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ตารางสรปุผลการปฏิบัติราชการระดบัส่วนราชการ 
 ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    ชื่อส่วนราชการ :  เทศบาลนครลําปาง  (       ) รอบ    ๖  เดือน 
          (    ) รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ําหนัก 

(ร้อยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได ้

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

มิติที่  ๑  ด้านประสิทธิผล ๓๕       ๓.๙๔๙๒ ๑.๓๘๒๒ 
๑. ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิต 
ของเทศบาล 

ร้อยละ ๘ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๙.๕๑๔๐ ๓.๙๐๒๘ ๐.๓๑๒๒ 

๒. ร้อยละทีเ่พิม่ขึ้นของรายไดจ้ัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายได้ปีฐาน 

ร้อยละ ๘ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙.๙๓ ๕ ๐.๔๐๐๐ 

๓. ร้อยละทีเ่พิม่ขึ้นของรายไดจ้ัดเก็บเอง 
ที่ไม่ใช่ภาษอีากรเมื่อเทียบกับรายได้ของปีฐาน 

ร้อยละ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ -๕.๙๔ ๑ ๐.๐๗๐๐ 

๔. ระดับความสําเร็จของกลุ่มเป้าหมายที่ไดร้ับ
การจดัสวัสดิการเพิ่มขึ้น 

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ ๐.๒๕๐๐ 

๕. ระดับความสําเร็จของชุมชนในการบริหาร
จัดการตนเอง 

ระดับ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ ๐.๓๕๐๐ 

มิติที่  ๒  ด้านคุณภาพการใหบ้ริการ ๒๐       ๒.๙๘๑๐ ๐.๕๙๖๒ 
๖. ร้อยละความพึงพอใจของผูร้บับริการ 
ต่องานบริการของเทศบาลนครลําปาง 

ร้อยละ ๑๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๘๓.๒๑ ๔.๖๔๒๐ ๐.๔๖๔๒ 

๗. ร้อยละความสําเร็จของข้อรอ้งเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 

ร้อยละ ๑๐ ๙๗ ๙๗.๕ ๙๘ ๙๘.๕ ๙๙ ๙๗.๑๖ ๑.๓๒ ๐.๑๓๒๐ 

มิติที่  ๓  ด้านประสิทธิภาพ ๓๕       ๔.๒๘๐๐ ๑.๔๐๔๐ 
๘. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ * 

ร้อยละ ๑๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๕ ๓ ๐.๓๐๐๐ 

๙. ร้อยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได ้ ร้อยละ ๕ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๔.๒๘ ๔.๒๘ ๐.๒๑๔๐ 
๑๐. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
ครู บุคลากรทางการศึกษาและการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ ๐.๑๕๐๐ 

๑๑. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
ของการจัดการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัยและการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์
เด็กเลก็ 
    ๑๑.๑ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
ของการจัดการศกึษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
 
 

๕ 

 
 
 

๕ 

 
 

 
๐.๑๐๐๐ 
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เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ําหนัก 

(ร้อยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได ้

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

๑๑.๒ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก* 

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ 
 

๐.๑๐๐๐ 

๑๒. ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ระดับ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓ ๓ ๐.๑๒๐๐ 

๑๓. ระดับความสําเร็จของแหล่งมรดกทาง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น หรือโบราณสถานที่ได้รับ 
การอนรุักษ์ฟื้นฟู โดยกระบวนการมส่ีวนร่วมของ
ชุมชน 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔ ๐.๑๒๐๐ 

๑๔. ร้อยละของชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
สุขภาพตนเองและชุมชน * 

ร้อยละ ๓ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๖.๐๕ ๕ ๐.๑๕๐๐ 

๑๕. จํานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม 
ด้านการท่องเทีย่วต่อป ี

จํานวน ๓ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑๑ ๕ ๐.๑๕๐๐ 

มิติที่  ๔  ด้านการพัฒนาองคก์ร        ๑๐       ๔.๐๐๐๐ ๐.๔๐๐๐ 
๑๖. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร 

ระดับ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔ ๐.๔๐๐๐ 

รวม  ๑๐๐        ๓.๗๘๒๔ 
 
หมายเหต ุ: * จัดเก็บข้อมูล  ๑ ปี  
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่  ๑   : ร้อยละความสําเร็จตามเปา้หมายผลผลิตของเทศบาล 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางวรรณศรี  อินทราชา 
                    ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  นางพิมพ์ใจ   บุญมั่น 
            หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๔๐๓ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๔๐๘ 
คําอธิบาย : 
* ผลผลิต คือ ตัวรายการกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน ที่บรรจใุนเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี เฉพาะที่ได้รับงบประมาณ 
* ความสําเร็จตามเป้าหมาย หมายถึง การที่ผลผลิตของแต่ละส่วนราชการระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเท่า ที่ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  บรรลุเป้าหมายตามแผนการดําเนินงานทีก่ําหนดไว ้

* เทศบาล หมายถึง เทศบาลนครลําปาง ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการระดับสํานัก  กอง หรือเทียบเท่า ทีต่้องร่วมกันรับผิดชอบ 
  ต่อความสําเรจ็ตามเป้าหมาย คือ 

๑.  สํานักปลัดเทศบาล ๕.  กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
๒.  กองวิชาการและแผนงาน ๖.  สํานักการศึกษา 
๓.  กองคลงั ๗.  กองสวัสดิการสังคม 
๔.  สํานักการชา่ง   

สูตรการคํานวณ : 
วัดผลสําเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการดําเนินการแล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยรวมโครงการที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ไม่นับรวมโครงการที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครลําปาง)  

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของผลสําเร็จตามเป้าหมาย

ผลผลิตฯ 
ความสําเร็จจากร้อยละของ

ผลผลิตฯ น้ําหนัก (Wi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ค่าคะแนน
ที่ได้ (SMi) 

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก 
 (Wi x SMi) 

ส่วนราชการSM ๑ W๑ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ SM๑ (W๑ x SM๑) 
ส่วนราชการSM ๒ W๒ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ SM๒ (W๒ x SM๒) 
. . ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ . . 
. . ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕   . 
ส่วนราชการSM i Wi ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = ๑.๐  Σ (Wi x SMi) 
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                           รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)          (      )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                               (   )  รอบ ๑๒ เดือน    

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักระดับร้อยละของความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของเทศบาล เท่ากับ 
                                    
 

 
โดยที่  
 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหก้ับผลตัวชี้วัดที่ ๑ (ร้อยละของความสาํเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของเทศบาล)    

ของแต่ละส่วนราชการ ระดับสํานัก/กอง และผลรวมของน้ําหนักของทกุส่วนราชการSM 
โดยที่ส่วนราชการระดับสํานัก  กอง หรือเทียบเท่า เป็นผู้กําหนดน้ําหนักร้อยละของลําดับ (i)  
กรณีไมร่ะบุถือว่าน้ําหนักเท่ากนัหมด 

SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากผลตัวชี้วัดหลกัที ่๑  (ร้อยละของความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของเทศบาล)     
ของแต่ละส่วนราชการ ระดับสํานัก/กอง 

 i หมายถึง ลําดับที่ของส่วนราชการระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเท่า ;   ๑ ,๒ ,… ,i   

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ:     
*  แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับเอกสารงบประมาณรายจ่ายของ สํานัก/กอง  ในเทศบาลนครลําปาง 
*  ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล ๖ เดือน/ครั้ง 
เครื่องมือการประเมิน : 
- ตารางสรุปผลร้อยละของความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตฯ  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕

ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิต         
ของเทศบาล 

ร้อยละ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

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

                      W๑+ W๒ ++... Wi 

   ∑ (Wi x SMi)        

          ∑ Wi 
หรือ 
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                          รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)           (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                               (  )  รอบ ๑๒ เดือน    
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 

• น้ําหนัก (Wi)  คิดตามจํานวนโครงการที่สํานักและกองต่างๆ รับผิดชอบ 

 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของผลสําเร็จตาม

เป้าหมายผลผลิตฯ ความสําเร็จจากร้อยละของ
ผลผลิตฯ 

น้ําหนัก
* (Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ร้อยละ 
(SMi) 

(คะแนนที่ได้) 

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก 
 (Wi x SMi)

๑.สํานักปลัดเทศบาล ๐.๑2 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 80.95 (4.19) 0.5028 

๒.กองวิชาการและแผนงาน ๐.๐5 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕   90.00 (5) 0.2500 

๓.กองคลัง ๐.๐๑ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 100.00 (5) 0.0500  
๔.สํานักการช่าง ๐.๒๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 59.09 (๑) 0.๒๕00 
๕.กองสาธารณสุขฯ ๐.๑9 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 90.90 (5) 0.9500 
๖.สํานักการศึกษา ๐.๒6 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 89.36 (5) 1.3000 
๗.กองสวัสดิการสังคม ๐.๑2 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 95.23 (5) 0.6000 

รวม ๑        คิดเป็นร้อยละ    7๙.๕๑๔๐ 3.๙๐๒๘ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน     

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิต                
ของเทศบาลนครลําปาง 

๘ ๗๙.๕๑๔๐ ๓.๙๐๒๘ ๐.๓๑๒๒ 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
              เทศบาลนครลําปางได้มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี สามารถ
บริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกส่วนราชการของเทศบาลนครลําปาง ตลอดจนสามารถนําแผนการปฏิบัติการมา
วิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้อย่างถูกต้อง   
             โดยสํานัก/กองต่าง ๆ ได้รายงานผลความสําเร็จของโครงการตามแผนการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2557 
–   กันยายน 2558) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้   
         1) สํานักปลัดเทศบาล มีจํานวน  21 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 19 โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินงาน  1 โครงการ 
และยกเลิก 1 โครงการ โดยเป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 17 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน  4 โครงการ 
         2)  กองวิชาการและแผนงาน มีจํานวน 10 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินงาน  
1 โครงการ และยกเลิก 1 โครงการ โดยเป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 9 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
1 โครงการ 
                   รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)       (    )  รอบ  ๖   เดือน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                                                                                                                    (  )  รอบ ๑๒  เดือน   
        3)  กองคลัง มีจํานวน 2 โครงการ  ดําเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ  โดยเป็นไปตามแผนการดําเนินงาน  2  โครงการ      
        4)  สํานักการช่าง มีจํานวน  44  โครงการ  ดําเนินการแล้วเสร็จ 26 โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินงาน 16 โครงการ 
และยกเลิก 2 โครงการ โดยเป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 26 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 18 โครงการ 
        5)  กองสาธารณสุขฯ มีจํานวน 33 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 30 โครงการ ยกเลิก 3 โครงการ โดยเป็นไปตาม
แผนการดําเนินงาน 30 โครงการ  และไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 3 โครงการ 
        6)  สํานักการศึกษา  มีจํานวน  47  โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 42 โครงการ  อยู่ระหว่างดําเนินงาน 1 โครงการ  
ยังไม่ได้ดําเนินงาน 1 โครงการ และยกเลิก 3 โครงการ  โดยเป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 42 โครงการ  และไม่เป็นไปตาม
แผนการดําเนินงาน 5 โครงการ 
        7)  กองสวัสดิการสังคม  มีจํานวน 21 โครงการ  ดําเนินการแล้วเสร็จ 20 โครงการ และยกเลิก 1 โครงการ โดยเป็นไป
ตามแผนการดําเนินงาน 20 โครงการ  และไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 1 โครงการ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
       - เทศบาลนครลําปางมีงบประมาณจากการจัดเก็บรายได้เอง งบประมาณดังกล่าวสามารถดําเนินโครงการต่าง ๆ ได้ 
โดยไม่ต้องรองบประมาณจากส่วนกลาง (เงินอุดหนุน)  
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

1) รายได้จากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เทศบาลนครลําปางได้รับล่าช้า ทําให้การดําเนินโครงการหลายโครงการ 
ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว ้

2) บางโครงการผูบ้ริหารได้ปรับเปล่ียนรายละเอยีดการดําเนินโครงการ ทําให้โครงการไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
ที่วางไว้ เช่น โครงการปรับปรุงช่องขายตั๋ว และห้องโถงของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง เป็นต้น 

3) บางโครงการกรมฯ ไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้ เช่น ส่งเสริมกิจกรรมรกัการอ่านในสถานศึกษา  พัฒนาครูสอน 
เด็กด้อยโอกาส และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : - 
 
หลกัฐานอ้างองิ : 
๑. รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ 12 เดอืน (ต.ค.๕๗ – ก.ย.๕๘)  
    ของสํานกัปลัดเทศบาล  
๒. รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินกาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ 12 เดือน (ต.ค.๕๗ – ก.ย.๕๘) 
    ของกองวิชาการและแผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                   รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)       (     )  รอบ  ๖   เดือน 
                                                                                                                    (  )  รอบ ๑๒  เดือน    
๓. รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ 12 เดอืน (ต.ค.๕๗ – ก.ย.๕๘) 
    ของกองคลัง 
๔. รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ 12 เดอืน (ต.ค.๕๗ – ก.ย.๕๘) 
    ของสํานกัการช่าง 
๕. รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ 12 เดอืน (ต.ค.๕๗ – ก.ย.๕๘) 
    ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๖. รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ 12 เดอืน (ต.ค.๕๗ – ก.ย.๕๘) 
    ของสํานกัการศึกษา 
๗. รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ 12 เดอืน (ต.ค.๕๗ – ก.ย.๕๘) 
    ของกองสวัสดิการสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                     รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)           (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                           (  )  รอบ ๑๒ เดือน         
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ :  ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของรายไดจ้ัดเก็บเองหมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายไดป้ีฐาน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางดวงจันทร์  ทองกระสัน 
                            ผู้อํานวยการกองคลัง 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางวิลาวัณย์  บุษราคัม 
                     นางสาวจารวุรรณ  ปญัญาเปง็ 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๗๐๑ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๑๐๑ 
คําอธิบาย : 
                 รายได้หมวดภาษีอากร  หมายถึง  เป็นรายได้ที่ได้มาจากการจัดเก็บภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเองหมวดภาษีอากร  
ประกอบด้วย (๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (๒) ภาษีบํารุงท้องที่ (๓) ภาษีป้าย     

     ปีฐาน  หมายถึง  ปทีี่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใชเ้ป็นเกณฑ์เปรียบเทียบรายไดท้ีจ่ัดเก็บเพิ่มขึ้น  โดยกําหนดให ้
ปี  ๒๕๕๗  เป็นปีฐาน 
      ที่เพิ่มขึ้น  หมายถึง  ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ที่มาจากการจัดเก็บเองในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ โดยเปรียบเทียบ 
กับปีฐาน 
  สูตรการคํานวณ : 
 
                 จํานวนเงินที่จัดเก็บเป็นรายได้  -  จํานวนเงินทีจ่ัดเก็บเป็นรายได้ของปีฐาน             x  ๑๐๐ 
                     ปีงบประมาณ   ๒๕๕๘                  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 
                                                                                                        
                       จํานวนเงินที่จัดเก็บเป็นรายได้ของปีฐาน  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน : 
 

จํานวนเงนิทีจ่ดัเกบ็เป็นรายได้ของเทศบาล (บาท) 
ประเภทรายได ้

ปี  ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

รายได้หมวดภาษี
อากรที่จัดเก็บเอง 
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(๒) ภาษีบํารุงท้องที่ 
(๓) ภาษีป้าย 

(รอบ ๑๒ เดือน) 

 
 

๓๖,๙๐๒,๙๔๖.๖๗ 
๘๕๓,๐๕๔.๔๑ 

๑๐,๑๐๐,๑๔๖.๕๐ 

 
 

๔๔,๗๔๐,๐๒๒.๘๕ 
๘๔๔,๕๒๕.๑๕ 

๑๐,๗๕๖,๐๐๗.๖๐ 

 
 

๔๖,๔๒๙,๖๙๔.๗๓ 
๘๔๕,๑๙๐.๘๙ 

๑2,393,994.5๐ 

 
 

๔๕,๘๑๗,๔๕๑.๙๒ 
๘๖๐,๑๓๔.๙๐ 

๑๒,997,446.0๐ 

 
 

๔๘,๖๔๙,๙๒๐.๙๑ 
๘๖๔,๘๙๘.๒๒ 

๑๔,๘๘๐,๔๑๙.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔๗,๘๕๖,๑๔๗.๕๘ ๕๖,๓๔๐,๕๕๕.๖๐ ๕๙,๖๖๘,๘๘๐.๑๒ ๕๙,๖๗๕,๐๓๒.๘๒ ๖๔,๓๙๕,๒๓๘.๑๓ 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น  ๑๗.๗๓ ๒๔.๖๘ ๐.๐๑ ๗.๙๑ 

 
 
 
                        



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

รายไดหมวดภาษีอากรที่จัดเก็บเองของเทศบาลนครลําปาง

๔๔,๗๔๐,๐๒๒.๘๕๔๖,๔๒๙,๖๙๔.๗๓

๔๕,๘๑๗,๔๕๑.๙๒
๔๘,๖๔๙,๙๒๐.๙๑

๓๖,๙๐๒,๙๔๖.๖๗

๓๕,๐๑๙,๔๘๐.๒๑

๓๕,๗๖๘,๓๕๔.๙๙

๘๖๔,๘๙๘.๒๒
๘๔๕,๑๙๐.๘๙ ๘๖๐,๑๓๔.๙๐๘๔๔,๕๒๕.๑๕

๘๕๓,๐๕๔.๔๑
๘๓๘,๐๕๙.๕๖

๘๗๕,๔๙๒.๔๔

๑๒,๙๙๗,๔๔๖.๐๐

๑๔,๘๘๐,๔๑๙.๐๐
๑๐,๐๔๐,๑๗๘.๙๐๙,๔๕๘,๖๒๔.๐๐ ๑๐,๑๐๐,๑๔๖.๕๐

๑๐,๗๕๖,๐๐๗.๖๐

๑๒,๓๙๓,๙๙๔.๕๐

๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐,๐๐๐

ป พ.ศ.๒๕๕๑ ป พ.ศ.๒๕๕๒ ป พ.ศ.๒๕๕๓ ป พ.ศ.๒๕๕๔ ป พ.ศ.๒๕๕๕ ป พ.ศ.๒๕๕๖ ป พ.ศ. ๒๕๕๗

จํานวนเงิน (บาท)

๑.  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ๒.  ภาษีบํารุงทองท่ี ๓.  ภาษีปาย  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของรายไดจ้ัดเก็บเองหมวดภาษี ร้อยละ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของรายไดจ้ัดเก็บเองหมวดภาษี
อากรเมื่อเทียบกับรายได้ปีฐาน 

๘ ๙.๙๓ ๕ ๐.๔๐๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
๑) จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียด เงื่อนไข เพื่อชี้แจงการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ผู้อยู่ในข่าย 
เสียภาษีรับทราบ ก่อนดําเนินการจัดเก็บภาษี โดยกําหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการตามแบบ (ภ.ร.ด.๒) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
หากยื่นแบบฯ เลยกําหนดเวลาดังกล่าว งานจัดเก็บภาษีจะคัดรายชื่อผู้ค้างยื่นแบบแสดงรายการให้ฝ่ายนิติการดําเนินการตามกฎหมาย 
๒) ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคําร้อง ขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ในการ
พิจารณากําหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางประกอบการประเมิน ค่ารายปี
ของทรัพย์สิน  และเพื่อพิจารณาคําร้องอุทธรณ์ขอให้พิจารณาการประเมินภาษีใหม่  และให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาคําร้อง   
๓) ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นประจําทุกปี  โดยการสํารวจข้อมูลภาคสนามก่อนถึงกําหนดการเสียภาษีประจําปี และสํารวจข้อมูลตาม
คําร้องขอของผู้เสียภาษี  เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                   รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)       (    )  รอบ  ๖   เดือน 
                                                                                                                    (  )  รอบ ๑๒  เดือน    
๔) เรง่รัดติดตามลูกหนี้ค้างชําระภาษีตามงบการเงิน ดําเนินการโดย 
     ๔.๑) จัดทําหนังสือแจ้งเตือนให้ลูกหนี้ภาษมีาชําระภาษ ี
     ๔.๒) ออกเร่งรัดติดตามภาคสนาม 
     ๔.๓) โทรศัพท์เร่งรัดติดตาม 
๕) ส่งเสริมให้ประชาชนชําระภาษีใหถู้กต้องและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาํหนด  ได้ดําเนนิการดงันี ้
     ๕.๑) จัดทําประกาศแจ้งกําหนดการเสียภาษีประจําปใีห้ประชาชนทราบ โดยติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่าง ๆ  
ในชุมชน หน้าสํานักงานเทศบาลฯ และประกาศบนเว็บไซต์เทศบาลฯ  
     ๕.๒) จัดทําหนังสือแจ้งเวียนล่วงหน้าให้ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีทราบกําหนดการเสียภาษ ี
     ๕.๓) จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กําหนดการเสียภาษี  เผยแพร่ข่าวสาร และแจ้งกําหนดการชําระภาษีผ่านทางเว็บไซต์      
ของเทศบาล ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์  สถานีวิทยุ  และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชน ๔๓  ชุมชน 
     ๕.๔) จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกีย่วกับภาษ ี
     ๕.๕) อํานวยความสะดวกในการชําระภาษเีพิ่มเติม โดยเพิม่ช่องทางให้บรกิารชําระภาษีผ่านทางธนาคารกรงุไทย จํากัด 
(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
กองคลัง  จัดเกบ็ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ และภาษีป้าย ซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีอํานาจจัดเก็บเป็นลักษณะ      
การบงัคับจัดเกบ็ ซึ่งเทศบาลนครลําปางจัดเกบ็ตามบัญชีรายได้ตามเกณฑ์ค้างรับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  และมีมาตรการ
ในการดําเนินการหลังพ้นกําหนดการเสียภาษปีระจําปี คือ ไดเ้ร่งรัดผู้ค้างชําระภาษีให้มายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษ ี
                 จํานวนเงินที่จัดเก็บได้ ของปฐีาน (ปี ๒๕๕๗) ๑๒ เดือน            =  ๖๔,๓๙๕,๒๓๘.๑๓    บาท             
                 จํานวนเงินที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ๑๒ เดือน           =  ๗๐,๗๘๘,๓๓๑.๔๘    บาท             
                         สรุปจํานวนเงินทีจ่ัดเก็บได้ รอบ ๑๒  เดอืน  เพิ่มขึ้น       =   ๖,๓๙๓,๐๙๓.๓๕     บาท    
                                                                                              คิดเป็นร้อยละ  ๙.๙๓ 

 

สรุปผลการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๗ –  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ 

  

ลําดับที่ ประเภทภาษี รายได้จัดเก็บเอง (บาท) 
๑ 
๒ 
๓ 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีบํารุงท้องที่ 
ภาษีป้าย 

๕๕,๑๖๖,๒๘๗.๖๖ 
     ๘๘๔,๔๐๗.๓๒ 
 ๑๔,๗๓๗,๖๓๖.๕๐ 

รวม ๗๐,๗๘๘,๓๓๑.๔๘  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การจัดเก็บรายได้หมวดภาษีอากรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๙.๙๓ ประกอบด้วย ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๓๙ และ ภาษีป้าย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒๖ ปัจจัยที่ทําให้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ ๑๓.๓๙ เนื่องจากเทศบาลฯ นํามาตรการการเปรียบเทียบปรับผู้ไม่มายื่นแบบภาษีโรงเรือนฯ ภายในกําหนด (เดือน
กุมภาพันธ์) ดําเนินการปรับรายละ ๒๐๐ บาท ทําให้ผู้ชําระภาษีมายื่นแบบและชําระภาษีภายในกําหนดเพิ่มขึ้น 
๒) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ออกสํารวจข้อมูลภาคสนาม และตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินกับ
สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปางอย่างต่อเนื่อง ทําให้การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

                   รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)      (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                 ( )  รอบ ๑๒ เดือน 

๓) การนําโปรแกรมประยุกต์ Microtax และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษี  
ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น 
๔) การเพิ่มช่องทางการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีผ่านระบบธนาคาร และการให้บริการยื่นคําร้องต่าง ๆ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของเทศบาลฯ  
๕) งานเร่งรัดรายได้ ได้ปฏิบัติงานเชิงรุก โดยการออกภาคสนามเพื่อเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชําระภาษีอย่างต่อเนื่อง ทําให้มี
ลูกหนี้ภาษีที่ค้างชําระ ได้มาติดต่อขอผ่อนชําระภาษีมากขึ้น รวมถึงการอํานวยความสะดวกในการบริการรับชําระภาษีถึงร้านค้า
และบ้านพักอาศัย 
๖) เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบํารุงท้องที่ งานพัฒนา
รายได้จะดําเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ค้างยื่นแบบ  ประจําปี ๒๕๕๘  เร่งรัดให้ผู้ค้างยื่นแบบมายื่นแบบและชําระภาษี โดยจัดทํา
หนังสือแจ้งเตือน ครั้งที่ ๑  ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓   
๗) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบรกิารในเชิงรุกมากขึน้ โดยการออกบริการรับชําระภาษีถึงบ้านหรอืร้านค้า 
๘) การดําเนินการติดตามผู้ค้างชําระภาษี ซึ่งไดด้ําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ส่งข้อมูลให้ฝ่ายนติิการ ดําเนินการบังคับคดีตาม
กฎหมายต่อไป 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
๑) รายได้จากการจัดเก็บภาษีป้ายลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๐.๙๖ สืบเนื่องจากผลกระทบทางสภาวะเศรษฐกิจ ทําให้
ผู้ประกอบการค้ารายย่อยได้เลิกกิจการค้าและรื้อถอนป้าย 
๒) ประชาชนให้ความสําคัญในการยื่นแบบชําระภาษีเป็นอันดับรอง  อีกทั้งประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายภาษี    
๓) ผู้ชําระภาษีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ทําให้ผู้ชําระภาษีไม่ได้รับจดหมายแจ้งเตือน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต้องทําการตรวจสอบ  
ที่อยู่ใหม่และจัดส่งจดหมายอีกครั้ง  ทําให้จดหมายถึงผู้ชําระภาษีล่าช้า  
๔) ประชาชนผู้ชําระภาษีรับทราบ แต่ไม่ยอมมาติดต่อชําระภาษี 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป :  
๑) มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกด้าน  เช่น  การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางที่ประชาชนสามารถรับทราบ
ข้อมูลการชําระภาษีตามกฎหมาย  ตลอดจนให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการชําระภาษี เพื่อนํามาพัฒนาท้องถิ่น        
๒) ควรมีการพัฒนาในการเพิ่มช่องทางการยื่นแบบแสดงรายการภาษี  การให้บริการชําระภาษีผ่านธนาคารอย่างต่อเนื่อง 
๓) การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายในการขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือ เมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานที่ดินจังหวัด  สํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําปาง  คณะกรรมการชุมชน ธนาคาร และสมาคมต่าง ๆ  
เป็นต้น 
๔) มีการประสานงานกับไปรษณีย์ที่รับส่งจดหมาย เพื่อให้มีการส่งจดหมายถึงมือผู้รับภายในกําหนดเวลา 
๕) พัฒนาปรับปรุงการให้บริการชําระภาษีแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก เช่น การนําระบบบัตรคิวมาใช้ เพื่อจัดลําดับ  
การเข้าใช้บริการตามช่องเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามตัวอักษร 
๖) การออกให้บริการรับชําระภาษีภาคสนามมากขึ้น 
หลักฐานอ้างอิง : 
๑) คําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที ่๕๖๙/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๑   เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณา

กล่ันกรองประเมินค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคําร้องขอให้พจิารณาการประเมินใหม่ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
 

                   รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)      (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                 ( )  รอบ ๑๒ เดือน 

๒) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง  การผ่อนชําระภาษีป้าย ลงวันที่  ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
๓) ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง  การผ่อนชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ลงวันที่  ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
๔) ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง ใหเ้จ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายทีต่ิดตั้งป้ายอยูใ่นเขตเทศบาลนครลําปาง อันตอ้ง

เสียภาษีป้าย ประจําปี  ๒๕๕๘  ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่  ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
๕) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมกีรรมสิทธิ์ในทรัพยสิ์นที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครลาํปางอันต้องเสยี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําปี  ๒๕๕๘  ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ลงวันที่  ๓ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
๖) ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง  วิธีดําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลงวันที่  ๓ พฤศจกิายน  ๒๕๕๗ 

 ๗) ป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนชําระภาษี  ประจําปี  ๒๕๕๘ 
 ๘) แผ่นพับคู่มือการชําระภาษ ีและภาพการยืน่แบบเสียภาษีผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลนครลาํปาง www.lampangcity.go.th 
 ๙) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรือ่ง วธิีดําเนนิการประเมินและจัดเก็บภาษปี้าย  ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
๑๐) ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรือ่ง  วธิดีําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที ่ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
๑๑) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรือ่ง การชาํระภาษีผ่านธนาคารกรงุไทย ลงวันที่  ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
๑๒) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการยื่นแบบแสดงรายการเพือ่เสียภาษีโรงเรอืนและที่ดิน ลงวันที ่
๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
๑๓) หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การชําระภาษีประจาํปีภาษี ๒๕๕๘  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๓ :  ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของรายไดจ้ัดเก็บเองที่ไม่ใช่ภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายไดข้องปฐีาน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางดวงจันทร์  ทองกระสัน 
                            ผู้อํานวยการกองคลัง 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางวิลาวัณย์  บุษราคัม 
                     นางสาวจารวุรรณ  ปญัญาเปง็ 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๗๐๑ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๑๐๑ 
คําอธิบาย :   

     รายได้จัดเก็บเอง  หมายถึง  เป็นรายได้จัดเก็บเองที่ไม่ใช่อยู่ในหมวดภาษีอากร ประกอบด้วย  ๕  หมวด  คือ 
(๑) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (๒) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (๓) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
(๔) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  ๕) หมวดรายได้จากทุน 

     ปีฐาน  หมายถึง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบรายได้ที่จัดเก็บเองใน  ๕  หมวด  คือ  
(๑) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (๒) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (๓) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
(๔) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (๕) หมวดรายได้จากทุน 
      ที่เพิ่มขึ้น  หมายถึง  ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ที่มาจากการจัดเก็บเองที่ไมใช่อยู่ในหมวดภาษีอากรในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยเปรียบเทียบกับรายได้ของปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 
  สูตรการคํานวณ : 
 
          จํานวนเงินทีจ่ัดเก็บเปน็รายได้  -  จํานวนเงินที่จัดเกบ็เป็นรายไดข้องปีงบประมาณปีฐาน      x  ๑๐๐ 
              ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘                              (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗) 
 
                        จํานวนเงินที่จัดเก็บเป็นรายได้ของปีฐาน (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗) 

ข้อมูลพื้นฐาน : 
       

จํานวนเงินที่จัดเก็บเป็นรายได้ของเทศบาล (บาท)  
ประเภทรายได้( 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

 
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

รายได้จัดเก็บเองที่ไม่ใช่ภาษีอากร 
(๑) หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 
(๒) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
(๓) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์ 
(๔) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
 (5) หมวดรายได้จากทุน 

 
๑๐,๗๓๕,๗๕๗.๘๔ 

 
๑๐,๕๖๔,๕๓๑.๗๒ 
๒,๙๐๓,๕๔๘.๙๕ 

 
๓,๖๓๒,๐๓๘.๐๐ 

 
๑๔,๒๗๔,๘๑๕.๘๗ 

 
๑๐,๗๗๐,๙๓๐.๘๖ 
๓,๕๓๒,๒๙๒.๔๔ 

 
๒,๓๔๙,๕๘๒.๓๔ 

 
๑๒,๘๔๑,๖๓๗.๗๘ 

 
๑๓,๔๘๓,๗๖๕,๐๐ 
๔,๒๖๔,๘๘๓.๙๗ 

 
๑,๘๗๕,๑๒๗.๐๔ 

 
๑๙,๘๓๗,๒๙๑.๒๑ 

 
๑๖,๗๒๕,๑๙๒.๙๓ 
๔,๗๑๘,๖๓๕.๖๕ 

 
๒๗,๖๕๙,๖๐๔.๖๘ 

 
๑๖,๖๗๒,๘๘๔.๖๙ 

 
๑๘,๕๔๓,๙๗๕.๐๔ 
๕,๑๒๕,๑๗๙.๙๘ 

 
๒,๔๕๖,๔๘๕.๒๖ 
2,044,560.00 

รวมทั้งสิ้น ๒๗,๘๓๕,๘๗๖.๕๑ ๓๐,๙๒๗,๖๒๑.๕๑ ๓๒,๔๖๕,๔๑๓.๗๙ ๖๘,๙๔๐,๗๒๔.๔๗ ๔๔,๘๔๓,๐๘๔.๙๗ 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น -๑๙.๔๑ ๑๑.๑๑ 

(เม่ือเทียบกับปี ๒๕๕๓) 
๔.๙๗ 

(เม่ือเทียบกับปี ๒๕๕๔) 
๑๑๒.๓๕ 

(เม่ือเทียบกับปี ๒๕๕๕) 
-๓๔.๙๕ 

 (เม่ือเทียบกับปี ๒๕๕๖) 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

  

รายไดจัดเก็บเองที่ไมใชอยูในหมวดภาษีอากรของเทศบาลนครลําปาง

๑๔,๖๘๒,๓๘๗.๔๖

๑๗,๑๕๐,๑๔๖.๑๕

๑๐,๕๖๔,๕๓๑.๗๒

๑๖,๗๒๕,๑๙๒.๙๓

๒๗,๖๕๙,๖๐๔.๖๘

๐.๐๐

๑๘,๕๖๐,๔๑๓.๔๐

๑๓,๔๘๓,๗๖๕.๐๐

๑๐,๗๗๐,๙๓๐.๘๖

๓,๕๓๒,๒๙๒.๔๔

๕,๑๒๕,๑๗๙.๙๘
๒,๙๐๓,๕๔๘.๙๕ ๔,๗๑๘,๖๓๕.๖๕

๔,๒๖๔,๘๘๓.๙๗

๒,๖๒๘,๐๙๖.๐๕๒,๐๑๖,๙๑๖.๓๒
๒,๔๕๖,๔๘๕.๒๖

๑,๘๗๕,๑๒๙.๐๔

๒,๗๘๔,๘๖๖.๑๐ ๒,๖๐๒,๘๑๑.๗๑
๓,๖๓๒,๐๓๘.๐๐

๒,๓๔๙,๕๘๒.๓๔

๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

ป พ.ศ.๒๕๕๑ ป พ.ศ.๒๕๕๒ ป พ.ศ.๒๕๕๓ ป  พ.ศ.๒๕๕๔ ป  พ.ศ.๒๕๕๕ ป  พ.ศ.๒๕๕๖ ป  พ.ศ.๒๕๕๗

จํานวนเงิน (บาท)

๑.  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต ๒.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน
๓.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ๕.  หมวดรายไดจากทุน
๔.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕

ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของรายได้จัดเก็บเองที่ไม่ใช่ภาษี
อากรเมื่อเทียบกับรายได้ของปีฐาน 

ร้อยละ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของรายไดจ้ัดเก็บเองที่ไมใ่ช่ภาษีอากร
เมื่อเทยีบกับรายได้ของปีฐาน 

๗ -๕.๙๔ ๑ ๐.๐๗๐๐ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
กองคลัง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดเก็บรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต  รายไดจ้าก
ทรัพย์สิน รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์ รายได้เบ็ดเตล็ด และรายได้จากทุน ดงันี ้
                 จํานวนเงินที่จัดเก็บได้ ของปีฐาน (ปี ๒๕๕๗) ๑๒ เดือน           =  ๔๔,843,084.97 บาท             
                 จํานวนเงินที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ๑๒ เดือน          =  ๔๒,๑๗๗,๓๐๘.๐๔  บาท             
                         สรุปจํานวนเงินทีจ่ัดเก็บได้ รอบ ๑๒  เดอืน ลดลง          =   -๒,665,776.93  บาท    
                                                                                         คดิเปน็ร้อยละ  - ๕.๙4  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

 
 

                   รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)       (    )  รอบ  ๖   เดือน 
                                                                                                                    (  )  รอบ ๑๒  เดือน    

  สรุปผลการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๗   - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ 

  

ลําดับที่ ประเภทภาษี รายได้จัดเก็บเอง (บาท) 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
รายได้จากทรัพย์สิน                                   
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
รายได้เบ็ดเตล็ด 
รายได้จากทุน 

๑๗,๐๗๓,๓๒๙.๐๙ 
๑๗,๓๑๖,๙๑๕.๖๔ 
๕,๑๖๕,๙๙๗.๕๐ 
๒,๕๔๕,๒๖๕.๘๑ 
๗๕,๘๐๐.๐๐ 

รวม ๔๒,๑๗๗,๓๐๘.๐๔  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :       
   - ปีงบประมาณประจําปี ๒๕๕๘ รายได้ที่สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นในหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ได้แก่ 
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมาร้อยละ ๗.๓๙ ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๐.๕๔  
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายได้จากดอกเบี้ยธนาคารลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.90 เนื่องจากในช่วง ๖ เดือนแรกของ
ปีงบประมาณได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลขยายการจัดสรรทําให้ต้องปรับเปลี่ยนการบริหารเงินฝากประจํา  
ส่งผลให้การบริหารรายได้ดอกเบี้ยลดลง ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยลดลงด้วย 
๒. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หมวดรายได้จากทุนมีการนําสินทรัพย์ที่มีสภาพชํารุด เสื่อมสภาพ และทรัพย์สินที่หมดความจําเป็น
ออกขายทอดตลาดมีปริมาณลดลงจากปีก่อน 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป :  
    - ควรมีการทบทวนเทศบัญญัติ (เทศบาลเมอืงลําปาง) ทกุประเภท เพือ่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั 
 

หลักฐานอ้างองิ : 
๑. เทศบัญญัตเิทศบาลเมืองลําปาง เรือ่ง การจดัระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒. เทศบัญญัตเิทศบาลเมืองลําปาง เรือ่ง การกําจดัส่ิงปฏิกูลหรอืมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓. เทศบัญญัตเิทศบาลเมืองลําปาง เรือ่ง การจําหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔. เทศบัญญัตเิทศบาลเมืองลําปาง เรือ่ง สถานทีจ่ําหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๕. เทศบัญญัตเิทศบาลเมืองลําปาง เรือ่ง การควบคุมกิจการที่อนัตรายตอ่สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖. เทศบัญญัตเิทศบาลเมืองลําปาง เรือ่ง ตลาดสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๐๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                       รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)         (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                           (  )  รอบ ๑๒ เดือน       
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๔ :  ระดับความสําเร็จของกลุ่มเป้าหมายที่ไดร้ับการจดัสวัสดิการเพิ่มขึ้น 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสุนทร จวงพลงาม 
                    ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสาวนัทธ์หทัย  ฟูวุฒ ิ
                   หัวหน้างานสงัคมสงเคราะห ์

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๓๑๐๑ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๓๑๐๖ 

คําอธิบาย : 
กลุ่มเป้าหมาย  หมายถงึ กลุ่มที่ได้รับการจัดตัง้ใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการประกาศแต่งตัง้และจดแจ้งจัดตัง้

เป็นองค์กรชุมชน ตาม พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน 
การจัดสวัสดิการ  หมายถึง การจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริม

ความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจําเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม 
เป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การทํางานและการมีรายได้ นันทนาการ 
กระบวนการยุติธรรม และการบริการสังคมทั่วไป โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับและมีส่วนร่วมในการ
จัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ  

เพิ่มขึ้น  หมายถึง มกีารเพิ่มขึน้ของกลุ่มที่ไดร้บัการจดัสวัสดิการนอกเหนือจากกลุ่มที่ได้รับการจัดสวัสดกิารเดิมจากข้อมูล
พื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน : กลุ่มที่ไดร้ับสวสัดิการ ได้แก่  

๑. กลุ่มผู้สูงอายุ แบ่งเป็น ๒ ระดบั คือ  
- ระดับเครือข่าย  จํานวน  ๑  กลุ่ม 
- ระดับชุมชน  จาํนวน  ๔๓  กลุ่ม 

๒. กลุ่มสตรี แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ  
- ระดับเครือข่าย  จํานวน  ๑  กลุ่ม 
- ระดับชุมชน  จาํนวน  ๓๒  กลุ่ม 

๓. กลุ่มเด็กและเยาวชน มีระดับเครือข่าย  จํานวน  ๑  กลุ่ม  
๔. กลุ่มกองทุนสวสัดิการชุมชน  จํานวน  ๕  กลุ่ม 
๕. กลุ่มอาชีพ  จํานวน  ๙  กลุ่ม 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดบัขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า

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

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



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                    รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)               (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                              (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ส่งเสริมให้เกดิการรวมกันของกลุ่มเป้าหมาย โดยการประชาสัมพันธ์ให้แต่ละกลุ่มทราบ ถงึประโยชน์ของ  

การรวมกลุ่ม มกีารประชุมประชาคมแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน 
กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มกองทุนสวัสดิการ ฯลฯ เพือ่ใหแ้ต่ละกลุ่มรวมตัวกันดําเนิน
กิจกรรมตามวิถขีองกลุ่ม 

๒ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เพือ่จัดสวัสดิการภายในกลุ่ม โดยจัดเวทีอบรม หรือประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือสัมมนา 

๓ มีการจดัทํา กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ ของแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นการสร้างกฎ กตกิา ของกลุ่ม 
๔ มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม และจดแจ้งจดัตั้งเปน็องค์กรชุมชน ตาม พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน 

หรือไดร้ับการประกาศแต่งตัง้จากเทศบาลนครลําปาง 
๕ กลุ่มเป้าหมายได้รับการจัดสวัสดิการจากเทศบาลนครลําปาง โดยมีกิจกรรม ตัง้แต่ ๑ กิจกรรมขึ้นไป  

  
เกณฑ์การประเมิน :  

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕
ระดับความสําเร็จของกลุ่มเป้าหมายที่ไดร้ับ 
การจดัสวัสดิการเพิ่มขึ้น 

ระดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผลการประเมิน :  

ตัวชี้วัด  น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของกลุ่มเป้าหมายที่ไดร้ับการจัดสวัสดกิาร
เพิ่มขึ้น 

๕ ๕ ๕ ๐.๒๕๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :        

           กองสวัสดิการสังคม ดูแลกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ หลายกลุ่มในชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
เทศบาลฯ ควรได้รับการมีส่วนร่วมจากประชาชนและชุมชน จึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่บังเกิดผลดี และประชาชนได้รับประโยชน์โดยแท้ 
กองสวัสดิการสังคมจึงเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน จึงมีการผลักดันให้เกิดกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เพิ่มมากขึ้น  และกลุ่มสามารถดําเนิน
กิจกรรมของกลุ่มไปได้ด้วยตนเอง โดยมีหน่วยงานของรัฐสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาของกลุ่ม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
กองสวัสดิการสังคม ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์และผลักดันให้เกิดกลุ่มใหม่ขึ้น เช่น กลุ่มอาสาสมัครสวัสดิการสังคม กลุ่มกองทุน
สวัสดิการชุมชน กลุ่มคนพิการ เป็นต้น และที่ได้ดําเนินการสําเร็จทุกขั้นตอน ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนคร
ลําปาง  โดยประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีคณะกรรมการเครือข่าย จํานวน ๑๑ คน ซึ่งได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
 
 

                     รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)               (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                              (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
  ๑) เชิญคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชุน ที่ได้จัดตั้งภายใต้การดูแลของเทศบาลนครลําปาง ซึ่งมีจํานวน ๙ กองทุน ได้แก่ กองทุนฯ 
ชุมชนสิงห์ชัย  กองทุนฯ ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง  กองทุนฯ ชุมชนบ้านสนามบิน  กองทุนฯ ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ, กองทุนฯ 
ชุมชนการเคหะนครลําปาง กองทุนฯ ชุมชนป่าขาม ๑  กองทุนฯ ชุมชนบ้านหัวเวียง กองทุนฯ ชุมชนศรีปงชัย เข้าร่วมประชุม  
  ๒) ให้ความรู้เรื่องการจัดทําแผนงานโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจําปี ๒๕๕๘ และได้
ประชาสัมพันธ์ให้เห็นประโยชน์ในการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลําปาง  
  ๓) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลําปาง โดยมีการคัดเลือกคณะกรรมการ
เครือข่าย จํานวน ๑๑ คน เพื่อให้การดําเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชนบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 
  ๔) ตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการเครือข่าย ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม ร่างระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล  
นครลําปาง  
  ๕) นําเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลําปาง และคณะทํางาน
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนประจําเขตชุมชน   
  ๖)  กําหนดจดักิจกรรมกลุ่มเครือข่ายกองทุนฯ ดังนี ้
       ๖.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนสวัสดกิารชุมชนเทศบาลนครลําปาง  จํานวน ๔ ครั้ง ดงันี้ 
        ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่   ๑ ธนัวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เพื่อจดัทําแผนงานโครงการ  ประจําปี ๒๕๕๘   
        ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกองสวัสดกิารสังคม เพื่อจดัทําแผนงานโครงการ (ตอ่) ประจําปี ๒๕๕๘   
        ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มถิุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชาวดี เพื่อชี้แจงแนวทางสนับสนุนและสบทบกองสวัสดกิารชมุชน  
        ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มถิุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชาวดี เพื่อสรา้งความเข้าใจในการรับงบประมาณตามโครงการสนับสนุน
การจดัสวัสดิการชุมชน  
       ๖.๒ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ในวันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสวัสดิการชุมชน ให้กับคณะกรรมการ
กองทุนฯ  จํานวน  ๒๘  กองทุน   
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
 ๑) กองสวัสดิการสังคม ได้รับการสนับสนุนและเล็งเห็นความสําคัญจากผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง เพื่อจัดสรรงบประมาณให้แก่
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และได้รับการสนับสนุนจากผู้นําชุมชน ในการส่งเสริมการดําเนินงานให้บังเกิดผลดี และบรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๒) ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   
 ๑) กองทุนสวัสดิการชุมชนบางกลุ่มยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายฯ เนื่องจากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมชี้แจง
ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งเครือข่ายฯ 
 ๒) กลุ่มกองทุนสวัสดิการสังคมยังขาดวิธีการจัดเก็บข้อมูล และระบบการบริหารการจัดการที่ดี   
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : 
 ๑) ควรจัดให้มรีะบบสารสนเทศ เทคโนโลยี ในการจดัเก็บข้อมูล ของกองทุนฯ 
 ๒) ส่งเสริมความรู้ใหก้ับเครอืข่ายกองทุนฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ ในการบริหารจัดการกองทุนฯ 
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                     รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)               (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                              (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
 หลกัฐานอ้างองิ : 
 ๑) โครงการส่งเสริมการจัดสวสัดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 ๒) หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติดําเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ  
ครั้งที่ ๑  ลงวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕7  
 ๓) หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติดําเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ครั้งที่ ๒   
ลงวันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๘   
 ๔) ระเบียบกองทุนสวัสดกิารชมุชนเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จงัหวัดลําปาง ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ 
 ๕) หนังสือบนัทึกข้อความ เรือ่ง การจัดตั้งเครือข่ายกองทุนเทศบาลนครลําปาง  ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 ๖) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลําปาง และคณะทํางาน
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนประจําเขตชุมชน  ลงวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
 ๗) แบบสรุปกจิกรรม ประจําปี ๒๕๕๘ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

 

                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)      (    )  รอบ  ๖   เดือน 
                                                                                                         ( )  รอบ ๑๒  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที ่๕ : ระดับความสําเร็จของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุนทร  จวงพลงาม 
                        ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา  หมอมูล 
                     นางเพิ่มพูล    ทรายคํา 

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔-๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๓๑๐๑ เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔-๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๓๑๐๘ 
คําอธิบาย : 

• ชุมชน  หมายถงึ  ชุมชนที่เทศบาลนครลําปางประกาศกําหนดจัดตัง้ ตามระเบียบเทศบาลนครลําปาง ว่าด้วยการจัดตัง้ 
ชุมชนและการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖   

• การบริหารจัดการตนเอง หมายถึง การที่คณะกรรมการชุมชนดําเนินการกับทุน (คน องค์กรชุมชน ทรัพยากร สังคม   
วัฒนธรรม วิถีการดํารงชีวิตของคนในชุมชน ฯลฯ) เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเองไปสู่เป้าหมายที่กําหนด  
มีความสามารถในการบูรณาการภารกิจกับภาคีเครือข่ายโดยใช้แผนชุมชนเป็นแนวทางในการดําเนินงาน   

แผนชุมชน  หมายถึง  แนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนที่ผ่านกระบวนการที่ชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันค้นหา  
ร่วมกันเรียนรู้  และประเมินศักยภาพของชุมชน   
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

กําหนดเป็นลําดบัขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  ๕  ระดบั  พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาํเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ  ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กิจกรรม/โครงการที่ชุมชนสามารถดําเนินการไดด้้วยตนเอง 

จากแผนชุมชนทั้งหมด  ๔๓ ชุมชน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗  เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงาน
ในการบริหารจดัการตนเองของชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒ มีแผนการดําเนนิงานในการบรหิารจัดการตนเองของชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)      (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                 ( )  รอบ ๑๒  เดือน  

๓ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนาํกลุ่มในชุมชนให้มีความรู้ตามบทบาทหน้าที่  
รวมถงึจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ชมุชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนร่วมกนั ตามแผนการดําเนินงานฯ 

๔ จัดทําสรุปและรายงานผลการดําเนินงานของแผนดําเนินงานในการบริหารจัดการตนเองของ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘  จากการที่ชุมชนมีการดําเนิน
กิจกรรมโครงการฯ ตามแผนชุมชน และลงมือปฏิบัติโดยแกนนําชุมชน สมาชิกในชุมชน  
โดยใช้ทรัพยากรของชุมชนเอง หรือชุมชนดําเนินการเองโดยใช้ทุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรพัฒนาเอกชน 

๕ มีจํานวนชุมชนที่สามารถบริหารจัดการตนเองโดยจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนดําเนินงานฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ ของกจิกรรม/โครงการที่ชุมชนกําหนดไว้ และมีไม่ต่ํากว่า  ๑๐ ชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน :  
เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕

ระดับความสําเร็จของชุมชนในการบริหาร
จัดการตนเอง 

ระดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของชุมชนในการ
บริหารจัดการตนเอง 

๗ ๕ ๕ ๐.๓๕๐๐ 
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                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)      (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                 ( )  รอบ ๑๒  เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
         ๑) กองสวัสดิการสังคม ได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กิจกรรม/โครงการที่ชุมชนสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเองจาก  
แผนชุมชนทั้งหมด  ๔๓ ชุมชน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗  เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานในการบริหารจัดการตนเองของชุมชนในเขต
เทศบาลนครลําปาง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยจากแผนการดําเนินงานในการบริหารจัดการตนเองของชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘  พบว่า  มีโครงการ/กิจกรรมที่ชุมชนบรรจุไว้ในแผนชุมชนว่าสามารถพึ่งพาตนเอง และดําเนินการ 
ได้เอง จํานวนทั้งหมด  ๗๑๗  โครงการ  ชุมชน จํานวน  ๔๓  ชุมชน สามารถดําเนินการโครงการ/กิจกรรมได้เองโดยพึ่งพาตนเอง 
จํานวน ๑๗๘  โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๓  ดังนี้ 
                       

ชุมชน 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม 

ของชุมชนที่บรรจุใน 
แผนชุมชน (ดําเนินการเอง) 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่ชุมชนดําเนินการเอง

แล้วเสร็จ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑.ชุมชนสามดวงสามัคค ี 14 ๘ ๕๗.๑๔ 
๒.ชุมชนประตูตาล 26 ๑ ๓.๘5 
๓.ชุมชนท่ามะโอ 14 ๙ ๖๔.๒9 
๔.ชุมชนเจรญิประเทศ 12 ๒ ๑๖.๖7 
๕.ชุมชนช่างแต้ม 4 ๔ ๑๐๐.๐๐ 
๖.ชุมชนแจ่งหัวริน 37 ๓ ๘.๑1 
๗.ชุมชนบ้านดงม่อนกระทงิ 20 ๑๐ ๕๐.๐๐ 
๘.ชุมชนกําแพงเมือง 24 - 0 
๙.ชุมชนประตูมา้ 9 ๔ ๔๔.๔๔ 
๑๐.ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา 11 ๕ ๔๕.๔๕ 
๑๑.ชุมชนศรีบุญโยง 27 ๖ ๒๒.๒๒ 
๑๒.ชุมชนปงสนุก 40 ๗  ๑๗.๕๐ 
๑๓.ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง 6 ๒ ๓๓.๓๓ 
๑๔.ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย 38 ๓ ๗.๘๙ 
๑๕.ชุมชนจามเทว ี 14 ๓ ๒๑.๔3 
๑๖.ชุมชนบ้านหัวเวยีง 14 ๙ ๖๔.๒9 
๑๗.ชุมชน ร.ร.เทศบาล 4 13 ๓ ๒๓.๐8 
๑๘.ชุมชนป่าขาม 1 8 ๕ ๖๒.๕๐ 
๑๙.ชุมชนศรีเกดิ 36 ๕ ๑๓.๘9 
๒๐.ชุมชนกาดกองต้าเหนือ 8 ๔ ๕0.๐๐ 
๒๑.ชุมชนศรีชุม 14 ๔ ๒๘.๕๗ 
๒๒.ชุมชนกาดกองต้าใต ้ 12 ๑ ๘.๓๓  
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                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)      (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                 (  )  รอบ ๑๒  เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
         

           
ชุมชน จํานวนโครงการ/กิจกรรม 

ของชุมชนที่บรรจุใน 
แผนชุมชน(ดําเนินการเอง) 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่ชุมชนดําเนินการเอง 

