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ตารางสรปุผลการปฏิบัติราชการระดบัส่วนราชการ 
 ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    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 ๓๐       ๔.๖๕๘๘ ๑.๓๙๗๗ 
๑. ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิต 
ของเทศบาล 

ร้อยละ ๘ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๘.๖๐๓ ๓.๗๒๐๖ ๐.๒๙๗๗ 

๒. ร้อยละทีเ่พิม่ขึ้นของรายไดจ้ัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากรเมื่อเทียบกับปฐีาน 

ร้อยละ ๘ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑๔.๓๐ ๕ ๐.๔๐๐๐ 

๓. ร้อยละทีเ่พิม่ขึ้นของรายไดจ้ัดเก็บเอง 
ที่ไม่ใช่ภาษอีากรเมื่อเทียบกับรายได้ของปีฐาน 

ร้อยละ ๗ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๓๘.๔๔ ๕ ๐.๓๕๐๐ 

๔. ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนส่งเสริม 
ให้ชุมชนมีแผนชุมชนที่มีกระบวนการจัดทํา
แผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

ระดับ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ ๐.๓๕๐๐ 

มิติที่  ๒  ด้านคุณภาพการใหบ้ริการ ๓๐      ๓.๓๘๐๕  ๑.๐๑๔๒ 
๕. ร้อยละความพึงพอใจของผูร้บับริการ 
ต่องานบริการของเทศบาลนครลําปาง 

ร้อยละ ๑๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๘๐.๗๐๘ ๔.๑๔๑๖ ๐.๔๑๔๒ 

๖. ร้อยละความสําเร็จของข้อรอ้งเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 

ร้อยละ ๑๐ ๙๗ ๙๗.๕ ๙๘ ๙๘.๕ ๙๙ ๙๕.๒๙ ๑ ๐.๑๐๐๐ 

๗. ร้อยละความพึงพอใจตอ่คุณภาพชีวิต 
ของประชาชน  ๕ ด้าน * 

ร้อยละ ๑๐ ๕๗ ๕๙ ๖๑ ๖๓ ๖๕ ๗๗.๐๐ ๕ ๐.๕๐๐๐ 

มิติที่  ๓  ด้านประสิทธิภาพ ๓๐      ๓.๘๗๑๐  ๑.๑๖๑๓ 
๘. ร้อยละของงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน         
การบริการสาธารณะของกรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิน่ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐ 

ร้อยละ ๕ ๘๓ ๘๕ ๘๗ ๘๙ ๙๑ ๘๔.๓๘ ๑.๖๙ ๐.๐๘๔๕ 

๙. ร้อยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได ้
    - การใช้ไฟฟา้เฉพาะในสํานักงาน 
    - การใช้ไฟฟา้ภาพรวมทัง้เทศบาล 
    - การใช้น้ํามนัเฉพาะรถใช้งานสํานักงาน 
    - การใช้น้ํามนัภาพรวมทัง้เทศบาล 

ร้อยละ ๕ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐  
๑๐.๑๖ 
๑๓.๔๔ 
๓๒.๓๖ 
๑๕.๒๙ 

๕ ๐.๒๕๐๐ 

๑๐. ระดับความสําเร็จของแหล่งมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรกัษ์ฟื้นฟ ู
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ระดับ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓ ๓ ๐.๑๒๐๐ 
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เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ําหนัก 

(ร้อยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได ้

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

๑๑. ระดับความสําเร็จของโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาในระดบัดีมาก * 

ระดับ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.๖๗ ๔.๖๗ ๐.๑๘๖๘ 

๑๒. จํานวนกิจกรรมเพื่อการพฒันา 
ด้านการศกึษา ด้านกีฬา  และด้านเยาวชน 

จํานวน ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๒๔ ๕ ๐.๒๐๐๐ 

๑๓. ระดับความสําเร็จของเครอืข่ายในการ 
มีส่วนร่วมอนรุกัษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมเมืองเพิ่มขึ้น 

ระดับ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓ ๓ ๐.๑๒๐๐ 

๑๔. ระดับความสําเร็จของเครือข่ายที่มีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น 

ระดับ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ ๐.๒๐๐๐ 

มิติที่  ๔  ด้านการพัฒนาองคก์ร        ๑๐      ๕.๐๐๐  ๐.๕๐๐๐ 
๑๕. ระดับเกณฑ์ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

ระดับ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ ๐.๕๐๐๐ 

รวม  ๑๐๐        ๔.๐๗๓๒ 
 
หมายเหต ุ: * จัดเก็บข้อมูล  ๑ ปี  
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่  ๑   : ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของเทศบาล 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางวรรณศรี  อินทราชา 
                    ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  นางพิมพ์ใจ   บุญมั่น 
                     หัวหน้างานวเิคราะห์นโยบายและแผน 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๔๑๓ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๔๐๘ 
คําอธิบาย : 
* ผลผลิต คือ ตัวรายการกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน ที่บรรจใุนเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําป ี
* ความสําเร็จตามเป้าหมาย หมายถึง การที่ผลผลิตของแต่ละส่วนราชการระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเท่า ที่ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อย บรรลเุป้าหมายตามแผนการดําเนินงาน 

* 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) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการทําได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ท่ีกําหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ”  

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 และผลรวมของน้ําหนักของทกุ ส่วนราชการSM 
โดยที่ส่วนราชการระดับสํานัก  กอง หรือเทียบเท่า เป็นผู้กําหนดน้ําหนักร้อยละของลําดับ (i)  
กรณีไมร่ะบุถือว่าน้ําหนักเท่ากนัหมด 

SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากผลตัวชี้วัดหลกัที ่P๑.๑. (ร้อยละของความสาํเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของเทศบาล)     
ของแต่ละส่วนราชการ ระดับสํานัก/กอง 

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

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ:     
*  แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับเอกสารงบประมาณรายจ่ายของ สํานัก/กอง  ในเทศบาลนครลําปาง 
*  ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล ๖ เดือน/ครั้ง 
เครื่องมือการประเมิน : 
๑. แบบสรุปร้อยละของความสาํเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของสว่นราชการ 
๒. ตารางสรุปผลร้อยละของความสําเร็จตามเปา้หมายผลผลิตฯ  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 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 ๐.๑๔ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๗.๒๗ (๓.๔๕) ๐.๔๘๓๐ 

๒.กองวิชาการและแผนงาน ๐.๐๗๙ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๘๓.๓๓(๔.๖๗) ๐.๓๖๘๙ 

๓.กองคลัง ๐.๐๐๑ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๑๐๐.๐๐(๕) ๐.๐๐๕๐ 
๔.สํานักการช่าง ๐.๒๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๕๐.๐๐ (๑) ๐.๒๕๐๐ 
๕.กองสาธารณสุขฯ ๐.๑๓ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๕.๐๐(๕) ๐.๖๕๐๐ 
๖.สํานักการศึกษา ๐.๒๙ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๘๕.๑๑(๕) ๑.๔๕๐๐ 
๗.กองสวัสดิการสังคม ๐.๑๑ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๘๓.๓๓(๔.๖๗) ๐.๕๑๓๗ 

รวม ๑        คิดเป็นร้อยละ    ๗๘.๖๐๓ ๓.๗๒๐๖ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน     

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิต                
ของเทศบาลนครลําปาง 

๘ ๗๘.๖๐๓ ๓.๗๒๐๖ ๐.๒๙๗๗ 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
          เทศบาลนครลําปางได้มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี สามารถ
บริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลนครลําปาง ตลอดจนสามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์
ปัญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้อย่างถูกต้อง   
           โดยสํานัก/กองต่าง ๆ  ได้รายงานผลการสําเร็จของโครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ดังนี้ 
          ๑) สํานักปลัดเทศบาล    มีจํานวน    ๒๒    โครงการ  ดําเนินการแล้วเสร็จ   ๑๗  โครงการ  และอยู่ระหว่างดําเนินงาน  
๕  โครงการ   โดยเป็นไปตามแผนการดําเนินงาน  ๑๗  โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน  ๕  โครงการ 
          ๒) กองวิชาการและแผนงาน    มีจํานวน   ๑๒   โครงการ  ดําเนินการแล้วเสร็จ  ๑๐  โครงการ และอยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน  ๒  โครงการ  โดยเป็นไปตามแผนการดําเนินงาน  ๑๐  โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน  ๒  
โครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                   รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)       (   )  รอบ  ๖   เดือน 
                                                                                                                    (      )  รอบ ๑๒  เดือน  
          ๓) กองคลัง   มีจํานวน   ๑   โครงการ  ดําเนินการแล้วเสร็จ  ๑  โครงการ และเป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
          ๔) สํานักการช่าง   มีจํานวน   ๔๒  โครงการ  ดําเนินการแล้วเสร็จ  ๒๒  โครงการ  อยู่ระหว่างดําเนินงาน  ๑๒  โครงการ  
ยังไม่ได้ดําเนินงาน   ๕  โครงการ  และยกเลิก ๓  โครงการ  โดยเป็นไปตามแผนการดําเนินงาน ๒๑  โครงการ และไม่เป็นไป
ตามแผนการดําเนินงาน  ๒๑  โครงการ 
          ๕) กองสาธารณสุขฯ   มีจํานวน   ๒๐  โครงการ     ดําเนินการแล้วเสร็จ  ๑๙  โครงการ  และยกเลิก ๑  โครงการ  โดยเป็นไป
ตามแผนการดําเนินงาน ๑๙ โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน  ๑  โครงการ 
          ๖) สํานักการศึกษา    มีจํานวน   ๔๗   โครงการ  ดําเนินการแล้วเสร็จ  ๔๐  โครงการ  อยู่ระหว่างดําเนินงาน  ๔
โครงการ  และยกเลิก   ๓   โครงการ   โดยเป็นไปตามแผนการดําเนินงาน ๔๐  โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน  
๗  โครงการ 
           ๗) กองสวัสดิการสังคม    มีจํานวน   ๑๘  โครงการ  ดําเนินการแล้วเสร็จ  ๑๘  โครงการ  โดยเป็นไปตามแผนการ
ดําเนินงาน ๑๕ โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน  ๓  โครงการ 
  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
       - เทศบาลนครลําปางมีงบประมาณจากการจดัเก็บรายได้เอง งบประมาณดังกล่าวสามารถดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้  
โดยไม่ต้องรองบประมาณจากส่วนกลาง (เงินอุดหนุน)  
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
        ๑) โครงการของสํานกัการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณในหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป และเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ ซึ่งต้องรอ
งบประมาณจากส่วนกลาง  ทําให้บางโครงการไม่สามารถดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานที่วางไว ้
        ๒) บางโครงการมีปัญหาในเรือ่งความตอ่เนื่องของงานในช่วงที่บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย ส่งผลต่อการดําเนินงาน
โครงการ ทําใหไ้ม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงานที่วางไว ้
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป :  

 ๑) ควรปรับระยะเวลาแผนการดําเนินงานโครงการที่ไดร้ับเงินอุดหนุนให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ได้รับงบประมาณ 
         ๒) ควรมีการติดตามระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ  จํานวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี  เพื่อให้สามารถ
บริหารโครงการ งบประมาณ และเวลา ให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
หลักฐานอ้างองิ : 
๑. รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดอืน (ต.ค.๕๖ –ก.ย.๕๗)  
    ของสํานกัปลัดเทศบาล  
๒. รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒  เดอืน (ต.ค.๕๖ –ก.ย.๕๗) 
    ของกองวิชาการและแผนงาน 
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

                   รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)       (   )  รอบ  ๖   เดือน 
                                                                                                                    (      )  รอบ ๑๒  เดือน   
๓. รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดอืน (ต.ค.๕๖ –ก.ย.๕๗) 
    ของกองคลัง 
๔. รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดอืน (ต.ค.๕๖ –ก.ย.๕๗) 
    ของสํานกัการช่าง 
๕. รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒  เดอืน (ต.ค.๕๖ –ก.ย.๕๗) 
    ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๖. รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒  เดอืน (ต.ค.๕๖ –ก.ย.๕๗) 
    ของสํานกัการศึกษา 
๗. รายงานผลสําเร็จตามแผนการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒  เดอืน (ต.ค.๕๖ –ก.ย.๕๗) 
    ของกองสวัสดิการสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางวิลาวัณย์  บุษราคัม 
                   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ระดับ ๗ ว 

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 ้
ป ี ๒๕๕๔  เป็นปีฐาน 
      ที่เพิ่มขึ้น  หมายถึง  ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ที่มาจากการจัดเก็บเองในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ โดยเปรียบเทียบกับ
ปีฐาน 
  สูตรการคํานวณ : 
 
                 จํานวนเงินที่จัดเก็บเป็นรายได้  -  จํานวนเงินทีจ่ัดเก็บเป็นรายได้ของปีฐาน             x  ๑๐๐ 
                     ปีงบประมาณ   ๒๕๕๗                  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
                                                                                                        
                       จํานวนเงินที่จัดเก็บเป็นรายได้ของปีฐาน  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน : 
 

จํานวนเงินทีจ่ดัเก็บเป็นรายได้ของเทศบาล (บาท) 
ประเภทรายได้ 

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 

๑๒,๓๙๓,๙๙๔.๕๐ 

 
 

๔๕,๘๑๗,๔๕๑.๙๒ 
๘๖๐,๑๓๔.๙๐ 
๑๒,๙๙๗,๔๔๖ 

 
 

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 

(เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๓) 
๒๔.๖๘ 

(เม่ือเทียบกับปี ๒๕๕๔) 
๐.๐๑ 

 (เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๕) 
๗.๙๑ 

(เม่ือเทียบกับปี ๒๕๕๖) 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

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 : 

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของรายไดจ้ัดเก็บเองหมวดภาษี
อากรเมื่อเทียบกับปีฐาน 

๘ ๑๔.๓๐ ๕ ๐.๔๐๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
๑) จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียด เงื่อนไข เพื่อชี้แจงการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ผู้อยู่ในข่าย 
เสียภาษีรับทราบ ก่อนดําเนินการจัดเก็บภาษี โดยกําหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการตามแบบ (ภ.ร.ด.๒) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
หากยื่นแบบฯ เลยกําหนดเวลาดังกล่าว จะคัดรายชื่อผู้ค้างยื่นแบบแสดงรายการให้ฝ่ายนิติการดําเนินการตามกฎหมาย 
๒) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคําร้อง ขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ในการ
พิจารณากําหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางประกอบการประเมิน 
ค่ารายปีของทรัพย์สิน  และเพื่อพิจารณาคําร้องอุทธรณ์ขอให้พิจารณาการประเมินภาษีใหม่  และให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาคําร้อง  
๓) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นประจําทุกปี  โดยการสํารวจข้อมูลภาคสนามก่อนถึงกําหนดการเสียภาษีประจําปี 
และสํารวจข้อมูลตามคําร้องขอของผู้เสียภาษี  เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

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 โดยติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ตามสถานที่ต่าง ๆ  
ในชุมชน หน้าเทศบาลฯ และประกาศบนเว็บไซต์เทศบาลฯ  
     ๕.๒) จัดทําหนังสือแจ้งเวียนล่วงหน้าให้ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีทราบกําหนดการเสียภาษ ี
     ๕.๓) จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กําหนดการเสียภาษี  และเผยแพร่ข่าวสารชําระภาษีผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล 
     ๕.๔) จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกีย่วกับภาษ ี
     ๕.๕) อํานวยความสะดวกในการชําระภาษเีพิ่มเติมโดยเพิม่ช่องทางให้บรกิารชําระภาษีผ่านทางธนาคารกรงุไทย จํากัด 
(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
กองคลัง  จัดเกบ็ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ และภาษีป้าย ซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีอํานาจจัดเก็บเป็นลักษณะ      
การบงัคับจัดเกบ็ ซึ่งเทศบาลนครลําปางจัดเกบ็ตามบัญชีรายได้ตามเกณฑ์ค้างรับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  และมีมาตรการ
ในการดําเนินการ หลังพ้นกําหนดการเสียภาษปีระจําปี คือ ไดเ้ร่งรัดผู้ค้างชําระภาษีให้มายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษ ี
                 จํานวนเงินที่จัดเก็บได ้ของปีฐาน (ปี ๒๕๕๔) ๑๒ เดือน           =  ๕๖,๓๔๐,๕๕๕.๖๐    บาท             
                 จํานวนเงินที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ๑๒ เดือน          =  ๖๔,๓๙๕,๒๓๘.๑๓    บาท             
                         สรุปจํานวนเงินทีจ่ัดเก็บได้ รอบ ๑๒  เดอืน  เพิ่มขึ้น        =   ๘,๐๕๔,๖๘๒.๕๓   บาท    
                                                                                         คิดเป็นร้อยละ  ๑๔.๓๐ 

 

สรุปผลการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๖ –  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

  

ลําดับที่ ประเภทภาษี รายได้จัดเก็บเอง (บาท) 
๑ 
๒ 
๓ 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีบํารุงท้องที่ 
ภาษีป้าย 

๔๘,๖๔๙,๙๒๐.๙๑ 
     ๘๖๔,๘๙๘.๒๒ 
๑๔,๘๘๐,๔๑๙.๐๐ 

รวม ๖๔,๓๙๕,๒๓๘.๑๓  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :       
 ๑) รายได้ที่จัดเก็บเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประกอบกับ
ผู้ประกอบการค้ารายใหม่ระหว่างปีภาษีมายื่นแบบแสดงรายการหรือชําระภาษีมากขึ้น  
๒) การนําโปรแกรมประยุกต์ Microtax และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษี  
ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น 
๓) ได้มีการเพิ่มช่องทางการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีผ่านระบบธนาคาร และการให้บริการยื่นคําร้องต่าง ๆ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของเทศบาลฯ  
๔) งานเร่งรัดรายได้ ได้ออกภาคสนาม เพื่อเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชําระภาษีอย่างต่อเนื่อง ทําให้มีลูกหนี้ภาษีที่ค้างชําระ ได้มา
ติดต่อขอผ่อนชําระภาษีมากขึ้น 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

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

๕) เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เทศบาลฯ จะดําเนินการ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ค้างยื่นแบบ  ประจําปี ๒๕๕๗  เพื่อจัดทําหนังสือแจ้งเตือน ครั้งที่ ๑  ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓   
๖) การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูงขึ้นของจังหวัดลําปาง จากการลงทุนของภาคเอกชน ทําให้มีสถานประกอบการตั้งใหม่
เกิดขึ้น  เช่น  ห้างเซ็นทรัล  โฮมโปร  เป็นต้น เป็นปัจจัยที่สนับสนุนการจัดเก็บภาษีที่ได้รับเพิ่มขึ้น 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
๑) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายภาษี  ส่งผลต่อการไม่ให้ความสําคัญในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษี 
๒) ผู้ชําระภาษีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ย้ายที่อยู่อาศัยระหว่างปีภาษี ทําให้ผู้ชําระภาษีไม่ได้รับจดหมายแจ้งเตือน หรือทาํให้
เจ้าหน้าที่ต้องทําการตรวจสอบที่อยู่ใหม่และจัดส่งจดหมายอีกครั้ง  ทําให้จดหมายถึงผู้ชําระภาษีล่าช้า  
 
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 เพื่อให้มีการส่งจดหมายถึงมือผู้รับ ภายในกําหนดเวลา 
๕) ควรมีการจัดทําตัวอย่างการกรอกแบบแสดงรายการ ทั้ง ๓ ภาษี ร จุดบริการรับชําระภาษี 
๖) ควรจัดทําผังแสดงลําดับขั้นตอนการยื่นชําระภาษีให้ผู้รับบริการทราบ 
หลักฐานอ้างอิง : 
๑) คําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที ่๕๖๙/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๑   เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณา

กล่ันกรองประเมินค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคําร้องขอให้พจิารณาการประเมินใหม่ 
๒) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิให้เจ้าของที่ดนิยื่นแบบแสดงรายการทีด่ิน เพื่อเสียภาษีบํารงุ

