการเสนอคาร้อง การพิจารณา และการอนุมัติ อนุญาต ตามขั้นตอนด้วยระบบเอกสาร หรือโดยใช้ระบบสารสนเทศ
โปรแกรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
8. การบริการใดที่ต้องชาระค่าธรรมเนียมการขอใช้ ยืมทรัพย์สินของเทศบาล ให้ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
เทศบาลนครลาปาง ว่าด้วยการขอใช้ ยืมทรัพย์สินของเทศบาล หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดที่กาหนดไว้ให้ชาระ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ
9. การประเมินผลความพึงพอใจ ให้มีการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยระบบ
สารสนเทศ เพื่ อประโยชน์ ในการพั ฒนาการบริการของศูน ย์รับ เรื่องราวร้องทุ กข์ ทั้ ง นี้ ศูน ย์ รับ เรื่องราวร้องทุ กข์ อาจกาหนด
การประเมินผลความพึงพอใจเพิ่มเติมตามที่กาหนดไว้ โดยใช้หน่วยงานประเมินภายนอกได้ตามความเหมาะสม
10. ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ติดตามสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ติดตามสอบถามความคืบหน้า ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานบริการต่าง ๆ รวมทั้งแจ้งผลสาเร็จของงานให้ผู้ร้องทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
มีระบบสารสนเทศที่ สนับสนุนการปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้บริหารให้ความสาคัญในการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความกระชับ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีช่องทางในการ
ให้บริการหลายช่องทาง ซึ่งทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้มากกว่าเดิม
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. การรายงานข้อมูลเข้าระบบฯ มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนามไม่แจ้งข้อมูลแก่ผู้บันทึกข้อมูลในระบบ
ทาให้ระยะเวลาในการดาเนินงานแล้วเสร็จของข้อมูลในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริง
2. การดูดล้างท่อระบายน้าล่าช้า เนื่องจากรถดูดเสียเป็นระยะเวลา 5 เดือน ซึ่งใช้งบประมาณมากในการซ่อมแซมจะแล้ว
เสร็จในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเทศบาลได้บรรเทาความเดือดร้อนโดยการใช้เจ้าหน้าที่ขุดลอกท่อในบริเวณที่ดาเนินการได้บางส่วน จึงทา
ให้มีคาร้องคงค้างในระบบฯ
3. กรณีการขอถังขยะ เทศบาลอยู่ระหว่างดาเนินการติดตั้ง เนื่องจากต้องตรวจสอบจุดติดตั้งว่ามีถังขยะเพียงพอแล้ว
หรือไม่ จึงทาให้มีคาร้องที่อยู่ระหว่างดาเนินการคงค้างในระบบฯ
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการในปีต่อไป : -

หลักฐานอ้างอิง :
- แบบสรุปการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน (ทน. Q1.2-1)
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ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนในการเข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอุษา สมคิด
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 054-237237 ต่อ 3201

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางนัทธ์หทัย สุระสะ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
เบอร์ติดต่อ : 054-237237 ต่อ 3207

คาอธิบาย :
ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ทัศนคติ หรือความรู้สึกในทางบวกและทางลบของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ หมายถึง พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน และอุทยานการเรียนรู้นครลาปาง LK Park ชื่อเดิม คือ หอสมุดประชาชน
เทศบาลนครลาปาง
สูตรการคานวณ :
ระดับความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปรผล ดังนี้
1) การวิเคราะห์คะแนนคาตอบ ในแต่ละประเด็นแล้วคิดค่าคะแนนโดยมีเ กณฑ์การให้คะแนนคาตอบ แบ่งเป็น 5 ระดับ
กาหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้
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 โดยนาคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อย่อยมารวมกันหารด้วยจานวนข้อย่อย จะได้
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละประเด็น ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละประเด็น =
(คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจข้อย่อยที่ 1 + คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจข้อย่อยที่ 2 + ......+ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจข้อย่อยที่ n)
จานวนข้อย่อยทั้งหมด

3) การวิเคราะห์คะแนนตัวชี้วัด “ความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ ” หลังจากได้ค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละ
ประเด็นแล้ว นาค่าคะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละประเด็น มาหาค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจต่อการเข้ามาใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้ทั้งหมด ตามสูตร
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการทัง้ หมด =
(คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรวมในการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ ๑ + แหล่งเรียนรู้ ๒)
๒
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( ) รอบ ๖ เดือน
(  ) รอบ ๑๒ เดือน
4) การแปรค่าคะแนนความพึงพอใจในรูปของร้อยละ หลังได้ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแล้ว จะแปรค่าคะแนน
เป็นร้อยละ ตามสูตรคานวณ ดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจ = คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ x 100
5
5) เนื่องจากการสารวจความพึงพอใจฯ แบ่งเป็น 2 ครั้ง
(รอบ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป) และ (รอบ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของปีเดียวกัน) ดังนั้น การคิดค่า
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน จะใช้สูตรดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจ = ร้อยละของความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 + ร้อยละของความพึงพอใจ ครั้งที่ 2
2
แหล่งข้อมูล / วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :
๑
๒

เก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม ให้กับผู้เข้ารับบริการแหล่งเรียนรู้ โดยขอความร่วมมือให้แสดงความคิดเห็น
ลงในแบบฟอร์มที่กาหนด
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลของแต่ละแหล่งเรียนรู้ รวบรวมข้อมูลเป็นราย 6 เดือน และ 12 เดือน
เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน

เกณฑ์การประเมิน :
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในการเข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้

ร้อยละ

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระดับ 1 ระดับ 2
ระดับ 3 ระดับ 4
ระดับ 5
65
70
75
80
85

กำรคำนวณคะแนนจำกผลกำรดำเนินงำน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในการเข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้

น้ำหนัก
ผลกำรดำเนินงำน
(ร้อยละ)
4
80.50

ค่ำคะแนนที่ได้
4.10

ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
0.1640
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คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
เทศบาลนครลาปางได้ดาเนินการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ จานวน 2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน และอุทยานการเรียนรู้
นครลาปาง (LK Park) เพื่อให้ประชาชนทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลนครลาปาง มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถค้นคว้า
หาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห อปู ม ละกอน ปรั บ ปรุ ง มาจากอาคารส านั ก งานเดิ ม ของเทศบาลนครล าปาง เพื่ อ ให้ เ ป็ น สถานที่
รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เรื่องราวต่าง ๆ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเป็นศูนย์รวบรวม
ความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นและนครลาปาง รวมถึงเพื่อให้ประชาชนชาวลาปางและสาธารณชนได้รับรู้ถึงรากเหง้าและ
ตระหนักในความสาคัญของนครลาปาง
รายละเอียดพื้นที่อาคาร
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย
1. ห้องฉายวีดิทัศน์
2. ห้องจัดแสดง ชั้น 1 (ห้องจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว)
3. ห้องเก็บของ
4. ห้องสานักงาน
ชั้นที่ 2 ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร
รูปแบบการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 คือ เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งจะมีการหมุนเวียนผลงานที่นามาแสดงอยู่ตลอด ผลงานที่นามา
แสดงเป็น ผลงานศิล ปะในแขนงต่า ง ๆ เช่ น ภาพวาด ภาพถ่าย งานปั้ น รวมไปถึงงานนิ ทรรศการข้อมู ลทางประวัติ ศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และข้อมูลทางด้านความรู้รอบตัวต่าง ๆ เป็นต้น
ส่วนที่ 2 คือ นิทรรศการถาวร จัดแสดงบริเวณชั้น 2 ของอาคารพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน แบ่งเป็น 5 ห้อง ได้แก่
1. เมืองพันปีที่มีเจ้าชีวิต อธิบายถึง เรื่องราวความเป็นมาในอดีตของเมืองลาปาง 3 ยุค ผ่านตานานเจ้าแม่สุชาดา
2. สังคมอินเตอร์ อธิบายถึง ยุคที่ลาปางเริ่มมีคนหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาทาการค้าขาย โดยเฉพาะบริเวณตลาดจีน
(กาดกองต้า) ที่กลายเป็นย่านที่มีความเจริญที่สุดของลาปางในยุคนั้น
3. สีสันบางกอก อธิบายถึง ยุคที่ลาปางมีรถไฟเข้ามาในจังหวัด มีการส่งผ่านวัฒนธรรมและความทันสมัยจากเมืองหลวง
มาสู่ลาปาง เป็นยุคที่ลาปางมีความเจริญสูงสุด กรุงเทพมีความเจริญแบบใดลาปางก็มีความเจริญแบบนั้นเช่นกัน
4. การกลับมาของคาสาป อธิบายถึง ลาปางในยุคที่เริ่มซบเซา ความเจริญที่เคยมีมา ศูนย์ราชการเดิมที่เคยมาตั้งภายใน
จังหวัดได้ย้ายไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ทาให้คนลาปางเริ่มคิดว่าอาจเป็นเพราะคาสาปของเจ้าแม่สุชาดา
5. ฮอมแฮงแป๋งเวียง อธิบายถึง การร่วมด้วยช่วยกันของคนลาปางจะทาให้ลาปางกลับมาพัฒนาและเจริญรุ่งเรือง
ได้อีกครั้ง
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หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลาปาง ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อุทยานการเรียนรู้นครลาปาง (LK Park)” เนื่องจากเทศบาล
นครลาปางได้เล็งเห็นความสาคัญของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนานครลาปาง ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล
นครลาปาง “นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้าค่า” และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
ที่ต้องการกระตุ้นประชาชนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เทศบาลนครลาปางจึงได้ทาข้อตกลงความร่วมมือสร้างสรรค์และส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ชุมชนกับสานักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ Thailand Knowledge Park (TK Park) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
หอสมุดเทศบาลนครลาปางให้เป็นอุทยานการเรียนรู้นครลาปาง เป็นศูนย์รวมความรู้ในรูปแบบทันสมัย ครบครัน เป็นแหล่ง
รวบรวมหนังสือประเภทต่าง ๆ ที่ประชาชนสนใจ มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีพื้ นที่สาหรับการทากิจกรรมต่าง ๆ เหมาะสาหรับ
การเข้ามาหาความรู้ ความบันเทิงสาหรับทุกเพศทุกวัย ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีอุปนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้
สร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เปิดบริการประชาชนในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต
รายละเอียดพื้นที่อาคาร
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย
1. ส่วน office ให้บริการสมัครสมาชิก บริการยืม – คืน งานด้านการเงิน งานสานักงาน
2. ห้องประชุมวิชาการ เป็นห้องประชุมที่มีความทันสมัย ครบครันด้วยระบบเครื่องเสียง ระบบวีดิ ทัศน์ สามารถบรรจุ
ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 100-120 คน
3. ห้องหนังสือหมวด 000-900 ประกอบด้วย หนังสือประเภทต่าง ๆ จัดหมวดหมู่ในระบบทศนิยมดิวอี้ เพื่อสะดวก
ในการค้นหา
4. ห้อง Library Kid ห้องสมุดสาหรับเด็ก ประกอบด้วย หนังสือสาหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี มีการจัด สภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมสาหรับการดึงดูดความสนใจของเด็ก เพื่อปลูกฝังให้มีความรักและสนใจในการอ่านและการเรียนรู้
5. ห้องโถง Magazine Zone สาหรับให้บริการการอ่าน ประกอบด้วย นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ ยังมี
พื้นที่โล่งโปร่ง จัดวางโต๊ะเก้าอี้สาหรับนั่งอ่านหนังสือ
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย
1. ห้องหนังสืออ้างอิง ซึ่งเป็นหนังสือที่หายากและมีราคาแพง มีไว้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับค้นคว้าหาความรู้ และ
จัดวางโต๊ะเก้าอี้สาหรับให้บริการ
2. ห้องคอมพิวเตอร์ สาหรับให้บริการ Internet ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์บริการ จานวน 30 เครื่อง
3. ห้องกิจกรรม เป็นห้องที่ให้บริการสาหรับการจัดกิจกรรมกลุ่ม ประมาณ 20-25 คน
4. ห้องประชุมย่อย สาหรับการจัดประชุม ประมาณ 20 คน
เพื่อให้ได้ทราบว่าการให้บริการแหล่งเรียนรู้ของเทศบาลนครลาปาง ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร ประกอบกับ
เพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จึงมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ของเทศบาลนครลาปาง เพื่อนา
ข้อมูลความคิดเห็นและผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนางานด้านการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ซึ่งผลการประเมินของแหล่งเรียนรู้
ทั้ง ๒ แห่ง ส่วนใหญ่ได้รับความพึงพอใจมาก โดยอุทยานการเรียนรู้นครลาปาง (LK Park) มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ
83.00 และพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 78.00

หน้า I 61
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
(  ) รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
เทศบาลนครลาปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมด้านงบประมาณ สามารถบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ประกอบกับมีหน่วยงานองค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
อุปสรรคต่อกำรดำเนินงำน :
1. แหล่งเรียนรู้ที่มีการนาโปรแกรมเทคโนโลยีมาใช้ หากเกิดการชารุดเสียหายต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมค่อนข้างนาน
2. ความเจริญทางเทคโนโลยี ทาให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ขาดความสนใจในการเข้าศึกษาเรียนรู้ เนื่องจากการเข้าถึงเทคโนโลยี
ค่อนข้างเป็นอิสระ
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรดำเนินกำรในปีต่อไป :
1. การจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและสม่าเสมอจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและประชาชน
2. การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจะทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
3. การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ จะทาให้เกิดการมีส่วนร่วม และมีความหลากหลาย
เป็นทางเลือกและสร้างความสุขให้กับประชาชน
4. แหล่งเรียนรู้ที่มีการพัฒนารูปแบบให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับความสนใจ
จากประชาชน
หลักฐำนอ้ำงอิง
- แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน
- แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเข้าใช้บริการอุทยานการเรียนรู้นครลาปาง (LK Park)

หน้า I 62
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 12 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอุษา สมคิด
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางนัทธ์หทัย สุระสะ
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
เบอร์ติดต่อ : 054-237237 ต่อ 3201
เบอร์ติดต่อ : 054-237237 ต่อ 3207
คาอธิบาย :
ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ทัศนคติ หรือความรู้สึกในทางบวกและทางลบที่มีต่อการจัดงานกิจกรรม
ทางศาสนา กิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชาชน หมายถึ ง ประชาชนในเขตและนอกเขตเทศบาลนครล าปางที่ เข้า ร่ว มกิจ กรรมทางศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กิจกรรมที่เทศบาลนครลาปางจัดขึ้น หรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม เช่น งานลอยกระทง งานปีใหม่ไทย งานปีใหม่เมือง
งานวันสาคัญทางพุทธศาสนา
สูตรการคานวณ :
ระดับความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และ
แปรผล ดังนี้
1) การวิเคราะห์คะแนนคาตอบ ในแต่ละประเด็นแล้วคิดค่าคะแนนโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคาตอบ แบ่งเป็น 5 ระดับ
กาหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้
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 โดยนาคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อย่อยมารวมกันหารด้วยจานวนข้อย่อย
จะได้ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละประเด็น ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละประเด็น =
(คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจข้อย่อยที่ 1 + คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจข้อย่อยที่ 2 +....+ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจข้อย่อยที่ n)
จานวนข้อย่อยทั้งหมด

หน้า I 63
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
3) การวิเคราะห์คะแนนตัวชี้วัด “ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม” หลังจากได้ค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละประเด็น
แล้วนาค่าคะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละประเด็น มาหาค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
ตามสูตร
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการทั้งหมด =
(คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรวมในการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมที่ ๑ + กิจกรรมที่ ๒)
2