แล้วเสร็จ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

๒๓.ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า 8 ๓ ๓๗.๕๐ 
๒๔.ชุมชนนาก่วมเหนือ 14 ๑๐ ๗๑.๔3 
๒๕.ชุมชนท่าคราวน้อย 18 ๔ ๒๒.๒๒ 
๒๖.ชุมชนสิงหช์ัย 16 ๒ ๑๒.๕๐ 
๒๗.ชุมชนบ้านดงไชย 18 ๓ ๑๖.๖7 
๒๘.ชุมชนรถไฟนครลําปาง 29 ๔ 13.79 
๒๙.ชุมชนเจริญสุข 6 ๒ ๓๓.๓๓ 
๓๐.ชุมชนหลัง ร.ร.มัธยมวิทยา 7 ๓ ๔๒.๘6  
๓๑.ชุมชนศรีบุญเรือง 6 ๓ ๕๐.๐๐ 
๓๒.ชุมชนบ้านหน้าค่าย 6 ๖ ๑๐๐.๐๐ 
๓๓.ชุมชนบ้านต้าสามัคคี 13 ๗ ๕๓.๘5 
๓๔.ชุมชนศรีปงชัย 19 ๒ ๑๐.๕3 
๓๕.ชุมชนป่าขาม 2 1 ๑ ๑๐๐.๐๐ 
๓๖.ชุมชนพระบาท-หนองหม ู 14 ๓ ๒๑.๔3 
๓๗.ชุมชนนากว่มใต ้ 35 ๕ ๑๔.๒9 
๓๘.ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่ 9 ๓ ๓๓.๓๓ 
๓๙.ชุมชนบ้านสนามบิน 12 ๔ ๓๓.๓๓ 
๔๐.ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนอื 51 ๒ ๓.๙๒ 
๔๑.ชุมชนการเคหะนครลําปาง 10 ๗ ๗๐.๐๐ 
๔๒.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 21 ๔ ๑๙.๐5 
๔๓.ชุมชนถาวรสุข 3 ๒ ๖๖.๖7 

รวม ๗๑๗ ๑๗๘ ๒๔.๘๓ 
          ๒) มีการดําเนินงานโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทําแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
โดยจัดประชุมเวทีเสวนาคณะกรรมการเครือข่ายแผนชุมชน เทศบาลนครลําปาง เพื่อกําหนดแนวทางโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ของชุมชนที่ชุมชนสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง มาบรรจุไว้ในแผนแม่บทของชุมชน  และเสนอโครงการ/กิจกรรม  
ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการ  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
ณ  ทัชสตาร์รีสอร์ท  ตําบลบ้านหลวง จังหวัดเชียงใหม่   
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                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)  (    )  รอบ  ๖   เดือน 
                                                                                                             (  )  รอบ ๑๒  เดือน 
         ๓) มีการแต่งตัง้คณะกรรมการเครือข่ายแผนชุมชนเทศบาลนครลําปาง และคณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
ประจําเขตชุมชน  ตามประกาศเทศบาลนครลําปาง ลงวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   
             คณะกรรมการเครอืข่ายแผนชุมชนเทศบาลนครลําปาง มีหน้าที่ ดังนี้  

(๑) ให้การสนับสนุนการจดัทําแผนชุมชนทุกชุมชน 
(๒) ให้คําแนะนํา ปรึกษา การจัดทาํแผนชุมชนแก่คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน 
(๓) ร่วมชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนชุมชนในเวทปีระชาคมที่รับผิดชอบ 
(๔) ร่วมจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแผนชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล 
โดยคณะกรรมการฯ จะทําหนา้ที่เป็นพี่เลี้ยงและร่วมสังเกตการณ์ประชาคมในแต่ละชุมชนตามแผนการดําเนินงาน 

จัดเวทีประชาคมในแต่ละชุมชนที่ได้กําหนดไว ้
คณะทํางานสนบัสนุนการจัดทาํแผนชุมชนประจําเขตชุมชน มีหน้าที่ ดงันี ้
(๑) จัดประชุมแกนนําชุมชนเพื่อชีแ้จงทําความเขา้ใจการจัดทําแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
(๒) จัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนชุมชนร่วมกบัผู้นําชุมชนและประชาชน 
(๓) สํารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน  เพื่อนํามาเป็นแนวทางแก้ไขและบรรจุในแผนชุมชน 
(๔) จัดทํารูปเล่มแผนชุมชนเพื่อนํามาบรรจใุนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

         ๔) จัดประชุมเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ ทบทวนและวางแผนแนวทางการดําเนินงานการจัดทําแผนชุมชน ประจําปี
งบประมาณ  ๒๕๕๙  และขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการของแผนชมุชน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ในวันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
         ๕) เทศบาลนครลําปางได้จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน แกนนําองค์กรภาคประชาชนและศึกษา 
ดูงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
             กิจกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีอบรมสัมมนาและติดตามผลการดําเนินงานของชุมชน  
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประธานชุมชน จํานวน  ๔๓  คน และผู้เกี่ยวข้อง รวมจํานวน  ๖๐ คน กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที
อบรมสัมมนา ประจําเดือน เรื่อง  “การบริหารจัดการชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วม
เวทีกิจกรรมที่มีกลุ่มเป้าหมาย จากประธานชุมชน  ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน ผู้แทนหน่วยงานราชการ ทั้งภายในและภายนอก
เทศบาล ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบเป็นกันเอง ในการพูดคุยถึงการพัฒนาชุมชน ให้ความรู้และสํารวจข้อมูล
ปัญหาของชุมชน นํามาวิเคราะห์สาเหตุ แนวทางแก้ไขเพื่อค้นหาทางเลือก มุ่งสู่การกําหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนา ร่วมกัน
เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง  และนําผลการดําเนินงานกิจกรรมตามแผนชุมชนพึ่งตนเองของชุมชนในแต่ละเดือน  
มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และติดตามผลร่วมกันเดือนละ ๑ รอบ ระยะเวลา ๑๐ เดือน/ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  และแต่ละ
ชุมชนได้รวบรวมสรุปผลงานเป็นรูปเล่มที่ได้จัดกิจกรรมตามแผนชุมชนพึ่งตนเองประจําเดือนรายงานต่อนายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง เพื่อเก็บไว้เป็นเอกสารหลักฐาน 
        ๖) สรุปชุมชนที่สามารถบริหารจัดการตนเองโดยดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของกิจกรรม 
ตามแผนชุมชนที่ได้กําหนดไว้ มีจํานวนทั้งหมด ๑๔  ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสามดวงสามัคคี  ชุมชนท่ามะโอ  ชุมชนช่างแต้ม  
ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง  ชุมชนบ้านหัวเวียง  ชุมชนป่าขาม ๑  ชุมชนกาดกองต้าเหนือ ชุมชนนาก่วมเหนือ  ชุมชนศรีบุญเรือง  
ชุมชนบ้านหน้าค่าย  ชุมชนบ้านต้าสามัคคี  ชุมชนป่าขาม  ๒  ชุมชนการเคหะนครลําปาง  และชุมชนถาวรสุข 
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                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)      (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                 (  )  รอบ ๑๒  เดือน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
  ๑. แกนนําชุมชนทุกกลุ่มในชุมชน จํานวน ๔๓ ชุมชน  มาประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนการจัดทําแผนชุมชนที่มีอยู่เดิมให้เป็น
ปัจจุบัน  โดยคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญและมีความจําเป็นเร่งด่วนมาบรรจุในแผนชุมชน 
  ๒. คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ให้ความสําคัญในการจัดทําแผนชุมชน โดยได้เชิญแกนนําชุมชนมาร่วมกันวิเคราะห์ และทบทวน  
การจัดทําแผนชุมชนให้ตรงตามความต้องการของประชาชน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
 ๑. ปัญหาในด้านงบประมาณ ทําให้ไม่สามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพมาเป็นวิทยากรในการให้คําแนะนําแก่ประชาชน  
ในชุมชนได้ และขาดแคลนประชาชนวัยแรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะไปเรียนหนังสือและทํางานต่างจังหวัด ไม่มีเวลาว่างพอที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชนได้ จึงคงเหลือแต่ผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนเท่านั้น 
 ๒. แกนนําชุมชนบางท่านยังไม่เข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเอง ซึ่งได้พัฒนาศักยภาพแกนนําไปแล้ว แต่ยังรอ
ให้เทศบาลฯ เป็นผู้ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ตนเอง 
 ๓. ชุมชนไม่สามารถดําเนินกิจกรรมได้ เนื่องจากช่วงวันเวลาการดําเนินกิจกรรมตามศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  ใกล้กัน สมาชิก
ชุมชนไม่ออกมาร่วมกิจกรรมโครงการ 
 ๔. ชุมชนกําแพงเมือง ประธานชุมชนได้ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งต่อนายกเทศมนตรีนครลําปาง จึงขาดการประสานงาน  
ในการดําเนินการกิจกรรมตามแผนชุมชนพึ่งตนเอง  จึงไม่ได้ดําเนินกิจกรรมโครงการ 
 ๕. ชุมชนบ้านดงไชย  ประธานชุมชนได้เสียชีวิตลง  ทําให้ขาดการประสานงานในการดําเนินกิจกรรมกับกรรมการของชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป: 
 - นํากิจกรรม/โครงการที่ผู้นําในชุมชนสามารถทํากิจกรรมภายในชุมชนของตนเองได้ และส่งเสริมให้ผู้นํากลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนได้มี 
โอกาสเรียนรู้โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน เพื่อจะได้นําความรู้เหล่านั้นมาถ่ายทอดเป็น
วิทยาทานให้แก่สมาชิกในชุมชน ได้มีโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว 
เพื่อลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ การอนุรักษ์วีถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
หลักฐานอ้างองิ 
๑. แผนการดําเนินงานในการบริหารจัดการตนเองของชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘   
๒. โครงการสนบัสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
 

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

ตัวชี้วัดที่ ๖ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบรกิารของเทศบาลนครลําปาง 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพีระยศ      วิรัตน์เกษ 
                            หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสาววรลักษณ์   เมธาจารย์ 
                  เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์  ๖ ว 

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๓๑๐ เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๓๑๒ 
คําอธิบาย :  ความพึงพอใจ  หมายถงึ  ความพอใจ  ความชืน่ชมของประชาชนที่มีต่อส่วนราชการในสังกดัเทศบาลนครลําปาง       
ในการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเรว็  ทั่วถึง และเป็นธรรม  
                 ผูร้ับบริการ  หมายถึง  ประชาชนในเขตเทศบาล  บุคคล  นิติบุคคล  ที่มาติดตอ่ขอรับบรกิาร  หรือไดร้ับผลกระทบ  ต่อ
การให้บรกิาร   
                 งานบริการ  หมายถึง  งานบรกิารต่าง ๆ ที่เทศบาลฯ  ได้ให้บรกิารประชาชน ตามอํานาจหน้าที่  ได้แก่  

๑. งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน (สํานักปลัดเทศบาล) 
๒. งานบรกิารสถานีขนส่ง (สํานกัปลัดเทศบาล) 
๓. งานบรกิารด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย (สํานักปลัดเทศบาล) 
๔. งานชําระภาษี และการจัดเก็บค่าธรรมเนยีมขยะมูลฝอย (กองคลัง) 
๕. งานขออนุญาตสิ่งก่อสร้าง (สํานักการช่าง) 
๖. งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
๗. งานด้านการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
๘. งานบรกิารสวัสดิการ (กองสวัสดิการสังคม) 
๙. งานศูนย์บรกิารร่วมและรับเรือ่งราวร้องทกุข์ : บริการส่วนหน้า (สํานักปลัดเทศบาล) 
๑๐. งานศูนย์บรกิารร่วมและรับเรือ่งราวร้องทกุข์ : หลังรับบริการ (สํานักปลัดเทศบาล) 
๑๑. งานแก้ไขปญัหาการให้บรกิารสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าและถนน) (สํานักการช่าง) 
๑๒. การพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล (สํานักการช่าง) 
๑๓. การจดัการศึกษา จัดกิจกรรมกฬีานันทนาการของเทศบาล (สํานักการศึกษา) 
๑๔. งานบรกิารด้านการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
๑๕. งานหาบเร่แผงลอย (สํานักปลัดเทศบาล) 
๑๖. งานด้านสวนสาธารณะ (สํานักการช่าง) 

 
 
สูตรการคํานวณ : 

 
                ร้อยละความพึงพอใจ  =   จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจ  x   ๑๐๐ 
                                                            จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)  (    )  รอบ  ๖   เดือน 
                                                                                                             (  )  รอบ ๑๒  เดือน 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ความพึงพอใจของประชาชนประจําปีงบประมาณ พ.ศ.    ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๑.งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว ๘๙.๑๕% ๗๐.๗๐ % ๗๔.๗๕ % ๘๐.๓๘% ๘๕.๐๐% ๘๔.๐๐% 
๒.งานชาํระภาษี ๖๔.๘๐% ๖๒.๐๐% ๗๘.๓๘% ๗๗.๘๘% ๗๓.๕๐% ๗๘.๐๐% 
๓.งานขออนุญาตก่อสร้าง ๗๓.๗๙% ๖๘.๕๐% ๗๓.๑๓% ๗๘.๓๘% ๘๖.๕๐% ๖๕.๕๐% 
๔.งานบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ 
- งานทันตกรรม ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 
- ศูนย์สุขสวัสด์ิ 
- งานทันตกรรม รพ.สาขาเทศบาลฯ 

๙๑.๙๔% ๘๘.๐๐% ๗๕.๓๘% ๗๔.๒๕%  
๘๖.๒๕% 
๘๕.๐๐% 
๘๑.๗๕% 

 
๘๙.๒๕% 
๙๔.๕๐% 
๙๒.๕๐% 

๕.งานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
- บริการส่วนหน้า 
- หลังรับบริการ 

๗๕.๕๖% ๙๑.๕๐ % ๘๐.๓๓% ๗๙.๕๐%  
๘๓.๕๐% 
๘๓.๐๐% 

 
๗๐.๕๐% 
๗๐.๒๕% 

๖.งานบริการสวสัดิการ ๘๑.๙๙% ๗๗.๗๐% ๗๓.๕๐% ๗๘.๑๓% ๘๖.๕๐% ๗๑.๒๕% 
๗.งานบริการสถานีขนส่ง ๓๓.๖๕% ๖๑.๐๐% ๗๓.๗๕% ๗๓.๓๘% ๗๖.๕๐% ๖๑.๕๐% 
๘.งานบริการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ๕๐.๕๐% ๘๓.๐๐% ๘๑.๖๓% ๗๕.๒๕% ๘๒.๐๐% 
๙.งานพัฒนาด้านสาธารณูปโภคใน 
พื้นที่เขตเทศบาล 

- ๘๕.๒๐% ๗๐.๑๓% ๗๓.๕๐% ๗๘.๒๕% ๗๐.๕๐% 

๑๐.งานศูนย์บริการร่วม - - ๖๗.๑๓% ๗๕.๖๓% ๘๓.๐๐% ๗๐.๒๕% 
๑๑.งานจัดการศึกษาและการจัดกีฬานันทนาการ - ๘๙.๐๐%  ๗๙.๑๓% ๘๑.๕๐% ๘๓.๗๕% 
๑๒.งานบริการด้านการกวาดทําความสะอาด
ถนน 

- - - - ๗๖.๕๐% ๗๒.๐๐% 

๑๓.งานหาบเร่แผงลอย - - - - ๗๖.๐๐% ๗๑.๗๕% 
๑๔.งานด้านสวนสาธารณะ - - - - ๘๑.๕๐% ๙๐.๒๕% 
๑๕.งานแก้ไขปัญหาการให้บริการสาธารณูปโภค - - - - ๗๕.๕๐% ๗๐.๗๕% 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 

ความพึงพอใจฯ (i) น้ําหนัก (Wi) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนน 
ที่ได้ (SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

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

 Σi=๑-๘  
Wi = ๑.๐ 

 
 

Σi=๑-๘  (Wi x SMi) 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

 
 

              รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)    (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                             (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
  

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 

ความพึงพอใจฯ (i) 
น้ําหนัก 
(Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนน 
ที่ได้  
(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

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

 Σi=๑-๘  
Wi = ๑.๐ 

 Σi=๑-๘  (Wi x SMi) 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่องานบริการของเทศบาลนครลําปาง 

ร้อยละ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
ต่องานบริการของเทศบาลนครลําปาง 

๑๐ ๘๓.๒๑ ๔.๖๔๒๐ ๐.๔๖๔๒ 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

 
 

              รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)    (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                             ( )  รอบ ๑๒ เดือน 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละความพึงพอใจฯ (i) น้ําหนัก 

(Wi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ คะแนนที่ได้ (SMi)

คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
น้ําหนัก 

 (Wi x SMi)
๑. งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว 
   ประชาชน 

๐.๐๖๒๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๕.๐๐ (๘๗.๔๐%) ๐.๓๑๒๕ 

๒. งานบริการสถานีขนส่ง ๐.๐๖๒๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๔.๔๔ (๘๒.๒๐%) ๐.๒๗๗๕ 
๓. งานบริการด้านความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  

๐.๐๖๒๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๔.๖๐ (๘๓.๐๐%) ๐.๒๘๗๕ 

๔. งานชําระภาษี และการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 

๐.๐๖๒๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๕.๐๐ (๘๖.๒๐%) ๐.๓๑๒๕ 

๕. งานขออนุญาตสิ่งก่อสร้าง ๐.๐๖๒๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๔.๓๖ (๘๑.๘๐%) ๐.๒๗๒๕ 
๖. งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๐.๐๖๒๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๔.๔๗ (๘๒.๓๖%) ๐.๒๗๙๕ 
๗. งานด้านการจดัการสุขาภิบาลและ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

๐.๐๖๒๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๔.๖๐ (๘๓.๐๐%) ๐.๒๘๗๕ 

๘. งานบริการสวสัดิการ ๐.๐๖๒๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๔.๘๐ (๘๔.๐๐%) ๐.๓๐๐๐ 
๙. งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราว 
ร้องทุกข์ : บริการส่วนหน้า 

๐.๐๖๒๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๕.๐๐ (๘๖.๘๐%) ๐.๓๑๒๕ 

๑๐. งานศูนย์บรกิารร่วมและรับเรื่องราว 
ร้องทุกข์ : หลังรับบริการ 

๐.๐๖๒๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๕.๐๐ (๘๕.๒๐%) ๐.๓๑๒๕ 

๑๑. งานแก้ไขปญัหาการให้บริการ
สาธารณูปโภค(ไฟฟ้าและถนน) 

๐.๐๖๒๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๔.๕๒ (๘๒.๖๐%) ๐.๒๘๒๕ 

๑๒. การพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่   
เขตเทศบาลนครลําปาง 

๐.๐๖๒๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๔.๕๖ (๘๒.๘๐%) ๐.๒๘๕๐ 

๑๓. การจัดการศึกษา จัดกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการของเทศบาล 

๐.๐๖๒๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๔.๔๔ (๘๒.๒๐%) ๐.๒๗๗๕ 

๑๔. งานบริการด้านการเก็บขน          
ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

๐.๐๖๒๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๔.๕๒ (๘๒.๖๐%) ๐.๒๘๒๕ 

๑๕. งานหาบเร่แผงลอย ๐.๐๖๒๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๔.๖๐ (๘๓.๐๐%) ๐.๒๘๗๕ 
๑๖. งานด้านสวนสาธารณะ ๐.๐๖๒๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๔.๓๖ (๘๑.๘๐%) ๐.๒๗๒๕ 

 Σi=๑-๑๑  
Wi = ๑.๐ 

คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๑ ๔.๖๔๒๐ 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)    (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                               (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
    เทศบาลนครลําปางได้ให้ความสําคัญกับงานบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประทับใจแก่ 
ผู้ที่มาใช้บริการ ในการนี้ เทศบาลนครลําปางได้จัดจ้างสถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยเนชั่น  มาทําการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนต่องานบริการของเทศบาลนครลําปาง โดยข้อมูลที่ได้มาจากผลการประเมินจะนําไปสู่การปรับปรุง และแก้ไขพัฒนา
งานด้านการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ซึ่งผลการประเมินงานบริการทั้ง ๑๖ งาน ส่วนใหญ่ได้รับความพึงพอใจมาก (อยู่ระหว่างร้อยละ 
๖๐-๗๐) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
   ๑) ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญกับงานด้านบริการ เพราะงานบริการเป็นสิ่งสําคัญ และจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลนครลําปางถือเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่การดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในเขต
เทศบาลถึง ๔๓ ชุมชน 
   ๒) งบประมาณในการดําเนินงานด้านการใหบ้ริการประชาชน เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่  
เพื่อรองรับประชาชนที่มาใช้บริการ ณ เทศบาลนครลําปาง ได้แก่ สถานที่จอดรถ จุดพักคอยเพื่อรอรับการบรกิาร ฯลฯ  
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
    ๑. บุคลากรในการให้บริการบางงานมีไม่เพยีงพอ  
    ๒. งบประมาณมีไม่เพียงพอในเรือ่งการปรับปรุงสถานที่  ที่จอดรถ ป้ายบอกงานบริการ 
    ๓. เจ้าหน้าที่ให้บริการบางงานยังต้องปรับปรุงในเรือ่ง  Service  Mind   

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป:  -  
 

หลักฐานอ้างองิ 
              - รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมนิความพึงพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการของเทศบาลนครลําปาง  
โดยมหาวิทยาลัยเนชั่น 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)   (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                             (  )  รอบ ๑๒  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๗ : ร้อยละความสําเร็จของข้อรอ้งเรียนที่ได้รับการแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพีระยศ  วิรัตน์เกษ 
                          หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสาววรลักษณ์  เมธาจารย ์
                 เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์ ๖ ว 

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒๒๖๒๒๗ ต่อ ๗๓๑๐ เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒๒๖๒๒๗ ต่อ ๗๓๑๒ 
คําอธิบาย :  
        * ข้อร้องเรียน  หมายถึง  คําร้องทุกข์  คําร้องเรียน  ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครลําปางที่ผ่านช่องทาง  
การร้องเรียนอย่างถูกต้อง   
          * ช่องทางการร้องเรียน  คือ 

                > เขียนข้อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
                > แจ้งทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและรับไว้เป็นเอกสารทางราชการ 
                > รับแจ้งทาง  INTERNET  ซึ่งเจ้าหน้าที่ CALL CENTER รับผิดชอบรับแจ้งเหตุ และจัดทําเป็นบันทึกตามแบบคําร้อง  

ที่กําหนดขึ้น  จัดส่งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังหน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
             * ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข  หมายถึง  ข้อร้องเรียนที่ร้องเรียนต่อเทศบาลนครลําปางแล้วได้รับการแก้ไขตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘         
          *เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด : 

1. เป็นเรื่องที่เทศบาลนครลําปางดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาจนเป็นที่ยุติ (นายกเทศมนตรีให้ความ 
เห็นชอบ) อยู่ในอํานาจหน้าที่ของเทศบาลนครลําปาง โดยเสนอให้นายกเทศมนตรีนครลําปางทราบ ทั้งนี้ รวมถึงข้อร้องเรียน  
ที่ไม่สามารถแก้ไขได้จนเสร็จสมบูรณ์ แต่นําไปบรรจุเป็นงบประมาณหรือกําหนดแผนงานไว้ในแผนพัฒนาสามปี  เทศบาลนครลําปาง 
ก็จะถือว่าได้รับการแก้ไขแล้วเช่นกัน 
           2. เป็นเรื่องที่เทศบาลนครลําปางไม่สามารถดําเนินการได้  โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ  
ส่วนราชการอื่นที่มิใช่ของเทศบาลนครลําปาง ซึ่งได้มีการประสานแจ้งให้ส่วนราชการอื่นทราบและดําเนินการต่อไป รวมทั้งแจ้งให้  
ผู้ร้องทราบแล้ว 
                      3. เป็นเรื่องที่เทศบาลนครลําปางเห็นควรยกเลิก  โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องร้องเรียนที่มิได้ระบุข้อมูล
รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ ตําแหน่ง ความต้องการที่ชัดเจน ข้อมูลไม่ครบถ้วนทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ ตลอดจนคําร้องที่ใช้ 
ข้อความที่ไม่เหมาะสม 
สูตรการคํานวณ : 

 
จํานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขตามเกณฑม์าตรฐานที่กําหนดในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ X    ๑๐๐ 

                             จํานวนข้อร้องเรียนทั้งหมดในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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               รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)     (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                               (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน  :  

การแก้ไข 
ดําเนินการ 
แก้ไขเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ไม่สามารถ
ดําเนินการ 

เข้า
แผนพัฒนา ยกเลิก ยังไม่

ดําเนินการ 

จํานวนข้อร้องเรียน
ทั้งหมด หน่วยงาน 

เรื่อง/
ครั้ง ร้อยละ เรื่อง

/ครั้ง ร้อยละ เรื่อง
/ครั้ง ร้อยละ เรื่อง

/ครั้ง ร้อยละ เรื่อง
/ครั้ง ร้อยละ เรื่อง

/ครั้ง 
ร้อย
ละ 

เรื่อง/
ครั้ง ร้อยละ 

สํานักปลัดเทศบาล ๕๘ 9๘.๓๑ - - - - - - - - ๑ ๑.๖๙ ๕๙ ๑.๖๑ 
สํานักการช่าง ๒,๔๙๐ ๙๔.๑๘ ๖๘ ๒.๕๗ ๕๒ ๑.๙๗ ๕ 0.๑๙ ๒ 0.๐๘ ๒๗ ๑.๐๒ ๒,๖๔๔ ๗๒.๑๘ 
กองสาธารณสุขฯ ๙๔๑ 9๘.๗๔ - - ๔ ๐.๔๒ - - ๑ ๐.๑๐ ๗ ๐.๗๓ ๙๕๓ 2๖.๐๒ 
กองคลัง ๑ ๑๐๐ - - - - - - - - - - 1 ๐.๐๓ 
กองวิชาการฯ ๓ ๑๐๐ - - - - - - - - - - ๓ 0.๐๘ 
สํานักการศึกษา ๒ ๑๐๐ - - - - - - - - - - ๒ ๐.๐๕ 
กองสวัสดิการฯ - - ๑ ๑๐๐ - - - - - - - - ๑ ๐.๐๓ 

รวม ๓,๔๙๕ ๙๕.๔๑ ๖๙ ๑.๘๘ ๕๖ ๑.๕๓ ๕ 0.๑๔ ๓ 0.๐๘ ๓๕ ๐.๙๖ 3,๖๖๓ 100  

 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. ตัวชี้วัด ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
ร้อยละความสําเร็จของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข 
ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ําหนด 

๙๕.๔๓ ๙๔.๑๓ ๙๘.๒๖ ๙๗.๙๔ ๙๑.๖๔ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ ระดับ ๔ ระดับ  ๕ 

๙๗ ๙๗.๕ ๙๘ ๙๘.๕ ๙๙  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละความสําเร็จของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข 
ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ําหนด 
 