ท้องที่ ประจําป ีพ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๐ ตอ่เจ้าพนกังานประเมิน  ลงวันที ่ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
๓) ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง  การผ่อนชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
๔) ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง ใหเ้จ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายทีต่ิดตั้งป้ายอยูใ่นเขตเทศบาลนครลําปาง อันตอ้ง

เสียภาษีป้าย ประจําปี  ๒๕๕๗  ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนกังานเจ้าหน้าที ่ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม  
๒๕๕๖  
๕) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมกีรรมสิทธิ์ในทรัพยสิ์นที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครลาํปางอันต้องเสยี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําปี  ๒๕๕๗ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ลงวันที่  ๑๘ 
ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
 ๖) ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรือ่ง  วธิีดําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษโีรงเรือนและทีด่ิน ลงวันที่ ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
 ๗) ป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนชําระภาษี  ประจําปี  ๒๕๕๗ 
  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
 

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

๘) แผ่นพับคู่มือการชําระภาษี และภาพการยืน่แบบเสียภาษีผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลนครลาํปาง 0www.lampangcity.go.th 
๙) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง วิธีดําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย  ลงวันที่ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
๑๐) ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรือ่ง  วธิดีําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที ่ ลงวันที่ ๑๘ ตลุาคม  ๒๕๕๖ 
๑๑) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรือ่ง การชาํระภาษีผ่านธนาคารกรงุไทย ลงวันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
๑๒) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการยื่นแบบแสดงรายการเพือ่เสียภาษีโรงเรอืนและที่ดิน ลงวันที ่
๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

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

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๓ :  ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของรายไดจ้ัดเก็บเองที่ไม่ใช่ภาษีอากรเมื่อเทียบกับรายไดข้องปฐีาน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางดวงจันทร์  ทองกระสัน 
                            ผู้อํานวยการกองคลัง 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางวิลาวัณย์  บุษราคัม 
                   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ระดับ ๗ ว 

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

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

     ปีฐาน  หมายถึง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบรายได้ที่จัดเก็บเองใน  ๔  หมวด  คือ  
(๑) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (๒) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (๓) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
(๔) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
      ที่เพิ่มขึ้น  หมายถึง  ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ที่มาจากการจัดเก็บเองที่ไมใช่อยู่ในหมวดภาษีอากรในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยเปรียบเทียบกับรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  สูตรการคํานวณ : 
 
          จํานวนเงินทีจ่ัดเก็บเปน็รายได้  -  จํานวนเงินที่จัดเกบ็เป็นรายไดข้องปีงบประมาณปีฐาน      x  ๑๐๐ 
              ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗                              (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔) 
 
                        จํานวนเงินที่จัดเก็บเป็นรายได้ของปีฐาน (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔) 

ข้อมูลพื้นฐาน : 
       

จํานวนเงินที่จัดเก็บเป็นรายได้ของเทศบาล (บาท)  
ประเภทรายได้ 

ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
รายได้จัดเก็บเองที่ไม่ใช่ภาษีอากร 
(๑) หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 
(๒) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
(๓) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์ 
(๔) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

 
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 

 
๑๘,๕๖๐,๔๑๓.๔๐ 
๕,๑๒๕,๑๗๙.๙๘ 

 
๒,๔๕๖,๔๘๕.๒๖ 

รวมทั้งสิ้น ๒๗,๘๓๕,๘๗๖.๕๑ ๓๐,๙๒๗,๖๒๑.๕๑ ๓๒,๔๖๕,๔๑๓.๗๙ ๖๘,๙๔๐,๗๒๔.๔๗ ๔๒,๘๑๔,๙๖๓.๓๓
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น -๑๙.๔๑ ๑๑.๑๑ 

(เม่ือเทียบกับปี ๒๕๕๓) 
๔.๙๗ 

(เม่ือเทียบกับปี ๒๕๕๔) 
๑๑๒.๓๕ 

 (เม่ือเทียบกับปี๒๕๕๕) 
-๓๗.๘๙ 

(เม่ือเทียบกับ ปี๒๕๕๖) 
                     



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)             (     )   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

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 ๔.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  

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

๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของรายไดจ้ัดเก็บเองที่ไมใ่ช่ภาษีอากร
เมื่อเทยีบกับรายได้ของปีฐาน 

๗ ๓๘.๔๔ ๕ ๐.๓๕๐๐ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
กองคลัง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดเก็บรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต  รายไดจ้าก
ทรัพย์สิน รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์ และรายได้เบ็ดเตล็ด  ดงันี ้
                 จํานวนเงินที่จัดเก็บได้ ของปีฐาน (ปี ๒๕๕๔)  ๑๒ เดือน           =  ๓๐,๙๒๗,๖๒๑.๕๑ บาท             
                 จํานวนเงินที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ๑๒ เดือน           =  ๔๒,๘๑๔,๙๖๓.๓๓  บาท             
                         สรุปจํานวนเงินทีจ่ัดเก็บได้ รอบ ๑๒  เดอืน  เพิ่มขึ้น        =  ๑๑,๘๘๗,๓๔๑.๘๒  บาท    
                                                                                         คิดเป็นร้อยละ  ๓๘.๔๔ 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

 
 
 

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

  สรุปผลการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๖  - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 

  

ลําดับที่ ประเภทภาษี รายได้จัดเก็บเอง (บาท) 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
รายได้จากทรัพย์สิน                                   
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
รายได้เบ็ดเตล็ด 

๑๖,๖๗๒,๘๘๔.๖๙ 
๑๘,๕๖๐,๔๑๓.๔๐ 
๕,๑๒๕,๑๗๙.๙๘ 
๒,๔๕๖,๔๘๕.๒๖ 

รวม ๔๒,๘๑๔,๙๖๓.๓๓  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :       
   ๑) รายไดท้ี่สามารถจดัเก็บได้เพิ่มขึ้นจากหมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับและใบอนุญาต ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจดัเก็บขนขยะ 
มูลฝอย 
   ๒) รายได้ที่สามารถจัดเก็บเพิ่มขึ้น จากหมวดรายได้จากทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ จากการจัดเก็บค่าเช่า
รายเดือนตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) และรายได้จากดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
     - ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต กฎหมายกําหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นออกข้อบัญญตัิท้องถิ่น 
ในการจัดเก็บ แต่ในปัจจุบันการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เทศบาลนครลําปางยังใชเ้ทศบัญญตัิเทศบาลเมืองลําปาง ปี พ.ศ.
๒๕๔๐  
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป :  
    - ควรมีการทบทวนเทศบัญญัติ (เทศบาลเมอืงลําปาง) ทกุประเภท เพือ่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั 
 

หลักฐานอ้างองิ : 
๑. เทศบัญญัตเิทศบาลเมืองลําปาง เรือ่ง การจดัระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒. เทศบัญญัตเิทศบาลเมืองลําปาง เรือ่ง การกําจดัส่ิงปฎิกูลหรอืมูลฝอย 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 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสุนทร จวงพลงาม 
                    ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางเพิ่มพูล   ทรายคํา 
                      นักพัฒนาชมุชน  ๕ 

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

คําอธิบาย : 
• ความสําเร็จของการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนรว่มพิจารณาจากการดําเนินการ 
      ให้ความรูผ่้านวิทยากรกระบวนการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรยีนรู้ด้วยตนเองของชุมชน เพือ่ปรับแนวความคิด 
      ของคนในชุมชนจากการพึ่งพาผู้อื่นมาเปน็การพึง่พาตนเอง และมีความสามารถในการจัดการชุมชนใหม้ีความเข้มแขง็ 
      อย่างสมบรูณ์และยั่งยืน 
• ชุมชน  หมายถงึ ชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน ๔๓ ชุมชน 
• กระบวนการมีส่วนร่วม หมายถงึ การดําเนินกระบวนการกลุ่มของประชาชนในชุมชนโดยมีผู้ให้การสนับสนุน (วิทยากร

กระบวนการ) กระตุ้นใหเ้กิดมกีารพบปะกันเพือ่ปรึกษาหารือ ประชุม และแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูล  
เพื่อจัดทําแผนชุมชน โดยมีการลงความเห็นเพื่อเป็นทีร่ับทราบและยอมรับรว่มกัน 

• แผนชุมชน หมายถึง แนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาของชมุชนที่ผ่านกระบวนการที่ชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันค้นหา 
รว่มกันเรียนรู้ และประเมินศักยภาพของชุมชน โดยการสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพื่อวางตําแหน่ง      
การพัฒนาของชุมชนที่สอดคล้องกับความพรอ้มของชุมชนและมีแนวทางทีช่ัดเจน อาทิ แนวทางเพื่อการสร้างรายได้ 
แนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพชวีิต และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ มีคําส่ังแต่งตั้งคณะทํางาน/วิทยากรกระบวนการในการสนับสนนุการจดัทําแผนชุมชนแบบ

บูรณาการรว่มกนัทุกภาคส่วน 
๒ คณะทํางานตามข้อ ๑ สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรอืคณะกรรมการชุมชน 

จัดให้มเีวทีประชาคม ทบทวนปรับปรงุแผนชุมชนให้ครอบคลุมมิติพัฒนาอยา่งน้อย ๓ ด้าน 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกจิ  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
ตามสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน 

๓ จัดทําแผนชุมชนได้ทุกชุมชน จาํนวน ๔๓ ชุมชน 
๔ คณะทํางานตามข้อ ๑ สนับสนุนกระบวนการจดัทําแผนชุมชน จัดประชุม เพือ่จัดลําดับ

ความสําคัญของแผนงาน/โครงการจากแผนชุมชน เพื่อนําเสนอเทศบาลนครลาํปางต่อไป  
๕ แผนชุมชนมีความครบถ้วน  สมบูรณ์  ครอบคลุมทุกชุมชน  สอดคล้องกับการวิเคราะห์

ปัญหาของชุมชน  และมีการเชือ่มประสานการแก้ไขปัญหากับแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  โดยโครงการในแผนชุมชนบรรจุลงในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี   
คิดเป็นร้อยละ  ๗๐  ขึ้นไป   

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด  น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนส่งเสริมใหชุ้มชน  
มีแผนชุมชนที่มีกระบวนการจดัทําแผนชุมชนแบบ     
มีส่วนร่วม 

๗ ๕ ๕ ๐.๓๕๐๐ 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
           ๑) งานชุมชนเมือง กองสวัสดิการสังคม ได้รับอนุมัตงิบประมาณโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๓๕๐,๐๐๐  บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้โอนเงินงบประมาณพร้อมแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ครั้งที่ ๑ เป็นเงิน  ๔๐๐,๐๐๐ บาท (ส่ีแสนบาทถ้วน) สําหรับเป็นค่าบริหารจัดเก็บขอ้มูลพื้นฐาน (เขตเมือง)  
ปี ๒๕๕๗ เพื่อนําข้อมูลจากแบบสํารวจดงักลา่วมาประกอบการจัดทําแผนชุมชนของแต่ละชุมชน 
            ๒) เทศบาลนครลําปาง ได้มีคําส่ังที่ ๕๓/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๗  เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานสนับสนนุการจดัทํา 
แผนชุมชน และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี ๒๕๕๗  และจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กิจกรรมที่ ๑ การจัดฝึกอบรมแกนนําชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อฝึกอบรมสร้างความรู้  ความเข้าใจให้แก่ประธานชุมชน  แกนนําชุมชน  ในการนําโครงการกิจกรรมต่าง ๆ มาบรรจุในแผนชุมชน  
เพื่อการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน  ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านา  ตําบล  
แม่ปูคา  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม่             
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                     รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)               (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                              (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
            ๓) มีการประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารจัดทําแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอนายกเทศมนตรี
นครลําปาง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดฝึกอบรมในครั้งต่อไป  
            ๔) จดัทําประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการเครือข่ายแผนชุมชนเทศบาลนครลําปาง และคณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
ประจําเขตชุมชน  รายละเอียดดังนี ้
                 ๔.๑) คณะกรรมการเครือข่ายแผนชุมชนเทศบาลนครลําปาง มีหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนทุกชุมชน และ
ชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนชุมชนในเวทีประชาคมทุกชุมชน และร่วมจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแผนชุมชน 
เพื่อนํามาบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล 
                 ๔.๒) คณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนประจําเขตชมุชน โดยแบ่งเป็นโซนระดับตําบลทั้งหมด ๖  ตําบล ได้แก ่
โซนที่ ๑  ตําบลเวียงเหนือ  โซนที่ ๒ ตําบลเวียงเหนือ/ตําบลบ่อแฮ้ว  โซนที่ ๓ ตําบลสบตุ๋ย  โซนที่ ๔ ตําบลพระบาท/ตําบลพิชัย  
โซนที่ ๕ ตําบลสบตุ๋ย  และโซนที่ ๖  ตําบลหัวเวียง/ตําบลสวนดอก  มีหน้าที่จัดประชุมแกนนําชุมชน และจัดประชาคมเพื่อทบทวนแผน
ชุมชนร่วมกับผู้นําชุมชนและประชาชนในชุมชน เพื่อสํารวจปัญหาและความต้องการของประชาชน  นํามาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนและบรรจุในรูปเล่มแผนชุมชนส่งให้เทศบาลนครลําปาง เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
           ๕) เทศบาลนครลําปางมีหนังสือถึงประธานชุมชนทุกชุมชนให้ดําเนินการจัดเวทีประชาคมในชุมชน โดยให้คณะกรรมการ
เครือข่ายแผนชุมชน และคณะทํางาสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนแต่ละตําบลทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการจัดประชาคม  โดยมีเจ้าหน้าที่
เทศบาลฯ เป็นผู้สังเกตการณ์การประชาคม 
           ๖) เทศบาลนครลําปางมีหนังสือเร่งรัดให้ประธานชุมชนรีบดําเนินการสรุปรูปเล่มแผนชุมชนภายในระยะเวลาที่กําหนด 
           ๗) เทศบาลนครลําปางได้จัดประชุมคณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน เพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ในแผนชุมชนมา
บรรจุในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครลําปาง โดยแผนชุมชนมีโครงการจํานวนทั้งหมด ๙๔  โครงการ  มีการบรรจุลงในแผนพัฒนา ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) จํานวน ๖๘  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๓๔   
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
     - งานชุมชนเมือง กองสวัสดิการสังคม ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเทศบาล  และผู้นําชุมชนทุกชุมชนในการปฏิบัติหน้าที่  
เป็นคณะทํางานและคณะกรรมการเครือข่ายแผนชุมชนเทศบาลนครลําปาง และคณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนประจําเขต
ชุมชน  เพื่อทําหน้าที่สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  ให้คําแนะนําปรึกษาการจัดทําแผนชุมชนแก่คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชนร่วมชี้แจง
แนวทางการจัดทําแผนชุมชนในเวทีประชาคมที่รับผิดชอบ และร่วมจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแผนชุมชน  
เพื่อนํามาบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  - 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : 
    - เห็นควรจดัให้มีเวทีประชุมแกนนําชุมชนทุกกลุ่มในชุมชน เพื่อให้แกนนาํชุมชนทุกกลุ่มได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการของสมาชิกแต่ละกลุ่ม แล้วนําปัญหาความต้องการทั้งหมดมาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญและความจําเป็นเรง่ด่วนให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่ม เพื่อนํามาบรรจใุนแผนแม่บทชุมชนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนว่ยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตอ่ไป 
หลักฐานอ้างองิ : 

๑) โครงการสนบัสนุนขับเคลื่อนการจดัทําแผนชุมชนสู่การพฒันาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๒) หนังสือบันทกึข้อความ เรื่อง ขอความรว่มมอืใหทุ้กส่วนราชการแจง้ชื่อหัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล เพื่อปฏบิัติหน้าที ่

เป็นคณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ป ี๒๕๕๗ 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

๓) คําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที ่๕๓/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๗ เรื่อง แตง่ตัง้คณะทํางานสนับสนุนการจดัทําแผนชุมชน 
และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมอืง) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    ๔) คําส่ังเทศบาลนครคลําปาง ที่ ๗๕/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๗ เรื่อง ให้รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเดินทางไปราชการ เพื่อปฎิบัตหิน้าที่ในการจัดฝึกอบรม 
    ๕) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรือ่ง แตง่ตั้งคณะกรรมการเครือข่ายแผนชุมชนเทศบาลนครลําปาง และคณะทํางานสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชนประจําเขตชุมชน  ลงวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 
    ๖) ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรือ่ง ให้ประธานชุมชน  และแกนนําชุมชนภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง เดินทางไป
ราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
    ๗) ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทําแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ  
๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๓ – ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 
    ๘) รูปภาพกจิกรรมการฝึกอบรมโครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนการจดัทาํแผนชุมชนสู่การพัฒนาทอ้งถิน่ 
    ๙) ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรือ่ง แตง่ตั้งคณะกรรมการเครือข่ายแผนชุมชนเทศบาลนครลําปาง  และคณะทํางานสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชนประจําเขตชุมชน 
   ๑๐) ตารางแผนการประชาคมการทบทวนแผนชุมชน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
   ๑๑) รูปภาพการประชาคมการจัดทําแผนชุมชนของชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครลําปาง 
   ๑๒) รูปเล่มแผนแม่บทชุมชน  จํานวน  ๔๓  ชุมชน 
   ๑๓) สรุปรายละเอียดโครงการในแผนชุมชนบรรจเุข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาลนครลําปางสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

ชื่อตัวชี้วัดที ่๕ : ร้อยละความพึงพอใจของผูร้บับริการต่องานบริการของเทศบาลนครลําปาง 
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  ในการใหบ้ริการ
ประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว  ทั่วถึงและเป็นธรรม  
                      ผู้รับบริการ  หมายถงึ  ประชาชนในเขตเทศบาล  บุคคล  นิติบุคคล  ที่มาติดต่อขอรับบรกิาร  หรือไดร้ับ
ผลกระทบต่อการให้บริการ   
                      งานบรกิาร  หมายถงึ  งานบริการที่เทศบาลฯ  ได้ให้บริการประชาชนต่าง ๆ  ตามอํานาจหน้าที่  ได้แก่  
      ๑.  งานทะเบยีนราษฎรและบตัรประจําตัวประชาชน (สํานักปลัดเทศบาล) 
  ๒.  งานชําระภาษี (กองคลัง) 
  ๓.  งานขออนญุาตก่อสร้าง (สํานักการช่าง) 
  ๔.  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
  ๕.  งานศูนย์บรกิารร่วมและรับเรื่องราวร้องทกุข์ : บริการส่วนหน้า (สํานักปลัดเทศบาล) 
                      ๖.   งานศูนย์บริการรว่มและรับเรื่องราวร้องทกุข์ : หลงัรับบริการ (สํานักปลัดเทศบาล) 
  ๗.  งานบรกิารสวัสดิการ ( กองสวัสดิการสังคม)  
  ๘.  งานบรกิารสถานีขนส่ง (สํานักปลัดเทศบาล) 
  ๙.  งานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (สํานักปลัดเทศบาล) 
          ๑๐.  งานพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล (สํานักการช่าง) 
          ๑๑.  งานด้านการจัดการศึกษา กิจกรรมกีฬานันทนาการของเทศบาล (สํานักการศึกษา) 
 
สูตรการคํานวณ : แต่ละสํานัก/กอง เปน็ผู้คาํนวณ 
 
                               ร้อยละความพึงพอใจ  =   จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพงึพอใจ  x   ๑๐๐ 
                                                                 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด  
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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. ๒๕๕๗  

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 ๘๐.๗๐๘ ๔.๑๔๑๖ ๐.๔๑๔๒ 
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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)

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก 
 (Wi x SMi) 