4) การแปรค่าคะแนนความพึงพอใจในรูปของร้อยละ หลังได้คา่ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแล้วจะแปรค่าคะแนน
เป็นร้อยละ ตามสูตรคานวณ ดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจ = คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ x 100
5
5) เนื่องจากการสารวจความพึงพอใจฯ แบ่งเป็น 2 ครั้ง
(รอบ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป) และ (รอบ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของปีเดียวกัน) ดังนั้น การคิดค่า
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน จะใช้สูตร ดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจ = ร้อยละของความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 + ร้อยละของความพึงพอใจ ครั้งที่ 2
2
แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ:
1. เก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยขอความร่วมมือให้แสดงความคิดเห็น
ลงในแบบฟอร์มที่กาหนด
2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลเป็นราย 6 เดือน และ 12 เดือน โดยนาผลความพึงพอใจของแต่ละ
กิจกรรม มาหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้งหมด
โครงการ/กิจกรรมทางศาสนา
1. โครงการจัดงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษมเขมโก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. การจัดโครงการทาบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึน้ ปีใหม่ ประจาปี 2562
3. กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจาปี 2562
4. การจัดโครงการบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ชา้ ง) ประจาปี 2562
5. โครงการบวงสรวงพญาพรหมโวหาร ประจาปี 2562
6. โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลาปาง ประจาปี 2562
7. กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจาปี 2562
8. โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา ประจาปี 2562
9. กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ประจาปี 2562
โครงการ/กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม
1. โครงการจัดงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน (ลอยกระทง) ประจาปี 2561
2. โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่เมืองนครลาปาง ประจาปี 2562

หน้า I 64
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การประเมิน:
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

ร้อยละ

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4
ระดับ 5
65
70
75
80
85

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

น้าหนัก
ผลการดาเนินงาน
(ร้อยละ)
๕
85.75

ค่าคะแนนที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.2500

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
เทศบาลนครล าปางได้ ให้ ความส าคั ญ กั บ การจั ด กิจ กรรมทางศาสนา ประเพณี วั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
เพื่อให้ประชาชนทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลนครลาปาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม ทานุบารุง รักษา
และเผยแพร่งานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการนี้ เทศบาลนครลาปางได้มอบหมายให้กองวิชาการ
และแผนงาน ทาการประเมิ นความพึ งพอใจของประชาชนที่เข้า ร่ว มกิจกรรมประเพณี วั ฒนธรรม และให้สานักการศึ กษา
งานกิจการศาสนา ทาการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา โดยข้อมูลที่ได้มาจากผลการประเมิน
จะนาไปสู่การปรับปรุง และแก้ไขพัฒนางานด้านกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
ซึ่งผลการประเมิน ทั้ง 11 โครงการ/กิจกรรมในปี 2562 โดยโครงการจัดงานประเพณีปีใหม่เมืองนครลาปาง ประจาปี
2562 มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 93.43 รองลงมา คือ โครงการจัดงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า
หลวงพ่อเกษมเขมโก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 92.00 โครงการบวงสวรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสื บชาตา
เมืองลาปาง ประจาปี 2562 ร้อยละ 91.00 โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา ประจาปี 2562 ร้อยละ 89.00 กิจกรรมพิธี
แสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจาปี 2562 ร้อยละ 87.00 กิจกรรมพิธีแสดงตน
เป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ประจาปี 2562 ร้อยละ 86.00 โครงการทาบุญตักบาตร
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจาปี 2562 ร้อยละ 84.00 กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน เนื่องใน
โอกาสวันมาฆบูชา ประจาปี 2562 ร้อยละ 82.00 การจัดโครงการบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)
ประจาปี 2562 ร้อยละ 80.00 โครงการจัดงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน (ลอยกระทง) ประจาปี 2561 ร้อยละ 79.80
และโครงการบวงสรวงพญาพรหมโวหาร ประจาปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 79.00 ตามลาดับ

หน้า I 65
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
๑. การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ คือ ภารกิจหน้าที่ของเทศบาล
ที่จะต้องดาเนินการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้
๒. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์ก รอื่น ๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. สถานที่จัดงานส่วนใหญ่อยู่ในเขตชุมชน ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการได้สะดวก
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. สังคมเมืองมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและค่านิยม
2. ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีทาให้คนขาดความสนใจในกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
3. ข้อจากัดทางด้านกฎหมาย
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการในปีต่อไป :
1. การกาหนดกิจกรรมควรกาหนดให้มีลักษณะของกิจกรรมที่มีความหลากหลาย
2. จุดเน้นของการจัดกิจกรรม/โครงการต้องเป็นไปในลักษณะการส่งเสริมให้ความรู้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง
3. เพิ่มช่องทางและระยะเวลาประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
4. การจัดกิจกรรม/โครงการ ควรเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ
หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานสรุปผลการจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง ประจาปี 2562 โดยงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
2. แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทางศาสนา

หนา I 66
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 13 : รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอุษา สมคิด
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
เบอรติดตอ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ตอ ๓๒๐๑

( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสิริรัตนา เสโลห คันธรักษา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
เบอรติดตอ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ตอ ๓๒๐๗

คําอธิบาย :
ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ทัศนคติ หรือความรูสึกในทางบวกและทางลบของประชาชนในการเขารวมกิจกรรม
ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรูที่เทศบาลนครลําปางไดจดั ขึ้น
กิจกรรมการเรียนรู หมายถึงกิจรรมตาง ๆ ที่ใหความรู มีความสรางสรรค เปนประโยชนตอประชาชนทุกเพศทุกวัย
สูตรการคํานวณ :
ระดับความพึงพอใจ แบงเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
หลักเกณฑในการวิเคราะหและแปรผล ดังนี้
1) การวิเคราะหคะแนนคําตอบ ในแตละประเด็นแลวคิดคาคะแนนโดยมีเกณฑการใหคะแนนคําตอบ แบงเปน 5 ระดับ
กําหนดชวงคะแนนเปนดังนี้
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=
(คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจขอยอยที่ 1 + คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจขอยอยที่ 2 + ......+ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจขอยอยที่ n)
จํานวนขอยอยทั้งหมด

3) การวิเคราะหคะแนนตัวชี้วัด “ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม” หลังจากไดคาคะแนนเฉลี่ยในแตละประเด็น
แลวนําคาคะแนนเฉลี่ยรวมในแตละประเด็น มาหาคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมทั้งหมด
ตามสูตร
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูท ั้งหมด =
(คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในกิจกรรมที่ 1 + กิจกรรมที่ 2 + กิจกรรมที่ 3 + กิจกรรมที่ 4 + กิจกรรมที่ 5 +...)
กิจกรรมทั้งหมด
4) การแปรคาคะแนนความพึงพอใจในรูปของรอยละ หลังไดคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแลว จะแปรคาคะแนน
เปนรอยละ ตามสูตรคํานวณ ดังนี้
รอยละของความพึงพอใจ = คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ x 100
5

หนา I 67
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน

5) เนื่องจากการสํารวจความพึงพอใจฯ แบงเปน 2 ครั้ง
(รอบ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป) และ (รอบ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของปเดียวกัน) ดังนั้น การคิด
คารอยละความพึงพอใจของประชาชน จะใชสตู รดังนี้
รอยละของความพึงพอใจ = รอยละของความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 + รอยละของความพึงพอใจ ครั้งที่ 2
2
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
๑
๒

กําหนดใหสํานักการศึกษา เปนผูรับผิดชอบประสานการจัดเก็บขอมูล
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลเปนราย ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน

เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัด

หนวยวัด

รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู

รอยละ

เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระดับ 1 ระดับ 2
ระดับ 3 ระดับ 4
ระดับ 5
65
70
75
80
85

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู

น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
(รอยละ)
๒
86.28

คาคะแนนที่ได
5

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1000

หนา I 68
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
เทศบาลนครลําปาง ไดดําเนินการจัดแหลงเรียนรู จํานวน 2 แหง คือ อุทยานการเรียนรูนครลําปาง (LK Park) หรือ
หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง และพิพิธภัณฑหอปูมละกอน ซึ่งแหลงเรียนรูทั้ง 2 แหง เปนสถานที่ที่ใหบริการความรู
แกประชาชนทุกเพศทุกวัย นอกจากนั้นแลว การดําเนินงานทั้ง 2 แหง ยังมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสม สรางสรรค และ
เปนประโยชนใหกับประชาชนที่มาใชบริการตลอดปงบประมาณ
ในการนี้ เทศบาลนครลําปางกําหนดใหงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และงานพิพิธภัณฑ จัดทําการประเมิน
ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรมการเรี ย นรู ข องเทศบาลนครลํ า ปาง โดยอุ ท ยานการเรี ย นรู น ครลํ า ปาง
(LK Park) หรือ หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง และพิพิธภัณฑหอปูมละกอน ไดดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริม
การเรียนรู ดังนี้
1. กิจกรรมสอนทํา “ปฏิทินของฉัน” จัดขึ้นในวันที่ 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 หรือทําเพื่อมอบใหผูอื่นเปนของขวัญได เพราะผูทํามีความตั้งใจและความพยายามทําใหใจเย็น
และมีสมาธิ ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 93.47
2. กิจกรรม LK Kids In Park ในงานวันเด็กแหงชาติ จัดขึ้นในวันที่ 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 มี น าคม 2562 ณ มิ ว เซี ย มลํ า ปาง โดยในวั น ดั ง กล า วนอกจากจะมี กิจ กรรมถนนเด็ ก เดิ น แล ว ยั ง มี กิจ กรรมงานรํ า ลึ ก
ประวัติศาสตรสะพานรัษฎาในบริเวณใกลเคียงกันดวย ดังนั้น นอกจากเด็กแลวยังมีประชาชนและนักทองเที่ยวมารวมงานอยาง
ครึกครื้น มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธการใหบริการ มีการแจกแผนพับและของที่ระลึก รวมทั้งมีเกมสเล็ก ๆ นอย ๆ ใหผูมารวม
กิจกรรมไดมีสวนรวมในการประชาสัมพันธและเกิดความประทับใจ สนใจที่จะมาใชบริการมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป ผูเขารวมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ รอยละ 92.70
4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทําโคมดาวและโคมบาเตา” จัดขึ้นในระหวางวันที่ 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 จัดขึ้นในวันเสารที่ 27 เมษายน 2562 ณ หอง KIDS ROOM อุทยานการเรียนรูนครลําปาง
มีประชาชนทั่วไปและผูใชบริการใหความสนใจเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก โดยการจัดกิจกรรมนี้มีทั้งคําศัพทภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงสํานวนสุภาษิตไทยสําหรับเด็กนักเรียน และคําราชาศัพทสําหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา สวนผูเขารวมกิจกรรม
ที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป ก็จะใชคําศัพทที่ยากขึ้นมากอีกระดับ จึงทําใหการเขารวมกิจกรรมเปนไปอยางสนุกสนานและไดรับความรู
หลังจากจบกิจกรรมเปนอยางมาก รวมทั้งผูที่ทําปริศนาอักษรไขวไดถูกตองและรวดเร็วที่สุดยังไดของรางวัลอีกดวย ผูเขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจรอยละ 91.18
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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
ขึ้นเรื่อย ๆ เด็ก ๆ มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และนิทานยังชวยใหเด็กไดพัฒนาทักษะการฟง 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 ชุ มชนท าคราวนอย มี ทั้ งบริ การเสี ยภาษี เคลื่ อนที่ การสาธิ ตการใช อุปกรณ ถังดั บเพลิ ง การตรวจสุ ขภาพเบื้องต น
การประชาสัมพันธมิวเซียมลําปาง การบริการตัดผมฟรีจากเสริมสวยมาลี ประชาชนจึงมางานอยางครึกครื้น สวนทางอุทยานการเรียนรู
นครลําปางไดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธการใหบริการ มีการแจกแผนพับและของที่ระลึก มีหนังสือพิมพนิตยสาร หนังสือนิทานสําหรับ
เด็กมาตั้งไวใหบริการอานฟรี รวมทั้งมีเกมสเล็ก ๆ นอย ๆ มีกิจกรรมวาดภาพระบายสี ปริศนาอักษรไขว ใหผูมารวมกิจกรรมไดมีสวน
รวมในการประชาสัมพันธเกิดความประทับใจ และสนใจที่จะมาใชบริการมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจรอยละ
93.00
10. นิทรรศการตุงและโคม ภูมิ ปญญาลานนาไทย ระยะเวลาดําเนินการ วั นที่ 1 พฤศจิ กายน - 20 ธัน วาคม 2561
เปนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู ฟนฟูและสืบสานเอกลักษณความเปนภูมิปญญาทองถิ่นและชุมชน โดยจัดนิทรรศการ
ใหความรูและฝกปฏิบัติการทําตุงดวยตัวเอง รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นสูคนรุน
หลังตลอดจนรวมสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงามของลานนา 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 ของคนทองถิ่นภายในจังหวัดลําปาง โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนการแสดงภาพถายเกี่ยวกับจังหวัดลําปางไวสําหรับการศึกษา คนควาของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักทองเที่ยว
ทั่วไป สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อของจังหวัดลําปาง ผูเขารวมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจรอยละ 72.00
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13. นิทรรศการของเลนพื้นบาน ภูมิปญญาแบบไทย ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 17 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2562
นิทรรศการแสดงขอมูลความรูและจัดแสดงของเลนพื้นบานชนิดตาง ๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรูและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นลานนา
ตลอดจนเผยแพรและจัดแสดงความรูดานของเลนพื้นบานใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อสรางจิตสํานึกในการรักษา
ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมทองถิ่น ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจรอยละ 80.00
14. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต 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
จัดทําวีดิทัศนเสนอเรื่องราวแนะนําจังหวัดลําปาง สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ รายละเอียดความเปนมา และหองนิทรรศการภายใน
อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ หอปู ม ละกอน ขนาดความยาวไม เกิ น 10 นาที รวมถึ ง จั ด ทํ า ชุ ด คํ า ถามและหาคํ า ตอบจากวี ดิ ทั ศ น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการเรียนรูดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดลําปาง เปดโอกาส
ใหประชาชนและนักทองเที่ยวไดมีโอกาสศึกษาเรียนรูประวัติ ศาสตร ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดลําปางผานกิจกรรม
การเรียนรู และเพื่อเผยแพรขอมูลทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดลําปาง 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. แผนการดําเนินงาน
3. รายงานผล/สรุปผล

หน้า I 71
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑4 : ร้อยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได้
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสมวาส เครือระยา
ผู้อานวยการส่วนการโยธา
วิศวกรเครื่องกลเชี่ยวชาญ
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๒๖๘๓๙
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒๒๖๘๓๙
คาอธิบาย :
พลังงาน หมายถึง พลังงานไฟฟ้า และน้ามันเชื้อเพลิง
มาตรการประหยัดพลังงาน หมายถึง แนวทางหรือวิธีการที่เทศบาลประกาศใช้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเพื่อให้มีการ
ใช้พลังงานลดลง
การลดใช้พลังงานจะใช้ปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๕9 มาเป็นปีฐานในการใช้เปรียบเทียบข้อมูลตามมติที่ประชุม
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
สูตรการคานวณ :
วัดผลสาเร็จจากร้อยละของพลังงานที่มีการใช้ลดลง เมื่อเทียบการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
การวิเคราะห์จะแยกออกเป็น ๔ กรณี ดังนี้
๑. การใช้ไฟฟ้าของเทศบาลเฉพาะในสานักงาน
๒. การใช้ไฟฟ้าของเทศบาลภาพรวมทั้งหมด
๓. การใช้น้ามันเชื้อเพลิงเฉพาะรถใช้งานสานักงาน
๔. การใช้น้ามันเชื้อเพลิงของเทศบาลภาพรวมทั้งหมด
ร้อยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได้ เท่ากับ
ปริมาณการใช้ปีงบประมาณปัจจุบัน - ปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

X ๑๐๐
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รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ความสาเร็จของร้อยละ
พลังงานที่มีการประหยัดได้
การใช้พลังงานSM ๑
การใช้พลังงานSM ๒
.
.
การใช้พลังงานSM i

น้าหนัก
(Wi)
W๑
W๒
.
.
Wi
 Wi = ๑.๐

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
ค่าคะแนน
ร้อยละของผลสาเร็จตาม
ที่ได้
เป้าหมายผลผลิตฯ
(SMi)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
2 4 6 8 10
SM๑
2 4 6 8 10
SM๒
2 4 6 8 10
.
2 4 6 8 10
.
2 4 6 8 10
SMi

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักร้อยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได้ เท่ากับ
 (Wi x SMi)
 Wi