๑๐ ๙๗.๑๖ ๑.๓๒ ๐.๑๓๒๐ 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                               (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
        เทศบาลนครลําปางนําระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์มาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริการประชาชน  
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน  ทําให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว  ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครลําปาง โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 255๘  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 255๗  -  
3๐ กันยายน 255๘ มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จํานวน   ๓,๖๖๓  เรื่อง ดําเนินการแล้ว จํานวน ๓,๔๙๕ เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 
๙๕.๔๑  นําเข้าแผนพัฒนา  จํานวน  ๕  เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.๑๔  ไม่สามารถดําเนินการได้ จํานวน ๕๖ เรื่อง คิดเป็น  
ร้อยละ ๑.๕๓  ยกเลิก จํานวน  ๓  เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  0.๐๘  รวมจํานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข  จํานวน ๓,๕๕๙  เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ  9๗.๑๖  สําหรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดําเนินการมีจํานวน  ๖๙  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๘  และยังไม่ได้
ดําเนินการ จํานวน  ๓๕  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๖  

 
      มาตรการในการดําเนินการ มีการกําหนดงานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล  
เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องราวร้องทุกข์  โดยมีแนวทางปฏิบัติของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ดังนี้ 
          ๑)  ให้มีการยื่นคําร้อง เพื่อให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาได้ตามช่องทาง ดังนี้ 
     ๑.๑  ระบบสารสนเทศโปรแกรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านเว็บไซด์ของเทศบาลนครลําปาง 
     ๑.๒  ยื่นคําร้องด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจําแต่ละส่วนราชการ 
     ๑.๓  ยื่นคําร้องด้วยการแจ้งความต้องการทางโทรศัพท์ หมายเลข ๑๑๓๒ หรือหมายเลขโทรศัพท์  ๐-๕๔๒๓-๗๒๐๐ 
          ๒)  คําร้องของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ใช้แบบคําร้องทั่วไป (ทน. Q ๑.๒)    
          ๓)  คําร้องของประชาชนจะต้องเป็นคําร้องที่ให้แก้ไขปัญหา ตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาลนครลําปาง และเป็นลักษณะ
งานประจํา  ซึ่งส่วนราชการต่าง ๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไว้เป็นงานประจําของส่วนราชการนั้น  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  ๒๗  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ข้อ  ๒๕๕ 
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                    รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)      (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                               (  )  รอบ ๑๒ เดือน 

          ๔)  คําร้องของประชาชนที่ให้ดําเนินงานหรือแก้ไขปัญหา  แต่ส่วนราชการไม่สามารถดําเนินการได้  เนื่องจากไม่ได้  
ตั้งงบประมาณไว้  หรือเป็นงานลักษณะนโยบาย  เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบนั้นจะต้องเสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชา
สูงสุดพิจารณาตัดสินใจ  และให้ถือว่าคําร้องนี้ได้รับการดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
          ๕)  การตรวจสอบเอกสารหลักฐานคําร้องและความประสงค์ของผู้ร้อง ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และการส่งต่อคําร้อง
ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องดําเนินการแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดในระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์  
          ๖)  การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต คําร้องของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นลักษณะงานประจําให้เป็นอํานาจของหัวหน้า
ส่วนราชการนั้น ๆ หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการนั้นมอบหมายหรือมอบอํานาจไว้ 
          ๗)  ให้มีการเสนอคําร้อง  การพิจารณา และการอนุมัติ อนุญาต ตามขั้นตอนด้วยระบบเอกสาร หรือ โดยใช้ระบบ
สารสนเทศ โปรแกรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์  ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
          ๘)   การบริการใดที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมการขอใช้ ยืมทรัพย์สินของเทศบาล ให้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ
เทศบาลนครลําปาง ว่าด้วยการขอใช้ ยืมทรัพย์สินของเทศบาล หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดที่กําหนดไว้ให้ชําระ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ 
          ๙)  การประเมินผลความพึงพอใจ ให้มีการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยระบบ
สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการบริการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  รวมถึงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  
อาจกําหนดการประเมินผลความพึงพอใจเพิ่มเติมตามที่กําหนดไว้ โดยใช้หน่วยงานภายนอกทําการประเมินได้ตามความเหมาะสม    
         ๑๐)  ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ติดตามสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ติดตามสอบถามความคืบหน้า
ของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานบริการต่าง ๆ  รวมทั้งแจ้งผลสําเร็จของงานให้ผู้ร้องทราบ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
            - ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้จ้างเหมาบริษัทเอกชนซ่อมแซม แก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้า ทําให้มีความคล่องตัวในการแก้ไข
ไฟฟ้าที่รวดเร็วขึ้น  และได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
       - การรายงานข้อมูลเข้าระบบมีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนามไม่แจ้งข้อมูลแก่ผู้บันทึกข้อมูล ทําให้

ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง อาทิ กระบวนงานขอถังขยะ/เก็บขยะ กิ่งไม้ (จ้างเหมาบริษัทเอกชนดําเนินการ) 
           

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : 
  ๑) ควรเพิ่มบคุลากรในการแก้ไขปัญหาให้แก่งานที่มีบุคลากรไม่เพียงพอ 

        ๒) ปรับปรุงระบบการรายงานให้มีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น เช่น สามารถรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศบนโทรศพัท ์
เคลื่อนที ่
           
หลักฐานอ้างองิ : 
         - แบบสรุปการแก้ไขปญัหาข้อร้องเรยีน ประจําปี 2558 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                       รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)      (    )  รอบ  ๖   เดือน 
                                                                                                                       ( )  รอบ ๑๒  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๘  : ร้อยละขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริาชการ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวรรณศรี  อินทราชา 
                    ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสาวนภาพร  เยาวรัตน ์
                   เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ ว 

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ ๗๔๑๓ เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๔๑๒  
คําอธบิาย  

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง  เทศบาลนครลําปาง  
2. การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  หมายถึง  การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยคณะทํางาน (Core Team)   

ซึ่งจังหวัดแต่งตั้งเพื่อตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านต่าง ๆ ตามแบบประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กําหนด  จํานวน ๔ ด้าน  
ประกอบด้วย 

(๑) ด้านการบริหารจัดการ 
(๒) ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
(๓) ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 
(๔) ด้านการบริการสาธารณะ 

3. เกณฑ์การผ่านการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ หมายถึง  เทศบาลนครลําปางได้ผลคะแนนรวมจากการประเมิน 
ของคณะทํางาน (Core Team) ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละด้าน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  ๗๕  
 
สูตรการคํานวณ : 
                                    จํานวนด้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน   X    ๑๐๐ 
                                                                                 ๔ 
ข้อมูลพื้นฐาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน  ปี พ.ศ.  (ร้อยละ)  
ตัวชี้วัด พ.ศ.๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 

ร้อยละขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์    
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ด้านการบรหิารจัดการ 
- ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
- ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 
- ด้านการบริการสาธารณะ 

๘๖.๕๓ 
 

๘๕.๑๖ 
๘๑.๔๘ 
๘๕.๗๑ 
๙๓.๗๘ 

๘๖.๐๑ 
 

๘๓.๘๗ 
๗๙.๓๑ 
๘๖.๒๑ 
๙๔.๖๖ 

๘๕.๑๓ 
 

๘๙.๓๓ 
๗๒.๗๓ 
๘๕.๗๙ 
๙๒.๖๕ 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)      (    )  รอบ  ๖   เดือน 
                                                                                                                        (  )  รอบ ๑๒  เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕
ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

ร้อยละ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่าน  
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

๑๐ ๗๕ ๓ ๐.๓๐๐๐ 

        
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน : 
      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทําแบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจําปี 255๘  ในการนี้ คณะทํางาน (Core Team) ระดับจังหวัดได้มาตรวจรับรองมาตรฐานฯ ของเทศบาลนครลําปาง เมื่อวันที่  
๒๖  พฤษภาคม  255๘   ณ  ห้องประชุมชัยพฤกษ์   ผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการฯ จํานวน ๔ ด้าน ดังนี้ 
      ด้านที ่๑ การบริหารจดัการ 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
        
      ด้านที ่๒ การบริหารงานบุคคลและกจิการสภา 
  
 
 

หัวขอ้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.1 การบริหารภารกจิเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 50 ๒8 
1.2 การบริหารงานเพื่อให้เกดิผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. ๓๕ 3๕ 
1.3 การบริหารภารกจิอย่างมปีระสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ๓๐ 1๗ 
1.4 การลดขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 15 15 
1.5 การปรับปรุงภารกิจของ อปท. 10 ๑ 
1.6 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๒๐ 1๘ 
1.7 การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 10 10 

รวม (คิดเปน็รอ้ยละ ๗5.1๕) 1๖5 12๔ 

หัวขอ้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒.๑ การบริหารงานบุคคล ๑๒๕ ๘๒ 
๒.๒ การดําเนินกิจการของสภาท้องถิ่น ๕๕ ๕๓ 

รวม (คิดเปน็รอ้ยละ ๗5.๐๐) ๑๘๐ ๑๓๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)      (    )  รอบ  ๖   เดือน 
                                                                                                                        (  )  รอบ ๑๒  เดือน 
     ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ 
  

หัวขอ้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การจัดทํางบประมาณและการพัสด ุ   
    ๑.๑ ติดตามเรื่องการจัดทํางบประมาณของ อปท. ๕ ๕ 
    ๑.๒ การตดิตามการดําเนินการเกี่ยวกับระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสด ุ ๒๐ ๑๘ 
๒. การจัดเก็บรายได้ (เทศบาล)   
    ๒.๑ การบรหิารการจัดเก็บรายได ้ ๓๐ ๓๐ 
    ๒.๒ การพฒันาระบบข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๑๕ ๑๕ 
    ๒.๓ ผลการจัดเก็บรายได ้ ๔๐ ๒๑ 
๓. การบริหารการเงินและบัญช ี   
    ๓.๑ การบรหิารรายจ่าย ๖๕ ๓๖ 
    ๓.๒ การจดัทําบัญชีและรายการเงิน ๓๐ ๒๓ 
๔. การจัดส่งเงนิสมทบ กบท. ๑๕ ๑๕ 
๕. การตรวจสอบภายใน ๕ ๕ 

รวม (คิดเปน็รอ้ยละ ๗๔.๖๗) ๒๒๕ ๑๖๘ 

หัวขอ้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๔.๑ ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า ๒๐ ๒๐ 
๔.๒ ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ๒๐ ๒๐ 
๔.๓ ด้านระบบระบายน้ํา ๕ ๕ 
๔.๔ ด้านน้ําเพือ่การอุปโภคบริโภค ๑๐ ๕ 
๔.๕ ด้านการพฒันาเด็กและเยาวชน ๑๕ ๑๐ 
๔.๖ ด้านการสง่เสริมกีฬา ๑๕ ๑๐ 
๔.๗ ด้านการสง่เสริมผู้สูงอาย ุ ๑๐ ๑๐ 
๔.๘ ด้านการสง่เสริมผู้ด้อยโอกาส ๑๕ ๑๕ 
๔.๙ ด้านงานสาธารณสุข ๔๐ ๔๐ 
๔.๑๐ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตร ี ๑๐ ๘ 
๔.๑๑ ด้านการส่งเสริมอาชีพ ๑๐ ๖ 
๔.๑๒ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ๓๐ ๓๐ 
๔.๑๓ ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณที้องถิ่น ๑๕ ๑๕ 
๔.๑๔ ด้านการส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว ๕ ๕ 
๔.๑๕ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๒๐ ๑๖ 
๔.๑๖ ด้านการศึกษา ๓๕ ๓๕ 

รวม (คิดเปน็รอ้ยละ ๙๐.๙๑) ๒๗๕ ๒๕๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)      (    )  รอบ  ๖   เดือน 
                                                                                                                        (  )  รอบ ๑๒  เดือน 
      เทศบาลนครลําปางได้ผลคะแนนรวมจากการประเมินของคณะทํางาน (Core Team) ที่มาตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ 
ราชการและนิเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีด้านที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานฯ  โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๕ 
จํานวน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา และด้านการบริการสาธารณะ  คิดเป็นร้อยละ 
๗๕ ของจํานวนด้านที่ตรวจประเมินมาตรฐานฯ ทั้งหมด (๔ ด้าน)  
        
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
  - หัวหน้างานและบุคลากรที่รบัผิดชอบในแตล่ะหัวข้อประเมนิมาตรฐานฯ  ให้ความสําคัญและให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร
เพื่อรองรับการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏบิัติราชการฯ  
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
       มีหัวข้อหลายข้อของเกณฑ์การประเมินฯ ที่เทศบาลฯ ไม่ได้ดําเนินการ หรือไม่สามารถดําเนินการได้ตามที่เกณฑ์กําหนด 
ทําให้ได้คะแนนน้อยในแต่ละด้าน  ดังนี้ 

• ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่   
- การโอนงบประมาณ/การเปลีย่นแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่มรีายการเกินกว่า  ๖ รายการ 
- การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบลงทนุ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มกีารเบกิจ่ายไม่เกินรอ้ยละ ๖๐ 
- ไม่มีการแตง่ตัง้คณะทํางาน และจัดประชุมเพือ่พิจารณาทบทวน ปรับปรงุ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ เป็นต้น 

• ด้านการบริหารงานบุคคล  ได้แก ่
- การลงบันทึกข้อมูลพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างตามภารกิจ ดําเนนิการไม่ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบนั 
- ระยะเวลาการออกคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่า  ๔๕  วนั 
- มีภาระค่าใช้จา่ยด้านบุคลากรและประโยชน์ตอบแทนอื่นเทียบกับเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปี เกนิกว่ารอ้ยละ ๒๕  
- มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรโดยไม่ปรากฏการวเิคราะห์สภาพปัญหา และนําปัญหานั้นมาเป็นข้อมูลในการจัดฝึกอบรม 
- ไม่มีการจดัองค์ความรู้ในองค์กร 

• ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ได้แก ่
- การเบกิจ่ายงบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๕ 
- การเบกิจ่ายเงนิอุดหนุนต่าง ๆ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
- การบันทึกข้อมูลผู้เสียภาษีโรงเรอืน ภาษีบํารงุท้องที่ และภาษีป้าย มีการบันทึกข้อมูลได้ไม่เกินร้อยละ ๗๐                   
  ของผูท้ี่อยูใ่นข่ายต้องชําระภาษ ี

• ด้านการบริการสาธารณะ ได้แก ่
            - ไม่มีการตรวจสอบคณุภาพน้ําอุปโภคบรโิภค 
            - มีการใชง้บประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน นอกเหนอืจากด้านกฬีา และการศึกษา น้อยกว่ารอ้ยละ ๓ 
            - ควรมีฐานข้อมูลทางศาสนา เช่น วัดต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ และระบุข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประวัติ จํานวนพระ และเณร เป็นต้น
            - ควรมีฐานข้อมูลขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน  เช่น แบบรายงานข้อมลูปริมาณ และวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)      (     )  รอบ  ๖   เดือน 
                                                                                                                        (   )  รอบ ๑๒  เดือน 
ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงาน : 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสํานัก/กองต่าง ๆ ควรนําข้อเสนอแนะจากคณะทํางาน (Core Team) ในแต่ละเกณฑ์หัวข้อที่ประเมิน  
และได้คะแนนน้อย หรือไม่ได้คะแนน นําไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน  โดยผู้บริหารมีการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานแก้ไข
อย่างใกล้ชิดและจริงจัง 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
๑) คําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที่ ๕๒๒/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๘  เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําเอกสารประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติราชการ และนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๘ 
๒) หนังสือบันทึกข้อความ ที่ ลป ๕๒๐๐๒/๖๒๔  ลงวันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕5๘  เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐาน  
การปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕8 
๒) หนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/ว ๑๖๗๑๙  ลงวันที่ ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๘ 
 

 
 
 



 

                 รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)      (    ) รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                  ( ) รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๙  : ร้อยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได ้
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสวสัดิ์  แก้วกระจ่าง 
                           ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายสมวาส     เครือระยา 
                      วิศวกรเครื่องกล ๙ วช 

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๒๖๘๓๙  เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๒๖๘๓๙ 
คําอธิบาย : 
           พลังงาน  หมายถึง  พลังงานไฟฟ้า และน้ํามันเชื้อเพลิง 
 มาตรการประหยัดพลังงาน  หมายถึง  แนวทางหรือวิธีการที่เทศบาลประกาศใช้  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ  
เพื่อให้มีการใช้พลังงานลดลง 
 การลดใช้พลังงานจะใช้ปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  มาเป็นปีฐานในการใช้ เปรียบเทียบข้อมูล  
ตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
 
สูตรการคํานวณ : 
 วัดผลสําเร็จจากร้อยละของพลังงานที่มีการใช้ลดลง  เมื่อเทียบการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓   
การวเิคราะห์จะแยกออกเป็น  ๔ กรณี  ดงันี ้
 ๑.  การใช้ไฟฟา้ของเทศบาลเฉพาะในสํานักงาน 
 ๒.  การใช้ไฟฟา้ของเทศบาลภาพรวมทั้งหมด 
 ๓.  การใช้น้ํามนัเชื้อเพลิงเฉพาะรถใชง้านสํานกังาน   
 ๔.  การใช้น้ํามนัเชื้อเพลิงของเทศบาลภาพรวมทั้งหมด  
 

ร้อยละของพลังงานที่มกีารประหยัดลงได้   เทา่กับ   
 
                 ปริมาณการใช้ปงีบประมาณปัจจุบัน  -  ปริมาณการใช้ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓     X  ๑๐๐ 
                          
                                         ปริมาณการใชใ้นปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓               
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
                                                                                                      ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)      (    )   รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                (  )   รอบ ๑๒ เดือน 

 
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักร้อยละของพลังงานที่มกีารประหยัดลงได้   เท่ากับ 
                                    
 
 
 
โดยที่  

W   หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหก้ับผลตวัชี้วัดย่อยแต่ละกรณทีี่ใชพ้ลังงาน 
 

SM  หมายถึง คะแนนที่ได้จากการลดใช้พลังงานแต่ละกรณี 
 

i    หมายถึง ลําดับที่ของการใช้พลังงานแต่ละกรณ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของผลสําเร็จตาม

เป้าหมายผลผลิตฯ 
ความสําเร็จของร้อยละ 

พลังงานที่มีการประหยัดได้ 
น้ําหนัก  
(Wi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

 (SMi) 

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

การใช้พลังงานSM ๑ W๑ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ SM๑ (W๑ x SM๑) 
การใช้พลังงานSM ๒ W๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ SM๒ (W๒ x SM๒) 
. . ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ . . 
. . ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ . . 
การใช้พลังงานSM i Wi ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = ๑.๐  Σ (Wi x SMi) 

   ∑ (Wi x SMi)        

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

                      W๑+ W๒ ++... Wi 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
                                                                                                      ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)      (     )   รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                 (   )   รอบ ๑๒ เดือน  

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.  
ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

 
หน่วย
วัด ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  
-ภายในสํานักงานเทศบาลฯ 
-ภาพรวม 

 
KWh 

 
๗๓๗,๑๙๗ 

๓,๐๓๒,๑๑๗ 

 
๗๓๔,๘๐๐ 

๒,๘๙๗,๗๕๔ 

 
๖๖๒,๓๑๕ 

๒,๖๑๙,๘๐๗ 

ปริมาณการใช้น้าํมัน  
-ใช้ในสํานักงาน 
-ใช้ในงานภาคสนาม 

 
ลิตร 

 
๗๓,๕๗๙ 
๒๖๒,๓๐๕ 

 
๕๔,๒๗๓ 
๒๔๙,๔๗๑ 

 
๔๙,๗๗๐ 
๒๒๒,๑๙๑ 

  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

  

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละของพลังงานที่มกีารประหยัดลงได ้
 

ร้อยละ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

                     

แหล่งขอ้มูล/วธิีการจัดเก็บขอ้มูล : 
  

๑ 
 

กําหนดให้สํานกัการช่าง  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานการจดัเก็บข้อมูล  โดยความร่วมมือจาก
สํานักปลัดเทศบาล   สํานักการศึกษา  กองสาธารณสุขฯ  กองวิชาการฯ  กองสวัสดิการฯ และ กองคลัง 

๒ ความถี่ในการจดัเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลเป็นราย  ๖  เดือน  และ  ๑๒  เดือน  เพื่อสรุปผลการดําเนนิงาน  
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

               รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)       (     )  รอบ  ๖   เดือน 
                                                                                                                 (  )  รอบ ๑๒  เดือน 

ผลการดําเนินงาน : 
  

ผลการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
 

ข้อมูล 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

 

 
 
 

หน่วยวัด ๒๕๕๓* ๒๕๕๗ ๒๕๕๘* 

ร้อยละที ่
ลดลง/เพิ่มขึ้น 

(ปี ๒๕๕๘ เทยีบกับ  
ปี 2๕๕๓) 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  
-ภายในสํานักงานเทศบาลฯ 
-ภาพรวม 

 
KWh 

 
๗๓๗,๑๙๗ 

๓,๐๓๒,๑๑๗ 

 
๖๖๒,๓๑๕ 

๒,๖๑๙,๘๐๗ 

 
๗๐๕,๙๐๖ 

๒,๖๗๑,๗๐๓ 

 
-๔.๒๔ 

-๑๑.๘๙ 
ปริมาณการใช้น้าํมัน  
-ใช้ในสํานักงานเทศบาลฯ 
-ภาพรวม 

 
ลิตร 

 
๗๓,๕๗๙ 
๒๖๒,๓๐๕ 

 
๔๙,๗๗๐ 
๒๒๒,๑๙๑ 

 

 
๔๒,๘๗๒ 
๒๒๖,๘๕๓ 

 
-๔๑.๗๓ 
-๑๓.๕๒ 

ปริมาณการใช้พลังงานของเทศบาลนครลําปาง

๗๐๕,๙๐๖.๐๐

๒,๔๔๘,๗๓๓.๐๐

๒,๘๙๗,๗๕๕.๐๐
๒,๖๑๗,๗๐๓.๐๐

๗๓,๕๗๙.๐๐ ๔๒,๘๗๒.๐๐

๗๓๗,๑๙๗.๐๐
๖๓๓,๐๖๙.๐๐ ๖๖๓,๑๑๙.๐๐ ๗๓๔,๘๐๐.๐๐

๖๖๒,๓๑๕.๐๐

๒,๖๑๙,๘๐๗.๐๐๒,๖๕๑,๓๓๐.๐๐

๓,๐๒๓,๑๑๗.๐๐

๖๕,๖๘๒.๐๐ ๕๗,๘๓๓.๐๐ ๕๔,๒๗๓.๐๐ ๔๙,๗๗๐.๐๐

๒๒๖,๘๕๓.๐๐๒๖๒,๓๐๕.๐๐ ๒๘๑,๕๙๙.๐๐ ๒๗๕,๐๔๑.๐๐ ๒๔๙,๔๗๑.๐๐ ๒๒๒,๑๙๑.๐๐
๐.๐๐

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ปี พ.ศ.๒๕๕๘

หน่วยวัด : 
   ไฟฟ้า (KWh) , นํ้ามัน (ลิตร)

ปริมาณใช้ไฟฟ้าภายในสํานักงาน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาพรวม
ปริมาณการใช้นํ้ามันในสํานักงาน ปริมาณการใช้นํ้ามันท้ังหมด  

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
                                                                                                      ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของผลสําเร็จตาม

เป้าหมายผลผลิตฯ 
ความสําเร็จของร้อยละ 

พลังงานที่มีการประหยัดได้ 
น้ําหนัก 
(Wi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

 (SMi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน้ําหนัก  
(Wi x SMi) 

๑.การใช้ไฟฟ้าเฉพาะในสํานักงาน ๐.๒๕ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๒.๑๒ ๐.๕๓๐๐ 

๒.การใช้ไฟฟ้าภาพรวมทัง้เทศบาล ๐.๒๕ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๕ ๑.๒๕๐๐ 

๓.การใช้น้ํามันเฉพาะรถใชง้าน
สํานักงาน 

๐.๒๕ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๕ ๑.๒๕๐๐ 

๔.การใช้น้ํามันภาพรวมทัง้เทศบาล ๐.๒๕ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๕ ๑.๒๕๐๐ 
 ๑.๐  ๔.๒๘๐๐ 

 การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน       

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละของพลังงานที่ประหยัดลงได ้
๑.การใช้ไฟฟ้าเฉพาะในสํานักงาน 
๒.การใช้ไฟฟ้าภาพรวมทัง้เทศบาล 
๓.การใช้น้ํามันเฉพาะรถใชง้านสํานักงาน 
๔.การใช้น้ํามันภาพรวมทัง้เทศบาล 

 
 
๕ 

 
-๔.๒๔ 

-๑๑.๘๙ 
-๔๑.๗๓ 
-๑๓.๕๒ 

 
 

๔.๒๘๐๐ 

 
 

๐.๒๑๔๐ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
   - เป็นนโยบายที่ภาคราชการจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  ในเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานและยังเป็น
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  นอกจากนั้นยังมีการดําเนินโครงการลดการใช้
พลังงานภายใต้แนวทาง  Low  Carbon  City 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
     - เนื่องด้วยเทศบาลนครลําปางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทํางานใกล้ชิดกับประชาชน มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน 
เพื่อให้ได้รับบริการที่ดีและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ในบางกิจกรรมจึงไม่สามารถควบคุมการใช้พลังงานให้เต็ม
ประสิทธิภาพได้ เช่น  การใช้เครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานจะมีการจํากัดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้ไม่ได้ ขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมาย 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)      (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                      (  ) รอบ ๑๒  เดือน 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : 
๑) ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานควรให้ความสําคัญกับการลดใช้พลังงาน โดยกําชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานแต่ละด้านโดยเคร่งครัด และควรให้มีระบบการควบคุมตรวจสอบดูแลภายในหน่วยงาน ให้มีการใช้พลังงาน  
ในแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด 
๒) ควรให้มีการสร้างหรือปลูกจติสํานึกเพื่อใหท้กุคนในองค์กรตระหนักในเรือ่งการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภิาพ 

หลักฐานอ้างองิ : 
๑) คําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที ่๑๗๗/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๕  กมุภาพันธ์  ๒๕๕๕ เรื่อง แตง่ตัง้คณะทํางานลดการใช้พลังงานของ
เทศบาลนครลําปาง 
๒) ข้อมูลการใชแ้ละผลการวิเคราะห์เปรยีบเทยีบการใช้พลังงานของสํานกังานเทศบาลนครลําปางทัง้ด้านการใช้ไฟฟ้า 
และปริมาณการใช้น้ํามันเชือ้เพลิง  ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ 
๓) ประกาศมาตรการประหยัดการใช้ไฟฟ้า และแนวทางการใช้น้ํามันเชื้อเพลงิของเทศบาลนครลําปาง 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
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                     รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)      (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                      (  ) รอบ ๑๒  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑๐ :   ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
              
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอุษา  สมคิด 
                       ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายจักรวรรดิ ์ จิตธํารงสิรกิุล 
                        นักบริหารการศึกษา ๖ 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ ๓๒๐๑ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ ๓๓๐๑ 
คําอธิบาย : 

การพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  การส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตาม 
ตําแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพทั้งสมรรถนะหลัก (Core  Competency)  สมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Functional 
Competency)  และสมรรถนะเฉพาะกลุ่มสาระ (Specification  Competency)  โดยการส่งเสริมให้ครูได้ศึกษางานวิจัย
ทางการศึกษา  หาความรู้เพิ่มเติมอย่างหลากหลายรูปแบบ เช่น เข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้  ความสามารถให้แก่
คณะครู  สร้างแรงจูงใจให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการให้คําปรึกษาแก่ผู้ร่วมงาน จัดให้ครู
ได้สอน  ได้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถและศักยภาพของตน 
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  หมายถึง การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง คือ โรงเรียน
เทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมูล)  โรงเรียนเทศบาล ๓ (บุญทวงค์อนุกูล)  โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)  โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(บ้านศรีบุญเรือง)  โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดป่ารวก)  และโรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวินวิทยา) 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           กําหนดเป็นลําดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑก์ารให้คะแนนเป็น  ๕  ระดับ  พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาํเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ  ดังนี ้
 

ระดับขั้นของความสําเร็จ  (Milestone) ระดับคะแนน ขั้นตอนที่  ๑ ขั้นตอนที่  ๒ ขั้นตอนที่  ๓ ขั้นตอนที่  ๔ ขั้นตอนที่  ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ มีคําส่ังแต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒ จัดประชุมชี้แจงและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓ ดําเนินการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย

ตามแผนพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 
๕ รายงานผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อผูบ้ริหาร   

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ 
๑ กําหนดให้สํานักการศึกษา  เป็นผู้รับผิดชอบประสานการจัดเก็บข้อมูล   
๒ ความถี่ในการจดัเก็บข้อมูล  รวบรวมขอ้มูลเป็นราย  ๖  เดือน  และ  ๑๒  เดือน  เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน   

 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตัวชี้วัด หน่วยวัด ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพครู 
บุคลากรทางการศึกษาและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพครู 
บุคลากรทางการศึกษาและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๓ ๕ ๕ ๐.๑๕๐๐ 
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                    รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)      (     )  รอบ  ๖   เดือน 
                                                                                                                     (   )  รอบ ๑๒  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
         สํานักการศึกษาได้ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตําแหน่ง และมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยการส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างหลากหลายรูปแบบทั้งการเข้ารับการอบรม  สัมมนาเพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ  
         ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักการศึกษาได้แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคําส่ัง
เทศบาลนครลําปางที่  ๔๒/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๘ มีผู้อํานวยการสํานักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  และ
พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะทํางาน มีหน้าที่ประชุมชี้แจง จัดทําแผนพัฒนา ดําเนินการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน โดยได้มีการประชุมชี้แจงและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายตามแผนพัฒนาฯ ไว้ ดังนี้ 
          เป้าหมาย  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จะดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ ๘๐  ของพนักงานครูในสังกัดเทศบาลนครลําปางทั้งหมด  
     

จํานวนบุคลากรทาง
การศึกษาและครูทัง้หมด 

กลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพัฒนา 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรทาง

การศึกษาและครูทัง้หมด 

ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

จํานวนบุคลากรทาง
การศึกษาและครูที่ไดร้ับ 

การพัฒนาแล้ว 
๒๕๙  207 ๒๐๗ 259 

       โดยได้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน  259  คน จากครูกลุ่มเป้าหมาย  จํานวน  ๒๕9 คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐  พร้อมได้จัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนําเสนอให้
นายกเทศมนตรีทราบ   
      สําหรับโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ได้แก่  
               ๑) กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม    
               ๒) โครงการอบรม “วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจตนเอง”  
               ๓) โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน : การวัดผลประเมินผล   
               ๔) โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาและทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
               ๕) โครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม 
               ๖) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” 
               ๗) โครงการเข้าค่ายคุณธรรม (โรงเรียนศีล ๕)  
               ๘) โครงการกําจัดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero  Waste)  
               ๙) อบรม ๘ กลุ่มสาระ 
              ๑๐) โครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
              ๑๑) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                     รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)    (    ) รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (  ) รอบ ๑๒  เดือน 
             ๑๒) โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากอ่นแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะ 
              ๑๓) โครงการจดัการเรยีนการสอนแบบ PROJECT  Learning 
              ๑๔) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัทําโครงการตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาทอ้งถิ่น (SBMLD) 
              ๑๕) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานครูและบคุลากรทางการศึกษา 
              ๑๖) โครงการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
              ๑๗) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 
              ๑๘) โครงการวจิัยในชั้นเรียน 
              ๑๙) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการคิดวเิคราะห์สําหรับครู เพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน 
              ๒๐) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
              ๒๑) โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้สู่ประชาคมอาเซยีน 
              ๒๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทําหนงัสั้นเพื่อการศึกษา 
              ๒๓) โครงการอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานครูระดับปฐมวยัและประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
   - ผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง ผู้บริหารสํานักการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาครู  โดยได้
ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ มีการบํารุงขวัญและกําลังใจแก่ครูเป็นอย่างดี มีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูอย่างต่อเนื่อง 

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   - 
  
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป :  - 
  - หลังจากครูได้รับการพัฒนาตามโครงการ กิจกรรม หลักสูตรต่าง ๆ แล้ว ควรมีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และ  
มีการนําส่ิงที่ได้รับจากการพัฒนาเสนอเป็นรายงานการเข้ารับการพัฒนาทุกคน และนํากระบวนการ วิธีการ ความรู้ ที่ได้รับมาใช้
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 

หลักฐานอ้างองิ :   
๑. แผนการพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. ผลการประเมินคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. รายงานผลการประเมินคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                     รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)     (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                     (   )  รอบ ๑๒  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑๑ : ระดับความสําเร็จในการพฒันาคุณภาพของการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  

            และการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด   นางสาวอุษา   สมคิด   
                      ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสิริรัตนา  เสโลห์ 
                    นักวิชาการศึกษา ๗ ว 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ ๓๒๐๑ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๓๒๐๗ 
  คําอธิบาย :    
 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และการบริหารจัดการศึกษา
ของศูนย์เด็กเล็ก เป็นการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
และการประเมินผลสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก โดยกําหนดตัวชี้วัด  ๒ ตัวชี้วัด 
 ๑. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (น้ําหนักร้อยละ ๒) 
 ๒. ระดับความสําเร็จในการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก (น้ําหนกัร้อยละ ๒) 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๑.๑  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศยั 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : ร้อยละ  ๒  
คําอธิบาย :   
 การพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา  หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธานและภารกิจของการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ โดยมีระบบและกลไกกํากับการควบคุมคุณภาพและได้ปฏิบัติ ตลอดจนมีผลการปฏิบัติตามระบบและ
กลไกดังกล่าว   
 การศึกษานอกระบบ  หมายถึง  การจัดการศึกษาที่เป็นระบบ ระเบียบที่ยืดหยุ่นได้ตามที่สภาพปัญหาความต้องการของ
ผู้เรียนเป็นสําคัญ  มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับชีวิตและสังคมของกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ 
 การศึกษาตามอัธยาศัย  หมายถึง  การศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิตที่ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและ  
ความต้องการศึกษาตามศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส รวมถึงการค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารจากประสบการณ์ 
การทํางาน บุคคล ครอบครัว ส่ือมวลชน ชุมชน แหล่งความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาต่าง ๆ เพื่อนําไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวัน โดยมีลักษณะที่สําคัญ คือ ไม่มีหลักสูตร ไม่มีเวลาเรียนที่แน่นอน ไม่มีการสอน  ไม่มีใบประกาศนียบัตรหรือ
สถานศึกษาที่เป็นทางการ เรียนได้ตลอดเวลาทุกช่วงทุกวัยของชีวิต 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ  หมายถึง  ข้อกําหนดในการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน  โดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือ โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษา
นั้น ๆ   
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

              รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)     (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                              (   )  รอบ ๑๒  เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
             กําหนดเป็นลําดับขัน้ของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  ๕  ระดับ   
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปา้หมายแต่ละระดับ  ดังนี ้
 

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

โดยที่  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ สํารวจแหล่งเรยีนรู้ในการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยของเทศบาลนครลําปาง 
และจัดทําทะเบยีนแหล่งเรยีนรู ้

๒ จัดกิจกรรมและโครงการไม่น้อยกว่า  ๖  กจิกรรม/โครงการตอ่ปี 
๓ ประชาสัมพันธก์ารจดักิจกรรม/โครงการการจดัการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  

ผ่านสื่อ ๓ ช่องทางขึ้นไป  
๔ กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้ารว่มกิจกรรม/โครงการมีความพึงพอใจไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๗๐ 
๕ สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการเสนอต่อผู้บริหาร  

เกณฑ์การประเมิน : 

  

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพของ
การจดัการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

ระดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 
  

๑ กําหนดให้สํานกัการศึกษา  เปน็ผู้รับผิดชอบประสานการจดัเก็บข้อมูล   
๒ ความถี่ในการจดัเก็บข้อมูล  รวบรวมขอ้มูลเป็นราย  ๖  เดือน  และ  ๑๒  เดือน  เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน   
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพของ
การจดัการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

๒ ๕ ๕ ๐.๑๐๐๐ 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้ให้ความหมายและนิยามการ
ดําเนินงานของการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยไว้โดยครอบคลุมทุกประเด็น  ในมาตรา ๔ (กระทรวงศึกษาธิการ.๒๕๕๑ : ๓-๔)  
ไว้ดังนี้  

การศึกษานอกระบบ หมายความว่า กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการ และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  
ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่น หลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพ
ในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น 

การศึกษาตามอัธยาศัย หมายความว่า กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจําวันของบุคคล ซึ่งบุคคลสามารถเลือก ที่จะ
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 
          หลักการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

๑)  การศึกษานอกระบบ 
      - ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง เป็นธรรม และมีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพชีวิตของ
ประชาชน  การให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเรียนรู้ 

๒)  การศึกษาตามอัธยาศัย 
      -  การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      -  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่วนที่นําเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อการศึกษาหาความรู้ 
      -  การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู้ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้เรียน 

เป้าหมายของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๑. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังคนและสังคม ที่ใช้ความรู้และภูมิปัญญาเป็นฐาน  

ในการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ 
๒. ภาคีเครือข่ายเกิดแรงจูงใจและมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษา 

      3. ประชาชนได้รับความรูแ้ละทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ทีจ่ะเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
            - ได้เรียนรู้สาระที่สอดคล้องกับความสนใจและความจําเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิต ทัง้ในด้านการเมอืง เศรษฐกจิ 
สังคมและวัฒนธรรม 
           - ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ไดร้ับไปใช้ประโยชน์ 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

ซึ่งงานการศึกษานอกระบบฯ   สํานักการศึกษา  ได้มีการบริหารจัดการและการดําเนินงานเพื่อจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 
โดยยึดมั่นแนวทาง  ความหมาย และวิธีการดังกล่าว  เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความสอดคล้อง ครอบคลุม และเป็นประโยชน์อย่าง
แท้จริงต่อประชาชนผู้รับบริการการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย โดยในงานการศึกษานอกระบบฯ  ประกอบด้วย  
การดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลําปาง  และงานบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ของหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง โดยมีการควบคุม ดูแล บริหารจัดการหอสมุดประชาชน เทศบาลนครลําปาง 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลด้านต่าง ๆ เป็นแหล่งความรู้ ความบันเทิงที่มีประโยชน์ เป็นอุทยานการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และเพลิดเพลิน
ของประชาชน  มีการจัดกิจกรรม/โครงการและวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รับทราบความ
เคลื่อนไหวในการดําเนินงานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการให้บริการด้านต่าง ๆ ของหอสมุดประชาชน การสร้างการรับรู้และกระตุ้น
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการให้บริการต่าง ๆ ของงานการศึกษานอกระบบฯ โดยการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานไปยังช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ 
การสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กผู้ด้อยโอกาสตลอดปีงบประมาณ  อาทิ 

- การจัดนิทรรศการวันสําคัญประจําปี 
- การจัดงานส่งเสริมการอ่านร่วมกับหน่วยงานอื่น 
- การจัดกิจกรรมหอสมุดเคลื่อนที่ (วันเด็กแห่งชาติ/ชุมชนในเขตเทศบาล/แหล่งเรียนรู้/สถานที่ชุมชนต่าง ๆ 
- การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง 
- สํารวจ จัดเก็บข้อมูลเด็กด้อยโอกาสในชุมชน 
- งานจัดระบบฐานข้อมูลเด็ก 
- งานสนับสนุนให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
- ข้อมูลเด็กด้อยโอกาสที่เป็นปัจจุบันและมีระบบเพื่อใช้เปน็ฐานข้อมูลในการพบเด็กและช่วยเหลือ 
- เด็กด้อยโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์และทักษะชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส โดยจัดกิจกรรม      

พบกลุ่มที่เหมาะสมและต่อเนื่อง  สอนหนังสือ งานส่งเสริมการให้ความรู้ ฝึกทักษะอาชีพที่สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อให้มีรายได้  
เลี้ยงตัวเองได้ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางกาย และทางจิตใจ 

๑. ดําเนินการสํารวจแหล่งเรียนรู้ในการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยของเทศบาลนครลําปาง และจัดทํา
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
           - แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานออกสํารวจ  ดําเนินการออกสํารวจ  โดยขอความร่วมมือไปยงัชมุชน ที่มีแหล่งเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้ดแูลแหล่งเรียนรูเ้หล่านั้น  ดําเนนิการสัมภาษณข์้อมูล  พูดคุยกบัผู้ดูแล 
ผู้รับผิดชอบและประชาชนผู้มาใช้บรกิารในชุมชน จัดทําข้อมูลเป็นรูปเล่ม และสรุปรายงานผลเสนอต่อผู้บรหิารเทศบาล 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

๒. จัดกจิกรรมและโครงการไม่นอ้ยกว่า ๖ กิจกรรม/โครงการต่อป ี ดังนี ้
๒.1 กิจกรรม Library Kids  ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หอสมุดประชาชน  โดยจัดเป็นกิจกรรมหนึ่ง ประจําปี ๒๕๕๘             

ณ  โรงเรียนเทศบาล ๔  (บ้านเชียงราย) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ  เด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง 
2.๒ กิจกรรมสาํรวจแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลนครลําปาง  ออกสํารวจแหลง่เรยีนรู้ จํานวนแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาล

นครลําปาง ดําเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘   
 ๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ประจําปี ๒๕๕๘  ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หอสมุดประชาชน  โดยมี
การปรับปรุงหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง เป็นอุทยานการเรียนรู้นครลําปาง และได้มีพิธีเปิดเมื่อวันที่  ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๕๘  
ในงานนี้มีการจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งองค์กรเครือข่าย/     
การจดับูธแสดงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง/การจัดบูธกิจกรรมต่าง ๆ /การจัดบูธบริจาคหนงัสือแก่ผู้ด้อยโอกาส/บูธหนังสือ
หมุนเวียนเปลี่ยนมือ 
     2.๔ กิจกรรมอบรมฝึกทกัษะการเล่านิทานเสรมิสร้างไอคิว (IQ) 
    ในการอบรมครั้งนี้มีวิทยากร 3 ท่าน โดยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสติปัญญา กระตุ้นพัฒนาการในเด็ก และเพื่อให้
เด็กเกิดการวิเคราะห์ เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การเล่านิทานแบบมีชีวิตกระตุ้น 
ความสามารถในการรับสารและเข้าใจความหมาย 
 ๒.๕ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู ้กระตุ้นความสนใจและเชิญชวนใช้บริการอุทยานการเรียนรู้นครลําปาง 
     - เพื่อเผยแพร่การประชาสมัพันธ์กิจกรรมดําเนินงานตามภารกิจของอุทยานการเรียนรู้นครลําปาง 
     - เพื่อให้เดก็ เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสถาบันการศกึษาไดร้ับทราบข้อมูลข่าวสาร             
การดําเนินงานอุทยานการเรียนรู้นครลําปาง 
                  - เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดขีองประชาชนที่มีตอ่หน่วยงาน 

๒.๖ กิจกรรมสํารวจเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลําปาง และทําความรู้จัก พบปะ สร้างความคุ้นเคยและรวมกลุ่ม    
เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลําปางตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส ประจําปี  ๒๕๕๘ 
           ๒.๗ กจิกรรมพบกลุ่มเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลําปาง 
    ให้เด็กที่ครูได้สํารวจจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล เข้ามารวมกลุ่มกัน เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง ได้รวมกลุ่มทํากิจกรรมทักษะการเรียนรู้ มีความรู้ มีทักษะชีวิตขั้นพื้นฐานสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านที่ตนถนัด เพื่อสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
 ๒.๘ กิจกรรมอบรม “ธรรมะสร้างความด”ี เนื่องในเทศกาลเขา้พรรษา ประจาํปี 2558 
    เด็กด้อยโอกาสได้เข้าร่วมอบรม “ธรรมะสร้างความดี” เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจําปี 2558 ณ วัดปงสนุกใต้  
อ.เมือง จ.ลําปาง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ทําให้เด็กได้รับความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความเข้าใจในความเป็นมาของวันเข้าพรรษา
และวันอาสาฬหบูชา ได้นั่งสมาธิฝึกจิตใจให้สงบ การเดินชมสถานที่สําคัญต่างๆ ภายในวัด กิจกรรมเวียนเทียนถวายเครื่องไทยธรรม 
           ๒.๙ กจิกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมอืงแม่เมาะ) 
    เด็กด้อยโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ)  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และธรณีวิทยา การกําเนิดของถ่านหิน และ 
การกําเนิดของไฟฟ้า จากแหล่งศึกษาเรียนรู้ในท้องถิ่น  นอกจากนี้ เด็กจะได้ทํากิจกรรมนันทนาการ ได้รับความสนุกสนานจาก  
การเล่นสไลด์เดอร์ อีกด้วย 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                     รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)     (   )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                     ( )  รอบ ๑๒  เดือน 
            ๒.๑๐ กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชพี อบรม “การทําน้ํายาล้างจาน” 
       เด็กด้อยโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ อบรม “การทําน้ํายาล้างจาน” เพื่อสร้างองค์ความรู้ และ
ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ ส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสมีทักษะอาชีพ ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการทําน้ํายาล้างจานสามารถนําความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์กับครอบครัวของตนเอง 
           ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมการดําเนินงานขออนุมัติโครงการหรือกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ วางแผนดําเนินการประชาสัมพันธ์  
และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจากหน่วยงานอื่น บันทึกภาพถ่าย ประเมินผล (ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน ตามลําดับ 
     3.ประชาสมัพันธก์ารจดักจิกรรม/โครงการการจดัการศกึษานอกระบบและตามอธัยาศยั 
     ในการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ หรือมีความคืบหน้าการทํางานใด ๆ ก็ตามที่เป็นประโยชน์ สมควรให้ประชาชน  
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของการทํางาน งานการศึกษานอกระบบฯ ก็จะดําเนินการประชาสัมพันธ์หรือขอความ
ร่วมมือสื่อต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือการทํางานเหล่านั้นให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน  โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ส่ือสิ่งพิมพ์ทีจ่ัดทําขึ้นเอง อาทิ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ โบรชัวร์ ประกาศ เอกสารต่างๆ  
2. ส่ือสิ่งพิมพ์สาธารณะ (หนงัสือพมิพ์) โดยมีหนงัสือขอความรว่มมือประชาสัมพนัธ์ 
3. การกระจายเสียงทางเสียงตามสายของเทศบาลนครลําปาง 
4. ทางวทิยุ คล่ืนความถี่อื่นๆ โดยมีหนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 
5. รายงานกิจการประจําปี เทศบาลนครลําปาง 
6. เว็บไซด์เทศบาลนครลําปาง 
7. เว็บเพจสํานกัการศึกษา 
8. เฟสบุ๊ค 

      4. ในการจดักจิกรรม/โครงการของงานการศกึษานอกระบบฯ ทกุกจิกรรมจะมกีารประเมินผลความพงึพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย  
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพื่อนําผลการประเมินเหล่านั้น มารวบรวมสรุป เพื่อให้ได้ทราบความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ และ
ข้อเสนอแนะ แนวทาง หรือกิจกรรมที่พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และจะได้นํามาพัฒนาปรับปรุงการทํางานให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยตั้งเป้าหมายความพึงพอใจไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ดังนี้ 
        1. กิจกรรม Library  Kids  ร่วมในงานวันเด็กแหง่ชาต ิ  สรุปความพึงพอใจ  ร้อยละ  ๑๐๐ 
        ๒. กิจกรรมสํารวจแหลง่เรียนรู้ในเขตเทศบาลนครลําปาง  สรุปความพงึพอใจ  ร้อยละ  ๘๘.๐๐ 
        ๓. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรยีนรู้ ประจําปี 2558 สรุปความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
 ๔. กิจกรรมอบรมฝึกทกัษะการเล่านิทานเสรมิสร้างไอคิว (IQ) สรุปความพึงพอใจ รอ้ยละ 85 
 ๕. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นความสนใจและเชิญชวนใช้บรกิารอุทยานการเรียนรูน้ครลําปาง  
สรุปความพึงพอใจ ร้อยละ  90 
        ๖. กิจกรรมทําความรู้จกั พบปะ สร้างความคุ้นเคยและรวมกลุ่มเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ  สรุปความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
        ๗. กิจกรรมพบกลุ่มเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลําปาง สรุปความพึงพอใจ ร้อยละ 8๔.๐๔ 
 ๘. กิจกรรมอบรม “ธรรมะสร้างความด”ี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจําปี 2558 สรุปความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
 ๙. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้ ณ พพิิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหนิลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) สรุปความพงึพอใจ ร้อยละ 85 
        ๑๐. กิจกรรมส่งเสริมทกัษะอาชีพ อบรม “การทําน้ํายาล้างจาน” สรุปความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

                     รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                     (  )  รอบ ๑๒  เดือน 
    5. สรุปรายงานผลการดําเนนิการกิจกรรม/โครงการเสนอตอ่ผูบ้ริหาร 
 ในการจัดกิจกรรม/โครงการของงานการศึกษานอกระบบฯ เมื่อมีการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ จะได้มีการรวบรวมเอกสาร  
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในกิจกรรมโครงการนั้น ๆ ตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการจัดกิจกรรม มีภาพถ่าย ตารางงาน 
ลายมือชื่อผู้เกี่ยวข้อง หลักฐานต่าง ๆ แบบประเมิน  สรุปแบบประเมินและข้อเสนอแนะต่าง ๆ (ถ้ามี) เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบตามลําดับต่อไป 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
1. ความร่วมมอืจากเจ้าหน้าที ่ผู้ดูแลแหล่งเรยีนรู้  
2. ความร่วมมอืจากสํานักปลัดเทศบาล กรณกีารใช้รถยนต์เพื่อดําเนินการสาํรวจ 
3. ความร่วมมอืจากชุมชนในการออกสํารวจเด็กด้อยโอกาส 
4. ความร่วมมอืในการจัดกิจกรรมของเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลําปาง 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   
1. เวลาการดําเนินการออกสํารวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กําหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยปัจจัยแวดล้อม  
ทั้งภายในและภายนอก 
2. เวลาของผู้ออกสํารวจ ประธานชุมชน และกลุ่มเป้าหมายอาจไม่ตรงกัน จึงทําให้การออกสํารวจข้อมูลเด็กด้อยโอกาสล่าช้า    
 
หลักฐานอ้างองิ : 
1. เอกสารโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเดก็ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลําปาง ประจําปงีบประมาณ 2558  
(รอบ 12 เดอืน) 
2. เอกสารขออนมุัติดําเนนิการสํารวจเดก็ดอ้ยโอกาสในเขตเทศบาลนครลําปาง (แบบสํารวจชมุชนและแบบสํารวจประวัติเดก็ด้อยโอกาส) 
3. คําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที ่363/2558 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัตงิาน  
นอกสถานที่ เพือ่ดําเนินการออกสํารวจเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลําปาง ประจําปี 2558 
4. แผนการดําเนินงาน 
5. รายงานผล/สรุปผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเดก็ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ 2558 
6. แบบประเมนิผลความพึงพอใจ 
7. เอกสารข้อมลูแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลนครลําปาง 
8. ภาพถ่ายกิจกรรม 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                     รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)     (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                     (   )  รอบ ๑๒  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑๑.๒ :  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของศนูย์เด็กเล็ก 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด   นางสาวอุษา   สมคิด   
                      ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสาวภัทราภรณ์  เป็งอินตา  
                         นักวิชาการศึกษา ๕ 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ ๓๒๐๑ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๓๒๐๙ 
คําอธิบาย :  
          การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธานและภารกิจของการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ  โดยมีระบบและกลไกกํากับการควบคุมคุณภาพและได้ปฏิบัติ ตลอดจนมีผลการปฏิบัติตามระบบและกลไกดังกล่าว  
โดยยึดหลักมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน ๒๓ มาตรฐาน  ของกรมส่งเสริม   
การปกครองท้องถิ่น 
 การบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมายถึง  การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
เทศบาลนครลําปาง จํานวน ๒ ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้  โดยเด็กมีอายุตั้งแต่ ๒ – ๔ ปี  
มีการจัดกิจกรรมเพื่อดูแลเตรียมความพร้อมและพัฒนาเด็กเล็กแบบองค์รวมให้ยึดแนวทางการวัดประสบการณ์ตามมาตรฐานการดําเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยคํานึงถึงความพร้อมและความต้องการของท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานเหมาะสมตามวัย และมีมาตรฐานทั้ง ๔  ด้าน 
ประกอบด้วย  ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  สังคม และสติปัญญา 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 กําหนดเป็นลําดบัขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  ๕  ระดบั  พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ  ดังนี ้

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

โดยที่  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๕  มาตรฐาน ท้ัง ๒ ศูนย์ 

๒ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๗  มาตรฐาน ท้ัง ๒ ศูนย์ 

๓ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๙  มาตรฐาน ท้ัง ๒ ศูนย์ 

๔ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จํานวนไม่น้อยกว่า ๒๑  มาตรฐาน ท้ัง ๒ ศูนย์ 

๕ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ตัวชี้วัด หน่วย

วัด ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก 

ระดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  

๑ กําหนดให้สํานกัการศึกษา  เปน็ผู้รับผิดชอบประสานการจดัเก็บข้อมูล   
 

๒ ความถี่ในการจดัเก็บข้อมูล  รวบรวมขอ้มูลเป็นราย  ๖  เดือน  และ  ๑๒  เดือน  เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน  
  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก 