๑.งานทะเบียนราษฎร ๐.๐๙ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๔.๘๐(๘๔.๐๐ %) ๐.๔๕๐๐ 
๒.งานชาํระภาษี ๐.๐๙ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๓.๖๐(๗๘.๐๐ %) ๐.๒๓๔๐ 
๓.งานขออนุญาตก่อสร้าง ๐.๐๙ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๑.๑๐(๖๕.๕๐ %) ๐.๔๕๙๐ 
๔.งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๐.๐๙ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๕.๐๐(๘๙.๕๘ %) ๐.๔๔๒๑ 
๕.งานศูนย์บริการร่วมฯ : บริการส่วนหน้า ๐.๑๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๒.๑๐(๗๐.๕๐ %) ๐.๔๑๐๐ 
๖.งานศูนย์บริการร่วมฯ : หลังรับบริการ ๐.๐๙ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๒.๐๕ (๗๐.๒๕ %) ๐.๓๖๔๕ 
๗.งานบริการสวสัดิการ ๐.๐๙ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๒.๒๕(๗๑.๒๕ %) ๐.๔๗๒๕ 
๘.งานบริการสถานีขนส่ง ๐.๐๙ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๑.๐๐(๖๑.๕๐ %) ๐.๒๙๗๐ 
๙.งานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๐.๐๙ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๔.๔๐(๘๒.๐๐ %) ๐.๓๐๖๐ 
๑๐.งานพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคในพื้นที่ ๐.๐๙ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๒.๑๐(๗๐.๕๐ %) ๐.๒๗๙๐ 
๑๑.งานด้านการจัดการศึกษา กิจกรรม
กีฬานันทนาการของเทศบาล 

๐.๐๙ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๔.๗๕(๘๓.๗๕ %) ๐.๔๒๗๕ 

 Σi=๑-๑๑  
Wi = ๑.๐ 

คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๐๘ ๔.๑๔๑๖ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
    เทศบาลนครลําปางได้ให้ความสําคัญกับงานบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประทับใจต่อ 
ผู้ที่มาใช้บริการ ในการนี้เทศบาลนครลําปางได้จัดจ้างสถาบันการศึกษา มาทําการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่องาน
บริการของเทศบาลนครลําปาง โดยข้อมูลที่ได้มาจากผลการประเมินจะนําไปสู่การปรับปรุง และแก้ไขพัฒนางานด้านการบริการ  
ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ซึ่งผลการประเมินงานบริการทั้ง ๑๑ งาน ส่วนใหญ่ได้รับความพึงพอใจมาก (อยู่ระหว่างร้อยละ ๗๐-๘๐) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
   ๑) ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญกับงานด้านบริการ เพราะงานบริการเป็นสิ่งสําคัญ และจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลนครลําปางถือเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่การดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในเขต
เทศบาลถึง ๔๓ ชุมชน 
   ๒) งบประมาณในการดําเนินงานด้านการใหบ้ริการประชาชน เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่  
เพื่อรองรับประชาชนมาใช้บรกิาร ณ เทศบาลนครลําปาง ได้แก่ ทีจ่อดรถ จุดพักคอยรอรับการบรกิาร ฯลฯ  
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
 
 

                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)    (     )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                               (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
          ๑. บุคลากรในการใหบ้ริการบางงานบริการมีไม่เพียงพอ  
          ๒. งบประมาณมีไม่เพยีงพอในเรื่องการปรับปรุงสถานที่  ที่จอดรถ ปา้ยบอกงานบรกิาร 
          ๓. เจ้าหน้าที่ให้บรกิารบางงานยงัต้องมีการปรับปรงุในเรื่อง  Service  Mind   

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป: 
 ควรให้แต่ละสาํนัก/กอง แก้ไขและปรับปรุงงานบริการต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งตามที่ประชาชนได้มขี้อเสนอแนะใหก้ับมหาวทิยาลัย 
 ราชภัฎลําปาง  เช่น 

- งานทะเบียนราษฎร : ปรับปรงุเรือ่ง  Service  Mind   
- งานสถานีขนส่ง : ปรับปรุงเรือ่งสถานที่ อาท ิที่จอดรถ ห้องน้ํา จุดบรกิารน้าํดื่ม มุมอ่านหนงัสือ จุดบริการ wifi   
- งานด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน : ปรับปรุงการบริการให้มีความสะดวกรวดเรว็ยิ่งขึ้น 
- งานชําระภาษ ี: เพิ่มป้ายจุดบริการให้ชดัเจน , ปรับปรุงเรื่องขั้นตอนให้รวดเร็วยิง่ขึ้น และเพิ่มส่ือประชาสัมพันธ ์
- งานขออนุญาตก่อสร้าง : ควรมีป้ายบอกจุดบริการและแสดงลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน  
- งานศูนย์บรกิารสาธารณสขุ :  
      * งานทันตกรรม : ศูนย์บรกิารฯ : ปรับปรงุเรือ่งจํานวนหอ้งน้ําและความสะอาด 
      * ศูนย์สุขสวัสดิ์ :  เพิ่มบุคลกรในการใหบ้ริการ , แยกห้องแต่งตัวชาย – หญิง 
      * งานทันตกรรม รพ.สาขา : สถานที่คับแคบ ควรเพิ่มที่นัง่รอ   ควรมีการแจ้งคิวการทําฟัน 
      * งานบริการชําระค่าใบอนุญาต : ปรับปรุงเรื่อง Service  Mind , เพิ่มช่องทางการติดต่อ 
- งานบรกิารสวสัดิการ : เพิ่มส่ือประชาสัมพันธ์ อาทิ ป้าย เอกสารแนะนํา ปรับปรงุเรือ่ง  Service  Mind 
- งานศูนย์บรกิารร่วมฯ (บริการส่วนหน้า) : ควรเพิ่มเจ้าหน้าทีใ่นการให้บรกิาร และควรมีเจ้าหน้าที่ชี้แนะเวลาใช้บริการ 
- งานศูนย์บรกิารร่วมฯ (หลงัรบับริการ) : ควรทํางานให้ทันเวลา ติดตามหลังการรับบรกิาร 
- งานพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่ : ควรปรับปรงุท่อระบายน้ํา ถนนชํารุด ระบบไฟกิ่ง  การก่อสร้างควรม ี
                                                 ป้ายเตือนอย่างน้อย  ๕๐  เมตร 
- งานด้านการจดักีฬานันทนาการ : อุปกรณ์กฬีาไม่เพียงพอ ควรจัดการแขง่ขันอย่างสม่ําเสมอ 

 
หลักฐานอ้างองิ 
              - รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมนิความพึงพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการของเทศบาลนครลําปาง  
โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎลําปาง 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

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

ตัวชี้วัดที่ ๖ : ร้อยละความสําเร็จของข้อรอ้งเรยีนที่ไดร้ับการแก้ไขตามเกณฑม์าตรฐานที่กําหนด 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพีระยศ      วิรัตน์เกษ 
                            หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสาววรลักษณ์   เมธาจารย์ 
                  เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์  ๖ ว 

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๓๑๐ เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๓๑๒ 
คําอธิบาย : 
* ขอ้ร้องเรยีน  หมายถงึ  คํารอ้งทกุข์  คําร้องเรียน  ในการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่เทศบาลนครลําปางที่ผ่านช่องทาง 
                              การรอ้งเรียนอย่างถกูต้อง   
* ช่องทางการร้องเรียน  คือ 

       > เขียนขอ้ร้องเรยีนต่อเจา้หน้าที่รับเรื่องราวรอ้งทุกข ์
       > แจ้งทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและรับไว้เป็นเอกสารทางราชการ 
       > รับแจ้งทาง  INTERNET  ซึ่งเจ้าหน้าที่ CALL CENTER รบัผิดชอบรับแจ้ง  เหตุ  และจัดทําเป็นบันทึก 

ตามแบบคําร้องที่กําหนดขึ้น  จัดส่งลายลักษณ์อักษรมายังหน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
* ข้อร้องเรียนทีไ่ด้รับการแก้ไข  หมายถึง  ข้อร้องเรียนที่รอ้งเรียนต่อเทศบาลนครลําปางแล้วได้รับการแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐาน 
                                                    ทีก่ําหนด  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗      
*เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด : 

๑. เป็นเรื่องที่เทศบาลนครลําปางดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาจนเป็นที่ยุติ (นายกเทศมนตรีให้ความ 
เห็นชอบ) ในอํานาจหน้าที่ของเทศบาลนครลําปาง โดยเสนอให้นายกเทศมนตรีนครลําปางทราบ ทั้งนี้รวมถึงข้อร้องเรียนที่ไม่สามารถ
แก้ไขได้จนเสร็จสมบูรณ์ แต่นําไปบรรจุเป็นงบประมาณ หรือกําหนดแผนงานไว้ในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลนครลําปาง ก็จะถือว่า
ได้รับการแก้ไขแล้วเช่นกัน 
    ๒. เป็นเรื่องที่เทศบาลนครลําปางไม่สามารถดําเนินการได้  โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ  
ส่วนราชการอื่นที่มิใช่ของเทศบาลนครลําปาง ซึ่งได้มีการประสานแจ้งให้ส่วนราชการอื่นทราบและดําเนินการต่อไป รวมทั้งแจ้งให้ 
ผู้ร้องเรียนทราบแล้ว 
                    ๓. เป็นเรื่องที่เทศบาลนครลําปางเห็นควรยกเลิก  โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องร้องเรียนที่มิได้ระบุข้อมูล
รายละเอียด  ชื่อ  ที่อยู่  สถานที่  ตําแหน่ง  ความต้องการที่ชัดเจน  ข้อมูลไม่ครบถ้วนทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้  ตลอดจน 
คําร้องที่ใช้คําทีส่ื่อไปในทางที่ไม่เหมาะสม 
 
สูตรการคํานวณ : 
 
 

จํานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขตามเกณฑม์าตรฐานที่กําหนดในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  X    ๑๐๐ 
                             จํานวนข้อร้องเรียนทั้งหมดในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

               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 ๗๐ 9๘.๕๙ - - - - - - - - ๑ ๑.๔๑ ๗๑ 2.๑3 
สํานักการช่าง ๒,๑๔๐ ๙๑.๒๖ ๑๔๙ ๖.๓๕ ๕๐ ๒.๑๓ ๓ 0.๑๓ ๒ 0.๐๙ ๑ 0.๐๔ ๒,๓๔๕ ๗๐.๔๐ 
กองสาธารณสุขฯ ๘๗๙ 9๗.๔๕ - - ๑๗ ๑.๘๘ - - - - ๖ ๐.๖๗ ๙๐๒ 2๗.๐๘ 
กองคลัง - - - - - - - - - - - - - - 
กองวิชาการฯ ๑๑ ๑๐๐ - - - - - - - - - - 1๑ 0.๓๓ 
สํานักการศึกษา ๑ ๑๐๐ - - - - - - - - - - ๑ ๐.๐๓ 
กองสวัสดิการฯ ๑ - - - - - - - - - - - ๑ ๐.๐๓ 

รวม ๓,๑๐๒ ๙๓.๓๓ 1๔๙ ๔.๔๗ 6๗ ๒.๐๑ ๓ 0.0๙ ๒ 0.0๖ ๘ 0.๒๔ ๓,3๓๑ 100  

 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. ตัวชี้วัด ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ร้อยละความสําเร็จของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข 
ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ําหนด 

๙๒.๕๘ ๙๕.๔๓ ๙๔.๑๓ ๙๘.๒๖ ๙๗.๙๔ 

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 ๙๕.๒๙ ๑ ๐.๑๐๐๐ 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                               (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
      เทศบาลนครลําปางนําระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์มาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริการประชาชน ลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน  ทําให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว  ตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครลําปาง   โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 255๗  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  255๖  -  
3๐ กันยายน  255๗ มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จํานวน   ๓,๓๓๑  เรื่อง ดําเนินการแล้ว จํานวน ๓,๑๐๑ เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 
๙๓.๑๓  นําเข้าแผนพัฒนา  จํานวน  ๓  เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.๐๙  ไม่สามารถดําเนินการได้ จํานวน ๖๗ เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ ๒.๐๑  ยกเลิก จํานวน  ๒  เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  0.๐๖  รวมจํานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข  จํานวน ๓,๑๗๔ เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ  9๕.๒๙  สําหรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดําเนินการมีจํานวน  ๑๔๙  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๗  และยังไม่ได้
ดําเนินการ จํานวน  ๘  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 0.๒๔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      มาตรการในการดําเนินการ มีการกําหนดงานศูนย์บรกิารร่วมและรับเรือ่งราวร้องทกุข์  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สํานัก
ปลัดเทศบาล  เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องราวร้องทกุข์  โดยมีแนวทางปฏิบัติของศูนย์รับเรื่องราวร้องทกุข์ ดงันี ้
          ๑)  ใหม้ีการยื่นคําร้อง เพื่อให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ แก้ไขปญัหาได้ตามช่องทาง ดังนี ้
     ๑.๑  ระบบสารสนเทศโปรแกรมรับเรื่องราวร้องทกุข์ผ่านเวปไซด์ของเทศบาลนครลําปาง 
     ๑.๒  ยื่นคําร้องด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องราวรอ้งทุกข์ และศูนย์รับเรื่องราวรอ้งทุกข์ประจําแต่ละส่วนราชการ 
     ๑.๓  ยื่นคําร้องด้วยการแจง้ความต้องการทางโทรศัพท์ หมายเลข ๑๑๓๒ หรือหมายเลขโทรศัพท์  ๐-๕๔๒๓-๗๒๐๐ 
          ๒)  คําร้องของศูนย์รับเรื่องราวร้องทกุข์ใหใ้ช้แบบคํารอ้งทัว่ไป (ทน. Q ๑.๒)    
          ๓)  คําร้องของประชาชนจะต้องเป็นคําร้องที่ให้แก้ไขปัญหา ตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาลนครลําปาง และเป็นลักษณะ
งานประจํา  ซึง่ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ทัง้นี้ ตามทีก่ําหนดไว้เป็นงานประจําของส่วนราชการนั้น  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  ๒๗  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ข้อ  ๒๕๕ 
           



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

          ๔)  คําร้องของประชาชนที่ให้ดําเนินงานหรือแก้ไขปัญหา  แต่ส่วนราชการไม่สามารถดําเนินการได้  เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้  หรือเป็นงานลักษณะนโยบาย  เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบนั้น จะต้องเสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชา
สูงสุดพิจารณาตัดสินใจ  และให้ถือว่าคําร้องนี้ได้รับการดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
          ๕)  การตรวจสอบเอกสารหลักฐานคําร้องและความประสงค์ของผู้ร้อง ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และการส่งต่อคําร้อง
ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องดําเนินการแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดในระบบสารสนเทศเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์  
          ๖)  การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต คําร้องของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นลักษณะงานประจําให้เป็นอํานาจของหัวหน้า
ส่วนราชการนั้น ๆ หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการนั้นมอบหมายหรือมอบอํานาจไว้ 
          ๗)  ให้มีการเสนอคําร้อง  การพิจารณาและการอนุมัติ อนุญาต ตามขั้นตอนด้วยระบบเอกสารหรือ โดยใช้ระบบสารสนเทศ 
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 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการบริการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  ทั้งนี้ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  
อาจกําหนดการประเมินผลความพึงพอใจเพิ่มเติมตามที่กําหนดไว้ โดยใช้หน่วยงานประเมินภายนอกได้ตามความเหมาะสม       
         ๑๐)  ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ติดตามสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ติดตามสอบถามความคืบหน้า
ของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานบริการต่าง ๆ  รวมทั้งแจ้งผลสําเร็จของงานให้ผู้ร้องทราบ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
            - มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน  เนื่องจากผู้บริหารให้ความสําคัญในการนําสารสนเทศมาใช้ใน  
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความกระชับ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว  และมีช่องทาง
ในการให้บริการหลายช่องทาง ซึ่งทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้มากกว่าเดิม 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
 ๑)  วัสดุอุปกรณ์ในการแก้ไขปญัหาไม่เพียงพอ อาทิ กระบวนงานการแก้ไขไฟฟ้า เป็นต้น 

       ๒) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนามมีไม่เพียงพอ เนื่องจากในปีงบประมาณนี้ไม่ได้จ้างเหมาบริษัทเอกชนดําเนินการ  
จึงทําใหก้ารดําเนินการแก้ไขล่าช้าบ้าง 

       ๓)  การรายงานขอ้มูลเขา้ระบบมีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานภาคสนามไม่แจ้งข้อมูลแก่ผู้บันทกึขอ้มูลใน 
ระบบล่าช้า ทําให้ข้อมูลไม่ตรงกบัความเปน็จรงิ อาทิ กระบวนงานขอถงัขยะ /เก็บขยะ,กิง่ไม้ (จ้างเหมาบริษทัเอกชนดําเนินการ) 
           ๔) สถานที่ทิง้เศษกิ่งไม้ของกระบวนงานตัดต้นไม้อยู่ไกล ไป-กลับประมาณ  ๓๐ กิโลเมตร ทําให้เสยีเวลาในการปฏิบัติงาน 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : 

  ๑) จัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้เหมาะสม  
        ๒) เพิ่มบคุลากรในการแก้ไขปัญหาในงานที่มีบุคลากรไม่เพียงพอ 

            ๓) ผู้อํานวยการทกุสํานัก/กอง ต้องกําชับเจ้าหน้าทีใ่ห้มีการประสานงานภายในและระหว่างบริษทัเอกชนที่ได้รับการจ้าง
เหมาให้มากย่ิงขึ้น 
หลักฐานอ้างองิ : 
         - แบบสรุปการแก้ไขปญัหาข้อร้องเรยีน  
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                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                               (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๗ : ร้อยละความพึงพอใจตอ่คุณภาพชีวิตของประชาชน ๕  ด้าน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวรรณศรี  อินทราชา 
                     ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสาวนภาพร  เยาวรัตน ์
                  หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล 

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒๒๖๒๒๗ ต่อ ๗๔๐๓ เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ – ๒๒๖๒๒๗ ต่อ ๗๔๑๒ 
คําอธิบาย : 
               ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความพอใจ  ความชอบใจ  ความสุขหรือความพอใจ เมื่อได้รับความสําเร็จ หรือได้รับ 
ส่ิงที่ต้องการ 
                ประชาชน  หมายถึง  ประชาชนในเขตเทศบาล  บุคคล  นิติบุคคล  รวมถึงผู้บรหิาร  พนกังานเทศบาล และ
พนักงานจ้างเทศบาล 
               คุณภาพชีวิตทัง้  ๕  ด้าน ได้แก ่ 

     ๑. คุณภาพชีวิตด้านการทํางาน   หมายถึง  ความพึงพอใจที่บุคคลมีต่องาน/อาชีพที่ทําอยู่ในปัจจุบัน และ  
มีความสุขจากการทํางานนั้น  ความพึงพอใจต่องานครอบคลุมมิติต่าง ๆ  เช่น  ความมั่นคงของงาน  รายได้จากการทํางาน  
ความปลอดภัยในการทํางาน  ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน  ความต้องการที่จะทํางานนั้นต่อไปเรื่อย ๆ  
เป็นต้น 
          ๒. คุณภาพชีวิตด้านครอบครัว หมายถึง  การรับรู้ภาวะความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลในครอบครัวในลักษณะของการ
ที่บุคคลในครอบครัวมีปฎิสัมพันธ์ต่อกัน เช่น  มีการปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน การดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วย
หรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  การช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว  การอยู่พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัวในโอกาสสําคัญต่าง ๆ 
เป็นต้น                                                                                                                                                 
     ๓. คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและความเครียด  หมายถึง  การมีอาการทางด้านร่างกายและจิตใจที่บ่งบอกถึงภาวะ
ของสุขภาพทางกาย  ได้แก่ การเจ็บป่วย และภาวะความเครียดของจิตใจ คือ ความวิตกกังวลที่บุคคลรับรู้ อันเนื่องมาจาก
เหตุการณ์หรือสภาวการณ์ต่าง ๆ 
     ๔. คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  ความรู้สึกทางกายและจิตใจเกี่ยวกับการได้รับผลกระทบจากมลภาวะ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณใกล้บ้าน 
     ๕. คุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ประจําวัน  หมายถึง  ความพึงพอใจต่อการได้รับบริการที่ดีจากภาครัฐ ในด้าน
การศึกษา  คมนาคม  สาธารณสุข  สาธารณูปโภคต่าง ๆ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความพึงพอใจในด้าน
ราคาสินค้าอุปโภค  บริโภค  และค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคที่เป็นอยู่ด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 