หรือ

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

W๑+ W๒ ++... Wi

โดยที่
W
หมายถึง น้าหนักความสาคัญที่ให้กับผลตัวชี้วัดย่อยแต่ละกรณีที่ใช้พลังงาน
MS หมายถึง คะแนนที่ได้จากการลดใช้พลังงานแต่ละกรณี
i
หมายถึง ลาดับที่ของการใช้พลังงานแต่ละกรณี

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน
คะแนนเฉลี่ยถ่วง
น้าหนัก (Wi x SMi)
(W๑ x SM๑)
(W๒ x SM๒)
.
.
(Wi x SMi)
 (Wi x SMi)
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รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ปี ๒๕๕๘

ผลการดาเนินงาน
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕60

ปี ๒๕61

KWh

705,906
2,671,703

676,209
2,582,672

632,345
2,587,476

568,838
2,451,838

ลิตร

42,872
226,853

34,678
200,217

29,545
178,292

28,705
363,996

หน่วยวัด

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
- ภายในสานักงานเทศบาลฯ
- ภาพรวม
ปริมาณการใช้น้ามัน
- ใช้ในสานักงาน
- ภาพรวม
เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได้

หน่วยวัด
ร้อยละ

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕
1
2
3
4
5

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑
๒

กาหนดให้สานักการช่าง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานการจัดเก็บข้อมูล โดยความร่วมมือ
จากทุกสานัก/กอง
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลเป็นราย ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน

หน้า I 74
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ผลการดาเนินงาน :
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูล
(รอบ 12 เดือน)

หน่วยวัด

2559

๒๕62

ร้อยละที่ลดลง/เพิ่มขึ้น
(ปี ๒๕62
เทียบกับ ปี ๒๕59)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
- ภายในสานักงานเทศบาลฯ
- ภาพรวม

KWh

676,209
2,582,672

616,999
2,598,852

-๘.๗๖
0.63

ปริมาณการใช้น้ามัน
- ใช้ในสานักงานเทศบาลฯ
- ใช้ในงานภาคสนาม

ลิตร

34,678
200,217

25,153
367,635

-27.47
83.62

ปริมาณการใช้พลังงานของเทศบาลนครลาปาง
3,000,000
2,582,672

2,598,852

2,500,000
2,000,000
การใช้ไฟฟ้าภายใน
การใช้ไฟฟ้าภาพรวม

1,500,000

การใช้น้ามันภายใน
1,000,000
500,000
-

676,209

200,217
34,678
ปี พ.ศ. 2559

616,999
367,635
25,153
ปี พ.ศ. 2562

การใช้น้ามันภาคสนาม
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รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ความสาเร็จของร้อยละ
พลังงานที่มีการประหยัดลงได้

น้าหนัก
(Wi)

๑. การใช้ไฟฟ้าของเทศบาล
เฉพาะในสานักงาน
๒. การใช้ไฟฟ้าของเทศบาลภาพรวม
ทั้งหมด
๓. การใช้น้ามันเชื้อเพลิงเฉพาะรถ
ใช้งานสานักงาน
๔. การใช้น้ามันเชื้อเพลิงของเทศบาล
ภาพรวมทั้งหมด

๐.๒๕

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
ร้อยละของผลสาเร็จตาม
เป้าหมายผลผลิตฯ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
2 4 6 8 10

๐.๒๕

2

4

6

8

10

0.63 (1)

0.2500

๐.๒๕

2

4

6

8

10

-27.47 (5)

1.2500

๐.๒๕

2

4

6

8

10

83.62 (1)

0.2500

ค่าคะแนน
ที่ได้
(SMi)

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนัก
(Wi x SMi)

-8.76 (4)

1.000

๑.๐

2.75

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได้
1. การใช้ไฟฟ้าของเทศบาลเฉพาะในสานักงาน
2. การใช้ไฟฟ้าของเทศบาลภาพรวมทั้งหมด
3. การใช้น้ามันเชื้อเพลิงเฉพาะรถใช้งานสานักงาน
4. การใช้น้ามันเชื้อเพลิงของเทศบาลภาพรวมทั้งหมด

น้าหนัก
(ร้อยละ)
๘

ผลการ
ดาเนินงาน
-8.76
0.63
-27.47
83.62

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก

2.75

0.2200

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
เป็นนโยบายที่ภาคราชการจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานและยังเป็น
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ นอกจากนั้น ยังมีการดาเนินโครงการลดการใช้
พลังงานภายใต้แนวทาง Low Carbon City และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา ผู้บริหารท้องถิ่นจะถูกประเมินเรื่องการลดใช้
พลังงาน จากสานักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หน้า I 76
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
เนื่องด้วยเทศบาลนครลาปางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทางานใกล้ชิดกับประชาชน มีหน้าที่ในการให้บริการ
ประชาชน เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี และเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดัง นั้น ในบางกิจกรรมจึง ไม่สามารถควบคุมการ
ใช้พลังงานให้เต็มประสิทธิภาพได้ เช่น การใช้เครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานจะมีการจากัดปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ ไม่ได้ ขึ้นอยู่
กับงานที่ได้รับมอบหมาย การใช้เชื้อเพลิงภาคสนามปีงบประมาณนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเทศบาลต้องดาเนินการเก็บขนและกาจัดขยะ
มูลฝอยเอง แต่ที่ผ่านมาใช้วิธีการจ้างเหมาเอกชน
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการในปีต่อไป :
๑) ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานควรให้ความสาคัญกับการลดใช้พลังงาน โดยกาชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดพลังงานแต่ละด้านโดยเคร่งครัด และควรให้มีระบบการควบคุมตรวจสอบดูแลภายในหน่วยงาน ให้มีการ
ใช้พลังงานในแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด
๒) ควรให้มีโครงการสร้างหรือปลูกจิตสานึกเพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักในเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักฐานอ้างอิง :
๑) คาสั่งเทศบาลนครลาปาง ที่ ๑๗๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานลดการใช้พลังงาน
ของเทศบาลนครลาปาง
๒) ข้อมูลการใช้และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้พลังงานของสานักงานเทศบาลนครลาปาง ทั้งด้านการใช้ไฟฟ้า
และปริมาณการใช้นามั
้ นเชื้อเพลิง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 (ปีฐาน) และ พ.ศ. ๒๕๖2
๓) ประกาศมาตรการประหยัดการใช้ไฟฟ้า และแนวทางการใช้น้ามันเชื้อเพลิงของเทศบาลนครลาปาง

หน้า I 77
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑5 : ร้อยละของการตรวจสอบควบคุมด้านสุขาภิบาลของสถานประกอบการ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปานิดา สิงห์บุญ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ต่อ 5201
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ต่อ 5204
คาอธิบาย :
การตรวจสอบควบคุม หมายถึง การตรวจสอบ ควบคุม กากับ แนะนาและพิ จารณาการอนุญ าต/หนัง สือรับ รอง
ตามมาตรฐานที่กาหนดในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง พ.ศ. ๒๕๔๐
สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการหอพัก โรงแรม สถานบริการ ร้านอาหาร โรงงาน ตลาด เสริมสวย
แต่งผม สปา ฯลฯ ในเขตเทศบาลนครลาปางที่ ยื่นคาขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรอง และขึ้นทะเบียน กับกองสาธารณสุ ข
และสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการตรวจสอบ ควบคุม แนะนาตามมาตรฐานที่กาหนดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง พ.ศ. ๒๕๔๐
สูตรการคานวณ :
จานวนสถานประกอบการที่ยื่นคาขอฯ และขึ้นทะเบียน ได้รับการตรวจสอบควบคุม x 100
จานวนสถานประกอบการที่ยื่นคาขอฯ และขึน้ ทะเบียนทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของการตรวจสอบควบคุมด้านสุขาภิบาล
ของสถานประกอบการ
ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ร้อยละ

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
65
70
75
80
85

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1
ทะเบียนผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง
พ.ศ. ๒๕๔๐
2
ความถี่ในการจั ดเก็บ ข้อมู ล : งานสุ ขาภิบ าลและอนามั ยสิ่ ง แวดล้ อมรวบรวมข้อมู ล ผลการด าเนิ นงานส่ง ให้
งานวางแผนสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ ปีละ ๒ ครั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละของการตรวจสอบควบคุมด้านสุขาภิบาล
ของสถานประกอบการ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ปี 2559
100

ผลการดาเนินงาน
ปี 2560
100

ปี 2561
100
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( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละของการตรวจสอบควบคุมด้านสุขาภิบาล
ของสถานประกอบการ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

น้าหนัก
(ร้อยละ)
2

ผลการ
ดาเนินงาน
100

ค่าคะแนนที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.1000

ผลการดาเนินงาน :
- การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีจานวน 949 ราย
โดยทุกรายมีการตรวจสอบด้านสุขาภิบาลของสถานประกอบการ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คิดเป็นร้อยละ
100 มีเกณฑ์อยู่ในระดับ 5
การตรวจสอบ
สุขาภิบาล
(แห่ง)

การออก
ใบอนุญาต
(ราย)

อยู่ระหว่าง
ไม่ออก
การพิจารณา ใบอนุญาต
(ราย)
(ราย)

ช่วงเวลา

คาร้อง
(ราย)

1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62

581
- ต่ออายุ 521 ราย
- รายใหม่ 60 ราย
368
- ต่ออายุ 329 ราย
- รายใหม่ 39 ราย

581

580

-

1

368

353

14

1

949

949

933

14

2

1 เม.ย. 62 - 30 ก.ย. 62

รวม

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. รับคาร้อง
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
3. แจ้งผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และออกใบรับคาร้องให้ผู้ยื่นคาขอ
4. ตรวจสอบสุขาภิบาล
5. หากถูกต้องเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาต ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นคาขอ
6. หากไม่ถูกต้อง ทาหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอแก้ไขให้ถูกหลักสุขาภิบาล ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นคาขอ
7. กรณีการพิจารณาออกใบอนุญาต หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาไม่อนุญาต ต้องทาหนังสือแจ้งพร้อมเหตุผล
ให้ผู้ยื่นคาขอทราบ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นคาขอ
8. กรณีไม่สามารถพิจารณาอนุญาตให้เสร็จสิน้ ภายใน 30 วัน ต้องทาหนังสือแจ้งขยายเวลาให้ผู้ยนื่ คาขอทราบ ครั้งละ 15 วัน
ขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
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( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- มีขนั้ ตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. บุคลากรที่รับผิดชอบงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมมีจานวนไม่เพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณคาร้อง
การขอใบอนุ ญ าต รวมทั้ ง การควบคุม กากับ ติ ด ตามสถานประกอบการที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานที่ ก าหนด
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕35 และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง พ.ศ. 2540
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านข้อกฎหมาย ที่จะช่วยในการพิจารณาหรือตัดสินใจประกอบการ
พิจารณาอนุญาต เนื่องจากบางกรณีมีข้อพิพาทในประเด็นอาคาร สถานที่ ผังเมือง หรือเหตุราคาญร่วมด้วย
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการในปีต่อไป :
1. ควรเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. ควรมีการมอบหมายนิติกรมาร่วมดาเนินการในด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เพื่อให้เกิดความละเอียดรอบคอบ
ในการปฏิบัติงาน
หลักฐานอ้างอิง :
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
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รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑6 : ระดับความสาเร็จในการพัฒนาศักยภาพภาคี/เครือข่ายในการดาเนินงานด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ต่อ 5201

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัจฉรา สงวนพงษ์
นักอาชีวบาบัดปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ต่อ 5203

คาอธิบาย :
การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม การศึกษาดูงาน การนิเทศ การฝึกความพร้อม
การสอนงาน และดาเนิ นการ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ความสามารถของภาคี
ในการดาเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ภาคี/เครือข่าย หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เป็นกลุ่มบุคคลภายในชุมชนที่ได้รับการอบรมให้ความรู้
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขด้วยความเสียสละต่อประชาชนในชุมชน โดยมีบทบาทหน้าที่ในการดูแล
ให้คาแนะนา ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยเพื่อสุขภาพของตนเอง ตลอดจนให้การช่วยเหลือขั้นพื้ นฐาน ซึ่งผู้ที่จะ
ทาหน้าที่ อสม. ได้นั้น นอกจากจะมีคุณสมบัติตามที่กาหนดแล้ว จะต้องผ่านการคัดเลือกอีกด้วย
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นลาดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ขั้นตอนที่ 1






1
2
3
4
5
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4












ขั้นตอนที่ 5



เกณฑ์การให้คะแนน
มีการทบทวนและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และ ศสมช.
ในดาเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีการวางแผนจัดทาโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และ ศสมช. ในการดาเนินงานด้านสาธารณสุข
มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และ ศสมช. ในแผนปฏิบัติงานประจาปีหรือแผนปฏิบัติงาน
ประจาเดือนของกองฯ อย่างน้อย 5 โครงการ/กิจกรรม
มีการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจาปีหรือแผนปฏิบัติงานประจาเดือนของกองฯ
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
อสม. มีการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างน้อยร้อยละ 70
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รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ผลการดาเนินงาน :
ระดับคะแนน
๑

ผลการดาเนินงาน
มีการทบทวนและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน ศสมช. จานวน 43 ชุมชน โดยการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการดาเนินงาน ศสมช.

๒

ชุมชนมีการวางแผนจัดทาโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และ ศสมช. เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณครบทุกชุมชน (43 ชุมชน) และมีการดาเนินงานโครงการ ศสมช. ครบทุกชุมชน (43 ชุมชน)

๓

มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และ ศสมช. ในแผนปฏิบัติงานประจาปีหรือแผนปฏิบั ติงาน
ประจาเดือนของกองสาธารณสุขฯ จานวน 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/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจาปีหรือแผนปฏิบัติงานประจาเดือน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 100

๕

อสม. มีการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในชุมชน โดยทากิจกรรมวัดความดันโลหิต
ใน ศสมช. เยี่ยมบ้านผูส้ ูงอายุและผู้พิการ ร่วมกับเทศบาลนครลาปาง คิดเป็นร้อยละ 100

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ :
- กาหนดให้งานส่งเสริมสุขภาพ (งานสาธารณสุขมูลฐาน) เป็นผูร้ ับผิดชอบประสานการจัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์การประเมิน :
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาศักยภาพ
ภาคี/เครือข่ายในการดาเนินงาน
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หน่วยวัด
ระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
1
2
3
4
5
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รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาศักยภาพ
ภาคี/เครือข่ายในการดาเนินงาน
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

น้าหนัก
(ร้อยละ)
2

ผลการ
ดาเนินงาน
5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.1000

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
มีการนิเทศงาน อสม. และส่งรายงาน อสม. ตามโครงการ อสม. เชิงรุกทุกเดือน โดยใช้กระบวนการกลุ่มของ อสม.ในชุมชน
และประธาน อสม. แต่ละชุมชนในการติดตาม
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. มีเวทีการนิเทศงานประจาเดือนตามโครงการ อสม. เชิงรุก ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องจะใช้เวทีนี้ในการนิเทศ
ติดตามการปฏิบัติงานของ อสม. มอบหมายการปฏิบัติงาน การให้ความรู้ด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกที่มา
ขอความร่วมมือ
2. เจ้าหน้าที่มีการกระตุ้นให้ อสม. เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นติดภารกิจจริง ๆ
3. มีการนิเทศติดตามการดาเนินงาน ศสมช. ในชุมชน
4. มีการประเมิน ศสมช. เพื่อให้กลุ่ม อสม. ทราบปัญหาของ ศสมช. ตนเอง และวางแนวทางในการพัฒนา
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. อสม. มีจานวนไม่เพียงพอต่อจานวนหลังคาเรือนที่ต้องดูแลรับผิดชอบในบางชุมชน ซึ่งไม่มีผู้มีจิตอาสาสมัครเข้ารับ
การอบรมเพื่อเป็น อสม.
2. ศสมช. บางชุมชนมีข้อจากัดเรื่องสถานที่ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ศสมช.
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการในปีต่อไป : -

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานประจาเดือนงานสาธารณสุขมูลฐาน
2. แผนปฏิบัตงิ านปี 2562 ของกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม

หน้า I 83
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑7 : จำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของประชำชน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นำยสวัสดิ์ แก้วกระจ่ำง
ผู้อำนวยกำรส่วนกำรโยธำ

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำงนฤมล สุขขำ
นักวิชำกำรสุขำภิบำลปฏิบัติกำร
นำยเสวก จันทวงศ์
นำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๒๖๒๒๗

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – 237237 ต่อ 7721
คาอธิบาย :
1. โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมำยถึง โครงกำร งำน หรือ
กิจกรรมที่มีลักษณะ ดังนี้
๑.1 เป็นโครงกำร งำน หรือกิจกรรม หรือโครงกำรที่เทศบำลนครลำปำงเป็นผู้ดำเนินกำร ที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
ดังระบุไว้ในเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของเทศบำลนครลำปำง และ/หรือที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกเทศบำล
นครลำปำง
1.2 เป็นโครงกำร งำน หรือกิจกรรม หรือโครงกำรที่เทศบำลนครลำปำงเป็นผู้ดำเนินกำรร่วมกับหน่ วยงำนภำครัฐ
ภำคเอกชน รัฐวิสำหกิจ ที่ดำเนินกำรภำยในเขตเทศบำลนครลำปำง
1.3 เป็นโครงกำร งำน หรือกิจกรรม หรือโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรโดยยึดหลักกำรตำมมำตรฐำนกำรบริกำรสำธำรณะ
มำตรฐำนกำรจั ด กำรสิ่ งแวดล้ อม ของกรมส่ งเสริม กำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย เป็น แนวทำงในกำรด ำเนิ นงำน
ในประเด็นหนึ่งประเด็นใดหรือหลำย ๆ ประเด็น ดังนี้
1.3.1 กำรกำจัด กำรบำบัดและฟื้นฟูของเสียและมลพิษ ที่สำมำรถขจัดของเสียและมลพิษให้หมดไป หรือเสื่อมสภำพ
ไป หรือหมดฤทธิ์ เช่น กำรกำจัดขยะ (ขยะชุมชน ขยะติดเชื้อและกำกสำรพิษอันตรำย) กำรบำบัดน้ำเสีย และกำรฟื้นฟูแหล่งเสื่อม
โทรมให้คืนสภำพปกติให้เกิดควำมสมดุลในระบบสิ่งแวดล้อมให้ปรำกฏต่อไป
1.3.2 กำรกำจัดวัชพืช ผักตบชวำไม่ให้เกิดกำรกีดขวำงกำรไหลของแหล่งน้ำ
1.3.3 กำรสร้ำงจิตสำนึกให้ประชำชน/เยำวชนเกิดควำมรักและหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1.3.4 กำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่นันทนำกำร ซึ่งอำจเป็นพื้นที่สำธำรณะ หรือเอกชนที่สำธำรณชนสำมำรถใช้ประโยชน์
1.3.5 กำรปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงำม กลมกลืน และสอดคล้องกับสภำพแวดล้อม
1.3.6 กำรอนุรักษ์ สืบสำน ฟื้นฟูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เกี่ยวกับกำรดำรงชีวิตตำมสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ
1.3.7 กำรส่งเสริมให้เกิดกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัด
1.3.8 กำรส่งเสริมให้ประชำชนรู้จักและบริโภคสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.4 เป็นโครงกำร งำน หรือกิจกรรม หรือโครงกำรที่ดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หรือ เป็นงำน หรือกิจกรรม
หรือโครงกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ.2561
2. การมีส่วนร่วมของประชาชน หมำยถึง กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนในเขตเทศบำล และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ได้เข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรดำเนินภำรกิจด้ำนสิ่งแวดล้อมของเทศบำลนครลำปำง
2.1 กำรมีส่วนร่วมด้ำนสิ่งแวดล้อมในขั้นให้ข้อมูลข่ำวสำร เช่น กำรจัดนิทรรศกำร กำรเป็นวิทยำกร กำรให้บริกำรวำรสำร
สื่อเผยแพร่
2.2 กำรมีส่วนร่วมด้ำนสิ่งแวดล้อมในขั้นกำรรับฟังควำมคิดเห็น เช่น กำรจัดประชุม/สัมมนำ
2.3 กำรมีส่วนร่วมด้ำนสิ่งแวดล้อมในขั้นควำมร่วมมือ เช่น กำรจัดตั้งคณะทำงำนภำคประชำชน

หน้า I 84
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

เกณฑ์การประเมิน :
ตัวชี้วัด
จำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมของประชำชน

หน่วยวัด
จำนวน

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

10-19

20-29

30-39

40-49

50 >

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1
ผู้รับผิดชอบ : สำนักกำรช่ำง/สำนักกำรศึกษำ/สำนักปลัดเทศบำล/กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
และกองสวัสดิกำรสังคม
2
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลเป็นรำย 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อสรุปผลกำรดำเนินงำน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
จำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรส่งเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมของประชำชน

น้าหนัก
(จานวน)
4

ผลการ
ดาเนินงาน
95

ค่าคะแนนที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.2000

หน้า I 85
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
เทศบำลนครลำปำงได้มีกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แบบมี
ส่วนร่วมของประชำชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 ซึ่งดำเนินกำรโดยสำนัก/กองต่ำง ๆ ในรอบ 12 เดือน (๑ ตุลำคม ๒๕61 –
๓0 กันยำยน 2562) มีจำนวน 95 โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. บริหำรจัดกำรระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบำลนครลำปำง
(ตำมบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่ำงเทศบำลนครลำปำงกับองค์กำร
จัดกำรน้ำเสีย)
(1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562)

หน่วยงานดาเนินการ
สำนักกำรช่ำง ส่วนกำรโยธำ
ร่วมกับองค์กำรจัดกำรน้ำเสีย

2. กิ จ กรรมภำยใต้ โ ครงกำรติ ด ตำมตรวจสอบแหล่ ง ก ำเนิ ด มลพิ ษ สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 2 ลำปำง ร่วมกับ
ตำมแนวคิดประชำรัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นจังหวัดลำปำง เทศบำลเมืองเขลำงค์นคร
ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปำง ประจำปีงบประมำณ 2562 : ติดตำมตรวจสอบ สนง.สำธำรณสุขจังหวัดลำปำง สนง.อุตสำหกรรม
กำรระบำยน้ ำทิ้ งของแหล่ งก ำเนิด มลพิษ ที่ถู กควบคุ มกำรปล่ อยน้ำเสี ย จังหวัดลำปำง สนง.พลังงำนท้องถิ่นจังหวัดลำปำง
ลงสู่แหล่งน้ำสำธำรณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้ง และกำรติดตำม สนง.ทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
กำรด ำเนิ น งำนตำมกฎกระทรวงซึ่ งออกตำมควำมในมำตรำ 80 แห่ ง จังหวัดลำปำง และเทศบำลนครลำปำง (ส่วนกำรโยธำ
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 สำนักกำรช่ำง กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ธันวำคม 2561 – 30 กรกฎำคม 2562)
องค์กำรจัดกำรน้ำเสีย)
3. กิจกรรมภำยใต้โครงกำรจัดทำแนวทำงจัดกำรน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 2 ลำปำง
ตำมแนวเส้นท่อระบำยน้ำทิ้งเทศบำลนครลำปำง ในพื้นที่วิกฤติแม่น้ำวัง ร่วมกับส่วนกำรโยธำ สำนักกำรช่ำง
ประจำปีงบประมำณ 2562 :
1) กิ จ กรรมส ำรวจแหล่ ง ก ำเนิ ด ตำมแนวเส้ น ท่ อ ระบำยน้ ำทิ้ ง
ของเทศบำลนครลำปำงที่ไหลสู่พื้นที่วิกฤตแม่น้ำวัง
2) จัดทำมำตรฐำนกำรจัดกำรน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิดโดยแยกตำม
ประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย
(ธันวำคม 2561 - สิงหำคม 2562)
4. โครงกำรศึ กษำวิ จั ย เกี่ย วกับ ประสิ ท ธิ ภำพของระบบบ ำบั ด น้ ำเสี ย ส่วนกำรโยธำ สำนักกำรช่ำง
ปลำยท่อแบบภูมิปัญญำท้องถิ่น
(ตุลำคม 2561 - พฤษภำคม 2562)
5. โครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรน้ำเสีย
(สิงหำคม 2562)

ส่วนกำรโยธำ สำนักกำรช่ำง

6. โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนนดวงรัตน์ พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบ
(ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562)

ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง สำนักกำรช่ำง
(อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร)

7. โครงกำรปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์แต้มสีแต่งเมืองบริเวณศำลหลักเมือง ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง สำนักกำรช่ำง
อำคำรหลวงพ่อดำ อำคำรมิวเซียมลำปำง และลำนหน้ำอำคำร
มิวเซียมลำปำง
(1 ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562)
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8. โครงกำรปรับปรุงอำคำรมิวเซียมเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้เมืองลำปำง
(1 ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562)

หน่วยงานดาเนินการ
ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง สำนักกำรช่ำง

9. โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงสวนสำธำรณะเวียงละกอน
(1 ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562)

ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง สำนักกำรช่ำง
(อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร)

10. โครงกำรปรับปรุงทำงเท้ำถนนสุเรนทร์ ฝั่งมูลนิธิลำปำงสงเครำะห์ ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง สำนักกำรช่ำง
ตั้งแต่ถนนท่ำครำวน้อยถึงถนนมนตรี
(14 พฤษภำคม – 12 กันยำยน 2562)
11. โครงกำรปรั บ ปรุ ง ทำงเท้ ำ ถนนสุ เ รนทร์ ฝั่ ง ตรงข้ำ มมู ล นิ ธิ ล ำปำง ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง สำนักกำรช่ำง
สงเครำะห์ ตั้งแต่ถนนท่ำครำวน้อยถึงถนนมนตรี
(14 พฤษภำคม – 12 กันยำยน 2562)
12. โครงกำรปรับปรุงถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณสี่แยกขนส่งถึงบริเวณ ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง สำนักกำรช่ำง
สี่แยกดอนปำน
13. งำนจ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำนประจำบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
(1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562)

ส่วนกำรโยธำ สำนักกำรช่ำง

14. โครงกำรก่อสร้ำงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
(กรกฎำคม – ตุลำคม 2562)

ส่วนกำรโยธำ สำนักกำรช่ำง

15. โครงกำรจ้ ำงเหมำเอกชนกำจั ด ขยะมูล ฝอย (เนื่ องจำกไม่ส ำมำรถ ส่วนกำรโยธำ สำนักกำรช่ำง
หำผู้รับจ้ำงได้ เทศบำลฯ ได้มอบงำนกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ดำเนินกำรเอง)
16. งำนซ่อมแซมบ่อพัก ฝำบ่อพัก ขุดลอกล้ำงท่อระบำยน้ำ ใช้จุลินทรีย์ ส่วนกำรโยธำ สำนักกำรช่ำง
EM กำจัดกลิ่นเน่ำเหม็นในท่อระบำยน้ำ
(1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562)
17. ดูแลบำรุงรักษำระบบบำบัดน้ำเสียปลำยท่อแบบภูมิปัญญำท้องถิ่น ส่วนกำรโยธำ สำนักกำรช่ำง
จำนวน 4 จุด ; บริเวณถนนป่ำไม้ (หลังตลำดเทศบำล 3 ) บริเวณ
ถนนเลียบแม่น้ำวัง (หลังวัดพระแก้วดอนเต้ำสุชำดำรำม) ใต้สะพำน
บ้ำนดงพัฒ นำฝั่ งต ำบลบ่อแฮ้ ว และข้ำ งสะพำน 200 ปี ฝั่ งต ำบล
เวียงเหนือ
(1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562)
18. งำนสนับสนุนเครื่องจักรและบุคลำกรในกำรจัดงำนสืบสำนประเพณี ส่วนกำรโยธำ สำนักกำรช่ำง
ลอยกระทงในแม่น้ำวัง
(พฤศจิกำยน 2561)
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19. งำนจ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำดูแลบำรุงรักษำแม่น้ำวัง และคูคลอง
(1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562)

หน่วยงานดาเนินการ
ส่วนกำรโยธำ สำนักกำรช่ำง

20. งำนจ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำดูแลรักษำซ่อมแซมท่อระบำยน้ำและบ่อพัก
(1 มกรำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562)

ส่วนกำรโยธำ สำนักกำรช่ำง

21. งำนก่อสร้ำงระบบบำบัดน้ำเสียปลำยท่อแบบภูมิปัญญำท้องถิ่น บริเวณ ส่วนกำรโยธำ สำนักกำรช่ำง
หนองน้ำสำธำรณะ ชุมชนพระบำท-หนองหมู จำนวน 2 จุด
(1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562)
22. งำนจ้ำงบริกำรบุคคลธรรมดำดูแลบำรุงรักษำสวนสำธำรณะ
วงเวียน เกำะกลำงถนน และตัดแต่งต้นไม้ (1 คน 1 สัญญำ)
(1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562)

ส่วนกำรโยธำ สำนักกำรช่ำง

23. งำนจ้ำงบริษัทเอกชนดูแล บำรุงรักษำสวนสำธำรณะ 9 แห่ง และเกำะกลำง ส่วนกำรโยธำ สำนักกำรช่ำง
ถนนพหลโยธิน
(1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562)
24. กิจกรรมนครลำปำง Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 “รักษ์แม่น้ำวัง กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
ด้วยพลังจิตอำสำ” บริเวณแม่น้ำวังทั้งสองฝั่ง
(23 ตุลำคม 2561)
25. กิจกรรมนครลำปำง Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ทำควำมสะอำด กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
แม่น้ำวังและพื้นที่โดยรอบหลังวันงำนประเพณีลอยกระทง
(24 พฤศจิกำยน 2561)
26. กิจกรรมนครลำปำง Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 รณรงค์ Kick Off กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนปฏิบัติกำร 60 วัน แยกก่อนทิ้ง : เดินรณรงค์สร้ำงจิตสำนึกเรื่อง
กำรคั ด แยกขยะในครั ว เรื อ น โดยมี ป ระชำชน ส่ ว นรำชกำร และ
สถำนศึกษำในเขตเข้ำร่วม
(9 มกรำคม 2562)
27. รณรงค์ไม่ใช้โฟมบรรจุอำหำรในร้ำนอำหำร
(1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562)

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

28. รณรงค์ไม่ใช้โฟมบรรจุอำหำรในศูนย์อำหำรงำนเทศกำลลอยกระทง
(21 – 23 พฤศจิกำยน 2561)

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

29. ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับอันตรำยจำกกำรใช้ภำชนะโฟมบรรจุอำหำร กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
(24 – 25 ธันวำคม 2561)

หน้า I 88
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

โครงการ/กิจกรรม/งาน
หน่วยงานดาเนินการ
30. รณรงค์ไม่ใช้โฟมบรรจุอำหำรในศูนย์อำหำรงำนเฉลิมฉลองเทศกำลปีใหม่ กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
(25 – 31 ธันวำคม 2561)
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) โรงเรียนเทศบำล 1 สำนักกำรศึกษำ
(1 พฤศจิกำยน 2561 – 31 มีนำคม 2562)
39. กิจกรรมหนูน้อยจิตสำธำรณะ ปฐมวัย (รักษำควำมสะอำด ปลูกต้นไม้) โรงเรียนเทศบำล 1 สำนักกำรศึกษำ
(1 พฤศจิกำยน 2561 – 31 มีนำคม 2562)
40. กิจกรรมหนูน้อยจิตอำสำ ประถม (รักษำควำมสะอำด สิง่ แวดล้อม)
(1 พฤศจิกำยน 2561 – 31 มีนำคม 2562)

โรงเรียนเทศบำล 1 สำนักกำรศึกษำ

41. กิจกรรมสืบสำนประเพณียี่เป็ง (ประดิษฐ์กระทงและสะเปำจำกวัสดุ โรงเรียนเทศบำล 1 สำนักกำรศึกษำ
ธรรมชำติ)
(1 – 30 พฤศจิกำยน 2561)
42. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (คัดแยกขยะและรีไซเคิล)
(1 พฤศจิกำยน 2561 – 31 มีนำคม 2562)