๒ ๕ ๕ ๐.๑๐๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
      สํานักการศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในศูนย์เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครลําปางให้มีมาตรฐาน สามารถพัฒนาเด็ก  
ที่เข้ารับบริการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง ๔  ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์  สังคม และ
สติปัญญา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก  
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธานและภารกิจของการจัดการศึกษาของเทศบาลนครลําปาง โดยใช้ระบบประเมินคุณภาพ
การศึกษาเป็นกลไกกํากับการควบคุมคุณภาพและการปฏิบัติ  โดยยึดหลักมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน  ๒๓  มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กในสังกัดฯ  จํานวน  ๒ ศูนย์  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง  โดยใช้เกณฑ์  
การประเมินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จํานวน  ๒๓  มาตรฐาน  ๙๔ ตัวบ่งชี้  และได้มีการดําเนินการ ดังนี้ 
    ๑. เทศบาลนครลําปางได้มีคําส่ังที่ ๑๗๓๙/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๖ มกราคม  ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในศูนย์เด็กเล็ก โดยให้คณะกรรมการได้ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้เกิดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
    ๒.  มีการจัดประชุมหารือหลักเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายในให้มีมาตรฐานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่
กําหนด  จํานวน  ๒๓ มาตรฐาน  ๙๔  ตัวบ่งชี ้

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                     รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)      (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                  (  )  รอบ ๑๒  เดือน 
   ๓. จัดทําประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เพือ่การประกันคุณภาพภายในของศนูย์พัฒนา
เด็กเลก็  ลงวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๘ 
   ๔. จัดประชมุครูผู้ดูแลเด็กในเรื่องของหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตามทีก่รมสง่เสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่นกําหนด 
จํานวน  ๒๓  มาตรฐาน  ๙๔  ตัวบ่งชี้  เพื่อใหม้ีแนวทางเดียวกัน ได้แก ่

• มาตรฐานที่ ๑  ครู/ผู้ดูแลเด็กมคุีณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ/ความรูค้วามสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง 
มีครูและบุคลากรสนับสนุนเพยีงพอ   

• มาตรฐานที่ ๒  ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจดัการประสบการณ์การเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ   

• มาตรฐานที่ ๓  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเลก็มีคุณธรรมจริยธรรมมีภาวะผู้นําและมีความสามารถในการบริหารจดัการ  
• มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กมีจํานวนผู้เรยีนและอายุตามเกณฑ์   
• มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทรพัยากร และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ   
• มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดองค์กร  โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและ

ครบวงจร   
• มาตรฐานที่ ๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เป็นฐาน   
• มาตรฐานที่ ๘ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการจัดทําหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
• มาตรฐานที่ ๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  
• มาตรฐานที่ ๑๐ ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กมีการจดัสภาพแวดล้อมและการบรกิารทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและ

เต็มตามศักยภาพ   
• มาตรฐานที่ ๑๑ ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กมีความร่วมมือระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา  สถาบันการศกึษา องค์กรภาครัฐ 

           และเอกชน  เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูใ้นชุมชน 
• มาตรฐานที่ ๑๒  ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กมีการจดัระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเดก็อยา่งต่อเนือ่งตามระบบวงจร

คุณภาพ PDCA 
• มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จรยิธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
• มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีจิตสํานึกในการอนรุักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกบัผู้ปกครองและชุมชน 
• มาตรฐานที่ ๑๕ ผู้เรียนมีทกัษะในการปฏิบัติกจิกรรม  สามารถปฏิบัติ กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได ้และมีเจตคติต่ออาชีพสุจรติ
• มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้เรียนมีทกัษะ ด้านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจําแนก การเปรยีบเทยีบ และแก้ไขปัญหาได้

เหมาะสมกับวัย 
• มาตรฐานที่ ๑๗ ผู้เรียนมีความรูแ้ละทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/แผนการจดัประสบการณเ์รยีนรู ้
• มาตรฐานที่ ๑๘ ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รกัการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 
• มาตรฐานที่ ๑๙ ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและจิตใจที่ด ี
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

• มาตรฐานที่ ๒๐ ผู้เรียนมีสุนทรยีภาพและลักษณะนิสัย  ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  
• มาตรฐานที่ ๒๑ ผู้เรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นสมาชิกที่ดีของ

ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
• มาตรฐานที่ ๒๒  หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเลก็ ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรบัของผู้ปกครอง และชุมชน 
• มาตรฐานที่ ๒๓ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ และมีส่วนร่วมสนับสนนุในการพัฒนาการศึกษา 

   ๕. มีการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘  โดยผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
     

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนมาตรฐาน
ทั้งหมด 

จํานวนมาตรฐานที่ผ่าน
การประเมิน 

คิดเป็นร้อยละ 

๑.บ้านดงม่อนกระทิง ๒๓ ๒๓ ๑๐๐ 
๒.นาก่วมใต ้ ๒๓ ๒๓ ๑๐๐ 

 
คะแนนประเมิน 

หัวขอ้ ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านดง
ม่อนกระทิง 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กนาก่วมใต้

มาตรฐานที่ ๑  ครู /ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมมวีุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานทีร่บัผิดชอบหมั่นพฒันาตนเอง 
มีครูและบุคลากรสนับสนุนเพยีงพอ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพีคร ู ๑๐๐% ๑๐๐% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กมวีุฒิการศึกษาไมต่่ํากว่าระดับปรญิญาตรทีาง
การศึกษา 

๑๐๐% ๑๐๐% 

ตัวบง่ชี้ที ่๑.๓ มคีวามมุง่มัน่พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ เทคนิควธิีการสอนใหม่  ๆ ๑๐๐% ๑๐๐% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๔ มีจํานวนครู/ผู้ดแูลเด็ก และบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ ดี ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๕ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดกีับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ๑๐๐% ๑๐๐% 
มาตรฐานที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจดัการประสบการณ์การเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจหลักการจดัประสบการณ์เรียนรู้ และ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

๑๐๐% ๑๐๐% 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

๑๐๐% ๑๐๐% 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กมคีวามสามารถในการผลิตส่ือ และใช้เทคโนโลยีใน
การพัฒนาการเรียนรูข้องตนเองและผู้เรียน 

๑๐๐% ๑๐๐% 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๔ มกีารประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริง เหมาะสมตามวัย ๑๐๐% ๑๐๐%  
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
 

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

คะแนนประเมิน 

หัวขอ้ ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้าน 
ดงม่อนกระทิง 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กนาก่วมใต้

มาตรฐานที่ ๓ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเลก็มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผู้นําและมีความสามารถในการบริหารจดัการ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
การบริหารการศึกษา 

ดี ดี 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๒ มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นําทางวิชาการ ดี ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๓ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเลก็มีความสามารถในการบริหารงาน
วิชาการและการจัดการ 

ดี ดี 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๔ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเลก็มีการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลผู้เกี่ยวขอ้งพึงพอใจ 

ดี ดี 

มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจํานวนผู้เรยีนและอายุตามเกณฑ ์
ตัวบ่งชีท้ี่ ๔.๑ มีอัตราส่วนจํานวนผู้เรียนตอ่ห้องเรยีนตามเกณฑ์ที่กําหนด ผ่าน ผ่าน 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๔.๒ ผู้เรียนมีเกณฑ์อายุตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพ์ัฒนา
เด็กเลก็ สังกดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ผ่าน ผ่าน 

มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ มีอาคารเรียน อาคารประกอบห้องเรียน ลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น   
วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ 

ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๕.๒ มีการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษา ดีมาก ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๕.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๕.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อม พื้นที่สีเขยีว และแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบรหิารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบการ
บริหารงานทีเ่หมาะสม 

ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๖.๒  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 

ดีมาก ดีมาก 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
 

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

คะแนนประเมิน 

หัวขอ้ ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้าน 
ดงม่อนกระทิง 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กนาก่วมใต้

ตัวบ่งชีท้ี่ ๖.๓ พัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เป็นฐาน 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๗.๑ กระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา  ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๗.๒ มีการบริหารเชงิกลยทุธ์และใชห้ลักการมีส่วนรว่ม ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๗.๓ มีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเดก็เล็กร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๗.๔ บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิข์องงานและเป้าหมายชัดเจน ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๗.๕ การตรวจสอบและถ่วงดุลมนการบริหารศูนย์พฒันาเด็กเลก็ ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๘.๑ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๘.๒ การจดักิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๘.๓ ส่งเสริมให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดทําแผนการจัดประสบการณท์ี่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๘.๔ ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการจดัประสบการณ์เรียนรู้และ 
ส่ือการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้

ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๘.๕ มีแหล่งเรียนรู้และนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจดัประสบการณ ์ ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๘.๖ ส่งเสริมการศึกษา/วจิัยเพือ่พฒันาการจดัประสบการณ์ ติดตาม
ผลและใช้ผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

ดีมาก ดีมาก 

ตัวบง่ชี้ที ่๘.๗ การบันทกึ การรายงานผลและการสง่ต่อขอ้มูลของผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๘.๘ การนิเทศการจดัประสบการณ์ การเรยีนรู้และนําผลไปปรับปรงุอย่าง
สม่ําเสมอ 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรู้อย่างหลากหลาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๙.๑ จัดทําและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอยา่งต่อเนือ่ง ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๙.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจ
และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๙.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพเิศษและความ
ถนัดของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

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

คะแนนประเมิน 

หัวขอ้ ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้าน 
ดงม่อนกระทิง 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กนาก่วมใต้

ตัวบ่งชีท้ี่ ๙.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดงีาม ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๙.๕ จดักิจกรรมส่งเสรมิความสามารถดา้นดนตรี ศิลปะและการเคลื่อนไหว ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๙.๖ จดักิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย อย่างสร้างสรรค ์ ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๙.๗ จดักิจกรรมส่งเสรมิความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
ตัวบ่งชีท้ี ่๑๐.๑ จัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๐.๒ มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๐.๓ ให้บรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๐.๔ จัดห้องเรยีน หอ้งพิเศษ พื้นที่สีเขียว สนามเด็กเล่นและสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพยีงพอให้อยู่ในสภาพใช้การได้ด ี

ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๕ มีและใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรว่มมือระหว่างบา้น องค์กรทางศาสนา สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและ
เอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 
ตัวบ่งชีท้ี ่๑๑.๑ ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเป็นแหลง่การเรียนรู้และบริการชุมชน ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๑.๒ มีการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรยีนรูร้่วมกนั ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA  
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๒.๑ จัดระบบบรหิารและสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๒.๒ จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโดยเน้น
จุดเด่นที่สะท้อนถึงความเป็นอตัลักษณข์องศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๒.๓ ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๒.๔ ประเมินคุณภาพการศกึษา ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๒.๕ จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
และสาธารณชน 

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

คะแนนประเมิน 

หัวขอ้ ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้าน 
ดงม่อนกระทิง 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กนาก่วมใต้

มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๓.๑ มีความขยัน ๙๕% ๙๒% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๓.๒ มีความประหยดั ๙๒% ๙๒% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๓.๓ มีความซื่อสัตยแ์ละกตัญญู ๙๗% ๙๔% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๓.๔ มีวินัย ๙๕% ๙๕% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๓.๕ มีความสุภาพ ๑๐๐% ๑๐๐% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๓.๖ มีความสะอาด ๑๐๐% ๑๐๐% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๓.๗ มีความสามัคคี ๘๐% ๘๐% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๓.๘ มีน้ําใจ ๙๘% ๙๔% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๓.๙ มีวัฒนธรรมและความเป็นไทย ๙๕% ๙๓% 
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมจีิตสํานึกในการอนรุกัษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมรว่มกบัผู้ปกครองและชุมชน 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๔.๑ ตระหนัก รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ๙๐% ๙๒% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๔.๒ มีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรม/โครงการอนรุักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้ง
ในและนอกศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

๙๕% ๙๕% 

มาตรฐานที่ ๑๕ ผู้เรียนมีทกัษะในการปฏิบัตกิิจกรรม สามารถปฏิบัตกิิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติต่ออาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๕.๑ สนใจและปฏิบัติกิจกรรม ๘๐% ๘๑% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๕.๒ ปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จและภูมิใจในผลงาน ๙๒% ๙๗% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๕.๓ เล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ ๙๓% ๙๒% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๕.๔ มีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต ๙๕% ๙๒% 
มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ และการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๖.๑ สามารถบอกความเกี่ยวข้องกบัส่ิงต่างๆ ที่เกดิจากการเรียนรู ้ ๙๖% ๙๖% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๖.๒ แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ๙๑% ๙๓% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๖.๓ มีจินตนาการความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ ๙๒% ๙๒%  

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
                                                                                                      ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

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

คะแนนประเมิน 

หัวขอ้ ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้าน 
ดงม่อนกระทิง 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กนาก่วมใต้

มาตรฐานที่ ๑๗ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ําเป็นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู ้
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๗.๑ มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเลก็  ๘๕% ๘๒% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๗.๒ มีทักษะในการใช้ประสามสัมผัสทั้ง ๕  ๘๒% ๘๔% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๗.๓ มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย ๘๕% ๘๓% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๗.๔ มีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต ๘๑% ๘๑% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๗.๕ มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์ สามารถเชือ่มโยงความรู้และทักษะต่าง ๆ ๙๕% ๙๓% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๗.๖ มีความรู้ในเรื่องตนเอง บุคคลที่เกีย่วขอ้ง ธรรมชาติ และส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัว 

๘๘% ๘๖% 

มาตรฐานที่ ๑๘ ผู้เรียนมทีักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนือ่ง 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๘.๑ มีความสนใจใฝรู่้ รกัการอ่าน และรู้จักตัง้คําถาม ๙๒% ๙๑% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๘.๒ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัวและสนุกกบัการ
เรียนรู ้

๙๒% ๙๒% 

มาตรฐานที่ ๑๙ ผู้เรียนมีสุขนสัิย สุขภาพกายและจิตใจที่ด ี
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๙.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และป้องกันตนเองไม่ใหเ้กิดอุบัติเหต ุ ๙๒% ๙๑% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๙.๒  มีน้ําหนัก ส่วนสงู สุขภาพอนามัย และพัฒนาการทางด้านร่างกายตามวัย ๑๐๐% ๑๐๐% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๙.๓ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสมตามวัย ๘๕% ๘๓% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๙.๔ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตอ่เพื่อน ครู และผู้อื่น ๙๐% ๙๐% 
มาตรฐานที่ ๒๐ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒๐.๑ สนใจ และร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ๙๗% ๙๑% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒๐.๒ สนใจ และร่วมกิจกรรมด้านดนตรี และการเคลื่อนไหว ๙๗% ๙๔% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒๐.๓ สนใจ และร่วมกิจกรรมการออกกําลังกาย ๙๗% ๙๐% 
มาตรฐานที่ ๒๑ ผู้เรียนปฏิบัตตินตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์เป็นประมุข 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒๑.๑ เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ ๙๕% ๙๓% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒๑.๒ สามารถปรับตวัเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสมตามวัย ๙๕% ๙๒% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒๑.๓ รู้จักท้องถิ่นของตน ๙๕% ๘๕%  

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
                                                                                                      ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

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

คะแนนประเมิน 

หัวขอ้ ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้าน 
ดงม่อนกระทิง 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กนาก่วมใต้

มาตรฐานที่ ๒๒ หัวหน้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒๒.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจคุณภาพของผู้เรียน ๙๓ ๙๕% ๙๖% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒๒.๒ ผู้ปกครองและชมุชนมีความพึงพอใจในความประพฤติ การปฏิบัตตินให้
คําปรึกษาแนะนาํ ช่วยเหลือด้านอื่นๆ ของหัวหนา้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/คร/ูผู้ดูแลเด็ก 

๙๕% ๙๖% 

มาตรฐานที่ ๒๓ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ และมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒๓.๑ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ๘๐% ๘๒% 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒๓.๒ ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมสนบัสนุนในการจัดและพัฒนาการศึกษา ๘๒% ๘๕% 

 

      ๖. จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้มมีาตรฐานตามทีก่รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่กําหนด จํานวน  ๒๓  
มาตรฐาน  ๙๔ ตัวบ่งชี้  และรายงานผลให้นายกเทศมนตรีทราบ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
 - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และครูผู้ดูแลเด็กเล็กมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพ โดยมีการประชุมชี้แจง  
ทําความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานที่จะประเมิน  ทําให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมความพร้อมการรองรับ  
การประเมินคุณภาพเป็นอย่างดี  และทําให้การประเมินคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการประเมินทุกมาตรฐาน 
 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  - 
 - ในบางมาตรฐานกระทบกับโครงสร้างอาคารและพื้นที่ ซึ่งไมส่ามารถแก้ไขได้เลย 
  
ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการนําผลการประเมินคุณภาพมาวิเคราะห์ปรับปรงุพัฒนาการให้บรกิาร และปรับปรุงให้ดขีึ้นสําหรับการดําเนินการ        
ในปีต่อไป   
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
                                                                                                      ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                 รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)      (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                  (   )  รอบ ๑๒  เดือน 
หลักฐานอ้างองิ : 
๑. คําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที่ ๑๗๓๙/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๗  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในศูนย์เด็กเล็ก 
๒. ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศกึษาปฐมวัย เพือ่การประกัน 
คุณภาพภายในของศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็  ลงวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๘ 
๓. รายงานการประชุม 
๔. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในศูนย์เดก็เล็กในสังกดัเทศบาลนครลําปาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
                                                                                                      ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                     รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)     (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                     (   )  รอบ ๑๒  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑๒ :  ระดบัความสําเรจ็ของการจดัทําโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม อนุรกัษ์ ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด   นายสวัสดิ์  แก้วกระจ่าง 
                          ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางนฤมล  สุขขํา   
                 นักวิชาการสุขาภิบาล ๕ 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ – ๒๒๖๒๒๗ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๒๖๒๒๗  ต่อ  ๑๑,๑๒ 
คําอธิบาย :  
          ๑. ความสําเร็จของการจัดทําโครงการ/กิจกรรมการสง่เสริม อนุรกัษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ   
          ๒. คําจํากัดความที่เกีย่วข้อง โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมายถงึ  
งาน  กิจกรรม  โครงการที่มีลักษณะดังนี ้
  (๑)  เป็นงาน หรือกิจกรรม หรือโครงการที่เทศบาลนครลําปางเป็นผู้ดําเนินการ  ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ดังระบุไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีของเทศบาลนครลําปาง  และ/หรือที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก  
เทศบาลนครลําปาง 
  (๒) เป็นงาน หรือกิจกรรม หรือโครงการที่เทศบาลนครลําปางเป็นผู้ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ ที่ดําเนินการภายในเขตเทศบาลนครลําปาง   
  (๓)  เป็นงาน หรือกจิกรรม หรอืโครงการที่มกีารดําเนินการโดยยึดหลักการตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ 
มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นแนวทางในการดําเนินงาน  
ในประเด็นหนึ่งประเด็นใดหรือหลาย ๆ ประเด็น ดังนี้ 
 -  การกําจัด  การบําบัดและฟื้นฟูของเสียและมลพิษ  ที่สามารถขจัดของเสียและมลพิษให้หมดไป หรือ
เสื่อมสภาพไป หรือหมดฤทธิ์ เช่น การกําจัดขยะ (ขยะชุมชน  ขยะติดเชื้อ และกากสารพิษอันตราย) การบําบัดน้ําเสีย  และ  
การฟื้นฟูแหล่งเสื่อมโทรมให้คืนสภาพปกติ เกิดความสมดุลในระบบสิ่งแวดล้อมให้ปรากฏต่อไป 
         -  การควบคุมกิจกรรมทีม่ีการใช้ทรัพยากรที่อาจมีผลกระทบต่อระบบสิง่แวดล้อม 
         -  การสรา้งจิตสํานึกให้ประชาชน/เยาวชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
          -  การเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่นันทนาการ ซึ่งอาจเป็นพื้นที่สาธารณะหรือเอกชน ที่สาธารณชนสามารถ
ใช้ประโยชน์ 
         -  การปรบัปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม  กลมกลืน  และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
         -  การอนรุักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่เกี่ยวกับการดํารงชวีิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
         -  การส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัด 
         -  การส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
  (๔)  เป็นงาน หรือกจิกรรม หรอืโครงการทีด่ําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  หรือเปน็งาน หรอืกิจกรรม 
หรือโครงการทีด่ําเนินงานตอ่เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
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                              รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)   (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                           (   )  รอบ ๑๒  เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน เป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

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

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

โดยที่ : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

๑ สามารถดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมที่เกีย่วขอ้งกับการส่งเสริม  อนุรักษ์  
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้แล้วเสร็จ  ผลลัพธข์อง       
การดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย  สามารถดําเนนิการได้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ ๗๐ 

๒ สามารถดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมที่เกีย่วขอ้งกับการส่งเสริม  อนุรักษ์  
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้แล้วเสร็จ  ผลลัพธข์อง      
การดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย  สามารถดําเนนิการได้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ ๘๐ 

๓ จัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับ
การส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟทูรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

๔  สรุปทบทวนผลการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใหท้ราบถึงปัญหา  อุปสรรค         
ที่มีผลกระทบตอ่การดําเนินงานให้เป็นปัจจุบนั เพื่อสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลง 

 คัดเลือกแนวทาง  ยทุธวธิี  แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง        
กับการส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของหน่วยงานต่าง ๆ ของ      
เทศบาลนครลําปาง ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล 

๕ ประสานแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมด้านการสง่เสริม  อนุรกัษ์  ฟืน้ฟู ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ตัวชี้วัด หน่วย

วัด ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕
ระดบัความสําเรจ็ของการจดัทาํโครงการ/กจิกรรม
การสง่เสริม อนรุกัษ ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ระดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  

1 
 

ผู้รับผิดชอบ :  สํานักการช่าง 

2 
 

ความถี่ในการจดัเก็บข้อมูล :  รวบรวมข้อมูลเปน็ราย  6  เดือน  และ  12  เดือน  เพื่อสรุปผล 
การดําเนินงาน  

  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดบัความสําเรจ็ของการจดัทาํโครงการ/กจิกรรม
การสง่เสริม อนรุกัษ ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๔ ๓ ๓ ๐.๑๒๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
      เทศบาลนครลําปางได้มีการจัดทําแผนดําเนินงานโครงการด้านการอนรุักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  มีจํานวน  ๑๙  โครงการ  ซึง่ดําเนินการโดยสํานัก/กองต่าง ๆ  ดังนี ้
 

ผลการดําเนนิงาน 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

งบประมาณ 
(บาท) แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง

ดําเนินงาน 
ยังไม่ได้

ดําเนินงาน 
1. กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม     
    1.1  สร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังมลพิษ 30,000    
ส่ิงแวดล้อม     
    1.2 เครือขา่ยอาสาสมัครไกล่เกลี่ยปัญหา          
ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน       

40,000  
 

  

    1.3  น้ําทิ้งดี  ชีวีปลอดภัย 80,000     
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                              รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)   (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                           (  )  รอบ ๑๒  เดือน 
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดําเนนิงาน 

  แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน 

ยังไม่ได้
ดําเนินงาน 

    1.4  จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน 100,000    
    1.5   นครลําปาง Big Cleaning Day 200,000    
    1.6  ร่วมแรงร่วมใจล้างตลาดให้สะอาดสดใส 
อาหารปลอดภยัด้วยมือเรา 

60,000    

    1.7  นครลําปางชุมชนสะอาด 150,000    
    1.8  ปรับปรุงตอ่เติมอาคารตลาดหลักเมือง  
(ปรับปรุงท่อระบายน้ําเสีย บ่อบําบัดน้ําเสีย และงานอื่น ๆ ) 

569,000    

    1.๙   จ้างเหมาเอกชนในการเก็บขยะมูลฝอย 22,720,200    
2. สํานกัการชา่ง     
    2.1 จ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะและเกาะกลางถนน 2,978,327    
    2.2  จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
สวนสาธารณะ 

2,049,216    

    2.3  ก่อสรา้งการปิดบ่อฝังกลบมูลฝอยชั้นบนสุด 500,000    
(ยกเลิกโครงการ) 

    2.4  พัฒนา  อนุรักษ์  ฟื้นฟูแม่น้ํา คู คลอง และ
อนุรักษ์ฟื้นฟทูรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
เพื่อมุ่งสู่เมอืงคาร์บอนต่ํา 

650,000    

    2.5  จ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการมูลฝอย 
รูปแบบ B.O.T 

7,970,400    

    2.6  จ้างศกึษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)  
การก่อสร้างฝายแม่น้ําวังทดแทนฝายแม่วังเฉลิม 
พระเกยีรติ (เขือ่นยาง) 

500,000    
(ยกเลิกโครงการ) 

    2.7   บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
เทศบาลนครลําปาง 

1,200,000    

3. กองสวสัดกิารสังคม     
    3.1   สร้างจิตสํานึกและกระตุ้นให้ประชาชน       
มีส่วนร่วมในการส่งเสริม  อนุรกัษ์  ฟื้นฟูทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหลง่ท่องเที่ยว  พฒันา 
และปรับปรุงภมูิทัศน์ในชุมชน 

300,000    
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                              รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)   (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                           (  )  รอบ ๑๒  เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดําเนนิงาน 

  แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน 

ยังไม่ได้
ดําเนินงาน 

4. สํานกัการศกึษา     
    - ก่อสร้างบ่อดักไขมันโรงเรียนเทศบาล 6  (วัดป่ารวก) 150,000    

(รอก่อสร้าง
อาคารแล้ว 
เสร็จก่อน) 

5. ทน.ลป./ทส.จ.ลําปาง/มท.บ.32/ตํารวจ/ชุมชน     
    - ยอคุณแม่น้ําวัง -    

รวม  19  โครงการ/กิจกรรม/งาน 40,247,143 ๑๖ - ๓ 

           จากผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558  จํานวน ๑๙ โครงการ จะพบว่าดําเนินการแล้วเสร็จ  จํานวน  ๑๖  โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๑  
ยกเลิกโครงการ  จํานวน  ๒  โครงการ  และยังไม่ได้ดําเนินการ  จํานวน ๑  โครงการ  มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับ ๒ 
           สําหรับการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลนครลําปาง ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล  
เทศบาลฯ ได้ดําเนินการคัดเลือกในเรื่องดังกล่าว โดยได้มีการบรรจุลงในแผนพัฒนาเทศบาล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  
จํานวน  ๑๒  โครงการ งบประมาณ  ๕๒,๗๓๘,๗๑๐  บาท ดังนี้ 
          ๑) จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสวนสาธารณะ       งบประมาณ ๓,๓๕๐,๐๐๐  บาท 
          ๒) จ้างเหมาดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะ              งบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐  บาท 
          ๓) สร้างจิตสํานึกและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน         งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
          ๔) ก่อสร้างการปิดบ่อฝังกลบมูลฝอยชั้นบนสุด        งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
          ๕) จ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการมูลฝอย (งานกําจัดมูลฝอย) งบประมาณ  ๗,๗๘๕,๑๕๐  บาท 
          ๖) ก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย                             งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
          ๗) อนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ํา คูคลอง และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
          ๘) ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ต  งบประมาณ  ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
          ๙) จ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย งบประมาณ  ๒๓,๕๑๕,๘๐๐  บาท 
         ๑๐) จ้างกวาดทําความสะอาดถนนในเขตเทศบาลนครลําปาง งบประมาณ   ๗,๖๓๗,๗๖๐  บาท 
         ๑๑) บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวม  เทศบาลนครลําปาง  งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท 
         ๑๒) จ้างเหมาขุดลอกและกําจัดวัชพืชคลองสาขาแม่น้ําวังในเขตเทศบาลนครลําปาง งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท       
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                              รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)   (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                           (  )  รอบ ๑๒  เดือน 
      แต่ทั้งนี้ เทศบาลฯ ยังไม่สามารถสรุปรายงานการประเมินผล และทบทวนการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของหน่วยงานต่าง ๆ  
ของเทศบาลนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้  เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบกิจกรรม/
โครงการ  ไม่มีการจัดส่งประเมินผลในแต่ละโครงการ ทําให้ไม่สามารถประมวลสรุปรายงานการประเมินผลในภาพรวมได้ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
     - มีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟทูรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   
    ๑) ขาดหน่วยงานเจ้าภาพและไม่มีผู้รับผิดชอบหลักเพื่อประสานงานกับทุกสํานัก/กองในการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยตรง  ที่ผ่านมาเทศบาลฯ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมหลายสํานัก/กอง  ได้แก่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กองสวัสดิการสังคม  สํานักการศึกษา (โรงเรียน) และสํานักการช่าง ทําให้ต่างคนต่างคิดต่างทํา และทํางานที่อยู่ใน  
ความรับผิดชอบเท่านั้น 
    ๒) แผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังขาดความชัดเจน  
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน เช่น ด้านมลพิษทางอากาศ ด้านน้ําเสีย ด้านขยะมูลฝอย  
เป็นต้น  ตลอดจนขาดการกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการและกิจกรรมที่ได้ดําเนินการ 
     