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

คะแนน 
ที่ได้ 
(SMi) 

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน SM ๑ W๑ ๕๗ ๕๙ ๖๑ ๖๓ ๖๕ SM๑ (W๑ x SM๑) 
คุณภาพชีวิตด้านครอบครัวSM ๒ W๒ ๕๗ ๕๙ ๖๑ ๖๓ ๖๕ SM๒ (W๒ x SM๒) 
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและ
ความเครียด SM ๓ 

W๓ ๕๗ ๕๙ ๖๑ ๖๓ ๖๕ SM๓ (W๓ x SM๓) 

คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมSM ๔ W๔ ๕๗ ๕๙ ๖๑ ๖๓ ๖๕ SM๔ (W๔ x SM๔) 
คุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่
ประจําวัน SM ๕ 

W๕ ๕๗ ๕๙ ๖๑ ๖๓ ๖๕ SM๕ (W๕ x SM๕) 

 Σi=๑-๘  
Wi = ๑.๐ 

 
 

Σi=๑-๕   
(Wi x SMi) 

ผลการดําเนินงาน :   

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 

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

คะแนน 
ที่ได้ (SMi) 

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน  ๐.๒ ๕๗ ๕๙ ๖๑ ๖๓ ๖๕ ๕(๗๗.๖๐% ๑.๐๐๐๐ 
คุณภาพชีวิตด้านครอบครัว ๐.๒ ๕๗ ๕๙ ๖๑ ๖๓ ๖๕ ๕(๘๐.๘๐%) ๑.๐๐๐๐ 
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและ
ความเครียด  

๐.๒ ๕๗ ๕๙ ๖๑ ๖๓ ๖๕ ๕(๗๘.๘๐%) ๑.๐๐๐๐ 

คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม ๐.๒ ๕๗ ๕๙ ๖๑ ๖๓ ๖๕ ๕(๗๒.๖๐%) ๑.๐๐๐๐ 
คุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่
ประจําวัน  

๐.๒ ๕๗ ๕๙ ๖๑ ๖๓ ๖๕ ๕(๗๔.๘๐%) ๑.๐๐๐๐ 

 ๑.๐๐ ร้อยละ ๗๗.๐๐ ๕.๐๐๐๐ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด น้ําหนัก ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน     
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ๕  ด้าน 

๑๐ ๗๗.๐๐ ๕ ๐.๕๐๐๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
           - การวัดผลความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ๕ ด้านในเขตพื้นที่เทศบาลนครลําปาง เทศบาลฯ  
จะทําการวัดผลการประเมินในรอบ ๑ ปี  (๑ ต.ค. ๒๕๕๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗)  โดยได้ว่าจ้างสถาบันการศึกษา คือ มหาวทิยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต  ศูนย์ลําปาง  ในการจัดเก็บขอ้มูลและมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดงันี ้

 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

คุณภาพชีวิตด้านการทํางาน ๓.๘๘ ๐.๗๒๓ ๗๗.๖๐ มาก 
๑.ความมั่นคงในงาน/อาชพีทีท่ําอยู ่ ๓.๘๙ ๐.๖๑๑ ๗๗.๘๐ มาก 
๒.รายไดข้องงาน/อาชีพที่ทําอยู่มีรายไดท้ี่แน่นอน ๓.๗๖ ๐.๖๘๔ ๗๕.๒๐ มาก 
๓.ความพึงพอใจกับรายได้ที่ไดร้ับจากงาน/อาชีพนี้ ๓.๘๒ ๐.๗๗๑ ๗๖.๔๐ มาก 
๔.งาน/อาชีพทีท่ําอยู่มีความปลอดภัยในชีวิต ๓.๘๙ ๐.๘๐๙ ๗๗.๘๐ มาก 
๕.ความสัมพันธร์ะหว่างท่านกับเพื่อนรว่มงาน/อาชีพ หรอื
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปด้วยดี 

๔.๐๒ ๐.๗๔๐ ๘๐.๔๐ มาก 

คุณภาพชีวิตด้านครอบครัว ๔.๐๔ ๐.๗๔๑ ๘๐.๘๐ มาก 
๖.การปรึกษาหารือเพือ่แก้ไขปญัหาในครอบครัวรว่มกัน ๔.๐๕ ๐.๗๕๒ ๘๑.๐๐ มาก 
๗.การดูแลเอาใจใส่ภายในครอบครัวเมื่อมีสมาชิก 
ในครอบครวัเจบ็ป่วย 

๔.๐๗ ๐.๗๑๖ ๘๑.๔๐ มาก 

๘.สมาชิกในครอบครัวมักจะอยู่พร้อมหน้ากันเสมอในโอกาส
สําคัญ ๆ หรือในเทศกาลต่าง ๆ 

๔.๐๔ ๐.๗๔๖ ๘๐.๘๐ มาก 

๙.การร่วมมือและช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน 
หรือช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้านของสมาชิก 
ในครอบครวั 

๓.๙๘ ๐.๗๗๙ ๗๙.๖๐ มาก 

๑๐.สมาชิกในครอบครัวของท่านมีอิสระในการตัดสินใจ 
เรื่องสําคัญ ๆ ของตนเอง 

๔.๐๘ ๐.๗๑๑ ๘๑.๖๐ มาก 

คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและความเครียด ๓.๙๔ ๐.๗๓๓ ๗๘.๘๐ มาก 
๑๑.ความแข็งแรงสมบูรณ์ของสุขภาพร่างกาย ๓.๘๙ ๐.๖๐๐ ๗๗.๘๐ มาก 
๑๒.การไดร้ับประทานอาหารครบ ๕ หมู่และถูกสุขลักษณะ ๔.๐๒ ๐.๗๑๖ ๘๐.๔๐ มาก 
๑๓.ความสามารถในการแก้ปญัหาและอุปสรรค 
ในชีวิตประจําวนั 

๓.๙๒ ๐.๗๑๓ ๗๘.๔๐ มาก 

๑๔.การได้นอนหลับพักผ่อนอยา่งเพียงพอในแต่ละวัน ๓.๙๙ ๐.๗๘๓ ๗๙.๘๐ มาก 
๑๕.การมีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจ/การทํางานอดิเรก/ 
การท่องเที่ยว 

๓.๘๗ ๐.๘๕๒ ๗๗.๔๐ มาก 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

คุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดลอ้ม ๓.๖๓ ๐.๘๘๗ ๗๒.๖๐ มาก 
๑๖.ชุมชนของท่านปราศจากเสียงรบกวนจากยานพาหนะ 
วิทย/ุโทรทัศน์/เครื่องจักร และเสียงทะเลาะเบาะแว้ง 
จากละแวกบ้าน 

๓.๕๘ ๐.๘๘๗ ๗๑.๖๐ มาก 

๑๗.ชุมชนของท่านปราศจากกลิ่นเหม็นจากน้ําเน่าและขยะ
มูลฝอย 

๓.๕๙ ๐.๙๐๙ ๗๑.๘๐ มาก 

๑๘.ชุมชนของท่านมีความสะอาด เป็นระเบยีบ ๓.๗๕ ๐.๘๑๓ ๗๕.๐๐ มาก 
๑๙.ชุมชนของท่านไม่ถกูรบกวนจากสถานเริงรมย ์ ๓.๗๒ ๐.๘๙๘ ๗๔.๔๐ มาก 
๒๐.ชุมชนของท่านปราศจากปัญหาฝุ่นละออง หรอืควันดํา
จากรถยนต ์

๓.๕๓ ๐.๙๒๙ ๗๐.๖๐ มาก 

คุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ประจําวัน ๓.๗๔ ๐.๗๘๗ ๗๔.๘๐ มาก 
๒๑.ราคาสินค้าที่จําเป็นในชีวิตประจําวันมีความเหมาะสม  
เช่น อาหาร เครื่องนุง่ห่ม  ยารกัษาโรค 

๓.๕๓ ๐.๗๘๓ ๗๐.๖๐ มาก 

๒๒.การให้บรกิารของหน่วยงานด้านสาธารณปูโภค เช่น  
การไฟฟ้า  การประปา โทรศัพท ์

๓.๘๔ ๐.๗๗๓ ๗๖.๘๐ มาก 

๒๓.การไดร้ับการดูแลความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน ๓.๗๓ ๐.๘๐๐ ๗๔.๖๐ มาก 
๒๔.ความพึงพอใจในการให้บรกิารด้านสาธารณสุข ๓.๘๑ ๐.๗๕๕ ๗๖.๒๐ มาก 
๒๕.ความพึงพอใจการบรกิารดา้นการศึกษา ๓.๘๐ ๐.๘๒๒ ๗๖.๐๐ มาก 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
- ผู้บริหารไดใ้หค้วามสําคัญและสนับสนุนงบประมาณในการวดัคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครลําปาง 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   
       ปัญหาและความต้องการที่ประชาชนอยากได้รับเพิ่มเตมิจากเทศบาลนครลําปาง มีดังนี้ 

• คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและความเครียด 
๑) อยากให้มีการจดักิจกรรมใหก้ับผู้สูงอายุในชุมชน  ได้รับความบันเทิงทุก ๆ เดอืน เช่น การแสดงดนตร ี

การแสดงศิลปวฒันธรรม  หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแสดงของแต่ละชุมชน  รวมถงึการจดัประชุมในหมูบ่้าน เพื่อสร้างความ
สามัคคี 

๒) จัดทําสนามเดก็เล่นให้กับชุมชน  เพราะปัจจุบันมีแต่เครื่องออกกําลังกายเฉพาะผู้ใหญ ่
• คุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อม 

๑)  อยากให้มกีารแยกถังขยะออกเป็นแต่ละประเภท 
                      ๒)  ควรมีมาตรการในการควบคมุดูแลโรงงานที่อยูใ่นชุมชนเรือ่งความสะอาด การระบายน้ําทิ้ง เพราะส่งกลิ่นเหม็นเป็นอยา่งมาก



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

๓) ควรมีการจัดถังขยะในจดุทีท่ิ้งขยะ ตามสถานทีสํ่าคัญต่าง ๆ เชน่ ห้าแยกหอนาฬิกา 
๔) การจดัเก็บขยะของพนักงานทีล่ากขยะไปตามถนนแล้วยกขึ้นรถ  เมือ่ถงุขยะเปียกแตกส่งกลิน่เหม็นไปทั่ว 
๕) แก้ไขปัญหาเสียงดังจากเครื่องจกัรและกลิ่นเหมน็จากโรงงานทาํลูกชิ้น  ที่ตัง้อยู่ในชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ 

• คุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยูป่ระจําวัน 
๑) ให้เทศบาลฯ ดแูลเพิ่มความสว่างบริเวณถนน โดยเฉพาะหน้าโรงน้ําแขง็ถงึมูลนิธิบุญกว้าง และในซอย  
๒) สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาส 
๓) ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยง 
๔) การปรับปรงุเสยีงตามสายในชมุชน 
๕) เพิ่มความดูแลปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๖) การอํานวยความสะดวกด้านการจราจร ในช่วงรถตดิมาก 
๗) การจดัระเบียบสถานที่จอดรถโรงพยาบาลลําปาง ที่จอดรถหายากมาก 
๘) ปัญหาน้ําท่วมซ้าํซาก 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป :   
  -  เทศบาลฯ ควรนําปัญหาและความต้องการของประชาชนมาปรับปรงุและแก้ไขตามที่ประชาชนได้เสนอมาในแต่ละเรื่อง  เพื่อให้
ประชาชนได้รับประโยชน์และมีความสุข  ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
หลักฐานอ้างองิ :   
   - รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                     รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                    (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๘  : ร้อยละของงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการสาธารณะของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น   
                     ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  ๗๐ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวรรณศรี  อินทราชา 
                    ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสาววิไล  วงศ์พรม 
                  หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ ๗๔๐๑ เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๔๑๓  
 
*  หน่วยงาน  หมายถงึ  หน่วยงานในเทศบาลนครลําปาง  ประกอบดว้ย 
   ๑) สํานักปลัดเทศบาล    ๒) กองวิชาการและแผนงาน     ๓) กองคลัง    ๔) สํานักการช่าง 
   ๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    ๖) สํานักการศึกษา    ๗) กองสวัสดกิารสังคม                         
* ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ  หมายถึง  กิจกรรมและ/หรือภารกิจ ที่พนกังานฯ ในหน่วยงานของเทศบาลได้รับ

มอบหมายหรือมีคําส่ังใหร้ับผิดชอบ โดยกําหนดให้ปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการบรกิารสาธารณะของกรมสง่เสริมการปกครอง 
   ท้องถิ่น  ดังนี ้
  ๑)  สํานักปลัดเทศบาล  รับผิดชอบ  จํานวน  ๔  มาตรฐาน 
        ๑.๑ มาตรฐานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั   
        ๑.๒ มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรบั 
        ๑.๓ มาตรฐานด้านการป้องกันและระงบัอัคคีภัย 
        ๑.๔ มาตรฐานด้านสถานีขนส่งทางบก 
  ๒)  กองวิชาการและแผนงาน  รับผิดชอบ  จาํนวน  ๑  มาตรฐาน  คือ  มาตรฐานด้านหอกระจายข่าว  
  ๓)  สํานักการช่าง  รับผิดชอบ  จํานวน   ๑๒   มาตรฐาน   
          ๓.๑  มาตรฐานด้านถนน ทางเดิน ทางเท้า       
        ๓.๒  มาตรฐานด้านไฟฟา้สาธารณะ 
          ๓.๓  มาตรฐานด้านทางระบายน้ํา  
          ๓.๔  มาตรฐานด้านจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
        ๓.๕  มาตรฐานด้านห้องน้ําสาธารณะ 
        ๓.๖  มาตรฐานด้านการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน ์
        ๓.๗  มาตรฐานด้านการบําบัดน้ําเสีย 
          ๓.๘  มาตรฐานด้านสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ 
          ๓.๙  มาตรฐานการควบคุมอาคาร 
          ๓.๑๐  มาตรฐานด้านการวางผังเมอืง 
          ๓.๑๑  มาตรฐานด้านการป้องกันอุบตัิภัยทางถนน (ร่วมกับสํานกัปลัดเทศบาล) 
          ๓.๑๒  มาตรฐานด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม (ร่วมกบักองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม)  
    
       
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                     รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                     (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
  ๔)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  รับผิดชอบ  จํานวน  ๖  มาตรฐาน 
           ๔.๑  มาตรฐานด้านสาธารณสุขมูลฐาน   
         ๔.๒  มาตรฐานด้านหอพัก 
           ๔.๓  มาตรฐานด้านสสุานและฌาปนสถาน 
         ๔.๔  มาตรฐานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
           ๔.๕  มาตรฐานด้านตลาด 
   - มาตรฐานด้านตลาดประเภทขนาดใหญ ่
                      - มาตรฐานด้านตลาดประเภทขนาดเลก็และขนาดกลาง 
           ๔.๖  มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนญุาต 
  ๕)  สํานักการศึกษา รับผิดชอบ  จํานวน   ๕   มาตรฐาน                 
           ๕.๑  มาตรฐานด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารตีประเพณที้องถิน่     
         ๕.๒  มาตรฐานด้านสง่เสริมกีฬา 
           ๕.๓  มาตรฐานด้านเด็กเล็กและเยาวชน 
         ๕.๔  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น 
         ๕.๕  มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
  ๖)  กองสวัสดกิารสังคม  รับผิดชอบ   จํานวน   ๕  มาตรฐาน                
            ๖.๑  มาตรฐานด้านการส่งเสริมอาชพี       
            ๖.๒  มาตรฐานด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอาย ุ
            ๖.๓  มาตรฐานด้านการพัฒนาสงเคราะห์ผู้พิการ 
            ๖.๔  มาตรฐานด้านการส่งเสริมพัฒนาสตร ี
            ๖.๕  มาตรฐานการพฒันาการดําเนินงานด้านเอดส์ 
*  มาตรฐานการบริการสาธารณะ   หมายถึง  คู่มือมาตรฐานการบริการสาธารณะตามภารกิจ ชึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
    ได้จัดทํา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ อปท. โดยคู่มือมาตรฐานฯจะกําหนดการไหลของงาน แนวทาง  

การทํางาน  มาตรฐานด้านเทคนิค  ระเบียบกฎหมายที่อ้างอิง  ในแต่ละขั้นตอนการทํางานอย่างชัดเจน  
*  แบบประเมินมาตรฐานการบริการสาธารณะ   หมายถึง  แบบประเมินซึ่งกําหนดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
    ใช้สําหรับเป็นแนวทางในการประเมินมาตรฐานการบริการสาธารณะขั้นต่ําของเทศบาล ซึ่งแบบประเมินฯ จะกําหนดหัวข้อประเมิน

เกณฑ์การประเมิน คะแนน เป้าหมายมาตรฐานขั้นต่ํา โดยเป้าหมายจะพิจารณาในเชิงผลลัพธ์ หรือ  ผลการบริการสาธารณะ 
    โดยไม่พิจารณาปัจจัยนําเข้า 
*  เกณฑ ์ หมายถึง ข้อตกลงทีร่ะบุผลสําเร็จของการดําเนินการไว้ในแบบประเมินมาตรฐานการบริการสาธารณะ  ในแต่ละด้าน 
 

   ทั้งนี้หนว่ยงานที่สามารถปฏบิัติตามหัวข้อประเมินได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานนัน้  
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

จํานวนมาตรฐานฯ ที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ x ๑๐๐ 
จํานวนมาตรฐานฯ ทั้งหมดทีร่บัผิดชอบปฏิบัติตามมาตรฐานการบรกิารฯ  

ข้อมูลพื้นฐาน :  

 
 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.  
ตัวชี้วัด 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ร้อยละของงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การบริการสาธารณะของกรมสง่เสริม 
การปกครองท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

 
๗๒.๗๓ 

 
๘๑.๘๒ 

 
๗๘.๗๙ 

 
๘๗.๘๘ 

 
๘๑.๘๒ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

  
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละของงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การบริการสาธารณะของกรมสง่เสริม 
การปกครองท้องถิ่น ไม่น้อยกวา่ร้อยละ  ๗๐ 

 
ร้อยละ 

 
๘๓ 

 
๘๕ 

 
๘๗ 

 
๘๙ 

 
๙๑ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละของงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการ
สาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

๕ ๘๔.๓๘ ๑.๖๙ ๐.๐๘๔๕ 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                         รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                         (  )  รอบ ๑๒ เดือน       
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

        เทศบาลนครลําปางได้ให้สํานักและกองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทําการประเมินผลในเรื่องมาตรฐานการบริการสาธารณะของ
อปท. ในส่วนที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มประเมินที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจากคู่มือมาตรฐาน  
การบริการสาธารณะ 

  มาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด                 รวมจํานวน  ๓๘ มาตรฐาน  แยกเป็น 
       มาตรฐานที่ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ หรืออยู่ในอํานาจหน้าที่แต่ไม่ดําเนินการ        จํานวน   ๖ มาตรฐาน    
         หรือดําเนินการน้อยมาก  

             มาตรฐานที่ใช้ประเมินมีทั้งหมด                                                            จํานวน   ๓๒  มาตรฐาน   
โดยแต่ละมาตรฐานจะต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลการดําเนินการในปี ๒๕๕๗  รอบ  ๑๒  เดอืน  มีมาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน  ๒๗  มาตรฐาน  ไม่ผ่านเกณฑ์  ๕  มาตรฐาน  ทาํให้มผีลการดําเนินงาน  คิดเปน็ร้อยละ  ๘๔.๓๘ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
๑) กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่นไดจ้ัดทํามาตรฐานบริการสาธารณะของ อปท. ในแต่ละด้าน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทกุแห่ง
ทราบแนวทางและวิธีปฏิบัติงาน 
๒) หน่วยงานทีร่ับผิดชอบมาตรฐานการบรกิารสาธารณะ นําเกณฑ์การประเมินมาใช้ในการวางแผนและควบคุมกํากับผลการดําเนินงาน