โรงเรียนเทศบำล 1 สำนักกำรศึกษำ
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43. กิจกรรมห้องเรียนรักษ์พลังงำน (ผลิตไฟฟ้ำใช้ในห้องจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์)
(1 พฤศจิกำยน 2561 – 31 มีนำคม 2562)

หน่วยงานดาเนินการ
โรงเรียนเทศบำล 1 สำนักกำรศึกษำ

44. วันสิ่งแวดล้อมโลก
(31 พฤษภำคม 2562)

โรงเรียนเทศบำล 3 สำนักกำรศึกษำ

45. โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (ตลอดปีกำรศึกษำ)

โรงเรียนเทศบำล 3 สำนักกำรศึกษำ

46. โรงเรียนอีโคสคูล (ตลอดปีกำรศึกษำ)

โรงเรียนเทศบำล 3 สำนักกำรศึกษำ

47. สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน (ตลอดปีกำรศึกษำ)

โรงเรียนเทศบำล 3 สำนักกำรศึกษำ

48. โครงกำรรักษ์สิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบำล 4 สำนักกำรศึกษำ
- กิจกรรมกำจัดของเสียในโรงเรียนเป็นศูนย์ (Zero Waste)
- กิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
(Eco School)
(1 พฤศจิกำยน 2561 – 31 ตุลำคม 2562)
49. โครงกำรและกิ จ กรรมปลู ก ต้ น ไม้ แ ละปลู ก ป่ ำ เฉลิ ม พระเกี ย รติ โรงเรียนเทศบำล 4 สำนักกำรศึกษำ
เนื่องในมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”
(19 กรกฎำคม 2562)
50. กิจกรรมโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
(มิถุนำยน – กันยำยน 2562 )

โรงเรียนเทศบำล 4 สำนักกำรศึกษำ

51. โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
(กรกฎำคม – กันยำยน 2562 )

โรงเรียนเทศบำล 4 สำนักกำรศึกษำ

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

โรงเรียนเทศบำล 5 สำนักกำรศึกษำ

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

โรงเรียนเทศบำล 5 สำนักกำรศึกษำ

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

โรงเรียนเทศบำล 5 สำนักกำรศึกษำ

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

โรงเรียนเทศบำล 5 สำนักกำรศึกษำ

หน้า I 90
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

โครงการ/กิจกรรม/งาน
56. กิจกรรมรณรงค์ให้ควำมรู้แม่ค้ำที่ขำยของรอบ ๆ โรงเรียน
(ตุลำคม 2560 – 31 มีนำคม 2561)

หน่วยงานดาเนินการ
โรงเรียนเทศบำล 5 สำนักกำรศึกษำ

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

โรงเรียนเทศบำล 5 สำนักกำรศึกษำ

58. ธนำคำรขยะ (ตลอดปีกำรศึกษำ)

โรงเรียนเทศบำล 5 สำนักกำรศึกษำ

59. กิจกรรมลดก๊ำซเรือนกระจก [LESS] (ตลอดปีกำรศึกษำ)

โรงเรียนเทศบำล 5 สำนักกำรศึกษำ

60. อำคำรเบอร์ 5 (ภำคเรียนที่ 1)

โรงเรียนเทศบำล 5 สำนักกำรศึกษำ

61. สวนพฤกษศำสตร์ในโรงเรียน (ตลอดปีกำรศึกษำ)

โรงเรียนเทศบำล 5 สำนักกำรศึกษำ

62. สถำนศึกษำพอเพียง (ตลอดปีกำรศึกษำ)

โรงเรียนเทศบำล 5 สำนักกำรศึกษำ

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

โรงเรียนเทศบำล 6 สำนักกำรศึกษำ

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

โรงเรียนเทศบำล 6 สำนักกำรศึกษำ

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

โรงเรียนเทศบำล 6 สำนักกำรศึกษำ

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

โรงเรียนเทศบำล 6 สำนักกำรศึกษำ

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

โรงเรียนเทศบำล 6 สำนักกำรศึกษำ

68. หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษำ ระดับชั้นประถมศึกษำ
(พฤศจิกำยน 2561 – กันยำยน 2562)

โรงเรียนเทศบำล 7 สำนักกำรศึกษำ

69. หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
(พฤศจิกำยน 2561 – กันยำยน 2562)

โรงเรียนเทศบำล 7 สำนักกำรศึกษำ

70. โครงกำรสิ่งแวดล้อมศึกษำ กำรสื่อสำรข้อมูลพฤกษศำสตร์ในชุมชน โรงเรียนเทศบำล 7 สำนักกำรศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-3
(9 – 11 กันยำยน 2562)
71. กิจ กรรมวั น ส ำคัญ ทำงศำสนำวั น วิ ส ำขบู ช ำ ปลู ก ต้ น ไม้ วั น ต้ น ไม้ โรงเรียนเทศบำล 7 สำนักกำรศึกษำ
ประจำปีแห่งชำติ
(17 พฤษภำคม 2562)

หน้า I 91
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
โครงการ/กิจกรรม/งาน
72. กิจกรรมวันไหว้ครู สอนลูกปลูกต้นไม้
(13 มิถุนำยน 2562)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงานดาเนินการ
โรงเรียนเทศบำล 7 สำนักกำรศึกษำ

73. กิ จกรรมวั นส ำคั ญชำติ วั นแม่ แค่ ท ำดี : กิ จกรรมแตกหน่ อควำมดี โรงเรียนเทศบำล 7 สำนักกำรศึกษำ
ทำดี เพื่อแม่
(สิงหำคม 2562)
74. โครงกำร ท.7 รักษ์ควำมสะอำด
(ธันวำคม 2561)

โรงเรียนเทศบำล 7 สำนักกำรศึกษำ

75. กิจกรรมทำควำมดี ทุกคนมีส่วนร่วม
(พฤศจิกำยน 2561 – กุมภำพันธ์ 2562)

โรงเรียนเทศบำล 7 สำนักกำรศึกษำ

76. โครงกำรจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ระบวนกำรสร้ ำ งสรรค์ โรงเรียนเทศบำล 7 สำนักกำรศึกษำ
ด้วยปัญญำที่ใช้โครงงำนเป็นฐำน
(พฤศจิกำยน 2561 – กุมภำพันธ์ 2562)
77. กิจกรรม กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร กองสวัสดิกำรสังคม
รณรงค์กำรปั่นจักรยำนในวิถีชีวิตประจำวัน
(30 ตุลำคม 2561)
78. กิจกรรม กำรรณรงค์ปั่นจักรยำนในวิถีชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1
(25 พฤศจิกำยน 2561)

กองสวัสดิกำรสังคม

79. กิจ กรรม กำรฝึ กอบรมให้ควำมรู้ เรื่อง แนวทำงกำรใช้ จั กรยำน กองสวัสดิกำรสังคม
ในชุมชนให้พ้นจำกอุบัติเหตุ
(29 พฤศจิกำยน 2561)
80. กิจกรรม กำรรณรงค์ปั่นจักรยำนในวิถีชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2
(15 ธันวำคม 2561)

กองสวัสดิกำรสังคม

81. กิจกรรม กำรสั มมนำเชิง ปฏิบัติ กำร เรื่อง แนวทำง/วิธี กำรสร้ำ ง กองสวัสดิกำรสังคม
กำรมีส่วนร่วมในกำรใช้จักรยำนในชีวิตประจำวัน
(25 ธันวำคม 2561)
82. กิจกรรม กำรรณรงค์ปั่นจักรยำนในวิถีชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3
(13 มกรำคม 2562 )

กองสวัสดิกำรสังคม

83. กิจกรรม กำรจัดมหกรรมรวมพลคนใช้จักรยำนในชีวิตประจำวัน กองสวัสดิกำรสังคม
ครั้งที่ 2/2562
(26 มกรำคม 2562 )
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โครงการ/กิจกรรม/งาน
84. กิจกรรม กำรรณรงค์ปั่นจักรยำนในวิถีชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4
(9 กุมภำพันธ์ 2562)
85. กิจกรรม กำรรณรงค์ปั่นจักรยำนในวิถีชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5
(3 มีนำคม 2562)
86. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรปั่นจักรยำนในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 6
: บำเพ็ญสำธำรณประโยชน์,จิตอำสำทำควำมดีด้วยใจ
(6 เมษำยน 2562)
87. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรปั่นจักรยำนในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7
: ค้นหำวิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญำท้องถิ่น
(28 เมษำยน 2562)
88. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรปั่นจักรยำนในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 8
: บำเพ็ญสำธำรณประโยชน์,จิตอำสำทำควำมดีด้วยใจ,ค้นหำวิถี
ชีวิตชุมชนและภูมิปัญญำท้องถิ่น
(28 เมษำยน 2562)
89. กิจกรรมกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรคณะทำงำนสร้ำงเมืองจักรยำน
เทศบำลนครลำปำง และคณะทำงำนสร้ำงเมืองจักรยำนประจำชุมชน
(13 พฤษภำคม 2562)
90. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรปั่นจักรยำนในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 9
: บำเพ็ญสำธำรณประโยชน์,จิตอำสำทำควำมดีด้วยใจ,ค้นหำวิถีชีวิต
ชุมชนและภูมิปัญญำท้องถิ่น
(25 พฤษภำคม 2562)
91. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรปั่นจักรยำนในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 10
: บำเพ็ญสำธำรณประโยชน์,จิตอำสำทำควำมดีด้วยใจ,ค้นหำวิถีชีวิต
ชุมชนและภูมิปัญญำท้องถิ่น
(8 มิถุนำยน 2562)
92. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรปั่นจักรยำนในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 11
: บำเพ็ญสำธำรณประโยชน์,จิตอำสำทำควำมดีด้วยใจ
(22 มิถุนำยน 2562)
93. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรปั่นจักรยำนในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 12
: บำเพ็ญสำธำรณประโยชน์,จิตอำสำทำควำมดีด้วยใจ
(6 กรกฎำคม 2562)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงานดาเนินการ
กองสวัสดิกำรสังคม
กองสวัสดิกำรสังคม
กองสวัสดิกำรสังคม

กองสวัสดิกำรสังคม

กองสวัสดิกำรสังคม

กองสวัสดิกำรสังคม

กองสวัสดิกำรสังคม

กองสวัสดิกำรสังคม

กองสวัสดิกำรสังคม

กองสวัสดิกำรสังคม

94. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรปั่นจักรยำนในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 13 กองสวัสดิกำรสังคม
: บำเพ็ญสำธำรณประโยชน์,จิตอำสำทำควำมดีด้วยใจ
(3 สิงหำคม 2562)
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รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

โครงการ/กิจกรรม/งาน
หน่วยงานดาเนินการ
95. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรปั่นจักรยำนในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 14 กองสวัสดิกำรสังคม
: บำเพ็ญสำธำรณประโยชน์,จิตอำสำทำควำมดีด้วยใจ
(17 สิงหำคม 2562)
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ข้อเสนอแนะในปีต่อไป : หลักฐานอ้างอิง : -
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รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ตัวชี้วัดที่ ๑8 : จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดานเศรษฐกิจหรือการทองเที่ยว
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสวาท จําปาอูป
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวภัทราวดี วัฒนศัพท
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
นักพัฒนาการทองเที่ยวปฏิบัติการ
เบอรติดตอ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ตอ ๗401
เบอรติดตอ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ตอ ๔๑๐๕

คําอธิบาย :
โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดานเศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมโครงการ หรืองานเทศกาลตาง ๆ ที่เทศบาลนครลําปาง
ดําเนินการเอง หรือรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ไดแก ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจัดขึ้นโดยวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมดานเศรษฐกิจกระตุนใหเกิดการกระจายรายไดในพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครลําปาง สงเสริมอาชีพและการทํามาหากิน
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง
โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยว หมายถึง กิจกรรมโครงการ หรืองานเทศกาลตาง ๆ ที่เทศบาลนครลําปาง
ดําเนินการเอง หรือรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ไดแก ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของเทศบาลนครลําปาง และจังหวัดลําปาง และเพื่อการพักผอนหยอนใจ ผอนคลาย และบันเทิงรื่นเริงใจ
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัด
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม
ดานเศรษฐกิจหรือการทองเที่ยว

หนวยวัด
จํานวน

เกณฑการใหคะแนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระดับ ๑ ระดับ ๒
ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕
7
8
9
10
11

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับการอนุมัติ ในปงบประมาณ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม
ดานเศรษฐกิจหรือการทองเที่ยว

น้ําหนัก
(จํานวน)
4

ผลการ
ดําเนินงาน
9

คาคะแนน
ที่ได
3

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1200
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( ) 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 ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 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
ในการสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจของทองถิ่น ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมของเด็ก เยาวชน และประชาชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
รว มกั บ เทศบาลฯ โดยมีกิ จ กรรมประกอบด ว ย การตกแต ง และประดั บไฟ แสง สี / จุ ดถ า ยภาพด า นการท องเที่ย วของลํ า ปาง/
นิทรรศการสงเสริมการทองเที่ยว (Five Hidden Jems)/การแสดงของกลุมเยาวชนและหนวยงานตาง ๆ ใน จ.ลําปาง/ลานสวนสนุก/
การจําหนายสินคา ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดลําปาง/การจําหนายอาหาร และเครื่องดื่ม และกิจกรรมนับถอยหลังสูศักราชใหม
โดยจากการประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ ปรากฏวา งานเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมนครลําปางสามารถบรรลุผลสําเร็จ
ไดทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด ไดแก
ตัวชี้วัดที่ ๑ จํานวนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและสงเสริมเศรษฐกิจการคาใหจังหวัดลําปางในชวงเทศกาลปใหม
มีผลการดําเนินงาน จํานวน 22 กิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ ๒ ผูประกอบการพึงพอใจตอการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมนครลําปาง มีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ
86.02
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๓ นั กท องเที่ ยวและประชาชนที่ ม าร วมงานพึ ง พอใจต อการจั ดงานเฉลิ มฉลองเทศกาลป ใหม นครลํ าปาง
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
นิทรรศการจํ าลองวิถี ชีวิ ตในอดีต /การแสดงละครอิง ประวั ติศ าสตร/ นิท รรศการภาพวาดและมุ มภาพถา ยย อนยุค /นิ ทรรศการ
ภาพถาย/การโชวรถถีบโบราณ/การแสดงดนตรี/การแสดงรองเพลงลูกกรุงลีลาศ/รําวงยอนยุค/ไลนแดนซ/การทําบุญตักบาตร/
กาดหมั้ วย อนยุ ค (การจํ าหน ายสิ นค า อาหาร และของที่ ระลึ ก)/การจํ าหนายสิ นคาและอาหารจากสํ านั กงานพั ฒนาชุ มชนอํ าเภอ
เมืองลําปาง
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( ) 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 และพระพุทธรูปคูบานคูเมืององคอื่น
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
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี ภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ น ของชุ ม ชนในพื้ น ที่ จั ด กิ จ กรรมกระตุ น เศรษฐกิ จ ร ว มกั บ ชุ ม ชนและประชาสั ม พั น ธ
ใหประชาชนและนักทองเที่ยวเดินมาทางทองเที่ยวเมืองเกาเขลางคนครเพิ่มขึ้น โดยจากการประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ
ปรากฏวา โครงการทองเที่ยวเมืองเกาเขลางคนคร สามารถบรรลุผลสําเร็จทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ไดแก
ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและเศรษฐกิจบริเวณเมืองเกาเขลางคนคร ซึ่งมีผลการดําเนินงาน จํานวน
10 กิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 ประชาชนและนักทองเที่ยวพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเมืองเกาเขลางคนคร มีผลการดําเนินงาน
คิดเปนรอยละ 88.32
ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนสื่อประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวยานเมืองเกาเขลางคนคร มีผลการดําเนินงาน จํานวน
3 ชองทาง
โครงการดังกลาวสามารถบรรลุตัวชี้วัดของโครงการไดสําเร็จทุกตัวชี้วัด คิดเปนคะแนน 4.1 คะแนน (เต็ม 5)
6. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวกาดกองตา (เดือนมกราคม 2562 - ปจจุบัน) มีวัตถุประสงคเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม
การท องเที่ ย วและเศรษฐกิ จ บริ เวณกาดกองต า และพื้ น ที่ใ กล เคี ยง เพื่ อกระตุ น ให เกิ ด การเดิ น ทางท องเที่ ย วบริเวณถนนคนเดิ น
กาดกองตาและจังหวัดลําปาง ซึ่งจะเปนการกระตุนเศรษฐกิจและสรางรายไดใหแกคนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อพัฒนาและประชาสัมพันธ
กาดกองตาใหเป นแหลงทองเที่ย วที่เปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั้ งชาวไทยและชาวตางประเทศในวงกวางมากขึ้น ประกอบดว ย
กิจกรรมตาง ๆ อาทิ การประดับตกแตงสถานที่ การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงนิทรรศการ การสาธิตประดิษฐงานฝมือ
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เปนตน
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( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน
7. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม (เดือนมกราคม 2562 - ปจจุบัน) มีวัตถุประสงคเพื่อจัดกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยวและเศรษฐกิจรวมกับชุมชนในพื้นทีบ่ ริเวณสายวัฒนธรรม เพื่อใหประชาชนและนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว
บริเวณถนนสายวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น และเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชนและประชาชนในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
โดยเทศบาลฯ รวมดําเนินงานกับคณะกรรมการถนนสายวัฒนธรรม จัดกิจกรรมกาดหมั้วคัวแลง ทุกเย็นวันศุกร ตั้งแตเวลา ๑6.3๐ –
๒๐.๓๐ น. และกิจกรรมทางวัฒนธรรมตาง ๆ อาทิ การแสดงนาฏศิลป ดนตรีพื้นเมือง ซอพื้นเมือง การสาธิตการประดิษฐงานฝมือ
ภูมิปญญาลานนา การประดับตกแตงสถานที่ เปนตน
8. โครงการส ง เสริ ม การดํ า เนิ น งานศู น ย ส าธิ ต การตลาดเทศบาลนครลํ า ปาง ประจํ า ป ง บประมาณ 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 เปนกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ดานการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว และบริการที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวตาง ๆ ภายในเขตเทศบาลฯ ใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว
และประชาชนโดยทั่วไปซึ่งเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของเทศบาลฯ ไดแก
๑) คู มื อเที่ ย วลํ า ปาง ๒ ภาษา โดยจั ด พิ ม พ ทุ ก ๆ ๒ เดื อน และเผยแพร ไ ปยั ง ประชาชน นั กท องเที่ ย วทั้ ง ในและ
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” เนนกระตุนทองเที่ยวในทองถิ่น และทองเที่ยวเมืองรอง แคมเปญ “Amazing
Thailand Go Local : เที่ยวทองถิ่นไทย 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