ข้อเสนอแนะในปีต่อไป :  
    ๑)  ผู้บริหารควรให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
    ๒)  โครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการมูลฝอยรูปแบบ BOT : เนื่องจากการดําเนินงานจ้างเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอย  
ในปัจจุบัน เทศบาลนครลําปางต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมากในการดําเนินการจัดการ ข้อเสนอแนวทางในการบริหาร
จัดการมูลฝอยในอนาคต เห็นควรส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาดําเนินการจัดการมูลฝอยในรูปแบบแปรรูปมูลฝอยเป็นพลังงาน
ทดแทน (Waste  to Energy) เช่น การผลิตเชื้อเพลิงก้อน (RDF) การผลิตกระแสไฟฟ้า การผลิตก๊าซ การผลิตน้ํามันหรือ  
การผลิตปุ๋ย เป็นต้น  เพื่อใช้ประโยชน์จากมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างรายได้ให้กับเทศบาลฯ  และจะสามารถช่วย
ลดงบประมาณในการจัดการมูลฝอยได้เป็นอย่างดี 
 
หลักฐานอ้างองิ : 

๑) บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒) รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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                       รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)      (    )   รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        (  )   รอบ ๑๒ เดือน     
ชื่อตัวชี้วัดที่  ๑๓ : ระดับความสําเร็จของแหล่งมรดกทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น หรือโบราณสถานที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู             
                       โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายอรรณพ  สิทธิวงศ ์
                         ผู้อํานวยการสํานักการชา่ง 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายวัฒนา  วรรณโวหาร 
                       นายช่างเขยีนแบบ ๔ 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๑๓๐ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ – ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๑๓๓  
คําอธิบาย  :  

 แหลง่มรดกทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  หมายถึง  แหลง่มรดกที่เป็นสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ ที1่มนุษย์สร้างขึ้นในแต่ละท้องถิ่นที่ม ี
ลักษณะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม เพื่อสนองความต้องการนั้น ๆ รูปแบบของสิ่งก่อสร้างอาจจะพัฒนาไปจากรูปแบบเดิม 
เพื่อให้เหมาะสมกับการดําเนินชีวิต โดยใช้2 Hวัสดุก่อสร้างที่หามาได้ตามท้องถิ่นนั้น ๆ การก่อสร้างเป็นการช่วยเหลือกันในชุมชน 
จากบุคคลทุกเพศทุกวัย ทั้ง เด็ก ผู้หญิง คนหนุ่ม-สาว คนเฒ่า-คนแก่ อาจเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการก่อสร้างหรือไม่มีก็ได้  
การทํางานร่วมกันในชุมชนเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ 3 Hวัฒนธรรม วิถีชีวิต เรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชนอย่างเป็น4 Hธรรมชาติ 

 การอนุรักษ์  หมายถึง  การบํารุงรักษาสิ่งที่ดีงามไว้ เช่น ประเพณีต่าง ๆ หัตถกรรม และคุณค่าหรือการปฏิบัติตน  
เพื่อความสัมพันธ์อันดีกับคนและสิ่งแวดล้อม  

 การฟื้นฟ ู หมายถึง   การรื้อฟืน้สิ่งที่ดงีามที่หายไป เลิกไป หรือกําลังจะเลิก ให้กลับมาเป็นประโยชน์  หรือ ได้รับการดูแล 
บํารุงรักษา  เชน่  การรื้อฟื้นแหล่งมรดกทางวฒันธรรม    

 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้   
เรียนรู้  ทําความเข้าใจ  ร่วมแสดงทัศนะ  ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมกันแก้ไขปัญหา 
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา  โดยมี  ๕  ระดับ คือ ระดับการให้ข้อมูล  ระดับ  
การปรึกษาหารือ  ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมกําหนดนโยบายและวางแผน/โครงการ ระดับการร่วมมือ  และระดับการให้อํานาจ
ประชาชนหรือชุมชนในการตัดสินใจ  
เกณฑ์การให้คะแนน :  
             กําหนดเป็นลําดับขัน้ของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  ๕  ระดับ  พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ  ดังนี ้
 

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

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานในการอนรุักษ์ฟืน้ฟูแหล่งมรดกทางสถาปตัยกรรมพื้นถิ่น 

และจัดประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ  
๒ มีแผนปฏิบัติการในการอนรุักษฟ์ื้นฟูแหล่งมรดกทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
๓ มีการเปดิเวทีรบัฟังความคิดเหน็ในแหล่งมรดกทางสถาปตัยกรรมพื้นถิ่นที่จะมกีารอนรุักษ์ฟื้นฟู 

และจัดทําสรุปรายงานผลการรบัฟังความคิดเหน็ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ 
๔ แหล่งมรดกทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไดร้ับการอนุรักษ์ฟื้นฟู   
๕ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งมรดกทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นทีไ่ด้รับการอนรุักษ์ ฟื้นฟู ผ่านสื่อต่าง ๆ   

อาทิเช่น  เว็บไซต์เทศบาลนครลําปาง 5Hwww.lampangcity.go.th  แผ่นพับ เป็นต้น   
แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ 
 

๑ กําหนดให้สํานักการช่าง เป็นผู้รับผิดชอบหลักประสานการจัดเก็บข้อมูล 
 

๒ ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลเป็นราย ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 
  

เกณฑ์การประเมิน : 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตัวชี้วัด หน่วยวัด ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ระดับความสําเร็จของแหล่งมรดก              
ทางสถาปตัยกรรมพื้นถิ่น หรือโบราณสถาน 
ที่ได้รับการอนุรกัษ์ ฟื้นฟูโดยกระบวนการม ี
ส่วนร่วมของชุมชน 

ระดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของแหล่งมรดก 
ทางสถาปตัยกรรมพื้นถิ่น หรือโบราณสถาน 
ที่ได้รับการอนุรกัษ์ ฟื้นฟูโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

๓ ๔ ๔ ๐.1200 
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                     รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (  )  รอบ ๑๒  เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
         ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม  ๒๕๕๘)  เทศบาลนครลําปางได้ขับเคลื่อนแหล่ง 
มรดกทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คือ  การปรับปรุงศาลหลักเมืองลําปาง  
          ๑)  เทศบาลนครลําปางได้มีคําส่ัง ที่ ๘๘/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๗  เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานปรับปรุง
ศาลหลักเมือง ประกอบด้วย ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง เป็นประธานคณะทํางาน  ผู้อํานวยการสํานัก/กอง และพนักงาน
เทศบาลที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะทํางาน  โดยมีหน้าที่ กําหนดขอบเขตและภารกิจแต่ละด้านของการดําเนินงาน  ประสานงาน  
การดําเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและประเมินผลโครงการ และรายงานผลการดําเนินงาน  
ในแต่ละขั้นตอนให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณา  และมีการจัดประชุมเพื่อวางแผนในการดําเนินงานปรับปรุงศาลหลักเมืองลําปาง  
          ๒) จัดทําแผนปฏิบัติการ หรือ Road map ของการปรับปรุงและพัฒนาศาลหลักเมืองลําปาง โดยมี ๓ ระยะ ดังนี้ 

๓ ก.ค.๕๖
 ม.ค.ก.พ.
๕๗

Road Map  ระยะที่ ๑
โครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองลําปาง  

นําเสนอขอมูลเบ้ืองตน
เก่ียวกับศาลหลักเมืองลําปาง
ใหกับสภาพัฒนาเมือง ทน.ลป.

ทน.ลป.มีคําส่ังที่ ๘๘/๒๕๕๗
แตงตัง้คณะทํางาน

และจัดประชุมคณะทํางานฯ

‐ศึกษาดูงานศาลหลักเมืองสวรรคโลก 
 จ.สุโขทัย
‐การศึกษาดูงานศาลหลักเมือง
 ณ จังหวัดขอนแกน

จังหวัดมีการแตงตั้งคณะทํางานฯ
และจัดประชุมคณะทํางานฯ

 พ.ค.-มิ.ย.
๕๗

 ก.ค.๕๗
 ก.ค.-ส.ค.

๕๗
มี.ค.-เม.ย.

๕๗

-บรรจุในแผนพัฒนา ๓ ป 
(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
-สํารวจความคิดเห็นของประชาชน
 ตอการปรับปรุงศาลหลักเมืองฯ 
 โดยประชาชนเห็นดวยรอยละ ๙๖.๘    
 ไมเห็นดวยรอยละ ๓.๒
-นําเสนอขอมูลศาลหลักเมืองฯใหกับผวจ./
 หน.สนจ.ลป. และภาคสวนท่ีเกี่ยวของ

-มท.แจงจังหวัดลําปางอนุญาตให
เทศบาลฯใชท่ีราชพัสด(ุศาลหลักเมืองฯ)
ตามที่รองขอ หาก สป.มท.มีความ
จําเปนตองใชพนท่ีดังกลาว ใหเทศบาลฯ 
สงคืนให สป.มท.โดยไมมีเง่ือนไข 
-จังหวัดทําหนังสือถึงกรมธนารักษ
ใหความเห็นชอบขอใชพื้นที่อีกคร้ัง
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Road Map  ระยะที่ ๒
โครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองลําปาง  

‐การออกแบบ
ศาลหลักเมือง

และปรับปรุงภูมิทัศน
โดยรอบ

การเปดเวทีรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนเรื่องรูปแบบ

ศาลหลักเมืองและการปรับปรุง
ภูมิทัศนโดยรอบ

การระดมและหาแหลงงบประมาณดําเนินการ
โครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองฯ
‐การจัดทําวัตถุมงคล
‐การทอดผาปาสามัคคี
‐การรับบริจาคในแตละกิจกรรมท่ีจัดข้ึน เปนตน

การจัดหาผูรับจางดําเนินการ
โครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองฯการจัดงานแถลงขาวประชาสัมพันธ

ใหประชาชนทราบ
โครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองฯ
และเปดรับบริจาคสมทบทุนฯ

 ส.ค. ๕๗  ส.ค.-ธ.ค.
 ๕๗

 ม.ค.-ก.พ.
๕๘

 ก.พ. ๕๘
 มี.ค. - มิ.ย.

๕๘

 มิ.ย. – ส.ค.
๕๘

‐การแตงต้ัง
คณะทํางานคัดเลือกฯ

คร้ังที่ ๑

คร้ังท่ี ๒ (ปรับปรุงแบบ)

-ขอความเคราะหศิลปนแหงชาติ  
เพ่ือเปนผูออกแบบรูปทรงทาง
สถาปตยกรรมอาคารศาลหลักเมือง
ใหม/ขอความอนุเคราะหถึง
กรมศิลปากร
-แตงต้ังคณะอนุกรรมการ/
คณะทํางานฝายออกแบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมและโครงสรางพ้ืนฐาน

 

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

Road Map  ระยะท่ี ๓
โครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองลําปาง  

การจัดพิธีบวงสรวง
เซนไหวองคหลักเมือง

เพื่อขออนุญาต

ผูรับจางดําเนินการปรับปรุงศาลหลักเมือง 
‐ระยะท่ี ๑ โครงสรางหลักและสถาปตยกรรม
บางสวน และงานปรับภูมิทัศน
‐ระยะท่ี ๒ งานสถาปตยกรรมที่เปน
ประณีตศิลป งานจิตรกรรม ปฎิมากรรม

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
ลําปาง

‐จัดทําหนังสือที่ระลึก
งานสมโภชศาลหลักเมืองฯ
‐กิจกรรมเฉลิมฉลองศาลหลักเมือง

ส.ค.-ก.ย.๕๘
 ระยะเวลากอสรางประมาณ ....๑... ป

(ปงบประมาณ ๒๕๕๙)

ก.ย.-ต.ค.
๕๙

ต.ค.-ธ.ค.
๕๙

การระดมและหาแหลงงบประมาณดําเนินการโครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองฯ
‐การรับบริจาคในแตละกิจกรรมที่จัดข้ึน เปนตน  

           ๓) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงอาคารศาลหลักเมืองลําปาง ให้เป็นไปตามระเบียบ  
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมราชาวดี  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลนําไปปรับปรุง  
การปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม มีผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ จํานวน ๑๒๐  คน  ผลการสํารวจความคิดเห็น พบว่า ส่วนใหญ่  
เห็นด้วยที่จะให้มีการปรับปรุงศาลหลักเมืองลําปาง คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๙  และอื่น ๆ  คิดเป็นร้อยละ ๓.๑  ซึ่งขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องนก 
และขี้นกให้เรียบร้อยก่อนที่จะดําเนินการปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง 
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          ๔) จัดประชุมคณะทํางานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมืองลําปาง เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา 
๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  เพื่อสรุปติดตามผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินโครงการดังกล่าว 
ซึ่งที่ประชุมนําโดยนายกเทศมนตรีนครลําปาง เป็นประธานการประชุม ได้นําผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน  
การดําเนินงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมืองลําปาง ซึ่งดําเนินการรับฟังฯ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ โดยนํา
หัวข้อความคิดเห็นต่อรูปแบบ และข้อเสนอแนะมาหาข้อสรุป ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
               (๑) ดําเนินการตามที่ประชาชนเห็นชอบในการดําเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารศาลหลักเมืองลําปาง 
               (๒) ดําเนินการออกแบบตามที่วางแผน และให้ออกแบบขยับกําแพงแก้วออกมาทางฟุตบาท อีกประมาณ ๖๐ ซม. 
               (๓) ใน TOR ให้ระบุการจัดหาวัสดุในการป้องกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง 
               (๔) ปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น แจ้งให้ประชาชน และผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางทราบ 
          ๕) มีการดําเนินการปรับปรุงรูปแบบแปลนอาคารศาลหลักเมืองและภูมิทัศน์โดยรอบ โดยได้ออกแบบให้สอดคล้องกับข้อมูล 
ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งปัจจุบันส่วนควบคุมการก่อสร้าง สํานักการช่าง  ได้เขียนแบบแปลนอาคารที่จะใช้ในการ
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ในระหว่างดําเนินการทํารายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งเทศบาลฯ ได้ตั้งงบประมาณ 
ในการปรับปรุงศาลหลักเมืองลําปาง จํานวน ๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท  

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)      (    )   รอบ  ๖   เดือน 
                                                                                                                        (  )  รอบ ๑๒  เดือน 
            ๖) การก่อสร้างปรับปรุงศาลหลักเมือง ได้ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด พ.อภิวัฒน์การก่อสร้าง วงเงินงบประมาณ  
๘,๙๘๐,๐๐๐  บาท โดยจะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน  ๒๕๕๘  จนถึงสิ้นสุดสัญญา เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๙  แต่ทั้งนี้ ยังขาด
งบประมาณอีกจํานวนหนึ่งในการติดตั้งประตู จํานวน ๔ ชุด (๘ บาน) งานตกแต่งผนังภายใน จํานวน ๔ ด้าน งานปิดทองเสาหลักเมือง 
และยอดฉัตรอาคาร  เพื่อให้เกิดความสง่างามและความสมบูรณ์แบบของอาคารศาลหลักเมืองลําปางหลังใหม่   เทศบาลนครลําปาง  
จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในหลายภาคส่วนเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหารือแนวทางในการจัดหางบประมาณดังกล่าว ผลการประชุม  
ที่ประชุมได้ เสนอให้มีการจัดตั้ งกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองลําปาง สร้างกระบวนการมี ส่วนร่วมของภาคประชาชน 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนําเงินที่ได้มาบูรณะสร้างศาลหลักเมืองลําปางใหม่ให้อยู่ในสภาพที่สวยงามและสง่างาม  พัฒนาปรับปรุง  
ภูมิทัศน์โดยรอบ  ตลอดจนเป็นค่าบํารุงดูแลรักษาอาคารศาลหลักเมืองต่อไป  
          ๗) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศาลหลักเมืองลําปาง ซึ่งเป็นแหล่งมรดกทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น  เว็บไซต์เทศบาลนครลําปาง 6 Hwww.lampangcity.go.th  facebook เทศบาลนครลําปาง และ แผ่นพับ เป็นต้น 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :    
 - จังหวัดลําปางและผู้บริหารเทศบาลฯ ได้ให้ความสําคัญเรื่องการปรับปรุงศาลหลักเมืองลําปางเป็นอย่างมาก  รวมทั้งได้รับ  
ความสนใจ และสนับสนุนจากภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นอย่างดี 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  -  
 - การปรับปรุงศาลหลักเมืองลําปางซึ่งเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวลําปาง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลําปางทั้งจังหวัด 
การดําเนินงานดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสง่างาม สมบูรณ์ และสวยงาม ทั้งในเรื่องการก่อสร้างอาคารศาลหลักเมืองลําปาง และ  
การตกแต่งภายใน อาจต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมาก ตลอดจนระยะเวลาในการดําเนินงาน ซึ่งอาจไม่แล้วเสร็จทันภายใน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    
    
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป :   - 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์การจดัตั้งกองทุนพัฒนาศาลหลักเมอืงลําปาง  เพื่อนําเงินที่ได้มาบรูณะศาลหลักเมืองให้มีความสวยงามและ
สง่างาม สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดลําปางเกดิความรกัความหวงแหน และช่วยกัน
ดูแลรักษาสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรข์องชาวลําปาง 
 
หลักฐานอ้างองิ :   
๑) คําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที่ ๘๘/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานปรับปรงุศาลหลักเมือง

ลําปาง 
๒) รายงานการประชุมคณะทํางานปรับปรงุศาลหลักเมืองลําปาง    
๓) แผนปฏิบัติการ หรือ Road map การปรับปรุงและพัฒนาศาลหลักเมืองลําปาง 

  ๔)  รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อตอ่โครงการปรับปรุงอาคารศาลหลักเมืองลําปาง  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)      (    )   รอบ  ๖   เดือน 
                                                                                                                        (  )  รอบ ๑๒  เดือน 
ตัวชี้วัดที่  ๑๔ : ร้อยละของชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการสุขภาพตนเองและชุมชน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด นายพงค์กร  รัตนประเวศน์ 
                 ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางเกษฎา  พลอยแก้ว 
                 หัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐาน  

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ ๕๒๐๑ เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ ๕๒๐๘ 
คําอธิบาย  :  
          ชุมชน  หมายถึง ชุมชนย่อยที่ได้รับการจัดตั้งจากเทศบาลนครลําปาง บริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการชุมชน  
 มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ  หมายถึง  การที่ชุมชนมีกระบวนการร่วมกันในการวางแผนด้านสุขภาพ มีการจัดการ
งบประมาณ  เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านสุขภาพ มีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ  และมีการประเมินผลการจัดการด้านสุขภาพ  โดยผ่าน
เกณฑ์การประเมินของกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน  ๕ ด้าน คือ  
 ๑. มีการวิเคราะห์ชุมชนด้านสุขภาพ  
 ๒. การจัดทําแผนด้านสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 ๓. การจัดการงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาสุขภาพ 
 ๔. การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
 ๕. มีการประเมินผลการจัดการสุขภาพในชุมชน 
 
สูตรการคํานวณ :  
 
  จํานวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของตนเอง   x  ๑๐๐ 
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                                                                                                      ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
 

    จํานวนชุมชนทั้งหมด 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ 
 

๑ กําหนดให้กองสาธารณสุขฯ เป็นผู้รับผิดชอบประสานการจัดเก็บข้อมูล โดยรวบรวมผลการประเมินหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพตามแบบฟอร์มของกระทรวงสาธารณสุข  
 

๒ ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลเป็นราย ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 
 

 
 
 
 
 

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

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ
ตนเองและชุมชน 

๓ ๘๖.๐๕ ๕ ๐.๑๕๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม  ๒๕๕๗ – มีนาคม  ๒๕๕๘) ยังไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากแบบประเมิน
ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชนได้รับสนับสนุนจากระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะ
ดําเนินการเก็บข้อมูลและประเมินผลในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
           ในรอบ ๖ เดือนหลัง (เม.ย – ก.ย. ๒๕๕๘) ได้ดําเนินการกระตุ้น เร่งรัดและติดตามให้กลุ่ม อสม.ในชุมชนใช้แบบประเมิน
ตนเอง เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในการพัฒนาชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข ๕ ด้าน ชุมชนประเมินตนเอง ๔๓ ชุมชน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
                                                                                                      ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
 
 
 
 

รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ ประจําปี 2558 

รหัสหมู่บ้าน หมู่บ้าน/ชุมชน สถานะผ่าน สถานะไม่ผ่าน ข้อที่ไม่ผ่าน 

52010131 1.ประตูตาล /   
52010132 2.กําแพงเมือง / -  
52010133 3.บ้านปงสนุก /   
52010134 4.ช่างแต้ม / -  
52010135 5.ประตูต้นผึ้ง /   
52010136 6.บ้านใหม่-ประตูม้า / -  
52010137 7.ท่ามะโอ /   
52010138 8.พระแก้ว-หัวข่วง /   
52010139 9.ศรีล้อม-แสงเมืองมา /   
52010140 10.แจ่งหัวริน /   
52010141 11.สามดวงสามคัค ี /   
52010142 12.ศรีบุญโยง - / ผลสัมฤทธิ์ (0/3) 
52010143 13.เจริญประเทศ /   
52010144 14.จามเทวี /   
52010431 15.นาก่วมเหนือ /   

ผ่านเกณฑ์การประเมินจํานวน ๓๗ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๕ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : - 
          - ดําเนนิการประเมินตนเองตามแบบประเมินของกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่ม อสม.ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเข้มแขง็ในการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขให้ชมุชน 
          - มีการชี้แจงแบบประเมิน กระตุ้น เร่งรัดและติดตามให้ อสม.ในชุมชน ดําเนินการตามแนวทางโดยเจ้าหน้าทีทุ่กระยะ 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
          - ในชุมชนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ส่วนใหญ่จะตกเกณฑ์ในหมวดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเฝ้าระวังควบคุมโรคในภาวะวิกฤตและ
เป็นแหล่งเรียนรู้/นวัตกรรมสุขภาพ ซึ่งหลายชุมชนอาจขาดความพร้อมเรื่องจํานวน อสม. สถานที่ และการเป็นชุมชนเมืองไม่มี  
ภาวะวิกฤต จึงทําให้ยังไม่เห็นความจําเป็นในการเตรียมทีมเฝ้าระวังภาวะวิกฤตดังกล่าว 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : - 
 
หลักฐานอ้างองิ :  
           - รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการสุขภาพ ประจําปี ๒๕๕๘ 
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รหัสหมู่บ้าน หมู่บ้าน/ชุมชน สถานะผ่าน สถานะไม่ผ่าน ข้อที่ไม่ผ่าน 

5201432 16.บ้านดงไชย /   
52010433 17.หลัง รร.มัธยมวิทยา - / ผลสัมฤทธิ์ (1/3) 
52010434 18.ศรีบุญเรือง /   
52010435 19.ท่าคราวน้อย /   
52010436 20.ตรอกโรงไฟฟ้าเก่า /   
52010437 21.รถไฟนครลําปาง /   
52010438 22.สิงห์ชัย /   
52010439 23.เจริญสุข / / การจัดกิจกรรมพัฒนาการประเมินผล/

ผลสัมฤทธิ์ 
52010606 24.ศรีปงชัย /   
52010632 25.นาก่วมใต้ /   
52010633 26.พระธาตุนาก่วมเหนือ /   
52010531 27.ศรีชุม-ป่าไผ ่  / ผลสัมฤทธิ์ (1/3) 
52010532 28.พระบาท-หนองหมู /   
52010533 29.บ้านสนามบนิ /   
52010534 30.บ้านต้าสามัคค ี /   
52010535 31.ป่าขาม 2 /   
52010536 32.การเคหะนครลําปาง /   
52010537 33.สุขสวัสด์ิ /   
52010231 34.ศรีเกิด /   
52010232 35.หัวเวียง /   
52010233 36.ป่าขาม 1 /   
52010234 37.กองต้าเหนือ  / ผลสัมฤทธิ์ (1/3) 
52010303 38.ศรีชุม  /   
52010331 39.ท.4 /   
52011131 40.บ้านหน้าค่าย /   
52011631 41.บ้านดงม่อนกระทิง /   
52010332 42.กองต้าใต้ - / การมีส่วนร่วมการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

 43.ถาวรสุข /   
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                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)      (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                 (  )  รอบ ๑๒  เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ : จํานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมด้านการท่องเทีย่วต่อปี                
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพีระยศ  วิรัตน์เกษ 
                          หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  นางสาวนริศรา  หงสกุล 
                   นักพัฒนาการท่องเที่ยว ๖ ว 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๓๑๐ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๔๑๐๕ 
คําอธิบาย : 
          กิจกรรม/โครงการ  หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่เทศบาลนครลําปางได้ดําเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ 
ภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลนครลําปาง และจงัหวดั
ลําปาง  ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว  หรือกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเทศบาลนครลําปาง และ
จังหวัดลําปาง เป็นต้น 
          ด้านการท่องเที่ยว  หมายถงึ  ประชาชนหรือนกัทอ่งเที่ยวชาวไทย หรือนกัทอ่งเที่ยวชาวต่างประเทศ ได้เดินทางมาเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการ  เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลาย และบันเทิงรื่นเรงิใจ   
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 กําหนดจํานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณา
จากจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดทําขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ 
เกณฑ์การประเมิน 
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เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

จํานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม 
ด้านการท่องเทีย่วต่อป ี