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
๑) หน่วยงานยงัไม่ได้นําคู่มือมาตรฐานบริการสาธารณะมาศึกษาและทําความเข้าใจในรายละเอียด  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
อย่างจริงจัง  รวมถึงยังไม่ไดด้ําเนินการแก้ไขปรับปรงุหรอืปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง  ขั้นตอน ตามที่คู่มอืมาตรฐานการบริการ
สาธารณะกําหนด ทําให้การดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมิน  จงึทาํให้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
๒) ปัญหาการตรวจนิเทศ  
      - ผู้รับการตรวจนเิทศไม่มาตามกําหนดเวลา 
      - ไม่มีเอกสาร หลักฐานประกอบ ยืนยันผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
      - ไม่จัดเอกสาร สําหรับการตรวจนิเทศให้เป็นระเบียบเรียบรอ้ย ไม่จัดเอกสารให้ตรงตามตัวชี้วัด 
      - การดําเนนิงานไม่สามารถตอบสนองเกณฑ์การประเมนิ 
      - ใช้เอกสารหลักฐานซ้ําซอ้น ไม่ถูกตอ้ง 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : 
๑) ผู้บริหารควรกําหนดนโยบายในการนําคู่มือมาตรฐานบริการสาธารณะมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
๒) หน่วยงานต่าง ๆ ควรให้ความสําคัญในการใช้คู่มือมาตรฐานบริการสาธารณะในการปฏิบัติงาน และให้มีการประเมินผลและ 
วัดผลการดําเนินงานตามมาตรฐานอย่างจริงจัง  เพื่อยกระดับมาตรฐานการทํางานของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นได้วางไว้  
๓) ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เพื่อถอดคู่มอื ขั้นตอน แนวทาง การปฏิบัตงิานตามคู่มือมาตรฐานการบริการสาธารณะอยา่งละเอียด 
ทุกขั้นตอน และนํามาปรับใช้อย่างเหมาะสม  หรือจดัให้มกีารหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคเป็นรายมาตรฐาน ระหว่างผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องแต่ละมาตรฐาน 
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                        รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                        (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
๔) ควรมีการรายงานผลการตรวจนิเทศที่พบปญัหาอุปสรรค  นําเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาให้แนวทางในการดําเนินงาน
ต่อไป  พรอ้มทัง้สําเนาใหทุ้กหน่วยงานทราบ  เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามตัวชีว้ัด  จะได้พัฒนางานบรกิารสาธารณะ 
ให้ได้มาตรฐานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
 
หลักฐานอ้างองิ : 
๑) เอกสารที่เกีย่วข้องในแต่ละด้านมาตรฐานการบรกิารสาธารณะจะอยู่ที่สํานกัและกองต่าง ๆ รับผิดชอบ 
๒) แบบฟอร์มประเมินงานมาตรฐานการบรกิารสาธารณะ 
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ตารางสรปุผลคะแนนเกณฑ์การประเมินมาตรฐานบริการสาธารณะ  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน) 
       

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ ตัวชี้วัด  
เกณฑ์ 

การประเมิน 
(ข้อ) 

คะแนน 
(ข้อ) 

คิดเปน็ 
ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑.๑ มาตรฐานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ๑๑ ๑๑ ๑๐๐.๐๐ √  

๑.๒ มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ ๑๔ ๑๑ ๗๘.๕๗ √  

๑.๓ มาตรฐานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ๑๘ ๑๔ ๗๗.๗๘ √  

๑. สํานักปลัดเทศบาล 
  
  
  ๑.๔ มาตรฐานด้านสถานีขนส่งทางบก ๓๗ ๓๕ ๙๔.๕๙ √  

๒. กองวิชาการและแผนงาน ๒.๑ มาตรฐานด้านหอกระจายข่าว ๑๗ ๑๒ ๗๐.๕๙ √  

๓. สํานักการช่าง ๓.๑ มาตรฐานด้านถนน ทางเดิน ทางเท้า ๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ √ 
 

  ๓.๒ มาตรฐานด้านไฟฟ้าสาธารณะ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ √  

  ๓.๓ มาตรฐานด้านทางระบายน้ํา ๑๐ ๘ ๘๐.๐๐ √  

  ๓.๔ มาตรฐานด้านจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล ๑๒ ๑๐ ๘๓.๓๓ √  

  ๓.๕ มาตรฐานด้านห้องน้ําสาธารณะ ๔๑ ๓๗ ๙๐.๒๔ √  

  ๓.๖ มาตรฐานด้านการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ ๑๒ ๘ ๖๖.๖๗  √ 

 ๓.๗ มาตรฐานด้านการบําบัดน้ําเสีย ๑๐ ๖ ๖๐.๐๐  √ 

  ๓.๘ มาตรฐานด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ๒๒ ๑๕ ๖๘.๑๘  √ 

  ๓.๙ มาตรฐานด้านควบคุมอาคาร ๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ √  
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ ตัวชี้วัด  
เกณฑ์ 

การประเมิน 
(ข้อ) 

คะแนน 
(ข้อ) 

คิดเปน็ 
ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน 

 ๓.๑๐ มาตรฐานด้านการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ๑๒ ๗ ๕๘.๓๓  √ 

  ๓.๑๑ มาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ √  

๔. กองสาธารณสุข ๔.๑ มาตรฐานด้านสาธารณสุขมูลฐาน ๔๖ ๔๒ ๙๑.๓๐ √  

    และสิ่งแวดล้อม ๔.๒ มาตรฐานด้านหอพัก ๒๔ ๑๙ ๗๙.๑๗ √  

  ๔.๓ มาตรฐานด้านสุสานและฌาปนสถาน ๒๘ ๒๖ ๙๒.๘๖ √  

  ๔.๔ มาตรฐานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ๘ ๘ ๑๐๐.๐๐ √  

  ๔.๕ มาตรฐานด้านตลาด          √  

 -  ตลาดขนาดใหญ ่     ๔๐ ๓๗ ๙๒.๕๐   

  -  ตลาดขนาดเล็กและกลาง ๓๐ ๒๙ ๙๖.๖๗   

  ๔.๖ มาตรฐานด้านทะเบียนและการอนุญาต ๑๗ ๑๖ ๙๔.๑๒ √  

๕. สํานักการศกึษา 

  

๕.๑ มาตรฐานด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่น 

๒๒ 
 

๒๑ 
 

๙๕.๔๕ 
 
√ 
 

 

  ๕.๒ มาตรฐานด้านส่งเสริมกีฬา ๑๗ ๑๗ ๑๐๐.๐๐ √  

  ๕.๓ มาตรฐานด้านเด็กเล็กและเยาวชน ๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ √  

  ๕.๔ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๒๑๑ ๒๑๑ ๑๐๐.๐๐ √  

  ๕.๕ มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕๓ ๕๑ ๙๖.๒๓ √  
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ ตัวชี้วัด  
เกณฑ์ 

การประเมิน 
(ข้อ) 

คะแนน 
(ข้อ) 

คิดเปน็ 
ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน 

๖. กองสวัสดิการสังคม ๖.๑ มาตรฐานด้านการส่งเสริมอาชีพ ๔๑ ๔๐ ๙๗.๕๖ √  

  ๖.๒ มาตรฐานด้านการสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ๒๔ ๒๑ ๘๗.๕๐ √  

  ๖.๓ มาตรฐานด้านการพัฒนาสงเคราะห์ผู้พิการ ๒๘ ๒๒ ๗๘.๕๗ √  

  ๖.๔ มาตรฐานด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี ๔๘ ๒๗ ๕๖.๒๕  √ 

  ๖.๕ มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานด้านเอดส์ ๑๗ ๑๗ ๑๐๐.๐๐ √  

 สรุปผลการประเมิน ๓๒ มาตรฐาน   ๒๖ ๖ 
 
 

จํานวนมาตรฐานฯ ที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  X ๑๐๐ 
                                                   จํานวนมาตรฐานฯ  ทั้งหมดที่รับผิดชอบปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการฯ 
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                  รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                  (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๙  : ร้อยละของพลังงานที่มีการประหยัดลงได ้
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายอรรณพ  สิทธิวงศ ์
                   ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายสมวาส     เครือระยา 
              หัวหน้ากลุ่มงานศนูย์เครื่องจักกล  

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๑๓๐ เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๒๖๘๓๙ 
คําอธิบาย : 
           พลังงาน  หมายถึง  พลังงานไฟฟ้า และน้ํามันเชื้อเพลิง 
 มาตรการประหยัดพลังงาน  หมายถึง  แนวทางหรือวิธีการที่เทศบาลประกาศใช้  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเพื่อให้มีการ
ใช้พลังงานลดลง 
 การลดใช้พลังงานจะใช้ปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  มาเป็นปีฐานในการใช้ เปรียบเทียบข้อมูล  
ตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
 
สูตรการคํานวณ : 
 วัดผลสําเร็จจากร้อยละของพลังงานที่มีการใช้ลดลง  เมื่อเทียบการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓   
การวเิคราะห์จะแยกออกเป็น  ๔ กรณี  ดงันี ้
 ๑.  การใช้ไฟฟา้ของเทศบาลเฉพาะในสํานักงาน 
 ๒.  การใช้ไฟฟา้ของเทศบาลภาพรวมทั้งหมด 
 ๓.  การใช้น้ํามนัเชื้อเพลิงเฉพาะรถใชง้านสํานกังาน   
 ๔.  การใช้น้ํามนัเชื้อเพลิงของเทศบาลภาพรวมทั้งหมด  
 

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

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

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

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.  
ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

 
หน่วย
วัด ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  
-ภายในสํานักงานเทศบาลฯ 
-ภาพรวม 

 
KWh 

 
๗๓๗,๑๙๗ 

๓,๐๓๒,๑๑๗ 

 
๖๓๓,๐๖๙ 

๒,๖๕๑,๓๓๐ 

 
๖๖๓,๑๑๙ 

๒,๔๔๘,๗๓๓ 

 
๗๓๔,๘๐๐ 

๒,๘๙๗,๗๕๔ 

ปริมาณการใช้น้าํมัน  
-ใช้ในสํานักงาน 
-ใช้ในงานภาคสนาม 

 
ลิตร 

 
๗๓,๕๗๙ 
๒๖๒,๓๐๕ 

 
๖๕,๖๘๒ 
๒๘๑,๕๙๙ 

 
๕๗,๘๓๓ 
๒๗๕,๐๔๑ 

 
๕๔,๒๗๓ 
๒๔๙,๔๗๑  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

  

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละของพลังงานที่มกีารประหยัดลงได ้
 

ร้อยละ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
๑) การดําเนินงานด้านการลดพลังงาน นายกเทศมนตรีนครลําปางได้มีคําส่ังแต่งตั้งคณะทํางานลดการใช้พลังงาน ตามคําส่ัง
เทศบาลนครลําปางที่ ๑๗๗/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เพื่อกําหนดนโยบายและเป้าหมายในการลดใช้พลังงาน 
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบในแนวทางการดําเนินงาน เพื่อให้มีการลดใช้พลังงานบรรลุผล พร้อมทั้งให้มี
คณะทํางานขับเคลื่อนการลดใช้พลังงาน  เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้คณะทํางานย่อยแต่ละด้านดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด
และบรรลุเป้าหมาย 
๒) คณะทํางานลดการใช้พลังงานได้มีการประชุมมอบนโยบายแจ้งวัตถุประสงค์ตลอดแนวทางที่จะดําเนินการให้คณะทํางานย่อย 
แต่ละด้านไปพิจารณาพร้อมหาแนวทางมาตรการและวิธีทํางานที่จะทําให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลง และเสนอคณะผู้บริหาร
พิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานทราบและถือปฏิบัติ 
๓) จัดทํามาตรการประหยัดพลังงาน ดงัต่อไปนี้ 
    ๓.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้ามีการแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ  ได้แก่  หมวดไฟฟ้าแสงสว่าง  หมวดเครื่องปรับอากาศ  
หมวดคอมพิวเตอร์  และหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ นอกจากนั้น  ยังได้ขอความเห็นชอบคณะผู้บริหารเพื่อให้มีการลดชั่วโมงการ
ทํางานของแหล่งที่ใช้พลังงานที่กินกระแสไฟฟ้ามาก ๆ  เช่น ระบบน้ําพุแต่ละแห่ง ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
    ๓.๒ ด้านน้ํามันเชื้อเพลิงมีมาตรการที่ใช้เป็นแนวทางการลดปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง  คือ การจํากัดการใช้น้ํามัน  
ของยานพาหนะแต่ละคัน  และการจํากัดปริมาณน้ํามันที่เบิกแต่ละครั้งและให้หัวหน้างานควบคุมการเบิกอย่างเข้มงวด สําหรับเครื่องจักรกล



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.  
 

ข้อมูล 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

 

 
 
 

หน่วยวัด ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

ร้อยละที่ลดลง/
เพิ่มขึ้น 

(ปี ๒๕๕๗ เทยีบ 
กับ ปี ๒๕๕๓) 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  
-ภายในสํานักงานเทศบาลฯ 
-ภาพรวม 

 
KWh 

 
๗๓๗,๑๙๗ 

๓,๐๓๒,๑๑๗ 

 
๗๓๔,๘๐๐ 

 ๒,๘๙๗,๗๕๕ 

 
๖๖๒,๓๑๕ 

๒,๖๑๙,๘๐๗ 

 
-๑๐.๑๖ 
-๑๓.๖๐ 

ปริมาณการใช้น้าํมัน  
-ใช้ในสํานักงานเทศบาลฯ 
-ภาพรวม 

 
ลิตร 

 
๗๓,๕๗๙ 
๒๖๒,๓๐๕ 

 
๕๔,๒๗๓ 
๒๔๙,๔๗๑ 

 
๔๙,๗๗๐ 
๒๒๒,๑๙๑ 

 
-๓๒.๒๖ 
-๑๕.๒๙  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของผลสําเร็จตาม

เป้าหมายผลผลิตฯ 
ความสําเร็จของร้อยละ 

พลังงานที่มีการประหยัดได้ 
น้ําหนัก 
(Wi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

 (SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถว่ง
น้ําหนัก (Wi x 

SMi) 

๑.การใช้ไฟฟ้าเฉพาะในสํานักงาน ๐.๒๕ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๕ ๑.๒๕๐๐ 

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  ๕.๐๐๐๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

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

 
 
๕ 

 
-๑๐.๑๖ 
-๑๓.๔๔ 
-๓๒.๓๖ 
-๑๕.๒๙ 

 
 
๕ 

 
 

๐.๒๕๐๐ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
   - เป็นนโยบายที่ภาคราชการจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  ในเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานและยังเป็น
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  นอกจากนั้นยังมีการดําเนินโครงการลดการใช้
พลังงานภายใต้แนวทาง  Low  Carbon  City 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
๑) หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ให้ความสําคัญกับการรายงานผลการใช้พลังงานเท่าที่ควร  ทําให้การสรุปรายงานผลล่าช้า ไม่ทันต่อ
สถานการณ์  
๒) ยังบางหน่วยงานที่ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดการใช้ไฟฟ้า  โดยเฉพาะการเปิดใช้เครื่องปรับอากาศ  

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : 
๑) ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานควรให้ความสําคัญกับการลดใช้พลังงาน โดยกําชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานแต่ละด้านโดยเคร่งครัด และควรให้มีระบบการควบคุมตรวจสอบดูแลภายในหน่วยงาน ให้มีการใช้พลังงาน  
ในแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด 
๒) ควรให้มีโครงการสร้างหรือปลูกจิตสํานึกเพื่อใหทุ้กคนในองค์กรตระหนกัในเรือ่งการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักฐานอ้างองิ : 
๑) คําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที ่๑๗๗/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๕  กมุภาพันธ์  ๒๕๕๕ เรื่อง แตง่ตัง้คณะทํางานลดการใช้พลังงานของ
เทศบาลนครลําปาง 
๒) ข้อมูลการใชแ้ละผลการวิเคราะห์เปรยีบเทยีบการใช้พลังงานของสํานกังานเทศบาลนครลําปางทัง้ด้านการใช้ไฟฟ้า 
และปริมาณการใช้น้ํามันเชือ้เพลิง  ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 
๓) ประกาศมาตรการประหยัดการใช้ไฟฟ้า และแนวทางการใช้น้ํามันเชื้อเพลงิของเทศบาลนครลําปาง 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                    รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                    (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑๐ :  ระดับความสําเร็จของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ไดร้ับการอนุรกัษฟ์ื้นฟโูดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
                         ของชุมชน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายอรรณพ   สิทธิวงศ ์
                 ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายวัฒนา   วรรณโวหาร 
                      นายช่างเขียนแบบ ๔ 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ ๗๑๓๐ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ ๗๑๓๕ 
คําอธิบาย : 
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม  หมายถึง  ส่ิงที่มนุษย์ได้เคยสร้างไว้เพื่อประโยชน์ในการใช้สอย การดํารงชีพและพิธีกรรมต่าง ๆ 
หลักฐานวัฒนธรรมในอดีต เช่น ซากบ้านเรือน ซากโบสถ์วิหาร ศาสนสถาน ซากกําแพงคูเมือง สถานที่ประกอบพิธีกรรมหรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เป็นต้น 
การอนุรักษ์ หมายถึง การบํารุงรักษาสิ่งทีด่ีงามไว้ เช่น ประเพณีต่าง ๆ หัตถกรรม และคุณค่าหรือการปฏิบตัิตน เพื่อความสัมพันธ์
อันดีกับคนและสิ่งแวดล้อม  
การฟื้นฟ ู หมายถึง การรื้อฟื้นสิ่งที่ดงีามที่หายไป เลิกไป หรอืกําลังจะเลิก ใหก้ลับมาเป็นประโยชน์ เช่น การรื้อฟื้นแหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรม    
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้  
ทําความเข้าใจ  ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ  และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา  โดยมี  ๕  ระดับ  คือ  ระดับการให้ข้อมูล  ระดับ
การปรึกษาหารือ ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมกําหนดนโยบายและวางแผน/โครงการ ระดับการร่วมมือ และระดับการให้อํานาจ
ประชาชนหรือชุมชนในการตัดสินใจ   
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดบัขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  ๕  ระดบั  พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั  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 มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานในการอนรุักษ์ฟืน้ฟูแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
๒ มีการจดัประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานในการอนุรกัษฟ์ื้นฟูแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
๓ จัดทําแผนปฏิบัติการในการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
๔ มีการเปดิเวทีรบัฟังความคิดเหน็ในแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่จะมีการอนุรกัษ์ฟื้นฟ ู
๕ แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมได้รับการฟื้นฟู    

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ 
๑ กําหนดให้สํานักการช่าง เป็นผู้รับผิดชอบหลักประสานการจัดเก็บข้อมูล 

 
๒ ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลเป็นราย ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 

  
 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตัวชี้วัด หน่วยวัด ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ระดับความสําเร็จของแหล่งมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรกัษ์ฟื้นฟ ู
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ระดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของแหล่งมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรกัษ์ฟื้นฟู
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

๔ ๓ ๓ ๐.๑๒๐๐ 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
          ๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๕๖ – มี.ค. ๕๗)  ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางและผู้บริหารได้มี
นโยบายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม  โดยมีแนวคิดที่จะปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดลําปางที่มีสภาพเก่า  
ไม่สง่างาม และพื้นที่บริเวณโดยรอบไม่สะอาด อันเกิดจากขี้มูลนก และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้การปรับปรุง
ศาลหลักเมืองจังหวัดลําปาง ซึ่งเป็นอาคาร และส่ิงก่อสร้างถาวรวัตถุ ที่มีคุณค่าทางจิตใจ และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