หนา I 98
รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

หลักฐานอางอิง :
๑. โครงการที่ไดรับการอนุมัติ
๒. ภาพถายกิจกรรม / โครงการ
๓. ตัวอยางสื่อประชาสัมพันธ
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป :
กิจกรรมและโครงการตาง ๆ ควรประชาสัมพันธไปยังนักทองเที่ยวในตางจังหวัดและตางประเทศใหมากขึ้น

หน้า I 99
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ตัวชี้วัดที่ ๑9 : จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรผังเมืองรวม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นำยชูศักดิ์ สมแก้ว
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำยวันชัย เรืองวิไลรัตน์
หัวหน้ำฝ่ำยควบคุมอำคำร
นำยช่ำงโยธำอำวุโส
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ต่อ ๗130
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ต่อ 7135
คาอธิบาย :
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผังเมืองรวม มี 2 กิจกรรม ดังนี้
1. กิ จ กรรมเผยแพร่ป ระชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เอกสารประชาสั มพันธ์ก ฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคับ ผัง เมืองรวม หมำยถึง
กิจกรรมในกำรเผยแพร่แผ่นพับ เอกสำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับผังเมืองรวม ให้แก่หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง สถำบันกำรศึกษำ เป็นต้น
2. กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวม หมำยถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรให้ควำมเห็น กำรอนุญำต
กำรควบคุม กำรบันทึก สถิติด้ำนต่ำง ๆ ของกำรก่อสร้ำงอำคำร และควบคุมให้เป็นไปตำมผังโซนสีที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวม
เกณฑ์การประเมิน :
ตัวชี้วัด
จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
จัดกำรผังเมืองรวม

หน่วยวัด
จำนวน

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระดับ ๑ ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔ ระดับ ๕
1
2

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
- จำนวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินกำรในปีงบประมำณ
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร
ผังเมืองรวม

น้าหนัก
(จานวน)
2

ผลการ
ดาเนินงาน
2

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.1000

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
เทศบำลนครลำปำงได้ดำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรผังเมืองรวม ดังนี้
๑. กิจ กรรมเผยแพร่ป ระชำสั ม พั น ธ์ กรณี ผั ง เมื องรวมเมื องล ำปำงมี ผ ลบั ง คับ ใช้ แล้ ว ในรูป แบบเอกสำร โดยส่ ง หนั ง สื อ
“กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลำปำง พ.ศ. 2558” ทำงไปรษณีย์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ (เทศบำลเมือง,
เทศบำลนคร, เมืองพัทยำ และกรุงเทพมหำนคร)
2. กิจกรรมกำรควบคุมกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมผังโซนสีที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวม

หน้า I 100
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : -

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการในปีต่อไป : -

หลักฐานอ้างอิง :
1. หนั งสื อเทศบำลนครล ำปำง ที่ ลป 52004/ว 2466 ลงวั นที่ 15 พฤษภำคม 2562 เรื่อง ส่ งแบบสอบถำมควำมคิ ดเห็ น
ของประชำชน เพื่อประกอบกำรประเมินผลผังเมืองรวมเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
2. หนังสือเทศบำลนครลำปำง ที่ ลป 52004/ว 4764 ลงวันที่ 16 กันยำยน 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังควำมคิดเห็น
ของประชำชน งำนประเมินผล ผังเมืองรวมเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
3. หนังสือบันทึกข้อควำม สำนักกำรช่ำง ที่ ลป 52004/1988 ลงวันที่ 18 เมษำยน 2562 เรื่อง รำยงำนสถิติกำรก่อสร้ำง
ดัดแปลง รื้อถอนอำคำร และกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินตำมผังโซนสี ประจำเดือนมีนำคม พ.ศ. 2562 ให้แก่ สำนักงำนสถิติจังหวัด
ลำปำง สำนักงำนแรงงำนจังหวัดลำปำง สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดลำปำง และสำนักงำนคลังจังหวัดลำปำง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ในกำรวิเครำะห์
4. หนังสือบันทึกข้อควำม สำนักกำรช่ำง ที่ ลป 52004/2430 ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2562 เรื่อง รำยงำนสถิติกำรก่อสร้ำง
ดัดแปลง รื้อถอนอำคำร และกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินตำมผังโซนสี ประจำเดือนเมษำยน พ.ศ. 2562 ให้แก่ สำนักงำนสถิติจังหวัด
ลำปำง สำนักงำนแรงงำนจังหวัดลำปำง สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดลำปำง และสำนักงำนคลังจังหวัดลำปำง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ในกำรวิเครำะห์
5. หนังสือบันทึกข้อควำม สำนักกำรช่ำง ที่ ลป 52004/3024 ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2562 เรื่อง รำยงำนสถิติกำรก่อสร้ำง
ดัดแปลง รื้อถอนอำคำร และกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินตำมผังโซนสี ประจำเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 ให้แก่ สำนักงำนสถิติจังหวัด
ลำปำง สำนักงำนแรงงำนจังหวัดลำปำง สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดลำปำง และสำนักงำนคลังจังหวัดลำปำง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ในกำรวิเครำะห์
6. หนังสือบันทึกข้อควำม สำนักกำรช่ำง ที่ ลป 52004/3643 ลงวันที่ 15 กรกฎำคม 2562 เรื่อง รำยงำนสถิติกำรก่อสร้ำง
ดัดแปลง รื้อถอนอำคำร และกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินตำมผังโซนสี ประจำเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2562 ให้แก่ สำนักงำนสถิติจังหวัด
ลำปำง สำนักงำนแรงงำนจังหวัดลำปำง สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดลำปำง และสำนักงำนคลังจังหวัดลำปำง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ในกำรวิเครำะห์
7. หนังสือบันทึกข้อควำม สำนักกำรช่ำง ที่ ลป 52004/4236 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2562 เรื่อง รำยงำนสถิติกำรก่อสร้ำง
ดัดแปลง รื้อถอนอำคำร และกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินตำมผังโซนสี ประจำเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2562 ให้แก่ สำนักงำนสถิติจังหวัด
ลำปำง สำนักงำนแรงงำนจังหวัดลำปำง สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดลำปำง และสำนักงำนคลังจังหวัดลำปำง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ในกำรวิเครำะห์
8. หนังสือบันทึกข้อควำม สำนักกำรช่ำง ที่ ลป 52004/4732 ลงวันที่ 13 กันยำยน 2562 เรื่อง รำยงำนสถิติกำรก่อสร้ำง
ดัดแปลง รื้อถอนอำคำร และกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินตำมผังโซนสี ประจำเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2562 ให้แก่ สำนักงำนสถิติจังหวัด
ลำปำง สำนักงำนแรงงำนจังหวัดลำปำง สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดลำปำง และสำนักงำนคลังจังหวัดลำปำง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ในกำรวิเครำะห์

หน้า I 101
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ตัวชี้วัดที่ 20 : จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนสังคมและเศรษฐกิจ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นำยสุนทร จวงพลงำม
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำงสำวนัทธ์หทัย ฟูวุฒิ
ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม
นำงยุวดี แก้วกระจ่ำง
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ต่อ 3103
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ต่อ 3106
คาอธิบาย :
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม หมำยถึง โครงกำร/กิจกรรม หรืองำนต่ำง ๆ ที่เทศบำล
นครลำปำงดำเนิน กำรเอง หรือร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ ได้แก่ ภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และภำคประชำชน จัดขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้ำนสังคม พิทักษ์สิทธิให้ประชำชนในพื้นที่ภำยในเขตเทศบำลนครลำปำงมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น
โครงการ/กิจกรรมที่ส่ง เสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ หมำยถึง โครงกำร/กิจกรรม หรืองำนต่ำง ๆ ที่
เทศบำลนครลำปำงดำเนินกำรเอง หรือร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ ได้แก่ ภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และภำคประชำชน จัดขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้ำนเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดกำรกระจำยรำยได้ในพื้นที่ภำยในเขตเทศบำลนครลำปำงและส่งเสริมอำชีพ
และกำรทำมำหำกินของประชำชนในเขตเทศบำลนครลำปำง
เกณฑ์การประเมิน :
ตัวชี้วัด
จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนสังคม
และเศรษฐกิจ

หน่วยวัด
จำนวน

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระดับ ๑ ระดับ ๒
ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕
6
7
8
9
10

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
- จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับกำรอนุมัติ ในปีงบประมำณ
ผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนสังคม
และเศรษฐกิจ

น้าหนัก
(จานวน)
2

ผลการ
ดาเนินงาน
9

ค่าคะแนน
ที่ได้
4

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0800

หน้า I 102
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
เทศบำลนครลำปำงได้ดำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนสังคมและเศรษฐกิจ ดังนี้
๑. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานคนบ่าเก่า (ลำนคนบ่ำเก่ำ ครั้งที่ 1 วันที่ 21 มกรำคม 2562) (ครั้งที่ 2 วันที่
5 เมษำยน 2562) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น เวทีในกำรจัดกิจกรรมแสดงควำมสำมำรถของผู้สูงอำยุ กำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำ กำรจัด
นิทรรศกำร/จัดพื้นที่จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ กำรยกย่องชูเกียรติผู้สูงอำยุ เป็นกำรสืบสำนวัฒนธรรมอันดีงำมของกลุ่มผู้สูงอำยุในเขต
เทศบำล และสอดคล้องกับหน้ำที่ของเทศบำลนคร ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระรำชบั ญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้เทศบำลมีอำนำจและหน้ำที่
ในกำรสงเครำะห์และส่ง เสริมและพั ฒนำคุณภำพชี วิต ผู้สูง อำยุ โดยมีกิจกรรม ประกอบด้ว ย กำรประกวดร้องเพลง กำรแสดง
ควำมสำมำรถของกลุ่มผู้สูงอำยุ กำรรดน้ำดำหัวผู้สูงอำยุ กำรจำหน่ำยอำหำรของกลุ่มผู้สูงอำยุแต่ละชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง
จัดบูธนิทรรศกำรจำกหน่วยงำนภำยนอก ซึ่งจำกกำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่มำร่วมงำน พบว่ำประชำชนมีควำมพึงพอใจ
ในภำพรวมต่อกำรจัดงำนลำนคนบ่ำเก่ำ ครั้งที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 84.72 ครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 92.25
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2561) กิจกรรมกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
เลือกตั้ง (วันที่ 14 มกรำคม 2562) กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยน่ำรู้สำหรับผู้สูงวัย (วันที่ 24 มกรำคม 2562) กิจกรรม
อบรมให้ควำมรู้ด้ำนพิธีกำรทำงศำสนำ (วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2562) กิจกรรมอบรมพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
กลุ่มเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วม (วันที่ 14 – 15 กุมภำพันธ์ 2562) กิจกรรมศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นแนวทำง
กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมผู้สูงอำยุและปัจจัยที่ทำให้กำรดำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอำยุประสบควำมสำเร็จ ของหน่วยงำน
ภำครัฐและภำคประชำชน (วันที่ 28 มกรำคม 2562 และวันที่ 20 มีนำคม 2562) กิจกรรมอบรมธรรมะเคลื่อนที่ จำนวน 3 ครั้ง
ได้แก่ วัดศรีบุญโยง วัดเกำะวำลุกำรำม และวัดเชียงรำย (วันที่ 22 พฤษภำคม 2562) อบรมให้ควำมรู้ด้ำนสันทนำกำร อบรมกำรรำวง
มำตรฐำน (วันที่ 28 มิถุนำยน 2562) อบรมให้ควำมรู้ด้ำนวิชำกำร หัวข้อ เทคนิคกำรพูดในที่ชุมชน (วันที่ 14 สิงหำคม 2562)

อบรมให้ควำมรู้ ด้ำนประเพณีวัฒนธรรม หัวข้อ กำรทำประทีป ตีนกำ (วันที่ 21 สิงหำคม 2562) อบรมให้ควำมรู้ ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงวัยกับควำมสุขยุคไอที มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอำยุ
ในเขตเทศบำลนครลำปำงทุกชุมชน ได้มีควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ มำกยิ่งขึ้น และสำมำรถอำศัยอยู่ในครอบครัวได้อย่ำง มีควำมสุขตำมอัตภำพ
ไม่เป็นภำระกับครอบครัวในด้ำนต่ำงๆ อีกทั้งยังเปิดโอกำสให้ผู้สูงอำยุได้มีโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมได้อย่ำงทั่วถึงกัน และเกิดกำรพัฒนำ
ศักยภำพแบบมีส่วนร่วม สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน อย่ำงมีคุณภำพ มีควำมสุข มีสุขภำพ
แข็ง แรง สมบูรณ์ทั้ งร่ำงกำย จิต ใจ สำมำรถช่ วยเหลือและพึ่ งพำตนเองได้ ตำมควำมเหมำะสม ซึ่ งจำกกำรส ำรวจควำมคิด เห็น
ของประชำชนที่มำร่วมกิจกรรม พบว่ำผู้ร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกำรจัดกิจกรรม ครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 86.30
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน (วันที่ 20 มกรำคม 2562) อบรมให้ควำมรู้ หัวข้อ “กำรพัฒนำภำวะผู้นำ
และกำรทำงำนเป็นทีม ” (วันที่ 29 มีนำคม 2562) กิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมองค์ควำมรู้และพัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชน
ในชุมชน ให้ควำมรู้หัวข้อ วัยรุ่นยุคใหม่ ไร้ควำมรุนแรง กิจกรรมกำรแสดงควำมสำมำรถของเด็กและเยำวชน “ถนนเด็กเดิน” จำนวน 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 จัดพื้นที่จำหน่ำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ จัดพื้นที่ลำน
กิจกรรมและลำนแสดงควำมสำมำรถของกลุ่มเด็กและเยำวชน สร้ำงควำมเป็นผู้นำ ให้เป็นคนดีตำมลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่ำง
แก่เด็กและเยำวชนรุ่น ๆ ต่อไป เป็นพลังของคนรุ่นใหม่ให้แก่สังคม ซึ่งจำกกำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่มำร่วมงำน พบว่ำ
ประชำชนมีควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกำรจัดกิจกรรมกำรแสดงควำมสำมำรถของเด็กและเยำวชน “ถนนเด็กเดิน” ครั้งที่ 1 คิดเป็น
ร้อยละ 86.57