จํานวน ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 

แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 
  

๑ กําหนดให้งานสง่เสริมการท่องเที่ยว  ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เปน็หน่วยงานหลักในการจดัเก็บข้อมูล   
๒ ความถี่ในการจดัเก็บข้อมูล  รวบรวมขอ้มูลเป็นราย  ๖  เดือน  และ  ๑๒  เดือน เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 

  
  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
  

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

จํานวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมด้านการทอ่งเที่ยวต่อป ี ๓ ๑๑ ๕ ๐.๑๕๐๐ 

 
 

                 รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                              (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
     เทศบาลนครลําปางได้ดําเนนิกิจกรรม/โครงการที่มีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยว ดังนี ้
๑.  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) (วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2557) มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูรักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้ดํารงสืบไป เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดลําปางและเชิญชวนนักท่องเที่ยว อาคันตุกะต่างถิ่น  
ให้สนใจงานประเพณีท้องถิ่นมากขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้ผ่อนคลายความตึงเครียด โดยการเที่ยวชมงานมหรสพ ขบวนแห่และ  
การแสดงต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมนโยบายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การประกวด  
ธิดาสะเปาแก้วสะเปาคํา การประกวดสะเปาลอยน้ําและสะเปารถใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสี่ภาค การแสดงวัฒนธรรม
ของชาติสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน และการแสดงวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มา
ร่วมงาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดงานประเพณีลอยกระทง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๖ 
๒.  โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลําปาง (วันที่ ๒๙ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม  
การท่องเที่ยวของเทศบาลฯ และจังหวัดลําปาง และเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน 
ประชาชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย โซนนิทรรศการ “ลําปาง ๑ ใน ๑๒ เมืองดาวรุ่ง” และ  
“เมืองต้องห้าม...พลาด”  นิทรรศการด้านการท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่าง ๆ การตกแต่งประดับประดาไฟฟ้าและจําลองจดุถา่ยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวของลําปาง การแสดงความสามารถของกลุ่มเยาวชน การแสดงรถคลาสสิค การจําหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึก
ของจังหวัดลําปาง การจําหน่ายของสะสม การจําหน่ายอาหาร เครื่องเล่น การแสดงของศิลปินดารา นักร้อง และกิจกรรม  
นับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ โดยจากการประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ ปรากฏว่า งานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลําปาง



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
                                                                                                      ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

สามารถบรรลุผลสําเร็จ ได้ทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่  
               ตัวชี้วัดที่ ๑. ผูป้ระกอบการพงึพอใจต่อการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหมน่ครลําปาง คดิเปน็ร้อยละ ๙๐  
              ตัวชี้วัดที่ ๒. ประชาชนที่มาร่วมงานพึงพอใจตอ่การจดังานฯ  คดิเปน็ร้อยละ ๘๐  
              ตัวชี้วัดที่ ๓. กจิกรรมการมีส่วนรว่มและการแสดงความสามารถของเยาวชน และประชาชน มีผลการดําเนนิงาน 
                             จํานวน ๑๖ กจิกรรม  
               โครงการดังกล่าวสามารถบรรลุตัวชี้วัดของโครงการได้สําเร็จทุกตัวชี้วัด โดยมีคะแนนผลสําเร็จของภาพรวม
โครงการ คิดเป็น ๔.๖ คะแนน (จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)  
3.  โครงการรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลําปาง (วันที่ 1 - 5 เมษายน ๒๕๕๘) มีวัตถุประสงค์เพื่อตกแต่งประดับประดา
สถานที่จัดงานรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า ให้มีความสวยงามมีบรรยากาศย้อนยุคเหมาะแก่การท่องเที่ยว และเพื่อดึงดูด  
ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ และจังหวัดลําปาง ตลอดจนเพื่อเป็นกิจกรรมในการอนุรักษ์
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดลําปาง โดยมีผลการประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ ดังนี้  
               ตวัชี้วดัที ่๑. ผู้ร่วมงานพึงพอใจตอ่การจดังาน มผีลการดําเนนิงานคดิเป็นร้อยละ 80 
               ตวัชี้วดัที ่๒. ผู้ร่วมจําหน่ายสินค้าและอาหารมีรายได้เพิ่มขึ้นในระหว่างการจดังาน ร้อยละ 65 
               โครงการดงักล่าวสามารถบรรลตุัวชีว้ัดของโครงการได้เพียง 1 ตวัชี้วดั คอื ตัวชีว้ัดที่ 1 โดยมคีะแนนผลสาํเร็จ  
ของภาพรวมโครงการ คดิเปน็คะแนน 2.8 คะแนน (จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)  
 
          

 
 

                 รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                              (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
4. โครงการจัดงานปีใหม่เมืองลําปาง (วันที่ ๑๑ – 1๓ เมษายน 2558) มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
สงกรานต์วัฒนธรรมของคนลําปางที่งดงามให้คงอยู่ตลอดไป และเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันทําบุญตักบาตร แห่สลุงหลวง 
รับน้ําขมิ้นส้มป่อยของมหาชนชาวลําปาง เพื่อสักการะบูชา และสรงน้ําพระเจ้าแก้วมรกตและพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองลําปาง 
เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่เมือง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง และเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้แก่
ประชาชนเขตเทศบาลและจังหวัดลําปางในภาพรวม กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดขบวนแห่ปีใหม่เมือง ขบวนแห่
พระเจ้าแก้วมรกตและพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง กิจกรรมการประกวดเทพบุตรสลุงหลวง – เทพธิดาสลุงหลวง โดยจากการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มาร่วมงาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดงานปีใหม่เมืองลําปาง เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
๗๘.๗๕ 
5.  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แก่สารถีรถม้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (วันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๕๘) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมสารถีรถม้าให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบรรยายความสําคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ถือเป็นการพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้แก่สารถีรถม้า ซึ่งจะนําไปใช้ในการ
บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารเพื่อเตรียมความ
พร้อมสําหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจากการประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ ปรากฏว่า โครงการอบรมใหค้วามรู้
ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแก่สารถีรถม้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสามารถบรรลุ  ผลสําเร็จ ได้ทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  
                ตวัชี้วดัที ่๑. จํานวนผู้เข้ารับการอบรมสามารถแนะนําแหลง่ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมเป็นภาษาองักฤษได ้            
                               มีผลการดําเนนิงานคดิเป็นรอ้ยละ 75 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
                                                                                                      ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                ตวัชี้วดัที ่๒. ระดบัความสําเร็จในการดําเนนิงานโครงการ มผีลการดําเนนิงานในระดบั  5 
                 โครงการดังกล่าวสามารถบรรลุตัวชี้วัดของโครงการได้สําเร็จทุกตัวชี้วัด โดยมีคะแนนผลสําเร็จของภาพรวมโครงการ 
คิดเป็น  4.3 คะแนน (จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)  
6.  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดกองต้า (วันที่ ๑๔ มีนาคม – 4 กรกฎาคม 2558) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณถนนคนเดินกาดกองต้า และเพื่อสนับสนุนให้กาดกองต้าเป็นพื้นที่การอนุรักษ์  
สืบสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวลําปาง เพื่อนําเสนอต่อสายตานักท่องเที่ยว โดยกิจกรรมที่ดําเนินการ ได้แก่ การจัดขบวนแห่
ทางวัฒนธรรมบนถนนกาดกองต้าในทุกเย็นวันเสาร์เป็นประจําทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม เพื่อเป็นกิจกรรมใน
การดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณถนนกาดกองต้าเพิ่มขึ้น และเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม 
ศิลปะการแสดง วิถีชีวิต ประเพณีและงานเทศกาลต่างๆ ของชาวลําปาง ตลอดจนการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์กาดกองต้า
เพื่อให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สกู๊ปกาดกองต้าเผยแพร่ผ่านเคเบิ้ลทีวี 
และส่ือออนไลน์ต่าง ๆ โดยมีผลการประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ ดังนี้ 
                ตวัชี้วดัที ่๑. นกัท่องเทีย่วพงึพอใจต่อการจัดกจิกรรมในภาพรวม คิดเปน็ร้อยละ 76 
                ตวัชี้วดัที ่๒. กลุม่พ่อค้าแมค่้าบริเวณกาดกองต้ามีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจดักจิกรรม คดิเปน็ร้อยละ 39 
                ตวัชี้วดัที ่3. จํานวนผู้เข้าชมวดีีทศันป์ระชาสมัพันธก์าดกองต้าในสื่อออนไลน ์(ในชว่งระยะเวลา 1 เดือน ) 
จํานวน  11,739 คน 
                

 

                 รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                              (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
                 โครงการดงักล่าวสามารถบรรลตุัวชีว้ัดของโครงการไดจ้ํานวน 2 ตัวชีว้ัด คอื ตวัชี้วดัที ่1 และ 3 โดยมคีะแนน
ผลสําเร็จของภาพรวมโครงการ คิดเปน็ 2.8 คะแนน (จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)  
7.  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน 2558) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณถนนสายวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณถนนสายวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเทศบาลฯ ร่วมดําเนินงานกับ
คณะกรรมการถนนสายวัฒนธรรม จัดกิจกรรมกาดหมั้วคัวแลง ทุกเย็นวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. และกิจกรรม  
ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงฟ้อน ดนตรีพื้นเมือง ซอพื้นเมือง การสาธิตอาหารพื้นเมือง การประดิษฐ์งานฝีมือภูมิปัญญา
ล้านนา เป็นต้น โดยจากการประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ ปรากฏว่า โครงการส่งเสริมส่งเสริมการท่องเที่ยวถนน  
สายวัฒนธรรมสามารถบรรลุผลสําเร็จ ได้ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  
                ตัวชี้วัดที่ ๑. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและประชาชนต่อการจัดกิจกรรมบริเวณถนนวัฒนธรรม คิดเป็น  
ร้อยละ 76.40 
                ตัวชี้วัดที่ ๒. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการและประชาชนบริเวณถนนวัฒนธรรมต่อปริมาณนักท่องเที่ยว        
ที่เข้ามาเทีย่วชมถนนสายวฒันธรรม คดิเปน็ร้อยละ 85 
                ตวัชี้วดัที ่3. จํานวนกจิกรรมทางวฒันธรรมโดยการมีส่วนรว่มของเยาวชนและประชาชน จํานวน 16 กจิกรรม 
                โครงการดังกล่าวสามารถบรรลุตัวชี้วัดของโครงการได้สําเร็จทุกตัวชี้วัด โดยมีคะแนนผลสําเร็จของภาพรวม
โครงการ คิดเป็น 4.40 คะแนน (จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)  
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8.  การจัดทํารหัสบาร์โค้ด (QR Code) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการและอํานวย  
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  
ในเขตเทศบาลฯ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลฯ และ
จังหวัดลําปาง โดยทําการออกแบบและติดตั้งป้ายรหัสบาร์โค้ดตามสถานที่สําคัญ ๆ อาทิ สถานีบริการประชาชนห้าแยกหอนาฬิกา 
หอปูมละกอน  สถานีขนส่งผู้โดยสาร และศูนย์บริการการท่องเที่ยว ฯลฯ 
9.  โครงการจัดทําป้ายชี้ทางแหล่งท่องเที่ยว 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทําป้ายชี้ทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลฯ ซึ่งถือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการเดินทาง
ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ และเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต และเพื่อส่งเสริม  
การท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นเจริญเติบโตขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการจัดทําและติดตั้ง  
ป้ายชี้ทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ภายในเขตเทศบาลฯ ได้แก่ ถนนคนเดินกาดกองต้า ถนนสายวัฒนธรรมและ  
หอปูมละกอน  (หมายเหตุ : อยู่ระหว่างดําเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๘)  
10.  โครงการ “กาดกองต้า ตลาดเก่านครลําปาง” มีวัตถุประสงค์เพื่อประดับตกแต่งบรรยากาศบริเวณถนนกาดกองต้าซึ่งเป็น
ย่านการค้าที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวลําปางนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันให้มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์  เพื่อเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติจากการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ โดยกิจกรรมตามโครงการ ประกอบด้วย การจัดทําป้ายแผนที่และ  
ป้ายบอกเล่าเรื่องราวความสําคัญของสถานที่ อาคาร บ้านเรือนที่มีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรมบริเวณกาดกองต้า ๓ ภาษา  
(ไทย จีน อังกฤษ) และการประดับตกแต่งถนนกาดกองต้าด้วยโคมศรีล้านนา  (หมายเหตุ : อยู่ระหว่างดําเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 

                 รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                              (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
11.  การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในสื่อต่าง ๆ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  
ด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ตลอดจนโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ของเทศบาลฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  
                       ๑. คู่มือเที่ยวลําปาง ๒ ภาษา โดยจัดพิมพ์ทุก ๆ ๒ เดือน และเผยแพร่ไปยังประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างจังหวัด  
                       ๒. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลลงในสื่อออนไลน์ ได้แก่ Website (7 Hwww.lampangcitymap.com) และ

Facebook (8 Hwww.facebook.com/lampang.tourist และ 9 Hwww.facebook.com/culturalroad.lp)  
                       3. การจัดทําสปอตและรถแห่เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและงานเทศกาลต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลฯ และ  
นอกเขตเทศบาลฯ  
                       4. การจัดทําส่ือวีดีทัศน์ด้านการท่องเที่ยวเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ 
                       5. การจัดทําใบปลิว แผ่นพับ และโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 
                         6. การจัดทําบอรด์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณศูนย์บริการการท่องเที่ยว 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
  ๑.  เทศบาลฯ ให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลฯ และให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลําปางจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสอดคล้องกับการเป็น “๑ ใน ๑๒ เมืองดาวรุ่ง” ของ
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็น “เมืองต้องห้าม....พลาด ลําปาง...เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา” ของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) 
  ๒.  เทศบาลฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยว และโครงการ
เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  
  ๓.  ชุมชนมีความพร้อมและต้องการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   
         การประชาสัมพันธ์อาจยังไม่เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวในวงกว้าง 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป :  
        กิจกรรมและโครงการต่างๆ ควรประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยวในต่างจังหวัดและต่างประเทศให้มากขึ้น 
 
หลักฐานอ้างองิ : 
  ๑.  โครงการที่ได้รับการอนุมตัิ 
  ๒.  ภาพถ่ายกิจกรรม / โครงการ 
  ๓.  ตัวอย่างสือ่ประชาสัมพันธ์ 
    
 

 
 
 

                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)      (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                 ( )  รอบ ๑๒  เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร      
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพีระยศ  วิรัตน์เกษ 
                          หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  นางสาวนันทนีย์  มนะสิการ 
                            บุคลากร ๖ ว 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๓๑๐ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๔๑๐๕ 
คําอธิบาย : 
        

• เป็นการวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินการฝึกอบรม  ประชุม และสัมมนา ตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนคร
ลําปาง ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ที่สามารถดําเนินการได้สําเร็จตามเป้าหมายตามแผนงานที่กําหนดไว้ 

• การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เป็นการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องกําหนดในการวางแผนพัฒนา
บุคลากรอย่างชัดเจน  เช่น หลักสูตร/หัวข้อการพัฒนา วิธีการในการพัฒนาบุคลากรแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา  
ในการดําเนินการ เป็นต้น  โดยแผนพัฒนาบุคลากรที่จัดทําขึ้นสอดคล้องกับทรัพยากรและความจําเป็นในการพัฒนา
บุคลากร 

• การพัฒนาคุณภาพบุคลากร หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน  อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
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• บุคลากร หมายถึง  ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล (ผู้บริหาร หมายถึง นายกเทศมนตรีนครลําปาง รองนายกเทศมนตรี  
      นครลําปาง  พนักงานเทศบาล  หมายถึง  พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 กําหนดเป็นลําดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  ๕  ระดับ  พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ  ดังนี้ 
 

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

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
 

 
 

                 รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                              (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
โดยที่  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ สํารวจความต้องการจําเป็นในการพัฒนาของบุคลากร 
๒ แต่งตั้งคณะทํางาน เพื่อศึกษา ทบทวนและวางกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

และจัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อจัดทําร่างแผนพัฒนาบุคลากร 
๓ ร่างแผนพัฒนาบุคลากร  เสนอผ่านความเห็นชอบและอนุมัติจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
๔ ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยบุคลากรอย่างน้อยร้อยละ ๗๕ ได้รับ

การพัฒนาตามแผนฯ  ไม่น้อยกว่า ๒ หลักสูตรต่อป ี
๕ ประเมินผล  สรุปและรายงานผลการดําเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับการดาํเนินการพัฒนา

บุคลากรประจําปีถัดไป 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 
  

๑ กําหนดให้งานพฒันาทรัพยากรมนุษย์  ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเกบ็ข้อมูล  
๒ หน่วยราชการที่จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบุคลากรของหน่วยงานตนเอง  รายงานข้อมูลให้งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     

ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล  ทุกครัง้หลังจากเสร็จส้ินกิจกรรม 
๓ ความถี่ในการจดัเก็บข้อมูล  รวบรวมขอ้มูลเป็นราย  ๖  เดือน  และ  ๑๒  เดือน เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 

  

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร 

ระดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 

                 รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                              (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนาคณุภาพบุคลากร 
 

๑๐ ๔ ๔ ๐.๔๐๐๐ 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
       ๑) เทศบาลนครลําปางได้มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
เพื่อใช้เป็นแผนกํากับทิศทางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ในกรอบระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งการจัดทําแผนฯ ดังกล่าว เป็น  
การดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ประกอบกับ
แผนอัตรากําลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ของเทศบาลนครลําปาง ที่กําหนดให้เทศบาลฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้น  
ให้มีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
       ๒) เทศบาลนครลําปางได้เชิญประชุมคณะทํางาน เพื่อจัดทําและขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครลําปาง ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อร่วมพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนาฯ ตามแผนพัฒนาบุคลากร  โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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หลักสูตรที่แต่ละส่วนราชการได้ส่งรายชื่อหลักสูตรฯ เพิ่มเติมที่ประสงค์จะดําเนินการในปีงบประมาณ เพื่อบรรจุในแผนงาน/
โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล เมื่อวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
ร่างแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ทั้งนี้ มีหลักสูตรการพัฒนาที่เทศบาลฯ เป็นผู้ดําเนินการ  จํานวน  ๑๑ หลักสูตร 
       ๓) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้เสนอร่างแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้
นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นชอบ  เมื่อเห็นชอบจึงดําเนินการส่งแผนพัฒนาฯ ประกอบกับร่างแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล ๓ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เพื่อให้ ก.ท.จ. ลําปางทราบ และเพื่อพิจารณาเห็นชอบในส่วนของแผนอัตรากําลัง ๓ ปี  
       ๔) เทศบาลนครลําปางได้มีคําส่ัง ที่ ๑๗๔๐/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําและ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  และจัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อร่วม
ทบทวนแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ปรับปรุงและลดจํานวนหลักสูตรที่เทศบาลฯ ต้องเป็นผู้ดําเนินการเองตามแผนพัฒนา
บุคลากร เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณในการดําเนินการ  โดยปรับลดหลักสูตรเหลือเพียง  ๔ หลักสูตร 
       ๕) นายกเทศมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๗   
       ๖) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   เทศบาลนครลําปางได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

• งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ฝ่ายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล  ได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ในหลักสูตร “การจัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคล ระยะที่ ๒” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมราชาวดี  
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานเทศบาลทุกระดับ  จํานวน ๙๕ คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมทราบถึงหลักการและ
แนวคิดการจัดทําตัวชี้วัด สามารถจัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน  สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ  
เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และแปลงยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานสู่ตัวชี้วัดระดับบุคคลได้ 

• งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  ได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามโครงการ 
ที่ได้รับอนุมัติในหลักสูตร “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  เครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์ (ภายใน)” ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓  

 
                 รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                              (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
มีนาคม  ๒๕๕๘  ณ บ้านเคียงดอยรีสอร์ท  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง  จํานวน ๓๐ คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ 

• งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล ได้ดําเนินการพัฒนาตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ  หลักสูตร 
“การสร้างค่านิยมหลัก การสร้างจิตสํานึกในการให้บริการ และการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กร” วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร คือ เพื่อสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับค่านิยมหลักให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อตระหนักถึงความสําคัญของการบริการที่ดี เสริมสร้าง
จิตสํานึกในการทํางานและการบริการที่ดีให้กับผู้อบรม รวมทั้งพัฒนาความสามารถในการทํางานเป็นทีมให้มีคุณภาพ โดยอบรมใน
วันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องราชาวดี อาคาร 7 ชั้น 4 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง และในวันที่ 2 พฤษภาคม 2558  
ณ โรงแรมสยามบีช รีสอร์ต เกาะช้าง จ.ตราด และศึกษาดูงานในวันที่ 1 และ 3 พฤษภาคม 2558 ณ เทศบาลเมืองตราด 
พิพิธภัณฑ์สถานเมืองตราด ศูนย์วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ําเชี่ยว และหมู่บ้านประมงบ้านบางเบ้า จ.ตราด กลุ่มเป้าหมายที่  
เข้าร่วม คือ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลทุกระดับ และพนักงานครูเทศบาล 
รวมจํานวน 100 คน   

• งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล ได้ดําเนินการพัฒนาตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ หลักสูตร 
“การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน” วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติที่สําคัญ
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ในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง สามารถนําคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้ประโยชน์ในการทํางาน ในวันที่ 26 – 28 
สิงหาคม 2558 ณ ห้องราชาวดี อาคาร 7 ชั้น 4 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง กลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานเทศบาล รวมจํานวน 
63 คน 
            เนื่องจากมีนโยบายของจังหวัดลําปาง เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการเสริมสร้างความโปร่งใสในการทํางาน เพื่อป้องกัน
การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน นายกเทศมนตรี จึงพิจารณาเห็นชอบให้มีการจัดอบรมเพิ่มเติม จํานวน 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตร “การดําเนินการด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลนครลําปาง” โดยมอบให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ดําเนินการ และหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  มอบให้กองคลัง
เป็นผู้ดําเนินการ 

• หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไดด้ําเนินการพัฒนาตามโครงการที่ไดร้ับอนุมัตใินหลักสูตร “การดําเนินการด้านการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลนครลําปาง” วัตถุประสงคข์องหลักสูตร คือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของเทศบาล   
ให้มีความโปรง่ใส ส่งเสริมใหเ้จา้หน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในวนัที่ 22 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องราชาวดี อาคาร 7 
ชั้น 4  สํานักงานเทศบาลนครลําปาง กลุ่มเป้าหมายคือ พนักงานเทศบาล พนกังานครเูทศบาล พนักงานจ้าง รวมจํานวน 40 คน 

• กองคลัง ได้ดําเนินการพัฒนาตามโครงการที่ได้รับอนุมัติในหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกบัด้านการจัดซื้อจัดจ้าง    
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น” วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างถูกต้อง ในวันที่ 15 กันยายน 2558 ณ ห้องราชาวดี อาคาร 7 ชั้น 4 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง กลุ่มเป้าหมาย คือ 
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง รวมจํานวน 122 คน 
 
 

 
                 รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                              (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
     ๗) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้รวบรวมข้อมูลการเข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามแผนการพัฒนาบุคลากร 
ประจําปี 2558 ทั้งที่เทศบาลฯ ดําเนินการจัดอบรมเอง และดําเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน  สรุปข้อมูลดังนี้ คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลข้อมูล 
บุคลากรที่ไม่ไดร้ับการพัฒนา                                      คิดเป็นร้อยละ         4.49 
บุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา จํานวน 1 หลักสูตร                 คิดเป็นร้อยละ         3.93 

ประเภทบุคลากร จํานวนรวม ไม่ได้รับการ
พัฒนา 

ได้รับการพัฒนา  
1 หลักสูตร 

ได้รับการพัฒนา  
2 หลักสูตรขึ้นไป 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
นายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี 

172 
180 

4 

16 
0 
0 

12 
1 
1 

144 
179 

3 

 356 16 14 326 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

บุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา จํานวน 1 หลักสูตรขึ้นไป          คิดเป็นร้อยละ         95.51 
บุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา จํานวน 2 หลักสูตรขึ้นไป          คิดเป็นร้อยละ         91.57 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
๑) ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยอนุมัติงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
๒) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากร และมีแผนพัฒนาบุคลากรทีช่ัดเจน 

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
๑) บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรมีภารกิจงาน
ด้านการบริหารงานบุคคล และภารกิจงานอื่นที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นจํานวนมาก จึงทําให้ไม่สามารถประเมินผล และ
สรุปรายงานผลได้ทันตามห้วงเวลาที่กําหนด 
๒) เทศบาลฯ มีภารกิจและกิจกรรมที่บุคลากรต้องปฏิบัติและดําเนินการมาก จึงทําให้บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : - 
 
 

 
 
 

                 รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีว้ัด)   (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                              (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
หลักฐานอ้างองิ : 
๑) แผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 
๒) คําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที่ ๑๗๔๐/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําและ  
    ขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓) แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔) หนังสือบันทึกข้อความ ที่ ลป ๕๒๐๐๑.พม/-  ลงวันที่  ๔ มิถุนายน  ๒๕๕๗  เรื่อง เชิญประชุม 
๕) หนังสือบันทึกข้อความ ที่ ลป ๕๒๐๐๑/๔๐๑๔  ลงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลังสามปี  
    (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
๖) หนังสือบันทึกข้อความ ที่ ลป ลป ๕๒๐๐๑.พม/๑๕๔   ลงวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เรื่อง เชิญประชุม 
๗) หนังสือบันทึกข้อความ ที่ ลป ลป ๕๒๐๐๑.พม/-  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เรื่อง การดําเนินการตามแผนพัฒนา 
    บุคลากรเทศบาลนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
๘) คําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที่ ๑๑๗/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๘  เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรม 
๙) คําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที่ ๓๐๕/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง ให้รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการ 
    นายกเทศมนตรี  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้างเข้ารับการอบรม และศึกษาดูงาน 
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๑๐) คําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที่ 533/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 เรื่อง ใหเ้จ้าหนา้ที่เข้ารับการอบรม และเดินทาง 
      เพื่อดงูาน 
1๑) คําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที่ 1067/2558 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรื่อง ให้พนกังานเทศบาลเข้ารับการอบรม 
1๒) หนังสือบันทึกข้อความ หนว่ยงานตรวจสอบภายใน ที่ ลป 52001/54 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เรื่อง รายงานผล 
      การดําเนินงานโครงการดําเนินงานด้านการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 
1๓) หนังสือบันทึกข้อความ กองคลัง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เรื่องรายงานผลการดําเนนิงานตามโครงการฝึกอบรมของกองคลัง 
13) แฟ้มสรุปขอ้มูลการพัฒนาบุคลากร เทศบาลนครลําปาง พร้อมสําเนาคําส่ังให้เข้ารับการอบรมทกุหลักสูตรทัง้ทีเ่ทศบาลจัดเอง    
      และส่งเข้าร่วม 

 