           ในการนี้เทศบาลนครลําปางจึงได้มีคําส่ังที่ ๘๘/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๗  เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางาน
ปรับปรุงศาลหลักเมือง  โดยมีนายสุเทพ  บุญมายอง  ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างเป็นประธานคณะทํางาน  ผู้อํานวยการ
สํานัก/กอง และพนักงานเทศบาลที่ เกี่ยวข้อง เป็นคณะทํางาน  โดยมีหน้าที่ กําหนดขอบเขตและภารกิจแต่ละด้าน  
ของการดําเนินงาน  ประสานงานการดําเนินการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและประเมินผลโครงการ 
และรายงานผลการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณา   
          ๒) มีการจัดประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗    เมื่อวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์  
เพื่อร่วมกําหนดขอบเขตและภารกิจแต่ละด้านของการดําเนินงานไปแล้ว ผลการประชุมได้แบ่งการทํางานออกเป็น ๕  ฝ่าย ได้แก่  
ฝ่ายจัดทําประชาพิจารณ์  ฝ่ายการเงิน  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ฝ่ายออกแบบ  และฝ่ายประสานงาน  มีการเสนอให้คณะทํางานฯ  
ไปศึกษาดูงานศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพของที่ตั้งใกล้เคียงกัน  โดยให้ไปศึกษาตามภารกิจหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการทํางาน  ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เรื่องการปรับปรุงศาลหลักเมือง เพื่อให้เกิดความ
ตระหนักและตื่นตัวของชาวลําปาง  โดยกําหนดไว้ว่าจะเป็นช่วงที่มีการทําพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดลําปางในเดือน
พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
          ๓) มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ หรือ Road map ของการปรับปรุงและพัฒนาศาลหลักเมืองจังหวัดลําปาง 
          ๔) เทศบาลนครลําปางได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นขอประชาชนต่อโครงการปรับปรุงอาคารศาลหลักเมืองจังหวัด
ลําปาง  และบริเวณโดยรอบพื้นที่ โดยวิธีแจกแบบสอบถาม ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  ๒๕๕๗  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
คือ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครลําปาง เพื่อเป็นข้อมูลไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม ผลการสํารวจ พบว่า 
ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง  เห็นด้วยที่จะปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๘  และไม่เห็นด้วย  คิดเป็นร้อยละ  ๓.๒  
 ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  - 
   - จังหวัดลําปางและผู้บริหารเทศบาลฯ ได้ใหค้วามสําคัญในเรื่องการปรับปรงุศาลหลักเมืองจังหวดัลําปางเป็นอย่างมาก 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :    
  ๑) การปรับปรุงศาลหลักเมืองเป็นเรื่องใหญ่  อาจใช้งบประมาณจํานวนมาก และเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและอ่อนไหวต่อความรูสึ้ก
ของประชาชนชาวจังหวัดลําปาง  จึงต้องใช้เวลาในการพิจารณาปรับปรุงฯ  โดยเฉพาะการออกแบบที่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ใน
เรื่องการย้ายศาลหลักเมืองให้อยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่ง หรือไม่  ตลอดจนการออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารศาลหลักเมืองให้มี
ลักษณะตามอัตลักษณ์ของจังหวัดลําปาง  
  ๒) การขอใชพ้ื้นที่ราชพัสดุศาลากลางจังหวดัลําปาง (หลงัเดิม) บรเิวณที่ตัง้ศาลหลักเมือง  เนื้อที่ประมาณ ๑-๓-๓๕ ไร่  แปลง
หมายเลขทะเบยีนที่ ลป ๗๒ ตําบลหัวเวียง  อาํเภอเมือง  จังหวัดลําปาง  เพือ่ปรับปรงุอาคารศาลหลักเมืองลําปางและภูมิทัศน์
โดยรอบ ตอ้งไดร้ับความยินยอมจากกระทรวงมหาดไทย และกรมธนารักษ์  ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ราชพัสดุ  ขณะนี้เรือ่งอยู่ระหว่าง
การพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป :  - 
หลักฐานอ้างองิ :  - 
๑) คําส่ังเทศบาลนครลําปาง ที่ ๘๘/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานปรับปรงุศาลหลักเมือง 
๒) รายงานการประชุมคณะทํางานปรับปรงุศาลหลักเมือง  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗   
๓) แผนปฏิบัติการ หรือ Road map การปรับปรุงและพัฒนาศาลหลักเมืองจังหวัดลําปาง 
๔) รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงอาคารศาลหลักเมืองจังหวัดลําปาง และบริเวณ

โดยรอบพื้นที่ 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

             ในสถานศึกษาในระดับดีมาก 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด   นางสาวอุษา   สมคิด   
                      ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายจักรวรรดิ ์ จิตธํารงสิรกิุล   
                        นักบริหารการศึกษา ๖ 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ ๓๒๐๑ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๓๓๐๔ 
   

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ  หมายถึง  ข้อกําหนดในการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน  โดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือ โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ 
กํากับดูแลสถานศึกษานั้น  
 การศึกษา  หมายถึง  การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ 
 สถานศึกษา  หมายถึง   โรงเรยีนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง 
 ระดับดีมาก  หมายถึง   ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๕  ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน   
หรือตวับ่งชีท้ี่กาํหนดตามแบบหรือวธิีการประเมินผล 
                
 
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      
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                     รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                    (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
โดยที่  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ มีคําส่ังแต่งตั้งคณะทํางานการประเมินผลคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒ มีการจดัประชุมชี้แจงคณะทํางานฯ ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
๓ จัดทํากรอบเกณฑ์การประเมนิผล  
๔ มีการตรวจประเมินผล  และสรุปรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารรับทราบ 
๕ โรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครลาํปาง อย่างน้อย ๓ โรงเรียนทีม่ีผลการประเมนิคุณภาพ

ภายในการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาในระดับดีมาก 
 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

 

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ระดับความสําเร็จของโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาในระดบัดีมาก 

ระดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 
  

๑ กําหนดให้สํานกัการศึกษา  เปน็ผู้รับผิดชอบประสานการจดัเก็บข้อมูล   
 

๒ 
 

ความถี่ในการจดัเก็บข้อมูล  รวบรวมขอ้มูลเป็นราย  ๖  เดือน  และ  ๑๒  เดือน  เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน  

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาในระดบัดีมาก 

๔ ๔.๖๗ ๔.๖๗ ๐.๑๘๖๘ 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                      รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                     (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
      สํานักการศึกษา ไดก้ํากับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครลําปาง จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษา หรือ SAR (Self  Assessment  Report)  เพื่อสร้างความมั่นใจตามหลักวิชา  ข้อมูลหลักฐานที่ตรวจสอบได้ 
และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กําหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 
      ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๖ – มีนาคม  ๒๕๕๗) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง ๖  แห่ง ได้ดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยทุกโรงเรียนได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขึ้นมาโรงเรียนละ ๑ คณะ  มีการจัดประชุมชี้แจงคณะทํางานให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ประเมินผล  โดยได้ยึด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่กําหนดไว้  ดําเนินการตามขั้นตอนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตั้งแต่การศึกษาการเตรียมการ  การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา และดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม 
แผนการตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา และสุดท้ายเพื่อให้ได้ผลการประเมิน
และรับรองคุณภาพ  ซึ่งในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง ๖ แห่ง ได้ผลการประเมิน ดังนี้ 
                   ๑. โรงเรียนเทศบาล ๑  (บ้านแสนเมืองมูล)          ได้คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๙๓.๖๙ 
                   ๒. โรงเรียนเทศบาล ๓  (บุญทวงศ์อนกุูล)            ได้คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๙๔.๒๖ 
                  ๓. โรงเรียนเทศบาล ๔  (บ้านเชียงราย)               ได้คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๙๖.๕๕ 
                  ๔. โรงเรียนเทศบาล ๕  (บ้านศรีบุญเรือง)            ได้คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๙๕.๔๘ 
                   ๕. โรงเรียนเทศบาล ๖  (วัดป่ารวก)                   ได้คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๙๑.๘๔ 
                   ๖. โรงเรียนเทศบาล ๗  (ศิรินาวินวิทยา)              ได้คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๙๔.๗๙ 
                 สรุปผลจากเกณฑ์การประเมินโรงเรียนในสังกดัเทศบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
ในระดับดีมาก (ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐  ขึ้นไป)  มจีํานวน  ๒  โรงเรียน   
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
      ๑) การสนบัสนุนของผู้บรหิารสํานักการศกึษาและผู้บริหารสถานศึกษาระหว่างทีท่ําการตรวจประเมินเป็นไปด้วยด ี
      ๒) โรงเรียนมีความพร้อมของบุคลากรและหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการตรวจ
ประเมิน 
      ๓) มีความชัดเจนของรายงานผลตรวจประเมิน  อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งต้องรายงานให้ผู้บริหารและ 
ผู้รับการตรวจประเมินทราบ 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  - 
 
 
หลักฐานอ้างองิ : 

๑) คําส่ังคณะทํางานการประเมินผลคุณภาพการศกึษาของแต่ละโรงเรียน 
๒) เกณฑ์การประเมินของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
๓) สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของแต่ละโรงเรยีน 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

                     รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                     (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑๒ :  จํานวนกิจกรรมเพื่อการพฒันาด้านการศกึษา ด้านกีฬา และด้านเยาวชน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด   นางสาวอุษา   สมคิด   
                      ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายจักรวรรดิ ์ จิตธํารงสิรกิุล   
                     นักบริหารการศึกษา ๖ 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ ๓๒๐๑ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๓๓๐๔ 
คําอธิบาย :  
กิจกรรมเพื่อพฒันา  หมายถงึ กิจกรรมหรือโครงการทีจ่ัดทําขึ้นแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขีึ้น เกิดความเจริญงอกงาม 
ด้านการศึกษา  หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เจตคติ ความประพฤติที่ดี มีคุณค่า 
เพื่อการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานที่จําเป็น มีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม 
ด้านกีฬา หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรด้วยการเล่นกีฬา ออกกําลังกายและประกอบ
กิจกรรมนันทนาการ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตามความถนัดและความสนใจ ห่างไกลยาเสพติด เป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ศักยภาพด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ด้านเยาวชน หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ประกอบกิจกรรมที่แสดงถึงความสามารถ 
และสร้างสรรค์ เกิดความสามัคคีมีการทํางานเป็นหมู่คณะ ฝึกภาวะผู้นํา ผู้ตามที่ดี เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ครึกครื้นและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 กําหนดจํานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ด้านกีฬา และด้านเยาวชน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน  
เป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดทําขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ 
  
เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

จํานวนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านการศกึษา 
ด้านกีฬา และด้านเยาวชน 

จํานวน ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละปีงบประมาณ 
 
 
 
          
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
จํานวนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้าน
การศึกษา ด้านกีฬา และด้านเยาวชน 

๔ ๒๔ ๕ ๐.๒๐๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
    ในรอบ  ๑๒  เดือนที่ผ่านมา (ต.ค. ๒๕๕๖ –  กันยายน  ๒๕๕๗) สํานักการศึกษาได้จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา  
จํานวน  ๑๒ โครงการ/กิจกรรม   ด้านกีฬา จํานวน  ๙  โครงการ/กิจกรรม และด้านเยาวชน จํานวน  ๓  โครงการ/กิจกรรม  ดังนี้ 
 
ลําดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม พัฒนา

ด้าน ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอยีดกิจกรรม 

๑ กิจกรรมพิพิธพาเพลิน เรียนรู ้
ท้องถิ่น รกัษ์ส่ิงแวดล้อม 

การ 
ศึกษา 

๑๑ ม.ค. ๒๕๕๗ -จัดกิจกรรมประกวดคําขวญัวนัเด็ก 
-จัดกิจกรรมเรียนรู้เรือ่งราวประวัติศาสตร ์
ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
-จัดกิจกรรมสอนการเพ้นทก์ระเป๋า  
ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ณ หอปูมละกอน 

๒ กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ส่งเสริม 
การเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การ 
ศึกษา 

๒๓ ม.ค. - ๒๓ ก.พ. 
๒๕๕๗ 

-จัดนิทรรศการเครื่องสักการะลา้นนาใน
พระพุทธศาสนา ณ หอปูมละกอน เพื่อให้
นักเรยีน นักศึกษา ประชาชนได้รับชม 
และศึกษาหาความรู ้

๓ กิจกรรมการประกวด แขง่ขัน 
ทักษะทางวิชาการของครูและ
นักเรยีนโรงเรียนในสังกดัเทศบาล
นครลําปาง ประจําปี ๒๕๕๗ 

การ 
ศึกษา 

๑๘ มี.ค. ๒๕๕๗ -จัดการประกวด แข่งขัน ทกัษะทาง
วิชาการของนักเรียนและครูในสังกัด
เทศบาลนครลําปางทัง้ ๖ โรงเรยีน พร้อม
ทั้งแสดงผลงานทางวิชาการ ณ โรงเรียน
เทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) 

๔ กิจกรรมสง่เสรมิการเรียนรู้สืบสาน 
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม 

การ 
ศึกษา 

๗ – ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๗ ๑.จัดกจิกรรมการประกวดโต๊ะหมู่บูชา 
พระรัตนตรัย 
๒.จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนทัว่ไป เรื่องพระธรรมทีใ่ช้แสดง 
ธรรมเทศนาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 
และความรู้เรื่องพระธาตุประจําปีเกิด 

 
 



 

                       รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                    (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
 
ลําดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม พัฒนา

ด้าน ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอยีดกิจกรรม 

๕ จัดงานโครงการวันวิสาขบูชา  
วันสําคัญสากล ประจําปี ๒๕๕๗ 

การ 
ศึกษา 

๑๒ - ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๗ ๑.จัดนิทรรศการให้ความรู้วันวสิาขบูชา 
และการสาธิตงานพุทธศิลป์ 
๒.กิจกรรมจาํลองพิธีบรรพชาสามเณรแกว้ 
๓.กิจกรรมสาธติงานพทุธศิลป์ 
๔.พิธีถวายเครือ่งสักการะองค์พระบรม 
สารีรักธาต ุ
๕.การทําบุญตกับาตร 

๖ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรต ิ
เทิดไท้องคร์าชนิี เนื่องในวโรกาส 
วันแม่แห่งชาติ ประจําปี  ๒๕๕๗ 

การ 
ศึกษา 

๗ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๗ ๑.จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่
พระราชประวัต ิ พระราชกรณยีกิจของ
สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถฯ  
๒.จัดให้ความรู้ และพัฒนาทักษะ
ความสามารถให้เยาวชนและประชาชน 

๗ โครงการแข่งขนัคนเก่งโรงเรียน 
ในสังกดัเทศบาลนครลําปาง 

การ 
ศึกษา 

๑ – ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๗ -จัดสอบแข่งขันและจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานนักเรียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ประกอบด้วย 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 
และกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคม ศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

๘ โครงการจัดนทิรรศการทาง
วิชาการของเทศบาลนครลําปาง 

การ 
ศึกษา 

๓ ก.ค. -๓ ส.ค. ๒๕๕๗ -จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการ
ศึกษา และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
สําหรับเดก็ เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
จํานวน ๕,๐๐๐ คน 
-จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการ และประกวดแข่งขันทกัษะทาง
วิชาการของครู และนักเรียน โรงเรยีนใน
สังกัด ทั้ง ๖ โรงเรยีน  และศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ทัง้ ๒ ศูนย์  ในระดับโรงเรยีน  
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                       รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                    (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
 
ลําดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม พัฒนา

ด้าน ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอยีดกิจกรรม 

    สังกัดเทศบาลนครลําปาง ระดบั
ภาคเหนือ และระดับประเทศ 
-จัดนิทรรศการประชาสัมพันธแ์ละ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การจัดการ
ศึกษาของเทศบาลนครลําปางรว่มกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เชิญร่วมจัดนทิรรศการ 

๙ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศกึษาตามมาตรฐาน
การศึกษา (ขั้นพัฒนา) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

การ 
ศึกษา 

๑ – ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๗ -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลกัสูตร
เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและพฒันา
การศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐานศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กให้แก่ 
ผู้บริหารการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา
และเจ้าหนา้ที่ทีเ่กี่ยวข้อง 
-จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเดก็
ก่อนวัยเรียนในเขตเมืองให้แก่ผู้บริหาร
การศึกษา  บุคลากรทางการศกึษาและ
เจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้อง 

๑๐ โครงการเตรียมความพร้อมของ
เด็กก่อนวัยเรียนในเขตเมือง 

การ 
ศึกษา 

๑๗ ส.ค. ๒๕๕๗ -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและทศันศึกษา
แหล่งเรียนรู้ หลักสูตรเกี่ยวกับพัฒนาการ
และการเตรยีมความพร้อมเด็กก่อน 
วัยเรยีน ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดแูลเด็ก 
นักเรยีน และผู้ปกครอง ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลนครลําปาง จํานวน ๒ ศูนย์  

๑๑ กิจกรรมอบรมพนักงานครูเทศบาล
และบุคลากรทางการศึกษา 
หลักสูตร “การยกระดับครูมือ
อาชีพสู่สากล” 

การ 
ศึกษา 

๓๑ ส.ค. ๒๕๕๗ -จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การยกระดับ 
ครูมืออาชีพสู่ความเป็นสากล” ให้กบัพนักงาน
ครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกัดเทศบาลนครลําปาง จํานวน ๒๓๐ คน 

๑๒ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ครูผู้สอนอนุบาลและชั้น
ประถมศึกษาปทีี่ ๑  
หลักสูตร “การจัดการเรยีนการ
สอนตามหลักพฒันาสมอง (BBL)” 

การ 
ศึกษา 

 

๒๑ ก.ย.๒๕๕๗ -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอน 
ในระดับอนุบาลและครูชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ ในโรงเรยีนสังกัดเทศบาลนคร
ลําปาง  ๕๐ คน 
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                       รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                    (  )  รอบ ๑๒ เดือน
 
ลําดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม พัฒนา

ด้าน 
ระยะเวลา
ดําเนินการ รายละเอยีดกิจกรรม 

๑๓ การแขง่ขันกีฬานักเรยีนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ระดับภาค 

กีฬา ๑๘-๒๘ ต.ค. 
๒๕๕๖ 

-นํานักเรยีนในสังกัดเทศบาลนคร
ลําปางเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
ภาคเหนือ ณ จงัหวัดสุโขทัย 

๑๔ การแขง่ขันกีฬานักเรยีนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ระดับประเทศ 

กีฬา ๑๘ - ๒๘ ต.ค. 
๒๕๕๖ 

-นํานักเรยีนในสังกัดเทศบาลนคร
ลําปาง ที่ไดร้ับเหรียญรางวัลจาก
การแขง่ขันระดบั ๑ – ๓ จาก
ระดับภาคเหนือเข้ารว่มการ
แข่งขันรอบชงิชนะเลิศ  
ระดับประเทศ ณ จังหวัดชลบุร ี

๑๕ กิจกรรมรวมพล คนออกกําลังกาย 
(การแข่งขันวิง่ มินิมาราธอน) 

กีฬา ๑ ธ.ค. ๒๕๕๖ -จัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน  
ชิงถ้วยประทานพระองค์เจ้า 
โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาต  
ณ เส้นทางในเขตเทศบาลฯ 

๑๖ กิจกรรมกีฬาเพือ่ส่งเสริมสุขภาพ 
บุคลากรทางการศึกษา 

กีฬา ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๗ -จัดกิจกรรมกฬีา นันทนาการ  
เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครลําปาง ณ  ศูนย์เยาวชน
เทศบาลนครลําปาง 

๑๗ กิจกรรมการอบรมทกัษะ 
บาสเกตบอลแกเ่ด็กและเยาวชน 

กีฬา ๒๐ - ๒๙ มี.ค. 
๒๕๕๗ 

-จัดกิจกรรมอบรมทกัษะกฬีา
บาสเกตบอลขัน้พื้นฐาน ใหก้ับ 
เด็กและเยาวชน ณ ศูนย์เยาวชน
เทศบาลนครลําปาง 

๑๘ การแขง่ขันกีฬาวอลเลย์บอล 
เชื่อความสามัคคี ประจําปี ๒๕๕๗ 

กีฬา ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗ -จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
ระหว่างเทศบาลนครลําปางกับ
องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ  
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                       รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                    (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
 
ลําดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม พัฒนา

ด้าน ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอยีดกิจกรรม 

๑๙ จัดการแข่งขันกฬีากลุ่มโรงเรยีน 
เทศบาลนครลําปาง 

กีฬา ๒๘ ก.ค. – ๘  ส.ค.๒๕๕๗ 
 
 