หน้า I 103
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ (ต่อ) :
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี (วันที่ 18 ธันวำคม 2561) กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรในด้ำนกฎหมำย
เลือกตั้งให้กับกลุ่มสตรีเทศบำลนครลำปำงทุกชุมชน (วันที่ 8 มีนำคม 2562) กิจกรรมวันสตรีสำกล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มสตรี
ในชุมชน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบำทของสตรี ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 กำหนด
แนวทำงให้มีกำรจัดตั้ งกลุ่มสตรีประจำชุ มชนในเขตเทศบำลขึ้น ประกอบกับมำตรฐำนกำรส่ งเสริมกำรพั ฒนำสตรีของกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นได้กำหนดมำตรฐำนและตัวชี้วัดด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสตรีขึ้น รวม 6 ประกำร คือ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำ นสุ ขภำพอนำมั ย ด้ ำ นกำรจัด กำรทรัพ ยำกร ด้ำ นเศรษฐกิจ ด้ ำ นสั ง คม วั ฒ นธรรม ประเพณี และด้ ำนกำรศึกษำ กำรเรีย นรู้
โดยจำกกำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่มำร่วมงำน พบว่ำ ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดงำนวันสตรีสำกล คิดเป็นร้อยละ
87.11
5. โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทำปัญหำให้กับประชำชนที่ประสบปัญหำเดือดร้อน
ด้ำนต่ำง ๆ โดยได้ดำเนินกำรสงเครำะห์เด็กด้อยโอกำส จำนวน 21 รำย ดำเนินกำรสงเครำะห์ผู้ประสบปัญหำเดือดร้อน กรณีขอรถ
รับส่งไปโรงพยำบำล จำนวน 7 รำย ดำเนินกำรปรับสภำพแวดล้อมบ้ำนผู้สูงอำยุ จำนวน 1 รำย ดำเนินกำรสงเครำะห์ผู้ประสบ
ปัญหำเดือดร้อน จำนวน 34 รำย ดำเนินกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ประเภทวำตภัย จำนวน 9 รำย
ประเภทอัคคีภัย จำนวน 1 รำย
6. โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มคนพิการ (วันที่ 18 - 19 กรกฎำคม 2562) กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ดูแลคนพิกำร
ในหัวข้อกำรดูแลผู้พิกำรและผู้ที่มีอำกำรทำงจิต และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้พิกำรสู่สังคมที่ยั่งยืน กิจกรรมอบรมอำชีพให้แก่คนพิกำร
และครอบครัว มีวัตถุประสงค์ให้คนพิกำรและครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่ำงปกติสุข ลดควำมเครียดในครอบครัว และส่งเสริมอำชีพ
สำมำรถนำไปใช้ประกอบอำชี พมีรำยได้เสริมแก่ครอบครัว (วันที่ 13 สิงหำคม 2562) กิจกรรมอบรมอำสำสมัครสวัสดิกำรสังคม
ให้ควำมรู้ในหัวข้อ บทบำทหน้ำที่ของ อสส. ในกำรดำเนินกำรให้กำรช่วยเหลือคนพิกำรและครอบครัว และกำรสำรวจค้นหำจัดเก็บ
ข้อมูลคนพิกำร กำรประสำนงำนช่วยเหลือคนพิกำรในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนำองค์ควำมรู้ ให้แก่ อสส. ให้สำมำรถนำไปใช้
ช่วยเหลือและดูแลคนพิกำรในชุมชน
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลาปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม
และส่งเสริมกำรเรียนรู้พัฒนำทักษะอำชีพ (วันที่ 17 - 21 ธันวำคม 2561) ฝึกอบรมกำรทำขนมไทย (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
เทศบำลนครลำปำง
8. โครงการส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรศูนย์สำธิตฯ ในกำร
บริหำรจัดกำรสถำนที่จำหน่ำยสินค้ำระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และชุมชน เพื่อจัดหำตลำดในกำรสร้ำงอำชีพ และรำยได้
ให้กับประชำชน (วันที่ 21 - 23 พฤศจิกำยน 2561) กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดงำนล่องสะเปำจำวละกอน (วันที่ 25 - 31 ธันวำคม
2561) กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดงำนเฉลิมฉลองเทศกำลปีใหม่ (วันที่ 30 มีนำคม - 2 เมษำยน 2562) กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด
งำนรำลึกประวัติศำสตร์สะพำนรัษฎำภิเศก (วันที่ 9 - 11 เมษำยน 2562) กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดงำนสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง
นครลำปำง (วันที่ 5 กรกฎำคม 2562) เดินทำงไปศึกษำเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดในงำน Lanna Expo 2019
“กินดี อยู่ดี วิ ถีล้ำนนำ” จังหวัดเชียงใหม่ (วั นที่ 14 สิงหำคม 2562) ฝึกบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำรูปแบบและแนวทำง
กำรจัดจำหน่ำยเพื่อสร้ำงศักยภำพทำงกำรตลำดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน
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คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ (ต่อ) :
9. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถำนที่สำธิตกำรทำเกษตรชุมชนเมืองตำมแนว
ของเศรษฐกิจพอเพียง และนำหลักกำรทรงงำนตำมแนวทำงทฤษฎีใหม่ของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำขยำยผลสู่ประชำชนในเขต
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
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
๑. เทศบำลฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรดำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอำยุ สตรี เด็ก และเยำวชน
๒. เทศบำลฯ ได้รับ กำรสนับ สนุน งบประมำณและได้รับ ควำมร่วมมื อในกำรจัดกิจกรรมต่ ำง ๆ จำกหน่วยงำนภำยนอก
เครือข่ำยชุมชน เพื่อเป็นกำรบูรณำกำรทำงำนร่วมกันของหน่วยงำนต่ำง ๆ ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต และด้ำนสังคม
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. กำรประชำสัมพันธ์ไม่ค่อยทั่วถึง
2. ข้อระเบียบ กฎหมำย ที่มีข้อจำกัดในด้ำนกำรจัดกิจกรรมในกำรเบิกจ่ำย
3. กำรประสำนงำนของบุคลำกรในกำรจัดสถำนที่
4. กำรจัดกิจกรรมพร้อม ๆ กันหลำยงำน
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการในปีต่อไป :
กิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ ควรประชำสัมพันธ์ไปยังกลุ่มต่ำง ๆ ในเขตเทศบำลนครลำปำงและประสำนหน่วยงำนภำยนอก
เข้ำร่วมกิจกรรมให้มำกขึ้นกว่ำเดิม
หลักฐานอ้างอิง :
๑. โครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติ
๒. ภำพถ่ำยกิจกรรม / โครงกำร
๓. ตัวอย่ำงสื่อประชำสัมพันธ์
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 2๑ : ร้อยละผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยผลผลิตของกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นำยสวำท จำปำอูป
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำยชนก รู้เกณฑ์
หัวหน้ำสำนักปลัดเทศบำล
นำงรุ่งพร อนันต์พฒ
ั นำ
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ต่อ ๗312
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ต่อ 4302
คาอธิบาย :
ผลผลิต คือ เป้ำหมำยที่กำหนดผลสำเร็จตำมภำระหน้ำที่และภำระงำนด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย โดยสำมำรถ
ดำเนินงำนบรรลุค่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
เป้าหมายตามภาระหน้าที่และภาระงานที่กาหนดผลสาเร็จ ประกอบด้วย
1. ร้อยละของกำรตรวจกวดขัน กรณีกำรละเมิดพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบของบ้ำนเมือง
พ.ศ. 2535 รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม อย่ำงน้อย 1 จุด/วัน
2. ร้อยละของกำรตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อกำรเกิดอำชญำกรรมในพื้นที่สำธำรณะอย่ำงน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด
3. ร้อยละควำมสำเร็จของกำรแก้ไขข้อร้องเรียนตำมภำระหน้ำที่ และภำระงำนด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
4. ร้อยละของกำรตรวจสอบ กวดขัน กำรจัดระเบียบทำงเท้ำถนน เพื่อแก้ไขปัญหำจรำจร อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด
5. ร้อยละควำมพึงพอใจต่อกำรจัดระเบียบหำบเร่แผงลอย
สูตรการคานวณ :
วัดผลสำเร็จจำกร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมำณของเป้ำหมำยตำมภำระหน้ำที่และภำระงำน

ภาระหน้าที่/ภาระงานSM ๑
ภาระหน้าที่/ภาระงานSM ๒

W๑
W๒

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
ร้อยละของผลสาเร็จตามเป้าหมาย ค่าคะแนน
ผลผลิตฯ
ที่ได้ (SMi)
๑
๒
๓
๔
๕
๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕
SM๑
๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕
SM๒

.
.
ภาระหน้าที่/ภาระงานSM i

.
.
Wi

๖๕
๖๕
๖๕

ความสาเร็จจากร้อยละของ
ผลผลิตฯ

น้าหนัก (Wi)

 Wi = ๑.๐

๗๐
๗๐
๗๐

๗๕
๗๕
๗๕

๘๐
๘๐
๘๐

๘๕
๘๕
๘๕

.
.
SMi

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนัก
(Wi x SMi)
(W๑ x SM๑)
(W๒ x SM๒)
.
.
(Wi x SMi)
 (Wi x SMi)
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คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระดับร้อยละควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยผลผลิตของเทศบำล เท่ำกับ
 (Wi x SMi)
 Wi

โดยที่
W หมำยถึง
SM หมำยถึง
I

หมำยถึง

หรือ

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

W๑+ W๒ ++... Wi

น้ำหนักควำมสำคัญที่ให้กับผลตัวชี้วัดหลักที่ ๑ (ร้อยละผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยผลผลิตของกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย) ของแต่ละเป้ำหมำยภำระหน้ำที่และภำระงำน และผลรวมของน้ำหนักของทุกเป้ำหมำยให้
ส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบเป็นผู้กำหนดน้ำหนักร้อยละของ ลำดับ (i) กรณีไม่ระบุถือว่ำน้ำหนักเท่ำกันหมด
คะแนนที่ได้จำกผลตัวชี้วัดหลักที่ ๑ (ร้อยละควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยผลผลิตของกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย) ของแต่ละส่วนรำชกำร ระดับสำนัก/กอง
ลำดับที่ของเป้ำหมำยภำระหน้ำที่และภำระงำน หรือเทียบเท่ำ ; 1 , 2i ,….

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงเกณฑ์กำรให้คะแนน +/-1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน 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

แบบรำยงำนกำรปฏิบัตงิ ำน ของงำนรักษำควำมสงบภำยใน สำนักปลัดเทศบำล

๒

แบบสรุปกำรแก้ไขข้อร้องเรียนด้ำนหำบเร่แผงลอยและรักษำควำมสงบของงำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์
ของสำนักปลัดเทศบำล
รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกำรจัดระเบียบหำบเร่แผงลอย ของกองวิชำกำรและแผนงำน

3

เครื่องมือการประเมิน :
- ตำรำงสรุปผลร้อยละควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยผลผลิตฯ
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( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยผลผลิตของกำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อย

ร้อยละ

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕
๖๕
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
 น้าหนัก (Wi) คิดตามจานวนโครงการที่สานักและกองต่างๆ รับผิดชอบ

ความสาเร็จจากร้อยละของผลผลิตฯ
๑. ร้อยละของกำรตรวจกวดขัน กรณี
กำรละเมิดพระรำชบัญญัติรักษำ
ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ. 2535
รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม อย่ำงน้อย
1 จุด/วัน
๒. ร้อยละของกำรตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย
ต่อกำรเกิดอำชญำกรรมในพื้นที่
สำธำรณะอย่ำงน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด
๓. ร้อยละของควำมสำเร็จของกำรแก้ไข
ข้อร้องเรียนตำมภำระหน้ำที่ และ
ภำระงำนด้ำนกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย
๔. ร้อยละของกำรตรวจสอบ กวดขัน
กำรจัดระเบียบทำงเท้ำถนน
เพื่อแก้ไขปัญหำจรำจร อย่ำงน้อย
1 ครั้ง/วัน/จุด
๕. ร้อยละควำมพึงพอใจ
ต่อกำรจัดระเบียบหำบเร่ แผงลอย
รวม

0.25

65 70 75 80 85

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ
(SMi)
(คะแนนที่ได้)
100 (5)

0.20

65 70 75 80 85

100 (5)

1.00

0.15

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕

100 (5)

0.75

0.20

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕

100 (5)

1.00

0.20

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 73.40 (2.68)

น้าหนัก
* (Wi)

๑

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
ร้อยละของผลสาเร็จตาม
เป้าหมายผลผลิตฯ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

คิดเป็นร้อยละ 82.70

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนัก
(Wi x SMi)
1.25

0.54
4.54
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( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยผลผลิต
ของกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

น้าหนัก
(ร้อยละ)
4

ผลการ
ดาเนินงาน
82.70

ค่าคะแนนที่ได้
4.54

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.1816

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ:
งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) ฝ่ำยปกครอง สำนักปลัดเทศบำล มีหน้ำที่จัดระเบียบ ตรวจสอบ กวดขันบริเวณ
สถำนที่ ส ำธำรณะในเขตเทศบำลนครล ำปำง และจั ด ระเบี ย บพ่ อ ค้ำ แม่ ค้ำ หำบเร่ แผงลอย ในเขตเทศบำลนครล ำปำง
โดยเฝ้ำระวังมิให้มีกำรตั้งวำงขำยสินค้ำบริเวณทำงเท้ำและบนถนนบริเวณรอบตลำดเทศบำล 1 บริเวณแยกธนำคำรออมสิน
(สำขำในเมือง) ตรอกศรีนวล ตลำดรัษฎำ ตลำดสนำมบิน ตลำดโชคชัย และข้ำงโรงเรียนบุญวำทย์ เพื่อไม่ให้มีผู้ลักลอบนำสินค้ำ
มำตั้ งวำงขำยบนถนน ทำงเท้ำ และสถำนที่ สำธำรณะในเขตเทศบำลนครลำปำง เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบั ญญั ติรักษำ
ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ. 2535 และกฎหมำยที่เกี่ ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง หำกปล่อยทิ้งไว้
ประชำชนจะได้รับควำมเดือดร้อนและเกิดควำมเสียหำยต่อทำงรำชกำร
โดยในกำรปฏิบัติงำน ของงำนรักษำควำมสงบเรียบร้อย (งำนเทศกิจ) ได้ดำเนินกำร ดังนี้
ระดับความสาเร็จ
๑. ร้อยละของกำรตรวจกวดขัน กรณีกำรละเมิด
พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและ
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้ำนเมือง พ.ศ. 2535 รวมทั้งฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม อย่ำงน้อย 1 จุด/วัน
๒. ร้อยละของกำรตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย
ต่อกำรเกิดอำชญำกรรมในพื้นที่สำธำรณะ
อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด
๓. ร้อยละของควำมสำเร็จของกำรแก้ไข
ข้อร้องเรียนตำมภำระหน้ำที่ และภำระงำน
ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
๔. ร้อยละของกำรตรวจสอบ กวดขัน
กำรจัดระเบียบทำงเท้ำถนน เพื่อแก้ไขปัญหำ
จรำจร อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด

ผลการดาเนินงาน
- เจ้ ำ หน้ ำ ที่ เ ทศกิ จ ออกตรวจสอบกวดขั น จั ด ระเบี ย บพ่ อ ค้ ำ - แม่ ค้ ำ
จำนวน 3 จุด/วัน ได้แก่ บริเวณแยกธนำคำรออมสิน บริเวณตลำดรัษฎำ
บริเวณตลำดโชคชัย
(คิดเป็นร้อยละ 100)
- เจ้ำ หน้ ำที่ เทศกิจ ได้ ออกตรวจพื้น ที่เสี่ย งภัย ต่อกำรเกิดอำชญำกรรม
จำนวน 3 จุด/วัน ได้แก่ บริเวณสวนสำธำรณะเขลำงค์นคร บริเวณสถำนี
รถไฟลำปำง และบริเวณสถำนีขนส่งผู้โดยสำรเทศบำลนครลำปำง
(คิดเป็นร้อยละ 100)
เจ้ำหน้ำที่เทศกิจได้ดำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนตำมภำรหน้ำทีแ่ ละภำระ
งำนด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย จำนวน 3 จุด/วัน ได้แก่ บริเวณ
หน้ำโรงเรียนบุญวำทย์ บริเวณหน้ำร้ำนเบตง บริเวณหน้ำสวนสำธำรณะ
เขลำงค์
(คิดเป็นร้อยละ 100)
เจ้ำหน้ำที่เทศกิจได้ออกตรวจสอบ กวดขัน จัดระเบียบทำงเท้ำ ทำงถนน
เพื่อแก้ไขปัญหำจรำจร จำนวน 3 จุด/วัน ได้แก่ บริเวณตลำดสนำมบิน
บริเวณแยกธนำคำรออมสิน และบริเวณหน้ำโรงพยำบำลศูนย์ลำปำง
(คิดเป็นร้อยละ 100)
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( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ (ต่อ) :
ระดับความสาเร็จ
๕. ร้อยละควำมพึงพอใจต่อกำรจัดระเบียบ
หำบเร่แผงลอย

ผลการดาเนินงาน
ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดระเบียบหำบเร่ แผงลอย
คิดเป็นร้อยละ 73.40

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญและให้คำชี้แนะแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำง
รำชกำรและเจ้ำหน้ำที่เทศกิจมีควำมพร้อม มีควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติงำน และเข้มงวด กวดขัน ในกำรจัดระเบียบภำยในบริเวณ
เขตเทศบำลนครลำปำง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
กำรออกตรวจสอบพื้นที่ในเขตเทศบำลนครลำปำงบำงพื้นที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ เพรำะเป็นซอยเล็กแคบ รถจักรยำนยนต์
ตรวจกำรณ์มีสภำพเก่ำ ไม่สำมำรถใช้งำนได้ทำให้เข้ำถึงพื้นที่ได้ไม่ทั่วถึงเท่ำที่ควร
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการในปีต่อไป : - ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
สมุดรำยงำนประจำวัน ชุดปฏิบัติกำรที่ 1 และชุดปฏิบัติกำรที่ 2 ตำมแผนปฏิบัติงำน โดยได้นำสมุดรำยงำนประจำวัน
เสนอต่อผู้บังคับบัญชำในตอนเช้ำของแต่ละวันเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบในกำรออกปฏิบัติงำนในแต่ละวันของสำนัก
ปลัดเทศบำล ฝ่ำยปกครอง งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง
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( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ตัวชี้วัดที่ 22 : ร้อยละของจำนวนบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำมเกณฑ์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นำยสวำท จำปำอูป
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำงสำวนันทนีย์ มนะสิกำร
หัวหน้ำสำนักปลัดเทศบำล
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ต่อ ๗401
เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗ ต่อ ๗๓๑๔
คาอธิบาย :
บุคลากร หมำยถึง พนักงำนเทศบำล
การพัฒนา หมำยถึง กำรฝึกอบรม กำรประชุมทำงวิชำกำรหรือเชิงปฏิบัติกำร กำรสัมมนำทำงวิชำกำร หรือเชิงปฏิบัติกำร
กำรบรรยำยพิเศษ กำรศึกษำ กำรดูงำน กำรสัมมนำ กำรฝึกควำมพร้อม กำรนิเทศ กำรสอนงำนทุกเรื่องในปีนั้น ๆ เพื่อเพิ่มควำมรู้
ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ความรู้ที่จาเป็น หมำยถึง องค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ที่บุคลำกรจำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่
ทักษะที่จาเป็น หมำยถึง ขีดควำมสำมำรถที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ที่พัฒนำมำจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์ และ
กำรฝึกฝน โดยสะท้อนออกมำจำกกำรกระทำของบุคลำกร
สมรรถนะที่จาเป็น หมำยถึง ลักษณะหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ทำให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้ผลงำนโดดเด่นกว่ำ
คนอื่น ๆ
ปี หมำยถึง ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2
เกณฑ์ หมำยถึง พนักงำนเทศบำลได้รบั กำรพัฒนำอย่ำงน้อยคนละ ๑ ครั้งต่อปี
สูตรการคานวณ :
จำนวนบุคลำกรที่ได้รบั กำรพัฒนำตำมเกณฑ์ต่อปี
จำนวนบุคลำกรในเทศบำลทัง้ หมด

x ๑๐๐

เกณฑ์การประเมิน :
ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน */- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของจำนวนบุคลำกรได้รบั กำรพัฒนำ
ตำมเกณฑ์

ร้อยละ

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓
ระดับ ๔ ระดับ ๕
65
70
75
80
85

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑
๒
๓

กำหนดให้งำนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ฝ่ำยอำนวยกำร สำนักปลัดเทศบำล เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดเก็บข้อมูล
หน่วยรำชกำรที่จดั กิจกรรมพัฒนำคุณภำพบุคลำกรของหน่วยงำนตนเอง รำยงำนข้อมูลให้งำนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ฝ่ำยอำนวยกำร สำนักปลัดเทศบำล ทุกครั้งหลังจำกเสร็จสิน้ กิจกรรม
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลเป็นรำย ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อสรุปผลกำรดำเนินงำน

หน้า I 111
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
สรุปผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
จำนวนบุคลำกร
ทั้งหมด 175 คน
บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมเกณฑ์
จำนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 89.14
บุคลำกรที่ยังไม่ได้รับกำรพัฒนำ
จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.86
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละของจำนวนบุคลำกรได้รบั กำรพัฒนำ
ตำมเกณฑ์

น้าหนัก
(ร้อยละ)
5

ผลการ
ดาเนินงาน
89.14

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.2500

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. เทศบำลนครลำปำง ได้ดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรในทุกระดับ และทุกตำแหน่ง เช่น กำรฝึกอบรม กำรดูงำน กำรสัมมนำ
เนื่องจำกเป็นกำรส่งเสริม พัฒนำทักษะ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนที่พึงประสงค์ของบุคลำกร เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ของเทศบำลบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ของเทศบำลนครลำปำง ทั้งนี้ มำตรกำรในกำรดำเนินกำร เทศบำลฯ มีกำรจัดฝึกอบรม
สัมมนำเอง และมีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรในแต่ละสังกัดเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม สัมมนำ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของแต่ละงำน
จำกหน่วยงำนภำยนอก เช่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ฯลฯ
2. ในส่วนของกำรพัฒนำบุคลำกรที่เทศบำลนครลำปำงเป็นผู้ดำเนินกำรเองนั้น มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก คือ งำนพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ ฝ่ำยอำนวยกำร สำนักปลัดเทศบำล ซึ่งได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรทำงำนของผู้บริหำร
พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรที่ 1 กำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดอบรมในวันที่ 6 สิงหำคม 2562
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ อำคำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร จำนวน 21,150 บำท
จำนวนผู้เข้ำรบกำรอบรม 34 คน
หลักสูตรที่ 2 ควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และธรรมำภิบำลในกำรทำงำน จัดอบรมในวันที่ 13 กันยำยน 2562
ณ ห้องประชุมรำชำวดี ชั้น 4 อำคำร 7 สำนักงำนเทศบำลนครลำปำง งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร จำนวน 16,750 บำท
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
๑) ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำกร โดยอนุมัติงบประมำณเพื่อกำรพัฒนำบุคลำกร ประจำปี งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕62
๒) มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรพัฒนำบุคลำกร
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
บุคลำกรมีไม่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร จึงทำให้ไม่สำมำรถดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ

หน้า I 112
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการในปีต่อไป :
1. ควรมีกำรวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกร โดยวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคของบุคลำกรของเทศบำลเพื่อทำ
กลยุทธ์กำรพัฒนำบุคลำกรให้ตอบสนองในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของเทศบำล
2. ควรมีกำรสอบถำมควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ เพื่อให้ตรงตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร และตรงตำมเป้ำหมำยในกำร
พัฒนำบุคลำกรในด้ำนต่ำง ๆ
หลักฐานอ้างอิง :
1. แฟ้มสรุปข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกรของเทศบำลนครลำปำง และบัญชีรำยละเอียดกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
2. ส ำเนำคำสั่งเทศบำลนครลำปำง เรื่อง ให้พนักงำนเทศบำลเดินทำงเพื่อเข้ำรับกำรฝึ กอบรม สัมมนำ (หลั กสูตรที่หน่วยงำน
ภำยนอกเป็นผู้ดำเนินกำรจัด) ทุกหลักสูตรที่ส่งบุคลำกรเข้ำร่วม

หน้า I 113
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ตัวชี้วัดที่ 23 : ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางวรรณศรี อินทราชา
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
เบอร์ติดต่อ : 054 - 237237 ต่อ 7403

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวญาดา ณ วงค์จันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เบอร์ติดต่อ : 054 - 237237 ต่อ 7409

คาอธิบาย :
การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร หมายถึง การพัฒนาในภาพรวมขององค์กร ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ได้แก่
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทางานขององค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรม และโปร่งใส พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
2. พัฒนากระบวนการโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับวิทยาการสมัยใหม่
ดังนั้น ตัวชี้วัดของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร จึงมุ่งเน้นในด้านการพัฒนากระบวนการทางานในด้านต่าง ๆ
การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาสถานที่ สภาพแวดล้อมในการทางาน ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทางานของ
เจ้าหน้าที่
การพิจารณาความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วย
1) การนาแผนพัฒนาเทศบาลไปสู่การปฏิบัติงาน หมายถึง การวัดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –
2564) เทศบาลนครลาปาง ไปสู่การปฏิบัติงาน (ระบุไว้ในแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ได้รับงบประมาณให้ดาเนินการในปีงบประมาณ 2562) โดยอยู่ในความรับผิดชอบ ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
2) การติดตามผลการดาเนินงานตามแผน หมายถึง การวัดความสาเร็จของการดาเนินโครงการตามแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง) โดยอยู่ในความรับผิดชอบของงานวิจัย
และประเมินผล ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
3) บุคลากรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ หมายถึง การดาเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล พิจารณาตามเกณฑ์
ที่หน่วยงานรับผิดชอบกาหนด (คือ ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์) โดยอยู่ในความรับผิดชอบของงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
4) การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Asssessment : LPA)
หมายถึง การประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริ าชการและนิเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และ
ด้านธรรมาภิบาล โดยอยู่ในความรับผิด ชอบของงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและ
แผนงาน
5) การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และพัฒนาสถานที่ (เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน) หมายถึง การพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่ของแต่ละสานัก/กอง ของเทศบาล ที่สามารถดาเนินการได้ตามแผนงานที่กาหนดไว้

หน้า I 114
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

สูตรการคานวณ :
ความสาเร็จ

น้าหนัก
(Wi)

๑. ร้อยละของการนาแผนพัฒนาฯ
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติงาน
๒. ร้อยละของผลการดาเนินงานตามแผน
๓. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์
๔. ร้อยละของการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)
5. ร้อยละของความสาเร็จที่สานัก/กอง
ได้รับการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
และพัฒนาสถานที่

๐.๒

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนที่ได้
ร้อยละของผลสาเร็จ
ถ่วงน้าหนัก
(SMi)
(Wi x SMi)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
SM๑
(W๑ x SM๑)
๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕

๐.๒
๐.๒

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕
๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕

SM๒
.

(W๒ x SM๒)
.

๐.๒

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕

.

.

๐.2

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕

SMi

(Wi x SMi)

 (Wi x SMi)

 Wi =๑.๐
เกณฑ์การประเมิน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการองค์กร

หน่วยวัด
ร้อยละ

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕
65
70
75
80
85

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1
2

กองวิชาการและแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล
ประเมินผลปีละ 2 ครั้ง

หน้า I 115
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ความสาเร็จ

น้าหนัก
(Wi)

๑. ร้อยละของการนาแผนพัฒนาฯ
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติงาน
๒. ร้อยละของผลการดาเนินงาน
ตามแผน
๓. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์
๔. ร้อยละของการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)
5. ร้อยละของความสาเร็จที่สานัก/กอง
ได้รับการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
และพัฒนาสถานที่

๐.๒

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนที่ได้
ร้อยละของผลสาเร็จ
ถ่วงน้าหนัก
(SMi)
(Wi x SMi)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 66.92 (1.38)
0.28

๐.๒

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 70.48 (2.10)

๐.๒

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕

89.14 (5)

1

๐.2

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕

85.55 (5)

1

๐.2

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕

53.64 (1)

0.20

 Wi = ๑.๐

74.50

0.42

2.90

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด /
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
5

ผลการ
ดาเนินงาน
74.50

ค่าคะแนน
ที่ได้
2.90

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.1450

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
เทศบาลนครลาปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องปฏิบัติงานตามอานาจหนาที่ และเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาองค์กรจึงต้องดาเนินการในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้สอดคล้อง กับ
ภารกิจหน้าที่ของเทศบาล การประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรพิจารณาจากการดาเนินงานส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1. การนาแผนพัฒนาเทศบาลไปสู่การปฏิบัติงาน โดยการวัดจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ประกอบด้วย
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) มีโครงการทั้งสิ้น จานวน 260 โครงการ
- แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจานวน 174 โครงการ (รวมโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากงบ สปสช. จานวน 8 โครงการ)
ดังนั้น การนาแผนพัฒนาเทศบาลไปสู่การปฏิบัติ จากโครงการทั้งสิ้น 260 โครงการ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
174 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.92

หน้า I 116
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

( ) รอบ ๖ เดือน
() รอบ ๑๒ เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ (ต่อ) :
2. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผน โดยการวัดความสาเร็จของการดาเนินโครงการตามแผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖2 มีโครงการทั้งสิ้น จานวน 166 โครงการ สามารถดาเนินการตามแผนได้ จานวน 117 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 70.48 ไม่เป็นไปตามแผนจานวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.52
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามที่งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล ได้กาหนดไว้ คืออย่างน้อย
คนละ 1 ครั้งต่อปี โดยเทศบาลฯ มีพนักงานเทศบาลทั้งหมด 175 คน บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ จานวน 156 คน
คิดเป็นร้อยละ 89.14 และไม่ได้รับการพัฒนา จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.86
4. การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Asssessment : LPA) ได้รับผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 85.55
5. การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และพัฒนาสถานที่ เป็นไปตามแผนการดาเนินงานของสานัก/กอง รวมทั้งสิ้น 110 โครงการ
ซึ่งดาเนินการตามแผนได้ จานวน 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.64 และไม่เป็นไปตามแผน จานวน 51 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 46.36
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. มีการตั้งงบประมาณพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม
2. มีการติดตามผลการดาเนินโครงการ ทาให้ทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น สามารถแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางานต่อไปได้
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการในปีต่อไป :
ในการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการทางาน หรือการพัฒนาสถานที่ ควรพิจารณาห้วงเวลาการดาเนินการให้รอบคอบ
โดยคานึงถึงงบประมาณและความเป็นไปได้ในการดาเนินงาน และแต่ละสานัก/กอง ควรมีการติดตามงานอย่างใกล้ชิดให้เป็นไป
ตามแผนที่ได้กาหนดไว้
หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม
2561 – เดือนกันยายน 2562)
2. แบบรายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์)
3. สรุปผลสาเร็จในการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และพัฒนาสถานที่ ประจาปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน)