๒๒ ส.ค. ๒๕๕๗ 
๒๙ ส.ค. ๒๕๕๗ 

-จัดการแข่งขันกีฬาให้กับนกัเรยีน 
โรงเรียนในสงักดั 
-การแขง่ขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  
-การแขง่ขันกีฬาอนุบาล 
-การแขง่ขันกรฑีา 

๒๐ การแขง่ขันกีฬาบาสเกตบอล 
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปี ๒๕๕๗ 

กีฬา ๒๓ เม.ย.-๑๙ พ.ค.
๒๕๕๗ 

-จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
ให้กับเยาวชน และประชาชน 
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร
ลําปาง 

๒๑ การแขง่ขันกีฬาวอลเลย์บอล 
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปี ๒๕๕๗ 

กีฬา ๙ ก.ค. – ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๗ -จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
ให้กับเยาวชนและประชาชน 
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร
ลําปาง 

๒๒ โครงการวันเดก็แห่งชาต ิ เยาวชน ๑๑  ม.ค. ๒๕๕๗ -จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็ก
และเยาวชนได้เข่ารวมโดยมี
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงบน
เวทขีองเด็กและเยาวชน การ
ประกวดหนูน้อยแฟนซี การจัด
กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรม
ประกอบเครื่องบินร่อน กจิกรรม
วาดภาพ ระบายสี  กิจกรรม
ประกอบโมเดล และกิจกรรม
นันทนาการต่าง ๆ ฯลฯ 

๒๓ โครงการค่ายศิลปะสัญจร เยาวชน ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๗ -จัดการประกวดวาดภาพหัวขอ้ 
“พระคุณแม่” ให้แก่เยาวชน 
ณ พิพิธภัณฑ์ปมูละกอน 

๒๔ วันเยาวชนแหง่ชาติ เยาวชน ๑๙ -๒๐ ก.ย.๒๕๕๗ -ประกวดวงดนตรีสตรงิ 
-จัดให้มกีารแสดงศิลปินต้นแบบ
เพื่อเป็นแรงจงูใจแก่เยาวชน 
-มอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชน
ดีเด่น  
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                       รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                    (  )  รอบ ๑๒ เดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
        - การใหก้ารสนับสนุนของฝ่ายผู้บริหารเป็นไปด้วยดี พนักงานลูกจ้างมีความร่วมมือร่วมใจปฏบัิติหน้าที่ในการจัด
กิจกรรม 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  - 
ข้อเสนอแนะในปีต่อไป : 
       - เมื่อจัดกิจกรรมแล้ว ควรมีเวทีให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เสนอแนะปัญหาที่เกิดจากการติดตามและประเมินผลให้
คณะกรรมการประเมินและผู้บริหารทราบ  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
หลักฐานอ้างองิ : 

๑. กิจกรรมพิพิธพาเพลิน เรียนรู้ทอ้งถิ่น รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๒. กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. โครงการแข่งขนัทักษะทางวิชาการของครูและนักเรียนโรงเรยีนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ประจําปี ๒๕๕๗ 
๔. กิจกรรมสง่เสรมิการเรียนรู้สืบสาน ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม 
๕. โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา  วนัสําคัญสากล ประจําปี ๒๕๕๗ 
๖. ภาพนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เทิดไทอ้งค์ราชินี  เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๗ 
๗. โครงการแข่งขนัคนเก่งโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครลําปาง 
๘. โครงการจัดนทิรรศการทางวิชาการของเทศบาลนครลําปาง 
๙. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) 

ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
๑๐. โครงการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเมือง 
๑๑. กิจกรรมอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร “การยกระดับครูมืออาชีพสู่สากล” 
๑๒. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครผูู้สอนอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ หลักสูตร “การจดัการเรยีนการสอน 

ตามหลักพัฒนาสมอง (BBL)” 
๑๓. โครงการแข่งขนักีฬานกัเรยีนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ระดบัภาค  
๑๔. โครงการแข่งขนักีฬานกัเรยีนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ระดบัประเทศ 
๑๕. กิจกรรมรวมพล  คนออกกําลังกาย 
๑๖. กิจกรรมกีฬาเพือ่ส่งเสริมสุขภาพ  บุคลากรทางการศึกษา 
๑๗. กิจกรรมการอบรมทกัษะบาสเกตบอลแก่เดก็และเยาวชน 
๑๘. กิจกรรมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเชื่อมความสามัคคี ประจําปี ๒๕๕๗ 
๑๙. กิจกรรมการแขง่ขันกีฬากลุ่มโรงเรยีนเทศบาลนครลําปาง 
๒๐. กิจกรรมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลําปาง ประจําปี  ๒๕๕๗ 
๒๑. กิจกรรมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลําปาง ประจําปี  ๒๕๕๗ 
๒๒. โครงการวันเดก็แห่งชาต ิ
๒๓. โครงการค่ายศิลปะสัญจร 
๒๔. โครงการวันเยาวชนแห่งชาต ิ
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                       รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                       (  )  รอบ ๑๒ เดือน      
ชื่อตัวชี้วัดที่  ๑๓ : ระดับความสําเร็จของเครอืข่ายในการมีส่วนร่วมอนรุักษฟ์ื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึน้   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายอรรณพ  สิทธิวงศ ์
                 ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางนฤมล  สุขขํา 
                  นักวิชาการสุขาภิบาล ๕ 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๑๓๐ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๒๖๒๒๗   
 

เครือข่าย หมายถึง องค์กรที่มีกิจกรรมร่วมกับเทศบาลนครลําปาง  ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ  
๑. หน่วยงานภาครัฐ  ทั้งส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น  เช่น  จังหวัด  อบจ. เทศบาล  อบต. 

เป็นต้น 
๒. องค์กร เอกชน  เช่น หอการค้า  สมาคม  มูลนิธิ  เป็นต้น 
๓.  กลุ่มประชาชนต่าง ๆ  เช่น  ชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  เครือข่ายผู้สูงอายุ  เป็นต้น   

การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง หมายถึง การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานที่ประกอบด้วย  
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดโดยใช้ให้น้อย เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองที่เกิดความเสียหาย ตลอดจนรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กําจัดมลพิษที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัย  สวัสดิการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

 
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 เป็นเครือข่ายใหม่ที่เข้ามาร่วมดาํเนินงานอนรุักษ์ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเมือง 
กับเทศบาลนครลําปาง 

๒ มีการจดัประชุมร่วมกับกลุ่มเครอืข่าย  เพื่อหาแนวทางการทํางานโครงการหรอืกิจกรรมร่วมกนั 
๓ มีการจดักิจกรรมดําเนินงานด้านการอนรุักษ์ฟืน้ฟูทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเมืองรว่มกัน 

กับเทศบาลนครลําปาง 
๔ มีการตดิตามและประเมินผลสรุปการดําเนินงาน 
๕ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน 

 
 
ข้อมูลพื้นฐาน :  
        จํานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง ทั้งหมดมี ๓๑  
เครือข่าย  ได้แก่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ชมรมจักรยานจังหวัดลําปาง ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง  ชุมชนหัวเวียง  ชุมชนการเคหะฯ  
ชุมชนป่าขาม ๒  ชุมชนบ้านดงไชย  ชุมชนพระแก้ว – หัวข่วง  ชุมชนจามเทวี  ชุมชนช่างแต้ม  ชุมชนพระบาท – หนองหมู 
ชุมชนท่าคราวน้อย  ชุมชนศรีบุญเรือง  ชุมชนนาก่วมใต้ ชุมชนแจ่งหัวริน   ชุมชนประตูต้นผึ้ง   ชุมชนสุขสวัสดิ์   ชุมชนสิงห์ชัย 
ชุมชนศรีปงชัย   ชมุชนบ้านหน้าค่าย  ชุมชนบ้านต้าสามัคคี  บริษัท ปตท. จํากัด  มณฑลทหารบกที่ ๓๒  ชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล 
๔  ชุมชนกําแพงเมือง  ชุมชนสิงห์ชัย   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย   สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-
ลําปาง  สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ลําปาง  สํานักศิลปากรที่ ๗ น่าน  และเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ําวัง 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บ 
 

๑ กําหนดให้สํานักการช่าง ร่วมกับสํานักการศึกษา กองสาธารณสุขฯ และกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้รับผิดชอบ 
ประสานการจัดเก็บข้อมูล 
 

๒ ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลเป็นราย ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 
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                    รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                    (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตัวชี้วัด หน่วยวัด ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ระดับความสําเร็จของเครือข่ายในการมีส่วน
ร่วมอนรุักษ์ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเมืองเพิ่มขึ้น 

ระดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของเครือข่ายในการมี
ส่วนร่วมอนรุักษ์ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเมืองเพิ่มขึ้น 

๔ ๓ ๓ ๐.๑๒๐๐ 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
           ๑.ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) สํานักการช่างโดยฝ่ายจัดการคุณภาพน้ํา 
ส่วนการโยธา ได้รับงบประมาณโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อดําเนินงานโครงการที่เกี่ยวกับ  การสร้างเครือข่ายใน
การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการดําเนินโครงการพัฒนาและฟื้นฟู  แม่น้ําวัง ระหว่างวันที่ 
๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อฟื้นฟู พัฒนาสภาพแวดล้อมของแม่น้ําวัง มีการพัฒนา ทําความสะอาด
ถนนเลียบแม่น้ําวัง  รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกในการปกป้องแหล่งน้ํา และเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของพนังกันตล่ิงให้มี
ทัศนียภาพ  ที่ร่มรื่น  สวยงาม พื้นที่เป้าหมายโครงการตั้งแต่สะพานช้างเผือกถึงฝายยางเฉลิมพระเกียรติ ระยะทางประมาณ  ๓ 
กิโลเมตร มีผลการดําเนินงานโครงการ ดังนี้ 
               ๑.๑) เทศบาลฯ ได้กําหนดให้มีการดําเนินงานฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมของแม่น้ําวัง โดยการเก็บขยะและกําจัด
วัชพืช ในแม่น้ํา  พัฒนาและทําความสะอาดถนนเลียบแม่น้ําวัง  รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกในการปกป้องแม่น้ํา แหล่งน้ํา  
               ๑.๒) ปรับปรุงภูมิทัศน์พนังป้องกันตลิ่งแม่น้ําวัง ให้มีส่ิงแวดล้อมและทัศนียภาพริมฝ่ังแม่น้ําสวยงาม ร่มรื่น โดยการตัด
แต่งต้นไม้  ล้างทําความสะอาดตล่ิง 
               ๑.๓) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดําเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ําวัง ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม 
๒๕๕๗ โดยทําหนังสือเชิญหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการ  มีผู้เข้าที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๘๖๐ คน  จากหน่วยงานภาครัฐ  มี
หน่วยงานที่เข้าร่วมเพิ่มเติม  จํานวน  ๑๕   หน่วยงาน  ได้แก่ ตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง  
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลําปาง อําเภอเมืองลําปาง  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือตอนบน  สํานักงาน
ส่ิงแวดล้อมภาคที่ ๒ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๑ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง  สํานักงานพื้นทีอ่นรุกัษท์ี ่
๑๓ (สาขาลําปาง)  สํานักงานประมงจังหวัดลําปาง สํานักชลประทานที่ ๒ ลําปาง  องค์การจัดการน้ําเสีย (สาขาลําปาง) สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลําปาง  สํานักงานจัดการทรัพยากร  ป่าไม้ที่ ๓ (ลําปาง)  และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง  
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                    รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                    (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
           ๒) จัดกิจกรรมประชุมเสวนาแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรชาติและส่ิงแวดล้อม คู คลอง “คลอง คือ เมือง” 
เมื่อวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
           ๓) จัดกิจกรรมพัฒนาและปลูกต้นไม้ในชุมชนรอบบริเวณกําแพงเมืองเก่า เมื่อวันที่  ๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  โดยเริ่มตั้งแต่
ชุมชนช่างแต้ม  
           ๔) จัดกิจกรรมพัฒนาบูรณะฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหนองน้ําพระบาทหนองหมู  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หนองน้ําพระบาท-หนองหมู  และพื้นที่โดยรอบให้มีส่ิงแวดล้อมและทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น  และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาของทุกภาคส่วน ระหว่างวันที่ ๘ – ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 
            ๕) จดัประชุมเพื่อเตรียมการดําเนินโครงการแก้ไขปญัหาคุณภาพแม่น้ําวังเสื่อมโทรมแบบบูรณาการ ระหว่างสํานกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัลําปาง เทศบาลนครลําปาง และชุมชนเครือข่าย จํานวน ๕ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนประตูม้า  
ชุมชนช่างแต้ม  ชุมชนกําแพงเมือง  ชุมชนบ้านดงม่อนกระทงิ และชุมชนท่าคราวน้อย  มีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดลําปางเป็นหน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการฯ  
           ๖) มีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครลําปาง กับเครือข่ายรักษ์ส่ิงแวดล้อมภาคประชาชน 
ประกอบด้วย  ชุมชนท่ามะโอ-ประตูป่อง  ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย  ชุมชนประตูตาล   ชุมชนกําแพงเมือง  ชุมชนช่างแต้ม 
และชุมชนแจ่งหัวริน เมื่อวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์  ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ทั้งต้นไม้  แหล่งน้ํา คู คลอง ต่าง ๆ ในชุมชนให้มีสภาพที่สมบูรณ์  สวยงาม ไม่ให้ถูกบุกรุกทําลายลงไป พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจในอนาคตต่อไป  
            ๗) จดักิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร  โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกฟื้นฟูแม่น้ําวังภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือ 
ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดบัพื้นที่ เพือ่รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชน/ประชาชน/เยาวชนในเขตเทศบาลนครลําปางมีความ
ตระหนักเห็นความสําคัญ  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์แม่น้ําวัง และเพือ่สร้างเครือข่ายชุมชนในการจัดการน้ําเสียชุมชน   
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   - 

๑. ผู้บริหารเทศบาลในทุกระดบัให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กําหนดนโยบายยุทธศาสตร์ แผนงาน 
มาตรการ  ขอ้เสนอแนะ และงบประมาณดําเนินงาน 
      ๒. หน่วยงาน/องคก์ร และชุมชนให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการจดัการปญัหาแมน่้ําวังเน่าเสีย 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :                 
      ๑. ในการดําเนินกิจกรรมรณรงค์พัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแม่น้ําวัง เมื่อมีการเก็บขยะ  ตัดวัชพืช  ตัดแต่งต้นไม้  ทําให้
แม่น้ําวังและสภาพแวดล้อมดีขึ้นแล้ว แต่หลังจากการดําเนินกิจกรรมผ่านไปได้สักระยะหนึ่ง  ในลําน้ําก็จะเริ่มมีขยะ และวัชพืชเกิดขึ้น
ในลําน้ําอีก  ซึ่งเกิดจากลําน้ําวังมีปริมาณน้ําน้อย อัตราการไหลของน้ําเป็นไปอย่างช้า ๆ ทําให้น้ํานิ่ง  เกิดการสะสมของขยะในลําน้ํา  
เกิดวัชพืช  เช่น สาหร่ายหางกระรอกโผล่พ้นผิวน้ําขึ้นมาในบริเวณที่มีน้ําน้อยและตื้นเขิน  การขาดความต่อเนื่องในการบํารุงรักษา
แม่น้ําวัง  รวมทั้งฝายยางยังไม่สามารถใช้การได้  ทําให้ไม่สามารถทดระดับน้ําให้สูงขึ้น เพื่อนําเครื่องจักร  เช่น แพ  เรือยนต์ ฯลฯ  
ลงไปปฏิบัติงานในลําน้ําได้  เห็นควรให้มีการซ่อมฝายยางเพื่อให้ใช้การได้ และควรมีการประสานโครงการแม่วัง–กิ่วลม เกี่ยวกับ
แผนการปล่อยน้ําจากเขื่อนเพื่อเพิ่มปริมาณและอัตราการไหลของน้ํา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป    
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                    รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                    (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
     ๒. เครือข่ายรักษ์ส่ิงแวดล้อมภาคประชาชน เพิ่งเริ่มกอ่ตั้งอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงเดอืนสิงหาคม ปลายปีงบประมาณ ๒๕๕๗    
จึงยงัไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป :   - 
     - ควรมกีารจัดประชุมและจัดให้มกีิจกรรมอย่างตอ่เนื่องของเครอืข่ายรักษ์ส่ิงแวดล้อมภาคประชาชน  เพื่อใหเ้กิดความยั่งยืนใน
การดําเนินงานของเครือข่ายฯ  
        
หลักฐานอ้างองิ :   

๑. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ําวัง 
     ๒. หนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครลําปางกับเครือข่ายรกัษ์ส่ิงแวดล้อมภาคประชาชน 
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                      รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                     (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่  ๑๔ : ระดับความสําเร็จของเครือข่ายที่มีส่วนรว่มในการดําเนินงานด้านสาธารณสขุเพิ่มขึ้น 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด นายพงค์กร  รัตนประเวศน์ 
                ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางศุภมาศ  รัตนชูวงศ ์
                 หัวหน้างานวางแผนสาธารณสุข 

เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ ๕๒๐๑ เบอร์ติดต่อ : ๐๕๔ - ๒๒๖๘๓๙  ต่อ ๕๒๐๙ 
คําอธิบาย  :  
เครือข่าย หมายถึง กลุ่มคน องค์กร กลุ่มหน่วยงานที่ได้จัดรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน ประเภทเดียวกัน หรือพื้นที่เดียวกัน เข้าร่วมเป็น
สมาชิกโดยสมัครใจ เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน ทํากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน ในการดําเนินงานด้านสาธารณสุข
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่ชัดเจน 
การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านสาธารณสุข หมายถึง การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานที่ประกอบด้วย การบริการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ  การสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
การสุขาภิบาลอาหาร สุขภาพจิต เป็นต้น 

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      

 
โดยที่  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายใหม่  มีการตัง้ชื่อ และจัดทํารายชือ่สมาชิกเป็นปจัจุบัน 
๒ มีการแตง่ตั้งคณะทํางานของกลุ่มเครือข่ายทีช่ัดเจน  เช่น ประธาน  และเลขานุการ เป็นตน้ 
๓ มีการจดัประชุมคณะทํางานของกลุ่มเครอืข่าย  เพื่อหาแนวทางการทํางานร่วมกัน 
๔ กลุ่มเครือข่ายมกีารจดักิจกรรมดําเนินงานด้านสาธารณสุขร่วมกันกับเทศบาลนครลําปาง 
๕ มีการตดิตามและประเมินผลสรุปการดําเนินงานของกลุ่มเครือข่าย และมีการเผยแพร่ประชาสมัพันธ ์

ผลการดําเนินงาน  
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
 

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

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของเครือข่ายที่มีส่วนรว่มใน
การดําเนินงานด้านสาธารณสขุเพิ่มขึ้น 

๔ ๕ ๕ ๐.๒๐๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
           ๑) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  มีการรวมกลุ่มและตั้งชื่อเครือข่ายว่า อาสาสมัครคุณสะอาด เทศบาลนครลําปาง มีสมาชิก ๔๓ คน 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น การจัดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  การรับซื้อขยะรีไซเคิล  
การรณรงค์ลดปริมาณขยะในครัวเรือนของชุมชน และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาสิ่งแวด้อมที่
อาจจะเกิดขึ้นให้น้อยลง มีคณะทํางานของกลุ่ม ดังนี้  
            ๑.ร.ต.ท.สรวิญช์    ตะเวที               ประธาน 
            ๒.นายธีรศักดิ์      เสาวลักษณ์กุล       รองประธานคนที่ ๑ 
            ๓.นางฉันทนา      เขียวคํา              รองประธานคนที่ ๒ 
            ๔.นายเสาร์แก้ว    หลวงจันทร์ดวง      รองประธานคนที่ ๓ 
            ๕.นายบุญเย็น      อุตส่าห์               รองประธานคนที่ ๔ 
            ๖.นายจีระเดช      รื่นเริง                กรรมการฝ่ายกิจกรรม 
            ๗.นายนําพล        ปุญญพันธ์           กรรมการฝ่ายกิจกรรม 
            ๘.นางประมวลศร ี เววา                  กรรมการฝ่ายกิจกรรม 
            ๙.นางจินดา        เผือใจแผ้ว            กรรมการฝ่ายกิจกรรม 
           ๑๐.นางดอกเกษ    เครื่องปัญญา         กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
           ๑๑.นางสุวภา       พราววิเชียร           เหรัญญิก 
           ๑๒.นางเนาวรัตน์   สิทธิ                   ผู้ช่วยเหรัญญิก 
           ๑๓.นางพรพิมล     กิตติจันทร์รัตนา      เลขานุการ 
           ๑๔.นางแสงหล้า    อินสมเชื้อ             ผู้ช่วยเลขานุการ 
           ๒) มีการประชมุสมาชิกในวันที่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เพื่อแจ้งคณะทํางานให้สมาชิกทราบ และแจ้งบทบาทหน้าที่ของ 
อาสาสมัครคุณสะอาด  และในวันที่ ๓  กันยายน  ๒๕๕๗  เพื่อแจ้งแนวทางการดําเนินงานของอาสาสมัครคุณสะอาด และสรุปผล
การดําเนินการกิจกรรมของอาสาสมัครคุณสะอาด 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
          ๓) กิจกรรมที่เครือข่ายอาสาสมัครคุณสะอาดทําร่วมกับเทศบาลนครลําปาง มีดังนี้ 
                   (๑) จัดฝึกอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ในวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุม
พุทธรักษา  ชั้น  ๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีผู้เข้ารว่มอบรม จํานวน ๕๐ คน 
                  (๒) การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม  ในวันที่  ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ หอ้งประชุม 
พุทธรักษา  ชั้น ๓  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีผู้เข้ารว่มอบรม  จํานวน  ๒๔ คน 
                   (๓) การประชมุติดตามผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกันยายน  ในวันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุม 
พุทธรักษา  ชั้น ๓  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีผู้เข้ารว่มอบรม  จํานวน  ๓๓ คน 
                   (๔) การรณรงค์เรื่องการจัดการขยะรีไซเคิลของชุมชนนากว่มเหนือ  ในวันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๗  
ณ วัดนากว่มเหนือ 
           ๔) มีการติดตามและประเมินผลสรุปการดําเนินงานโดยคณะทํางานอาสาสมัครคุณสะอาด  และมีการเผยแพร่
กิจกรรมของเครือข่ายทาง www.lampangcity.go.th/main/index.php/news/index/2 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
๑) เทศบาลฯ เป็นพี่เลี้ยงในการดําเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนือ่ง และสมาชิกทํางานเป็นทีม  มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง   
มีกิจกรรมสร้างขวัญและกําลังใจในกลุ่ม  เช่น  ร่วมอวยพรวันเกิดสมาชิก  รับประทานอาหารร่วมกัน 
๒) มีบริษทัเชียงใหม่ริมดอยสนับสนุนงบประมาณ  

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  - 
  
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป : 
 - ควรประชาสมัพันธ์กิจกรรมอย่างตอ่เนื่อง  และรับสมัครสมาชิกเพิ่ม เพื่อความเข้มแขง็ของเครอืข่าย 

 
 
หลักฐานอ้างองิ : 

๑) ทําเนียบอาสาสมัครคุณสะอาด  เทศบาลนครลําปาง 
๒) รายงานการประชุมอาสาสมัครคุณสะอาด 
๓) สรุปกิจกรรมโครงการอาสาสมคัรคุณสะอาด 
๔) เอกสารเผยแพร่กิจกรรในเว็บไซต์ของเทศบาลนครลําปาง (www.lampangcity.go.th) 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

                รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ : ระดับเกณฑ์ความสําเร็จของการดําเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)      
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวรรณศรี  อินทราชา 
                       ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  นางสาวนภาพร  เยาวรัตน ์
                   หัวหน้างานวิจยัและประเมินผล    
                      นางพิมพใ์จ   บุญมั่น 
                   หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๓๑๐,๗๔๐๓ เบอร์ติดต่อ :  ๐๕๔ - ๒๓๗๒๓๗  ต่อ  ๗๔๑๒,๗๔๐๘ 
คําอธิบาย : 

• การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public  Sector  Management  Quality Award : PMQA)      
เป็นแนวทางที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  หรือเรียกว่า High Performance Organization                
การมีประสิทธภิาพนี้บ่งบอกถงึองคก์รที่ผลการปฏิบัติงานสูงเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ   

• การทํา PMQA  คือ การยกระดบัการปฏิบัตงิานขององค์กรใหส้อดคล้องกับพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  และให้เกิดผลทางปฏิบัติในการพฒันาองคก์รไปสู่ความเปน็เลิศ   

• วิธีปฏิบัติในการทํา PMQA   
      อันดับแรก  ต้องหาลักษณะสําคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทายขององค์กร     
     ให้ได้ บุคลากรในองคก์รตอ้งมีความเข้าใจไปในทิศทางเดยีวกัน  หมายถงึ ต้องรู้พันธกิจ หน้าที่  วิสัยทัศน์ 
     ความสัมพันธ์กับองค์กรอืน่ ๆ ว่ามีอะไรบา้ง  สัมพันธ์กันด้วยวิธีไหน อะไรบ้าง คือ ความท้าทายขององคก์รที่จะ 
     ฝ่าไปให้ได ้
  อันดับสอง   องค์กรที่เป็นเลิศจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ทัง้  ๗ เกณฑ์ (ส่วนจะทําเรือ่งใดมากหรือน้อยขึ้น 
     อยู่กับภารกิจของแต่ละองค์กร)  ดังนี ้
   เกณฑ์ที่ ๑  การนําองค์กร  ได้แก ่

- การสร้างทีมผู้นาํที่เข้มแข็ง  โดยไม่ให้ความสําคัญเพียง ผู้หนึง่ผู้ใดเท่านั้น 
- ผู้บริหารมกีารปฎิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญทุกกลุ่มอย่างเป็นประจาํ 
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีท่ําให้องค์กรบรรลคุ่านิยมที่ต้องการ 
- การนําผลการทบทวนจากการดําเนินการขององค์กรมาช่วยในการวางแผนและตัดสินใจ 

เกณฑ์ที่ ๒  การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์และกลยทุธ ์ ได้แก ่
- การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมในการดําเนินการโดยใชเ้ทคนิค SWOT 
- ใช้เวลา ๑-๒ เดือน ในการวางแผนปฏิบัติงานประจําปีและแผนงานระยะยาว 
- กระบวนการวางแผนมุ่งเน้นทีก่ารคิดกลยทุธ์  ไม่ใช่การทําเอกสาร 
- การกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจที่ชัดเจน  มีการระบุปัจจยัแห่งความสําเร็จ  เป้าหมาย  

วัตถุประสงค์   
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

- เชื่อมโยงเป้าหมายกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลยทุธ์ในการแข่งขนัและ 
      การประเมนิจุดแข็งและจดุอ่อนขององคก์ร 
- ระบุปัจจัยความสําเร็จขององคก์ร 
- การตัง้เป้าหมายที่วัดได้เพื่อใชสํ้าหรับการวัดผลการปฏิบัติงาน 
- นิยามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน  เพือ่สามารถนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
- ส่ือสารแผนงานกับเจ้าหน้าที่ทกุระดับให้เข้าใจถึงบทบาทที่ตอ้งปฏิบัติตามแผนงาน 
- มีการตอบสนองอย่างรวดเรว็ในการปรับเปลี่ยนเป้าหมายและกลยุทธ์  
      เมื่อสิ่งแวดล้อมในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงไป   

  เกณฑ์ที่ ๓  การให้ความสําคญักับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
- มีการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชดัเจน 
- ใช้วิธกีารที่หลากหลายในการระบุความต้องการของผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย  
     และการจัดลําดับความสําคัญ 
- มีการประเมินและปรับปรุงวธิี  ในการพิจารณาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      อย่างตอ่เนือ่ง  
- มีการวจิัยเพือ่ระบุถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต 
- คัดเลือกคนที่ดี  ฉลาด  และมีไหวพริบที่สุด ในการตดิต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยให้

ผลตอบแทน การฝึกอบรม และอํานาจการตัดสินใจ 
- กําหนดมาตรฐานในการให้บริการที่สามารถวัดได้  รวมทั้งตอ้งมีการวดัผลการดําเนินงาน 
- ตอ้งมีช่องทางในการตดิต่อที่สะดวกและหลากหลายใหก้ับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- มีการตดิตามและแก้ไข  กับทุกข้อรอ้งเรียน อยา่งรวดเรว็ 
- รวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เกีย่วข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อใหทุ้กคน 

ได้มีโอกาสได้ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลนั้นได้  และเพื่อผลักดันใหเ้กิดการปรับปรงุ 
- เปรียบเทียบความพึงพอใจและไม่พึงพอใจกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- มุ่งเน้นการวัดคุณค่าและความจงรกัภักดขีองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่นเดียวกับการวดั 
     ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 
- ใช้วิธกีารที่เป็นระบบในการสรา้งความจงรักภักดีแก่ผู้มีส่วนไดส่้วนเสียที่มีคุณค่าต่อองค์กร 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

เกณฑ์ที่ ๔  การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ ได้แก่  
- ตัวชี้วัดมีความเชื่อมโยงกับภารกิจและกลยุทธข์ององค์กร 
- จํานวนของตัวชีว้ัดที่ผู้บรหิารหรือคณะผู้จัดทําทบทวน  ต้องมไีม่เกิน ๒๐ ตัว  
- สร้างความสมดลุระหว่างมุมมองของทกุตัวชีว้ัด ที่มีการเก็บทบทวน 
- มุ่งมั่นและให้ความสําคัญกับข้อมูลที่เกี่ยวกับการแข่งขัน 
- สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างตัวชีว้ัดที่เป็นเหตุและเป็นผล 
- ใช้เวลาในการมุง่เน้นตัวชีว้ัดที่นาํไปสู่ความสําเร็จในอนาคตพอ ๆ กับตัวชีว้ัดของผลงาน 
- ส่ือสารข้อมูลผลการดําเนินการทีท่ันสมัยอย่างสม่ําเสมอโดยใช้กราฟ  รูปแบบ 
     การนําเสนอที่เข้าใจได้ง่าย ให้ทัว่ทัง้องคก์ร 
- ใช้ซอฟแวร์ที่มขีายทั่วไป หรือมกีารออกแบบใหเ้หมาะสมกับความต้องการขององค์กร 
- ใช้ระบบการสื่อสารภายในผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์  เพื่อสื่อสารขอ้มูลผลดําเนินการให้แก ่

ผู้ที่จําเป็นต้องใช้ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสม 
- มีการจดัทํามาตรฐานสําหรับวิธกีารเก็บขอ้มูลและการทํารายงาน เพื่อทีจ่ะมั่นใจ 

ได้ว่าข้อมูลนั้นมคีวามถูกตอ้ง 
- มีการประเมินและปรับปรุงฮารด์แวร์และซอฟแวร์ทีใ่ช้สําหรับการเก็บขอ้มูล   
     การรายงานผล  และการวิเคราะห์ อย่างสม่ําเสมอ 

  เกณฑท์ี่ ๕  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
- มีการออกแบบงานและหน้าทีข่องเจ้าหน้าที่  เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความรว่มมือ  
     ความคิดริเริ่ม  และมีพฤตกิรรมที่สอดคลอ้งกับค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
- มีการยกย่องชมเชยและบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อชว่ยผลักดัน 
     ให้เจ้าหน้าที่มีความจงรักภักดี และมีผลดําเนินการที่ดี  
- มีการดําเนินการใหเ้จ้าหน้าที่ใหม่ ได้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคก์ร 
- มีการจดัการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีวัตถุประสงค์ชัดเจน 
- มีการจดัทําแผนการฝึกอบรม  โดยใช้ขอ้มูลความต้องการจากเจ้าหน้าที่   

                                 -     การวเิคราะหผ์ลตอบแทนจากการลงทุนในการฝึกอบรม ตลอดจนระยะเวลาในการฝึกอบรม 
                                 -     ประเมินผลหลังการฝกึอบรม บนพื้นฐานของผู้ได้รับการอบรม และการปรับปรุงการฝึกอบรม 
                                 -     มุ่งเน้นการทาํให้เจ้าหน้าที่มคีวามสุขเหนือความต้องการมากกว่าการสร้างความพึงพอใจ 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

เกณฑ์ที่ ๖  การจัดการกระบวนการ ได้แก่   
- การวเิคราะห์ความต้องการของผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน  และเป้าหมายใน

อนาคต 
- การกําหนดดัชนีตัวชี้วัดกระบวนการจดัการ และพื้นฐานความต้องการของผูร้ับบรกิารและ 
      ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การค้นหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเชิงรุก 
- มีการเปรียบเทยีบกับองค์กรที่เป็นเลิศในด้านกระบวนการจัดการและบริการ 
- มีการตดิตาม และควบคุมกระบวนการ 
- มีการบริหารความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น 
- มีกระบวนการสนับสนุน ตามแนวทางของรัฐ 

เกณฑ์ที่ ๗  ผลลัพธก์ารดําเนินการ ได้แก่  
- มีข้อมูลด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- สามารถอธิบายถึงผลการลดลงของข้อมูล ได้อย่างชัดเจน และมีเหตุผล 

เชื่อมโยงให้เห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลกันของการปรับปรงุในด้านต่าง ๆ กับผลการดําเนินการ 
- ผลการดําเนินการที่ไม่เป็นตามเป้าหมาย ต้องได้รับการวิเคราะห์และแก้ไข 

 

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เทศบาลนครลําปางจะดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public  Sector  
Management  Quality Award : PMQA)  โดยจะดําเนินการในเกณฑ์ที่ ๒  การวางแผนเชงิยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (เกณฑ์ที่ ๑ 
การนําองค์กรทีไ่ด้มีการดําเนินการไปแล้วในป ีพ.ศ. ๒๕๕๖)   
 

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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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 

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

โดยที่  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ จัดทําคําส่ังแตง่ตั้งคณะทํางานวางแผน/ทบทวนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาล 
๒ จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
๓ จัดประชุมหรือฝึกอบรมทําความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์และการนํายทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติใหก้ับ

บุคลากร 
๔ จัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

เป็นต้น  โดยแผนงานโครงการสัมพันธ์กับงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
๕ มีการจดัลําดับความสําคัญของโครงการ หรือกรณีมีโครงการที่ได้ทําการวิเคราะห์ความคุ้มค่า และ

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการดําเนินงานแผนงาน/โครงการที่สําคัญ ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๕๘  

เกณฑ์การประเมิน : 

 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 
  

๑ กําหนดให้กองวชิาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบประสานการจดัเก็บข้อมลู   
 

๒ ความถี่ในการจดัเก็บข้อมูล  รวบรวมขอ้มูลเป็นราย  ๖  เดือน  และ  ๑๒  เดือน เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 
  

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับเกณฑ์ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามเกณฑก์ารพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)  

๑๐ ๕ ๕ ๐.๕๐๐๐ 

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ระดับเกณฑ์ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามเกณฑก์ารพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)  

ระดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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                    รายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชีว้ัด)     (    )  รอบ  ๖  เดือน 
                                                                                                                    (  )  รอบ ๑๒ เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
      ๑) เทศบาลฯ ได้มีคําส่ังที่ ๑๐๕/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะทํางานวางแผน/ทบทวนยุทธศาสตร์  
การพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล โดยให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   
ณ ศิลามณีรีสอร์ท  จังหวัดเชียงราย   
      ๒) เทศบาลฯ เชิญผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้แทนชุมชน คณะสภาพัฒนาเมือง เทศบาลนครลําปาง 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล  เข้าร่วมประชุมในวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุมราชาวดี  เพื่อพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)  มีการนําข้อมูลมาพิจารณา
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลําปาง  ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  โดยเทศบาลฯ ได้มีการจ้างมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิตศูนย์ลําปาง เป็นผู้รวบรวมและวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลนครลําปาง ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  ในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลําปาง  ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  
      ๓) เทศบาลฯ จัดประชุมและฝึกอบรมให้กับผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง หลักสูตร “การจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ” ระหว่างวันที่  ๒๙ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๗  ณ ห้องวังธาร โรงแรมรเีจนท ์
ลอด์จ  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง  เพื่อให้เข้าใจในเรื่องการเชื่อมโยงโครงการกับแผนยุทธศาสตร์  การจัดทําตัวชี้วัดโครงการ  
ตลอดจนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองสว่น
ท้องถิ่น 

๔) เทศบาลฯ ได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ประกอบด้วย  ๗  ยุทธศาสตร์  ได้แก่  
ยุทธศาสตร ์ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

(โครงการ) 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
(โครงการ) 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(โครงการ) 

๑.การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  
ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๖ ๑๖ ๑๖ 

๒.การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน ๔๑ ๓๕ ๓๕ 
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา กฬีา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน ๔๖ ๓๐ ๓๗ 
๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค พัฒนาตาม 
ระบบผังเมือง ปรับภูมิทัศน์เมอืง และการอนรุักษ์  ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖๓ ๒๔ ๒๔๓ 

๕. การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ๕๓ ๔๕ ๓๙ 
๖. การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธํารงไว้ซึง่มรดก
ทางวัฒนธรรม 

๑๖ ๑๔ ๑๔ 

๗. การพัฒนาส่งเสริม ด้านการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ และด้านเศรษฐกิจ ๗ ๘ ๙ 
รวม ๒๔๒ ๑๗๒ ๓๙๓ 

     โดยแต่ละโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  มีการกําหนดตัวชี้วัดโครงการ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ และ 
กําหนดผู้รับผิดชอบคือสํานักและกองต่าง ๆ เป็นต้น  สําหรับโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
การพัฒนา ที่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ๒๕๕๘ มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๘๒  โครงการ  จากจํานวนทั้งหมด 
๒๔๒  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๗๕.๒๑    



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
                                                                                                      ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

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

๕) เทศบาลฯ ได้มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการซึ่งผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารสํานักและกองต่าง ๆ ก่อนเข้าสู่ที่ 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง  เมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
          สําหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่มีโครงการที่จะทําการวิเคราะห์ความคุ้มค่า และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการที่สําคัญ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 

๑) คณะผู้บริหารได้ให้ความสําคัญต่อการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
๒) เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนใจในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
๓) มีงบประมาณที่สามารถดําเนินการในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล 

    ๔)  เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
     -  มีกระบวนการทํางานหลายขั้นตอน และใช้ระยะเวลาพอสมควร  ทําให้บางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ 
ทุกครั้ง ทําให้ขาดความต่อเนื่องและการประสานงานในการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ตลอดจนการจัดทํา
โครงการ เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล  
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปีต่อไป :  
    -  ควรมีการชี้แจงการทบทวนการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลฯ และแผนพัฒนาสามปี ให้แก่ ผู้อํานวยการสํานัก/กอง 
ต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน โดยพร้อมกัน  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
หลักฐานอ้างองิ : 
    ๑. คําส่ังเทศบาลนครลําปางที่ ๑๐๕/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๗ 
    ๒. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 
    ๓. หนังสือบันทึกข้อความ ที่ ลป ๕๒๐๐๒/๒๙  ลงวันที่  ๗ มกราคม  ๒๕๕๗  เรื่อง การทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
    ๔. หนังสือบันทึกข้อความ ที่ ลป ๕๒๐๐๒/ว ๑๑๐๔  ลงวันที่ ๗ มกราคม  ๒๕๕๗  เรื่อง การทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
    ๕. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลําปาง  ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
    ๖. หนังสือบนัทึกข้อความที่ ลป ๕๒๐๐๒/๔๓๙  ลงวันที่  ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เรื่อง ใหส่้งข้อมูลรายละเอียดโครงการทีบ่รรจุ
ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  
    ๗.  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
    ๘.  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เทศบาลนครลําปาง 
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SAR ( Self  Assessment  Report) 

 

 
 
 
 
 


